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 לכבוד 

 השופט חנן מלצר

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 

 21-יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

  pniot.bechirot@knesset.gov.ilבדואר אלקטרוני : 

 א.נ.,

 שלום רב,

 בשפה הערבית 21-הבחירות המרכזית לכנסת ההנדון : עדכון אתר ועדת 

אנו פונים אליך מעמותת סיכוי בנוגע לנוכחות השפה הערבית באתר האינטרנט של ועדת הבחירות 
 .21-המרכזית לכנסת ה

ארגון משותף ליהודים וערבים, אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם  עמותת סיכוי, היא 
אנחנו פועלים משנת  והיהודים בישראל.  האזרחים הערבים  בין שוויון, בכל התחומים והרמות 

מול משרדי הממשלה, השלטון המקומי והציבור, כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות כלפי  1991
 האזרחים הערבים, ולקדם שוויון וחברה משותפת. 

המרכזית השבוע ערכנו בדיקה למידת נוכחות השפה הערבית באתר האינטרנט של ועדת הבחירות 
והופתענו , וזאת על מנת לבדוק את נגישות המידע באתר לאזרחים הערבים בישראל 21-לכנסת ה

לגלות כי תוכן האתר בשפה הערבית אינו מעודכן כלל, וכל המידע המופיע בו לא מעודכן ורלוונטי 
, אין באתר הוועדה כל 21-חודשיים לפני הבחירות לכנסת ה לכנסת בלבד. 20-לבחירות ה

ייחסות למערכת הבחירות הנוכחית, וזאת למרות שעברו כמעט חודשיים מיום קבלת ההחלטה הת
 .21-על קיום בחירות הכנסת ה

לרבות  בנוסף, מהבדיקה שלנו עלה כי רוב המידע החיוני והחשוב נפקד מהגרסה הערבית של האתר, 
מרכזית, מפת הוועדות הודעות הדובר, הרכב הוועדה המרכזית ותפקידיה, הודעות ועדת הבחירות ה

, רשימת הקלפיות הנגישות לבעלי מוגבלויות, דבר מנכ"ל הוועדה המרכזית 21-האזוריות לכנסת ה
 לבחירות, חקיקה, נהלים, מכרזים, דרושים ועוד. 

, והשפעתה על חייהם ועתידם של כלל אזרחי 21-אנו סבורים כי חשיבות הבחירות לכנסת ה
מהאוכלוסייה, מחייבת הקפדה על מידע  20%המהווים כמעט  המדינה, לרבות האזרחים הערבים

, וזאת על מנת להנגיש את מעודכן מלא ומקיף בשפה הערבית באתר ועדת הבחירות המרכזית
המידע לאזרחים הערבים שזכאים לקבל מידע בשפה זו, במיוחד לאור העובדה כי קיימות קבוצות 

 ריה.בחברה הערבית שאינן שולטות בשפה העברית על בו

בנוסף, היעדר מידע מעודכן מלא ומקיף בשפה הערבית, עלול לפגוע בזכותם הבסיסית של האזרחים 
זכות  –לבחור ולהיבחר בבחירות הקרובות לכנסת  הערבים להיות שותפים במשחק הדמוקרטי,
 שהינה אבן יסוד חשובה במדינה דמוקרטית.

בשפה הערבית באתר האינטרנט של ועדת הבחירות את המידע בהקדם  נועדכשת אנו מבקשים 
המרכזית, על מנת שיותאם למערכת הבחירות הנוכחית, ולתרגם את שאר המידע החיוני והחשוב 

 גם לשפה הערבית. –הקיים באתר בשפה העברית בלבד 

 
 נודה לקבלת תגובתכם בהקדם האפשרי.
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 שותףמנהל , עידן רינג

 המחלקה לחברה משותפת

 חנאן מרג'יה, עו"ד

 רכזת פרויקטים ואדבוקציה

 המחלקה לחברה משותפת

 עמותת "סיכוי"

  edan@sikkuy.org.ilדואר אלקטרוני :

 hanan@sikkuy.org.il 

 

 

mailto:hanan@sikkuy.org.il

