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 פרסים

 פרס גולדברג לקידום השלום במזרח התיכון מטעם המכון לחינוך בינלאומי בניו יורק 8318
 )ביחד עם עו"ד חסן ג'בארין(

 וקרן ישראלה גולדבלום החדשה לישראלמגן זכויות האדם מטעם הקרן  8311

 פרס זכויות האדם מטעם הקרן החדשה לישראל בריטניה 8335

אגודת ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים אות יקיר הקהילה מטעם  8337
 והטראנסג'נדרס בישראל

 

 התדינויות מרכזיות בבית המשפט העליון

  זכותו של לקוח לעבור 1994) גאנם, עו"ד נ' לשכת עורכי הדין 6003390בג"ץ( )
 מעו"ד אחד לשני(.

  האגודה לשמירת זכויות הפרט נ' שר החינוך, התרבות והספורט 850395בג"ץ 
( )בג"ץ קלפים פתוחים, בו נפסלה החלטת שר החינוך לאסור על שידור 1995)

בטלוויזיה החינוכית( )ביחד עם עוה"ד דורי ספיבק ועירא להט"בי תוכנית על נוער 
   ר(.הד

  בג"ץ 1999) הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל 7133396בג"ץ( )
    שופטים אסר על שימוש בכוח פיסי בחקירות שב"כ(. 9העינויים, הרכב של 

  שופטים פסל את הסעיף  11( )הרכב של 1999) צמח נ' שר הביטחון 4377397בג"ץ
ימים בלי דיון בפני שופט( )ביחד  6-בחוק השיפוט הצבאי, שאיפשר לעצור חייל ל

    עם עו"ד משה כהן(.

  שופטים זיכה  5( )הרכב של 1999) ג'בארין נ' מדינת ישראל 6410394דנ"פ
פובליציסט ערבי מעבירה של פרסום דברי שבח למעשי אלימות בעקבות מאמרים 

    שכתב על האינתיפאדה(.

  שופטים פסל  7( )הרכב של 8333) קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 4496397בג"ץ
את מדיניות מינהל מקרקעי ישראל להחכיר אדמות לסוכנות היהודית, מה שמנע 
ממשפחת קעדאן לרכוש מגרש ביישוב קציר שבחבל עירון )ואדי ערה( )ביחד עם 

  .  עו"ד ד"ר נטע זיו(

  9( )הרכב של 8338) עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 5317338בג"ץ 
פטים הגביל את סמכות המפקד הצבאי בשטחים להוציא צו "תיחום מגורים", שו

לפיו בני משפחה תושבי הגדה של חשודים במעשי טרור יחויבו להתגורר בעזה( 
 )ביחד עם עו"ד מנאל חזאן(. 

  המוקד להגנת הפרט נ' מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית 0856338בג"ץ 
( )נקבעו תנאים מינימליים להחזקת עצורים פלסטינים בכלא עופר בגדה( 8330)

 )ביחד עם עו"ד יוסי וולפסון(. 

  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  471330בג"ץ
( )נפסלה החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לאסור 8330) עשרה-לכנסת השש

 רי תעמולה, בהם מוצג דגל פלסטין(. על הקרנת קטעים מתשדי



  נאסר על 8336) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים 6353396בג"ץ( )
מינהל האוכלוסין להעביר מידע על כל אזרחי המדינה לרשות השידור, נציבות מס 

 הכנסה, המוסד לביטוח לאומי והבנקים( )ביחד עם עו"ד אבנר פינצ'וק(. 

  ( 8336) גודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פניםהא 1605338בג"ץ
)נפסלה תקנה של השר לביטחון פנים, שאיפשרה לשירות בתי הסוהר למנוע פגישה 

    בין אסיר לעו"ד(.

  ( 8336) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים 4556395בג"ץ
שופטים פסל את מדיניות המשטרה ושירות בתי הסוהר להפלות  5)הרכב של 

 בקבלה לעבודה בשל גיל( )ביחד עם עו"ד גילה שטופלר(. 

  נדחתה העתירה נגד ההגבלות, 8336) ואנונו נ' אלוף פיקוד העורף 7811336בג"ץ( )
    פלר(. שהוטלו על מרדכי ואנונו עם שחרורו ממאסרו( )ביחד עם עו"ד עודד

  נדחתה עתירה נגד 8337) ואנונו נ' מנהל בית הסוהר "שקמה" 6403336בג"ץ( )
 החרמת העתקי כל המכתבים, שכתב מרדכי ואנונו במהלך שנות מאסרו(. 

  בג"ץ 8337) עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 044330בג"ץ( )
שופטים דחה עתירות נגד החוק, שקיצץ בקיצבת  5הבטחת הכנסה, בו הרכב של 

    ויס(.-הבטחת הכנסה( )ביחד עם עו"ד שרון אברהם

  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הפנים –עדאלה  5378330בג"ץ 
רות נגד חוק נדחו העתי 7שופטים מול  4( )בג"ץ חוק האזרחות, בו ברוב של 8334)

האזרחות והכניסה לישראל, שמונע קבלת מעמד בישראל מבני זוג פלסטינים של 
 ויס(. -ישראלים( )ביחד עם עו"ד שרון אברהם

  בג"ץ 8334) ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין-בן 50/3403בג"ץ  0367337בג"ץ( )
אים שופטים חייב את משרד הפנים לרשום כנשו 5נישואי טורונטו, בו הרכב של 

 זוגות בני אותו המין שנישאו בחו"ל( )ביחד עם עו"ד יונתן ברמן(. 

  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר  –עדאלה  6854337בג"ץ
שופטים ביטל חוק,  9( )בג"ץ תביעות אינתיפאדה, בו הרכב של 8334) הביטחון

גד המדינה( )ביחד עם שמנע מפלסטינים נפגעי אינתיפאדה להגיש תביעות פיצויים נ
מור מהמוקד להגנת -עוה"ד חסן ג'בארין וארנה כהן מעדאלה ויוסי וולפסון וגיל גן

    הפרט(.

  נדחו העתירות נגד קיומו 8334) משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים 6966334בג"ץ( )
    של מצעד הגאווה בירושלים( )ביחד עם עו"ד גלעד ברנע(.

  נדחו העתירות נגד 8335) משטרת מחוז ירושלים מרזל נ' מפקד 7855335בג"ץ( )
    קיומו של מצעד הגאווה בירושלים( )ביחד עם עו"ד גלעד ברנע(.

  הוראה לפצ"ר לשנות 8339) אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי 5197336בג"ץ( )
את כתב האישום נגד מג"ד וחייל בפרשת הירי בנעלין( )ביחד עם עו"ד לימור 

 יהודה(. 

  זכות 8339) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים 7915395בג"ץ( )
 .     העיון בתיקי בית משפט( )ביחד עם עו"ד ענת שקולניקוב(

  בוטל האיסור 8339) ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון 8173335בג"ץ( )
 ( )ביחד עם עו"ד לימור יהודה(. 660על תנועת פלסטינים בכביש 



 ( 8318) בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר 0689311"ץ בג
)דחיית העתירה נגד "חוק הנכבה" בשל כך שהשאלה המשפטית לא בשלה 

 להכרעה( )ביחד עם עוה"ד חסן ג'בארין וסאוסן זהר מעדאלה(. 

  בג"ץ חוק האזרחות 8318) ח"כ גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 644335בג"ץ( )

II,  נדחו העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה  7שופטים מול  4בו ברוב של
לישראל, שמונע קבלת מעמד בישראל מבני זוג פלסטינים של ישראלים( )ביחד עם 

 ויס(. -עוה"ד עודד פלר ושרון אברהם

  ( 8310) 91-עוצמה לישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 804310בג"ץ
שופטים ביטל את החלטות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  5)בג"ץ בהרכב של 

לאסור על שידור קטעים מתשדירי תעמולה של עוצמה לישראל ושל בל"ד( )ביחד 
 .חי(-עם עו"ד שרונה אליהו

 

 

 


