
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)      جمعية حقوق المواطن في اسرائيل      האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75      تل ابيب  ٧٥شارع نحالت بينيامين         6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
 Fax:       www.acri.org.il talh@acri.org.il 5608165-03: فاكس  פקס       :Phone 5608185-03: هاتفטלפון  

 2020בספטמבר  6         

 לכבוד

 מר זיו ברק

 מנהל האסדרה

 חברת דואר ישראל

 דואר אלקטרוניב

 

 שלום רב,

 

 הנגשת שירותי הדואר המקוונים לערביתהנדון: 

 20.8.20-ו 3.6.19; תשובותיכם מיום 21.6.20 -ו 15.4.19 סימוכין: מכתבינו מיום

 

נבקש כמה ובשל אי בהירות הכתובים, . בהמשך לו, 20.8.2020תודה על המענה מיום  .1

 הבהרות:

 

. בהנחה 2020במענה אתה מתייחס ל"פרויקט" שייצא לפועל ברבעון האחרון של שנת  .א

)וככל שכך הדבר אנו  ש"הפרויקט" משמעו תרגום שירותי הדואר המקוונים לערבית

נודה  למידע בדבר המועד המתוכנן ליישומו, ובמלים אחרות: מתי מברכים על כך(, 

צפויים שירותי הדואר המקוונים להינתן גם בערבית? ככל שהפרויקט אינו עוסק 

בתרגום עצמו, אלא רק באפיון המשמעויות הטכנולוגיות של תרגום האתר 

ומשתמע ממכתבך, נבקש לקבל לוח זמנים ברור  והשירותים המקוונים, כפי שייתכן

לסיום השלבים השונים עד להנגשת שירותי הדואר המקוונים במלואם לאוכלוסייה 

החברה ערכה בדיקה כתבת לנו כי " 3.6.2019בהקשר זה נזכיר, כי כבר ביום  הערבית.

מקיפה על המשמעות הטכנולוגית והתקציבית לתרגום כל תכני אתר האינטרנט 

  ".ליקציה הסלולרית לשפות נוספות לעבריתוהאפ

 

ככל שההנגשה לערבית תתבצע בשלבים, נבקש לדעת את סדרם. בקשה זו נובעת  .ב

 מחיוניותם היתרה של חלק משירותי הדואר, ואשר לטעמנו יש לקדמם תחילה.

 

נבקש להזכיר כי פנייתנו הראשונה ברורות לנו השלכות משבר הקורונה, עם זאת זאת ועוד.  .2

, וכי הנגשת שירותי הדואר לערבית אינה פרויקט 2019כם בנושא התבצעה כבר באפריל אלי

העדר התרגום לערבית, הפוגע קשות . תהדואר, אלא חובתה החוקיחברת נוסף של 

באוכלוסיה זו בימות שגרה, הופך לפגיעה אנושה בימי הקורונה שסופם אינו נראה באופק. 

תארכו בתקופת שהלכו וההדואר השונים,  תופעת זמני ההמתנה הממושכים בסניפי

המשבר, אמנם מאפיינת את כלל האוכלוסיה, אך ללא אפשרות זימון התורים המקוון 

הביטוח הלאומי, ההוצאה . ונזכיר, כי מסע התשה מפרךקבלת שירותי דואר הופכת ל
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לפועל, משרד העבודה והרווחה ואפילו הנהלת בתי המשפט, מבצעים תשלומים לזכאים 

תשלומים אלה, ובעיקר קצבאות הקיום והתמיכה סניפי הדואר. ב ולה מקוונתבפע

הסוציאלית, הם קריטיים לרווחת המשפחות הזכאיות להם. אין כל הצדקה לכך שקבלתם 

 שלמים בהמתנה בסניפי הדואר.עבודה כרוכה באובדן ימים תהיה 

 

ם כולם, לכך שניתן בהתאם, נבקשכם לפעול לאלתר, ועוד בטרם הנגשת השירותים המקווני .3

יהיה לזמן תורים לסניפי הדואר בשפה הערבית, בין אם באמצעות תרגום האפליקציה ובין 

 בכל דרך אחרת אשר תהיה נגישה לדוברי ערבית.

 

 נודה להתייחסותכם הדחופה,

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                                          

          

 טל חסין, עו"ד         

 

 

 

 מר דני גולדשטיין, מנכ"ל חברת דואר ישראלהעתק: 

 


