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אשר מעוז:
אחרי השיעור ובתאום מראש.
שעות קבלה

מייל

פרטי הקורס
דרישות קדם

אין

מטרות/יעדי הקורס

למידת השיטה החוקתית של מדינת ישראל.

תאור תמציתי של
הקורס

הקורס משפט חוקתי יעסוק בעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית
כמסגרת שלטונית-מדינתית .במהלך הקורס נדון במהותן של חוקות ,במעמדם
של חוקי היסוד במשפט הישראלי ,בהכרזת העצמאות ,במוסדות המדינה,
בזכויות הפרט ובאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

שיטת ההוראה

הרצאה פרונטלית

דרישות הקורס

נוכחות

 7 .1בחני פתע על חומרי הקריאה
 2 .2עבודות
 .3מבחן מסכם
קיימת חובת נוכחות בהרצאות ובכל הסיורים.
העבודה הראשונה תינתן לקראת סוף סמסטר א.
במהלך השנה מתוכנן ביקור בכנסת ובבית המשפט העליון (סיור שייערך לאורך
יום שלם ,מהבוקר עד אחה"צ) וכן מפגש במרכז עם נשיא בית המשפט העליון
בדימוס פרופ' אהרן ברק (שייערך אחה"צ) .פרטים מדויקים יימסרו במהלך
השנה.
שימו לב :ההשתתפות הן בסיור המשולב והן במפגש עם פרופ' ברק הינה חובה
ותנאי להגשת עבודה מס'  .2עבודה מס'  2תחייב התייחסות לדברים שנלמדו
בסיור ובמפגש עם פרופ' ברק .חומר הקריאה לקראת המפגש עם פרופ' ברק
ייכלל בחומר המחייב לבחינה הסופית.
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חלוקת ציון הקורס:
שם קורס

מרצה

עבודות

משפט
חוקתי

פרופ' אשר
מעוז וד"ר
שוקי
פרידמן

20%

בחנים
 5נק' בונוס
( 1נק' בונוס על כל
בוחן – ניתן לצבור עד
 5נק' בסה"כ).
מתן הבונוס מותנה
בקבלת ציון סופי
עובר בקורס.

ציון
בחינה מעבר

80%

60%

חובת מעבר
בשקלול או כל
מטלה בנפרד
בשקלול
עבודות ומבחן
סופי (לא כולל
ניקוד הבונוס)

תכנית הקורס  -נושאי הלימוד לפי שבועות
(יתכנו שינויים)
שבוע

נושא ההרצאה

שבוע 1

מהותו של המשפט
החוקתי
 .1הגדרת המשפט
החוקתי
 .2חוקה
 .3רשויות השלטון
 .4זכויות הפרט
עקרונות יסוד

שבוע 3

מקורות המשפט החוקתי

שבוע 4

הסמכות לכונן חוקה

שבוע 2

פרקי קריאה

.1
.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בג"ץ  1/49בז'רנו נ' שר המשטרה ,פ"ד ב 83-82 ,80
(.)1949
בג"ץ " 73/53קול העם" נ' שר הפנים ,פ"ד ז(,871 )2
.)1953( 893-881
הכרזה על הקמת מדינת ישראל
חוק יסוד :חופש העיסוק  -סעיף 1
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו  -סעיף 1
חוק המעבר תש"י ,1949-ס' 1
חוק המעבר לכנסת השנייה ,תשי"א ,1951-ס' 10 ,5
פקודת המעבר לאסיפה המכוננת ,תש"ט ,1949-ס' 3
ס'  1למנשר מיום 14.5.48
פקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח  ,1948 -סע' 7
(א) ,ס' 11
חוק לביטול המג'לה ,תשמ"ד1984-
חוק יסודות המשפט ,תש"ם1980-
בג"ץ " 73/53קול העם" נ' שר הפנים ,פ"ד ז(,871 )2
[קראתם לעיל בפרק .]2
ע"ב  1/65ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות ,פ"ד יט()3
.)1964( 390-389 ,387-384 ,365
**גדעון ספיר המהפכה החוקתית – עבר הווה ועתיד
.)2010( 40 - 29
בג"ץ  10/48זיו נ' גוברניק ,פ"ד א )1948( 89 ,85
**בג"ץ  1661/05המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת
ישראל ,פ"ד נט ([ 766-769 ,481 )2רשות] (.)2005
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד :חופש העיסוק
חוק יסוד :הכנסת ,סעיפים 44-46 ,4
חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ,סעיפים 5-7
חוק יסוד :משק המדינה סעיף 3ג
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985 -סעיף 3א
חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט,
השיפוט והמינהל) ,התשנ"ט.1999 -
2

.8

.9
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.11
שבוע 5

עליונות חוקי היסוד

שבוע 6

פיסקת ההתגברות
והנוקשות ופיסקת שמירת

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12

.13
.14
.15
.1

ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל
כפר שיתופי ,פ"ד מט(,286-283 ,271-264 , 221 )4
448- ,411-406 ,390-391 ,369-353 ,293-292 ,288
567-565 ,546-542 ,538-535 ,528-522 ,506-505 ,447
(.)1995
בג"ץ  1438/98התנועה המסורתית נ' השר לענייני
דתות ,פ"ד נג([ 387-385 ,358-355 ,337 )5פסקה 14
לפסק דינו של השופט זמיר ופסקאות  10-7לפסק
דינו של השופט חשין] (.)1999
בג"ץ  4908/10בר-און נ' כנסת ישראל30- ,20-11 ,4 ,
[ 24פסקאות ( ]36-27 ,24-9 ,1פורסם בנבו.)2011 ,
**גדעון ספיר המהפכה החוקתית – עבר הווה ועתיד
.)2010( 115 - 59
בג"ץ  98/69ברגמן נ' שר האוצר ,פ"ד כג (,693 )1
.)1969( 700-695
בג"ץ  142/89תנועת לאו"ר נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד
מד(.)1990( 551-556 ,539-540 ,529 )3
ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל
כפר שיתופי ,פ"ד מט([ ,221 )4קראתם לעיל בפרק
.4א] (.)1995
בג"ץ  3434/96הופנונג נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד נ(,57 )3
[ 74 ,69-66פסקאות  12-9לפסק דינו של השופט
זמיר ,פסק דינו של הנשיא ברק] (.)1996
בג"ץ  212/03חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה ,פ"ד נז()1
[ 756-755 ,750פסקאות  5-3לפסק דינו של הנשיא
ברק] (.)2003
בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות השלטון בישראל נ'
הכנסת ,פ"ד סא(,54-48 ,45 ,21-17 ,14 ,6 ,619 )1
.)2006( 166-160 ,158 ,155-151 ,96 ,77-62 ,59-58
בג"ץ  7146/12אדם נ' הכנסת ,סעיפים116 - 85 :
(פורסם בנסו.)2013 ,
עע"מ  8101/15צגטה נ' שר הפנים ,פסקאות - 104
 127בפס"ד של הנשיאה נאור (פורסם בנבו.)2017 ,
**ראו גדעון ספיר המהפכה החוקתית – עבר הווה
ועתיד )2010( 45 – 41
**בג"ץ  7052/03עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות
המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים ,פ"ד סא()2
 ,202עמ' [ 73-55 ,53פסקאות  78-59 ,56 ,53לפסק
דינו של הנשיא ברק] ([ .)2006רשות].
**בג"ץ  3267/97רובינשטיין נ' שר הביטחון ,פ"ד
נב([ .515-526 ,513 ,508 ,506-501 ,481 )5רשות]
(.)2000
**בג"ץ  5100/94הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג(,830 ,823-824 ,817 )4
 [ 848 ,846-840 ,832פסקאות  40-33 ,19 ,16 ,1ופסק
דינו של השופט קדמי][ .רשות] (.)1999
**בג"ץ  14/86לאור נ' המועצה לבקורת סרטים
ומחזות ,פ"ד מא ([ .425-442 ,421 )1רשות] (.)1987
**ע"ב  92/03מופז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה ,16-פ"ד נז ([ .811 ,793 )3רשות] (.)2003
אהרן ברק "הזכות החוקתית והפגיעה בה :תורת
שלושת השלבים" משפט וממשל יט .)2018(119
בש"פ  537/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט()3
 [ 420-410 ,401-388 , 355השופט חשין – פסקאות
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הדינים
.2
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שבוע 7

זכויות האדם והאזרח

שבוע 8

הזכויות המנויות בחוק
יסוד כבוד האדם וחירותו

שבוע 9

הזכות לשוויון
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 ,25-17המשנה לנשיא ברק פסקאות .)1995( ]18-8
**בג"ץ  6055/95צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג(,241 )5
,284-283 ,263-264 ,256-261 ,253-254 ,249-248
[ .291-286רשות] (.)1999
ע"א  294/91חברת קדישא גחשא נ' קסטנבאום ,פ"ד
מו(.520-517 ,485-483 ,465-464 ,464 ,)2
ע"א  3414/93און נ' מפעלי בורסת היהלומים ()1995
בע"מ ,פ"ד מט(.199-208 ,196 )3
ע"א  294/91חברת קדישא גחשא נ' קסטנבאום ,פ"ד
מו(.)1992( 520-517 ,485-483 ,465-464 ,464 ,)2
ע"א  3414/93און נ' מפעלי בורסת היהלומים ()1995
בע"מ ,פ"ד מט(.)1995( 199-208 ,196 )3
חוק יסוד :חופש העיסוק.
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
בג"ץ  7146/12אדם נ' הכנסת ,39 ,35 ,28 ,25 ,19 ,9
 113-109 ,104-81 ,78-77 ,73-70 ,68-67 ,49לפסק
דינה של כבוד השופטת ארבל וגם את הפסקה
האחרונה בפסק הדין [בעמוד האחרון] (פורסם בנבו,
.)2013
**בג"ץ  2481/93דיין נ' וילק ,פ"ד מח(484- ,456 )2
[ .463רשות] (.)1994
בג"ץ  953/87פורז נ' מועצת עיריית ת"א ,פ"ד מב()2
.)1988( 339-322 ,310 ,309
בג"ץ  4541/94אליס מילר נ' שהב"ט ,פ"ד מט(,94 )4
השופט מצא פסקאות  ,22 ,19 ,16-12 ,2-1פסק הדין
של השופט קדמי ,השופטת שטרסברג-כהן פסקאות
 ,17 ,15-11 ,9 ,6-3פסק דין השופט טל ,השופטת
דורנר פסקאות .)1995( 22-18 ,16-10 ,7 ,5-4
בג"ץ  5394/92הופרט נ' יד ושם ,פ"ד מח(,353 )3
[ 367-360 ,357-356פסקאות  15 ,13-7 ,2-1לפסק
דינו של השופט אור] (.)1994
בג"ץ  6698/95קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל ,פ"ד
נד(.)2000( 288-264 ,258 )1
בג"ץ  1877/14התנועה למען איכות השלטון בישראל
נ' הכנסת פסקאות)2017( 73 – 40 :
http://elyon1.court.gov.il/files/14/770/018/c29/
)14018770.c29.htm
**בג"ץ  721/94אל על נ' יונתן דנילוביץ ,פ"ד מח()5
[ .777 ,768-756 ,749רשות] (.)1994
**בג"ץ  454,453/94שדולת הנשים בישראל נ'
ממשלת ישראל ,פ"ד מח(– 521 ,517 – 514 ,501 )5
[ .)1994( 534 – 531 ,529רשות].
**דגנ"ץ  4191/97רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה,
פ"ד נד(.)2000( 361-360 ,356-342 ,338 ,330 )5
[רשות].
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שבוע 10

חופש העיסוק

שבוע 11

חופש הביטוי

שבוע 1 2

חופש הביטוי
הזכות לאסיפה ולהפגנה

שבוע 1 3

אזרחות שבות ומרשם
אוכלוסין

.1
.2

חוק יסוד :חופש העיסוק
בג"ץ  1/49בז'רנו נ' שר המשטרה ,פ"ד ב 80
[קראתם ,מופיע מעלה בפרק .)1949 ]2
בג"ץ  4676/94מיטראל נ' כנסת ישראל ,פ"ד נ ()5
[ ,15קראתם לעיל בפרק .4ג.)1996( ].
דנג"ץ  8162702גיני נ' הרבנות הראשית לישראל,
סע'  28 – 16בפסק הדין של הנשיאה נאור (.)2017
**בע"א  AES SYSTEM INC. 6601/96נ' משה
סער ,פ"ד נד(,869 ,866 ,864-860 ,858-857 ,850 )3
[ .)2000( 875-872רשות].
**בג"ץ  1030/99חבר-הכנסת חיים אורון נ' יושב-
ראש הכנסת חבר-הכנסת דן תיכון ,נו (647- ,640 )3
.)2002( 669-665 ,663-660 ,657-656 ,653 ,645
[רשות].

.1

בג"ץ  73/53קול העם נ' שר הפנים ,פ"ד ז 871
([ .)1953קראתם לעיל בפרק ]2
בג"ץ  606/93קידום יזמות ומו"לות ( )1981בע"מ נ'
רשות השידור ,פ"ד מח(,21 ,17-16 ,14 ,11 ,9-8 ,1 )2
.)1994( 28
בג"ץ  4644/00יפאורה תבורי נ' הרשות השנייה ,פ"ד
נד(.)2000( 180-184 ,178 )4
בג"ץ  5239/11אבנרי נ' הכנסת ,סעיפים ;63 - 20
(פורסם בנבו.)2015 ,

.5

**בג"ץ  399/85כהנא נ' הוועד המנהל של רשות
השידור ,פ"ד מא([ .318-262 ,255 )3רשות] (.)1987
**ע"א  214/89אבנרי נ' שפירא ,פ"ד מג(841- ,840 )3
[ .)1989( 871-856 ,840רשות].
**דב"ע (ארצי) נג 223-3/פלסטיין פוסט נ' ג'ואנה
יחיאל ,פד"ע כז( ,436 )1עמ' [ 13-12פסקה  13לפסק
הדין][ .רשות].
בג"ץ  5239/11אבנרי נ' הכנסת ,סעיפים 63 – 20
(פורסם בנבו.)2015 ,
בג"ץ  1983/17נפתלי נ' היועץ המשפטי לממשלה,
פסקאות  24 – 6לפסק הדין של השופט מזוז (.)2017
רע"פ  5086/97בן חור נ' עיריית תל אביב ,פ"ד נא()4
[ .)1997( 644-641 ,631-629 ,625פסקאות 21- ,5-1
.]15
 6536/17התנועה לאיכות השלטון נ' משטרת
ישראל ,פסקאות .41 – 38 ,34 – 17
חוק השבות ,תש"י.1950-
חוק האזרחות ,תשי"ב.1952-
חוק מירשם האוכלוסין ,תשכ"ה.1965-
בג"ץ  72/62רופאייזן נ' שר הפנים ,פ"ד טז ,2428
.)1962( 2455-2432
בג"ץ  18/72שליט נ' שר הפנים ,פ"ד כו(336- ,334 )1
.)1972( 335
**בג"ץ  1532/00דה-ברמקר נ' שר הבטחון ,פ"ד
נד([ .302-299 ,297 )2רשות] (.)2000
**בג"ץ  563/77דורפלניגר נ' שר הפנים ,פ"ד לג()2
[ .102 – 97 ,97רשות] (.)1979

.3
.4
.5
.6

.2
.3
.4

.6
.7
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.3
.4
.1
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.3
.4
.5
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סמסטר ב
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שבוע

נושא ההרצאה

שבוע 1

 .1חופש הדת והמצפון

שבוע 2

רשויות השלטון :הכנסת
הבחירות לכנסת

שבוע 3

עבודת הכנסת

שבוע 4

זכויות היתר של חברי
הכנסת

פרקי קריאה
.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4

נ' מועצת
בג"ץ  611/94הוועד לשומרי מסורת
הרבנות הראשית  ,פ"ד מט(.)1994( 110-97 ,94 )5
דנג"ץ גיני נ' הרבנות הראשית לישראל ,פסקאות – 16
 30בפסק דינה של הנשיאה נאור (פורסם בנבו.)2016 ,
ע"א  450/70רוגוזינסקי נ' מדינת ישראל  ,פ"ד כו()1
.)1971( 137 – 133 ,129
בג"ץ  7622/02זונשיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי,
פ"ד נז(.)2002( 738 – 732 ,726 )1
**בג"ץ  5016/96חורב נ' שר התחבורה ,פ"ד נא(,1)4
.)1997( 166-159 ,130-121 ,58-49 ,46-40 ,33-26 ,15-9
[רשות].
חוק יסוד :הכנסת – סעיפים 11 - 4
חוק המפלגות ,תשנ"ב  - 1992 -סעיף 5
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,תשי"ט – 1959
חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
תשכ"ט – 1969
חוק מימון מפלגות ,תשל"ג – 1973
ע"ב  1/65ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,פ"ד
יט([ .)1965( 365 )3קראתם לעיל בפרק ]3
רע"א  7793/95יאסין נ' רשם המפלגות  ,פ"ד נ(,45 )2
.)1996( 77-80 ,73-74 ,70 - 56
**א"ב  11280/02וועדת הבחירות נ' טיבי ,פ"ד נז ()4
[ .)2003( 59-63 ,49-51 ,39-45 ,19-32 ,12 ,2 ,1רשות].
**ע"ב  561/09בל"ד נ' ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה [ 30-28 ,26-21 ,12-5 ,18-פסקאות 24- ,8-1
 19לפסק דינה של הנשיאה בייניש ופסק דינו של
השופט לוי]( .פורסם בנבו[ )2011 ,רשות].
בג"ץ  742/84כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לט(94 – 87 )4
(.)1985
בג"ץ  669/85כהנא נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד מ(397 ,393 )4
– .)1986( 401
בג"ץ  5998/12גיא רונן נ' הכנסת פסקאות 11 ,4-1
לפסק דינו של הנשיא גרוניס (פורסם בנבו.)2013 ,
**בג"ץ  Nimrodi Land Development 975/89נ'
יו"ר הכנסת ,פ"ד מח([ 154-159 ,154 )3רשות] (.)1991
**בג"ץ  9070/00לבנת נ' ח"כ רובינשטיין ,פ"ד נה(,)4
 [ 815-806 ,800פסקאות [ .]18-7רשות] (.)2001
**בג"ץ  1111/12קם נ' יו"ר ועדת החוקה ,חוק
ומשפט נגד ח"כ רותם ( 8-1פורסם בנבו)2012 ,
[רשות].
בג"ץ  2302/14דסטה נ' הכנסת (פורסם בנבו.)2015 ,
חוק יסוד :הכנסת – סעיף 17
חוק חסינות חברי הכנסת ,תשי"א –  – 1951סעיפים 1
– 10א.13 ,
בג"ץ  11298/03התנועה למען איכות השלטון
בישראל נ' ועדת הכנסת ,פ"ד נט(,888 – 875 ,865 )5
 [ 897 – 890פסקאות .)2005( ]43-33 ,28-12
בג"ץ  11225/03בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה,
פ"ד ס(320-313 ,307-304 ,301-298 ,294-293 ,287 )4
(.)2006

הממשלה
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 .1חוק יסוד :הממשלה  -סעיפים 38-33 ,18-14
שבוע  5הקמת הממשלה ושינויים
בהרכבה
 .2בג"ץ  3094/93התנועה למען איכות השלטון בישראל
נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מז(.)1993( 422 – 415 ,404 )5
 .3בג"ץ  5364/94ולנר נ' יושב ראש מפלגת העבודה
הישראלית ,פ"ד מט(– 805 ,801 ,794 – 793 ,758 )1
.)1995( 828 – 821 ,806
 .4בג"ץ  5261/04פוקס נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד
נט( [ 470 – 463 ,446 )2פסקאות  30-21לפסק הדין של
השופט ברק] (.)2004
 .5בג"ץ  1635/90ז'רז'רבסקי נ' ראש הממשלה ,פ"ד
מה(.)1991( 749 )1
 .1חוק יסוד :הממשלה – סעיף .33 -32
שבוע  6סמכויות הממשלה
ואחריותה
 .2בג"ץ  11163/03ועדת המעקב העליונה נ' ראש
ממשלת ישראל [ 76 ,65-57 ,52-40 ,37-36 ,34-32
פסקאות  58 ,43-35 ,21-19 ,15-14 ,10-7לפסק דינו
של השופט חשין] (פורסם בנבו.)2006 ,
 .3בג"ץ  ,4734/04התנועה לאיכות השלטון נ' ראש
הממשלה ,עמ' ( 34 ;130 – 14סע' מו) – ( 36סע' מט);
( 41סע נו) (.)2004
 .4בג"ץ  4491/13המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
(ע"ר) נ' ממשלת ישראל פסק דינו של הנשיא גרוניס:
,38 ,32-37 ,29 – 27 ,26 ,14-24 ,13 ,12 ,9 ,7 ,6 ,2 ,1
 .52 ,51 ,42-44 ,39השופט גובראן,40-46 ,20-32 ,3-5 :
( 88-89 ,79-82 ,53 ,48-51פורסם בנבו.)2013 ,
** .5בג"ץ  147,86,84/01 ,9607,5167/00ויס נ' ראש-
הממשלה ,פ"ד נה([ .473 – 463 ,455 )2רשות].
 .1חוק יסוד :הממשלה  -סעיפים 50-49
שבוע  7חקיקת חירום של הרשות
המבצעת
 .2בג"ץ  2994/90פורז נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מד()3
.)1990( 323-318 ,317
היועץ המשפטי לממשלה
 .3סעיף (17ג) לחוק יסוד :הממשלה.
 .4בג"ץ  4267/93אמיתי – אזרחים למען מינהל תקין
וטוהר המידות נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד מז()5
.)1993( 473 ,455-447 ,441
 .1חוק יסוד :השפיטה
שבוע  8בתי המשפט
בג"ץ  1661/05המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל,
פ"ד נט([ 609-611 ,481 )2פסקאות .)2005( ]174-173
עקרון הפרדת הרשויות -ביקורת הדדית בין הרשויות
שבוע 9

כנסת – ממשלה

שבוע 10

בית המשפט – ממשלה

 .1חוק יסוד הממשלה
 .2בג"ץ  3267/97רובינשטיין נ' שר הביטחון ,פ"ד נב()5
[ 515 – 502 ,481פסקאות  24-19לפסק דינו של
השופט ברק] (.)2000
 .3בג"ץ  4918,4900,4899,4885/03ארגון מגדלי העופות
בישראל אגודה חקלאית נ' ממשלת ישראל ,פ"ד
נט( [ 57 – 32 ,14 )2פסקאות  31-6לפסק דינה של
השופטת בייניש] (.)2004
** .4בג"ץ  4302/09לשכת עורכי הדין נ' ממשלת ישראל,
(פורסם בנבו[ )2009 ,רשות].
 .1בג"ץ  910/86רסלר נ' שר הבטחון ,פ"ד מב(,441 )2
.)1988( 506 – 505
 .2בג"ץ  1635/90ז'רז'רבסקי נ' ראש הממשלה ,פ"ד
מה(850 – 849 ,845 – 835 ,800 – 785 ,749 )1
[פסקאות  68-67 ,38-23לפסק דינו של השופט אלון,
פסקאות  20-19 ,12-11 ,9 ,6-1לפסק הדין של השופט
ברק].
 .3בג"ץ  5364/94ולנר נ' יושב ראש מפלגת העבודה
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שבוע 1
1

בית המשפט – כנסת

שבוע 2
1

חוק יסוד :ישראל – מדינת
הלאום של העם היהודי

שבוע 13

השלמות וחזרה לקראת
מבחן

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

.11

הישראלית ,פ"ד מט([ ,758 )1קראתם לעיל פרק
.13ב.]1.
בג"ץ  652/81שריד נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לו(8[ 197 )2
עמודים] (.)1982
בג"ץ  73/85סיעת כך נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד לט(,141 3
.164 – 150
**בג"ץ  9070/00לבנת נ' יושב-ראש ועדת החוקה,
חוק ומשפט ,פ"ד נה([ .817-805 ,800 )4רשות] (.)2000
**בג"ץ  5113/12פרידמן נ' כנסת ישראל7-4 ,
[פסקאות  8-4לפסק דינה של השופטת ארבל] (פורסם
בנבו[ .)2012 ,רשות].
חוק-יסוד :ישראל  -מדינת הלאום של העם היהודי,
התשע"ח2018-
חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל
חוק הדגל והסמל ,תש"ט ,1949-סעיף 5
דנג"צ  4128/00מנכ"ל משרד רה"מ נ' הופמן פ"ד
נז(( 289 )3חשין – פסקאות  ;40-48 ,2אנגלרד)
ע"א  105/92ראם נ' ראש עירית נצרת-עילית ,פ"ד
מז(( 189 )5ברק – פסקאות )22-27 ,13-14 ,1-5
בג"צ  4112/99עדאלה נ' עירית תל-אביב-יפו פ"ד
נו(( 393 )5ברק – פסקאות  ;9-26 ,1חשין – )39-62 ,30
(.)1999
בג"ץ  7146/12אדם נ' הכנסת (פורסם בנבו)2014 ,
בג"ץ  8425/13הכנסת נ' גבריסלאסי (פורסם בנבו,
)2013
**עמיר פוקס ומרדכי קרמניצר הצעת חוק-יסוד:
מדינת ישראל – מדינת הלאום של העם
היהודי (המכון הישראלי לדמוקרטיה 2 ,במאי
[ )2014רשות].
**חגי ויניצקי ושאול שארף הצעת חוק-יסוד הלאום:
ישראל  -מדינת הלאום של העם היהודי משפט
וציונות א (הוצאת מכון בגין למשפט ציונות,
[ )2017רשות].
**בג"ץ  7052/03עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות
המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים ,פ"ד סא()2
 ,202עמ' [ 73-55 ,53פסקאות  78-59 ,56 ,53לפסק
דינו של הנשיא ברק] ([ .)2006רשות].
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