
 

  זכויות האדם

זכותו של כל אדם הנמצא בהליך משפטי שזכויותיו הטבעיות לא ייפגעו מעבר לנדרש לצורך החקירה והמשפט. אדם נחשב  – הזכות להליך הוגן
 חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו, וכל אדם זכאי למשפט הוגן ופומבי.

 :מתבצעת באמצעים שונים כגוןמשפטי הוגן  קיומו של הליך הבטחת
 א. אדם זכאי לדעת במה הוא מואשם ולראות את הראיות נגדו. 

 ב. אדם זכאי לקבל ייצוג משפטי הולם של עו"ד.
 ג. המשפט יתנהל בפני שופטים בלתי תלויים )עצמאיים, ניטרליים ואובייקטיביים(

 ד. אדם זכאי לערער על פסיקת בית משפט בעניינו.
 משפט.-יתה. אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו ב

  שעות( ללא הבאתו בפני שופט. 24אין לעצור אדם לתקופה ארוכה )בישראל מעל  ו.

זכותו של כל אדם לבטא את  – חופש הביטוי
 –עמדותיו ומחשבותיו בגלוי בכל דרך שיבחר 

אמצעי תקשורת, אומנות, הפגנות, שיחה )טלפון, 
 מכתבים, אינטרנט(, לבוש ועוד.

 הציבורשל  הכלליתזכותו  – זכות הציבור לדעת
לקבל, לדרוש ולהחליף מידע בנושאים שונים 

 ומגופים ומקורות שונים כדי שיוכל לגבש עמדות
ודבר וכדי לבקר ולפקח על גופים  עניין בכל ודעות

 , כולל השלטון.שונים ומעשיהם

לקבל מידע  אדםזכותו של כל  – חופש המידע
 הרשויות וחובת , השלטון רשויות בידי המצוי
 החלטות לקבל לו המידע, שיסייע את לו לספק

  .ביקורת עליהן ואחרות ולמתוח פוליטיות

 

 להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה בחייהם ובגופם בידי אחרים.וחובת המדינה בבטחון אישי, מבלי שיפגעו בו גופנית או נפשית, זכותו של כל אדם לחיות  –ביטחוןוהזכות לחיים 

זכותו של כל אדם לקבל יחס זהה  – הזכות לשוויון
לזולתו, ללא הפלייתו לרעה בשל דת, גזע, מין, העדפה 

מינית, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות או השקפת 
 עולם, מסיבה שאיננה מוצדקת. 

 
 :שוויון סוגי 3-ללכל אדם הזכות 

)חוקי המדינה חלים ונאכפים על  שוויון בפני החוק .א
 כולם בצורה שווה(.

 )הזכות לבחור ולהיבחר( שוויון פוליטי .ב

  חברתי-שוויון הזדמנויות כלכלי .ג
 

אופניי קיים ויכוח ציבורי לגבי  דמוקרטית חברה בכל
 אפליה בין הגבול - לשוויון הזכות של הראויים היישום
 ההזדמנויות שוויון משמעות, ומותרת להבחנה פסולה
 .הרצוי

 
  –כל התייחסות שונה היא אפליה 

פגיעה בזכות לשוויון ע"י מתן יחס  – אפליה פסולה
שונה לבני אדם ללא סיבה מוצדקת )השוני ביניהם לא 

רלוונטי ליחס השונה(, ובפרט בשל זהות, שיוך סממן 
, מינית העדפה, מין, גזע, דת)חיצוני או מגבלה כלשהי 

 .(מוגבלות או חיצוני מראה, מוצא, עור צבע
 

  :אולם ישנם מצבים בהם האפליה היא מוצדקת
הענקת יחס שונה  – מותרת הבחנה מדיניות של

לאנשים בשל השוני בתכונותיהם וצורכיהם. השוני 
ביניהם רלוונטי לנושא הנדון )צרכים מיוחדים כגון 
נכים, מחוננים, גיל או בשל דרישות רלוונטיות כגון 

 עבודה מיוחדים והשכלה(. כישורי
בכל מדינה דמוקרטית חוקים רבים מבוססים על 

 הבחנה.
 

הענקת הטבה  – העדפה מתקנת מדיניות של
לאוכלוסייה מקופחת או חלשה )חברתית/כלכלית( 

לזמן מסוים, במטרה להביא לצמצום פערים בחברה. 
 במדיניות הראוי השימוש היקף לגבי ציבורי ויכוח ישנו

 פרטים כלפי אפליה יוצרת שהיא מכיוון השאר בין זו
 .אחרים

זכותו של כל אדם  – המחשבה והמצפוןחופש 
להחזיק בכל דעה ומחשבה בכל נושא לפי 

 בחירתו, גם אם אינה מקובלת. 

זכותו של כל אדם לאמץ לעצמו ערכים מוסריים 
ולנהוג על פיהם. זכותו של אדם לסרב לבצע 

 פעולה שנוגדת את מצפונו.

זכותו של כל אדם להחזיק בכל  - דתחופש 
ם כל אמונה, להשתייך לכל קבוצה דתית ולקיי

 טקס, מנהג או פולחן. 

זכותו של כל אדם שלא להחזיק  – חופש מדת
באמונה דתית, לא להשתייך לקבוצה דתית, לא 
לסבול מהטפה או כפיה דתית, ולא לקיים טקס 

 או פולחן דתי בניגוד לרצונו.

 

 

 

 רכושלהחזיק בזכותו של כל אדם  – הזכות לקניין
ולעשות בו כרצונו. אין לפגוע, לקחת או לעשות שימוש 
בקניינו של אדם ללא רשותו. קניין הוא דבר בעל ערך 

קניין ו)קרקע, בית, כסף וכו'(  קניין חומרי –כלכלי 
.)זכויות יוצרים, רישום פטנט על שמו וכ'( רוחני

    

זכותו של כל אדם שלא להיות נתון ליחס משפיל, פוגעני, מזלזל,   – הזכות לכבוד
מבזה ובלתי אנושי. זכותו של כל אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות בחייו, מגע בגופו 

של כל אדם שלא יפורסם עליו  (. זכותואו בחפציו ללא הסכמתו )הזכות לפרטיות
מידע שקרי שלילי, ומידע שיפגע בשמו הטוב ובדימויו הציבורי ללא סיבה מוצדקת 

 )הזכות לשם טוב(.

 

זכותו של כל  – חופש ההתאגדות
אדם להתאגד בקבוצות במטרה לקדם 

חברתיים,  - אינטרסים שונים
 פוליטיים, כלכליים ועוד. 

זכותו של אדם לנוע  – התנועהחופש 
כרצונו ממקום למקום ללא הגבלה.  

זכות הכניסה החופשית למדינה 
 מוקנית לאזרחיה בלבד. 

אדם כל זכותו של  – חופש העיסוק
ומקצוע שירצה לשם לעבוד בכל עבודה 

הבטחת פרנסתו )כפוף להכשרה נדרשת 
ורישוי מתאים(. בישראל חופש העיסוק 

 מוענק לאזרחים ותושבים בלבד.

 

זכות זו נובעת מההכרה . החופשי רצונו י"עפ שיבחר תחום בכל או להמנע מפעולה בחייו לפעול כיצד להחליט אדם כל של זכותו – לחירות הזכות
 המחשבה חופש, התנועה חופש, הביטוי חופש כגון, שונות חירויות נגזרות זו מזכות  יצור תבוני, אוטונומי האחראי על גופו וחייו.שהאדם הוא 

 .בה הסבירה הפגיעה גבולות לגבי ציבורי ויכוח וקיים ,זכות זו מגביליםבכל חברה דמוקרטית קיימים חוקים ה .ועוד והמצפון


