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  חוק יסוד: חופש העיסוק
חוק-יסוד: חופש העיסוק1

תוכן הפרק
עמוד נושא    
חופש העיסוק כזכות יסוד וכעקרון יסוד                                                                                  3

תחולת עקרונות חופש העיסוק במגזרים הציבורי והפרטי, ושינויים בתוכנם                             4

הגדרת אנשים פרטיים כזרוע של השלטון - ושלילת חופש העיסוק                                            6

תוכן הזכות לחופש עיסוק                                                                                                       7

כוח המדינה כמעסיקה, רוכשת שירותים ובעלת סמכויות אחרות - פגיעה אפשרית בחופש העיסוק    9

סמכות הכנסת להגביל את חופש העיסוק וביקורת חוקתית                                                   11

סמכות מחוקק המשנה להגביל את חופש העיסוק - סעיפים 4, 5 לחוק היסוד                         12

הגבלת חופש העיסוק באמצעות תקנות שעת חירום - סעיף 6 לחוק היסוד                              14

פרשנות הוראה המגבילה את חופש העיסוק                                                                           14

 12.1.6.2 בפרק   ,1969  - פרישה(, התשכ"ט  לאחר  )הגבלות  הציבור  שירות  חוק  ראה  א   הפניות: 
לקובץ; ב  לענין תוצאות איבוד רשיון העסקה או עיסוק ופיטורים, ראה פסיקה בפרק 10.10.1.

תוכן סעיפי החוק
עמ' סעיף   עמ'  סעיף 

התקבל בכנסת ביום 9.3.94 ופורסם בס"ח 1454, התשנ"ד, עמ' 90  וראה הצעת החוק בה"ח   1
10 לחוק  289. סעיף  2250, התשנ"ד, עמ'  129, והנוסח החילופי בה"ח  2227, התשנ"ד, עמ' 
 ,2549 בהצ"ח  פורסמו  הסבר  ודברי  הצע"ח   ;4 עמ'  התשנ"ז,   ,1602 החוקים  בספר  תוקן 
התשנ"ו, עמ' 841. תיקון מס' 2 לחוק פורסם בס"ח 1662, התשנ"ח, עמ' 178 )הצ"ח ודברי 
ו-10  במבוא להצעת   8 263( בו תוקנו סעיפים  2692, התשנ"ח, עמ'  הסבר פורסמו בהצ"ח 
 ,)114 1387, התשנ"ב, עמ'  2227 נדון חוק יסוד: חופש העיסוק הישן )פורסם בס"ח  החוק 

שהחוק המובא כאן מחליפו, נאמר בין היתר כלהלן:

"חוק-יסוד: חופש העיסוק הוא הראשון משני חוקי-היסוד שחוקקה הכנסת בענין זכויות היסוד   
114(  שבועיים לאחר מכן חוקקה הכנסת את חוק-יסוד: כבוד  של האדם )ס"ח התשנ"ב, עמ' 
ניתנה תשומת   - - שלא כמו בקודמו  150(  בחוק-יסוד זה  האדם וחירותו )ס"ח התשנ"ב, עמ' 
לב מיוחדת למבנה, כמתבקש בחוק קונסטיטוציוני מדרגה ראשונה: הסעיף הפותח מגדיר את 
8, נקבעו הסייגים  המטרה של חוק היסוד, אחריו באות הזכויות והחירויות ואחריהן, בסעיף 

לפגיעה בזכויות היסוד, תוך זיקה ישירה למטרת חוק-היסוד, המובאת בסעיף הפותח 

עיקרי הנוסחה שננקטה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - לענין הפגיעה בזכויות - מופיעים   
חופש  לענין  גם  שתשמש  וראוי  האירופית,  הקהילה  ושל  קנדה  של  האדם  זכויות  בחוקת  גם 

העיסוק   "

)בהערה( 1 מראי מקום 
2 עקרונות יסוד     1
2 מטרה     2
2 חופש העיסוק     3
2 פגיעה בחופש העיסוק     4
2 תחולה    5

3 יציבות    6
3 נוקשות   7
3 תוקפו של חוק חורג    8
3 ביטול    9
3 הוראת שעה    10
3 תיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו    11

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www glima info/prices html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www glima info/benefits html :להסבר לחץ על הקישור  
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