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 חיפה אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה

  ציבורי משפט

 'בסמסטר  – ע"התש' א שנה

 הקורס הוא קורס שנתי
 

 1קבוצה 

 
 מרצה: ד"ר אילן סבן

 
 הוראה: -ותעוזר

  גב' רינה דורפמן וגב' מאיסאנה מוראני
 

 

 סמסטר ב'

 בין ארבע לשש. – בין שתיים לארבע; שלישי –בסמסטר זה אנחנו נפגשים בימים ראשון ושלישי. ראשון 

 

 .  לאורך השנההלימוד  חומר כל את תכלול .  הבחינה%06 – השנה סוף בחינתא. 

 .  0.8.26.5 –; מועד ב' 25.0.26.5 –מועדי הבחינה: מועד א' 

 .עזר-חומרכל ללא  תערךזו בחינה גם 

 

 .4 -ו 3 מס' יםנותרו תרגיל ,מציון הקורס 26% תהמהוו ,מטלות הכתיבהמבחינת ב. 

לשלשה מבין ארבעת התרגילים בקורס, אך כל סטודנט רשאי להגיש את ארבעת חובת ההגשה חלה ביחס 

 התרגילים, וממוצע הציונים ייעשה על פי שלושת הציונים הגבוהים.

שימו לב אנא היא תנאי לזכות להשתתף בבחינת סוף השנה.  מטלות כתיבה  שלושללהשיב הדרישה 

בתנאי  לעמודשאם מתעוררת בעיה אתית שמובילה לפסילת תרגיל, היא עלולה לגרום לכם שלא 

 . והקורס יסתיים עבורכם הנזכר

בסיס חומר הקריאה -עלתשובותיכם יכתבו שלושה שבועות לפני מועד ההגשה.  -שנייםכ יפורסמושאלות ה

מחקר כאן ידרש נלא  ;ובגוף השאלה שבכתב ברשימת הקריאה וחומר נוסף שיאוזכר בשיעור המופיע

 ואיסוף חומר עצמאי.  

.  בעמוד הפותח את התשובה יש לציין את מילים .,660-מוגבלת ל 4-ו 3כל אחד מהתרגילים התשובה ל

 הוא 'כולל הכל'. .  היקף המילים היקף המילים בה

 .לתא הדואר של המתרגלים 01:11לא יאוחר מהשעה  התרגיליםיש להגיש את 

ביחס לתשובה לשאלות בכתב אין לנו כל התנגדות לדיון והחלפת דעות בתחילת הדרך; זאת עד, לכל 

 .שלב הכתיבה חייב להיות אישי/עצמאי לחלוטין כלהמאוחר, שלב גיבוש ראשי פרקים לעבודה.  

לכל אחד מהתרגילים, וכן את  הגשתם ביחסשאת הקובץ הדיגיטלי המקורי  אנא שמרו ברשותכם

 עד למתן ציון סופי בקורס. , זאתהמשובים לתרגילים
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במועד מוקדם ככל האפשר לפני מועד ההגשה  למרצהבקשות דחייה למועד הגשת התרגילים תוגשנה במייל 

להיות הנדרש.  ויש לצרף לפנייה את המסמכים התומכים בהנמקה, ככל שיש מסמכים שכאלה או צריכים 

)כמו בהקשרה של בעיה רפואית(.  סטודנטים שקיבלו אישור דחייה יציינו על גביה כי היא מוגשת באיחור 

   .. עבודה שתוגש באיחור שלא אושר עלולה שלא להיבדק כלל או שציונה עלול להיגרע"באישור המרצה"

 .תפורסם הודעה – 4 תרגיל; תפורסם הודעה  – 3 תרגילמועדי ההגשה: 

 

 , וקיומו של ציון מיטיבלקראתם והתכוננות בשיעורים נוכחותג. 

מכיוון שהמתרגלת רינה יצאה לחופשת לידה לא הקפדנו על מכסת הנוכחות של סמסטר א' כתנאי להיבחנות 

פגישות בסמסטר ללא מתן הסבר. כל  4סטודנט יכול להיעדר עד . נקפיד בסמסטר ב'בבחינת הביניים. 

ב הצדקה ראויה, כולל הצגת מסמכים המבססים את אותה הצדקה. שמרו את היעדרות שמעבר לכך תחיי

המסמכים המקוריים אצלכם ושלחו אלינו קובץ סרוק שלהם. התכתבות מייל או שיחה ביחס להצדקה 

  וביסוסה צריכים להיעשות בסמוך להיעדרות מהפגישה.

 זאת, על השתתפות מצטיינת יינתן, במקרים מיוחדים המצדיקים[ 5%]נקודות  5 עדשל ציון מיטיב 

 .לאורכה של שנת הלימודים

 

 רשות-.  תגבור/ תרגולד

תבוא  גבורעל מועד הת. רועי נפתלי, סטודנט מצטיין בשנה רביעיתמר על ידי  זהבסמסטר התגבור יינתן 

 . הודעה

 

 קריאה .  רשימתה

אנא עקבו אחר .  סמסטרה במשך לשינויים להלן, הכפופים המפורטים ובמקורות בנושאים יתרכז השיעור

 הודעות.

 .  Moodle-במערכת הבדרך כלל חומר הקריאה של הקורס מצוי 

אנא קראו גם את תמצית העובדות בתחילת פסק  בפסיקה שבה אתם מופנים לקטעים בלבד מפסק הדין,

 .הדין

 

 המקצוע למורי .  פניותו

וניתן גם בימים אחרים לדפוק על  ,מראשאין צורך בתיאום  .07.11-06.11, ראשוןיום  – אילן סבןד"ר 

  isaban@law.haifa.ac.il  דלתי.

ההוראה/ המתרגלות תהיינה פנויות לפגישות ו/או לשיחות טלפוניות ארוכות. אנא תאמו פגישה או -עוזרות

 rdorfman11@gmail.com   ;myssana.hu@gmail.comשיחה שכזו במייל: 

 

 

 סמסטר ב' –תוכנית הקורס  –משפט ציבורי 
 

כן דיון ביועץ המשפטי לממשלה ושל המשפט הציבורי. החוב נוגע ל יש לנו חוב בחלק "המוסדי"
 . הפגישות שיעסקו בכך נודיע מראש על עיתוי. וזכויות היתר שלהם בחסינות חברי הכנסת

 :פגישות אלו חומר הקריאה לקראתלהלן 

 

mailto:isaban@law.haifa.ac.il
mailto:rdorfman11@gmail.com
mailto:myssana.hu@gmail.com
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חומר זה ירד מסילבוס הקורס ) הכנסת-חבריוזכויות היתר של חסינות .  2חלק רביעי: א*

 (משום שלא הספקנו להגיע אליו

 

 ב 42א 42-, ו1. סע'חוק יסוד: הכנסת, 

 .55.-חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א

 

 56-ו 45, 5.-45, .-3' סע, 805( 5פ"ד נט) התנועה למען איכות השלטון נ' ועדת הכנסת 258/63..בג"צ *

 ( ]פס"ד גורלובסקי[2665) חשיןמשנה לנשיא לפסק דינו של ה 6-5. סע'ו לפסק דינו של הנשיא ברק

 (6.2.26.5.-נימוקי פסק הדין, ניתנו ב) זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת חנין ח"כ 4./0160 צבג"* 

 

 

  )מפגש אחד( .  היועץ המשפטי לממשלהד חלק רביעי:

 

 1.-28 סע', 554.-חוק הכנסת, תשנ"ד

 

 לפסק דינה של הנשיאה ביניש 34-32, .-4' סע ,(2668) לביא נ' ראש הממשלה 4040/68 צבג"

 הדין-לפסק 35פס' , .24( 5)נבפ"ד  ,במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות מרצ סיעת 4241/51 בג"צ

 הדין של השופטת דורנר-חשין ופסק של השופט

הדין של השופטת -לפסק 8.-36 ,.-2.' סע (,2668) פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 5055/61בג"צ 

 פרוקצ'יה

 

 6.3-550.רשויות השלטון, בעמ'  – רובינשטיין ומדינה*

 

 

 הדעת המינהלי-שיקול – שביעיחלק 

 

 שלשמן הוקנתה הסמכות המינהלית,  המטרות/ התכליותא. 

 להפעלתה  השיקולים הרלוונטיים

  הנדרשת לצורך הפעלתה והתשתית העובדתית

 איזון מכלול השיקולים הרלוונטיים:  –ב. כשרות האמצעים להשגת התכליות 

 סבירות ומידתיות 

 (שלושה מפגשים)

 

 (513.) 104( 2, פ"ד כז)ברגר נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה 352/12בג"צ 

 (556.) 013( 2, פ"ד מד)רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים 405/85בג"צ 
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ואילך(   33ומסע' )פיסקת הפתיחה,  214-254, 225( 2, פ"ד מז)אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון 0.03/52בג"צ 

 [033]פרשת קו  (553.)

 (555.) 02( 2, פ"ד נג)פלונית נ' ראש המטה הכללי 284/55.בג"צ 

, ובעיקר והלאה 3., ופסקה .-3השופטת נאור, פסקאות ) (26.3) יפו-אביב-ברמר נ' עיריית תל 2./2405עע"ם *

  (; וכן פסק דינו של השופט רובינשטיין55-45סעיפים 

 אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי נ' ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגראומ"ץ  3./.452 בג"ץ

; השופט רובינשטיין; 01-28, .-5פסק הדין של שופטי הרוב: המשנה לנשיא השופטת נאור: ) (26.3)

הנשיא  ,; וכן פסק דינו של שופט המיעוט3., 6., 1, 5-4; השופטת ארבל .-3השופטת חיות: פסקאות 

 גרוניס(

 

 , פסק דינה של השופטת ארבל(2661)אבו מידגם נ' מינהל מקרקעי ישראל  2881/64  בג"צ

]תקופת "צוק איתן" העדר מיגון בישובים הבלתי  (26.4) אבו עפאש נ' מפקד פיקוד העורף 4./56.5בג"ץ *

 מוכרים[

 

 (מפגשיםשני ) מינויים פוליטיים, חובת מכרז, איסור אפליהג. 

 

 ( .55.) .5.( ., פ"ד מו)למדינת ישראל" נ' שר האוצר"חוקה  031/85בג"צ 

, .-2)סעיפים  .288-21, 202-3, 258( 4, פ"ד נא)תיאטרון ארצי לנוער נ' שרת המדע והאמנויות 3152/55בג"צ 

46-.5( ).551) 

 [0פגשנו את פסק הדין בתרגיל מספר ] (26.3) ועקנין נ' שר האוצר ../.262בג"ץ *

הדין -לפסק 5.-26, .-2)סעיפים  364-5, 253-4, 285( 3, פ"ד נג)ראש עיריית באר שבעזקין נ'  0350/50בג"צ 

 ]אכיפה סלקטיבית[ (555.של השופט זמיר( )

 

  5.-23ע' , ס555.-חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט

 ג8., סע' 515.-, התשל"החוק החברות הממשלתיות

 552.-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב

 )פטורים שונים מחובת המכרז( 5-3סע'  553.-המכרזים, תשנ"גתקנות חובת 

 

 (26.2) אשר נ' שר האוצר .8.34/6בג"צ 

 (26.3) עיריית נצרת עילית נ' הרטמן 2./0.45עע"מ 

 ( )פסק דינה של השופטת ביניש(2664) 45.( 2)טפ"ד נ, רשות הנמלים נ' צומת מהנדסים 1351/63 עע"מ

 

]שיקולים  054-.00עמ' "שיקולים זרים ומטרות זרות",  8.פרק  ,(26.6) בכרך משפט מינהלי  ארז-דפנה ברק

 פוליטיים ומינויים פוליטיים[
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 סוגיות מיוחדות במשפט המינהלי – שמיניחלק 

 

 (מפגש אחד)א. תיקון החלטות וביטולן 

 

 5., סעיף .58.-חוק הפרשנות, תשמ"א

 

 (551.) 285( .נא), פ"ד ג'ועמיס נ' שר הפנים 5246/50בג"צ 

 (558.) 454( 2, פ"ד נב)נחום נ' משטרת ישראל 2005/58בג"צ 

 לפסק דינו של השופט ג'ובראן( 8.-23, .( )סעיפים 2661) מנכ"ל משרד הפנים נ' שנאן 3356/64ע"א *

 

 (מפגש אחד) )=הבטחות מינהליות(ב. הבטחות שלטוניות 

 

 (551.) 303( 2פ"ד נא) גן נ' גולומב,-עירית רמת 0026/53ע"א 

 ( ]פרשת איקרית[2663) 863( 4פ"ד נז) סבית נ' ממשלת ישראל, 846/51בג"צ 

 ( ]מאחז מגרון[26.2) נאבות נ' שר הביטחון-אל 8881/60בג"ץ 

 (.55.) 351( ., פ"ד מו)רפל נ' שר הביטחון .3303/5בג"צ *

 

והסוגיה / שלטונייםרשות(/ הסכמים -חוזים מינהליים )חוזיהשתק של רשות/ ג. 

 (מפגש אחד) הסכמים פוליטייםהמיוחדת של 

 

 ( 555.) 1..( 4, פ"ד נג)ידי מינהל מקרקעי ישראל-חברת א. עבאדה בע"מ נ' רשות הפיתוח על 0550/51ע"א 

לפסק דינה  66-58., 83-34, 5.-.3, .(, פסקאות 2665) בית הרכב בע"מ נ' עיריית ירושלים 0165/64ע"א 

 של השופטת נאור וכן פסקי הדין הקצרים של השופטות ארבל וחיות

 (580.) 353( 2, פ"ד מ)אביב-ארביב נ' פרקליטות מחוז תל 2.8/85בג"צ 

 

והחובה של גורמים  ,מהותיים"-היקף התחולה של המשפט המינהלי: גופים "דוד. 

 (זכויות האדם והאזרחבפרק של תוכו גם מעבר ודיון מבואי ב, ו)מפגש אחד כויות אדםפרטיים לכבד ז

 

 (555.) 50.( 3, פ"ד מט)און נ' מפעלי בורסת היהלומים 34.4/53ע"א 

 (26.4) ( בע"מ נ' הסוכנות היהודית0991ימית א. בטחון ) 3./.0.6עע"ם *

 מ"ח -מ', מ"ז  -ל"א, ל"ז  -(, פסקאות כ"ח 26.2) אוניברסיטת חיפה נ' בן הרוש 8611/68ע"א *
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 יסוד-זכויות – תשיעיחלק 

 

 כללי  –יסוד -א. זכויות

 ב. קטגוריות של מעמד אזרחי: 

 ;אזרח

  )תושב קבע; תושב ארעי(; תושב

 "(;מבקשי מקלט" ;)חלק מהעובדים הזרים בעלי היתר שהייה לסוגיו

 ;זריםהעובדים חלק מהמשפחות; האיחוד סוגיית  –חסרי היתר שהייה 

 "מסתננים"

 (וחצישתי הרצאות )כ

 

 556.-חוק השבות, תש"י

 552.-חוק האזרחות, תשי"ב

 0, .-2, סע' 552.-חוק הכניסה לישראל, תשי"ב

 [, לאחר קבלת העתירה הנזכרת למטה26.3]לאחר תיקונו ב  554.-חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, תשי"ד

 2663-והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"גחוק האזרחות 

 

 (26.3) חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות נ' משרד הבריאות 2./5515בג"ץ *

 

 ]עתירה לשלילת אזרחותו של יגאל עמיר[ (550.) 8.( 2פ"ד נ) אלראי נ' שר הפנים 2151/50בג"צ 

 ירושלים המזרחית[ –]אבדן תושבות  (588.) 424( 2, פ"ד מב)עווד נ' ראש הממשלה 282/88בג"צ 

 ]לאום ישראלי?[( 26.3) אורנן נ' משרד הפנים 8513/68 ע"א*

; ופסקי 11-.5, 58-30, .-26)השופטת ארבל, סעיפים  (26.4) עמותת קו לעובד נ' שר הרווחה 65/60..בג"ץ 

 ארז ופוגלמן(-הדין הקצרים של ברק

]התיקון לחוק  הדין-(, קטעים מפסק26.4) ממשלת ישראלנ'  איתן מדיניות הגירה ישראלית 3./1385בג"ץ 

  למניעת הסתננות[

 

 

  זכויות אדם במצבי חירום, יני חירום( ד0)ג. 

 ]מעמדם כ"תושבים מוגנים"[ זכויות התושבים הפלסטינים בשטחים( 2)

 (מפגשים השלוש)

 

  "מצב חירום" ומקורות ליצירת תחיקת חירום. 1

 

  38-.4יסוד: הממשלה, סע' -חוק
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 (פסק דינה של השופטת דורנר) (555.) 103( ., פ"ד נג)פריצקי נ' שר הפנים 58/.051בג"צ 

 

 חירום בישראל והשימוש בהן-. סמכויות שעת2

 

 25., 65., 68., .-.., תקנות 545.תקנות ההגנה )שעת חירום(, 

 24 ,8, 4, ., סעיפים 548.-הפקודה למניעת טרור, תש"ח

 40, 44, סעיפים .51.-פקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א

 [פלוני]אותו פגשנו בפס"ד  2660-חוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, תשס"ו

 515.-חוק סמכויות שעת חירום )מעצרים(, תשל"ט

 2662-חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב

 

]פס"ד הדין של השופטים ארבל, הנדל וריבלין -(, פסקי26.2) גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 400/61בג"ץ 

 [2 "חוק האזרחות והכניסה לישראל"

 (22.5.26.2)החלטה מיום  האגודה לזכויות האזרח נ' רשות שדות התעופה 4151/61בג"ץ 

 (26.2) מוגרבי נ' אלוף פיקוד העורף 5050/65 בג"ץ*

 

  חירום שם-הכבושים והפעלת סמכויות שעת. הדין בשטחים 3

 

, 11, 10, 5., 3עד  . פסקאות(, 2665( )2, פ"ד נט)המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל 65/.00.בג"ץ *

 ]פס"ד חוק ההתנתקות[לפסק הדין של הרוב  8..עד  0.. -ו .6.עד  58, 86, 15

 נוהל שכן"["]פס"ד ( 2665) עדאלה נ' אלוף פיקוד מרכז 3155/62בג"צ 

 ]פסק דין הגדר[ (2664) 861( 5פ"ד נח) ,מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל 2650/64בג"ץ 

 לפסק הדין של הנשיא ברק 22עד  8. פסקאות(, 2665) מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל 1551/64בג"ץ *

 גדר[המשך הדיון ב]

 20 -ו 8.-.2, 4., 4, 3, . פסקאות) (2665)נ' שר הביטחון  ראש מועצת הכפר בית סירא 2.56/61בג"ץ 

 [440]פס"ד כביש  (הדין של השופט פוגלמן-לפסק

 

 ספר ברקדוד קרצמר "ביקורת שיפוטית והשטחים המוחזקים: משנתו של אהרן ברק", 

 

 

 , יחד עם הזכות להיבחר( מפגש אחד)ד. זכויות קיבוציות 

 

סע' בעיקר ) (..26) הבדואים בישראל נ' עיריית באר שבעהאגודה לסיוע ולהגנה על זכויות  62/..13בג"ץ *

פסק דינה של ולפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה,  6-8.סע' ק דינו של השופט ג'ובראן, לפס 2.-5., .-2

 (השופטת נאור

 

 עיוני משפטיפו", -אביב-עדאלה נ' עיריית תל 2/55..4לשוני( בודד באפלה? בעקבות בג"צ -אילן סבן "קול )דו*

  65.כז )תשס"ג( 
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 ה. הזכות להיבחר לכנסת במדינה "יהודית ודמוקרטית" 

 

 א1יסוד: הכנסת )לעיל(, סעיף -חוק

 5)לעיל(, סעיף  .55.-חוק המפלגות, תשנ"ב

 )ה( 15סע' תקנון הכנסת, 

 

, 4.עד  8 סעיפים) .( 4, פ"ד נז)(2663) עשרה נ' טיבי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש 286/62..א"ב 

לפסק הדין של הנשיא  83עד  86, 15, 12, 05עד  02, 41עד  46, 38עד  34, .3, 25, 28, 5.עד  1.

לפסק  6. -ו 5, 1, 0, . סעיפים ;כהן-לפסק הדין של השופטת שטרסברג .. -ו 8עד  0, 2 סעיפים; ברק

לפסק הדין  8עד  4 -ו .ם סעיפיהדין של השופטת דורנר, השופט מצא ו יפסק ;הדין של השופטת פרוקצ'יה

 (השופט ריבליןשל 

 (26.3) עשרה נ' זועבי-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע 2./5255א"ב *

 

 

 (מפגשיםי נכש)ו. חופש הביטוי 

 

 ה-44.א44., 33.-38., סעיפים 511.-חוק העונשין, תשל"ז

 )לעיל( 24, 8, 4, ., סעיפים 548.-הפקודה למניעת טרור, תש"ח

 58, 51, 54, תקנות 545.ההגנה )שעת חירום(, תקנות 

 558.-חוק חופש המידע, תשנ"ח

 0-., ס' .58.-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 545.-חוק הדגל והסמל, תש"ט

 580.-חוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו

 

  "ג'נין, ג'נין"[הסרט ]( 2663) 245( ., פ"ד נח)בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים 3.0/63בג"צ 

 (2660) מפלגת שינוי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2.54/60 צבג"

 (26.3) עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עוצמה לישראל נ' יושב 3./230בג"ץ 

 

  (2663) 51.( 2, פ"ד נז)אינדור נ' ראש עירית ירושלים .0220/6בג"צ 

 (2668) החינוךפורום משפטי למען ארץ ישראל נ' שרת  2454/68בג"צ 

 

)פסק  05( 3, פ"ד נח)לשוויון ייצוג נשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין –ש.י.ן  5432/63בג"צ 

לפסק דינו של השופט טירקל(  2לפסק דינו של השופט חשין, סעיף  4-3דינה של השופטת דורנר, סעיפים 

 [בכבלים ]פס"ד ערוץ הפלייבוי (2664)

; .-..הנשיא גרוניס, פסקאות )פסק דינו של  (8.5.26.4.) פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2./.2.2א "דנ

 ]סרן ר' נ' אילנה דיין, לשון הרע[ השופטת )בדימוס( ארבל; השופט פוגלמן; השופט עמית; השופט ג'ובראן
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 בחינות המיצ"ב[ ]עתירת חופש מידע, תוצאות( 26.2) התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך 2./245.עע"ם *

 

 

 (מפגש אחד)ז. הזכות להפגין ולהתאסף 

 

 (584.) 353( 2, פ"ד לח)לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל 53/83.בג"צ 

 (554.) 450( 2, פ"ד מח)דיין נ' מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל 53/.248בג"צ 

 ( 2660) מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2551/65 בג"ץ*

 (2660) זהב נ' מפקד מחוז ירושלים-משי 8588/60בג"צ *

 

 

 (מפגש אחד)ח. החופש בענייני דת ומצפון 

 

 83, סימן 522.דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 

 

סעיפים א, ז, ח, י, יט עד כא, כט עד לג, לז עד מב לפסק הדין של ) (..26) התחבורה משרד' נ רגן 140/61 ץ"בג

 קווי מהדרין[ –תחבורה ציבורית ] (השופט רובינשטיין

 (26.4) סלע נ' ראש המועצה המקומית כפר ורדים ../002עע"מ 

]פסקי הדין של השופטים ביניש וגרוניס, ורצוי גם של השופט ( 26.2) רסלר נ' כנסת ישראל 0258/61בג"צ *

 [2]פס"ד חוק טל  רובינשטיין[

 35 -ו 33עד  26, 5עד  3 , סעיפים(2664) 555( 5נח), פ"ד סולודקין נ' עיריית בית שמש .553/6בג"ץ *

 

, סע' 0כרך א: עקרונות יסוד, פרק המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל אמנון רובינשטיין וברק מדינה *

 (2665)מהדורה שישית,  0.50-0.22, ..0.2-0

 

 

 (מפגשיםי נכש)ט. הזכות לשוויון 

 

 .55.-חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א

 .א8.א, 8., סעיפים 515.-חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה

 א 5., סעיף 555.-חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט

 ;2666-תשס"אהחוק איסור הפליה במוצרים, שירותים ציבוריים ומקומות ציבוריים, 

 ;588.-תשמ"חהוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, לח 2סעיף 

 ;558.-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות ל 8סעיף 

 

 ואילך( 5.( )בעיקר מפסקה 26.3) פלונית נ' בית הדין השרעי העליון לערעורים ../3850בג"ץ *
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)פסק הדין של השופטת דורנר ופסק הדין של השופט קדמי(  54( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 54/.454בג"צ 

(.555) 

 (..26) ילה טוב הפקות בע"מפרוז'אנסקי נ' חברת ל 65/.882רע"א *

 [.( ]ארן 2665) ארן נ' ממשלת ישראל 5155/68 צבג"

 [2( ]ארן 26.6) ארן נ' ממשלת ישראל 5.58/65 צבג"

 81-53, 5 ,. פסקאות( )26.6) הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עירית ירושלים 343/65עע"ם 

 לפסק דינו של השופט עמית, ופסקי הדין הקצרים של השופטים חיות ומלצר(

עד  4. -ו 5, 4, 2, . פסקאות) (.266) 5.( 5, פ"ד נה)האגודה לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל 0524/58בג"צ 

32) 

 

 ]הצעת חוק הלאום[יסוד: מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי הצעת חוק 

 גביזון על חוק הלאום*

העם' שאת קרעיו מבקשים לאחות: פסק הדין בעניין חוק החנינה למֵפרי חוק על רקע "' ברק מדינה ואילן סבן*

  יד שטרם התפרסם[-]כתב התנגדותם לתכנית ההתנתקות"

לחילופי  משפט, מוסר ותחשיבי תועלת בנוגע להצעות 'ישראל ביתנו' "אזרחות ומהלכים לשחיקתה: אילן סבן*

]קטעים  (..26) 65.נ"א  הפרקליט שטחים מאוכלסים ולהתניית הזכות לבחור לכנסת בשבועת אמונים"

 ובאו בדפים[י

 

 

 (מפגש אחד) י. הזכויות החברתיות

 

 ]פס"ד חוק הבטחת הכנסה[ (פסק דינה של השופטת ביניש) (26.2) חסן נ' המוסד לביטוח לאומי 6002/64. בג"צ

פסק דינה של  לפסק דינה של השופטת ארבל; .-2פסקה )( 26.3) עדאלה נ' משרד הרווחה 6./1245בג"ץ *

השופטת ; ופסק דינה הקצר של 05-08, 53-41, 40-31, 30-28, .24-2, .-2ארז: פס' -השופטת ברק

 ]התניית קצבאות הבטחת הכנסה בחיסון לילדים[( חיות

 

 (2664, בינואר 23אביב לביא, "למה הם מתים?" מוסף הארץ )

יסמין רובין ודקלה צרפתי "הקלות הבלתי נסבלת של )מינימום( הקיום: על צדק חברתי, הליך רשלני והזכות *

 .33.-.4., 28.( )התשס"ד( 2א) הארת דיןלמינימום קיום אנושי" 

 

 

 

  הפרה של כללי המשפט הציבורי: תוצאות ותרופות – עשיריחלק 

 (מפגש אחד)

 

 )ד( 5.)ג(, 5.יסוד: השפיטה )לעיל(, סעיפים -חוק

  15)לעיל(, סעיף  584.-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד
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 (2666) 031( 3, פ"ד נד)הראל נ' מדינת ישראל 4358/55רע"פ 

)בעיקר  2.-36, .-5(, סע' 26.6) משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל –עמותת איתך  6./5006בג"ץ 

 (.36-2 סע'

 (26.2) מג'ס נ' שר החקלאות 38.5/68בג"ץ *

 

 

 

 השיפוט בעניינים של משפט ציבורי – עשר-אחדחלק 

 

 (חצי מפגש)א. סמכויות השיפוט בעניינים של משפט ציבורי 

 

 )ד(5.)ג(, 5.יסוד: השפיטה )לעיל(, סעיפים -חוק

 10, 15, 46 פים, סעי584.-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד

  2666-חוק בתי המשפט המינהליים, תש"ס

 

  ( 2660) צ'רני נ' מדינת ישראל 5315/63ע"א *

 (2663) 51( 2, פ"ד נח)אדם טבע ודין נ' המועצה האזורית חוף הכרמל 8315/63בג"צ *

 

 

"עילות הסף"  –הדעת בהפעלת סמכות השיפוט בעניינים של משפט ציבורי -ב. שיקול 

  (הסתמכות על דפי הכיתה ודיוני הכיתה; חצי מפגש) לבחינת עתירות

 

 )ד(5.)ג(, 5.יסוד: השפיטה )לעיל(, סעיפים -חוק

 0, סעיף 2666-חוק בתי המשפט המינהליים, התש"ס

 

 (5 -ו 4, 2, .סעיפים )( 553.) 2.6( 4, פ"ד מז)ברגיל נ' ממשלת ישראל .5/.448בג"ץ *

 (2668) נ' ממשלת ישראל משל"ט 6518/68.בג"ץ *

 (2660)פולארד נ' ממשלת ישראל  11.2/65בג"צ *

 (554.) 463( 4, פ"ד מח)לנדאו נ' עיריית ירושלים 54/.56.בג"צ *

 (2662) 013( 3, פ"ד נו)הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ' החברה להגנת הטבע .1.42/6עע"ם *

 החולים באשדוד, שר"פ, טענת שיהוי[]בית ( 26.2) האגודה לזכויות האזרח נ' ממשלת ישראל 2./4..2בג"ץ *

 (554.) )פסק דינו של השופט זמיר( 036( 5, פ"ד מח)תקווה-ראש עיריית פתח 'נחום נ 2285/53בג"צ *

  (26.2) אדם טבע ודין נ' ממשלת ישראל 2./2..בג"ץ *

 

 


