
U 8.12.11( 6שיעור( 
 

 הדרך שבה בחרה הכנסת לגבש סוג של חוקה למדינת ישראל.  יש להם מעמד על, לחלקם יש סעיפי שריון. –חוקי יסוד 
 

 לחוק קובע כי מקום מושבה של הכנסת הוא ירושלים.  2סעיף  –חוק יסוד הכנסת 
 חברים. 120קובע כי מושב הכנסת יהיה  3סעיף 
שיטת הבחירות. הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות לפי לחוק קובע את  4סעיף 

 חברים. 61חוק הבחירות לכנסת אין לשנות סעיף זה אלא ברוב של חברי הכנסת, כלומר 
הארכת תקופת כהונת כנסת, דהיינו כנסת לא תאריך את תקופת כהונתה אלא  –א' לחוק יסוד הכנסת קובע 9סעיף 

חברי הכנסת ואם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיתן תקופת ההארכה  80בחוק שנתקבל ברוב של 
 לא תעלה על הזמן בו נגמרת הסיבה המונעת את סיום הכהונה.

מדבר על פיזור הכנסת טרם הזמן. לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה אלא בדרך קבלת חוק  34סעיף 
 ).60עניין זה ברוב חברי הכנסת (מעל ל

קובע כי על אף האמור בכל סעיף אחר אין בכוחן  44סעיף של יציבות החוק. סעיף  –לחוק יסוד הכנסת  45-ו 44סעיפים 
 של תקנות שעת חירום לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

 חברי כנסת. 80יף זה אלא ברוב של או סע 44לחוק קובע שאין לשנות סעיף  45סעיף 
 

הרשימה של כ"ך (כהנא) והרשימה המתקדמת  -פסיקה של בית משפט העליון קבעה שלא לפסול שתי רשימות לכנסת
א' הקובע שלא תשתתף רשימה בבחירות אם יש במטרותיה או במעשיה שלילת קיומה 7לשלום. לאחר מכן נחקק סעיף 

 וקרטי של המדינה, אופייה היהודי או הסתה לגזענות.של מדינת ישראל, שלילת האופי הדמ
 

באותה שנה אזי הדבר ייחשב כאילו  31.3א' קובע כי אם לא נתקבל בכנסת חוק תקציב המדינה עד לתאריך 36סעיף 
 הימים הבאים. 90-החליטה הכנסת להתפזר טרם פיזור כהונתה. לאחר מכן ייערכו בחירות ב

 
 

Uחוק יסוד הממשלה 
. החוק בגרסתו החדשה ביטל את 16-ונכנס לתוקף לקראת הבחירות לכנסת ה 2001ה התקבל בשנת בגרסתו החדש

'. (הניסיון שהיה לשנות 68בחירתו הישירה של ראש הממשלה וחזר פחות או יותר לחוק יסוד הממשלה המקורי משנת 
 את שיטת הבחירות להצבעה למפלגה ולראש ממשלה)

 הרשות המבצעת של המדינה, מקום מושבה של המושבה הוא בירושלים. -משלהההוראות העיקריות של חוק יסוד המ
הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. ראש הממשלה יהיה מבין חברי הכנסת. שר לעומת זאת יכול שלא יהיה חבר 
 כנסת. שרים יכולים להיות שרים הממונים על משרד מסוים כגון משרד התחבורה או משרד הפנים. בנוסף, יכולים

 להיות גם שרים ללא תיק. 
כאשר צריך לכונן ממשלה, נשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך לאחר  

ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות. על אותו חבר כנסת שמרכיב את  7התייעצות עם שאר חברי הכנסת וזה יהיה תוך 
 יום באישורו של הנשיא. 14תן לו הארכה של יום ויכול שתינ 28הממשלה לעשות זאת תוך 

לאחר שהורכבה ממשלה היא תתייצב לפני הכנסת ולהציג את קווי היסוד של מדיניותה, חלוקת תפקידים בין השרים 
והיא תבקש הבעת אמון של הכנסת. מהשלב שהביעה הכנסת אמון בממשלה, הממשלה נכנסת לתפקידה וכך גם ראש 

 הממשלה והשרים.
ספת בחוק יסוד הממשלה היא שלא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה או נגד מי שהיה ראש ממשלה הוראה נו

 בחשד לעבירה שנעברה בעת כהונתו או שנה לאחר כהונתו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
הוא לא מושג  במידה ויש הרשעה בבית משפט של ראש הממשלה, ייקבע באותו משפט האם באותה עבירה יש קלון. קלון

משפטי אלא יותר מוסרי נורמטיבי חברתי. במידה ובעבירה זו יש קלון, הכנסת רשאית בהחלטה עם רוב חבריה להעביר 
מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה. החליטה הכנסת להעביר מכהונתו את ראש הממשלה משום עבירה שיש 

 עמה קלון יראו את הממשלה כאילו התפטרה מתפקידה.
כתב האישום נגד שר ידון בבית משפט מחוזי. גם במקרה כזה אם בית המשפט הרשיע  –תב אישום נגד שר בממשלה כ

 את השר, יקבע בית המשפט בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון. במידה ויהיה כהונתו תופסק.
 

אה) אבל כיום זה שונה. אם התקבלה הכנסת יכולה להביע אי אמון בממשלה, בעבר זה היה ברוב רגיל (מי שנמצא במלי
החלטה שכזו הממשלה כאילו התפטרה מתפקידה. הנשיא ייאלץ להטיל את בחירת הממשלה על חבר כנסת שעליו 



הוחלט בהצבעת האי אמון. ראש הממשלה יכול  גם הוא לקרוא לפיזור הכנסת במידה ורואה שקיים בכנסת רוב המתנגד 
 לממשלה.

 שרי הממשלה מוסמכים להתקין תקנות ותקנות לשעת חירום. –הוראה נוספת 
 המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת ממשלה. 

 חברי כנסת. 61חוק יסוד הממשלה קובע שאין לשנות את החוק אלא ברוב של 
 

U1960( חוק יסוד מקרקעי ישראל( 
 

נקבע החוק הזה שמטרתו להבטיח שקרקעות בגלל ההקשר המיוחד בארץ ישראל לבין קרקעות המדינה וגאולת המדינה 
מקרקעות המדינה יישארו קרקעות רכוש הלאום. החוק אוסר על העברת בעלות קרקעות  90%-המדינה המהוות כ

 שברשות המדינה, רשות הפיתוח או הקרן הקיימת לישראל אם במכר ואם בדרך אחרת.
 

U1975( חוק יסוד משק המדינה( 
 

קציב. כלל עיקרי ויסודי בחוק הוא שאין להטיל מיסים, מלוות חובה וכדומה, או לשנות החוק קובע את מסגרת חוקי הת
את שיעוריהן אלא בחוק ועל פיו. תקנות המטילות תשלומי חובה כפופות לאישור הכנסת או וועדה מוועדותיה. החוק גם 

המדינה, בתקציב המדינה עוסק בסמכות לעשות עסקאות בנכסי המדינה, ברכישת זכויות וקבלת התחייבויות בשם 
 והלכי קביעתו, בהדפסת שטרות של כסף. עוד נקבע בחוק כי משק המדינה כפוף למבקר המדינה.

 
U) 1976חוק יסוד הצבא( 

 
עד לחקיקתו של החוק תוקפו החוקי של צה"ל נקבע ע"י פקודת צבא הגנה לישראל התש"ח. החוק למעשה, הלך לפי 

ראות הנוספות הן שהצבא כפוף לממשלה, מעמדו של הרמטכ"ל הוא בכפוף לשר הפקודה והוסיף הוראות נוספות. ההו
הביטחון והוא כולל בתוכו הוראות נוספות שנוספו בעקבות וועדת אגרנט שבזמנו חקרה את פרוץ מלחמת יום הכיפורים. 

וין בחוק שאין החוק גם קובע שצה"ל הוא הצבא של ישראל. ישנו בחוק גם את עניין גיוס החובה לצבא. בנוסף, מצ
 להקים כל כוח מזויין בגבולות ישראל.

 
U) 1988חוק יסוד מבקר המדינה( 

 
עיקרו של החוק בראש ובראשונה היה חקיקה מחדש של הוראות קודמות שהיו פזורות בחוקים אחרים. החוק עוסק 

ל גופים ממשלתיים בסמכויות, תפקידים ובחובות של מבקר המדינה כאשר החובות של מבקר המדינה הוא בביקורת ע
 והוא משמש כנציב תלונות הציבור. מבקר המדינה כפוף לכנסת, הוא לא כפוף למשרד כלשהו.

 
U 1980בירת ישראל ( –חוק יסוד ירושלים( 

 
מטרתו של החוק היא לעגן את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, להבטיח את שלמותה ואחדותה. מטרה נוספת של 

וזרות בחוקים שונים בדבר מושבם של מוסדות ממלכתיים בירושלים. לדוגמא, מקום החוק היא לרכז הוראות המפ
מושבו של נשיא המדינה, בית המשפט העליון וכדומה. החוק עוסק במקומות הקדושים ומבטיח גישה חופשית לכל בני 

 הדתות. דבר נוסף בחוק, הוא מתן עדיפות לאומית לפיתוחה של ירושלים.
לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת  החוק קובע כי ירושלים

לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים. דבר נוסף שהחוק קובע הוא תחומה של 
 ירושלים.

 
U) 1964חוק יסוד נשיא המדינה( 

 
ו פזורות בחוקים אחרים. מהחוק מסדיר את מעמדו של נשיא המדינה, דרך החוק איגד לעצמו הוראות קודמות שהי

 שנים, כהונה אחת בלבד. 7-בחירתו (הכנסת), כישוריו, סמכויותיו ונהלי עבודתו. נשיא המדינה נבחר ל
תפקידיו העיקריים: הוא חותם על כל חוק, למעט חוקים הנוגעים לסמכויותיו. הוא יאמין את הנציגים הדיפלומטיים 

של המדינה ומצד שני יקבל את הנציגים הדיפלומטיים ממדינות חוץ. הוא יחתום על אמנות עם מדינות חוץ, ימנה 
ו להקל בעונשם. נשיא המדינה לא יובא לדין פלילי. שופטים לאחר שהם נבחרו. סמכות נוספת היא חנינת עבריינים א

במידה ונשיא המדינה יידרש לתת עדות הוא יקבע היכן תיגבה העדות. העברת נשיא המדינה מכהונתו תיקבע ע"י הכנסת 



במידה והיא תחליט שהתנהגותו לא הייתה ראויה. נשיא המדינה יכול להודיע לכנסת שנבצר ממנו באופן זמני למלא את 
ידו. בתקופה בה נשיא המדינה יפסיק זמנית למלא את תפקידו וסמכויותיו, יו"ר הכנסת ימלא את תפקידו. במידה תפק

 ונשיא המדינה רוצה לצאת לחו"ל נדרשת אישורה של הכנסת.
 

U) 1992חוק יסוד כבוד האדם וחירותו( 
 

ל מדינת ישראל כמדינה יהודית מטרת החוק היא להגן על כבוד האדם וחירותו כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה ש
 ודמוקרטית.

א' קובע שזכויות האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין. החוק בא 1סעיף 
 להגן על רשימה מוגדרת של ערכים. 

 באשר הוא אדם. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם – 2הערך הראשון עליו בא להגן החוק הוא בסעיף 
 קובע כי אין פוגעים בקניינו של אדם. 3סעיף 
 קובע כי כל אדם זכאי להגנה על חייו גופו וכבודו. 4סעיף 
 קובע כי אין נוטלים או מגבילים את חירותו של אדם במעצר הסגרה או בכל דרך אחרת. 5סעיף 
 בחו"ל זכאי להיכנס לישראל.קובע כי כל אדם חופשי לצאת מישראל וכל אזרח ישראלי הנמצא  6סעיף 
קובע כי כל אדם זכאי לפרטיות. אסור להיכנס לרשות היחיד של אדם ללא רשותו. אסור לערוך חיפוש ברשות  7סעיף 

 היחיד של אדם, בגופו או בכליו.
 לחוק קובע שאסור להגביל את זכויותיהם של המשרתים בכוחות הביטחון, אלא בחוק ובמידה שאינה עולה על 9סעיף 

 הנדרש ממהות ואופי השירות.
הוא סעיף השריון של החוק. הסעיף קבוע שאסור לפגוע בזכויות שעל פי חוק זה אלא בחוק שהולם את ערכיה של  8סעיף 

מדינת ישראל, נועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו. פיסקה זו 
 להגן על הערכים מפני פגיעה של המחוקק. מקנה לחוק מעמד על ומטרתה 

) נותנת למעשה לבג"צ את הסמכות לבטל חוק אשר לדעתם 8במידה ונחקק חוק הפוגע בחוק יסוד פסקת ההגבלה (סעיף 
 פוגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

ם במדינה מותר החוק קובע כי אין בכוחן של תקנות שעת חירום לפגוע בהוראות החוק. אולם, אם סורר מצב חירו
להתקין תקנות שעת חירום שיוכלו לשלול או להגביל זכויות המוקנות בחוק יסוד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה 

 על הנדרש.
 

 דוגמאות לפגיעה בחוק יסוד:
גביית מיסים מהמשכורת היא דוגמא לפגיעה בקניינו של אדם. עם זאת התכלית לפגיעה היא ראויה מכיוון שהמיסים 

 שים בסיס למערכת השירותים שמעניקה המדינה לתושביה.משמ
ישנה אפשרות שלצרכי ציבור יפקיעו קרקע של אדם. זוהי פגיעה באדם אך עם זאת ניתן להגיד שזה  –הפקעת קרקעות 

 לתכלית ראויה של פיתוח תשתית לציבור.
 

תכלית ראויה, כמו שראינו בדוגמאות  כשפוגעים בזכותו של אדם מתוקף חוק היסוד חובה על פי החוק לעשות זאת למען
לעיל, צריך לבדוק האם הפגיעה נעשתה במידה המינימלית ההכרחית להשגת התכלית הראויה או שהפגיעה נעשתה 

 במידה מופרזת ולכן אין לפגוע באדם.
 האם הוא נעשה במידה המינימלית להשגת המטרה? –לדוגמא, שיעור המס שאנחנו משלמים 

 אז גם כן יש לבדוק את משך המעצר והאם הוא מידתי. במידה ועוצרים אדם
 

U1994( חוק יסוד חופש העיסוק( 
 

 מטרת החוק היא להגן על חופש העיסוק של כל אדם.
 קובע שמטרת חוק יסוד זה הוא על מנת להגן על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 2סעיף 

 בקדושת חייו ובהיותו בן חורין.מציין את ההכרה בערך באדם  1גם סעיף 
 קובע שכל אזרח או תושב המדינה רשאי לעסוק בכל משלח יד בו יחפוץ. 3סעיף 
 כל רשות חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב. 5סעיף 

 


