אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה למשפטים
משפט חוקתי  -תשע"ו
פרופסור איל בנבנישתי
מתרגלים :יואב שחורי ,רביע אגבריה ודנה צוק
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הערה :השיעורים יתחילו בשעה  01:11בדיוק ויסתיימו בשעה 00:11

(**) קריאת רשות
חלק א' :המשפט החוקתי המוסדי
קריאה כללית
אמנון רובינשטיין וברק מדינה ,המשפט החוקתי של מדינת ישראל )מהדורה שישית ,תשס"ה).
חקיקה :משפט חוקתי ,לקט חקיקה בהוצאת "מחשבות"
שיעור מס'  :0מושגי יסוד :שלטון החוק ,חוקה ,הפרדת רשויות ,זכויות אדם
 )**( .0אמנון רובינשטיין וברק מדינה ,המשפט החוקתי של מדינת ישראל עמ' .062-096
 .0בג"צ  04/9בז'רנו נ' שר המשטרה ,פ"ד ב .)09/9( 01
 .3בג"צ " 33423קול העם" נ' שר הפנים ,פ"ד ז( ,)0923( 030 )0פסק דינו של השופט אגרנט ,פסקאות ה-ז
(עד סימן ג' בעמ' .)093
 ./ע"ב  0462ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד יט( ,)0962( 362 )3פסקה  03לפסק דינו של השופט ח .כהן,
פסק דינו של הנשיא אגרנט ,פסק דינו של השופט זוסמן.
שיעור מס'  :0הסמכות לכונן חוקה בישראל
 .0מגילת העצמאות.
 .0חוק יסוד :הכנסת ,סעיפים .//-/6 ,/
 .3חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 ./חוק יסוד :חופש העיסוק.
 .2תזכיר הצעת חוק יסוד :החקיקה ()12.1/.0100
 .6בג"צ  90469ברגמן נ' שר האוצר ,פ"ד כג (.)0969( 693 (0
 .3ע"א  6000493בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)0992( 000 )/פסק דינו של הנשיא לשעבר
שמגר ,פסקאות  ,30-32פסק דינו של הנשיא ברק ,פסקאות  ,30-39 ,0/-00 ,00-00 ,6-0פסק דינו של השופט
חשין ,פסקאות .06-09
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 .0בג"צ  6/03410התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת ,)00.2.16( ,פסק דינו של השופט חשין,
פסקאות .9-00
 .9בג"ץ  /910401רוני בר-און נ' כנסת ישראל .)3./.00( ,פסק דינה של הנשיאה בייניש ,פסקאות 32- 9
שיעור מס'  :3היחס בין חוקי יסוד לחקיקה רגילה:
 .0חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף .00 ,0
 .0חוק יסוד :חופש העיסוק ,סעיף .3 ,2 ,/
 .3חוק יסוד :הכנסת ,סעיף ./
ההבחנה בין פגיעה לשינוי:
 .0ע"א  6000493בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)0992( 000 )/פסקה 03
לפסק-דינו של הנשיא שמגר ,פסקאות  29-66לפסק דינו של השופט ברק ,פסקאות  01/-012לפסק-דינו
של השופט חשין.
 .0בג"ץ  309401תנועת דרור ישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' ()0/.13.0101
גישות השופטים ביחס לפגיעה ושינוי של חוק יסוד:
 .0ע"א  6000493בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)0992( 000 )/פסקה 6/-62
לפסק-דינו של הנשיא שמגר ,פסקאות  6/-62 ,29-60לפסק-דינו של הנשיא ברק ,פסקאות  031-030לפסק-
דינו של השופט חשין.
 .0בג"צ  000413חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד נז ( ,)0113( 321 )0פסקאות  3-2לפסק
דינו של הנשיא ברק.
 .3ע"ב  90413מופז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,61-פ"ד נז( ,)0113( 393 )3פסקה  03לפסק
דינו של השופט מצא.
תוצאת הסתירה בין חוק לחוק יסוד:
 .0בג"צ  6620496האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים ,פ"ד נב( ,)0990( 003 )3פסקי הדין של השופט זמיר
והנשיאה בייניש.
שיעור מס'  :/הכנסת כרשות מחוקקת
 .0בג"צ  3063493רובינשטיין ורסלר נ' שר הבטחון ,פ"ד נב ( ,)0990( /00 )2פסק דינו של הנשיא ברק,
פסקאות .09-0/
 .0בג"צ  00063413ועדת המעקב העליונה נ' ראש ממשלת ישראל (מיום  )03.0.16פסק דינו של השופט
חשין ,פסקאות .00-33
 .3בג"צ  /002413ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל
ואח' ,פ"ד נט ( ,)0112( 0/ )0פסק דינה של השופטת בייניש ,פסקאות 02-30.
 )**( ./בג"צ  3/040/כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לט ( ,)0902( 02 )/פסק דינו של השופט ברק ,פסקאות .0-02
 )**( .2בג"צ  669402כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד מ ( ,)0906( 393 )/פסק דינו של הנשיא שמגר.
 )**( .6בג"צ  Nimrodi Land Development 932409נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד מה (.)0990( 02/ )3
 )**( .7בג"צ  /310419לשכת עורכי הדין נ' ממשלת ישראל (לא פורסם.)9.6.19 ,
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שיעור מס'  :2הבחירות לכנסת – פסילת רשימות ומועמדים:
 .0חוק יסוד :הכנסת ,סעיף 3א.
 .0חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,סעיף 39א.
 .3חוק המפלגות ,התשנ"ב  ,0990סעיף .2
 )**( ./ע"ב  0462ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד יט ) ,)0962( 362 )3עמ' [ 30/-391לעיל].
 )**( .2א"ב  9022400ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' ח"כ חנין זועבי (( )01.0.03פסק דינו
של הנשיא גרוניס)
 )**( .6רע"א  0306496איזקסון נ' רשם המפלגות ,פ"ד נ ).229 ,233-220 ,)0996( 209 (0
 .3א"ב  00001410ועדת הבחירות המרכזית נ' אחמד טיבי ועזמי בשארה ,פ"ד נז ( ,)0113( 0 )/עמ' 09- ,00
.29-63 ,/9-20 ,39-/2 ,30
 )**( .0ע"ב  260419בל"ד ורע"מ נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה( .)3.3.00( 61-פסק הדין המלא).

שיעור מס'  :6הבחירות לכנסת – בחירות שוות:
 .0חוק יסוד :הכנסת ,סעיף ./
 .0בג"צ  90469ברגמן נ' שר האוצר ,פ"ד כג ([ )0969( 693 )0לעיל].
 .3בג"צ  0/6400אגודת דרך ארץ נ' רשות השידור ,פ"ד לה ( ,)0900( 0 )/עמ' .03-03 ,/-01
 )**( ./בג"צ  3/3/496הופנונג נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד נ ( ,)0996( 23 )3סעיפים  00-06 ,/-0 ,0 ,0לפסק הדין של
השופט זמיר ,פסקה ראשונה של פסק דינו של הנשיא ברק.
 .2ע"ב  90413מופז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ,61-פ"ד נז ( ,)0113( 393 )3עמ' [ 000לעיל].

שיעור מס'  :3חסינות חברי הכנסת וזכויותיהם:
 .0חוק יסוד :הכנסת ,סעיף .03
 .0חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,תשי"א –  ,0920סעיפים 01-0א03-03 ,א.0
 .3בג"צ  00090413התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ועדת הכנסת ,פ"ד נט ( ,)0112( 062 )0עמ' 032-
.091-093 ,000
 ./בג"צ  00002413בשארה נ' היוה"מ ,פ"ד ס ( ,)0116( 003 )/עמ' .093-30/
 )**( .2בג"ץ  0011041/ח"כ עיסאם מח'ול נגד הכנסת ,פ”ד ס (.)0112( 302 )0
 )**( .6בג"ץ  631640/ח"כ חנין זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת (טרם פורסם)
 )**( .3החלטה של וועדת הכנסת בדבר "שלילת זכויות מחברי הכנסת" (מיום כ"ה בסיון התש"ע –
.)3.6.0101
 )**( .0החלטה של וועדת הכנסת בדבר בעניין קובלנות נגד חברת הכנסת חנין זועבי (מיום ב' באב התשע"ד
– .)09.3.010/

שיעור מס'  :0הממשלה – סמכויות:
 .0חוק יסוד :הממשלה ,סעיפים .30-39
 .0בג"צ  0612412חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר (מיום  ,)09.00.19פס"ד של הנשיאה בייניש ,פסקאות
 ;63 ,00-31השופטת פרוקצ'יה ,פסקאות .03-00
 .3בג"צ  00063413ועדת המעקב העליונה נ' ראש ממשלת ישראל (מיום  )03.0.16פס"ד של השופט חשין,
פסקאות .26-6/ ,/0-/3 ,33-/1 ,0-01
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 )**( ./בג"צ  201149/הועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג( ,)0999( 003 )/עמ'
.030-036
)**( .6בג"צ  099/491פורז נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד מד ) ,)0991( 303 (3עמ' .300-303
)**( .3בג"צ  6930490פריצקי נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג( ,)0999( 363 )0עמ' .333-300
 )**( .0בג"צ  061141/שמעוני נ' ראש הממשלה ,פ"ד נט (.)0112( 633 )2

שיעור מס'  :9בית המשפט – מעמדו ותפקידו:
 .0חוק יסוד :השפיטה.
 .0חוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד ,090/-סעיפים .0-9
 .3בג"צ  236/49/ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה הישראלית ,פ"ד מט (.306-390 ,)0992( 320 )0
 ./בג"צ  3163413חיים נתנאל בע"מ נ' שר המשפטים ( ,)00.10.13פסק דינו של השופט לוי ,פסקאות ,0-00
.3/ ,00-09
 .2בג"צ  901406רסלר נ' שר הבטחון ,פ"ד מב( ,)0900( //0 )0פסק דינו של השופט ברק ,פסקאות ;09- 03
פסק דינו של הנשיא שמגר ,פסקאות .9-00
 )**( .6בג"ץ  3/09400בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה ואח' נ' שר האוצר (.)12.01.00
 )**( .3בג"ץ  0300400אורי סבח נ' הכנסת ( ,)03.9.0/הנשיא גרוניס ,פסקאות  ,00-03השופט ג'ובראן,
פסקאות .03-0/
 )**( .0עע"ם  3300400איגוד האינטרנט הישראלי נ' סמייל טלקום בע"מ ואח' ( ,)0/.3.03השופט סולברג,
פסקאות  ,01-00השופט פוגלמן ,פסקאות .2-3
 )**( .9ע"א  0233410עוזי אורנן ואח' נ' משרד הפנים (.)0.01.03

שיעור מס'  :01הביקורת השיפוטית על חוקיותם של חוקים – הצדקה והיקף:
 .0ע"א  6000493בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט( ,)0992( 000 )/עמ' /33- ,/02-/03 ,3/9-321
.//0
 .0בג"צ  6/03410התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת ,)00.2.16( ,פסק דינו של הנשיא ברק
פסקאות  ,32-39פסק דינו של השופט גרוניס ,פסקאות ./-3
 .3בג"צ  6090413רסלר נ' כנסת ישראל (ניתן ביום  )00.0.00פסק דינה של הנשיאה בייניש פסקאות .69-31
 ./בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ( ,)0/.2.16פסקאות  09-00לפסק הדין של הנשיא ברק.
 )**( .2בג"צ  0660412המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל ,פ"ד נט ( ,)0112( /00 )0עמ' ,230-239
361-362.
 )**( .6בג"צ  /66413גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ( ,)0100פסקאות  0-0/לפסק דינו של המשנה
לנשיאה ריבלין (עמ' .)000-00/
 )**( .3בג"ץ  2330400ליאת משה נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ( ,)00.9.0/השופטת חיות,
פסקאות .32-30
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חלק ב' – זכויות האדם
קריאה כללית
אהרן ברק ,כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה (כרך א' וב' ,תשע"ד).

שיעור מס'  :66מושגי יסוד :חרויות וזכויות האדם מול העדר הכוח וחובות המדינה
 .0ההכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם.09/0 ,
 .0האמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,0966 ,כתבי אמנה  ,30בעמ'  ,069סעיפים .0-03
 .3חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 ./חוק יסוד :חופש העיסוק.
 .2בג"צ  6/03410התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת ,פס'  30 ,9-00 ,6ו /1-לפסק-דינו של המשנה לנשיא
חשין; פס'  9 ,0-3לפסק-דינו של השופט גרוניס; פס'  30-00 ,32לפסק-דינו של הנשיא ברק (.)0116
 .6דנ"פ  0306492גנימאת נ' מדינת ישראל פ"ד מט )) ,209 (/דברי הנשיא שמגר בעמ'  ,600דברי השופטת
דורנר בעמ' .)6/2 – 6//
 )**( .3בג"צ  33423קול העם נ' שר הפנים ,פ"ד ז  ,030עמ' ( 036-030פס' א) ,עמ' ( 00/החל מהקטע מול
האות ד') לפסק-דינו של הנשיא אגרנט (.)0923
 )**( .0ישעיהו ברלין" ,ארבע מסות על חירות".031-001 ,
 )**( .9ג'ון סטיוארט מיל" ,על החירות"( 093-009 ,בנוסף מומלצים גם עמ' .)090-96 ,033-033

שיעור מס'  :61סוגי זכויות
 .6חירויות "שליליות" וזכויות "חיוביות"
 .0בג"צ  /2/049/אליס מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט ( ,9/ )/פסק-דינו של השופט מצא ,פסקאות 00- ,0-2
 ;00פסק-דינה של השופטת שטרסברג-כהן פסקאות  ;3-/פסק-דינה של השופטת דורנר פסקאות 06- ,/
.)0992( 0
 )**( .0בג"צ  /2349/שדולת הנשים נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מח ( ,210 )2פסק דינו של השופט מצא,
פסקאות .)099/(.00-31 ,0-3
 )**( .3בג"צ  0299411יתד  -עמותת הורים לילדים עם תסמונת דאון נ' משרד החינוך ,פ"ד נו (039- ,03/ )2
.)0110( 0/6-0/0 ,0/3-0// ,0/1
 )**( ./בג"צ  /000410אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש -ממשלת ישראל ,פ"ד
נח(.)011/( 200-209 ,213 )3
 )**( .2בג"צ  3100493בוצר נ' מועצה מקומית מכבים-רעות ,פ"ד נ (.)0996( 31 ,00-03 ,09 )0
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 .1זכויות מוחלטות?
 .0בג"צ  0390413קירש נ' ראש המטה הכללי של הצבא ,פ"ד נז( ,329 )6פס'  6לפסק דינה של השופטת
דורנר; פס'  03 ,01-00לפסק-דינו של השופט טירקל (.)0113
 .0בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ,פס'  030לפסק-דינו של המשנה לנשיא חשין (.)0116
 .3בג"צ  201149/הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג ( ,003 )/פס'  03לפסק-דינו
של הנשיא ברק (.)0999
 ./בש"פ  0003413פלוני נ' ממשלת ישראל ,פס'  3-2לפסק-דינה של השופטת נאור ,פס' ט"ז ,כ"ו לפסק-
דינו של השופט רובינשטיין ,פסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה (.)0101

 .3זכויות אישיות וזכויות קבוצתיות
 .0חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח–( 0110פרקים א' וב')
 .0בג"צ  /090493ג'ברין נ' שר החינוך ,פ"ד מח (.)099/( 010-01/ ,099 )2
 .3בג"צ  690/490האגודה לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נה (.)0110( /0 ,30 ,09-30 ,09-01 ,02 )2
 )**( ./בג"ץ  /012413המרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינוך ,פס'  69-39 ,20-61לפסק-דינה של
השופטת פרוקצ'יה ()0110
 )**( .2בג"ץ  3320401רובינשטיין נ' הכנסת ,פס'  3-0לפסק דינו של השופט הנדל ,פס'  09-00לפסק דינו של
השופט עמית ופס'  6-00לפסק דינו של הנשיא גרוניס ()010/
 )**( .6ע"א  012490ראם מהנדסים נ' עיריית נצרת עילית ,פ"ד מז (019- ,013-01/ ,011-010 ,092 ,009 )2
 003לפס'-דינו של השופט ברק (.)0993
 )**( .3בג"צ  /000499עדאלה נ' עיריית תל-אביב-יפו פ"ד נו ( ,393 )2עמ'  /00-/00 ,/13-/1/לפסק-דינו של
הנשיא ברק; עמ'  /23-/60 ,/21-/20לפסק-דינו של המשנה לנשיא חשין (.)0110
Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972) )**( .0
 )**( .9ע"פ  002400גודה נ' מדינת ישראל ,פ"ד לז (.)0903( 02 )0
 )**( .01איל בנבנשתי" ,בתי המשפט וההגנה על זכויות המיעוטים" ,עלי משפט ג (תשס"ג)./63 ,
 )**( .00בנימין בקרמן ,הנעת שינוי חברתי בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי על ידי בית המשפט
העליון – תקווה חלולה בגרסה ישראלית ,משפטים מב (תשע"ב) .663

 .4זכויות חברתיות
 .0הצעת חוק יסוד :זכויות חברתיות.
 .0רע"א  /912490גמזו נ' ישעיהו ,פ"ד נה ( ,361 )3פס'  03-03 ,2-6לפסק-דינו של הנשיא ברק (.)0110
 )**( .3בג"צ  2230410רחל מנור נ' שר האוצר ,פ"ד נט (.)011/( 309 )0
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שיעור מס' " :63המפתח המיוחד לכניסה לבית" – הזכות לאזרחות והזכויות הנלוות לכך
 .0חוק השבות ,התש"י.0921-
 .0חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב.0920-
 .3חוק האזרחות ,תשי"ב – .0920
 ./האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,0966 ,כתבי אמנה  ,30בעמ'  ,069סעיפים .0-0
 .2בג"צ  /66413גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  /2-/6 ,3/ ,03-30 ,06-00 ,6-01 ,0-3לפסק-דינו של
השופט לוי ,פסק-דינו של הנשיא גרוניס (.)0100
 )**( .6בג"צ  0293499רודריגז-טושביים נ' שר הפנים ,פ"ד נח ( ,)011/( /00 )2עמ' //9- ,//0-//0 ,/06-/30
./21
 )**( .3בג"צ  01006410זבידובסקי נ' שר הפנים (טרם פורסם ,)0.0.0101 ,פסקאות  2-3לפסק דינו של
השופט הנדל.
 )**( .0בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ,פס'  39-03לפסק-דינו של הנשיא ברק; פס' /0-23 ,00-33
לפסק-דינו של המשנה לנשיא חשין (.)0116
 )**( .9ברק מדינה ואילן סבן" ,זכויות האדם ונטילת סיכונים :על דמוקרטיה' ,תיוג אתני' ומבחני פסקת
ההגבלה" עמ'  03-99 ,63-00משפטים לט .)0119( /3
 )**( .01ליאב אורגד "הגירה ,טרור וזכויות אדם :מדיניות הכניסה לישראל בעתות חירום" עמ' ,213-212
 203-20/ ,210-201מחקרי משפט כה )0119( /02

שיעור מס'  :64מבחני פסקת ההגבלה
רקע :מבחני הגבלה בפסיקה
 .0בג"צ  601400שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי ,פ"ד מב ( ,603 )/פס' .)0909( 03-03
 .0בג"צ  023403לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של המשטרה ,פ"ד לח( ,393 )0פס' .)090/( 03-03
 .3בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ,פס'  9-09לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ,פס'  2-6לפסק-דינו
של השופט גרוניס (.)0116
פסקת ההגבלה

(" )6אלא בחוק ...או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"
 .0בג"צ  2936493לם נ' בן ציון דל ,פ"ד נג ( ,633 ,)/פסקאות  9-01 ,0-3לפסק-דינה של השופטת דורנר
(.)0999
 )**( .0בג"צ  01013413המפקד הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  31-36 ,0 ,0לפסק-דינה של
השופטת נאור ,פס'  0-03לפסק-דינה של הנשיאה ביניש (.)0110
 )**( .3בג"צ  600/413מנאע נ' רשות המסים ,פס'  /6-20 ,0/-03לפסק-דינו של השופט פוגלמן ,פסק-דינה
של הנשיאה ביניש (.)0101
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(" )1ההולם את ערכיה של מדינת ישראל"
 .0בג"צ  210641/דיזיין  11נ' ראש ענף היתרי עבודה בשבת – אגף הפיקוח משרד העבודה והרווחה ,פ"ד
ס( ,30 )0פס'  0/-00לפסק-דינו של הנשיא ברק (.)0116
 .0בג"צ  0612412חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר ,פס'  /2לפסק-דינה של הנשיאה ביניש (.)0119
 )**( .3בג"צ  /66413ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  /2-/6 ,03-30 ,9-00לפסק-דינו של
השופט לוי (.)0100

(" )3לתכלית ראויה"
 .0בג"צ  6/03410התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת ,פס'  21-26לפסק-דינו של הנשיא ברק (.)0116
 .0בג"ץ  30/6400א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נ' הכנסת ,)06.9.03( ,פס' 03-93
לפסק דינה של השופטת ארבל.
 )**( .3בג"צ  0131499ח"כ חיים אורון נ' יושב-ראש הכנסת ,פ"ד נו ( ,6/1 )3פס'  30-32 ,06-09לפסק-הדין
(.)0110
 )**( ./בג"צ  0003401ניר נ' יו"ר הכנסת ,פס'  00-00 ,6לפסק-דינה של הנשיאה בייניש ,פס' /0-// ,0-0
לפסק-דינו של השופט ג'ובראן (.)0100

שיעור מס'  :61מבחן המידתיות

(" )4במידה שאינה עולה על הנדרש"
 .0בג"צ  0302493לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר ,פ"ד נא( ,363 )/פס'  /-9לפסק-דינה של השופטת
דורנר (.)0993
 )**( .0בש"פ  0003413פלוני נ' ממשלת ישראל ,פס'  06-33 ,02-06 ,0-0לפסק-דינו של המשנה לנשיאה
ריבלין ,פס'  3-0לפסק-דינה של השופטת נאור ,פס'  3-6לפסק-דינו של השופט גרוניס (.)0101


מבחן "הקשר הרציונאלי"

 .0בג"ץ  30/6400א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נ' הכנסת( ,לעיל) ,פס'  96-010לפסק
דינה של השופטת ארבל.
 .0בג"צ  929341/מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ,פס'  02לפסק-דינה של הנשיאה ביניש (.)0116
 )**( .3בג"צ  000341/אבו מדיגם נ' מנהל מקרקעי ישראל ,פס'  33-/2 ,00-30לפסק-דינה של השופטת ארבל
(.)0113
 )**( ./בג"צ  6090413רסלר נ' שר הביטחון ,פס'  ,09-60 ,0-03לפסק-דינה של הנשיאה בייניש ,פס' 00-09
לפסק-דינה של השופטת ארבל (.)0100
 )**( .2בג"צ  0311410נסר נ' ממשלת ישראל (( )0100פסקה .)/0
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.0

מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" (או "מבחן הצורך")

בג"ץ  30/6400א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נ' הכנסת( ,לעיל) ,פס' 010-01/
לפסק דינה של השופטת ארבל.

 .0בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ,פס'  9/ ,03-91 ,60-33לפסק-דינו של הנשיא ברק ,פס'  0/לפסק-
דינו של המשנה לנשיאה ריבלין ,פס'  00 ,9לפסק-דינו של השופט לוי (.)0116
 .3בג"צ  /00/411יקותיאלי נ' השר לענייני דתות ,פס'  /2-/3לפסק-דינה של הנשיאה בייניש (.)0101
 ./בג"צ  0612412חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר ,פס'  /0-/9לפסק-דינה של הנשיאה ביניש ,פס' 00-03
לפסק-דינה של השופטת נאור (.)0119
 )**( .2בג"צ  306041/אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ,פ"ד נט( ,360 )2פס' 00-06 ,0
לפסק-הדין (.)0112
 )**( .6בג"צ  630/416שליטנר נ' הממונה על תשלום גמלאות ,פס'  0/לפסק-דינו של השופט מלצר (.)0100


מבחן המידתיות במובנו הצר

 .0בג"ץ  30/6400א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נ' הכנסת( ,לעיל) ,פס' 019-002
לפסק דינה של השופטת ארבל
 .0בג"צ  012641/מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נח ( ,013 )2פס'  2/-60 ,/1-//לפסק-
הדין (.)011/
 )**( .3בג"צ  0003401ניר נ' יו"ר הכנסת ,פס'  06לפסק-דינה של הנשיאה בייניש ,פס'  /9-23לפסק-דינו של
השופט ג'ובראן (.)0100
 )**( ./בג"צ  /66413ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  39לפסק-דינו של השופט לוי ,פס'
 03-00לפסק-דינו של השופט ג'ובראן ,פס' לו'-מג' לפסק-דינו של השופט רובינשטיין ,פס'  3/-/1לפסק-
דינו של השופט מלצר ,פס'  01-0/לפסק-דינה של השופטת ביניש ,פס'  3-6לפסק-דינה של השופטת
חיות ,פס'  /-6לפסק-דינו של השופט הנדל ,פס'  33-32לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (.)0100
 )**( .2בג"צ  0612412חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר ,פס'  21-26 ,/6לפסק-דינה של הנשיאה ביניש,
פס'  39-23לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ,פס'  0/-03לפסק-דינה של השופטת נאור (.)0119

( )1שילוב מבחני האיזון הישנים במסגרת "פסקת ההגבלה":
 .0בש"פ  0003413פלוני נ' ממשלת ישראל ,פס'  3-2לפסק-דינה של השופטת נאור (.)0101

שיעור מס'  :61כבוד האדם וחירותו
 .0בג"צ  322439קטלן נ' שירות בתי הסוהר ,פ"ד לד (( 09/ ,)3השופט ברק)
 .0בג"צ  201149/הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג ( ,003 )/פס'  03-30לפסק-
דינו של הנשיא ברק (.)0999
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 .3דנ"פ  31/0493פלונים נ' שר הבטחון ,פ"ד נד ( ,300 )0פסק דינו של הנשיא ברק פסקאות .06 ,09 ,0-0
פסק דינו של השופט חשין פסקאות  .2-0פסק דינו של השופט קדמי עמודים 326ו323-ד .פסק דינו של
השופט טירקל פסקאות .0-3
 ./בג"צ  /2/049/מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט( ,9/ )/ס'  /לפסק-דינה של השופטת דורנר (.)0992
 .2בג"צ  009/416מפלגת שינוי – מפלגת המרכז נ' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית ,פס' 0/ ,0-0
לפסק-דינו של הנשיא ברק ,פס'  2-0לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (.)0116
 .6בג"צ  0163410עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך ,פס'  6 ,0-/לפסק-דינו של השופט מלצר (.)0119
 )**( .3בג"צ  3/6413רגן נ' שר התחבורה ,פס' כ"ז לפסק-דינו של השופט רובינשטיין ,פסק-דינו של השופט
דנציגר (.)0100
 )**( .0בג"צ  366413עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר ,פס'  03 ,00-06לפסק-דינו של
הנשיא ברק ופס'  03-0/ ,01 ,0-3לפסק-דינו של השופט לוי (.)0112
 )**( .9בג"צ  600/413מנאע נ' רשות המסים ,פס'  09-33לפסק-דינו של השופט פוגלמן (.)0101
 )**( .01בג"צ  3120413עדאלה נ' שר הפנים ,פס'  39-/1 ,3/ ,31-30לפסק-דינו של הנשיא ברק ,פס' 3-02
לפסק-דינו של השופט ג'ובראן ,פס'  3-01לפסק-דינו של השופט ריבלין (. )0116
 )**( .00עע"א  //6349/גולן נ' שירות בתי הסוהר ,פ"ד נ( ,036 )/פס'  9-3לפסק-דינה של השופטת דורנר
(.)0996
 )**( .00בג"צ  3/06410טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך ,פס'  21 ,0/-01 ,2-3לפסק-דינה
של השופטת פרוקצ'יה (.)0101
 )**( .03ע"פ  6629416פלוני נ' מדינת ישראל ,פס'  /0-/9 ,06-33לפסק-דינה של הנשיאה בייניש פ"ד סב ()/
.)0110( 309
 )**( .0/בג"צ  01249/נוף נ' מדינת ישראל  -משרד הבטחון ,פ"ד נ ( ,//9 )2עמ' – /29 ,/23 ,/2/ – /23
/6/ – /63 ,/61
 )**( .02בג"צ  0900493ריש נ' מועצת הרבנות הראשית ,פ"ד נב (660 , 661 – 620 , 62/ ,621 )2

שיעור מס'  :61שוויון כחלק מכבוד האדם

( )6מעמדו של עקרון השוויון
 .0בג"צ  0/30490התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נג ( 333-301 ,36/-369 ,333 )2לפסק-דינו
של השופט זמיר (.)0999
 .0בג"צ  /00/411יקותיאלי נ' השר לענייני דתות ,פס'  09-/0 ,0לפסק-דינה של הנשיאה בייניש (.)0101
 )**( .3בג"צ  /916490עמותת עם חופשי נ' משרד הבינוי והשיכון ,פ"ד נד ( ,213 )0עמ' 200-203 ,216-213
לפסק-הדין (.)0111
 )**( ./בג"צ  303411ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד נו ()0
 ,39עמ'  91-96לפסק-הדין (.)0110
. Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954) )**( .2
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( )1הפלייה על בסיס השתייכות גזעית/לאומית/אתנית/דתית" :סיווגים חשודים"
 .0בג"צ  31422ועדה להגנה על אדמות נצרת המופקעות נ' שר האוצר ,פ"ד ט .)0922( 0060
 .0בג"צ  6690492קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נד (.)0111( 020 )0
 .3בג"צ  0311410נסר נ' ממשלת ישראל ,פס'  21-23לפסק-דינה של הנשיאה בייניש ()0100
 ./בג"צ  200400אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד מג ).)0909( 313-312 ,099-311 ,093 (/
 .2בג"צ  0300400אורי סבח נ' הכנסת ,השופט ג'ובראן ,פס' .09-30 ,03-0/
.6

(**) בג"צ  00/430בורקאן נ' שר האוצר ,פ"ד לב ).)0930( 011 (0

.3

(**)בג"צ  011403וותאד נ' שר האוצר ,פ"ד לח ).)0909( )090/( 003 (3

 )**( .0בג"צ  0/1490עדאלה נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נב (.)0990( 036-001 ,031 ,063 )2
 )**( .9בג"צ  0003499עדאלה נ' השר לענייני דתות ,פ"ד נד( ,06/ )0עמ' 006 -001 ,030-036 ,060-031
(.)0111

שיעור מס'  :61קבוצות שוויון מובחנות :מגדר ,נטייה מינית ,מוגבלויות ,גילנות והעדפה מתקנת

( )6מגדר
 .0חוק שיווי זכויות האישה ,התשי"א.0920-
 .0חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח.0900-
 .3בג"צ  2322410ארן נ ' ממשלת ישראל (.)0119
 )**( ./בג"צ  0630490שדולת הנשים נ' שר העבודה והרווחה ,פ"ד נב ( ,631 ,)3פסקאות  30-23לפסק-הדין
(.)0990
 )**( .2בג"צ  923403פורז נ' מועצת עיריית תל-אביב ,פ"ד מב ) ,319 (0עמ' 330- ,306-300 ,300 ,30/-302
.)0900( 330

( )1נטייה מינית
 .0בג"צ  30049/אל-על נ' דנילוביץ' ,פ"ד מח ( ,3/9 )2פס'  03-01לפסק-דינו של השופט ברק ,פס01- ,0-2 -
 00לפסק-דינה של השופטת דורנר ,פס'  6-3 ,0-0לפסק-דינו של השופט קדמי (.)099/
 )**( .0עע"מ  3/3419הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עריית ירושלים ,פס' 63-3/ ,23-29
לפסק-דינו של השופט עמית (.)0101

( )3מוגבלויות
 )**( .0בג"צ  0299411יתד  -עמותת הורים לילדים עם תסמונת דאון נ' משרד החינוך ,פ"ד נו (03/ )2
(.)0110

( )4גילנות
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 )**( .0ע"ע  019-01וינברגר נ' אוניברסיטת בר-אילן ,פס'  26-63 ,00-00 ,0-9לפסק-דינה של השופטת
דוידוב-מוטולה (.)0100
.0

(**) בג"צ  01/403נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה ,מד (.)0991( 3/9 )/

 )**( .3בג"צ  6120492רקאנט נ' אל-על ,נא ( .)0993( 009 )3פסק-דינו של השופט זמיר ,פס' 23-60 ,30-//
לפסק-דינו של השופט חשין.

( )1העדפה מתקנת
 .0חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 .0חוק שיווי זכויות האישה ,התשי"א.0920-
 .3חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ,0900-סעיף .0
 ./חוק חברות ממשלתיות ,התשל"ה ,0932-סעיפים 00א00 ,א.0
 .2חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,0929-סעיף 02א.
 .6בג"צ  /2349/שדולת הנשים נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מח ( ,212 )2פס'  0/-36לפסק-דינו של השופט מצא
(.)099/
.3

(**) ). GRUTTER v. BOLLINGER 539 U.S. 306 (2003

שיעור מס'  :61חופש הביטוי


כללי

 .0הצעת חוק יסוד :חופש הביטוי וההתאגדות ,ה"ח תשנ"ד.336 ,
 .0בג"צ  01013413המפקד הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  09-01 ,0 ,0לפסק-דינה של
השופטת נאור ,פס'  /-6לפסק-דינה של הנשיאה ביניש (.)0110
 .3בג"צ  2039400אבנרי נ' הכנסת (טרם פורסם) .פסקאות  23 ,/0-30 ,00-03 ,0-0לחוות הדעת של השופט
מלצר 3/-/6 ,03-09 ,00 ,9-00 ,0-3 ,לחוות הדעת של השופט דנציגר ,חוות הדעת של השופט פוגלמן).
./

(**) בג"צ  33423קול העם נ' שר הפנים ,פ"ד ז .030

.2

(**) בג"צ  399402כהנא נ' רשות השידור ,פ"ד מא ) ,022 (3עמ' ,000-003 ,030-033 ,063-031 ,060-063
 310 ,310-313 ,093-090 ,091-090 ,006-003לפסק-דינו של השופט ברק ,עמ'  300-30/לפסק-דינו של
השופט בך (.)0903

 )**( .6ע"א  30343/הארץ נ' חברת החשמל ,פ"ד לא ).)0933( 302-3/0 ,093-099 ,000 (0
 )**( .3ד"נ  9433חברת החשמל נ' הארץ ,פ"ד לב ).)0930( 323-363 ,339-3/3 ,333 (3
 )**( .0בג"צ  0/3400זכרוני נ' רשות השידור ,פ"ד לז ) ,323 (0עמ'  333 ,333 – 360 ,366 ,361לפסק-דינו של
השופט ד' לוין ,עמ'  30/ ,300לפסק-דינו של השופט ברק (.)0903
 )**( .9ה"פ  0966/-10-03קופר נ' שידורי קשת (.)0103
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 )**( .01דנ"א  0000400פלוני נ' ד"ר אילנה דיין-אורבך ( ,)00.9.0/פסק דינו של הנשיא גרוניס ,פס' ,03-30
.)010/( 62 ,/9-22

שיעור מס'  :12חופש הביטוי מול אינטרסים נוגדים


בטחון המדינה ושלום הציבור

 .0חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם ,התשע"א0100 -
 .0הפקודה למניעת טרור.09/0 ,
 .3בג"צ  601400שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי ,פ"ד מב ) ,603 (/עמ' .)0909( 6/0-6// ,636 ,609-633 ,600
 ./בג"צ  6093492כהנא נ' משטרת ישראל ,פ"ד מט ) ,023 (/עמ' .)0992( 060-063 ,026-061
 )**( .2בג"צ  6//400עומר אינטרנשיונל נ' שר הפנים ,פ"ד לו ).)0900( 003 (0
 )**( .6בג"צ  300400מחול נ' הממונה על מחוז י-ם ,פ"ד לז )( .)0900( 309 (0פסק הדין המלא).
 )**( .3בג"צ  2/0403עסלי נ' הממונה על מחוז י-ם ,פ"ד לז ).)0903( 033 (/


חופש הביטוי מול ההסתה הבין-קהילתית

 .0חוק העונשין ,התשל"ז ,0933-סעיפים 0//א – 0//ה.
 .0חוק איסור הכחשת השואה ,התשמ"ו.0906-
 .3האמנה הבין-לאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית ,0966 ,כתבי-אמנה  ,02בעמ' .2/3
 )**( ./ע"פ  0030492אלבה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ ( ,000 )2פסקאות  /0-/2 ,00 ,0/-0/ ,2-0לפסק-דינו של
השופט מצא ,פסק-דינו של השופט ברק ,פס'  0-03לפסק-דינו של השופט טירקל (.)0996
 )**( .2ע"פ  693490סוצקין נ' מדינת ישראל ,פ"ד נב ( ,009 )3עמ' .)0990( 312-310 ,310-310 ,096
.6

(**) ע"פ  /0/3492ג'בארין נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ (.)0996( 30 )/

 )**( .3ע"פ  6696496בנימין כהנא נ' מדינת ישראל ,פ"ד נב (.)0990( 232 )0
 )**( .0א' בנבנשתי" ,הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת" משפטים ל .)0999( 09


פגיעה ברגשות

 .0בג"צ  009/416מפלגת שינוי – מפלגת המרכז נ' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית ,פס' 01-00 ,0-0
לפסק-דינו של הנשיא ברק ,פס'  0-/לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (.)0116
 )**( .0בג"צ  2/30413ש.י.ן לשוויון יצוג נשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולווין ,פ"ד נח ( ,62 )3עמ' ,39-30
 00-00לפסק-דינה של השופטת דורנר ,עמ'  90-93של השופט חשין (.)011/
 )**( .3בג"צ  036403עוצמה לישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.)0103( 61-
 )**( ./בג"צ  0/3460אולפני הסרטה נ' גרי ,פ"ד טז .)0960( 0/13
 )**( .2בג"צ  0/406לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד מא ).)0903( /00 (0
 )**( .6בג"צ  /01/49/חברת סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,נ(.)0993( 660 )2
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 )**( .3דנ"פ  3303410אונגרפלד נ' מדינת ישראל ,פס'  /1-/6 ,03-3/לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין,
פס'  00-09 ,06לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה (.)0100

שיעור מס'  :16ההגנה על זכויות האדם במשפט הפרטי
 .0חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח.0990-
 .0חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים ,התש"ס.0111-
 .3ע"א  09/490חברת קדישא גחש"א קהילת ירושלים נ' קסטנבאום ,פ"ד מו( ,/6/ )0פס'  00-00לפסק
דינו של הנשיא ברק
 ./רע"א  0000419פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות ( )0100פסקה  09לפס"ד השופט דנציגר ,פסק
דינו של השופט ג'ובראן.
 )**( .2תא (חי')  000/3490תלאוי נ' ארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מ (.)0113
 )**( .6ת.א( 00020493 .השלום ,י-ם) נעאמה נ' קיבוץ קליה (.)0996

