דיני חוקה – תשע"ו
סמסטר קיץ
פרופ' עידו פורת
ת' 7.4 -1

ת' – 2
11.4
ביקורת
שיפוטית
+
היסטוריה
של ח"י

ת' – 3
1..4
המהפכה
החוקתית
(מזרחי,
מופז
חירות

קול העם

היסטוריה
של ח"י

ברגמן,
מזרחי

מדינה יהודית
ודמוקרטית +
מהי חוקה.

ת' 1..4 – 7

ת' 2..4 – .

ת'1.. – 6

ת'... – 4

פסקת
התגברות+
התנגשות
בין חוקי יסוד
_

היקף
השתרעות+
פסקת
הגבלה

מרחב
מדתיות+
דמוקרטיה
מתגוננת

הליכים
פרלמנטריים
סמכויות
ממשלה
זכויות:
הקדמה

ת'– .
1...
זכויות
מוחלטות,
חיוביות,
קבוצתיות

חירות,
מופז,
מיטראל

ביקו"ש על
חוקי היסוד

חסינות
ח"כ

תקנות
שעת חירום

זכויות
אדם
בשעת
חירום

ת' – 9
22..
שוויון -
הקדמה

ת' – 11
29..
הזכות
לשוויון

מבחן
אמצע
אין
תרגול

העדפה
מתקנת

ת' – 11
..9
חופש
הביטוי

חופש
הביטוי
האמנותי

מטרות הקורס:
הקורס מיועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים בהבנת המשפט החוקתי של ישראל .המשפט החוקתי הוא בין ענפי
המשפט המרתקים ביותר .הוא כורך בחובו שאלות כלליות ומופשטות ,כגון מהות זכויות האדם ,וגבולות בית
המשפט בדמוקרטיה ,יחד עם סוגיות ספציפיות ומעשיות ,כגון סרבנות מצפון ,הסדרת פרסומות ,הליכי בחירות,
מכירת בשר חזיר ,ועוד רבות אחרות .למשפט החוקתי בישראל היסטוריה ייחודית ושנויה במחלוקת בעיקר סביב
הוויכוח על עצם קיומה של חוקה .המשפט החוקתי הוא גם תחום משפט "תקשורתי" במיוחד ,ופסיקות בית המשפט
מופיעות תדיר בכותרות העיתונים ובמדורי האקטואליה.
הקורס מורכב מארבע חטיבות עיקריות :עקרונות יסוד ,מעמדם הנורמטיבי של חוקי היסוד ,החוקה המוסדית
(פסיקה הנוגעת לפעולת הכנסת והממשלה) וזכויות האדם .בסוף הקורס יוכלו התלמידים לזהות סוגיות חוקתיות,
לנתח אותן ,להבין את השיקולים של בית המשפט בבואו להכריע בהן ,ולמקם אותן בהקשר ההיסטורי של
התפתחות המשפט החוקתי .כמו כן ,יכירו התלמידים את הגישות העיקריות לזכויות ,את תפקידו של בית המשפט
העליון ,ואת המתחים העיקריים בתוך המשפט החוקתי הישראלי.
מרכיבי הציון:
 58% .1בחינה סופית (ספרים סגורים .חומר העזר היחידי המותר בבחינה הינו קבצי חקיקה במשפט חוקתי של
"מחשבות" (ללא הערות) .לבחינה יצורף הסילבוס של הקורס).
 18% .2בחינת ביניים.
 .3עד  8נקודות (מעבר ל  )111%ציון מיטיב בעבור קריאת חומרי הקריאה והירשמות ברשימת הקריאה
בשיעורים ,והשתתפות פעילה בתרגולים ,תנאי לקבלת ציון מיטיב בתרגול הינו קבלת ציון עובר בשניים מתוך
שלושה בחני פתע שיערכו במהלך הסמסטר.
נהלים:
חומר קריאה :כל חומרי הקריאה מנויים ברשימת הקריאה המצ"ב .חומרי הקריאה לכל שיעור יימסרו לסטודנטים
על ידי המרצה בסוף השיעור הקודם .את רשימת הקריאה עם קישורים לחומרי הקריאה ניתן למצוא באתר
הקורס .שימו לב כי בחלק גדול מפסקי הדין ישנה הפנייה רק לעמודים או לפסקאות מסוימים ,או לפסק דין
של שופט/ת מסוימ/ת.
נוכחות - :הנוכחות בתרגולים היא חובה למעט בתרגול אחד וכן העדרות בהתאם לנהלי המכללה.
איחורים :תלמידים שמגיעים לאחר תחילת השיעור מתבקשים להמתין ולהיכנס במרוכז  02דקות לאחר תחילת
השיעור .לאחר מכן לא תותר כניסה למאחרים (אפשר לפנות למרצה מראש במקרים מיוחדים) .כמו כן ,אין לצאת
ולהיכנס מהכיתה במהלך השיעור (אפשר לפנות למרצה מראש במקרים מיוחדים).
אוכל ושתיה :ניתן לשתות מים/קפה מבקבוקים/כוסות עם כיסוי במשך השיעור .נא לא להכניס אוכל לשיעור.
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ת' – 12
12.9
חופש
דת
וחופש
מדת.

הזכות
להפגין

ת' 19.9 – 13
קניין וחופש
עיסוק .זכויות
כלכליות
וחברתיות.

סרבנות
מצפונית

רשימת קריאה
א .עקרונות היסוד
א .1.נתוני היסוד :מדינה יהודית ודמוקרטית
 .1ע"ב  1//8ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד יט( ,)16/8( 3/3 )3פסק דינו של הנשיא אגרנט.
 .2בג"צ  33/83קול העם נ' שר הפנים ,פ"ד ז( ,)1683( 531 )1פסקאות א'-ה' לפסק דינו של השופט אגרנט.
 .3בג"צ  //65/68קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נד( ,)2111( 825 )1פסקת המבוא ופסקה  31לפסק
דינו של הנשיא ברק.
א .2.מהי חוקה?
 .1רות גביזון "המהפכה החוקתית – תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?" משפטים כח ,32-22 ,21
.)1665( 112-122 ,/1-31
 .2בנימין אקצין ,תורת המשטרים .)16/3( 121-12/
א .3.צידוקים לביקורת שיפוטית
 .1ע"א  /521/63בנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)1668( 221 )2פסקאות 32-52
לפסק דינו של הנשיא ברק.
 .2רוברט בורק "ביקורת ספרים :השופט ,החרב והארנק" תכלת .)2113( 12/
 .3בג"צ  /223/12התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת ,פ"ד סא( ,)211/( /16 )1פסק דינו של השופט גרוניס
ו-פסקאות  38-51לפסק דינו של הנשיא ברק.
ב .חוקי היסוד בישראל
ב .1.המעמד הנורמטיבי של חוקי היסוד
 .1כתב המנדט (רקע לכתב המנדט ניתן למצוא כאן)
 .2תכנית החלוקה (החלטה מספר  181של העצרת הכללית של האו"ם) (רקע לתכנית החלוקה ניתן
למצוא כאן)
 .1הכרזה על הקמת מדינת ישראל
 .2חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 .3חוק יסוד :חופש העיסוק.
 .2חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל.
 .8בג"צ  65//6ברגמן נ' שר האוצר ,פ"ד כג(.)16/6( /63 )1
 ./ע"א  /521/63בנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)1668( 221 )2פסקאות ,111 ,1-/3
 11/-113לפסק דינו של הנשיא ברק; פסקאות  32-3/ ,1-2לפסק דינו של הנשיא שמגר; פסקאות ,11 – 6
 122 ,23 – 21לפסק דינו של השופט חשין.
 .3בג"צ  2615/11בראון נ' כנסת ישראל ,פסקאות  31 – 11 ,2 – 1לפסק דינה של הנשיאה בייניש
 .5בג"צ  212/13חירות נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד נז( ,)2113( 381 )1פסקאות  1-8לפסק דינו של הנשיא ברק.
 .6ע"ב  62/13מופז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,פ"ד נז( ,)2113( 363 )3פסקאות .18-13 ,1
 .11בג"צ  2/3//62מיטראל נ' כנסת ישראל ,פ"ד נ(.)166/( 18 )8
 .11בג"צ  1238/13פלונית נ' בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה ,פ"ד נח(.)2113( 826 )1
 .12בג"צ  13/5/62פורת נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נז(.)1662( 613 )8
 .13בג"צ  2615/11בראון נ' כנסת ישראל ,פסקאות  32 – 31לפסק דינה של הנשיאה בייניש
 .12קריאת רשות  -אמנון רובינשטיין וברק מדינה ,המשפט החוקתי של מדינת ישראל (מהדורה חמישית)2118 ,
(להלן :רובינשטיין ומדינה) ,כרך א' :עקרונות יסוד ,פרק ( 2עמ' .)83-122
ב .2.היקף השתרעותם של חוקי היסוד
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.1
.2
.3
.2

בג"צ  /223/12התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת ,פ"ד סא( ,)211/( /16 )1פסקאות  31-23לפסק דינו
של הנשיא ברק.
ת"א ( 11285/63י-ם) נעאמנה נ' קיבוץ קליה ,תק-של  ,)1663( 1/36 )3(6/פסקאות .8-3 ,1-3
בש"פ  833/68גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט( ,)1668( 388 )3פסק דינה של השופטת דורנר.
בג"צ  /188/68צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג( ,)1666( 221 )8פסקאות  18-1/לפסק דינו של השופט זמיר.

ב .3.פסקת ההגבלה
 .1בג"צ  /188/68צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג( ,)1666( 221 )8פסקאות  3/-22 ,15-21לפסק דינו של
השופט זמיר.
 .2בג"צ  1131/66אורון נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד נו( )2112( /21 )3פסקאות  31-21 ,1לפסק דינו של השופט
אור.
 .3בג"ץ  6298/07רסלר נ' כנסת ישראל (טרם פורסם) ,פסקאות  81-83לפסק דינה של הנשיאה בייניש.
 .2בג"צ  281/63תנופה נ' שר העבודה ,פ"ד נב( ,)1665( 233 )8פסק דינה של השופטת דורנר.
 .8בג"צ  1//1/18המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל ,פ"ד נט( ,)2118( 251 )2פסקאות .115 - 63
ג .החוקה המוסדית :המעמד החוקתי של המוסדות השלטוניים
ג .1.הכנסת
ג .1.1.בחירות לכנסת ודמוקרטיה מתגוננת
 .1ס' 3א לחוק יסוד :הכנסת.
 .2ע"ב  1//8ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד יט(.)16/8( 3/3 )3
 .3ע"ב  2/52ניימן נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית ,פ"ד לט( ,)1658( 58 )2פסקאות  2,21לפסק דינו
של הנשיא שמגר.
 .2ע"ב  1/55ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד מב( ,)1655( 133 )2פסקאות  15-21 ,1-2לפסק דינו של
הנשיא שמגר.
 .8א"ב  11251/12ועדת הבחירות המרכזית נ' טיבי ,פ"ד נז( ,)2113( 128 )2פסקאות  51-53 ,1-28לפסק
דינו של הנשיא ברק.
ג .2.1.ההליכים הפרלמנטאריים של הכנסת
 .1סעיף (38ה) לתקנון הכנסת
 .2בג"צ  /82/51שריד נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לו(.)2112( 163 )2
 .3בג"צ  322/52כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לט( ,)1658( 58 )2פסקאות .15 ,1-18
 .2בג"צ  //6/58כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד מ( ,)165/( 363 )2פסקאות  1-2לפסק דינו של הנשיא שמגר.
 .8בג"צ  2558/13ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נט( ,)2112( 12 )2פסקת המבוא
ופסקאות  2/-31 ,/-13לפסק דינה של השופטת ביניש.
ג .3.1.חסינות חברי הכנסת
 .1ס'  13לחוק יסוד :הכנסת.
 .2ס'  2,1ו 13-לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי"א.1681-
 .3בג"ץ  11265/13התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ועדת הכנסת ,פ"ד נט(,)2118( 528 )8
פסקאות  23-33 ,25-6 ,2-1לפסק דינו של הנשיא ברק.
 .2בג"ץ  11228/13בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה ,ס( ,)211/( 253 )2פסקאות  21-5 ,3-1לפסק
דינה של השופטת חיות; פסק דינו של הנשיא ברק
 .8בג"ץ  /31//12זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת ( ,)11.2.2118פסקאות  23-36 ,3/-32 ,2/-22לפסק
דינה של הנשיאה נאור; פסקאות  16-11לפסק דינו של השופט ג'ובראן.
ג .2.הממשלה
ג .1.2.סמכויות הממשלה
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 .1בג"צ  111/3/13ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד סא(1 )1
( ,)211/פסק דינו של השופט חשין.
 .2בג"צ  2/18/18המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר ,פ"ד סג( ,)2116( 828 )2פסקת המבוא
ופסקאות  /3-/6 ,1-3לפסק דינה של הנשיאה בייניש.
ג .2.2.תקנות לשעת חירום
 .1ס'  35-36לחוק יסוד :הממשלה.
 .2תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים  -מצילי ים ברשויות מקומיות) ,התשס"ד.2112-
 .3תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית) ,התש"ע.2111-
 .2בג"צ  2622/61פורז נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מד(.)1661( 31/ )3
 .8בג"צ  /631/65פריצקי נ' שר הפנים ,פ"ד נג( ,)1666( 3/3 )1פסק דינו של הנשיא ברק.
ד .המעמד החוקתי של זכויות האדם
ד .1.זכויות האדם – כללי
ד .1.1.הרעיון הליברלי שביסוד זכויות האדם
 .1ג'ון רולס" ,הרעיון העיקרי של תיאורית הצדק" תולדות המחשבה המדינית :מקראה (כרך ב ,עורך מיכאל
קרן ,האוניברסיטה הפתוחה).266-818 ,
 .2דנ"פ  231//68גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט( ,)1668( 856 )2פסקה 2לפסק הדין של השופטת
דורנר.
ד .2.1.הזכות המוחלטת
 .1בג"צ  8111/62הועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג(.)1666( 513 )2
 .2דנ"פ  3125/63פלונים נ' שר הביטחון ,פ"ד נד( ,)2111( 321 )1פסק דינו של הנשיא ברק.
ד .3.1.הזכות החיובית
 .1בג"צ  3151/63בוצר נ' מועצה מקומית מכבים-רעות ,פ"ד נ(.)166/( 16 )1
 .2בג"צ  2112/66עדאלה נ' עירית תל-אביב יפו ,פ"ד נו( ,)2113( 363 )8פסקאות  16-22 ,1לפסק דינו של
השופט חשין.
ד .2.1.הזכות הקבוצתית
 .1אילן סבן "קול (דו-לשוני) בודד באפלה? בעקבות בג"צ  2112/66עדאלה נ' עיריית תל-אביב-יפו" עיוני
משפט כז .)2113( 115-116 ,116
 .2בג"צ  2112/66עדאלה נ' עירית תל-אביב יפו ,פ"ד נו( ,)2113( 363 )8פסק דינו של הנשיא ברק; פסקאות
 22-82לפסק דינו של השופט חשין.
 .3ה"פ  112/66שכונה שיתופית של הפועל המזרחי בעמק זבולון קרית שמואל בע"מ נ' מינהל מקרקעי
ישראל ,פ"מ תשנ"ח(.)1666( 163 )3
 .2בג"צ  2265/63ג'בארין נ' שר החינוך ,פ"ד מח(.)1662( 166 )8
 .8בג"צ  3382/11רובינשטיין ואח' נ' הכנסת (טרם פורסם) פסקאות  31-32 ,/-22לפסק דינו של השופט
עמית ,פסקאות  81-2/לפסק דינה של השופטת ארבל.
 ./בג"צ  32//13נעמי רגן נ' משרד התחבורה ,תק-על  ,)2111( 1122 )1(2111פסקאות יט-מה לפסק דינו
של השופט רובינשטיין.
ד .2.הזכות לשוויון
ד .1.2.עיקרון איסור ההפליה והביקורת השיפוטית
 .1ד"נ  11//6בורונובסקי נ' הרבנים הראשיים לישראל ,פ"ד כה( ,)1631( 3 )1עמ' .38
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בג"צ  321/62אל-על נ' דנילוביץ' ,פ"ד מח(.)1662( 326 )8
בג"צ  2/31/65שדולת הנשים נ' שר העבודה והרווחה ,פ"ד נב( ,)1665( /31 )2פסקאות  2/-21לפסק
דינו של השופט חשין.
בג"צ  112/53נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פ"ד מד( ,)1661( 326 )2פסקה  6לפסק דינו של השופט
בך.
בג"צ  2821/62מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט(.)1662( 62 )2
בג"צ  //65/68קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נד(.)2111( 285 )1
בג"צ  111/3/13ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד סא(1 )1
( ,)211/פסקאות  12-23לפסק דינו של הנשיא ברק.
בג"צ  1168//18סוהאד בשארה נ' שר הבינוי והשיכון ,תק-על .)211/( 3638 )2(211/

ד .2.2.העדפה מתקנת
 .1בג"צ  283/62שדולת הנשים נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מח( ,)1662( 818 )8פסק דינו של השופט מצא.
 .2בג"צ  2/31/65שדולת הנשים נ' שר העבודה והרווחה ,פ"ד נב( ,)1665( 831 )2פסקאות .36-83 ,1-2
 .3בג"צ  /622/65האגודה לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נה(.)2111( 18 )8
ד .3.חופש הביטוי
ד .1.3.טעמי ההגנה על חופש הביטוי
 .1בג"צ  33/83קול העם נ' שר הפנים ,פ"ד ז .)1683( 531
 .2בג"צ  31//13בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים ,פ"ד נח(.)2113( 226 )1
 .3בג"צ  /1//63קידום נ' רשות השידור ,פ"ד מח( ,)1662( 1 )2פסק דינה של השופטת דורנר; פסקאות ,1-2
 12-16לפסק דינו של השופט חשין.
 .2בג"צ  8232/13ש.י.ן .לשוויון ייצוג נשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,פ"ד נח(/8 )3
( ,)2112פסקת מבוא ,ופסקאות  12-22לפסק דינה של השופטת דורנר.
 .8בג"ץ  366/58כהנא נ' רשות השידור ,פ"ד מא( ,288 )2פסקאות  1-31לפסק דינו של השופט ברק; פסק
דינו של השופט בך.
 ./בג"צ " 11213/13המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ,תק-על 3132 )3(2115
( ,)2115פסקאות  21-25 ,5-6 ,1לפסק דינה של השופטת נאור; פסקאות  15-21לפסק דינה של הנשיאה
בייניש.
ד .2.3.חופש הביטוי בתחום היצירה האמנותית
 .1בג"צ  12/5/לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד מא(.)1653( 221 )1
 .2בג"צ  31//13בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים ,פ"ד נח( ,)2113( 226 )1פסק דינה של השופטת דורנר.
 .3בג"צ  2512/62חברת סטיישן פילם נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד נ(,)1663( //1 )8
פסקאות  21 – 13 ,1-12לפסק דינו של הנשיא ברק; פסקאות  25-26 ,3/–31 ,1/-13 ,1-5לפסק דינו של
השופט חשין.
ד .3.3.הזכות להפגין
 .1ס'  ,53-52ו 56-לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א.1631-
 .2בג"צ  182/53לוי נ' מפקד המחוז הדרומי ,פ"ד לח (.)1652( 363 )2
 .3בג"צ  2251/63דיין נ' וילק ,פ"ד מח(.)1662( 28/ )2
 .2בג"צ  2883/18מטה הרוב נ' משטרת ישראל ,תק-על  ,)211/( 3333 )2(211/פסקת המבוא ופסקאות
 11-13לפסק דינו של הנשיא ברק.
 .8בג"צ  8233/13מרזל נ' מפקד מחוז ירושלים ,תק-על .)2113( 2826 ,)2(2113
ד .2.חופש בתחום האמונה והמצפון
 .1ס'  3/ו 36-לחוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו.165/-
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בג"צ  2/8/56רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים ,פ"ד מד(.)1661( /33 )2
בג"צ  3231/18בלדי נ' מועצת הרבנות הראשית ,תק-על  ,)2113( 22/2 )2(2113פסקאות  2-13לפסק
דינה של הנשיאה ביניש; פסקאות  /-15לפסק דינה של השופטת ברלינר; פסקאות  3-2לפסק דינה של
השופטת פרוקצ'יה.
בג"צ  1812/11גור אריה נ' הרשות השניה לטלוויזיה ,פ"ד נה(.)2111( 2/3 )2
ע"א  /122/63שביט נ' חברה קדיש"א ,פ"ד נג( ,)1666( /11 )3פסקאות  22-2/ ,1לפסק דינו של השופט
חשין 16-21 ,לפסק דינו של השופט אנגלרד.
ת"פ (שלום י-ם) מדינת ישראל נגד קפלן ואח' ,פ"מ תשמ"ח (.2/8 )2
בג"צ  2265/63ג'בארין נ' שר החינוך ,פ"ד מח(.)1662( 166 )8
בג"צ  3/22/12זונשיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי ,פ"ד נז(.)2112( 32/ )1
בג"צ  2353/12לאורה מילוא נ' שר הביטחון ,פ"ד נט(.)2112( 1// )1

ד .8.זכויות כלכליות וחברתיות
ד .1.8.זכות הקניין וחופש העיסוק
 .1ע"א  /521/63בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)1668( 221 )2פסקאות  113-111לפסק דינו
של השופט ברק ופסק דינו של השופט גולדברג.
 .2אנדרי מרמור "ביקורת שיפוטית בישראל"" משפט וממשל ד .)1663( 122-132 ,133
 .3בג"צ  281/63תנופה נ' שר העבודה ,פ"ד נב( ,)1665( 233 )8פסק דינה של השופטת דורנר.
ד .2.8.זכויות חברתיות
 .1בג"ץ  11//2/12חסן נ' המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם) פסקאות  23 – 2/ ,8 – 1לפסק דינה של
הנשיאה (בדימוס) בייניש.
 .2בג"צ  3///13עמותת מחויבות נ' שר האוצר ,ס( ,)2118( 2/2 )3פסק דינו של הנשיא ברק; פסקאות 1-3
(כולל השיר) 2/-25 ,לפסק דינו של השופט לוי.
 .3בג"צ  8835/12מנור נ' שר האוצר ,פ"ד נט(.)2112( 326 )1
 .2בג"צ  3382/11רובינשטיין ואח' נ' הכנסת (טרם פורסם) פסקאות  8 – 1לפסק דינה של השופטת חיות.
 .8בג"צ  2866/11יתד נ' משרד החינוך ,נו ( ,)2112( 532 )8פסק דינה של השופטת דורנר.
 ./קריאת רשות :ראיון עם הנשיאה (בדימוס) דורית בייניש ,שירי רגב-מסלם וחגי קלעי ,מעשי משפט כרך ה'
()2113
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ד ./.זכויות אדם בשעת חירום
 .1חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים) ,התשל"ט.1636-
 .2ס'  2-5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח.1683-
 .3עמ"מ  1/52קואסמה נ' שר הביטחון ,פ"ד לו(.)1652( /// )1
 .2בג"ץ  3161/66האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת (ניתן ביום  ,5.8.2112טרם פורסם).
 .8בג"ץ  2056/04מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נח(.513 )8
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