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  תחומיםה הזכויות שלכם בכל כתובת אחת לכל

   – זכות-כלשל ישראל ת זכויוההושקה אנציקלופדיית 

  ממש את זכויותיהםדעת ול לתושבים לתסייע

  

 זכות פועלת כחברה ללא כוונות רווח- כל •

 שיתופית בדומה לויקיפדיה-אינטרנטית :המתכונת •

עיריות וגופים חברתיים משתפים , ארגונים ממשלתיים, עשרות עמותות •

 עדכוןבנייה והפעולה בפרויקט ה

עובדים זרים ודיור , ניצולי שואה, תעסוקה –הושקו ארבעה עולמות תוכן  •

  עדכוןבנייה ו ותחומים נוספים נמצאים בשלבי –

 פעולה שיתוף  תוצר שלוהינש מיזם ללא כוונת רווח – "זכות-כל" בימים אלה הושק, לראשונה בישראל

 של באינטרנט ונגישה עדכנית, אמינה, מקיפה אנציקלופדיה ליצירת בישראל הזכויות מומחי מיטב של

את מאגר ) il.org.kolzchut.www(לרכז בכתובת אחת : המטרה. בכל תחומי החיים ישראל תושבי זכויות

תושבים הגביר את המודעות לזכויות ולהקל על הכדי ל, הידע הגדול והמקיף ביותר בתחום הזכויות

  .תוך עדכון מתמשך של הזכויות במגוון תחומים, ורג ההשקה מתבצעת באופן מד.ןתולממש א

  

 מהזכויות כמחציתרק בממוצע תושבים מנצלים , OECD-פי מחקרים שנעשו בישראל ובמדינות ה- על

הפער הגדול בין . כאשר הסיבה המרכזית לשיעור נמוך זה הינה חוסר מידע, המגיעות להם לפי החוק

  . ובכל המגזריםכל שכבות האוכלוסיהבמתרחש הזכויות הקיימות לבין ניצולן בפועל 

  



מערכת . שיתופית במתכונת דומה לזו של ויקיפדיה- על בסיס אנציקלופדיה אינטרנטיתפועלת זכות - כל

. האקדמיה והממשל, המשלבות מומחי תוכן מעולם העמותות התוכן מבוססת על קהילות ידע מורשות

  .ופנו לקהילות הידע שי,לשינויים ותוספותהציבור הרחב יורשה לשלוח הצעות 

  

ארגונים חברתיים וגופי אקדמיה כבר משתפים פעולה עם , עיריות, גופים ממשלתיים, עשרות עמותות

 עמותות כגון, אשל-וינט'ג, אגף הרווחה בעיריית ירושלים,  אגפים שונים במשרד הרווחהביניהם, זכות- כל

הקליניקות המשפטיות , ינגור קהילתיס, ידיד, האגודה לזכויות האזרח, בזכות, אביב לניצולי שואה

  .א ובמכללה למנהל ועוד"באוניברסיטת ת

  

ניצולי , תעסוקה: עולמות תוכןארבעה הושקו בימים אלה , בתום עבודה מאומצת של למעלה משנה

 , בריאות,נמשכת בנייה ועדכון של מידע על זכויות בתחומי זיקנה, במקביל.  ודיור עובדים זרים,שואה

, הוריות-משפחות חד, ערבים, וכן נבנית תשתית לפרויקטים בתחומי זכויות נשים, גבלויותאנשים עם מו

  .תושבים חוזרים ועוד, המשפט הפלילי, חברת המידע

  

ארז , טק-הייתעשיית השני בוגרי  על ידי שהוקמה, )ללא כוונת רווח(חברה לתועלת הציבור היא  זכות- כל

גופים , רה בזכות תרומות כספיות של קרנות חברתיותהקמת המיזם התאפש. פרלמוטר ואמתי קורן

  .ל"עסקיים ותורמים פרטיים בארץ ובחו

  

.  כחבר דירקטוריון,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ד יהושע שופמן"עו ףהצטר לשני היזמים

וצוות צוות עורכים  ,עדן פוקס בראשות,  האחראי על התוכן וקהילות הידעהמיזם פועל באמצעות צוות

 בית הספר לעבודה סוציאלית דיקן ,וני גל'ג' פרופביניהם , אנשי אקדמיהב וכן נעזר, טכנולוגי

 ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ומרצה בכיר" יו דורון)איסי (ר ישראל"ד ,אוניברסיטה העבריתב

ס "טרנט וביהראש מרכז שגיא לחקר האינ שיזף רפאלי' פרופו בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה

  .לניהול באניברסיטת חיפה

  

גופים ממשלתיים . זכות נותן מענה לצורך חיוני ביותר-כל: "אומר, זכות-ר כל"שמכהן כיו, ארז פרלמוטר

 בקהילה באמצעות פעילותוארגונים חברתיים עושים כיום עבודת קודש בהנגשת זכויות לציבור הרחב 

עדכני , נגישאין ביכולתם להקים מאגר , מה בתשתיתבשל הצורך בהשקעה עצואבל . ומרכזי זכויות

 לכל הארגונים ובונים מערכת ידע ארצית 'מרימים את הכפפה'אנו . ומקיף שיהווה מוקד ידע בארגון

אך במקביל מתמקדת , המערכת מיועדת לשרת את כלל הציבור בישראל .כולםמרכזית לשימוש 

, עובדים סוצייאליים, משרדי ממשלה ועיריות, שלישילרבות עובדי ומתנדבי המגזר ה, במנגישי הזכויות



דיור , בריאות, חינוך, הבאים במגע עם צרכני הזכויות במגוון תחומים כרווחההגורמים עובדי קהילה וכל 

  ".'וכד

  

אחת הבעיות כיום היא שרוב המידע הקיים מתרכז בזכויות עצמן : "אומר, זכות-ל כל"מנכ, אמתי קורן

 כולל , למימוש הזכויות מפורט של תהליכיםתיאורמתמקד גם בזכות -כל. ושןאבל לא בדרכים למימ

הכנת דוגמאות של מכתבים ו דוגמה  טפסיובמקרים רלוונטיים גם הצגתהפניה לטפסים ממשלתיים 

  ".נטיותפסקי דין והחלטות ממשל רלוו כולל ציטוט ,לרשויות

  

, כגון פיטורים, לנו בסיטואציה מסוימת בחיינורבים מאיתנו נתקלים בצורך לדעת מהן הזכויות ש, לדבריו

כלומר , זכות הוא בהיותה מערכת מוכוונת סיטואציה-אחד היתרונות של כל. 'מחלה וכדבחון יא, תאונה

המקשרת , מדובר במערכת אינטגרטיבית, בנוסף. בריכוז כל הזכויות הקשורות לסיטואציה מסוימת

  :דוגמאותלהלן מספר  .זכויות במספר תחומים

 זכות – ימי חופשת מחלה כנגד מחלת הוריהם' לצרוך'זכויות זקנים מקושרות לזכות של ילדיהם  •

 .שרבים בציבור כלל אינם מודעים לה

איסור פיטורי עובדת בהריון מקושר לזכויות אחרות של עובדת בהריון אך גם לזכויות כלליות של  •

 .עובד בתהליך פיטורים כגון תשלום על ימי ההודעה המוקדמת

יהודים לבקש - לאעובדים מקושרת לזכות של ) דמי חגים(הזכות לקבל שכר על עבודה בימי חג  •

 .לעבוד לפי לוח החגים של דתם

מעטים מודעים . זכויות של תושבים חוזרים מקושרות לרוב לזכויות בתחום המכס והמיסוי •

  .להקלות בבחינות הבגרות לילדי תושבים חוזרים

  

  

  :פרטים נוספים

  054 5532353, 03 6131101 :ליית נחשון תקשורת, וןאודי נחש

 054 4497272:  זכות-ל כל"מנכ, אמתי קורן

  


