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  לכבוד
  כ יואב גלנט"חה

   והשיכוןשר הבינוי
   הבינוי והשיכוןמשרד 
  il.gov.moch@sar: ל" ובדוא02 - 5824111: בפקס

  
  

לאוכלוסייה " מחיר למשתכן"ו" ההרשמה להגרלות" י האינטרנטהנגשת אתר: הנדון 
   הערבית

  
  

ה ילאוכלוסיהאתרים שבנדון של ה להנגשאנו פונים אליך בבקשה להתערבותך הדחופה  .1

 "ההרשמה להגרלות"אתר של כל המידע המתפרסם ב ובכלל זה תרגום לשפה הערבית, הערבית

dira.www-בכתובת " מחיר למשתכן" ובאתר האינטרנט il.gov.moch.dira.wwwבכתובת 

il.co.il. ולהירשם  לדירות חדשות במחיר מוזלותלרהגלמוד על  אפשר לםשדרכ יםבר באתרומד 

 . משרד הבינוי והשיכון על ידיים אשר מופעל,אליהן

הפרויקטים בתוכניות מחיר ללמוד בפירוט על ניתן " ההרשמה להגרלות"האינטרנט אתר דרך  .2

 מספק מידע על הפרויקטים האתר, בנוסף. הגרלהלקבל מידע על הדירות ולהירשם ל, למשתכן

 .עיון באתר מגלה כי המידע נגיש בשפה העברית בלבד .ותהשונודרכי ההרשמה 

מציג את הפרויקטים , מידע אודות התכנית ויתרונותיהכולל " למשתכןמחיר "אתר האינטרנט  .3

משיב על שאלות שכיחות ומעדכן בחדשות בקשר , השונים באופן בהיר בשילוב גרפיקה נוחה

להרחבה בלבד אודות היבטים שונים של הפרויקט כולל האתר , המידע כולו בעברית. לתכנית

המזמין והבהיר , המידע הנגיש, ואולם. הפניות בעברית ובערבית לאתר משרד הבינוי והשיכון

 . בלבדיתר בעב,כאמור, הוא, שבגינו יוחד לתכנית אתר מיוחד, "מחיר למשתכן"באתר 

 ,שרת חתכים נרחבים באוכלוסייה מכל רחבי הארץ ליםאמור ש,יםלהעדר השפה הערבית מהאתר .4

מהווה פגיעה הוא  . בתכנית מחיר למשתכן הערביתההאוכלוסיישילוב לגבי השלכות חמורות 

 .שוויוןזכות לב בכבודם של האזרחים הערבים ופגיעה

וויון בפגיעה בש ההשלכות הפוגעניות עבור האוכלוסייה הערבית מקבלות משנה תוקף עת שמדובר .5

.  היסטורית ואפליההדרה, קיפוחמבו תחום אשר האוכלוסייה הערבית סובלת , הדיורבתחום 

ביכולתם של האזרחים הערבים ליהנות מההטבה ומההסדר שהמדינה העדר השפה הערבית פוגע 

 .תאפשרויות הזכייה של האוכלוסייה הערבית במכרזי הדירווממעיט מ, מציעה
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הן  החובה נובעת .על המדינה מוטלת החובה להנגיש את שירותיה לכלל האזרחים בצורה שוויונית .6

והן מהיותם של האזרחים הערבים מיעוט , ממעמדה הרשמי של השפה הערבית במדינת ישראל

 . לשוויוןהזכאי לאומי ותרבותי 

תחה ביום ולאור העובדה כי ההגרלה הראשונה של מחיר למשתכן נפ, לאור האמור לעיל .7

ולהציב , לאלתר לערבית יםאת המידע באתרלפרסם אנו מבקשים ,  בעברית בלבד25.2.2016

המענה באופן בולט בכלי דבר תוך פרסום , מענה טלפוני מיוחד בשפה הערביתדי יבאופן מי

הארכת מועד ההרשמה להגרלה עד נבקשך להודיע על , לחלופין .התקשורת דוברי הערבית

 .שההשלמת תהליך ההנג

 . נודה לתשובתך בהקדם האפשרי .8

             

  

  , בכבוד רב

 ד "עו, שדא עאמר

    

  

  

  

  

  

  

  

  : העתקים 
   il.gov.mof@sarל "בדואו, 5695335-02בפקס , משרד האוצר, שר האוצר, כ משה כחלון"חה

ל "בדוארד המשפטים מש, )אזרחי(המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , מר ארז קמיניץ
il.gov.justice@erezk  
  
  


