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 לכבוד

 יו"ר וועדת השמות הממשלתית, פרופ' משה שרון

  Tami@pmo.gov.ilבאמצעות מייל: 

 

 שלום רב,

 ייצוג הולם לערבים בוועדת השמות הממשלתית :הנדון

 

אנו פונים אליך בזאת בבקשה, כי תפעל להבטחת הייצוג ההולם לבני ולבנות החברה הערבית 

חברים, נציגי  26ועדת השמות הממשלתית מונה נכון להיום  .בהרכב ועדת השמות הממשלתית

ציבור, נציגי ממשלה, נציג/ת הקרן הקיימת לישראל ונציג/ת רשות הטבע והגנים, מתוכם חבר 

ערבי אחד בלבד. תת הייצוג של ערבים בהרכב הוועדה אינו פורמאלי בלבד; לתת הייצוג יש 

ועדה בבחירת השמות של כל הישובים, השלכות מרחיקות לכת על תפקידה החשוב של הו

התשתיות והאתרים הלאומיים ועיצוב המרחב הציבורי במדינה; על הבטחת הזכויות של המיעוט 

 הערבי לשפה ולתרבות; ועל הנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי. 

י עוד נבקש, כי תובטח שקיפות בדרכי פעילותה של הוועדה, בין היתר על ידי אתר אינטרנט ייעוד

או עמוד באתר משרד ראש הממשלה, שבהם יובאו החלטות הממשלה הרלוונטיות לפעילות 

הוועדה; הליך בחירת חבריה; מועדי פגישותיה וסדר יומה קודם להתכנסותה; פרוטוקולים של 

 הוועדה; החלטותיה; וניירות העמדה שהוגשו לה.

 נעמוד להלן על הדברים בפירוט. 

 ה, תפקידה והרכבההקמת –ועדת השמות הממשלתית 

שתפקידה לקבוע את שמותיהם של יישובים, יא ועדה ציבורית ועדת השמות הממשלתית ה .1

ממונה החלטות הועדה, ה אתרים היסטוריים ופרטי גיאוגרפיה ונקודות שונות במפת ישראל.

 הממשלה ופועלת במשרד ראש הממשלה, מחייבות את מוסדות המדינה השונים.על ידי 

ע"י  1925משך ל"ועדת שמות היישובים על יד קק"ל", שהוקמה בשנת הוועדה מהווה ה .2

ע"י הכפפתה למשרד ראש הממשלה. מאז  1950קק"ל, וקיבלה מעמד ממלכתי בשנת 

התקבלה החלטת  16.11.2014הקמתה, מינתה הממשלה מעת לעת את חברי הועדה. ביום 

 . 1וי חבריה, שקבעה את עקרונות הרכב הוועדה ואת אופן מינ2199ממשלה מס' 

 

                                                 
 . 2014בדצמבר  21מיום  6948, י"פ תהודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתי 1

https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-6948.pdf


 וששה חברים כדלקמן:עשרים בהתאם להחלטת הממשלה, הוועדה תהיה מורכבת מ .3

 נציגי ציבור שתמנה הממשלה בהתאם להצעת ראש הממשלה;עשרים   .א

 :מעובדי משרדם יםהשר וציגי משרדי הממשלה הבאים שימננ  .ב

 נציג אחד; -( משרד ראש הממשלה 1

 אחד; נציג -( משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 2

 נציג אחד; -( משרד הפנים 3

 נציג אחד; -( משרד הבינוי והשיכון )המרכז למיפוי ישראל( 4

 נציג שתמנה הממשלה בהתאם להצעת יושב ראש הקרן הקיימת לישראל; .ג

 ציג רשות הטבע והגנים שתמנה הממשלה.נ  .ד

יים נשים וגברים, שמינו 26כמו כן פורט בהחלטת הממשלה האמורה הרכב הועדה, הכולל  .4

לכל היותר  2019בנובמבר  19אושר לראשונה, או מחדש, לתקופה של חמש שנים, דהיינו עד 

 )אלא אם מינויים מסתיים קודם לכן(.

דברי ההסבר להחלטת הממשלה כוללים התייחסות לסוגיה של ייצוג הולם, הנדרש עפ"י  .5

 2-יגות ציבור ונצ 5החברים בוועדה )מתוכן  26מתוך  9הדין. מובהר שם, כי נשים מהוות 

נציגות משרדי ממשלה(, ושהדבר עולה בקנה אחד עם הוראות חוק שווי זכויות האישה, 

המחייבות מתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של נשים ממגוון קבוצות  1951-תשי"א

  אוכלוסייה.

טרם  בנוסף, מתייחסים דברי ההסבר לצורך למנות נציג ערבי לוועדה. במועד קידום ההחלטה .6

מונה נציג כזה, ואולם, על פי ההחלטה, "צפוי להתמנות כנציג משרד ראש הממשלה, עובד 

רק למעלה משלוש שנים לאחר מכן, ביום  בכיר של המשרד מקרב המגזר הערבי".

, המודיעה על מינוי שלושה נציגי ציבור 4020, התקבלה החלטת ממשלה מס' 23.07.2018

 מאן אבו רוכן, שמכהן בוועדה עד היום. נוספים, מתוכם אחד ערבי, מר סל

מכל האמור לעיל עולה, כי חרף החשיבות הרבה של הנושאים הנדונים בוועדה, וההשלכות  .7

מרחיקות הלכת של החלטותיה על עיצוב המרחב הציבורי בישראל, ועל אף שרשימת חברי 

ולם אין ייצוג ההוועדה כוללת שורה של נשים וגברים מומחים בתחומם וראויים, 

יצויין חברים, יש נציג ציבור ערבי אחד בלבד.  26לאוכלוסייה הערבית בוועדה. מתוך 

בהקשר זה, כי בכל תקופת קיומה של הוועדה, במשך עשרות שנים, כיהנו בה רק שלושה 

חברים ערבים בתקופות שונות, לרבות הנציג דהיום. כלומר, ברוב שנות פעילותה, כלל לא 

 היה נציג ערבי בוועדה.

מצב הדברים המתואר לעיל, בו אין ייצוג הולם לאזרחים הערבים בקרב חברי וועדת השמות  .8

הממשלתית, הינו מצב פסול ולא חוקי, העומד בסתירה לחובת הייצוג ההולם של האזרחים 

חובה שמחיבת את הממשלה בבואה למנות חברים  –הערבים בגופים ציבוריים וממשלתיים 

 בור, והן מקרב נציגי הממשלה עצמם.לוועדה הן מקרב נציגי הצי

 חשיבות הייצוג של האוכלוסייה הערבית בוועדה



לוועדת השמות הממשלתית תפקיד ציבורי מן המעלה הראשונה בכל הנוגע לקביעת  .9

שמותיהם של יישובים ומוקדים גיאוגרפיים. היא משפיעה על המרחב הציבורי באופן 

קבוצות השונות החיות בישראל ועל היחסים דרמטי, המעצב תודעה ומשליך על המעמד של ה

  ביניהן.

המרחב הציבורי שייך לכל אזרחי המדינה ותושביה. לערבים, כמו לכל יתר אזרחי המדינה,  .10

לקבל ביטוי במרחב הציבורי, להשפיע על עיצובו  –יש הזכות להיות חלק מהמרחב הציבורי 

ג הולם לערבים בהרכב הוועדה, ולהרגיש חלק ממנו ולא להיות דחויים על ידו. העדר ייצו

המביא, הלכה למעשה, להתעלמות מהשפה הערבית ומן מהתרבות הערבית בהליך בחירת 

השמות במרחב הציבורי, פוגע בזכותו של המיעוט הערבי ללשון ולזהות ומייצר מרחב ציבורי 

״עברי״ באופן כמעט מוחלט. הוא פוגע בשוויון, מכרסם בתחושת השייכות ומבליט את 

חושת הניכור והזרות בקרב הערבים, ובכך פוגע בכבודם כבני אדם וכקבוצת מיעוט ת

 בישראל. 

יש לזכור שהמיעוט הערבי בישראל מהווה כחמישית מאוכלוסיית המדינה. הערבים הינם  .11

אזרחים שווי זכויות אשר זכאים להיות חלק מהחברה ומהמרחב הציבורי כמו כל אזרח 

 שפה רשמית מוכרת בעלת מעמד מיוחד.אחר. יתר על כן, שפתם הינה 

אי ייצוג הולם של ערבים בוועדה משמעו שהמיעוט הערבי אינו לוקח חלק בתהליך בחירת  .12

השמות לכל התשתיות, הישובים והאתרים הממלכתיים במדינה, ולא רק שאינו זוכה לייצוג 

 במרחב הציבורי, אלא שהוא מודר ממנו.

 שוויון והמשך הפליהפגיעה ב –פגיעה בזכות לייצוג הולם 

כאמור לעיל, ועדת השמות מקבלת החלטות מרכזיות המשפיעות על קבוצות שונות בישראל,  .13

ובהן על האוכלוסייה הערבית. מכאן שיש ליתן חשיבות יתרה לייצוגם של חברים ערבים 

בוועדת השמות. ייצוגו החסר של המיעוט הערבי בוועדת השמות פוגע הן בחובת המדינה 

יצוג הולם כנגזרת של הזכות לשוויון של המיעוט הערבי ולשים סוף לאפליה להבטיח י

מתמשכת נגד מיעוט זה, והן בחובתה של המדינה להבטיח את מעמדה של השפה הערבית 

 ואת זכותם של הערבים בישראל לייצוג בשפתם ובתרבותם במרחב הציבורי. 

הערבית בוועדות מהווה פגיעה בפסיקת בית המשפט נקבע, כי העדר ייצוג של האוכלוסייה  .14

האגודה לזכויות האזרח בישראל  6924/98בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון )ר' בג"ץ 

((. על מנת להבטיח שוויון חובה לתת ייצוג הולם, אף 2001, )15( 5, פ"ד נה)נ' ממשלת ישראל

סטוריים, בדרך של העדפה מתקנת, לקבוצות מיעוט ולקבוצות שסבלו מהפליה ומקיפוח הי

והודרו בשל כך ממוקדי קבלת החלטות. חובת הייצוג ההולם מגלמת בתוכה את ההכרה, כי 

נוכחותן של קבוצות מיעוט ושל קבוצות מודרות בגופים השלטוניים מביאה לשיפור מעמדם 

ולקידום האינטרסים החיוניים שלהם. נוכחות זו אף מגבירה את מחויבות השלטון לשוויון 

ה לכך שהמשאבים החברתיים והכלכליים יחולקו בצורה הוגנת ושוויונית המהותי, ומביא

יותר. בנוסף, מתן ייצוג הולם מסייע לקבוצות אלה לממש את זכותן ליטול חלק בהליך קבלת 

 ההחלטות ובעיצוב המדיניות הציבורית והחברתית.

י, המשליך מעבר להיבטים אלו, מתן ייצוג הולם למיעוט מופלה טומן בחובו אפקט סימבול .15



על מעמדו של המיעוט ושל קבוצות מודרות שסבלו מעוול היסטורי, ומגביר את סיכוייהם 

 לקבל באופן ממשי את החלקים שמגיעים להם במשאבי החברה והמדינה. 

חשיבות מיוחדת נודעת לייצוג הולם בגופים בעלי עוצמה ייחודית וסמכויות חשובות דוגמת  .16

מינוי של נציג ערבי אחד בלבד לוועדה משמעו שהמיעוט הערבי כמפורט לעיל,  ועדת השמות.

אינו לוקח חלק אמיתי וממשי בתהליך בחירת השמות לכל התשתיות, הישובים והאתרים 

הממלכתיים בישראל, ולא רק שאינו זוכה לייצוג הולם במרחב הציבורי בישראל, אלא שהוא 

 מודר ממנו.

ת ביחס לאוכלוסייה הערבית. המיעוט הערבי לחובת הייצוג ההולם נועדה משמעות מיוחד .17

בישראל הינו מיעוט לאומי, לשוני, דתי ותרבותי, הסובל מאפליה בכל תחומי החיים. העדר 

ייצוג של ערבים בוועדת השמות הממלכתית מהווה עוד חוליה באפלייתה של האוכלוסייה 

הממשלה נכשלת שוב  הערבית בכל הנוגע לייצוגה בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת החלטות.

, כדרישת םההולם של ערבים בשירות המדינה ובגופים ציבוריי גושוב בעמידה בחובת הייצו

 הוראות החוק וכמצוות ההלכה הפסוקה. 

 פגיעה בזכותו של המיעוט הערבי לתרבות וללשון ובמעמדה של השפה הערבית

עה בשוויון, גם פגיעה אי מינוים של נציגים ערבים נוספים לוועדה, מהווה, בנוסף לפגי .18

בזכותם של הערבים בישראל לשפתם הייחודית כנכס תרבותי וכביטוי לזהות של המיעוט 

 הערבי. 

בחינת החלטותיה של הוועדה שהתפרסמו מספקת לנו הזדמנות לעמוד על בחירות הוועדה  .19

ומהווה עדות לחשיבות הימצאותם של נציגים ערבים בהליך בחירת השמות. כך, לדוגמא, 

יתן להבחין כי למספר כפרים ערבים בדווים באזור הנגב הוענקו שמות על פי שם המשפחה נ

היסטורי, וביניהם -או שם השבט של המתגוררים באזור, להבדיל ממקור השם הגיאוגראפי

אלסאנע. דוגמא נוספת ניתן למצוא במקור השם -היישובים: דריג'את, אבו קרינאת וטראבין

של סמיכותו ליישוב כפר קאסם ומהווה עיוות למילה הערבית, מחלף קסם, שם אשר ניתן ב

מרוקן מכל תוכן את המשמעות ההיסטורית, תרבותית וזהותית של בני ובנות המקום.  

 בדומה לכך, הוחלף שם צומת עבלין לצומת אבליים. 

לדבר המלך במועצה  82כאמור, השפה הערבית הינה שפה רשמית במדינת ישראל לפי סעיף  .20

. מתוקף מעמד זה, מוטלת חובה על רשויות השלטון לנהוג בכבוד 1922ישראל,  על ארץ

ובשוויון בשפה הערבית. מעמדה הרשמי של השפה הערבית משקף את ההכרה בזכותם של 

 האזרחים הערבים לחופש לשון ותרבות.

השפה הערבית היא לשון הדיבור ולשון התרבות של המיעוט הערבי בישראל. בית המשפט  .21

זה מכבר בייחודה של שפה זו, הן כשפה רשמית והן כנכס תרבותי של המיעוט הערבי, הכיר 

ראם מהנדסים וקבלנים בע"מ נ'  105/92ובחובתה של המדינה לכבד את השימוש בה. )ע"א 

 ((.1993) 208, 189( 5, פ"ד מז)עיריית נצרת עילית

קיטה בצעדים בית המשפט העליון אף הדגיש, כי מעמדה של השפה הערבית מחייב נ .22

אופרטיביים, שיש בהם לאפשר למיעוט הערבי לחיות את חייו במדינת ישראל בשפתו: 

״מעמדה של הערבית כשפה רשמית... נועד לקיים את חופש הלשון, הדת והתרבות של 



המיעוט הערבי. מימוש חופש זה אינו מצטמצם בהגנה על האוכלוסייה הערבית מפני איסור 

יב את הרשויות לתת אפשרות למיעוט הערבי לחיות את חייו השימוש בשפתה, אלא מחי

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  –עדאלה  4112/99במדינת ישראל בשפתו.״ )בג"ץ 

 (. פרשת השילוט(, להלן: 2002) 478, 393( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-בישראל נ' עיריית תל

ד, ועל השוני הקונספטואלי על מעמדה המיוחד של השפה הערבית כשפתו של מיעוט ילי .23

, כי "לא הרי כל בפרשת השילוטוהמהותי בינה לבין שפות אחרות במדינת ישראל, נקבע 

אותן שפות כהרי השפה הערבית. הייחוד של השפה הערבית הוא כפול: ראשית, הערבית היא 

שפתו של המיעוט הגדול ביותר בישראל, החי בישראל מימים ימימה... הערבית הינה שפה 

 –בצד העברית  –רשמית בישראל... רבות הן השפות שמדברים הישראלים, אך רק ערבית 

 (.417, בעמ' פרשת השילוטהיא שפה רשמית בישראל. לערבית אפוא ניתן מעמד מיוחד..." )

יתר על כן, זכותם של הערבים, כקבוצת מיעוט לאומי בעלת ייחוד תרבותי ולשוני, לייצוג  .24

ת מהותית, הנגזרת מזכותם לשוויון ולכבוד, כפי שהובהר ע"י בית במרחב הציבורי הינה זכו

. העדרה של השפה הערבית מהמרחב הציבורי מעידה על נחיתותם בפרשת השילוט המשפט

של האזרחים הערבים, ועל כן נופלת בגדר הגרעין הקשה של הפגיעה בזכות לכבוד ולשוויון, 

 המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

ה לאזרחים היהודים ולזכותם לשפה העברית, עומדת לאזרחים הערבים זכות לשפתם בדומ .25

הערבית. זכותו של אדם לשפתו משקפת זכותו לתרבות ולמסורת. בית המשפט עמד בפרשת 

השילוט על חשיבותה ומהותה של הזכות ועל החובה להגן עליה: "שפתו של אדם היא חלק 

א יוצר קשר עם זולתו... השפה ממלאת תפקיד מאישיותו... היא המכשיר באמצעותו הו

מרכזי בקיום האנושי של הפרט ושל החברה. באמצעות השפה אנו מבטאים את עצמנו, את 

ייחודנו ואת זהותנו התרבותית. טול מאדם את שפתו ונטלת ממנו את עצמו... השפה מקבלת 

תרבות חשיבות מיוחדת שעה שמדובר בשפתה של קבוצת מיעוט. אכן השפה משקפת 

-412, בעמ' פרשת השילוטומסורת... מכאן הגישה כי למיעוט עומדת הזכות לחופש לשון." )

413.) 

ידי בית המשפט העליון והן על ידי בתי -בשנים האחרונות ניתנו מספר החלטות, הן על .26

המשפט האחרים, מהן ניתן ללמוד על מעמדה והיקפה של זכות המיעוט הערבי בישראל 

נקבע, כי כל אזרח ערבי זכאי להשתמש בשפתו בבתי המשפט ואף להמציא  ללשון. כך, למשל,

נצרת(  –מסמכים בערבית, מבלי שתושת עליו החובה לתרגמם לשפה הערבית )בש"א )מחוזי 

((. במקרה אחר בו עתרה האגודה לזכויות 29.9.04)ניתן ביום  זועבי נ' עבד אלג'ני 2555/04

פריות העירוניות בעיר נצרת עילית. קבע פסק דינו של האזרח בעניין העדר הנגשה לשונית בס

כבוד נשיא בית המשפט המחוזי כי: "אין חולק, כי על העירייה לתת שירותי ספריה לכלל 

תושבי העיר ובתוכם הערבים המתגוררים בעיר. מכאן גם נגזרת חובתה, בה היא מכירה, 

אר שפות, כגון רוסית( יינתנו לעשות על מנת ששירותים הניתנים בספריה בשפה העברית )ובש

)פסק דין מיום חנדקלו נ' עיריית נצרת עילית  62608-03-15גם בשפה הערבית." )עת"מ 

5.5.2016 .)) 

על יסוד כל האמור נבקש, כי תפעל להבטחת הייצוג ההולם לבני ולבנות החברה הערבית  .27

 .בהרכב ועדת השמות הממשלתית



 העדר שקיפות 

ם נבקש לציין עוד, כי הוועדה פועלת בחוסר שקיפות לרבות לגבי לצד דרישתנו לייצוג הול .28

מיהות חבריה, אופן בחירתם, תקופות כהונתם, ומימוש חובות הייצוג ההולם. אין לוועדה 

אתר אינטרנט מוסדר משלה, ואין מידע באתר משרד ראש הממשלה לגבי פעילותה, סדר 

וקולים של ישיבותיה אינם היום של ישיבותיה ואופן קבלת החלטותיה. אף הפרוט

מפורסמים. למעשה, המידע היחיד המפורסם לציבור מצוי בהחלטות הממשלה השונות 

 שהתקבלו במהלך השנים. 

לאור זאת, נבקשך לפעול גם להבטחת שקיפות בדרכי פעילותה של הוועדה, בין היתר על ידי  .29

החלטות הממשלה  אתר אינטרנט ייעודי או עמוד באתר משרד ראש הממשלה, שבהם יובאו

הרלוונטיות לפעילות הוועדה; הליך בחירת חבריה; מועדי פגישותיה וסדר יומה קודם 

 להתכנסותה; פרוטוקולים של הוועדה; החלטותיה; וניירות העמדה שהוגשו לה. 

 

 נודה לתשובתכם.

 

 בכבוד רב,

 
 סנא אבן ברי, עו"ד

  העתקים:

 , משרד ראש הממשלהגב' תמר כהן, רכזת וועדת השמות הממשלתית

 עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועצת משפטית למשרד ראש הממשלה


