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 הצגת מידע בשפה הערבית באתרי באינטרנטבנושא  2016מעדכן מסמך שנכתב בשנת מסמך זה 

  נערך לבקשת חבר הכנסת יוסף ג'בארין.והוא  1,הממשלתיים

יש  2012מהמסמך עולה כי למרות שבמדריך הסטנדרטים שפרסמה יחידת ממשל זמין עוד בשנת 

סמכות או הנחיות לפרסום תכנים בשפה הערבית באתרי משרדי הממשלה, ליחידת ממשל זמין אין 

בשפה כיום ת המידע המוצג יכולת לאכוף את הסטנדרטים שנקבעו בעניין נגישות לשונית. מבדיק

אין כל מידע בשפה  משרדיםשלושה כי באתריהם של  , בין היתר,הערבית באתרים אלו עולה

 רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ואין לחצן לשפה הערבית )המשרד לשוויון חברתי, המשהערבית

בכמה  י על המשרדיש רק מידע כללמשרדים וגופים אחרים  שישהמשרד הביטחון(, ובאתריהם של ו

משרד התקשורת, משרד  משפטים בערבית )נציבות שירות המדינה, משרד העלייה והקליטה,

 (.והמשרד לשירותי דת התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד המדע והטכנולוגיה

 מבוא .1

על רב אתרי אינטרנט ממשלתיים מאפשרים לגופים ממשלתיים להעמיד לרשות הציבור מידע 

ת עימם. נוסף על כך, אתרים אלה מאפשרים והתקשרהיחידותיהם ודרכי  תפקידיהם,פעילותם, 

לציבור הרחב שירותים ומידע הזמינים בכל מקום ובכל זמן ללא תלות בשעות הפעילות של  להעניק

אף ו הציבור על הבירוקרטי הנטל את להפחיתהיחידות ובכך לשפר את מתן השירות לאזרחים, 

נגישות המידע והשירותים באתרי האינטרנט הממשלתיים לכלל  2.הממשלהגופי  עבודת את לייעל

הציבור, ובכלל זה לאזרחים שאינם דוברי עברית, מצריכה הנגשה של המידע והשירותים בשפות 

 נוספות.

עברית נקבע כי  2018,3ביולי  26-שהתקבל ב, היהודי מדינת הלאום של העם –יסוד: ישראל -חוקב

 הערבית בשפה השימוש והסדרת במדינה מיוחד מעמד הערבית לשפההיא שפת המדינה, וכי 

. לשני סעיפים אלו נוסף סעיף הקובע כי אין באמור בחוק תהיה בפניהם או ממלכתיים במוסדות

נציין כי  4ני תחילתו של חוק יסוד זה.פלסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית ב

סוגיית לא ברור עדיין מהן ההשלכות של מתן מעמד מיוחד לשפה הערבית בחוק הלאום, וכי 

 .כדרוש בחוק הלאום בחקיקה הוסדרהטרם השימוש בשפה זו במוסדות ממלכתיים 

וריים בשפה ציבהממשלתיים או האינטרנט השל אתרי המסדיר את סוגיית הנגשתם אין חוק  כיום

הן בשתי הכנסות  שולחן הכנסתחובה זו הונחו על שביקשו לעגן  תופרטיהצעות חוק  הערבית.

  6.לא קודמוהן עד כה אך  5הקודמות והן בכנסת הנוכחית,

 

                                                 
, מסמך מרכז המחקר והמידע של הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלהמתן שחק,  1

 .2016במאי  19הכנסת, 
השימוש בטכנולוגיית התקשוב , 2001שנת הכספים  ולחשבונות 2002ב לשנת 53המדינה דוח שנתי משרד מבקר  2

 .212–210, עמ' טרנט בגופי הממשלהאתרי אינ - למתן שירותים ממשלתיים לציבור
 .2018בדצמבר  6כניסה:  ,מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל -חוקמאגר החקיקה הלאומי,  3
 )ג(.-)א(4סעיף שם,  4
חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים , הצעת 20/2296הצעת חוק של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת, פ/ 5

 .2015-"והתשע ,באינטרנט
הצעת חוק חובת הנגשה , 4550/18פ/בלילא וקבוצת חברי כנסת, -הצעת חוק של חברת הכנסת רוחמה אברהם 6

, הונחה לפני דיון מוקדם; הצעת חוק של חבר הכנסת דב חנין 2012-לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ב
, הונחה 2013-הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ג, 1151/19פ/חברי כנסת, וקבוצת 

הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי לפני דיון מוקדם. לפירוט נוסף ראו: מתן שחק, 
 .2016במאי  19, מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממשלה

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2/2_07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2_11_6755.pdf
http://old.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=0&contentid=7046&parentcid=7022&bctype=0&sw=1231&hw=622
http://old.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=376&id=0&contentid=7046&parentcid=7022&bctype=0&sw=1231&hw=622
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565913
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwiTqrHX5s7MAhVEvBQKHQ-NA-U4ChAWCFgwBg&url=https%3A%2F%2Fwww.law.co.il%2Fmedia%2Fcomputer-law%2Fnegishut4.pdf&usg=AFQjCNHvS00pQtB46nwpMOH5gRZe9BG3-w&sig2=QSJQQ2YgHZ2TxFFzwutIPQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwiTqrHX5s7MAhVEvBQKHQ-NA-U4ChAWCFgwBg&url=https%3A%2F%2Fwww.law.co.il%2Fmedia%2Fcomputer-law%2Fnegishut4.pdf&usg=AFQjCNHvS00pQtB46nwpMOH5gRZe9BG3-w&sig2=QSJQQ2YgHZ2TxFFzwutIPQ
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2/2_07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2_11_6755.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2/2_07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2_11_6755.pdf
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בנושא האינטרנט בחברה הערבית, ממליץ  2018בדוח שפרסם איגוד האינטרנט הישראלי בינואר 

באופן מלא את כלל האתרים והשירותים הדיגיטאליים במשרדי  האיגוד, בין היתר, להנגיש

   7הממשלה ובממשל המוניציפאלי בשפה הערבית.

 לפיתוח, לעיצוב, לאפיון הסטנדרטים מדריךעדכנה יחידת ממשל זמין את " 2012בשנת נזכיר כי 

הצגת  לעניין הכללים ", ובו מוצגים, בין היתר,הממשלה של אינטרנט באתרי תוכן של ולכתיבה

פרסמה רשות התקשוב הממשלתי את דוח התקשוב, ובו, בין  2015בשנת  8המידע בשפות שונות.

בה ש, רי אינטרנט ממשלתיים בשפה הערביתאת הנגשתבנושא היתר ממצאי בדיקה שערכה הרשות 

 מאז, לא נערכה בדיקה דומה שוב על ידי יחידת ממשל זמין במשרד ראש 9התקבל ציון נמוך מאוד.

בנושא  2016,11במסמך זה ערכנו בדיקה חוזרת, המשחזרת את הבדיקה שערכנו בשנת  10.הממשלה

 הצגת מידע בערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה.

אתרי האינטרנט הממשלתיים בשפה  להנגשתבאשר  הקיימות נציג את ההנחיות הממשלתיות להלן

אתרי משרדי הממשלה ותרגומם בהחוזרת שערכנו ממצאי הבדיקה  לאחר מכן נציג אתוהערבית, 

 .לערבית

 הנחיות לגבי הנגשת אתרי אינטרנט ממשלתיים בשפה הערבית .2

 באתרי תוכן של ולכתיבה לפיתוח, לעיצוב, לאפיון הסטנדרטים מדריך"עודכן  2012בשנת 

נציין  .תהצגת המידע בשפות שונו לעניין הכללים , בין היתר,בו מוצגיםו", הממשלה של אינטרנט

 הכותרת תחת  12כי מאז פרסום עדכון זה, לא פורסם מדריך עדכני יותר ולא עודכנו ההנחיות.

  13:כךנכתב " לערבית תרגום"

 .הדרגתי באופן זו בשפה והמידע האתרים את לפתח מומלץ. רשמית שפה היא הערבית השפה"

 תבי אתר שלהם האינטרנט באתרו יפרסמים( המשרד להלן) הסמך ויחידות הממשלה משרדי

 (:ממשלה להחלטת בכפוף) להלן המוצגים הכללים פי על בערבית

 יעוצב, הערבית לשפה יתורגם ממשלתי משרד אתר של בעברית השער דף: שער דף 

: יכלול בערבית השער דף". ערביתר "הקישו תחת ויוצב הכללי האתר של לעיצוב בהתאם

 מומלץ .בערבית באתר הקיים למידע, בערבית וקישורים בכותרות הפניות, מידע הצפת

 וקישורים בכותרות פניות. הערבית דוברי למשתמשים הנוגע מידע כל לערבית לתרגם

 ההפניות. הערבית בשפה קיים ואינו העברית בשפה הבית בדף מוצג אשר באתר למידע

 .לערבית יתורגמו

                                                 
, ינואר רבית בישראל: תמונת מצב ראשונית והמלצות למדיניותהאינטרנט בחברה העאיגוד האינטרנט הישראלי,  7

נציין כי לפי הנתונים במוצגים בדוח, יש פער ניכר בין יהודים לערבים בשימוש בשירותי תשלום מקוונים  .2018
ובטפסים מקוונים, אך לא ברור האם הפער נובע מנגישות שירותים אלו בשפה הערבית, או מסיבות אחרות, כמו 

 נות דיגיטאלית ודפוסי שימוש באינטרנט.אוריי
 הפצה ממשלה וערוצי לאתרי תוכן וכתיבת פיתוחלאפיון, עיצוב,  הסטנדרטים מדריךממשל זמין,  –משרד האוצר  8

 2012, ינואר מקוונים
 , משרד ראש הממשלה.2015דוח שנתי לשנת , רשות התקשוב הממשלתי 9

, שיחת יחידת ממשל זמיןב מנהלת תחום פלטפורמות אינטרנט, סיגל מילרזמין, ו יוגב שמני, מנהל יחידת ממשל 10
 .2018בדצמבר  5טלפון, 

, מסמך מרכז המחקר והמידע של מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלההצגת מתן שחק,  11
 .2016במאי  19הכנסת, 

, שיחת יחידת ממשל זמיןב מנהלת תחום פלטפורמות אינטרנט, סיגל מילריוגב שמני, מנהל יחידת ממשל זמין, ו 12
, הערבית הממשלתיים לשפה האינטרנט אתרי תרגוםרועי גולדשמיט, . לפירוט, ראו: 2018בדצמבר  5טלפון, 

 .2008בפברואר  4 מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
 הפצה ממשלה וערוצי לאתרי תוכן וכתיבת לאפיון, עיצוב, פיתוח הסטנדרטים מדריךממשל זמין,  –משרד האוצר  13

 .87–86, עמ' 2012, ינואר מקוונים

https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2018/10/internet-arab-society.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/exfiles/dochtikshuv/2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2/2_07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2_11_6755.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01989.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
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 יחידות רשימת; המשרד אודותת: הערבי בשפה המפורט המידע את יכיל בערבית האתר 

. קהל קבלת שעות, קשר פרטי, כתובות ולל, כלציבור שירות הנותנות יחידות ;המשרד

 .לצורך בהתאם בערבית ועדכונים חדשות. ערביתה שפהב שירות הנותנות שכותל

  :כגון מהאתר לקבל שניתן השירותים שמות או נושאים יופיעו בערבית באתרשירותים 

 .מידע והזמנת תשלומים, טפסים הורדת

  :לתרגם מומלץ. באתר לקבל שניתן והורדה למילוי הטפסים שמות יתורגמוטפסים 

 ערבית דוברי משתמשים בקרב בהם השימוש שמידת טפסים של והסברים מידע שדות

 .גבוהה הינה

  :באתר לשלם ניתן אותם התשלומים שמות יופיעו בערבית באתרתשלומים. 

  :על כללי הסבר בו, בערבית לדף ויקשר בולט באופן השער בדף יופיע הקישורדרושים 

 המשרות פרטי. בקשה הגשת אופן, בעבודה הטמונות ההזדמנויות, במשרד העבודה

 .האפשר במידת יתורגמו

 תחת, בעברית המקורי לטקסט קישור יתווסף לערבית המתורגמים הטקסטים לכלל 

 ".בעברית( המסמך שם) מסמך טקסט" :הכותרת

תרגום אתרי  קובע דרישות כלליות והמלצות בנושא מדריך הסטנדרטים ,כפי שניתן לראות

מהו היקף התרגום הנדרש חובה זו, ובתוך כך  הנחיות לאופן יישוםאינו קובע אך  הממשלה לערבית

 .ב המידע הקיים בעברית לדוברי ערביתורלהנגשת השירותים, הטפסים ו מפורטות או דרישות

מעבר אתרי . הממשלה משרדי של עצמאית בהחלטה ההנחיות תלוי למעשה, היקף ומידת יישום

מונחה במידה רבה על ידי הסטנדרטים , Gov.ilמשרדי הממשלה לפורטל השירותים הממשלתי, 

 שקבעה יחידת ממשל זמין. מהיחידה נמסר כי הפורטל מאפשר להציג כל עמוד גם בשפה הערבית

, וכי ליחידת אילו תכנים לתרגם לערבית וכיצד , אך כל משרד קובע בעצמו)ובשש שפות סך הכול(

עוד נמסר  .יכולת לאכוף את הסטנדרטים שנקבעו בעניין נגישות לשוניתסמכות או ממשל זמין אין 

 יש בצוות היחידהמהיחידה כי כחלק מפעילותם להנגשת שירותי הממשלה לציבור בשפה הערבית, 

השירותים  ערבית, והצגתם בפורטל.עובדת העוסקת בתרגום שירותים של משרדים שונים ל

 14המתורגמים מופיעים לאחר מכן גם בעמוד המשרד.

הממשלה, בין היתר,  אתרילשונית של נגישות  ערכה יחידת ממשל זמין בדיקת 2015כאמור, בשנת 

מאוד  נמוך [שאינן עברית כלל השפותבנגישות בזה ] בנושא הציוןבע כי "ק הדוח 15בשפה הערבית.

 זה על עברית. בנושא נוספות בשפות שירות ניתן שלא כמעט היחידות במרבית ( ולמעשה18)

שפות )ערבית, אנגלית,  בשלוש פעולות ביצוע ואפשרות מידע, טפסים דפי הימצאות נבדקה

 ומרוסית; טפסים מאנגלית יותר מעט בלבד. בערבית חלקית –בשפות  מידע רוסית(: דפי

הדוח  ממצאיוכי  16".כלל שאין כמעט השפות בשלוש –בשפות  שירותיות פעולות לבצע ואפשרות

המשרדים והיחידות הממשלתיות שנסקרו בנושא הנגישות בערבית  49כי הציון הכללי של  העלו

                                                 
, שיחת יחידת ממשל זמיןב אינטרנטמנהלת תחום פלטפורמות , סיגל מילריוגב שמני, מנהל יחידת ממשל זמין, ו 14

 .2018בדצמבר  5טלפון, 
 , משרד ראש הממשלה.2015דוח שנתי לשנת רשות התקשוב הממשלתית,  15
 .629שם, עמ'  16

https://www.gov.il/exfiles/dochtikshuv/2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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-בתחום קיום טפסים בערבית; ו 100מתוך  10בתחום קיום דפי מידע בערבית;  100מתוך  40 היה

  17באתר בערבית. שירותיותפעולות  ביצועבתחום אפשרות  100מתוך  12

 18.מאז, לא נערכה בדיקה דומה שוב על ידי יחידת ממשל זמין במשרד ראש הממשלה

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת ערךשחוזרת ממצאי בדיקה  .3

 24האינטרנט של  אתריבהמידע הקיים בערבית  אתבדק  מרכז המחקר והמידע של הכנסתכאמור, 

 יחידות ובארבע ,הממשלה פורטלב, בכנסת, המדינה מבקר במשרד וכן, שלהממשרדי המ

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד  נציבותשירות המדינה,  נציבות - ממשלתיות

הבדיקה  , וכעת חזר על בדיקה זו.2016בשנת  לאומי לביטוח המוסדוישראל  משטרתהמשפטים, 

  .2018בדצמבר  5–3ם יבתאריכ נערכההחוזרת 

 :שנבחנו בבדיקה הקודמת, והם פרמטריםאותם בכל האתרים נבחנו 

 האם יש לחצן "ערבית" בראש עמוד הבית?  .1
 האם יש אפשרות לראות את דף הבית של האתר ומידע כללי על המשרד בערבית?  .2

האם גם התכנים שבלשוניות הנושאים בדף הבית מתורגמים לערבית, והאם לחיצה עליהן  .3
 מובילה לתכנים בערבית?

קיים תפקידים? האם הלי בערבית על המשרד, פעילויותיו, יחידותיו ובעלי האם יש מידע כל .4
 ?  בערבית מידע על הסניפים ודרכי התקשורת עם יחידות המשרד ובעלי תפקידים

האם יש מידע על זכויות ועל הליכים למימושן בשפה הערבית? האם יש שאלות ותשובות  .5
 בערבית?

נציג בערבית או שיש מידע ליצירת קשר האם ניתן ליצור קשר או להתכתב בצ'ט עם  .6
בערבית? האם ניתן להגיש תלונות ציבור בערבית או שיש מידע בערבית על הגשת פניות 

 ציבור?

האם מסמכים רשמיים כגון חוקים, תקנות, תכניות, החלטות, הוראות, חוזרים והנחיות  .7
 ובילים ממתורגמים לערבית ורשמיים המסמכים שמות ההאם או מתורגמים לערבית? 

 עברית? למסמך ב

 האם יש טפסים בערבית או קישורים בערבית לטפסים בעברית? .8

מפורסמים האם פרסומים של המשרד, כגון הודעות, מכרזים, דרושים, קולות קוראים,  .9
 ?ערביתב

טפסים( ולקבל שירותים מקוונים בשפה  הגשת, רישום, םהאם ניתן לבצע פעולות )תשלו .10
 הערבית? האם ניתן למלא טפסים באופן מקוון בערבית? 

נערכה  אלא, אתרהלא נבחנו כל התכנים בכל בשל לוח הזמנים הקצר שעמד לרשותנו נציין כי 

תוך התמקדות בשאלה  הערבית בשפה בו הקיימים והשירותים תכניו, האתר נגישות של בדיקה

 נציין .הערבית בשפה גם באתרמוצגים  שפורטו לעילבפרמטרים  העומדים בעבריתתכנים  האם

 המוצגים אלה לעומת לערבית המתורגמים התכניםק של המדויהיקף לבחינת ה בדיקה נערכה לא כי

באופן ין הדבר צו יתברתורגם לע ה העבריתמקרים שבהם לא כל המידע הקיים בשפבו ,בעברית

 איכות התרגום לשפה הערבית. עמדנו על בנוסף, לא היקף המידע שתורגם. הצביע על מבלי למילולי 

 :בטבלה להלן משמעות הסימונים

 נגיש בערבית.  האמורה בקטגוריההמידע   

                                                 
 .629שם, עמ'  17
, שיחת יחידת ממשל זמיןב מנהלת תחום פלטפורמות אינטרנט, סיגל מילרשמני, מנהל יחידת ממשל זמין, ו יוגב 18

 .2018בדצמבר  5טלפון, 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/10/54/check-mark-304890_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/check-mark-checkbox-check-tick-yes-304890/&docid=UduWtdf92nzL7M&tbnid=6rEw0evuLrQeOM:&w=691&h=720&bih=536&biw=1231&ved=0ahUKEwiblaCuu-PMAhXJ1xQKHTEhB2g4ZBAzCEkoRjBG&iact=mrc&uact=8
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 ערבית.נגיש ב וורה אינבקטגוריה האמהמידע  

פי הפרמטרים השונים -עלמהדפים, המידע, השירותים או הטפסים ים מסובמקרים בהם רק חלק 

 . בטבלהמילולית ין ערבית, הדבר מצונגישים ב

משרדי הממשלה, משרד מבקר המדינה, הכנסת, פורטל  24מבדיקה חוזרת של אתריהם של 

יש  ממשלתיות, שממצאיה מפורטים בטבלה שלהלן, עולה כיהממשלה ואתריהן של ארבע יחידות 

משרדים וגופים ממשלתיים בהם הנגשת המידע בשפה הערבית טובה יחסית, אך יש אתרים שבהם 

 :המצב אחר

  ואין לחצן לשפה הערבית: מידע בשפה הערביתכל אין  משרדים שלשהבאתריהם של ,

 .ומשרד הביטחוןנגב והגליל, המשרד לשוויון חברתי, המשרד לפיתוח הפריפריה, ה

  בכמה משפטים  יש רק מידע כללי על המשרדמשרדים וגופים אחרים  שישהבאתריהם של

משרד התקשורת, משרד  בערבית: נציבות שירות המדינה, משרד העלייה והקליטה,

משרדים . והמשרד לשירותי דת התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד המדע והטכנולוגיה

היו באתר  2016נציין כי בבדיקה הקודמת בשנת ממשרדי הממשלה.  אלה מהווים רבע

משרד המדע והטכנולוגיה יותר תכנים מתורגמים לערבית, אך עם מעברו לפורטל 

, הם אינם מופיעים באתר החדש ואין נשמטו התכנים המתורגמיםהשירותים הממשלתי, 

ם ומשרד התרבות אליהם קישור ממנו. נציין כי גם אתריהם החדשים של משרד הפני

והספורט בפורטל השירותים הממשלתי אינם כוללים תכנים בערבית מעבר לתיאור כללי 

מציע  ברשת האינטרנטשל המשרד וטלפון להתקשרות, אך חיפוש המשרדים בערבית 

 קישור לאתר הישן של המשרד שבו מוצגים תכנים בערבית.

 מידע בערבית על  איןשל שני משרדים ממשלתיים )משרד החוץ ומשרד האנרגיה(  באתר

 . בעלי תפקידים, יחידות ודרכי תקשורת

 רת ישראל )משרד האוצר, משרד הפנים, טשל שמונה משרדים ממשלתיים ובמש באתרים

ומשרד התרבות והספורט, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה והתעשייה, 

אפשרות ליצור קשר או לשלוח הים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך( משרד המשפט

המשרדים  24-. משרדים אלה מהווים כשליש ממוגבלת פניות ציבור בשפה הערבית

הממשלתיים וכמחצית מהמשרדים הממשלתיים שבאתריהם יש תכנים בערבית. רק 

 בערבית דעימיש רדים במשרד האוצר אין כלל מידע על יצירת קשר בערבית, אך ביתר המש

בערבית. נציין כי מאז הבדיקה הקודמת בשנת  ציבור פניותממשק ל , אך איןיצירת קשרל

 שפה הערבית במשרד העבודה והרווחה, נוספו אפשרויות יצירת קשר ופניות ציבור ב2016

 ובמשרד הכלכלה והתעשייה.

  )ן מידע על נהלים, איבאתרים של שני משרדים ממשלתיים )משרד האוצר ומשרד החוץ

. באתר משטרת ישראל ואתרי שישה משרדי הממשלה זכויות ושאלות ותשובות בערבית

שרד האלה: משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הפנים, משרד התרבות והספורט, מ

מהמידע הקיים  חלקומשרד התיירות מוצג בערבית  האנרגיה, המשרד לביטחון פנים

 בעברית.

  משרד האוצר, משרד החוץ, משרד הפנים, משרד התרבות באתריהם של שישה משרדים(

אין קישורים בערבית  ופיתוח הכפר(והספורט, משרד האנרגיה, משרד החקלאות 

 24-מ רבעכגון חוקים, תקנות, נהלים והוראות. משרדים אלה הם  למסמכים רשמיים

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fcliparts%2FS%2FO%2FG%2Fm%2Fl%2Fg%2Fcheck-box-motonggia-hi.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.clker.com%2Fclipart-check-box-motonggia.html&docid=9o5cSSX2mBcWJM&tbnid=PpeKC1Nzb1mJtM%3A&w=600&h=600&bih=536&biw=1231&ved=0ahUKEwiYi9uFvOPMAhVQnRQKHR2xDyQ4yAEQMwgQKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


 
   

 12 מתוך 7 עמוד  

 
 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

כי מאז נציין מהמשרדים שבאתריהם יש תכנים בערבית.  37%-המשרדים הממשלתיים, וכ

משרד הכלכלה והתעשייה קישורים בערבית , נוספו באתר 2016ה הקודמת בשנת הבדיק

 לחלק מהמסמכים הרשמיים.

  משרדים ממשלתיים )משרד האוצר, משרד החוץ, משרד הפנים, משרד  10באתריהם של

משרד הכלכלה  ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר התרבות והספורט, משרד האנרגיה,

ביטחון פנים, המשרד להגנת המדע הטכנולוגיה והחלל, המשרד לוהתעשייה, משרד 

אין טפסים בערבית, או קישור  ומשרד החינוך( וכן באתר של משטרת ישראל הסביבה

 משרדים 23-מ 43%-כ הםאלה  ממשלה משרדיעשרה  בערבית לטפסים בעברית.

 16-מ 62%-וכ(, רלוונטי אינו הדבר)במשרד רה"מ  ממשלתיים בהם הדבר רלוונטי

 .בערבית מידע קיים ושבאתריהםבהם הדבר רלוונטי ש המשרדים

  רד האוצר, משרד החוץ, משרד הפניםמש –משרדים ממשלתיים  ארבעהבאתריהם של 

אין פרסום של הודעות, מכרזים, דרושים וקולות קוראים  –משרד התרבות והספורט ו

מהמשרדים  25%-מהמשרדים הממשלתיים וכ 24-מ 16%-. משרדים אלה הם כבערבית

, נוספו 2016נציין כי מאז הבדיקה הקודמת בשנת  שבאתריהם קיים מידע בערבית.

הרווחה העבודה, משרד ו משרד הכלכלה והתעשייהתרגומים לערבית לחלק מפרסומי 

  .והשירותים החברתיים



 
   

 12 מתוך 8 עמוד  

 
 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 טבלה משווה -נגישות אתרי אינטרנט ממשלתיים בשפה הערבית 

 שם האתר
לחצן למעבר 

לשפה הערבית 
 בדף הבית

דף הבית 
ומידע כללי 
על המשרד 

מתורגם 
 לערבית

הלשוניות בדף 
הבית והתכנים 
המוצגים בהן 

 בערבית

מידע 
בערבית על 

בעלי 
תפקידים, 

יחידות 
ודרכי 

 תקשורת

יצירת קשר 
ופניות ציבור 

 בערבית

מידע על 
נהלים, זכויות 

ושאלות 
ותשובות 
 בערבית

קישור בערבית 
למסמכים רשמיים 

)חוקים, תקנות, 
 נהלים, הוראות(

טפסים 
 בערבית

פרסומים בערבית 
)הודעות, מכרזים, 

דרושים, קולות 
 קוראים(

ביצוע פעולות 
וקבלת שירות 

באתר האינטרנט  
 בערבית

המשרד לשוויון 
 .בעברית( לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המשרד gov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר   חברתי

המשרד 
לפיתוח 

הפריפריה, 
 הנגב והגליל

 אין מידע בשפה הערבית. אין לחצן לשפה הערבית 

 אין מידע בשפה הערבית. אין לחצן לשפה הערבית  משרד הביטחון

נציבות שירות 
 ותיאור כללי של הנציבות בערבית( לחצן השפה הערבית מציג הודעה שאין מידע בשפה הערבית gov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר     המדינה

המשרד 
 ( לחצן השפה הערבית מציג הודעה שאין מידע בשפה הערבית ותיאור כללי של המשרד בערביתgov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר     לשירותי דת

משרד 
 ( לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המשרד בערבית.gov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר     התקשורת

משרד 
 התחבורה 
והבטיחות 
 בדרכים 

 ( לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המשרד בערבית.gov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר    

משרד העלייה 
 והקליטה 

 שרד בערבית, וטלפון ליצירת קשר.( לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המgov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר    

משרד המדע 
 והטכנולוגיה

י לפני המעבר לאתר ( לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המשרד בערבית, וטלפון ליצירת קשר. נציין כgov.ilאין מידע בשפה הערבית. )עבר לאתר    
 החדש, תרגום המידע באתר לערבית היה נרחב יותר, ולאחר המעבר נשמטו כל התכנים המתורגמים לערבית מהאתר.

   משרד האוצר 
חלק קטן 
מדף הבית 

 מתורגם
                

       משרד החוץ 
 19חלקי

              

                                                 
 חלק מהלשוניות והתכנים מתורגמים לערבית, תכנים רבים אינם מתורגמים, ובהם, לשונית מידע ושירותים וגיוס כח אדם. 19
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   29מאודחלקי   

                                                 
. באתר המשרד ברשת האינטרנטאינו מקושר לאתר במשרד בעברית, הנמצא בפורטל שירותי הממשלה. אפשר להגיע לאתר המשרד בערבית רק בחיפוש המשרד בערבית  אתר משרד הפנים בערבית 20

 מציג מידע כללי על המשרד בערבית, טלפון ודוא"ל ליצירת קשר, וקישור לטופס פניות ציבור בעברית.בעברית יש לחצן לשפה הערבית אך הוא אינו מקשר לאתר הישן בערבית אלא 
ינו מוביל לאתר הישן שבו מידע בערבית, אלא לעמוד ובו מידע כללי בערבית על המשרד וטלפון ליצירת קשר. אפשר אהאתר בעברית עבר לפורטל השירותים הממשלתי, אך לחצן השפה הערבית  21

 , אך אין קישור מהאתר בעברית לאתר הישן בערבית.ברשת האינטרנטלהגיע לאתר הישן שבו מידע בערבית רק באמצעות חיפוש המשרד בערבית 
 לעמוד ובו פרטי קשר לפניות ציבור בעברית, אך הטופס המקוון לפניות בעברית בלבד.יש טלפון ליצירת קשר, וקישור  22
יעות בדף הבית בערבית. כל קטגוריות הנושא חלק מהלשוניות והתכנים מתורגמים לערבית, יש תכנים ולשוניות שאינם מתורגמים, ובהם, לשוניות פרסומים, מדיניות ומידע משפטי שאינן מופ 23

 ידיעות חדשותיות בנושא זה בעברית. 41ית אבל התכנים המוצגים בהן בערבית מצומצמים יותר, למשל יש ידיעה חדשותית אחת בנושא מים בערבית, לעומת מתורגמות לערב
 פרסומים בעברית. 141פרסום אחד מתורגם לערבית, לעומת  24
 חלק מהמידע על דרכי תקשורת עם בעלי תפקידים ויחידות המשרד מתורגם. 25
פריטי חדשות  274פריטי חדשות מתורגמים לערבית מתוך  145רבע מתוך שש לשוניות מתורגמות לערבית. לשוניות נושאים ופרסומים אינן מתורגמות. חלק מהתכנים מתורגם לערבית, למשל א 26

 פריטי שירותים מתורגמים לערבית. 16בעברית, ושמונה מתוך 
 פרסומים המוצגים בעברית. 219שלושה פרסומים מתורגמים לערבית, מתוך  29

http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx
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http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx
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https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.police.gov.il/
http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.moin.gov.il/arabic/Pages/Arabic.aspx
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 חלקי       
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 יחלק

 רלוונטילא 

                                                 
 אינן מתורגמות לערבית, שש הלשוניות הנותרות מתורגמות לערבית.  לשוניות כלים ומידע, מדיניות ומידע משפטי 27
 יש קישור בערבית לפניה למשרד, אך הטופס המקוון בעברית. 28
נושאים מתורגמים לערבית. רק חלק מהתכנים בלשוניות ובנושאים שכן מתורגמים לערבית,  11ה מתוך לשוניות בנושא מידע משפטי, פרסומים, ומידע שימושי לא מתורגמים לערבית. שלוש 30

 המוצגים בעברית. 17מתורגמים אף הם לערבית. למשל, שני פרטי מדיניות ונהלים מתורגמים לערבית, לעומת 
 .2018, בעוד בעמוד בעברית החדשות העדכניות הן מאוקטובר 2017החדשות העדכניות ביותר הן ממאי : בעמוד הבית בערבית, חלק מהמידע הקיים בעברית מתורגם לערבית אך לא מעודכן 31
 אין קישור לפניות ציבור מעמוד הבית בערבית, אבל ניתן לתרגם את העמוד לאחר שמגיעים אליו 32
 בלבד )לעומת יותר מחמישים בעברית(.בעמוד בערבית יש קישור למסמך משפטי אחד למסמך מדיניות ונהלים אחד ולפרסום רשמי אחד  33
 בעמוד בערבית יש קישור למסמך משפטי אחד למסמך מדיניות ונהלים אחד ולפרסום רשמי אחד בלבד )לעומת יותר מחמישים בעברית(. 34
 כנים בערבית.אתר המשרד בעברית עבר לפורטל השירותים הממשלתי, לחצן לשפה הערבית בראש העמוד מוביל לאתר הישן, שבו מוצגים הת 35

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVHeb/Pages/default.aspx
http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.pmo.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.pmo.gov.il/Pages/default.aspx
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. לפני המעבר לאתר החדש, תרגום המידע באתר לערבית היה נרחב בלבד לחצן השפה הערבית מציג תיאור כללי של המשרד בערבית, וטלפון ליצירת קשר , ובוgov.ilעבר לאתר נציין כי האתר  36

ראו:  אין קישור לאתר זה מהאתר החדש., אך בערבית ברשת האינטרנטתר הישן שמופיע בחיפוש , והם זמינים באיחסית, ולאחר המעבר נשמטו כל התכנים המתורגמים לערבית מהאתר החדש
http://www.pmo.gov.il/Arab/Pages/default.aspx  

פריטים  191נושאים מתורגמים לערבית, והתכנים המתורגמים חלקיים, למשל פריט חדשות אחד מתורגם לערבית מתוך  10לשוניות מדיניות ומידע משפטי לא מתורגמים לערבית. שניים ותוך  37
 בעברית.

 פרסומים בעברית. 1,254פרסומים מתורגמים לערבית, מתוך  133מוצגים  38
 לערבית.בערבית לחלק מעמודי המידע והשירותים. חלק מעמודים אלו מתורגמים  יםקישורתפריט עם יש  39
 לשונית "ממשל זמין", ובה קולות קוראים, דרושים וכדומה, אינה מתורגמת, אך יש תרגום של חלק מההודעות. 40
פון לתלונות ציבור יש פרטי קשר בדוא"ל ובטליש פרטי קשר בדוא"ל ובטלפון לתלונות ציבור בערבית. הטופס המקוון להגשת תלונות ציבור אינו מתורגם לערבית, ואין אליו קישור בערבית.  41

 בערבית.
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