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 יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק 
 

 

 חוקי יסוד – דיני חוקה 

 תוכן ענינים

 Go 2 עקרונות יסוד  1סעיף 

 Go 2 מטרה א 1סעיף 

 Go 2 וף, והכבודשמירה על החיים הג  2סעיף 

 Go 2 שמירה על הקנין  3סעיף 

 Go 2 הגנה על החיים, הגוף והכבוד  4סעיף 

 Go 2 חירות אישית  5סעיף 

 Go 2 יציאה מישראל וכניסה אליה  6סעיף 

 Go 2 פרטיות וצנעת הפרט  7ף סעי

 Go 2 פגיעה בזכויות  8סעיף 

 Go 2 סייג לגבי כוחות הבטחון  9סעיף 

 Go 2 שמירת דינים  10סעיף 

 Go 2 תחולה  11סעיף 

 Go 2 יציבות החוק  12סעיף 
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 *יסוד: כבוד האדם וחירותו-קחו

ויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו זכ .1
 חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.-בן

 

יסוד את ערכיה של -חוקב עגןל יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי-וקח א.1
 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 ן פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.אי .2

 ן פוגעים בקנינו של אדם.אי .3

 ו, על גופו ועל כבודו.אדם זכאי להגנה על חיי כל .4

מעצר, בהסגרה או בכל דרך , בן נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסראי .5
 אחרת.

 ל אדם חופשי לצאת מישראל.כ ()א .6

 ל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.כ ()ב 

 ל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.כ ()א .7

 ת היחיד של אדם שלא בהסכמתו.ין נכנסים לרשוא ()ב 

 ופו, בגופו או בכליו.ג ין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, עלא ()ג 

 פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. יןא ()ד 

יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, -ן פוגעים בזכויות שלפי חוקאי .8
שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת  שנועד לתכלית ראויה, ובמידה

 בו.
 

הגנה לישראל, במשטרת -וד זה של המשרתים בצבאיס-ן מגבילים זכויות שלפי חוקאי .9
שראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, י

 אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

 היסוד.-של חוק תויסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחיל-ן בחוקאי .10

 יסוד זה.-חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוקרשות מרשויות השלטון  כל .11

מנית את תקפו או לקבוע ז יסוד זה, להפקיע-חירום לשנות חוק-ן בכוחן של תקנות שעתאי .12
לפקודת סדרי  9בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 

ום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן חיר-מותר להתקין תקנות שעת, 1948-והמשפט, תש"חן השלטו
יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה -כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק

 לא יעלו על הנדרש.שולתקופה ובמידה 

 

 

 ב שילנסקיד צחק שמירי  
 ב ראש הכנסתיוש אש הממשלהר  

 יים הרצוגח 
 שיא המדינהנ 

 

                                                      

 (.60עמ'  2086ה"ח תשנ"ב מס' ) 150עמ'  25.3.1992מיום  1391ס"ח תשנ"ב מס' רסם פו *

 11בסעיף  1תיקון מס'  –( 289עמ'  2250ה"ח תשנ"ד מס' )  90עמ'  10.3.1994מיום  1454ס"ח תשנ"ד מס' קן ות
 .1994-לחוק יסוד: חופש העיסוק, תשנ"ד

 רונות יסודעק
 ( 1מס' )תיקון 

 1994-נ"דתש

 רהמט
 ( 1)תיקון מס' 

 1994-נ"דתש

 ירה על החייםשמ
 וף, והכבודהג

 ירה על הקניןשמ

וף הגנה על החיים, הג
 והכבוד

 רות אישיתחי

יאה מישראל יצ
 ניסה אליהוכ

 רטהפטיות וצנעת פר

 יעה בזכויותפג
 ( 1)תיקון מס' 

 1994-נ"דתש

 תחוכויג לגבי סי
 הבטחון

 ניםירת דישמ

 ולהתח

 יבות החוקיצ

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1391.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2086.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1454.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2250.pdf
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 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

 

 ש כאןהק -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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