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מבוא
חופש העיסוק כזכות יסוד וכעקרון יסוד

בהצעת חוק חופש העיסוק בגרסתו הקודמת )ה"ח 2096, התשנ"ב, עמ' 102(, הוסבר כי:

כאחד  העיסוק  חופש  את  העליון  המשפט  בית  קבע  המדינה  קום  "מאז 
אמר  ועליו  מעיקריה,  וכאחד  בישראל  והמשטר  המשפט  שיטת  מיסודות 
השופט חשין בפסק הדין החשוב בג"צ 1/49, בז'רנו נגד שר המשפטים2:

'כלל גדול הוא כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח 
יד, אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה או במשלח יד אינה 
נובעת  אך  ספר  על  כתובה  שאינה  זכות  )זוהי(  החוק...  מטעם  אסורה 
מזכותו הטבעית של כל אדם לחפש מקורות מחייה ולמצוא לעצמו מלאכה 

המפרנסת את בעליה'."

בג"צ 1/49, בז'רנו נגד שר המשפטים; פד"י כרך ב', עמ' 80 בעמ' 82 - 83.  2
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