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 פלסטיני-לזכויות המיעוט הערבי הקליניקהיוזמות קרן אברהם; 

 2017בפברואר  21

 ,לכבוד

 מר שלמה עדיאל,

 מנכ"ל לשכת הפרסום הממשלתית

 באמצעות דואר אלקטרוני

 

 מכובדנו,

 המשךמכתב  –הערבים  אזרחיהלהמדינה פרסומים של הודעות ו: הנדון

 3.11.16מיום הקצרה תשובתכם , 24.8.16סימוכין: מכתבנו מיום 

 

שלתי בפרסום הממ דיבורה של המדינה עם אזרחיה הערבים –בנושא הנדון כי השיג והשיח  עדינות,נציין ב

 . אך מעטוהוא הניב  ,כבר כשש שניםנמשך  –

לח שנשדואר אלקטרוני היה קיבלנו שכל השמענו טענות ובקשות מגוונות, ובמכתבנו מסוף חודש אוגוסט 

שא עודה בנואיימן כי נפגשתם עם חבר הכנסת  לנו הודיעההיא , בו ראש לשכתך, גב' בירנבויםעל ידי 

ות נודע לנו על התפתח שבועות ספורים, לפני במקביל. פגישה נוספתעמו להיערך וכי צפויה  ,מכתבנו

  .מכרזים להעסקת שלושה עובדים ערבים בלפ"םוהיא הוצאת  ,חשובה

צב כדי להבין טוב יותר את מזאת נפגשנו אף אנו עם חבה"כ עודה, בעקבות תשובתה של גב' בירנבוים 

 .בפינומרכזיות שהטענות לפיכך שוב את הנמקד הדברים, ו

 

 חלוקה שוויונית שלבדרישה ל םאמרכז אעלאליכם  הפנ, 2011בשנת תמצית ההשתלשלות עד עתה. להלן 

ל אעלאם עם מנכ"נציגי ל שהתקיימו פגישות נשלחו מכתבים נוספים ואף . מאז הממשלתי עוגת הפרסום

, דעבקשות של חופש מיוגשו הכמו כן,  ;שאילתותהוגשו . מטעמם של חברי כנסת לא מעטים הלפ"ם הקודם

מעת בסוגיה המושקיימו דיונים ובוועדות שונות של הכנסת התעל ידי התנועה לחופש המידע;  ,בין היתר

שתכליתן , אף פורסמו הנחיות של השר שהיה ממונה באותה עת על הלפ"ם, השר ארדן 2014בשנת כאן. 

"קוים מנחים לפרסומים הן קרויות:  –ו של הפרסום הממשלתי בערבית השגת שוויון מהותי בהקשר

 למול אינו מספק בעינינו, בהיותו חסראמנם הנוהל  .(נוהל/הנוהלתיים בשפה הערבית" )להלן: ממשל

 .המטיבות המופיעות בו הוראותהעל קפדנית , ואולם קושי מרכזי הוא בהעדר שמירה המפורט להלן

, עודה ה"כ, לבקשתו של חבלפני מספר חודשים שהכין המרכז למידע ולמחקר של הכנסתואכן בדוח 

 4.2%-ל 3.3%בין נעה . הקצאה זו למדיות בערביתתקציבית דלה  של הקצאה ההתמשכותמתבהרת 

 לשנים הדוח נוגע. למדיות הפרסום השונות מתועלים על ידי הלפ"םההמדינתי מתקציבי הפרסום בלבד 

2015-2013.  

 

שוויון מהותי שתכליתה השגת ודחופה במדיניות נמרצת כם לנקוט נבקש לאור מצב דברים מתמשך זה,

)אפקטיביות הדומה  ציבורי לבני החברה הערבית בישראל-באפקטיביות של העברת המידע הממשלתי

וגת אופן חלוקת עבהוגנות לכמו כן, הציפייה היא . (יהודי-ציבור הישראלילזו שבה מועברים המסרים ל

  השונות המתנהלות בשפה הערבית.בין המדיות  הפרסום

 

 הבאים:הקונקרטיים סעדים להבקשה העקרונית לאפקטיביות ולהוגנות נפרטת 
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יהיה אזרחי המדינה כך שבכל הקמפיינים המיועדים לשהוציא השר ארדן, מימוש הנוהל  .1

 . פרסום מותאם לשפה הערבית

ככל שיוחלט בנסיבות יוצאות דופן להחריג קמפיין, נבקשכם לפרסם את הנימוקים לכך באתר 

 לשכת הפרסום הממשלתית. 

 

  לחברה הערבית הנדרשים לצרכיה בהתאם לנוהל. קידום קמפיינים ייעודיים .2

לעיתים מופיע צורך מוגבר במסרים שלטוניים כלפי החברה הערבית, למשל, בתחום הבטיחות 

ו זיהויהכתובת העיקרית ל הבטיחות בעבודה, סיכוני העישון, "עיר ללא אלימות" וכדומה. בדרכים,

המשרדים הממשלתיים והגופים הציבוריים  – השלטוניים צורך מוגבר הם המפרסמיםשל 

  ייעוץ ובקרה.חשוב של ואולם ללפ"ם יש תפקיד  –הרלבנטיים )כמו המועצה לבטיחות בדרכים( 

 

ה הכללית בכל יה הערבית באוכלוסיישלא תפחת מחלקה של האוכלוסיקביעת מכסת פרסום  .3

ת , אתרי אינטרנט, רשתוכתובה )רדיו, עיתונות המנוהלות בערבית בישראל הרלבנטיותהמדיות 

  .של מכסה זו ומימושהוכו'(  , שילוט חוצותחברתיות

 במכתבנו הקודם. הושמעולסטייה מהנחיה זו  ,"על קצה המזלג" ,דוגמאות

 

ויתור על "שיטת היועצים החיצוניים" ייצוג הולם לערבים בלשכת הפרסום הממשלתי:  .4

בתחומים שבהם עוסקת ערבים העסקה בלשכת הפרסום הממשלתית של אנשי מקצוע לטובת 

  .הלפ"ם

והוצאת  רגבהשרה כבוד התפתחות לטובה בעקבות התערבותה של כאמור חלה בה זו נקודה ש

 מכרזים לקליטתם של שלושה עובדים ערבים בלפ"ם. 

ר לאחר שנועצנו באנשי מקצוע בתחום, התחוורק נקודה עקרונית אחת:  בהקשר זהנשמיע לפיכך 

לנו כי השימוש ביועצים חיצוניים נגוע לעיתים בחשש לניגוד עניינים, זאת משום שלרבים 

ד יש זיקה, ישירה או עקיפה, לבעלות על מדיה או על משרד פרסום או על משרהללו מהיועצים 

טעם מופיע חשש כפול: א. היועץ ממתקיים,  אם וכאשר הואבמצב דברים מעין זה, לתכנון עסקי. 

עם  היועץ עובד לפרנסתובמקרים בהם הלפ"ם עלול לעיתים להיטיב עם עצמו או עם מקורביו; ב. 

 ימוששוחברות נוספות, ייתכן מצב בו ייעשה כגון סלקום, עלית, תנובה,  לקוחות עסקיים פרטיים

שפה בכדי לגרום למדיות , בעל ידי הלפ"ם )לניתוב תקציב פרסום מדינתי( נת ליועץשנית סמכותב

 . של היועץ לקוחותיו הפרטייםמ שאותם הן גובותהערבית להוריד את מחירי הפרסום 

זו כהיא להצביע על בעיה שאיננה נדירה, ו. באנו ל היועציםאיננו באים חלילה להכתים את מכלו

 מעוררת שאלה ביחס ליכולתה של הלפ"ם לפעול באופן מקצועי והוגן כלפי המדיות בערבית. ש

ן להשגת שוויו הלפ"ם למולבהחלטיות יותר לפעול קשה יתר על כן, ליועצי החוץ עלול להיות 

 בהקצאה למדיות בערבית, שהרי הם עלולים לחשוש להמשך העסקתם.

 

 . ופרסומם ברבים על ידי הלפ"ם עתיים חשיפהסקרי עריכת  .5

נתיבי ראויה, הינו קיומו של מידע אשר יספק תמונת אמת על פרסום תנאי לקיום מדיניות 

המסמך של מרכז המידע והמחקר . האפקטיביות שלהםכן מידת מסוים ו מסר, התאמתם להפרסום

-וב 2013-: בבקרב הציבור הערבי , כי התקיימו שני סקרים בלבד שכאלהמעדכןשל הכנסת 

2015.  

את רמת המידע שבידיכם ביחס  , פחות או יותר,להשוותמוטלת עליכם החובה  על פי תפיסתנו

משכך, נבקש רבית. , פעמיים בשנה( לרמת המידע ביחס למדיות בעTGIלמדיות בעברית )מכוח ה 
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פעולה ביצוע  בכדי לאפשר, שהוא מקיף ומעמיק דיו אחד בשנהלפחות  חשיפהסקר כי יבוצע 

 הלפ"ם. והקצאה הוגנת מצדמקצועית 

ף סכלצורך הקצאת  ,עבור גוף ציבורי ,ם מתקציב ציבורימי, שמתקייאלהחשיפה שכ יסקר כמו כן,

 החובה להנגשתובתוך כך למדיות המתנהלות בערבית. לציבור,  יםלהיות נגיש כיםצרי ,ציבורי

 ממקורות המימוןממעמדה השלטוני של הלפ"ם או אינה נובעת רק  ,המידע שעליו נשענת הלפ"ם

למילוי ביחס  את הלפ"םתנאי הכרחי ליכולת לבקר  מידע זה מהיותאלא גם  ,מידעהלגיבוש 

 . תפקידה

 

 , להבדיל מבחירה שגורה בתרגוםפרזנטורים ערביםמסרים מראש בשפה הערבית ועם הכנת  .6

 . מעברית

 תשדירים שהיא מכינההרסומות ואת רוב הפלערבית  לתרגםחיסכון בוחרת הלפ"ם  מטעמי

חשוב  1.החברה הערביתהמופנים אל  המסריםמהאפקטיביות של ממשית  . מהלך זה גורעבעברית

בחברה  אלא גם האפשרות שהאזרחים הערבים יחושו ,לא רק האפקטיביות נגרעת מכך,

בתשדירי הרפואה  – חושבת עליהםואותם רואה , דרך הפרסום, כי המדינה הישראלית השסועה

  , וכדומה.(בדרכים, בעבודה, בבית)הבטיחות בתשדירי המונעת שלה, 

שאיננה רק צריכה להיעשות מתוך התאמה זו קהילה המופנים ל יצירת התכנים אשר על כן,

צוות ה (עםשיתוף לפחות באו )של הובלה עליה להיעשות ב, ועל כן לשונית אלא גם תרבותית

בפרזנטורים הסתייעות  תקייםצריכה להמטעם דומה . בלפ"ם התקייםהערבי שאמור למקצועי ה

 )כפי שאכן נעשה תכופות על ידי מפרסמים פרטיים(.  ערבים

 

 כן ועמוקמאמץ נדרש , בתחום הפרסום הממשלתי חריפהחסר -לאחר שנים כה ארוכות של הקצאתלסיכום, 

 ים. יהודים כערב –לכל אזרחי המדינה  יםהמועבר להודעות ולמסריםשוויון מלא בכל הנוגע השגת לשלכם 

הנקודות תשובתכם למכלול על קבלת התדיינות עמכם, נודה השנים של ה-בשל התמשכותה ארוכת

 .מיום קבלת מכתבנו זהימים  45תוך  המפורטות כאן

 

 בכבוד רב,בתודה ו

 

 , אעלאם; מרים הואריעו"ד 

 עו"ד שדא עאמר, האגודה לזכויות האזרח; 

 , יוזמות קרן אברהם; עמוס ועדי שטיין-איה בן

 פלסטיני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה-ד"ר אילן סבן, הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי

 

 העתקים:

 ח״כ )תא״ל במיל׳( מירי רגבממונה על הלפ"ם, שרת התרבות והספורט, ה

 אביחי מנדלבליט  ד"רהיועץ המשפטי לממשלה, 
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