
 
  

 זכויות אדם ואזרח 
 

 חורף עח
מנהל של אחד מבתי החולים הממשלתיים ביקש שהממשלה תסייע לו להתמודד עם הבעיה. לטענתו, 

העזיבה ההמונית של רופאים ואחיות אל בית החולים החדש מסכנת את שלומם של החולים תושבי האזור  
 משום שהיא פוגעת ביכולת של בית החולים שבניהולו להעניק לציבור שירות רפואי ראוי. 

 והצג את הזכות של החולים תושבי האזור שנפגעה לדברי מנהל בית החולים.  ב. ציין
 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

 
 

 חורף עח  
בדף הרשת החברתית של אחת מן העיריות, פרסם תושב קללות וגידופים המכוונים לראש העיר. בתגובה,  

בדף זה. לדברי דובר העירייה, תגובות  נמחקו הדברים שכתב התושב ונחסמה האפשרות שלו להגיב 
פוגעניות כלפי ראש העיר פוגעות באחת מזכויותיו, והעירייה לא תאפשר לתגובות כאלה להופיע בדף  

 האינטרנט שהיא מנהלת.
 ב. ציין והצג את הזכות של ראש העיר שנפגעה לדברי דובר העירייה.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
 
 
 

 חורף עח
 הצג את הזכות להליך הוגן ואמצעי אחד לשמירה על הליך הוגן.

 
 

 חורף עח  
המוסלמים והדרוזים, הודיעה רשות הטבע והגנים כי תערוך בשמורות הטבע   לכבוד חג הקורבן, שחוגגים

מיועדות   וסדנאות בשפה הערבית ותפיק עלוני הסברה ומערכי הדרכה בערבית. פעילויות אלו סיורים
רצון מן היוזמה,  גים שמבלים ונופשים בשמורות במהלך החג. המבקרים בשמורות הביעו שביעותלחוג

 .וביקשו כי הרשות תמשיך בפעילויות אלו בכל ימות השנה
 .ציין והצג את סוג הזכויות שמתממש באמצעות היוזמה של רשות הטבע והגנים —

 .הסבר כיצד סוג הזכויות הזה בא לידי ביטוי בקטע
 
 

 עט   חורף
על פי חוק שנקבע בכנסת, סטודנט שיציג לפני המוסד להשכלה גבוהה שבו הוא לומד אישור רשמי שיש לו 

לקות למידה יהיה זכאי להתאמות מיוחדות בלימודים. בהתאמות אלה יהיו לדוגמה: חונך מסייע, הקלטת 
להקים מרכז תמיכה כדי  הרצאות, אפשרות להיבחן בעל פה ועוד. כמו כן, כל מוסד להשכלה גבוהה יחויב 

לסייע לסטודנטים לקויי למידה בלימודיהם. סטודנטים שאין להם לקויות למידה לא יהיו זכאים להתאמות  
 אלה. 

א. ציין והצג את המדיניות )העדפה מתקנת או הבחנה או אפליה פסולה( שבאה לידי ביטוי בחוק שנקבע  
 בכנסת.

 . הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע 
 
 
 

 חורף עט
 הצג את זכות הקניין. 

 
 

 חורף עט
ביום הבחירות עוסקים אלפי אנשים מטעם המדינה בארגון הבחירות כדי להבטיח את התנהלותן התקינה.  

רבים מהם עושים זאת הרחק מן המקום שבו הם אמורים להצביע, לכן קשה להם לממש את זכותם. כדי  
חוק שעל פיה מי שממלא תפקיד מטעם המדינה בארגון  לאפשר להם להצביע, הוגשה לכנסת הצעת 

 הבחירות יכול להצביע שבוע לפני המועד הרשמי שלהן.
 ציין והצג את סוג הזכויות שהצעת החוק נועדה לממש.  —

 הסבר כיצד סוג הזכויות הזה בא לידי ביטוי בקטע  
 
 
 



 
 

 חורף פ
סבוק( משתפים פוסטים )רשומות( שכתבו אנשים רבים שגולשים ברשתות החברתיות באינטרנט )כגון פיי 

אחרים. אחת הדרכים להפיץ תוכן היא לשתף פוסטים, לתמוך בדעת הכותב ולהביע הזדהות עם הדברים  
 שנכתבו בהם. 

 
 א. ציין והצג את סוג הזכויות של הגולשים באינטרנט המתממש באמצעות שיתוף פוסטים.

 הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי ביטוי בקטע.
 
 
 

 חורף פ
 בבית המשפט העליון נערך דיון משפטי בנוגע לתביעה שהוגשה נגד חברה מסחרית מסוימת. 

אחד השופטים שהיה אמור לדון במקרה ביקש לפסול את עצמו ולא להיות בהרכב השופטים, משום שיש   
ות יסוד של  ִקרבה משפחתית בינו לבין אחד ממנהלי החברה הנתבעת. לדבריו ִקרבה זו עלולה לפגוע בזכ

 הצדדים במשפט, ולכן ראוי ששופט אחר ישפוט במקומו. 
 ציין והצג את הזכות שעליה ביקש השופט להגן בהחלטתו לפסול את עצמו מלשפוט מקרה זה.  —

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
 
 
 

   חצב ברק עח 
 . הצג את המדיניות של העדפה מתקנת

 
 
 

 חצב ברק עח 
 זכויות פוליטיות )זכויות אזרח(.הסבר מה הן 

 
 

 חצב ברק עח  
באחת ממדינות אירופה הוגשה הצעת חוק שלפיה תיאסר עריכת ברית מילה לתינוקות. בעקבות הגשת  
ההצעה החלו קהילות המוסלמים והיהודים במדינה זו לפעול נגד הצעת החוק. לדברי מנהיגי הקהילות  

ביהדות ובאסלאם, וחוק זה ימנע מן היהודים ומן המוסלמים החיים  האלה, ברית מילה היא מצווה חשובה 
 במדינה זו לקיימה.

 ציין והצג את הזכות שבשמה פעלו מנהיגי הקהילות.  —
 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


