
מיפוי על של נושאי זכויות 
 

 סטטוסהערות  נושא תחום על
 בבניה  שכירים עבודה

 בבניה הרחבות עובדי קבלן  

 בבניה הרחבות עובדי ניקיון  

 בבניה הרחבות מלצרים  

 בבניה הרחבות אולמות וגני אירועים  

   התארגנות עובדים  

   ויסקונסיןתוכנית   

   עצמאיים  

  במסגרת זכויות נשים עבודת נשים  

  במסגרת זכויות נוער עבודת נוער  

   אישפוז בריאות כללי

  התנהלות מול קופות החולים ביטוח בריאות  

   חיסונים  

   תרופות  

   ל"ניתוחים בחו  

   השתלות  

   שיניים  

   סרטן שד  מחלות

   סרטן  

   איידס  

   סוכרת  

  ALS   

   לב  

   כליה   

   מחלות נפש  

   מחלות כרוניות  

   השמנת יתר  

   אפילפסיה  

   המופליה  

   שיתוק מוחין  

 בבניה  אוטיזם מוגבלויות

   (חרשות)שמיעה   

   (עוורון)ראיה   

   סוכרת נעורים  



   פיגור שכלי  

   נכות גופנית  

 ,HDD)לקויי למידה   
HDHD) 

  

   דיבור  

  CF   

  Chrone   

   צליאק  

   , דיור ממשלתי דיור

   דיור מוגן  

   משכנתאות  

   בתים משותפים  

   ישובים קהילתיים  

   השלמת הכנסה עוני

   סיוע לילדים  

   סיוע בדיור  

   סיוע במצרכים ובביגוד  

   סיוע רפואי  

   סיוע משפטי  

   נישואים משפחה

 בבניה  הוריות-ת חדמשפחו 

   גירושים  

   אימוץ  

   אלימות במשפחה   

   נשים עגונות  

   משמורת על ילדים  

   הורות משותפת 

   אפוטרופסות  

   זכויות ילדים ילדים

   פגיעה בילדים  

   משפחתונים  

   מעונות  

   חינוך  

   ילדים בסיכון  

   עבודת נוער נוער

   ךחינו  

   אוניברסיטאות סטודנטים

   עבודת סטודנטים  

   עוזרי הוראה  



   גמלאות זקנה

   זכויות לאזרחים וותיקים  

   פנסיה  

   סיעודיות  

גמלאות לניצולים  ניצולי שואה
 (רנטות)

 בבניה 

   השבת רכוש  

   סיוע לניצולים  

   חולה נוטה למות סוף החיים

   פטירה  

   צוואות וירושות  

   קבורה  

   שוויון זכויות בתעסוקה נשים

   הטרדות מיניות  

   תקיפה מינית  

   בריאות נשים  

   הריון  

   ערבים קהילות לאומיות

   דרוזים  

   רקסים'צ   

   ל"נכי צה צבא וביטחון

   משפחות שכולות  

   מילואים  

   נפגעי פעולות איבה  

   ילים משוחרריםחי  

   שירות לאומי  

   חיילים סדירים  

   בים"מלש  

   זכויות עולים עליה

   מדענים עולים  

   קו עימות צפון זכויות איזוריות

   קו עימות דרום  

   מצפה רמון  

   עיירות פיתוח  

   פריפריה  

  גוש קטיף מפוני   

   אפוטרופסות זכויות משפטיות

   וצוואותירושות   

   סיוע משפטי לנזקקים  



   מעצר משטרה ומשפט

   התהליך המשפטי  

   זכויות במשפט  

   מעצר לא חוקי  

   ערעור  

סיוע משפטי לחושפי   
 שחיתויות

  

   זמינות מים תשתיות

   זמינות חשמל  

   זמינות תחבורה ציבורית  

   חנייה  

   קווי חשמל  

   לריותאנטנות סלו  

   רעש  

   מחזור  

   מפעלים מזהמים  

   ספריות תרבות ופנאי

   תקשורת  

   ספורט  

   תיאטראות  

   מוסיקה  

קהילות 
 ספציפיות

   ב"קהילת הלהט

  חסרי דת  

הליכי גירוש , ם"חסות האו פליטים 
 'וכו

 

הליכי , זכויות סוציאליות עובדים זרים  
 'ילדי זרים וכו, גירוש

 

   ר בנשיםסח  

תנאי , חופשות, ביקורים אסירים 
 'מחיה וכו

 

   זכות ההתאגדות זכויות פוליטיות

   מחאה\הפגנות  

   חופש הביטוי  

   עמותות  

   חופש המידע מידע

   פרטיות  

   כללי צרכנות

   ערעור עסקאות  



   בנקים  

   מס הכנסה מיסים

   מס רכישה  

   מ"מע  

   מכס  

   התעללות בבעלי חיים בעלי חיים

   מפגעי בעלי חיים  

   חיסונים וטיפול רפואי  

 


