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 ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
 

 ד"ר וינטל /("זע)תש משפט חוקתי

  מבחני "פסקת ההגבלה" – עבודה להגשה

 

 :קריאההחומר 

  ׁ )פס"ד מיטראל(.  6, פריט 8בסילבוס; שיעור  13, 12, 11, 10ים שיעורחומר הקריאה ל .1

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; חוק יסוד: חופש העיסוק.  .2

 אינו חלק מהחומר לעבודה.  ,)**(המסומן ברשימה בכוכביות  ,אה רשותחומר קרי .3

 הערות לחומר הקריאה:  .4

תרון העבודה יתבסס אף . לפיכך, פהעבודה מתבססת על חומרים שנלמדו כולם בכיתה. א

דין בחומר הקריאה יוזכרו בעבודה, רק אם הם סקי . פהוא על הנלמד בכיתה בנושא העבודה

  ק דרך הניתוח שנלמדה בכיתה.מהווים מקור לחיזו

דין -. ניתוח שלב א' של הבחינה החוקתית ייעשה עלב פי הנלמד בכיתה וללא ציטוט של פסקי 

 )אינו חלק מחומר הקריאה לעבודה(.  

 

 :הנחיות לכתיבת העבודה
 
בחלון להגשת עבודות )לידי  0017:בשעה  2016 ביוני 11 יוםלעד את העבודות יש להגיש  .1

 . ר או הלן(שאלתיאל, אש

ות גם נספרבמכסת המילים  – רווח כפולוב David 12, בפונט מילים 0018עד היקף העבודה  .2

)לספירת המילים, לציון מספר המילים על העבודה  ההפניות אל החוק, פסק דין או מאמר

 ולחריגת מילים, ראו: הנחיות להגשת עבודות בסילבוס(. 

וף העבודה, בסוגריים )ראו: הנחיות להגשת : תעשנה בגהפניות למקורות בחומר הקריאה .3

 עבודות בסילבוס(. 

יהיה בצורת דיון בשאלה משפטית )ראו: הנחיות להגשת עבודות  פתרון העבודה מבנה .4

  בסילבוס(.

פי הנלמד בכיתה. במקום בו אין מקור בחוק, בפסיקה -ניתוח השאלות המשפטיות ייעשה על .5

 ך הבאה: )כפי שנלמד בכיתה(.  או במאמר להפנות אליו, ניתן להפנות בדר

נא לדון בכל האפשרויות השונות , הדרושות לניתוח המשפטי אם חסרות עובדות באירוע .6

  .מבחינה עובדתית

  .חייבת להיעשות באופן אישיכתיבת העבודה  .7

 
 בהצלחה!

 

 

 :אירוע
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, שהתקבל בתמיכתם של )חוק פיקטיבי( 2017 –הפיקוח על עברייני מין בקטינים, התשע"ז חוק 

 : כי קובע חברי כנסת בקריאה השלישית, 63חברי כנסת בקריאות הראשונה והשנייה ושל   50

 – בחוק זה .1"

שטרם מלאו לו ארבע מי שהורשע בעבירת מין בקטין  –" "עבריין מין בקטינים )פדופיל(

 ונידון למאסר בפועל ושוחרר ממאסרו.  עשרה שנים 

 בבוקר.  6:00בערב ועד  21:00בין השעות  פרק הזמן –" לילה"

כי הוא עיסוק אסור, קבע בתקנות עיסוק ששר העבודה והרווחה  –" עיסוק אסור"

   .בהתחשב בקרבה שמחייב העיסוק לקטין שטרם מלאו ארבע עשרה שנים

 . , ולא יעסוק בכל עיסוק אסורבמעצר בית שהה בלילהעבריין מין בקטינים י . 2

    ".ובחוק יסוד: כבוד האדם על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוקחוק זה תקף  .3

 

פיקוח החדש לחוק המגיש עתירה לבג"ץ כנגד חוקתיות  עבריין מין שעדיין מרצה את עונשו בכלא

וטוען כי הוא עומד בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולחוק יסוד: חופש  ,על עברייני מין

, כי הנתונים הסטטיסטיים מצביעים כי עברייני מין בקטינים ברוב העיסוק. עוד טוען העותר

, (שבהן קטינים אינם פעילים)שעות בשעות המוגדרות בחוק מוחלט של המקרים אינם פעילים ה

במימון המדינה הייתה מפחיתה במידה ניכרת )המדכא את היצר המיני( וכי כפיית טיפול תרופתי 

. נציג המדינה מצדו טוען כי ייתרת את הצורך במעצר ביתומ ,את הסכנה מקבוצה עבריינית זו

וכי הכנסת הפעילה התגברות על חוקי  ,החוק דרוש כדי להעניק מקסימום ביטחון לילדי ישראל

 יסוד אלה המייתרת את השימוש ב"פסקת ההגבלה".   

 

 תית. ונו בשאלות המשפטיות המתעוררות בעתירה, הן בשלב א' והן בשלב ב' של הבחינה החוקד

)הערה: דונו בכרסום בשני חוקי היסוד יחד )בכל שלבי הניתוח(, ובכל מקרה החילו את "פסקת 

 עבור שני חוקי היסוד(.  !!פעם אחת בלבדההגבלה" 

 

  הצלחה!ב

 הגדרות


