
חירויות האדם

תלמידים יקרים, 
בשיעור זה נלמד באמצעות פעילות 

בקבוצות על חירויות האדם. 



הכיתה תתחלק למספר קבוצות. ●
כל קבוצה תעבוד בחדר בכיתה המקוונת.●
כל חדר יעסוק באחת מחירויות האדם.●
במהלך הפעילות בקבוצות יש לפתוח מקרופונים.●
על כל חברי הקבוצה להשתתף בפעילות.●
חבר אחד בקבוצה צריך לשתף את המסך (באמצעות ●

הכיתה המקוונת).
בסוף הפעילות נחזור למליאה וכל קבוצה תציג לתלמידי ●

הכיתה את החירות שהם עסקו בה. 
עבודה מהנה!



חדר 1: הזכות לחופש דת
חופש הדת הוא החופש של כל אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין 

בה, לנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל 
הפעולות שאמונתו אוסרת, והכול כדי להגשים הלכה למעשה את 

אמונתו.

חשבו על מקרה בו עלולה להיפגע זכות זו. הוא יכול 
להיות ממקרים ששמעתם עליהם בתקשורת או בחייכם 
האישיים. פרטו כאן את המקרה ובמידת הצורך הוסיפו 

קישור:

הזכות שלנו לחופש הדת עלולה להיפגע במקרים בהם 
כופים עלינו להאמין בדת מסויימת או מפלים אותנו 

בגלל האמונה בדת שונה. לדוגמה: 

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם מימוש או 
פגיעה בזכות זו: 

שמות חברי הקבוצה:
גל עמיצור, תום גור יפת, נועם אפרת, 

נטע כץ, גאיה עמירם ודניאל שלמה 
דהן.

 



חדר 2: הזכות לחופש מדת
חופש מדת היא אחת החרויות הניתנות לאזרח במסגרת 

הזכות לחירות כנספח לחופש דת, בשיטת המשטר 
הליברלית. חירות זו מאפשרת לכל אזרח לבחור שלא 

להשתייך לשום דת, לא לקיים פולחן, מנהגים, או מצוות 
וחוקים כלשהם הנובעות מהדת, וליהנות מכל זכויות 

האזרח המקובלות במדינתו ללא קשר לדת. 

חשבו על מקרה בו עלולה להיפגע זכות זו. הוא יכול 
להיות ממקרים ששמעתם עליהם בתקשורת או בחייכם 
האישיים. פרטו כאן את המקרה ובמידת הצורך הוסיפו 

קישור:

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם 

מימוש או פגיעה בזכות זו: 

שמות חברי הקבוצה: 
יאיר סגל, ליאל זליכה, 
ליאור גאני, אוהד גרובר



חדר 3: הזכות לחופש הביטוי

חפשו באינטרנט או בספר הלימוד הגדרה לזכות זו וכתבו 
אותה כאן:חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם 
להביע את דעתו ולומר את שברצונו לומר מבלי שיוטלו 

הגבלות שרירותיות על כך, בכל הדרכים המשמשות לכך: 
דיבור, כתיבה, צילום, וכו'

חשבו על מקרה בו עלולה להיפגע זכות זו. הוא יכול 
להיות ממקרים ששמעתם עליהם בתקשורת או בחייכם 
האישיים. פרטו כאן את המקרה ובמידת הצורך הוסיפו 

קישור:קבוצת הפייסבוק "השוק המלוכני" הוקמה 
באפריל, והפכה במהירות לכר פורה לדיונים ובדיקת 
תפקודה של משפחת המלוכה התאילנדית. הממשלה 
בתאילנד הורתה לחסום את הגישה במדינה לקבוצת 

הפייסבוק הזו

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם 

מימוש או פגיעה בזכות זו: 

שמות חברי הקבוצה:
ליהי סעדתמנד, רוני 

שקד, איתמר כהן, תומר 
אנטוני.



חדר 4: הזכות לחופש התנועה
 חופש התנועה הוא זכות יסוד, ותנאי הכרחי למימושן של רוב זכויות היסוד האחרות. לכל
 אדם יש זכות לנוע באופן חופשי ברחבי המדינה, ללא מאסר, מעצר, הסגרה למדינה זרה

 או הגבלה אחרת של תנועותיו. חופש התנועה כולל גם את הזכות לצאת מהמדינה ולהיכנס
 אליה. ככלל, חופש התנועה של אזרחי ישראל מובטח. עם זאת מדאיג לראות כי במקרים

שבהם נפגע חופש התנועה של אזרחים ושל תושבים ישראלים מדובר בדרך כלל בערבים.

חשבו על מקרה בו עלולה להיפגע זכות זו. הוא יכול 
להיות ממקרים ששמעתם עליהם בתקשורת או בחייכם 
האישיים. פרטו כאן את המקרה ובמידת הצורך הוסיפו 

קישור:

 לכל אדם יש זכות לחופש תנועה, אך לדוגמא עכשיו במצב בריאותי כזה היינו צריכים להיכנס
 לסגר וחסמו את התנועה ואת היציאה מהארץ,  מה שמצד אחד פוגע בזכות שלנו לחופש

 התנועה אך מצד שני נועד כדי לשמור על מצבנו הבריאותי. נוסף על כך, חסימות והפרעות
 בתנועה יכולות אף לפגוע בזכות לחופש ביטוי ומחאה ע"י הגבלת תנועתם של מפגינים

ופעילים ומניעת השתתפותם באירועי מחאה.

שמות חברי הקבוצה:
מאיה עמית, דניאל עדן, 

יוגב כהן, יובל סנדלר, 
דפנה ברקאי

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם 

מימוש או פגיעה בזכות זו: 



חדר 5: הזכות לחופש העיסוק
חפשו באינטרנט או בספר הלימוד הגדרה לזכות זו וכתבו 
 אותה כאן:חופש העיסוק הוא הזכות הטבעית של כל אדם לעסוק בכל עיסוק או

 מקצוע שיחפוץ בו. חשיבות זכות זו נובעת מההשלכה על רוב תחומי החיים, החל
מקיום פיסי בסיסי, דרך מעמד בחברה וכלה באפשרות הפנאי להגשמת שאיפות.

 משרד העבודה והרווחה נתן היתרים לפיטורי 128 נשים נוספות
 שהיו במהלך הריון או טיפולי פוריות, אך רק לצורך החלפת

 מעסיקים, כך לפי נתונים שהוצגו היום בכנסת. רוב ההיתרים ניתנו
 בגין מצבו הכלכלי של העסק.אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון
 בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון לפי החוק. מקרה זה

פוגע בזכות הטבעית לחופש העיסוק.

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם 

מימוש או פגיעה בזכות זו: 

שמות חברי הקבוצה: 
יובל ביכובסקי, אליסה 

ברלין, 
שירה פרץ, גילעד קריזל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9D


חדר 6: הזכות לחופש המידע

חפשו באינטרנט או בספר הלימוד הגדרה לזכות זו וכתבו 
אותה כאן: חופש המידע- מתייחס להגנה על הזכות 

לחופש הביטוי בהקשר לאינטרנט ולטכנולוגיית המידע, 
חופש המידע גם קשור למניעת צנזורה בהקשר 

לטכנולוגיית המידע, כלומר היכולת לאחזר מידע 
חשבו על מקרה בו עלולה להיפגע זכות זו. הוא יכול מהאינטרנט בלא הגבלות או צנזורה.

להיות ממקרים ששמעתם עליהם בתקשורת או בחייכם 
האישיים. פרטו כאן את המקרה ובמידת הצורך הוסיפו 

קישור:

https://www.globes.co.il/new
s/article.aspx?did=1000745504 

הוסיפו תמונה המבטאת בעינכם 

מימוש או פגיעה בזכות זו: 

שמות חברי הקבוצה: 
אגם , רוי , קרן , דניאל 

בלום, שרם

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000745504
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000745504

