
  
 
 

 1.1.310.03               לכבוד,

                                                                                                     מר אביגדור קפלן

 מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 3452365-22 :פקסב
 

 שלום רב,

  לנזקקים דפסחא קמחא תמיכת בחלוקת ההפליה :הנדון
 202202225, 2205202222מכתבנו מיום: 
 5602202225, 2205202222מכתבכם מיום: 

 
 

 והריני להשיב עליו כקלמן:  5602202225מכתבכם מיום קיבלנו בתודה את 

 

כפי שהבהרנו במכתבינו הקודמים, 0 הנ"ל במכתבכם השוויוניות הנטענתין יאיננו משוכנעים בענ 50

 2256שנת ממבקר המדינה בדו"ח 0 יה הערביתלאוכלוסי מגיעים םאינו כמעטכספי התמיכה 

חלוקת כספי אופן ביקורת חריפה על נמתחה  ,בעניין פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתיו

לעובדה כי לא נמצאה ולו עמותה ערבית אחת שקיבלה  0 מבקר המדינה הפנההלא שוויוני התמיכה

ה אינה ניתנת לפי קריטריון של רמת אי הביטחון התזונתי של התמיכ"הוא נימק כי ו את התמיכה,

ותה שיש בה המקום, אלא על פי יכולת ההתארגנות של האוכלוסייה המתגוררת בו להקמת עמ

לאוכלוסייה המתגוררת  לסייע במזון האחרות או לפי רצון של העמותות ,לעמוד במבחני התמיכה

 ז דו"ח המבקר, לא נעשה שינוי רציני בענין0על אף עבור יותר משש שנים מא 0"באותו מקום

 

המבחן לקיומה של אפליה הוא מבחן אובייקטיבי המתמקד בתוצאה כי, זה מכבר קבעה  הפסיקה 20

ועדת המעקב העליונה  55545125בג"ץ )ר'  העומדת לביקורת פעולה השלטוניתשל מימוש ה

על פי המידע שנמסר ((0 2224) 5( 5סא), אללענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישר

 20225% -העמותות הערביות מקבלות כקיצונית לפיה מבחן התוצאה מלמד על אפליה  מטעמכם,

מכלל האוכלוסייה, ומחצית  22%בעוד שהאוכלוסייה הערבית מהווה  התמיכה,מסך כלל בלבד 

 חיים מתחת לקוו העוני על פי הדו"חות הרשמיים0 האזרחים הערבים במדינה 

 

הקריטריונים שנקבעו לקבלת התמיכה הם בעייתיים כי הם מובלים לתוצאה מפלה כנגד מכאן,  50

מחייבת פעמים אחדות נקיטת  דרישת השוויוןשכן,  האוכלוסייה הערבית, והם טעונים שינוי0

כאשר עסקינן  ,0 מקל וחומרידי הרשות בכדי להבטיח תוצאה שווהויזומים על  ייחודייםצעדים 

, הזכות למזון ולמינימום של קיום ת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותווגזרהנת ות בסיסייובזכו

סלאח חסן נ' המוסד 52442126דברי כב' השופטת ביניש בבג"ץ ל 53)ר' פיסקה  אנושי בכבוד

 (0(2252) 282( 5, פ"ד סה)לביטוח לאומי

 



  
 
 

ול לפרסום דרשנו מכם לפע 2205202222מיום הראשון עוד במכתבנו  נוסף על האמור, יצוין כי 60

0 חרף דרישתנו, ועל אף חובת הפרסום ובעיתונות הערבית התמיכה בשפה הערבית דברב המודעה

)ג( לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות הציבור לפי חוק 23פי סעיף בשפה הערבית על 

גם לא בתמיכה האחרונה שפורסמה ם כזה לא נעשה, פרסו, 5283  -יסודות התקציב, התשמ"ה 

 חודש זה0במהלך 

 

גם השם של התמיכה שמופיע בערבית עלול להטעות ולא יגרום לכך באותו הקשר יצוין כי,  30

השם, קמחא דפסחא, יגישו בקשות0 שכן הפועלות בחלוקת מזון בחברה הערבית עמותות ש

על כן, ויכול לייצר סברה שמדובר בתמיכה ליהודים בלבד0  מתכתב עם החגים היהודיים בלבד

שיש בו ללמד על  מקביל בשפה הערביתבשפה הערבית, יש לבחור לתמיכה שם ולצד הפרסום 

 הדתות0  לנוגעת לחלוקת המזון בתקפות החגים לכל היותה

 

, לצד הפרסום ותנראה על פניו כי שינוי הקריטריונים שמחילה ועדת התמיכאמור לעיל, נוכח ה 40

מתבקש לצורך הבטחת הגעת כספי התמיכה  השם של העמותה,ועדכון בשפה הערבית 

 לאוכלוסיות הנזקקות ביותר0 

 

 ; אנו נבקשעל כן,  20

 

 ?יהכמה חברים יושבים בוועדת התמיכות, ומי הם חברלמסור לנו מידע אודות  0א

מהם הקריטריונים על פיהם קובעת ועדת התמיכות את מספר הסלים למסור לנו מידע  0ב

 ם?המאושר לכל עמותה בכל אחד משני החגי

בוצעו במבחני התמיכה לאחר פרסום דו"ח מבקר  , אם בכלל,אילו שינוייםלהודיע לנו  0ג

על מנת לאפשר חלוקה שוויונית של התמיכה בהתאם לרמת אי הביטחון  2256המדינה בשנת 

 התזונתי של האוכלוסיות הנזקקות?

וקה מתוכננים שינויים כלשהם במבחני התמיכה, בניסיון להבטיח חללהודיע לנו באם  0ד

שוויונית לנזקקים מהאוכלוסייה הערבית אשר בצל מבחני התמיכה המונהגים כיום הם 

מופלים במבחן התוצאה, וכספים התמיכה אינם מגיעים אליהם חרף אי ביטחונם התזונתי 

 במידה וכן, מה הם השינויים המתכוננים? החמור?

ן התמיכה, וזאת לפי אנו נבקש לפרסם בשפה הערבית ובתקשורת הערבית את המודעה בעניי 0ה

)ג( לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות הציבור 23דרישת הפרסום בערבית על פי סעיף 

 52830  -לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

אנו נבקש לבחור לתמיכה שם מקביל בשפה הערבית שיש בו ללמד שמדובר בתמיכה הנוגעת  0ו

 ת0     לחלוקת המזון לנזקקים בתקופת החגים לכל הדתו

 

 להתייחסותכם בהקדם האפשרי0נודה  80



  
 
 
 

 בברכה,

 נארימאן שחאדה זועבי, עו"ד

 

 

 yochie@molsa.gov.il  משרד הרווחה, מייל:כי אילוז, מנהלת מחלקת העזבונות, העתק: גב' יו
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