
 

 

 בידוד והסגר: שלילת חירויות וזכויות או שמירה עליהם? 

לנסות לסדר את המחשבות והרגשות שלנו סביב הנחיות הבידוד, שמונעות בפעילות זו 

חופשית מהבית, חוגים, למידה(,  מפגשים חברתיים, יציאהלמשל ) חופש תנועהמאיתנו 

 .אותרילבשלנו כפרטים  הזכותושנועדו לשמר את 

 

 : שיתוף מתודה ראשונה

איך אני מרגיש.ה בנוגע להנחיות משרד הבריאות שאוסרות מפגש עם אנשים,   -שיתוף בסבב

עם סבתא וסבא, למידה בבית ספר, הליכה לתנועת הנוער, השתתפות בחוגים, ביקור 

 באתרים ובהופעות ועוד.

 אין   :ציוד | אין נספחים: | 10  זמן:

 

 : דיון בשאלהמתודה שנייה

 וגנת כזכות אדם במשפט הבינלאומי:נקרא את הציטוט הבא הנוגע לזכות לבריאות, שמע

הוכרה  זכותה .משפט הבינלאומי המוכרות ב זכויות האדםהיא אחת מ הזכות לבריאות"

רגון הבריאות  א  .1948 משנת הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדםלראשונה בסעיף כ"ה ל

 .אף הוא הכיר בזכות זו כזכות יסוד העולמי

האדם, ומלבד זכותו  בריאותהזכות לבריאות מהווה שם כולל לאגד של זכויות הקשורות ל

של  פרטיותו ללת, בין היתר, את הזכות לשמירה עלשל אדם לקבלת טיפול רפואי היא כו

ישה לטיפול מטופל, את הזכות הגנה על אוטונומיית הרצון שלו, הזכות להיעדר אפליה בג

יאות האדם כגון הסברה וגישה למידע בנושאי רפואי וכן היבטים נוספים המשפיעים על בר

בריאות, גישה למזון ולמים ראויים לשתייה בתנאי תברואה הולמים, איכות סביבה שאינה 

  1."פוגעת בבריאות האדם
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זה פוגש אותנו  מה אנחנו מרגישות.ים בנוגע לזכות הזאת בכלל ובימי הקורונה בפרט? איך

 נבתקופה הזו?

 כבוד האדם וחירותו": -יסודקרא את "חוק 

 

  

 *ק-יסוד: כבוד האדם וחירותוחו

ויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו זכ. 1
בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. 

 

חוק-יסוד את ערכיה של  בעגן לוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדיא. ח1
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

 

 ן פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.אי. 2

 ן פוגעים בקנינו של אדם.אי. 3

  אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.כל. 4

 מעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת., בן נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסראי. 5

 ל אדם חופשי לצאת מישראל. כ()א. 6

 ל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל. כ( )ב

 ל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. כ()א. 7

 ין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. א( )ב

 ופו, בגופו או בכליו. גין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על א( )ג

 פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. ין א( )ד

ן פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, אי. 8
שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת 

בו. 
 

וד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת יסן מגבילים זכויות שלפי חוק-אי. 9
ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, 

 אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

  של חוק-היסוד.תון בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילאי. 10

  רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.כל. 11

מנית את תקפו או לקבוע  זן בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיעאי. 12
ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף   לפקודת סדרי 9בו תנאים; 

מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן , 1948והמשפט, תש"ח-ן השלטו
כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה 

 לא יעלו על הנדרש.שולתקופה ובמידה 

 

 

 ב שילנסקי דצחק שמיר  י
 ב ראש הכנסת יושאש הממשלה  ר

 יים הרצוג ח
 שיא המדינה נ

 

 

 (.60 עמ' 2086ה"ח תשנ"ב מס'  )150 עמ' 25.3.1992 מיום 1391ס"ח תשנ"ב מס' רסם פו *

 לחוק 11 בסעיף 1 תיקון מס' –( 289 עמ' 2250ה"ח תשנ"ד מס'   )90 עמ' 10.3.1994 מיום 1454ס"ח תשנ"ד מס' קן ות
 .1994יסוד: חופש העיסוק, תשנ"ד-

 רונות יסודעק
 ( 1)תיקון מס' 

 1994נ"ד-תש

 רהמט
 ( 1)תיקון מס' 

 1994נ"ד-תש

ירה על החיים שמ
 וף, והכבודהג

 ירה על הקניןשמ

וף הגנה על החיים, הג
 והכבוד

 רות אישיתחי

יאה מישראל יצ
 ניסה אליהוכ

 רטהפטיות וצנעת פר

 יעה בזכויותפג
 ( 1)תיקון מס' 

 1994נ"ד-תש

 תחוכויג לגבי סי
 הבטחון

 ירת דיניםשמ

 ולהתח

 יבות החוקיצ



 

 

 נתחלק לשתי קבוצות 

, בשלושה אחת תייצג את הזכות לבריאות והשנייה תייצג את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 מקרים: 

 ילדה עם אוטיזם שהתפתחותה תלויה במפגשים חברתיים •

לכדי רונה( שהבדידות מדרדרת את מצבו הנפשי קשיש )בסיכון גבוה להידבקות בקו •

 דיכאון, שמסכן את בריאותו

אם חד הורית שנשלחה לחופשה ללא תשלום )חל"ת( ממקום עבודתה בו השתכרה  •

בשכר מינימום, בשל השפעות הקורונה על מצב המשק, ונותרה עם דמי אבטלה )כ 

 מהשכר(  70%-50%

 

, בהתבסס על הזכות לבריאות ועל העלו טיעונים בעד ונגד ההחלטות הממשלתיות .1

 וד: כבוד האדם וחירותו.חוק יס

 העלו דילמות ומצוקות נוספות שיכולות להיווצר מהמצב .2

כיצד יכולים.ות בני ובנות נוער לסייע במצבים המורכבים אליהם  -הציעו רעיונות .3

 נקלעה החברה בישראל.


