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 תיאורי הקורסים :חלק ג'

 . מקצועות חובה1
 מקצועות חובה -שנה א' 1.1

 99-101-01/02 פרופ' ידידיה שטרן מבוא ללימודי משפטים

Introduction to Israeli, English and American Law  

 9:00-11:00: סמסטר קיץ תשע"ו, סמסטר א', יום שלישי, 01קב' 

   8:00-10:00: סמסטר קיץ תשע"ו, סמסטר א', יום ראשון, 02קב' 

דטורי. נהמג'לה, המשפט המ -ת'מני והמשפט הע -א. שיטות משפט שנהגו בישראל מבוא למשפט ישראלי: 
חוקים ותקנות, רשומות  -ב. התנתקות המשפט הישראלי מהמשפט המנדטורי. ג. דברי חקיקה בישראל 

מערכת בתי המשפט ובתי הדין בישראל. ה. קבצי הפסיקה הישראלית, מפתחות וסדרות לא רשמיות. ד. 
 -זכורים ת כתבי עת משפטיים ישראלים. ז. אים ישראלים, מפתחויפט. ו. כתבי עת משהפסיקה הישראלית

 חקיקה, פסיקה וספרות משפטית ישראלית. ח. כללי פרשנות. ט. הלכת התקדים המחייב. 

 -ארצות הברית ואנגליה  -חלק זה של הקורס התמקד בדיני מדינות זרות מבוא למשפט אנגלי ואמריקני: 
כולל פסקי דין, חוקים ותקנות, ספרי עזר, כתבי עת ומאגרי מידע. נלמד את המבנה החוקתי של מדינות 

 פוטיות, ודרכי גישה לחוקים ולפסקי דין. יאלו, גופים מחוקקים וערכאות ש

יתרון להכרת הספרייה המשפטית בפקולטה וכן הלאה. במסגרת הקורס יתקיים פרויקט חונכות, הקורס 
 שבו יחנכו סטודנטים מצטיינים נבחרים את הסטודנטים משנה א'. 

 .100% -השתתפות בחונכות והגשת עבודות מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-102-01 פרופ' גדעון פרחומובסקי דיני חוזים

Contracts Law 

 .11:00-14:00ויום שלישי  10:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

הצעת קיבול וגמירת דעת; תמורה והסתמכות;  -התאוריה של דיני החוזים. ב. כריתת החוזה  -א. מבוא  
טעות, הטעיה  -צורת החוזה; כשירות משפטית של הצדדים לחוזה; תום לב במשא ומתן. ג. פגמים ברצון 

ת חוזה ושערוך; אכיפ -ועושק; סעדים והשפעת הביטול על צדדים שלישיים. ה. תרופות בשל הפרת חוזה 
אי חוקיות  -פיצויים והדרך להערכתם. ו. סיכול החוזה. ז. חוזה פסול  ;ביטול והשבה ותוצאותיהם

 ותוצאותיה. ח. מבוא לחוזים מיוחדים.

 -. השתתפות פעילה 85% -בחינה סופית )ספרים סגורים למעל סילבוס וחקיקה( מרכיבי הציון הסופי: 
15% . 
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 99-102-02 ד"ר משה גלברד דיני חוזים

Contracts Law 

 .15:00-18:00ויום חמישי  14:00-17:00סמסטר א', יום שלישי 

 א. מבוא ותאוריה של דיני החוזים הכלליים.

 ב. גבולות דיני החוזים.

 ג. כשרות משפטית של הצדדים לחוזה.

 ד. משא ומתן לכריתת חוזה.

 ה. כריתת חוזה.

 ו. פגמים בכריתה.

 צורת החוזה.ז. 

 ח. תוכן החוזה )פרשנות חוזה, השלמת חוזה, התערבות בתוכן החוזה(.

 ט. חוזה פסול.

 י. הפרה ותרופות בשל הפרת חוזה.

 יא. סיכול.

 . 15% -. עבודות בכתב 85% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 

 ציון עובר בבחינה הסופית הוא תנאי מעבר בקורס.

 

 99-104-01/02 ד"ר זיו בורר עונשין דיני

Criminal Law 

 .11:00-14:00ויום רביעי  11:00-14:00: סמסטר ב', יום שני 01

 .14:00-17:00ויום רביעי  15:00-18:00: סמסטר ב', יום שני 02

 יסוב סביב החלק הכללי של חוק העונשין, התשל"זיהקורס דן בעקרונות המשפט הפלילי המהותי. הדיון  
והתרכז בבחינת מושגי היסוד של המשפט הפלילי ובגבולותיה של האחריות הפלילי. השיעורים ישלבו  1977

ים בניתוח עבירות ובפרשנותן. ת והיבטים מעשיים המתמקדים של האחריות הפליליידיון בהיבטים תאורט
חודם של דיני העונשין; יבין השאר ידונו בקורס הסוגיות הבאות: מטרות דיני העונשין והצדקות הענישה; י

; מעשה יעקרון החוקיות והשלכותיו; היסוד העובדתי והיסוד הנפשי שבעבירה; סיבתיות; המחדל הפליל
 ת. יסיון; שותפות לדבר עבירה; מבט כללי על הסייגים לאחריות פליליהכנה ונ

 20% -בחנים /או . עבודת הגשה ו80% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-110-01/02 פרופ' בנימין שמואלי דיני נזיקין

Torts Law 

 .09:00-12:00וסמסטר ב', יום שלישי  16:00-19:00: סמסטר א', יום ראשון 01

 .16:00-19:00וסמסטר ב', יום שלישי  11:00-14:00: סמסטר א', יום שלישי 02

ק והניזוק מאז ומעולם הזיקו אנשים זה לזה. שלא כמו בדיני החוזים למשל, בנזיקין במקרים רבים המזי
הו ו"יחסי השכנות" בניהם נוצרים רק עם רגע הפגיעה. בשונה ממקרים אחרים, אינם מכירים איש את רע

זיקין בדרך כלל ברוב המקרים שני הצדדים לא בחרו להימצא במצב בו הם נמצאים לאחר הנזק. דיני הנ
ם א' מבצע עוולה כלפי ב' גם אם לא גרם לא נזק, או יב', אך לעית-א' שהזיק ל-כשמם הם, והם עוסקים ב
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 שהעוולה עומדת על מכונה גם אם א' לא הוכיח נזק כלל.

דיני הנזיקין עוסקים בנזקי גוף, נפש ורכוש, והם כוללים עוולות מסוגים שונים הנמצאות הן בפקודת 
, שהיא החיקוק הנזיקי המרכזי, והן בחוקים שונים שכל אחד מביא לידי ביטוי מטרות שונות של הנזיקין

דיני הנזיקין, ובניהן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק האחריות למוצרים פגומים ועוד. דיני 
רות דיני אזרחי החשובים ביותר. במסגרת הקורס ילמדו מטנשי המשפט הוהנזיקין מהווים את אחד מע

, עוולות המסגרת הכלליות, רשלנות והפרת חובה חקוקה וכן עוולות פרטיקולריות כגון תקיפה הנזיקין
בהגנות כגון יבתי, ריחוק נזק וריבוי מעוולים ווכליאת שווא. בהמשך הקורס נדון בעקרונות כגון קשר ס

ל דיני הנזיקין, בעוולות מעשי של מה בכך, אשם תורם והסתכנות מרצון. ההתמקדות תהיה בתאוריה ש
שאותם  רועוניםיהרשלנות והרשלנות הרפואית ובפיצוי בגין תאונות דרכים. ההוראה תעשה בשילוב א

 יצטרכו הסטודנטים להכין יחד עם חומר קריאה לקראת השיעורים.

, בחנים 70% -( סגורים, בצירוף חקיקה וסילבוס בלבדבחינה סופית )ספרים מרכיבי הציון הסופי: 
ציון מיטיב על השתתפות פעילה בקבוצות דיון מקוונות. ציון עובר בבחינה הנו  5%. עד 30% –ועבודות 

  תנאי לציון עובר בקורס.

 

 99-111-01 פרופ' שמשון אטינגר מבוא למשפט עברי

Introduction to Jewish Law 

 .16:00-18:00ויום חמישי  14:00-16:00סמסטר א', יום שלישי 

 הקורס היא להציג את דרך תפקודה ופעולתה של ההלכה כולה, על כל חלקיה, כמשפט.מטרת 

יידונו סוגיות יסוד המשקפות את עקרונות החשיבה ההלכתית ודרכי יישומה של ההלכה. כגון: מקורות 
 ההלכה; דרכי הפרשנות ההלכתית; שאלת האמת המשפטית; מקורות הסמכות; גבולות ההלכה ועוד.

בנויים על עיון משותף במקורות ההלכה לסוגיהם ותקופותיהם, החל במקורות חז"ל )משנה השיעורים 
 ותלמוד( ועד לחכמי הלכה בני זמננו.

 

 

 . 10% -. השתתפות פעילה 90% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-111-02 ד"ר יעקב חבה מבוא למשפט עברי

Introduction to Jewish Law 

 .13:00-15:00ויום חמישי  09:00-11:00סמסטר א', יום שלישי 

הקורס יעסוק בנושאי יסוד אחדים המאפיינים את המשפט העברי כשיטת משפט, וכן בשאלות הקשורות 
: בין דת ומשפט, מקורות המשפט העברי, פט העברי. יידונו בן השאר הנושאיםלדרכי מחקרו של המש

מת ההלכתית, מסורת וחידוש, גורמי חקיקה, עקרונות הפרשנות, דרכי תופעת המחלוקת, שאלת הא
 הפסיקה, המשפט העברי במדינת ישראל.

 וגרפית, שבסופה תוגש עבודה )כתנאי לבחינה הסופית(.יליבבמסגרת הקורס תתקיים פגישת הדרכה ב

 

 

 

. השתתפות פעילה 90% -בחינה סופית כולל חומר לימוד עצמי  )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
10%. 
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 99-160-01/02 עו"ד אן לוין  אנגלית למשפטנים

 

Legal English 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי  -01

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי  -02

מטרת הקורס באנגלית למשפטים הינה הכשרת הסטודנט לשימוש באסטרטגיות קריאה שיאפשרו לו  
שת ילהתמודד עם טקסטים משפטיים בשפה האנגלית. פיתוח אסטרטגיית הקריאה כולל, בין היתר, רכ

מיומנויות קוגניטיביות והבנת דפוסי הארגון של טקסטים אקדמיים בכלל ושל טקסטים משפט בפרט. 
ר הטקסטים משקף את מגוון הסוגות )ז'אנרים( שסטודנט למשפט נדרש לקרוא במשך לימודי מבח

 המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

הקורס מיועד לסטודנטים שרכשו את הידע התחבירי והלקסיקלי הבסיסי הדרושים לקריאת חומר משפטי 
 באנגלית ברמה גבוה.

 .40%-. בחנים 60% -סגורים, שימוש במילון בלבד(  בחינה סופית )ספריםמרכיבי הציון הסופי: 

 

  99-160-03/04 עו"ד ג'וליה פיואר אנגלית למשפטנים

 

Legal English 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי  -03

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי  -04

מטרת הקורס באנגלית למשפטים הינה הכשרת הסטודנט לשימוש באסטרטגיות קריאה שיאפשרו לו  
שת ילהתמודד עם טקסטים משפטיים בשפה האנגלית. פיתוח אסטרטגיית הקריאה כולל, בין היתר, רכ

מיומנויות קוגניטיביות והבנת דפוסי הארגון של טקסטים אקדמיים בכלל ושל טקסטים משפט בפרט. 
ר הטקסטים משקף את מגוון הסוגות )ז'אנרים( שסטודנט למשפט נדרש לקרוא במשך לימודי מבח

 המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

הקורס מיועד לסטודנטים שרכשו את הידע התחבירי והלקסיקלי הבסיסי הדרושים לקריאת חומר משפטי 
 באנגלית ברמה גבוה.

 .40%-. בחנים 60% -סגורים, שימוש במילון בלבד(  בחינה סופית )ספריםמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-204-01 טוב-סימן-ד"ר איתי בר משפט חוקתי

Constitutional Law 

 .13:00-16:00ויום חמישי  13:00-16:00סמסטר א', יום ראשון 

הקורס מורכב מחמישה חלקים עיקריים. החלק הראשון עוסק במהפכה החוקתית. החלק השני דן 
בביקורת שיפוטית )גישות השופטים ביחס לביקורת שיפוטית וטעמיה; שפיטות והילות סף אחרות; שלבי 
הביקורת השיפוטית(. החלק השלישי עוסק ברשויות השלטון )כנסת; ממשלה; הרשות השופטת; היועצים 

)כבוד האדם, זכויות המשפטיים לממשלה ולכנסת; מבקר המדינה(. החלק הרביעי מתמקד בזכויות אדם 
דת, חופש העיסוק, זכויות האדם במשפט הפרטי(, , חופש הביטוי, חופש בדת וחופש מיוןחברתיות, שוו

טית ואילו החלק החמישי עוסק בהיבטים החוקתיים הנובעים מהגדרתה של המדינה כיהודית ודמוקר
ה של המדינה כיהודית ודמוקרטית בחוקי היסוד; גישות שונות לאיזון בין יהודית י)עיגון אופי

 לדמוקרטית; שבות, אזרחות ומרשם; בחירות ומפלגות(.
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  .20%  -. עבודות 80% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 99-204-02 פרופ' אריאל בנדור משפטי חוקתי

Constitutional Law 

 .18:00-21:00ויום חמישי  16:00-19:00סמסטר א', יום ראשון 

 מהותו והיקפו של המשפט החוקתי.  .א

 הפירמידות של הנורמות והמוסדות. .ב

 חוקי יסוד. .ג

 מקורות החוקה המטריאלית של ישראל. .ד

 שבת ואזרחות. .ה

לממשלה והיועץ המשפטי רשויות השלטון )הפרדת הרשויות, הכנסת, הממשלה, היועץ המשפטי  .ו
 לכנסת, הרשות השופטת, מבקר המדינה, ועדות חקירה, נשיא המדינה(.

זכויות האדם )החופש בענייני דת ומצפון, חופש הביטוי וההפגנה, הזכות לשוויון, חופש העיסוק,  .ז
 זכויות רווחה(.

 דיני חירום .ח

 

 .20% -. תרגילים 80% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי: 

 

קורסים כלליים -שנה א'  1.2  

 99-150-01/02 ד"ר יעקב נוסים יסודות בכלכלה למשפטנים

Basics in Microeconomics for Law Students 

 12:00-14:00ויום חמישי  12:00-14:00סמסטר ב', יום ראשון  -)שיעור( 01

 .10:00-12:00סמסטר ב', יום ראשון  -)תרגיל( 02

 : הקורס אינו מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקה לכלכלה או לבוגריה.הערות

 שיעורי תרגול בבוקר מפגשי השיעור של יום ראשון.בקורס יתקיימו מספר               

 

ל כללים משפטיים הקורס יקנה כלים כלכליים בסיסיים במיקרו כלכלה, אשר יאפשרו ניתוח עשיר יותר ש
על בסיס החשיבה הכלכלית. חלקו העיקרי של הקורס יוקדש לניתוח המודלים המיקרו כלכליים 

רותיים, השפעות חיצוניות, מידע לא סימטרי. משוכללת וכשלי שוק, שווקים לא תחתחרות  -הבסיסיים 
ם ומידה מחירי מינים כגון מיסוי, סובסבנוסף, על בסיס מודלים אלו יבחנו מספר אמצעים רגולטורי

 ומקסימום. נלמד כיצד פועל הרגולטור לצמצום אי השוויון בחלוקת הכנסות.

  .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-152-01 ד"ר משה הלינגר תולדות המחשבה המדינית

Political Thought 

 . 12:00-14:00וסמסטר ב', יום ראשון  11:00-13:00סמסטר א', יום חמישי 

 הערה: הקורס אינו מיועד לסטודנטים במחלקה למדעי המדינה או לבוגריה. 

מטרת הקורס היא הקניית ידע ודרכי ניתוח על הוגים, נושאים וגישות במחשבה המדינית המערבים מהעת 
ההיסטורית תשולב בניתוח ענייני באשר לשאלות יסוד מרכזיות . הסקירה 20 -העתיקה ועד המאה ה 

 במחשבה המדינית. הקורס יחולק לשלוש חטיבות לימוד. בפתח כל חטיבה תובא סקירה היסטורית.

א. העולם הקלאסי: במסגרת החטיבה נעסוק בהגות הקדם סוקרטית, במהפכה הרעיונות שחולל סוקרטס 
לניסטי והרומאי. ב. וף החטיבה ילמד העולם הרעיוני ההטו. בסובעיקר במשנותיהם של אפלטון ואריס

המדיניות בעולם היהדות  -הגות מדינית בימי הביניים: בפתח החטיבה נעסוק בתפיסות היסוד הדתיות 
ת לגוליה תוך התמקדומקד המחשבה המדינית הנוצרית על גמהמקרא ועד סוף הבית השני. לאחר מכן נת

וגוסטינוס ואקווינס. ג. הגות מדינית מהרנסנס ועד ימינו: חטיבה זו טים: אבשני ההוגים הנוצרים הבול
. ההוגים המרכזיים שבהם נעסוק הם: 20-ועד המאה ה 15-בוחנת את העולם הרעיוני המערבי מהמאה ה

 מקיאבלי, הובס, לוק, רוסו, מארקס, מול. 

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 מקצועות חובה -שנה ב'  1.3

 99-103-01/02 פרופ' יאיר לורברבוים תורת המשפט

Jurisprudence 

 .14:00-16:00ויום רביעי  16:00-18:00: סמסטר ב', יום ראשון 01

 .12:00-14:00ויום שלישי  16:00-18:00: סמסטר א', יום ראשון 02

פית המערבית. תשומת לב מיוחדת והפילוסהקורס יגע בסוגיות מרכזיות של תורת המשפט במסורת 
 תוקדש לבעיות המעסיקות את היורוספרודנציה המודרנית. 

ם של הוגים קלאסיים כמו אפלטון, אריסטו, אקויינס, הובס, ולוק לצד הקורס ישלב עיון בכתביה
 פילוסופים בני זמננו ובהם קלזן, הרט, פולר, רז, דבורקין ופיניס. 

 הנושאים שידונו הינם:

יזם המשפטי, מטרות המשפט, חובת הציות לחוק, אכיפת בע לגווניו, זרמים שונים בפוזיטיבמשפט הט
פי רחב ומתוך זיקה ומוסר, פרשנות, שיקול דעת שיפוטי ומושג הזכות. סוגיות אלה ידונו בהקשר פילוס

 טית. ילתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פול

. 15% – ניירות עמדה על חומרי הלימוד 3-4. 75% -בחינת סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 .10% –נוכחות והשתתפות פעילה 

 

 99-107-01 ר זיו בורר"ד משפט בינלאומי פומבי

Public International Law 

  15:00-17:00ויום חמישי  15:00-17:00סמסטר א', יום רביעי 

המשפט הבינלאומי הפומבי הינו תחום משפטי דינמי אשר השפעתו על עולמנו רק הולכת וגדלה. בקורס 
נערוך היכרות עם תחום משפטי זה, ונדון: בתהליכים שונים שהשפיעו על התפתחותו, במוסדותיו 
המרכזיים ובמקורותיו הנורמטיביים. כמו כן, נדון לאורך הקורס, בשחקנים המרכזיים בזירה 

ינלאומית ובעיקרי הדין החל עליהם. שחקנים אלו הינם: מדינות, ארגונים בינלאומיים, ויותר ויותר גם הב
אדם כשחקנים עצמאיים. הקורס יתמקד בסוגיות בסיס של המשפט הבינלאומי הפומבי ולאור זאת, -בני
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ה, מעמדם של ידונו בו, בין השאר, הנושאים הבאים: הגדרת מדינה וסמכותה כלפי חוץ, אחריות מדינ
ארגונים ומוסדות בינלאומיים, דיני לחימה, והיחס בין המשפט הבינלאומי הפומבי למשפט הפנימי )הן 
באופן כללי והן בפרט היחס בין המשפט הבינלאומי הפומבי למשפט הישראלי(. הקורס יכלול הדגמה של 

שיש למשפט הבינלאומי  הסוגיות הנלמדות, ויושם בו דגש מיוחד על המחשת החשיבות וההשפעה הרבה
 הפומבי בהקשר של מדינת ישראל.   

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-107-02 אגון-סיוון שלמה "רד משפט בינלאומי פומבי

Public International Law 

 .12:00-14:00ויום שלישי  12:00-14:00סמסטר ב', יום שני 

השפעתו של המשפט הבינלאומי בעידן הגלובלי, הן בתוך המדינה והן מחוצה לה, הולכת וגדלה כל העת. 
בקורס זה נעמוד על התהליכים בחברה הבינלאומית שאפשרו, ומאפשרים, את קיומה והתפתחותה של 
 מערכת המשפט הבינלאומי, ואת המגוון הרחב של התחומים אותם היא מסדירה. נערוך היכרות עם

המקורות, הדוקטרינות, המוסדות, והמנגנונים המרכזיים של המשפט הבינלאומי, נבחן את הגישות 
השונות באשר לטיבו ויתרונותיו, ונקיים דיון ביקורתי באשר ליכולותיו ומגבלותיו של ענף משפטי זה. כמו 

נם מוגבלים עוד כן, במהלך הקורס נדון בשחקנים המרכזיים במשפט הבינלאומי, אשר במציאות היום אי
, פרטים ועוד. בנוסף, נעסוק NGOsאך למדינות, וכוללים שחקני מפתח נוספים כמו ארגונים בינלאומיים, 

בשורה של סוגיות משפטיות ספציפיות, ביניהן: שאלת הציות למשפט הבינלאומי; היחס בין הדין המדינתי 
משפט בינלאומי הומניטרי; משפט  למשפט הבינלאומי; המגבלות על השימוש בכוח במשפט הבינלאומי;

זכויות האדם הבינלאומי; משפט בינלאומי פלילי; משפט בינלאומי כלכלי; ארגונים בינלאומיים; וישוב 
 סכסוכים בדרכי שלום.

נקודות ציון מיטיב בגין השתתפות  5. עד 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
 פעילה.

 

 99-155-01/02 ד"ר שירי רגב מסלם מבוא לקליניקות -חברתי משפט ושינוי 

Law and Social Change – Introduction to the Clinics 

 .09:00-11:00 רביעי: סמסטר א', יום 01

 .16:00-18:00 שלישי : סמסטר א', יום02

ליחסי הגומלין בין משפט וחברה  את הגישה התרבותית, הגישה המבנית וגישת הקונפליקט הקורס יציג
תמקד בשאלת יכולתו של המשפט להוביל לשינוי חברתי. במסגרת זו נבחן את שאלת הנגישות למשפט וי

 ואת הקשר שבן חינוך משפטי ואחריות חברתית.

בהמשך, נסקור גישות שונות לעריכת דין חברתית תוך בחינה ביקורתית של אסטרטגיית פעולה מסוג 
מן מתמודדים עורכי ית. לבסוף, נדון בדילמות שונות עצמה כלכלית, חקיקה ועבודה קהילתטיגציה, העיל

 דין חברתיים. 

 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-205-01 ד"ר עדי ליבזון דיני חברות 

Corporate Law 

 .12:00-15:00וסמסטר ב', יום חמישי  12:00-15:00סמסטר א', יום חמישי 

גיון הכלכלי העומד ביסוד פעילותה של החברה העסקית והתפקיד של ימטרת הקורס היא לעמוד על הה
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דיני חברות בהסדרת פעילותה: איזון מערכת היחסים בין בעלי המניות, הנהלת החברה, נושי החברה ובין 
צדורות של וובעלי המניות והפרנים בחברה ובעלי המניות לבין עצמם. הקורס יתמקד בחובות של הארג

אישור הנדרשות במצבים של ניגוד עניינים בין הגורמים השונים בחברה. תשומת לב מיוחדת תינתן 
להתמודדות עם מאפיין משמעותי של חברות במשק הישראלי: קיומו של גרעין שליטה והסדרת מערכת 

 היחסים בינו לבין בעלי המניות האחרים.

נקודות ציון מיטיב יינתן  5. עד 20%. בחנים 80% -בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
 עבור השתתפות בשיעורים.

 

 99-205-02 ד"ר הדס אהרוני ברק דיני חברות

Corporate Law 

 .09:00-12:00ויום רביעי  09:00-12:00סמסטר ב', יום שני 

פעילות כלכלית במסגרת החברה העסקית מתנהלת בשלושה מוקדי כוח עיקריים: בעלי המניות בחברה, 
מנהלי החברה, ונושיה. במסגרת הקורס נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין קבוצות אלו בנוגע 

ומנגנוני למימון החברה ולדרך פעילותה המשותפת. לשם כך, נבחן כיצד דיני החברות, מכשירים חוזיים, 
 השוק מתמודדים עם ניגודי אינטרסים אלו תוך מזעור עלויותיהם. 

הקורס יבחן סוגיות תאגידיות כלכליות, דוגמת עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, היקף האחריות של 
בעלי המניות, אחריות החברה בגין פעולות האורגנים, אחריות הארגונים ותכלית החברה. כן נדון 

תקנון החברה, תפקידיה של האספה הכללית, תפקידי הדירקטוריון  :ת של החברהבפעילותה השוטפ
וחובותיו. דיני החברות בישראל נדרשים להתמודד עם קיומו של בעל שליטה במרבית החברות הציבוריות. 
במסגרת הקורס נעמיק במערך היחסים שבין בעל השליטה ובעלי מניות המיעוט, ונדון בהשלכות הנובעות 

שליטה ריכוזי, בחובותיו של בעל השליטה בהסדרת עסקאות בין החברה לבינו, ובסוגיה של קיפוח ממבנה 
 של בעלי מניות מן המיעוט.

ציון מיטיב יינתן עבור ; 20% -; עבודה ובחנים 80% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
 .חינה הסופית מהווה תנאי לציון עובר בקורסקבלת ציון עובר בב. השתתפות תורמת ומושכלת בשיעורים

 

 99-208-01 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' דיני קניין 

Property Law 

 .09:00-12:00ויום חמישי  09:00-12:00סמסטר א', יום שלישי 

מטרת הקורס היא הקניית כלים לצורך הבנת דיני הקניין ומקומם במסגרת המשפט הפרטי. בתחום הקניין 
הגדרתה והיקפה של הזכות )לרבות  –בנכסים מוחשיים נעסוק בנושאים הבאים: מהות הזכות הקניינית 

רבות דיון ההבחנה בין הזכות הקניינית לזכויות אחרות(; היקף ההגנה החוקתית על זכות הקניין )ל
בסוגיית ההפקעות(; רכישת הזהות הקניינית; שיטות המרשם; עסקאות סותרות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקנת השוק; שיתוף בזכות הקניינית ובתים משותפים; זכויות בנכסי הזולת )שכירות, דיירות 

 מוגנת, זיקת הנאה(.

בחנים על חומרי  4. בחנים )10% –עבודה . 80% -( ספרים פתוחיםבחינה סופית )מרכיבי הציון הסופי: 
 . ציון עובר בבחינה הוא תנאי לציון עובר בקורס.10% –הקורס שיוכרזו וייקבעו מראש( 
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 99-208-02 ד"ר שי שטרן דיני קניין

Property Law 

 .12:00-15:00ויום רביעי  13:00-16:00סמסטר א', יום ראשון 

הזכות לקניין פרטי עומדת במרכזה של המהפכה החוקתית בישראל ככל שזו נוגעת למשפט הפרטי. הקורס 
סוגי המשאבים עליהם היא עשויה בדיני קניין יפתח בניסיון לחקור זכות זו: מהותה, ההצדקות שבבסיסה, 

תידונה סוגיות  שתרע והמגבלות המוטלות עליה הן במשפט הפרטי והן במשפט הציבורי. בהמשך הקורסלה
מרכזיות באשר לדרכי רכישתן של זכויות קנייניות )תפיסת חזקה, שיפור נכסי הזולת, עסקות, רישום 
ותחרויות(; ריבוי בעלים )בעלות משותפת, יחסי ממון בין בני זוג ובתים משותפים(; וזכויות בנכסי הזולת 

וקטרינות המשפטיות השונות יעמוד )זיקת הנאה, שכירות, שעבודים וזכות קדימה(. במרכז הדיון בד
לבינן לבין הנחיות חוקתיות  המתח הערכי, המשתקף בהן, בין ההצדקות השונות לקניין פרטי לבין עצמן

 .אחרונות

 .20% -. עבודות 10% -. בחנים 70% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-212-01 קדרי-פרופ' רות הלפרין דיני משפחה

Family Law 

 .12:00-14:00ויום רביעי  11:00-14:00סמסטר ב', יום ראשון 

תחום דיני המשפחה הוא המקום המובהק למפגש בין מדעי החברה לעולם המשפט, ובמובן זה קורסים 
תחומי ברור. לתחום דיני המשפחה בישראל ייחודיות לעומת דיני משפחה -בדיני משפחה נושאים אופי בין

ורס במדינות אחרות בעולם המערבי הנובעת ממורשת היסטורית ופוליטית מיוחדת. בהתאם לכך, הק
 בדיני משפחה ינוע על שני צירים מקבילים: ציר החברה והמשפט וציר הדת והמדינה. 

בציר החברה והמשפט תבחן המשפחה כמוסד חברתי. המסגרת המשפטית של המשפחה משקפת את 
מקומו של מוסד המשפחה בתרבות שלנו, את הפונקציות החברתיות והכלליות של המשפחה, ואת בחירת 
החברה בין תפיסות שונות ביחס לפונקציות ולמקומות אלה. המסגרת המשפטית גם מכוננת הבחירות 

ריעה בניהן, ומתווה תפקידים ומהויות עתידיות. בחינת המשפחה והבנייתה המשפטית בציר זה האלו, מכ
תעשה בין היתר, מפרספקטיבה פמיניסטית ביקורתית, שתעמיק במרכזה את ההיבט המגדרי של דיני 
המשפחה, הן ביחס להסדרים ההלכתיים של ענייני הנישואין והגירושין, הן ביחס להסדרים המשפטיים 

 לכליים של התחום.הכ

בציר הדת והמדינה יבחן ההסדר המשפטי של תחום המשפחה בהיקשר הכללי, של יחסי דת ומדינה 
בישראל, הסדר המהווה את הביטוי הברור של העדר הפרדת הדת מין המדינה. בחינה זו תעשה מתוך 

 .תפיסת בתי המשפט האזרחיים והדתיים כשחקנים פולטים בשדה המשפט והחברה בישראל

. ציון עובר בבחינה הוא תנאי לציון 10% -. בחנים 10% -. עבודה 80% -בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי: 
 5עובר בקורס, הגשת העבודה הינה תנאי לגשת לבחינה ולמרצה שמורה הזכות למתן ציון מיטיב של עד 

 נקודות בגין השתתפות פעילה בקורס.
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 דיני משפחה

 99-212-02 ץפרופ' שחר ליפשי

Family Law 

 .09:00-12:00ויום רביעי  18:00-20:00סמסטר א', יום ראשון 

  הקורס נחלק לשלושה: )א( מבוא )ב( דיני זוגיות )ג( יחסי הורים וילדים.

 חלק המבוא יפוצל לשניים: מבוא כללי לדיני משפחה ומבוא לדיני המשפחה בישראל.

חיי בני הזוג באופן כרונולוגי: הכניסה לנישואין, יחסים דמויי  החלק העוסק בדיני הזוגיות ילווה את
 נישואים, תפקידו של המשפט במהלך הקשר הזוגי, פירוק הקשר )דיני גירושין( ותוצאות הפירוק.

החלק העוסק ביחסי הורים וילדים יבחן ראשי מהי הורות מן הבחינה המשפטית )הורות טבעית, אימוץ, 
-וילדים-רייה, פונדקאות, הוכחת הורות(. לאחר מכן נעסוק ביחסי הוריםמיהו ההורה במקרה של הפ

וזכויות הילדים )טובת הילד, התערבות המדינה בהחלטות המשפחה, עילות להפקעת ילד מין -מדינה
המשפחה(. לבסוף, נעסוק בסכסוכים בין הורים הנוגעים בילדים ובמשמרת מזונות ילדים, חינוך ילדים, 

 ת ילדים(.הסדרי ראיה, חטיפ

הדיון בקורס בנושאים השונים יתנהל בשני רבדים: ברובד הראשון נעסוק בסוגיות הראשונות כשלעצמן.  
ברובד השני נבחן את הנושאים בפרספקטיבה של ההכשר הישראלי הספציפי, הסמכות, הדין החל, בחינת 

 הדין הדתי, השפעת המבנה הכללי של השיטה על עיצוב הדין האזרחי ועוד.  

 .20% -. בחנים ועבודות בכתב 80% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-214-01/02 ד"ר אורי אהרונסון שיטות מחקר במשפטים

Research Methods in Law 

 .10:00-12:00: סמסטר ב', יום רביעי 01

 .12:00-14:00: סמסטר ב', יום רביעי 02

המתודולוגיים של המחקר המשפטי. נתנסה בקריאה ביקורתית של טקסטים בקורס נעסוק בהיבטים 
משפטיים, נכיר גישות ותיאוריות שונות של מחקר משפטי, ונחשף להיבטים העיקריים של תהליכי המחקר 
והכתיבה המשפטיים. בד בבד, נעסוק בבחינה עיונית של מצב המחקר המשפטי ושל האתגרים 

ם, והמעשיים עמם הוא מתמודד. מטרת הקורס היא ליצור היכרות עם שדות המתודולוגיים, האידיאולוגיי
השיח העיקריים בעולם המחקר המשפטי, ולסגל כישורי יסוד לקראת כתיבת עבודות הסמינר בשנות 

 הלימוד המתקדמות.

מפגשי תרגול בני שעתיים כל אחד, אחד לשלושה שבועות. התרגולים, שייערכו  4במהלך הקורס יתקיימו 
חוויתי של התהליך המחקרי, אשר ישלים את הנלמד -בקבוצות קטנות יחסית, יכללו לימוד התנסותי

 בשיעור. הנוכחות במפגשי התרגול היא חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מהקורס.

 

. הגשת משימות נוספות לאורך 50% -הגשת הצעת מחקר מפורטת )משימת סיכום( מרכיבי הציון הסופי: 
 .50% -הקורס 
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 מקצועות חובה -שנה ג'  1.4

 99-206-01/02 ד"ר אורי אהרונסון סדר דין אזרחי

Civil Procedure 

 .09:00-11:00ויום רביעי  09:00-11:00: סמסטר א', יום שני 01

 .14:00-16:00ויום רביעי  09:00-11:00: סמסטר ב', יום שני 02

מצד אחד, הם האמצעים שבהם מסוגל הפרט לגייס את  סדרי הדין בהליך האזרחי מקיימים תפקיד כפול:
כוחה של המדינה להתערב בריבו עם פרט אחר. מצד שני, הם המסגרת המארגנת, התוחמת והמגבילה את 
גישת הפרט לערכאות השיפוטיות. ידיעת הכללים של סדר הדין האזרחי חיונית, לכן, בשני היבטים 

ץ למבקשים לעשות שימוש בהליך השיפוטי ולהפיק את כוח משלימים: היא מספקת את ארגז הכלים הנחו
המדינה החבוי בו )נקודת מבט 'פנימית'( ובד בבד היא מאפשרת הבנה וביקורת של המאפיינים המוסדיים 

 של הכוח השיפוטי, תכליותיו, ותוצאותיו לאנשים ולקבוצות בחברה )נקודת מבט 'חיצונית'(.

 :מבנה הקורס

ומדיניות בסדרי הדין; בין דין דיוני ודין מהותי; מגמות בסדר הדין סוגיות כלליות: ערכים  .1
 האזרחי בישראל; השיטה האדברסרית וחלופותיה.

הגישה לבית המשפט: הגישה כזכות חוקתית; סמכות שיפוט; מעשה בית דין; חסמים הליכיים  .2
 אחרים; חסמים מעשיים.

 וי מוקדם, סעדים זמניים.הגישה למשפט: כתבי טענות, סוגי הליכים, קדם משפט, גיל .3

 המשפט: צירוף עילות וצירוף בעלי דין; התביעה הייצוגית; הערעור. .4

 .15% -. עבודה במהלך הקורס 85% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 99-309-01 דוד-ד"ר גיא בן דיני ראיות

Evidence Law 

 .11:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי 

מטרות הקורס: הכרת דיני הראיות בישראל, תוך מתן דגש על היסודות התאורטיים של דיני הראיות וכן 
 על ההיבטים הפרקטיים של דיני הראיות בבתי המשפט בישראל.

 בחלקו הראשון של הקורס נדון במבוא לדיני ראיות הכולל את הנושאים הבאים:

ות, התפתחותם של דיני הראיות בישראל, התניה על דיני מטרות דיני הראיות, המבנה הכללי של דיני הראי
הראיות, ההבחנה בין אמת משפטית לאמת עובדתית ותכולתם הרטרואקטיבית של דיני הראיות. כמו כן, 

 נדון במושגי יסוד בדיני הראיות כגון רלוונטיות, קבילות, משקל, דיות, ומהימנות. 

והחובה להעיד וחריגיו. במסגרת חלק זה נדון בכשרותם  חלקו השני של הקורס יוקדש לנושא כלל הכשרות
של העדים הבאים: שופט, בני זוג, הורה וילד, עד הקטין ועדות ילד לפי חוק הגנת ילדים, עד הלוקה בנשפו 
או בשכלו, עד מדינה ועד שותף לדבר עבירה. בסוף נושא זה, נדון בהכנת עדים לקראת המשפט וכן בחקירת 

 עדים בבית המשפט.

בחלקו השלישי של הקורס נדון בקבילותן של ראיות. במסגרת חלק זה נדון בפסילת ראיה בשל דרך 
השגתה, בכלל הפוסל עדות מפי השמועה וחריגיו, באמרת חוץ בכתב של עד, בהודאת חוץ של נאשם 

 ובהודאת בעל דין בהליך האזרחי, וכן בכלל הקפאת הזכירה שבעבר. 

לנושאים הבאים: ראיות נסיבתיות, 'עדות שיטה' ו'מעשים דומים', 'ידיעה חלקו הרביעי של הקורס יוקדש 
 שיפוטית' ו'ידיעה פרטית', נטל הבאת הראיה ומידת ההוכחה בהליך הפלילי ובהליך האזרחי. 

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-309-02 השופט עודד מודריק דיני ראיות

Evidence Law 

 .18:00-21:00סמסטר א', יום ראשון 

 

במסגרת השיעור בדיני ראיות נקיף את המושגים הבאים: שייכות לעניין רלוונטיות קבילות משקל 
מהימנות ודיות של ראיות בתחום הפלילי ובתחום האזרחי. דגש יינתן ביישום דיני ראיות בפרקטיקה של 

בסוגיות בתי המשפט. הצגת השיעור תהיה על דרך של הוראת מישרין )הוראה פרונטלית( המשלבת דיון 
 שונות וניתוח סוגיות מעשיות באמצעות בחינת "מקרי אמת". 

 

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים למעט חקיקה( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-310-01/02 פרופ' מיכל טמיר סדר דין פלילי

Criminal Procedure 

 .13:00-16:00: סמסטר ב', יום ראשון 01

 .13:00-16:00ראשון : סמסטר א', יום 02

הקורס עוסק בעקרונות ההליך הפלילי תוך מתן דגש על השפעת החוקתיזציה של המשפט על הליך זה  
 והתמורות שחלו בו מקום המדינה ועד היום. במהלך הקורס נסקור את ארבעת שלבי ההליך הפלילי:

נלוות למעצר; חיפוש חקירה; זכויות החשוד; עיכוב; מעצר; סמכויות  -השלב הטרום משפטי  .1
 ותפיסת חפצים.

ההחלטה להגיש כתב אישום והביקורת עליה; ניסוח כתב האישום; צירוף  -העמדה לדין  .2
 אישומים ונאשמים; סמכויות התובע.

פתיחת המשפט; טענת פסלות שופט; טענות מקדמיות; בירור האשמה; זכות  -המשפט וניהולו  .3
 דין.העיון; הסדרי טיעון; הערכת הדין וגזר ה

 ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר. -השלב הפוסט משפטי  .4

 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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מקצועות חובה -שנה ד'  1.5  

 99-380-01 ד"ר נורית צימרמן אתיקה מקצועית 

Legal Ethics 

 .09:00-12:00סמסטר א', יום רביעי 

הקורס יעסוק בהיבטים תאורטיים ומעשיים של מקצוע עריכת הדין, תוך קיום דיון ביקורתי במשמעויות 
 האישיות, החברתיות והמוסדיות של העיסוק במקצוע המשפטי. 

בחלקו האחד של הקורס נדון בהקשר הרחב של כללי האתיקה ובתאוריה של עריכת הדין. נבחן תאוריות 
צועות, הנוגעות במהות המקצוע והסדרתו וכן תפיסות שונות לגבי תפקודו מתחום הסוציולוגיה של המק
לקוח, והמחויבות החברתית של עורכי הדין. במסגרת זו נבחן גם את מבנה  -של עורך הדין, יחסי עורך דין 

 לשכת עורכי הדין בישראל וסמכויותיה ואת הדין המשמעתי כדרך להסדרת פעילות עורכי הדין.

קורס ייוחד לבחינת הדין הפוזיטיבי המסדיר את עבודתם של עורכי הדין בישראל. נפנה חלקו השני של ה
לבחינת סוגיות אתיות כגון יצירת וסיום יחסי ייצוג, חובות הנאמנות של עורך הדין כלפי הלקוח וכלפי בית 

רכים לחישובו לקוח, הכללים בדבר ניגוד עניינים, שכר טרחה וד -המשפט, חובת הסודיות וחסיון עורך דין 
 וגבייתו.

 . 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 . קליניקות משפטיות2
 

 99-268-01 ד"ר יעקב חבה  קליניקה לסיוע אזרחי ע"פ המשפט העברי

Jewish Law Workshop 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

מטרת הקליניקה היא להכיר לתלמידיה את ההיבטים המעשיים של דיני הממונות על פי ההלכה ובד ובבד 
 להוות גם כלי לסיוע ולתיקון חברתי. 

הקליניקה תעבוד בשיתוף פעולה עם בתי דין לממונות כגון בתי הדין של "ארץ חמדה"  ארגון "גזית", 
 ערוסי ועוד."משפטי ארץ", בית הדין בראשותו של הרב רצון 

עבודתם המעשית של התלמידים תתבטא ביעוץ לצדדים ובסיוע בהכנת כתבי הטענות. הצדדים יופנו על ידי 
בתי הדין בהתאם לרקע הסוציאלי שלהם. על פי רצון הצדדים והסכמת בית הדין יוכלו סטודנטים לסייע 

ע לדיינים עצמם בעריכה של פסקי גם בייצוג בפני בית הדין. סטודנטים בקליניקה יוכלו להשתלב גם בסיו
 דין.

כמו כן, יסייעו תלמידי הקליניקה בכתיבת ניירות עמדה בנושאים שונים עימם מתמודדים בתי הדין, תוך 
שימת דגם בהיבטים מעשיים ובממשק בין החוק להלכה. עבודות בנושאים האלה יהוו תשתית לדיון 

 ולגיבוש מדיניות הלכתית קבועה.

ישלבו בעבודתם גם כתיבת חוות דעת במשפט העברי עבור שופטים, ועדת החוקה של  תלמידי הקליניקה
 הכנסת ומשרד המשפטים.

תלמידי הקליניקה ילמדו שיעורים אשר יעסקו בהיבטים מעשיים של המשפט העברי ויכשירו אותם 
פי ההלכה, לעבודה מעשית במשפט העברי, לרבות קריאה ביקורתית של פסקי דין, ניסוח כתבי טענות על 

 חיפוש חומרים, דרכי פסיקה וכתיבה הלכתית משפטית.

. עבודות עיונית והשתתפות פעילה 80% -עבודות משפטית, מחויבות ומעורבות מרכיבי הציון הסופי: 
 .20% -בשיעורים 
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 99-509-01 פרופ' אורן פרז קליניקה לרגולציה סביבתית

Environmental Practice and Policy 

 .17:00-20:00יום שני שנתי, 

קורס זה מבקש לשלב מחקר אקדמי עם עבודה מעשית בתחום הסביבתי. הקליניקה שמה דגש על הקשר 
 בין בעיות סביבתיות לצדק חברתי, ועל פיתוח של מדיניות סביבתית ראויה בתחומים שונים.

ויידונו שאלות של שינוי שיעורים תאורטיים יתקיימו מידי שבוע, ובהם יינתן רקע לסוגיות אקטואליות 
חברתי דרך המשפט. במסגרת השיעורים נארח אנשים העוסקים בנושא הסביבתי בהקשרים שונים 
)החברה האזרחית, הממשל, עורכי דין פרטיים(. במישור המעשי ישובצו הסטודנטים בפרויקטים של 

 יניות.עמותות סביבתיות, בלשכת חוקים מהשדולה הסביבתית ובפרויקטים של עיצוב מד

העבודות בקליניקה מחייבת נכונות יכולת לעבודה עצמאית מול ארגונים ואישי ציבור, יצירתיות, מקוריות 
ויוזמה בפתרון בעיות משפטיות, יכולת מחקרית משפטית, מוטיבציה להשפיע ולקדם את התחום 

 הסביבתי.

. 10%ובעבודה המעשית . השתתפות ומחויבות בשיעורים 70%-עבודה מעשית  מרכיבי הציון הסופי:
  .20%מחקר/עבודה בכתב 

 

 

 99-522-01 פרופ' רות הלפרין קדרי סיוע משפטי לנשים בענייני משפחה

Legal Aid for Women in Family Disputes 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

 (99-212תנאי קדם: דיני משפחה ) 

גירושין וסכסוכים שונים בתוך המשפחה להוציא תיקי במסגרת קליניקה זו יטפלו הסטודנטים/ת בתיקי 
 אלימות במשפחה.

 הסטודנטי/ות יונחו בעבודתם על ידי עורך/ות הדין וילוו את הטיפול בכל תיק לאורך כל שלבי התפתחותו. 

כמו כן, יכלול הקורס הרצאות פרונטליות על ידי מנחה הקורס ועורכות הדין שידונו בהיבטים מעשיים 
 ם הקשורים בתיקים השונים וכן שלושה עד ארבעה סיורים במהלך השנה.ותיאורטיי

. השתתפות 30% -. פרויקט חקיקה או משפט מבויים 40%טיפול בתיק המשפט מרכיבי הציון הסופי: 
 .10% -. נייר עמדה בסוף השנה 20%-בכיתה 

 

 99-549-01 פרופ' גדעון ספיר זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות

Legal Rights for People with Disabilities 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הקורס משלב התנסות במתן סיוע משפטי לאנשים עם מוגבלויות עם רכישת ידע בכל התכנים הקשורים  
לזכויות, לשוויון, למצבם המשפטי של אנשים עם מוגבלויות בארץ ובעולם, וההיבטים הסוציאליים 

וגבלות ובמשפחתו. במסגרת חלקה המעשי של הקליניקה יטפלו הסטודנטים באופן הנוגעים באדם עם המ
פיזית, חושית, שכלית או נפשית. הסטודנטים  -עצמאי בפניותיהם המשפטיות של אנשים עם מוגבלויות 

יונחו על ידי עורכות הדין בקליניקה וילוו את התיקים לאורך כל שלבי התפתחותם. בנוסף, יעסקו 
איסוף וריכוז המידע הקיים בנושא זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, וב"הנגשתו" הסטודנטים ב

לציבור הזקוק לו, בין השאר באמצעות כתיבה באתרי אינטרנט המיועדים לאנשים עם מוגבלויות, הרצאות 
 והכנת ניירות עמדה זכותונים. 

העבודה המעשית במסגרת הקורס תאפשר לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בפרקטיקה המשפטית לרבות 
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פגישות עם לקוחות, ניסוח מסמכים משפטיים, מכתבים, חוות דעת, כתבי בית דין, והכנת לקוחות לדיונים 
 משפטיים.

  .20% -כיב עיוני . מר40% -. השתתפות ומחויבות 40% -מחקר ועבודה משפטית  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-559-01 מסלם-ד"ר שירי רגב סיוע משפטי קהילתי אזרחי

Legal Aid 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

במסגרת הקורס יעניקו הסטודנטים יעוץ וסיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות במרכזי זכויות שונים 
למצוקות ולבעיות איתן מתמודדות  אליהם יגיעו אחת לשבוע למשך שעתיים. בקורס יתוודעו הסטודנטים

אוכלוסיות אלה ויגלו את כוחם ויכולתם כבעלי ידע משפטי, ואת אפשרותם לסייע, להשפיע ולשנות. 
העבודה המעשית במסגרת הקורס תאפשר לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בפרקטיקה המשפטית. בין היתר 

בים, חוות דעת וכתבי בית דין, לנהל משא ילמדו הסטודנטים לראיין לקוח, לנסח משפטים משפטיים, מכת
 ומתן ולהכין לקוח לדיון משפטי.

עבודות הסטודנטים תעשה בהנחיה, הדרכה ופיקוח צמוד של עו"ד בקליניקה, איתו ייפגשו הסטודנטים 
 באופן אישי וקבוע, על מנת לדון בכל פנייה שתתקבל ולהחליט כיצד לטפל בה.

לרשות הסטודנטים יעמדו משרדים שיתנו מענה לצרכים הטכניים הכרוכים בטיפול בפניות )מחשבים, 
 אינטרנט, טלפונים, פקס וכדומה(. 

השיעורים העיוניים יספקו לסטודנטים מסגרת תאורטית והבנה יותר עמוקה של ההקשר החברתי שבו הם 
 פלקסיבית ביחס לעשייה הקלינית.מספקים את השירות ללקוחות, כמו גם בחינה ביקורתית ור

 .60%. עבודה מעשית 40% -עבודה והשתתפות בשיעורים העיוניים מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-944-01 ד"ר מיטל סגל רייך זכויות זקנים וניצולי שואה

Rights of Elderly and Holocaust Survivors 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

 10%-אוכלוסיית הזקנים בישראל בדומה למתרחש בעולם המערבי הולכת וגדלה. כיום הזקנים מהווים כ
 ומעלה.  75מכלל האוכלוסייה בישראל, וקיים גידול משמעותית במספרם של בני 

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה מהווה מרכז לסיוע משפטי לזקנים וניצולי שואה, אליו פונים 
ובני משפחתם לייעוץ וסיוע משפטי. הקליניקה מנגישה את המידע על זכויותיהם המשפטיות של הזקנים 

זקנים ומספקת ייצוג מול רשויות המדינה ואף בבתי משפט. הקליניקה אף מקדמת את מעמד בזקנים 
בישראל הן באמצעות תיקים תקדימיים והן באמצעות העלאת המודעות למצוקות המשפטיות של זקנים 

 באמצעות מתן הרצאות, הופעות בוועדות הכנסת ובתקשורת וקידום הצעות חוק. -ולי שואה וניצ

העבודה המעשית בקליניקה מורכבת מטיפול בפניות ומפרויקטים רוחביים שהסטודנטים נוטלים בהם 
חלק משמעותי. במקביל לעבודה המעשית מועברים במסגרת הקליניקה שיעורים הנוגעים לאוכלוסיית 

וניצולי השואה, ולמפגש בין עולם הזקנה לעולם המשפט. חלק מההרצאות יועברו על ידי מרצים הזקנים 
 אורחים שהינם אנשים הפועלים לקידום זכויות זקנים בעולם המעשי.

העבודה בקליניקה מגוונת וכוללת הנגשת מידע וזכויות באמצעות המפגשים עם הקהילה המבוגרת, עבודה 
 ת דעת משפטיות.על דפי מידע, תיקים וחוו

 .20% -. עבודה בכתב 80% -עבודה מעשית מרכיבי הציון הסופי: 
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סדנה במשפט פלילי על שם ד"ר דיויד וינר 
 ז"ל

 99-953-01 נשטייןיעו"ד ענבל רוב

Criminal Law Workshop 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

להעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב הקליניקה, הפועלת בשיתוף עם הסנגוריה הציבורית, נועדה 
את הפרקטיקה הפלילית ואת עבודתם של הסנגורים בהליך הפלילי. הסדנה כוללת שילוב של שיעורים 
תאורטיים ועבודה מעשית. במהלך שנת הלימודים הסטודנטים משובצים לעבודה מעשית עם סנגורים 

בודתם לרבות: פגישות עם הלקוחות, ייצוג ציבוריים. הסטודנטים מלווים את הסנגורים בכל שלבי ע
בהליכי חקירה ומעצר, פגישות עם גורמי התביעה וניהול המשפט הפלילי בכל הערכאות. העבודה עם 
הסנגורים מאפשרת לסטודנטים להתוודע לערכים חשובים של לימוד סנגוריה, מחויבות לזכויות נאשמים 

 לל.וחשודים, צדק המשפט הפלילי בפרט וצד חברתי בכ

השיעורים העיוניים כוללים דיונים בסוגיות עקרוניות בקשורות בייצוג נאשמים ושודים בפלילים. דגש 
מיוחד יינתן לזכויותיהם של עצורים ונאשמים ולחובותיהם המקצועיות והאתיות של הסנגורים המייצגים 

ההגנה במומחים וחוקרים אותם. בין היתר נידונים נושאים כגון משא ומתן לקראת הסדר טיעון, שימוש 
פרטיים, ניהול המשפט וחקירת עדין וייצוג בהליכי ערעור. השיעורים העיוניים מאפשרים דיון משותף 
בשאלות המתעוררות אגב עבודות הסטודנטים עם עורכי הדין. חלק מהשיעורים ניתנים על ידי מרצים 

 אורחים.

ת חברתית, המגלים עניין במשפט הפלילי בלימוד הקליניקה נועד לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוה ומחויבו
 סנגוריה על נאשמים ועצורים.

 .25% -. עבודה בכתב 15% -. השתתפות פעילה בכיתה 60% -עבודה עם עורכי דין מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-985-01 פרופ' מיכל אלברשטיין הקליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי

Mediation and Conflict Resolution 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הקליניקה משלבת הכרות עם מיומנויות גישור ויישוב סכסוכים ומעורבות בהליכים משפטיים וחקר 
-והיא משלבת מעורבות במחקר בין ERCשלהם. הקליניקה פועלת בחסות המועצה האירופית למחקר 

שופטים לנוכח החתירה לפשרה המאפיינת את לאומי והשוואתי פורץ דרך העוסק בפקידיהם החדשים של 
פעולותיהם. הקליניקה כוללת הכשרה בסיסית בגישור, תצפיות בבתי משפט וראיונות איכותיים. 
השתתפות בקליניקה כוללת הכרות עם היבטים השוואתיים של יישוב סכסוכים שיפוטי תוך מפגשים עם 

עה לסטודנטים אפשרות לחבר בין עולם יישוב צוותי המחקר מאיטליה ומאנגליה. תכנית הקליניקה מצי
הסכסוכים, הגישור והמשא ומתן המשלב בין עולם המשפט, ופורשת בפניהם את הרעיונות והתיאורים 
שבסיסו של חיבור זה. ההכשרה והעבודה בקליניקה מכוונות להקנות לסטודנטים את הכלים הנדרשים 

ובהמשך דרכם המשפטים. במהלך שנת הלימודים, לשם יישום רעיונות אלו בפרויקטים של הקליניקה 
ישולבו הסטודנטים בקליניקה בצוותי הפעילויות השונים של המחקר ובניהם: צוות תצפיות בבתי משפט, 
צוות מחקר וניתוח של פסיקה ודין ישראלים, צוות בניית סדנאות הכשרה לשופטים, צוות תיאום גישורים 

 יעסוק בהמלצות רגולציה.בבית הדין לעבודה בתל אביב וצוות ש

 .20% -. עיוני 40% -. פעילות מעשית 40% -השתתפות פעילה במחקר מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-992-01 טוב-סימן-ד"ר איתי בר ייעוץ וחקיקה

Legislation Clinic 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הלימודים יתקיימו בפקולטה אחת  הקליניקה תפעל בתחומי החקיקה והייעוץ המשפטי. במהלך שנת
לשבועיים, מפגשים עיוניים, שינוהלו על ידי האחראי האקדמי של הקליניקה. המפגשים יעסקו בנושאים 
שונים הקשורים לתחום הייעוץ והחקיקה. יתכן שלחלק מהמפגשים יוזמנו גם מרצים אורחים ממשרד 

 המשפטי.

י יום בשבוע. הם יצוותו ליחידות השונות שבראשם במהלך השנה יגיעו התלמידים למשרד המשפטים לחצ
 עומדים משנים ליועץ המשפטי. השאיפה היא לכל יחידה יצוותו שניים עד שלושה סטודנטים.

בכל אחת מהיחידות ימונה אחראי לקליטת הסטודנטים, שישלב אותם בפעילות היחידה. בין היתר, 
לות של מחקר משפטי הקשורות בתחומי יתבקשו התלמידים מפעם לפעם על ידי האחראי לבצע מט

 העיסוק של היחידה והם יגישו לו את תוצרי מחקרם. 

 .100% -עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-994-01  ד"ר אסף הראל פרקליטות פלילית 

Criminal Justice (Prosecution) Clinic 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

המדינה מייצגת את מדינת ישראל בכל ההליכים הפליליים בבית המשפט המחלקה הפלילית בפרקליטות 
העליות: ערעורים על פסקי דין פליליים מבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ, בקשות רשות ערעור, 
ערעורים על החלטות במעצר, בקשות לדיון נוסף, בקשות למשפט חוזר, בקשות שונות בחום הפלילי. 

מומחיות בייצוג המדינה בהליכים בשלב זה, בהתמודדות עם הסוגיות הפרקליטים במחלקה הם בעלי 
 המיוחדות שמתעוררות בדיונים בבית המשפט העליון.

הדיונים מתמקדים פעמים רבות בשאלות משפטיות עקרוניות ובעלות השלכות רוחב ומשמעות ציבורית, 
והפרקליטים מציגים בשאלות אלה את עמדת המדינה, בכתב ובעל פה. בעקבות זאת נקבעות לא אחת 

  הלכות חדשות, שמחייבות את הערכאות הנמוכות יותר, ומשפיעות על עיצוב המשפט הפלילי בישראל.

בנוסף לייצוג בבית המשפט העליון, המחלקה הפלילית לוקחת חלק מרכזי בגיבוש המדיניות של התביעה 
הכללית ובהנחיית פרקליטויות המחוז וגורמי התביעה השונית. בין היתר, הפרקליטים במחלקה בוחנים 

שפט המחוזיים, המצלות של פרקליטויות המחוז בנוגע לאפשרות לערער על פסקי דין והחלטות של בתי המ
כותבים חוות דעת בנושאים שונים שמתעוררים תוך כדי הליכים פליליים, וממליצים בנוגע למקרים שבהם 
נדרש אישרו של היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום. פרקליטי המחלקה חברים בוועדות ובצוותי 

עי עבירה בהליך הפלילי, המשפט עבודה ארציים שונים )למשל: סחר בבני אדם, חוק הנוער, מעמדם של נפג
הפלילי ומחלות נפש, עבירות שוחד ושחיתות וכו'(. כן מעורבת המחלקה בהליכים חקיקה פליליים, ביחד 

 עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. 

הסטודנטים בקליניקה יחשפו לעבודת המחלקה הפלילית והפרקליטית, על ידי הסיוע לפרקליטי המחלקה 
הקבועים להופעה, ארגון התיק, סיוע בהכנת טיעון בעל פה או בכתב, חיפוש פסקי דין  בכנת תיקים

רלוונטיים לקראת הדיון. מאחר והמחלקה מטפלת בתיקים בהם עולות שאלות משפטיות מהותיות, יסייעו 
הסטודנטים גם בהערכות לטיעון משפטי בשאלות הרוחב השונות העולות בתיקים. הסטודנטים ישלבו גם 

 יווי פרקליטים להופעה בבית המשפט העליון.בל

 .100% -עבודה מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-994-01 ד"ר הראל אסף מחוז ירושלים -פרקליטות פלילית 

Criminal Justice (Prosecution) Clinic – Jerusalem 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

פלילי, מייצגת את מדינת ישראל בכל התיקים הפלילים המנוהלים בבית משפט  -פרקליטות מחוז ירושלים 
השלום והמחוזי בירושלים ומהווה גוף המנחה את מדיניות האכיפה הפלילית המחוז ירושלים. במסגרת 

מחוז זאת מקיימת פרקליטות המחוז קשר הדוק עם משטרת מחוז ירושלים וכן עם ענף התביעות ב
ירושלים, בלווי חקירות המשטרה, הכנת כתבי אישום, ניהול הליכי המעצר וניהול התיקים הפליליים בבתי 

 משפט השלוש והמחוזי בירושלים. 

בעבודה המעשית יוצמדו הסטודנטים לפרקליטים במחוז וילוו את עבודתם השוטפת בתיקים ובנושאים 
וניתוח של ראיות בתיקים פלילים; בעריכת כתבי בית שבטיפולם. בין היתר יתנסו הסטודנטים בקריאה 

דין וכתבי טענות; בכתיבת חוות דעת בתיקים שבטיפול הפרקליטים; בקשר עם נפגעי העבירה ועדכונם; 
 ובליווי הפרקליט להופעה בבתי משפט השלום והמחוזי בהליכים שונים. 

בכל הנוגע להליכים הכרוכים הקליניקה תאפשר לסטודנטים להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלילית 
בניהול התיק הפלילי בערכאות הדיוניות, כבר מן השלבים המוקדמים של ליווי חקירת המשטרה ועד 
לניהול התיק הלכה למעשה בבית המשפט, והדילמות הנגזרות מימנו בכל תחומי המשפט הפלילי, המהותי, 

וש מקרוב מהו הליך פלילי מתחילתו ועד הראייתי והפרוצדורלי. הקליניקה תזמן לסטודנטים אפשרות לח
סופו. במסגרת השיעורים העיוניים הסטודנטים יקבלו ידע תאורטי וכלים מעשיים באמצעות הרצאות 

 פרונטליות של פרקליטים בכירים כמו גם הרצאות אורח.

 בנוסף במסגרת השיעורים העיוניים ידונו הסטודנטים באופן ביקורתי בדילמות המקצועות, האתיות
 והמוסריות אליהם יחשפו במהלך העבודה המעשית.

 במהלך השנה הסטודנטים מחויבים להגיע למשרד המשפטים בירושלים לחצי יום בשבוע.

 פרטים ימסרו בהמשך  מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 

 

  

 . מקצועות בחירה במשפט עברי3

 99-388-01 ד"ר חיים שפירא  הלכות מדינה

State Law 

 .16:00-18:00יום רביעי סמסטר ב', 

ההלכה היהודית מכילה מערכת דינים שנוגעים לחיים הציבוריים ובכלל זה "הלכות מדינה". יחד עם זאת 
בהעדרה של עצמאות מדינית לא התקיימה מסורות הלכתית רציפה בתחום זה. הקמתה של מדינת ישראל 

לא התמודדה ההלכה מעולם: מדינית יהודית ודמוקרטית.  הציבה בפני חכמי ההלכה אתגר חדש שאיתו
סיונותיהם של חכמי ההלכה להתמודד  עם אתגר זה. בין השאלות שידונו: האם ההלכה יהקורס יבחן את נ

יכולה להכיר במשפט דמוקרטי; האם היא מכירה בשוויון פוליטי לכל האזרחים; האם ובאיזו מידה 
במשפט המדינה; האם ההלכה מכירה במשפט החילוני של המדינה מבקשת ההלכה לקבוע נורמות דתיות 

 )ובאילו תחומים(; מה מעמדתם של בתי המשפט האזרחיים לפי ההלכה ועוד.

 .5%. ציון מיטיב 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-501-01 פרופ' יצחק ברנד פילוסופיה בשירות ההלכה

Philosophy at the  Service of Halakha 

 .10:00-12:00סמסטר ב', יום שלישי 

הפילוסופיה של ההלכה נעה בשני מסלולים מרכזיים: במסלול הראשון נידון ההליך ההלכתי בכללו. 
משפטיות. המסלול השני מתמקד בתחומי הלכה מסוימים -הבעיות הנידונות כאן הן, על פי רוב, תורת

 והדיון בהם נערך בממשק עם הפילוסופיה על ענפיה השונים. 

סף, שלישי, זניח יחסית. החל מתקופת הגאונים נעשה שימוש קורס זה מבקש להתמקד במסלול נו
בפילוסופיה ככלי לפסיקת הלכה. הגאונים, וחכמי ספרד אחריהם, פירשו את ההלכה, עיצבו אותה ופסקו 

 בה, באמצעות תובנות ומינוחים פילוסופיים, כמו: חומר וצורה, עצם ומקרה, אובייקט וסובייקט ועוד.

פייני היסוד של הפילוסופיה בשירות ההלכה ואת הפולמוס שהיא עוררה בימי במבוא לקורס נציג את מא
 הביניים )הוויכוח על תקנת טוליטולה( ובעת החדשה )תשובת הרמ"א(.

בספרות הגאונים,  -בחלקו השני של הקורס נציג את מסורת השימוש בפילוסופיה בשירות ההלכה 
 בפירושיהם לתלמוד של חכמי ספרד ובתשובותיהם. 

בחלקו השלישי של הקורס נתמקד בפסיקתו של ר' יוסף ראזין )'הרוגטשובר'(, המבוססת, באופן תדיר, על 
רמב"מית. בהקשר זה נתייחס, בעיקר, לתורת ההכרה ולבעיות בפילוסופיה -הפילוסופיה האריסטוטלית

 של הזמן.

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-503-01 ד"ר נעמה סט ים במשפט העבריהורים וילד

Halakhic Family Law in Israel 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום שלישי 

הקורס המוצע יעסוק בסוגיות ביחסי הורים וילדים במשפט העברי. סוגיות אלו שייכות לתחום הרחב של 
"דיני משפחה" ועוסקות בחובות וזכויות של הורים כלפי ילדיהם, ושל ילדים כלפי הוריהם. במהלך הקורס 

בהן נאמנות איש ילמדו בעיון סוגיות יסוד הנוגעות לייחוס צאצאים ומעמדם המשפטי לאור ההלכה )ו
ואישה בשאלות יוחסין, ממזרים, יחוס בני תערובת( וכן סוגיות הנוגעות לחובות הורים כלפי ילדיהם 

 )ובהן: מזונות ילדים, דין הבחנה, דין מינקת חברו, ענישה גופנית, הולדה כעוולה(. 

כל סוגיה תלמד לגופה תוך שימת דגש על שיקולי פסיקה שהנחו את הפוסקים והתייחסותם לשינויים 
 במציאות הראלית )שינויים חברתיים כמו גם שינויים טכנולוגים(. 

בנוסף, במהלך הלימוד נעמוד על הדומה והשונה בפסיקת בתי הדין ופסיקת בתי המשפט האזרחיים 
 .במדינת ישראל   בסוגיות אלו

 על השתתפות פעילה. 5%. ציון מיטיב 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

סוגיות גבול  -"מקרי גבול עושים דין טוב" 
 בעיון ההלכתי והמשפטי

 99-505-01 ד"ר אהרון אורנשטיין

"Though Cases Make Good Law" – Borderline Halakhic and Jurisprudential 

 .11:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

הקורס יעסוק בניתוח של גבולות ומעברי תחומים במרחב, בזמן, במציאות ובהגדרה המושגית. מצבי תפר, 
, מצריכים יכולת לזהות ולנתח את המאפיינים של (tough cases)משפטי  -המאתגרים את המערך המושגי 

 הגבולות בין תחומים שונים. 

סוגיות כאלה מקבלות טיפול נרחב בעיון ההלכתי והמשפטי. נבחן את היחס להגדרות המשתנות מציאותית 
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מציאות )כגון הגדרת הבדל בין  -או חברתית ולכן גם משפטית והלכתית. בתוך כך נעסוק, ביחסי משפט 
ועוד. במהלך המינים(, ובהגדרות פורמליות המאותגרות על ידי מציאות משתנה )כגון "קו התאריך"( 
 הקורס יעשה שימוש בכלים אקדמיים עדכניים וישולבו בו מרצים אורחים מובלים בתחומם.

נקודות עבור תרומה  5. ציון מיטיב עד 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 והשתתפות.

 

היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה 
 בישראל

 

 פרופ' עמיחי רדזינר

 

99-507-01 

Halakhic Elements of Family Laws 

 
 .16:00-18:00ויום שלישי  18:00-20:00סמסטר ב', יום ראשון 

 

ההלכה היא עדיין מרכיב בדיני המשפחה בישראל )"נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין 
ההלכתיים הרלוונטיים כיום בישראל, תוך תורה"(. במסגרת הקורס נבחן את היסודות של דיני המשפחה 

 שימת דגש מיוחד על הפסיקה בדורות האחרונים ובפרט בפסיקת בתי הדין הרבניים.

נשתדל ליצור תמונה רחבה ככל האפשר לגבי התפתחות המוסדות המשפטיים השונים. אגב כך, נעקוב אחר 
חר גורמים בעלי משמעות רבה גם התפתחות ספרות ההלכה בכללה ואחר ההשפעות השונות על הפסיקה וא

 בדיני המשפחה דהיום )בשל פסיקה עדתית שונה וכדומה(.

הקורס יתבסס על קריאת מאמרים ועל ניתוח בכיתה של מקורות שונים מרחבי ספרות ההלכה. ננתח 
בפרט פסיקה של בתי הדין הרבניים, וינותחו גם שטרות שונים הקשורים לדיני המשפחה, תקנות וחרמות 

 ות מקהילות ישראל וכן פסיקת בתי המשפט הישראליים העוסקים ב"דין התורה" של דיני המשפחה.שונ

בין הנושאים שבהם נשתדל לדון: מערכת בתי הדין הרבניים וסדריהם; שידוכין; כושר לנישואין; דרכי 
נישואין; הקידושין והנישואין והיחסים ביניהם; יחס ההלכה לנישואין אזרחיים; חיובים הנובעים מן ה

 כתובה, זכויות ממון לבעל ולאישה ועוד; גט ועילות גירושין; עגינות והפקעת נישואין; ייבום וחליצה ועוד.

 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות

 

 99-511-01 פרופ' יצחק ברנד דיני חוזים במשפט העברי

Contracts in Jewish Law 

 .10:00-12:00ויום חמישי  10:00-12:00סמסטר א', יום שלישי 

הכרות עם תאוריות מרכזיות ופרקטיקות רווחות בדיני החוזים שבתלמוד ובספרות  -מטרת הקורס 
 השו"ת.

השו"ת, הן הקורס ידון בסוגיות שונות העוסקות בהתחייבויות ובהסכמים בתלמוד, בפוסקים ובספרות 
 מין ההיבט התאורטי והן מין ההיבט הפרקטי, בהתייחס לארבעה תחומים עיקריים:

בעיית ההתחייבות במשפט העברי ופתרונותיה: חייב אני לך מנה; קניין דברים; אסמכתא; קנו  .א
 מידו וקניין סודר; בההיא הנאה. 

 מורה.יסודות החוזה: הבטחה )נושא ונותן בדברים( והסתמכות; גמירת דעת; ת .ב

 משפטי התנאים; פרשנות החוזה.  -תוכן החוזה וצורתו  .ג

עילות ביטול או בטלות של חוזה; חוזה בלתי חוקי; חוזה למראית עין )שטר אמנה ושטר פסים(;  .ד
 טעות והטעיה )הונאה(; עושק )אונס(.
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 . 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-516-01 "ר יעקב חבה ד דיני ראיות במשפט העברי

Evidence in Jewish Law 

 .15:00-17:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות הנוגעות לדיני הראיות של ההלכה. העיון בסוגיות השונות יעשה תוך דיון 
גם בהבדלים בסיסיים הקיימים בין דיני הראיות של ההלכה לדיני הראיות של המשפט הישראלי הנוהג. 

 בעיקר בכל הנוגע לתפקידים של העדים ומהות העדות. 

ותה של העדות בהלכה תוך התייחסות להבדל בין עדות בדיני ממונות לעדות בין יתר הנושאים נעסוק במה
 בדיני נפשות; תפקידם של העדים וחלקם המרכזי בהליך השיפוט.

עוד נעסוק בשאלת פסולי העדות בהלכה, כגון נוגע בדבר, קרוב, אישה, ועוד. ננסה לעמוד על נימוקי 
 קים להיקף כלל הפסילה.הפסילה של עדים אלה ונבחן את ההשלכות של הנימו

עוד נדון בשאלת הודאת בעל דין בהלכה )בדיני נפשות ובדיני ממונו(, בכלל אין אדם משים עצמו רשע 
 בשאלת מקומן של ראיות נסיבתיות ובסוגיה של הכחשה והזמה על היבטיה השונים.

 ככל שהזמן יאפשר נבחן גם את מעמדם בהלכה של ראיות מדעיות וראיות פורנזיות.

 5. ציון מיטיב על השתתפות פעילה עד 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות. 

 

 99-517-01 חיים שפירא ר"ד שיקול דעת שיפוטי במשפט העברי

Judicial Discretion in Jewish Law 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום רביעי 

רחב או שיקול דעת מצומצם בלבד? מהם הגורמים שקובעים את האם רצוי לאפשר לשופטים שיקול דעת 
היקפו של שיקול הדעת במערכת משפט נתונה, מה תפקידו של המחוקק ומהו תפקידו של השופט בעניין 
זה? כיצד נדרשים השופטים להפעיל את שיקול הדעת שלהם? האם עליהם לפעול לאור מקורות משפטיים 

משפטיים? הקורס יבחן את השאלות הללו -יט גם על סמך שיקולים חוץפנימיים בלבד או הם רשאים להחל
בהקשר של המשפט העברי וביחס לענפי משפט שונים: המשפט האזרחי והפלילי, הדין המהותי ודיני 

 הראיות.

 

 .5%. ציון מיטיב של עד 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-528-01 אליהו-הילה בןר "ד הכרעות הלכתיות בענייני קהילה ומדינה 

Halachic, Public and Legal Decisions in Matters of Community and State 

 .16:00-19:00 שלישי', יום סמסטר א

חילוניות בנושאי חברה -דתיות להכרעות שיפוטיות-מוקדי המתח הגלויים והסמויים בין הכרעות הלכתיות
ומדינה דורשים עיון מעמיק הן בפסיקות עצמן, והן בהנחות היסוד האידיאולוגיות והערכיות העומדות 

ההלכתית של  בבסיסן, ובתוכן, היחס למוסדות המייצרים את אותן פסיקות. הקורס יעסוק בהיסטוריה
עמדות עקרוניות אלה תוך השוואתן לתפיסות שונות של מערכות היחסים המורכבות שבין פרט, קהילה 
ומשפט. בין היתר יעסוק הקורס בתפיסות הלכתיות שונות של סוגיות התהוות הסטטוס קוו, גיבוש חוקה 

בורי, ובסוגית השוויון בנטל. וזכויות חברתיות, גיור ושאלת מיהו יהודי, נישואין וגירושין, המרחב הצי
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בחינת הנושאים השונים תהיה באמצעות עיון בחומרים ראשוניים ממקורות המשפט העברי, בחומרים 
 משניים מעולם המחקר, ופסקי דין של בית המשפט העליון. 

 

 * הסטודנטים לקורס זה ייבחרו על המרצה.

 נ"ז( 6.5ש"ס ) 13ס זה, יקחו במשפט עברי נ"ז(. סטודנטים אשר ילמדו קור 1.5ש"ס ) 3* הקורס מקנה 
 נ"ז( מתוך קורס זה יהיה על חשבון מכסת קורסי הבחירה הרגילים.   0.5ש"ס ) 1נ"ז(.   6ש"ס ) 12במקום 

 

 

 100% -השתתפות ועבודות  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-531-01 אליהו-הילה בןר "ד  תיאוריה ומעשה -תורת השפיטה ההלכתית 

Adjudication according to Jewish Law - Theory and Practice 

 .18:00-20:00 ', יום שלישיסמסטר א

. case lawלמערכת השיפוטית במשפט העברי מקום מרכזי בהתפתחות המשפט המתקדם בעיקר באמצעות 
דמותו   הקורס יבקש להעניק מידע היסטורי על בית הדין, הדיין והדיון: המערכת השיפוטית ותפקודה,

ומקומו של הדיין, וייחודו של ההליך השיפוטי במשפט העברי. מעבר למידע ההיסטורי יתמקד הקורס 
הדיין, בשאלות מושגיות של תורת השפיטה והשתקפותן במקורות המשפט העברי: סמכותו וכוחו של 

 הדין, מצבי שיקול דעת, הכרעה במצבי ספק, ואמת משפטית מול אמת עובדתית.  סטיה מן

 
 בקורס ייעשה שימוש במקורות ראשוניים של המשפט העברי עם תרגום לעברית במקומות הנדרשים.

  

 

 10% - השתתפות פעילה; 90% -)ספרים סגורים( בחינת סיום מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 99-536-01 ד"ר איתמר ורהפטיג עו"ד במשפט העבריאתיקה של 

Legal Ethics in Jewish Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

שתי שאלות עיקריות לפנינו. ראשית, עצם מעמדו של עורך הדין כמייצג צד למשפט מעורר קושי, האם אכן 
לסוגיית הרשאה )בבא קמא ע, א'(, ודרך ניתן למנות שליח שימלא מקומו של המתדיין. לשם כך נזדקק 

יישומה לנידון שלנו. במסגרת זו גם נדון במעמדו המשפטי של ייפוי כוח בלתי חוזר. שנית, קשה יותר היא 
שאלת תפקידו. מן המקורות עולה לכאורה יחס חשדני כלפי עורך הדין )משנה אבות א, ח'( ועלינו לדון 

-אז תקופת חז"ל ועד ימינו.  בעיקר נעסוק בשאלות יחסי עו"דבפירוש המקורות וגלגוליו של מעמדו מ
לקוח, כיצד נוצר הקשר המשפטי ביניהם וכיצד הוא מסתיים, נאמנותו ללקוח מחד גיסא ונאמנותו למשפט 
ולאמת מאידך גיסא, אם מתי וכיצד רשאי הוא להערים, להתעלם או להסתיר ראיות. כמו כן נעסוק 

קוחו, הן לפי החוק והן לפי ההלכה. עניין אחר הוא שכר טרחתו, שעורו, קבוע בחובות הסודיות שלו כלפי ל
 או יחסי בהתאם לתוצאה. נקדיש גם מקום לטוען הרבני ויחסו לעורך הדין.

כרקע לדיון נצטרך לדון גם באופן התנהלותו של ההליך המשפטי, בתפקידו ובמעורבותו של השופט, ויחסו 
 לעורכי הדין.

כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין לאור ההלכה, ואם נמצא הבדל, נשתדל להסבירו לבסוף, נבחן את 
 לאור הגישות השונות של המשפט הישראלי לעומת המשפט העברי.
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 .8% -. השתתפות 92% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-545-01 ד"ר איתי ליפשיץ במשפט העבריהפשרה 

Compromise in Jewish Law 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי 

במשפט העברי אנו פוגשים לראשונה את מוסד הפשרה בתקופת המשנה. בראשית דרכה הפשרה מוצגת 
כמוסד שנוי במחלוקת, אך במשך מאות השנים האחרונות תפסה הפשרה מקום מרכזי במשפט העברי 

ה אוטונומיה שיפוטית, הייתה הפשרה אחת מדרכי שנהג בתפוצות ישראל. במקומות רבים שבהם לא נהג
 ההתדיינות העיקרית.

מוסד הפשרה מעורר שאלות משפטיות שונות, חלקן ייחודיות למשפט העברי וחלקן משותפות עם שאלות 
תורת משפטים כלליות. עם הדיון בשאלות אלו תאופיין הפשרה במשפט העברי ויידונו ארבעה סוגי פשרה 

 יווך, הליך שיפוטי של פשרה, פשרה המבטאת את הדין ופשרה כפויה.עיקריים: הפשרה כת

פשרה או ביצוע,  –במהלך הקורס נדון בשאלות אלו ובסוגיות נוספות במסגרת של שישה פרקים: א. מבוא 
המקור הסטטוטורי של הפשרה; מהם הערכים שהפשרה מבטאת; מי הם בעלי האינטרס בפשרה במשפט 

שיקול הדעת המנחה את המפשר;  –ג. תוכנה של הפשרה. ד. הפשרה והדין  העברי. ב. הפשרה לסוגיה.
 התיתכן פשרה בינרית? הפשרה ודיני היושר. ה. הפשרה בבית הדין הרבני. ו. סדרי הדין בפשרה.

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-546-01 פרופ' עמיחי רדזינר דיני קניין במשפט העברי

Property Law in Jewish Law 

 .09:00-11:00ויום שלישי  16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

מטרת הקורס היא לבחון את היסודות המרכיבים את דיני הקניין ההלכתיים. בחינה זו תסייע בידינו, 
מעבר להכרה ספציפית של דיני הקניין, להכיר גם יסודות כלכליים הנכונים לכל תחומי המשפט העברי 

המקורות )למשל, ההשפעה שיש להיותו של דין זה דין דתי על תחומיו ה"משפטיים"( וכן לבחון את 
הספרותיים והמשפטיים של שיטת משפט זו. ננסה לבחון, בהקשר הקנייני, גם מקורות שאינם נחשבים 
למקורות "קלאסיים" בלימוד המשפט העברי, כגון מקרא וספרות מחשבה, אך מובן שרובו של הקורס 

 חז"לית.-יתמקד בספרות ההלכה, החז"לית והבתר

ההלכה של זכות האדם לקניין והכרה בזכויות אדם בכלל; יסודות בין הנושאים שיידונו: קיומה בספרות 
גמירות דעת ומעשה קניין; צורות הקניין המרכזיות ונושאי הקניין השונים; התפתחויות של דקכי  -הקניין

 קניין ספציפיות )סודר, שטר( מן המקרא ועד ימינו; היחס בין חיוב לקניין; קניין רוחני במשפט העברי.

 שיילמד בכיתה, יינתן חומר קריאה נוסף.מעבר לחומר 

 

 

 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות.
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 99-551-01 פרופ' צבי זוהר גיור כהלכה

Giyyur According to Halakha (From Antiquity to the Present) 

 .09:00-11:00שלישי סמסטר א', יום 

יהודים שבחרו להיות יהודים. ההלכה היהודית הגדירה את התנאים וההליכים -מאז ימי קדם היו לא
לביצוע מעבר זהות רדיקלי זה. אולם, במשך הדורות והתקופות הסתמנו תמורות משמעותיות ומחלוקות 

ך מגוון עמדות וגישות הלכתיות נוקבות, אודות התנאים והנסיבות שבהם יוכלו נוכרים להתגייר, ולפיכ
מצויות במקורות יהודיים רבניים )תלמוד, תוספתא, שאלות ותשובות, ספרי הפוסקים(, והן משקפות 
ערכים ותפיסות יסוד אשר למהות הזהות היהודית. המחלוקות הפכו נוקבות במיוחד בעת החדשה עקב 

ממסד הרבני בישראל. על כל אלו נלמד תהליכי מודרניזציה, חילון והפרדת הדת מהמדינה ותהליכים ב
בקורס זה, שיתבסס על לימוד משותף במפגש השבועי של הקורס וכן על עיון עצמי בחומרי הקריאה 

 המופיעים בביבליוגרפיה.

 

 .10% –. השתתפות פעילה 90% -( פתוחיםבחינה סופית )ספרים  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-554-01 ורהפטיגאיתמר  ר"ד הגנת הצרכן במשפט העברי

Consumer Protection in Jewish Law 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום ראשון 

הקורס יעסוק בבעיות יסוד של הגנת הצרכן, השיטה הכלכלית, פיקוח על מצרכים ושירותים, שער 
פגומים ומחירים, הגבלת רווחים, הגינות מסחרית, הונאה וטעות, פרסומת מסחרית, אחריות על מוצרים 

 וכיוצא באלה.

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

ההתמודדות ההלכתית של חכמי ישראל 
 בארצות האסלאם עם המודרנה

 99-555-01 פרופ' צבי זוהר

Halakhic Responses of Sephardic-Oriental Rabbis to Modernity 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום שלישי 

בניגוד לדימוי הרווח, שלפיו רק בהגיעם לישראל נפגשו יהודי ארצות האסלאם עם המודרנה, נחשפו רבים 
מיהודים אלו לתמורות ולתהליכים האופייניים למודרנה כבר בארצות מוצאם. ברבות מארצות אירופה 

תה כמעט בלבדית על ידי התפלגו הקהילות היהודיות לזרמים ולסיעות, כאשר היצירה ההלכתית נעש
הזרם האורתודוקסי. בארצות האסלאם נמנעו פילוגים מעין אלו, וניתן למצוא בפסיקה ההלכתית לנוכח 
המודרנה גישות מעניינות, השונות מאלו שהתגבשו בארצות אשכנז. בקורס זה נעסוק בניתוח מקורות 

שפעלו במזרח התיכון ובצפון אפריקה מזרחיים -הלכתיים ראשוניים שחוברו על ידי מגוון חכמים ספרדים
במאתיים השנים האחרונות, ובפרט במאה העשרים. בקריאת המקורות ההלכתיים נעמוד על השילוב בין 

 הממד ההלכתי ובין המשמעות והיסודות ההיסטוריים, ההגותיים והחברתיים.  

 

 .10% –ה . השתתפות פעיל90% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-557-01 פרופ' צבי זוהר ההלכה לנוכח תהליכי חילון רדיקליים

Law in the Context of Radical Secularization 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי 

על פי ההלכה מתקופת התלמוד וימי הביניים מחולל שבת בפרהסיה הוא "כינוי לכל דבריו". עקב תהליכי 
חילון רדיקליים, רוב עם ישראל נמצאים לכאורה בקטגוריה הזאת, על כל הנוגע מכך. האומנם? על כך נדון 

 בקורס זה. 

ובות הלכתיות ממאתיים השנים תחילה נעיין בסוגיות רקע בתלמוד ובהלכה, אך נמקד את דיוננו בתש
האחרונות. עיון זה במקורות ראשוניים יאפשר לבחון דרכי היענות פרדיגמטיות של חכמי ההלכה לתמורות 

 החברתיות והתרבותיות החריפות של זמננו. 

 

 

 .10% –. השתתפות פעילה 90% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-570-01 לוי יצחק קופר ד"ר ספרות השו"ת

Responsa Literature 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום חמישי 

ספרות השאלות והתשובות )שו"ת( היא הזירה הספרותית העיקרית שבה מתפתח המשפט היהודי. ספרות 
לחיים התוססים של היהודים בפזורות שונות לאורך הדורות. כיצד ההלכה  עשירה זו פותחת בפנינו צהר

התמודדה עם המציאות המשתנה? מי עיצב את ההלכה במשך הדורות מאז חתימת התלמוד? כדי לדון 
בשאלות אלו ואחרות, נעקוב אחרי התפתחות הסוגה הספרותית מראשיתה ועד ימינו. כמו כן, נדון 

ספרות השו"ת, כגון: המתח בין תשובות לספרי פסק, מי רשאי להיות משיב בסוגיות מרכזיות בבחינת 
-ומניין הוא יונק את סמכותו, ועוד. בין הנושאים שיידונו: תיאולוגיה שבספרות השו"ת, משיבים על

אנושיים, שו"ת מן השואה, אגרות אדמו"רים, ספרות השו"תים של הקונסרבטיביים והרפורמיים, הנגשת 
  ושו"תים מזויפים.  השו"ת בימינו,

 

 נקודות. 5ציון מיטיב של עד  .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-579-01 ד"ר יעקב חבה דיני נזיקין במשפט העברי

Tort Law in Jewish Law 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

הנזיקין במשפט העברי, וינסה לתת פשר לתפיסות היסוד הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות הנוגעות לדיני 
 של הלכה באשר לדיני הנזיקין.

בין היתר נדון בשאלת מיקומם של דיני הנזיקין בין דיני ממונות לדיני נפשות; האיסור להזיק; נזק 
 בהסכמה ומהותם של תשלומי הנזיקין השונים כפיצוי ממוני או כתשלום עונשי.

ארבעה אבות נזיקין, יסוד הפשיעה בדיני הנזיקין,  –געות לאחריות הנזיקית עוד נעסוק בשאלות הנו
 תחילתו בפשיעה וסופו באונס, גרמא וגרמי. כמו כן נדון בשאלות הקשורות לשומת הנזק.

 במהלך הקורס נבחין בין נזקי ממון לנזקי גוף, ודגש מיוחד יינתן לסוגיה של "החובל בחברו".

בסייגים לאחריות הנזיקית, כגון: מציל עצמו בממון חברו, מציל ממונו  ככל שיאפשר הזמן נעסוק גם
 בממון חברו, כורח ועוד.
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 נקודות. 5. ציון מיטיב של עד 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 . מקצעות בחירה "משפט ו..."4

 99-109-01/02 מסלם-ר שירי רגב"ד משפט וחברה

Law and Society 

 .18:00-20:00: סמסטר א', יום שלישי 01

 .14:00-16:00: סמסטר ב', יום שני 02

חלקו הראשון של הקורס יתמקד בבחינת הקשרים והשפעות הגומלין שבין המשפט לבין החברה מתוך 
גישות תיאורטיות שונות. במסגרת חלק זה של הקורס ייבחנו גישות שונות באשר למקורותיהם של תכני 

משפט, דפוסי הפעולה של המשפט בחברה והקשר שבין שינוי משפטי לשינוי חברתי. חלקו השני של ה
הקורס יעסוק בנושאים של המשפט בספרים והמשפט בפועל ומחקר אמפירי של המשפט. במסגרת החלק 

ום הזה של הקורס נבחן סוגיות של לגיטימציה וצדק פרוצדורלי, אי ציות לחוק, תודעה משפטית בחיי הי
 יום, ותפקידם של עורכי דין שופטים.

 .90% – (ספרים סגורים. בחינה )10% –עבודה במהלך הסמסטר  מרכיבי הציון הסופי:

 נק' ציון מיטיב על השתתפות על סמך קריאה. 5עד 

 

 99-116-01 ארז בלוםר שמעון "ד היסטוריה של המשפט

History of Law 

 .11:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

לאחר מבוא, שיכלול מושגי יסוד בתחום ההיסטוריה המשפטית, הקורס ידון בסוגיות מרכזיות בתחום 
ההיסטוריה של המשפט בארץ ישראל ובמדינת ישראל החל משלהי התקופה העות'מאנית ועד אמצע שנות 

ת השישים של המאה העשרים. מטרתו הראשונה במעלה של הקורס היא להקנות לתלמידים הבנה בסיסי
בנושא ההיסטוריה של המשפט בתקופה העות'מאנית, המנדטורית והישראלית בראשיתה. בתוך כך, נדון 

 בתפקידו של המשפט כאתר לשיקוף וגיבוש זהות ויחסי כח בחברה הישראלית המתהווה.

 . 85% –. בחינה )ספרים סגורים( 15% –תרגיל להגשה  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-119-01 ליבזוןעדי  "רד משפט וכלכלה 

Law and Economics 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום שלישי 

הניתוח הכלכלי של המשפט בוחן את ההשפעה של כללים משפטיים על התנהגות הפרטים ומסייע לעצב 
כללים יעילים. קורס זה יתמקד בניתוח הכלכלי של מגוון כללים משפטיים הן בתחום המשפט הפרטי כגון 

כגון בתחום דיני  בתחום של דיני הנזיקין, דיני קניין, דיני חוזים ודיני חברות והן בתחום השפט הציבורי
 חוקה ודיני עונשין.

הקורס גם יבחן את אבני היסוד של הניתוח הכלכלי: מה היא הנחת הרציונליות ומה היקפה? מה המוקד 
 תועלת? רווחה? עושר או אושר? כיצד מבצעים אגרגציה של יחידות אלו, האם בכלל?  –של הניתוח הכלכלי 

 . 10% –. נוכחות 90% –ו במהלך הסמסטר ניירות עמדה שיוגש מרכיבי הציון הסופי:

 נק' ציון מיטיב על השתתפות. 5
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 99-905-01 ר יניב גולדברג"ד משפט, ספרות וקולנוע

Law and Culture 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום שני 

הקורס יבחן את יחסי הגומלין, ההשפעות וההתנגשויות שבין המשפט והתרבות, כפי שמשתקפים בספרות 
בתיאטרון ובאולם בית המשפט. בדיון המשפטי יש נסיון להוציא לאור לידי ההיגיון את הנסתר, החייתי 

וסרית את והיצרי. סופרים, מחזאים ובמאים משתמשים במשפט כדרך לארגן בתוך מסגרת רציונלית ומ
 האי רציונלי מתוך הדחף להבין ולהשתלט על הכאוס בהוויה האנושית.

ההתרחשות המשפטית במילה הכתובה, על במה ומסך, חושפת בפנינו את המטען ההרסני והבונה של 
השליטה והמניפולטיביות של המלה. -השפה. השיח המשמש את הדיון המשפטי חושף את המשמעות, כוח

ט המשפטי והספרותי, תוך חשיפת השיח שאינו נאמר, אך משפיע בכל מאודו על באמצעות ניתוח הטקס
הכתוב, ניתן לקבל תמונת מבט משלימה על סוגיה משפטית, ולגלות את הכוחות הלא מודעים המשפיעים 

 על הפסיקה והמחשבה האנושית.  

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 בחירה עות ו. מקצ5

 99-089-01 בלהה כהנא השופטת ד"ר דיני נזיקין במשפחה

The Torts Law and the Family 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום שלישי 

הקורס יעסוק בסוגיות מתקדמות בדיני נזיקין באמצעות דיון בשאלות של התאמת דיני הנזיקין להסדרת 
והמטרות של דיני הנזיקין והתאמתם למערכת היחסים  סכסוכים בתוך המשפחה. נבחן את הרציונלים

משפחתית. נציג מודלים אפשריים לאינטראקציה בין דיני הנזיקין ומוסד המשפחה ונבחן את -הפנים
ישימותם. נעסוק בשאלת אחריותם של בני המשפחה לנזקים שנגרמו על ידי בן משפחה אחר ובפרט 

רמו על ידי בן משפחה אחר ובפרט נתייחס לשאלת נתייחס לשאלת אחריותם של הורים לנזקים שנג
אחריותם של הורים לנזקים שנגרמו ע"י ילדיהם ולאחריות משותפת של הורים וצדדים שלישיים לנזקים 

 שנגרמו לילדיהם.

 .5% –. ציון מיטיב להשתתפות פעילה 100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-092-01 פרופ' אבי בל במשפט הבינלאומי וההשוואתיזכויות יוצרים 

Copyright Law 

 .10:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

התפתחויות טכנולוגיות וכלכליות, במיוחד בענפי התוכנה ותעשיית הבידור, הפכו את דיני זכויות יוצרים 
עשרה עם -החלה במאה התשעלאחד החשובים והדינמיים במשפט. הגנה בינלאומית על זכויות יוצרים 

אמנת ברן ובעשורים האחרונים נוסף מספר רב של אמנות וארגונים בינלאומיים שמגנים על זכויות 
יוצרים. השווקים הבינלאומיים בהם נשכרות היצירות המוגנות על ידי דיני זכויות יוצרים מחייבים ידע לא 

י בשווקים הגדולים כמו ארה"ב ואירופה.רק בדין הישראלי אלא גם במשפט הבינלאומי ובמשפט המקומ  

 

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-202-01 ר יעקב נוסים "ד דיני מסים

Tax Law 

 12:00-14:00ויום רביעי  10:00-12:00סמסטר ב', יום ראשון 

הקורס הנו קורס יסוד בדיני מסים. הקורס יעסוק בעקרונות היסוד של מערכות מס תוך התמקדות בדיני 
מס הכנסה. כמו כן נדון במגמות העיקריות של דיני מס הכנסה בישראל ובשיקולים המכונים מדיניות מס. 

הכנסה, ההבחנה  בין הנושאים שבהם נעסוק במהלך הקורס: הגדרת בסיס המס, זיהוי אירועי מס )הגדרת
בין מיסוי רווחי הון ומיסוי פירותי, סיווג הכנסות, הכנסה רעיונית, פטורים ממס, דיני הוצאות, דיני קיזוז 
הפסדים, מיסוי רווחי הון(, עיתוי הטלת המס, יחידת המיסוי )מיסוי המשפחה, מיסוי התאגיד(, הטבות 

 מס, עסקאות מלאכותיות, דיני מסים והמשפט החוקתי. 

 

 

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 עשויה להיות חובה להגשת תרגילים בקורס. -תרגילים

 

 99-202-02 פרופ' צילי דגן דיני מסים

Tax Law 

 .12:00-14:00ויום רביעי  12:00-14:00סמסטר א', יום שני 

הקורס יתמקד בסוגיות מרכזיות בדיני מס הכנסה. נדון בדיני מס הכנסה הן ברמה היישומית והן ברמת 
המדיניות. בצד העיסוק בשאלה מהו הדין הנוהג, ננסה לבדוק אילו מטרות משרתים דיני המס ואילו 

כמה  מטרות הם אמורים לשרת, מהן ההשלכות התמריציות של המס ומהן השלכותיו החלוקתיות, ועד
 שיטת המס אפקטיבית.

הנושאים שיידונו בקורס יהיו: בסיס המס, סיווג ההכנסה, הכנסות בשווה כסף והכנסות רעיוניות, 
 הוצאות, הכנסות פטורות. 

 

 .20% –. עבודות בכתב 80% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-307-01 ביטון-מרים מרקוביץ' ר"ד מבוא לדיני קניין רוחני

Introduction to Intellectual Property Law 

 10:00-12:00ויום חמישי  09:00-11:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יסקור את ענפיו המרכזיים של דיני הקניין הרוחני: זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות 
לסטודנטים היכרות בסיסית עם התאוריה והפרקטיקה של דיני מסחריים. מטרת הקורס היא להנחיל 

הקניין הרוחני. הקורס יעמוד על טיב הזיקה בין התחומים השונים בדיני הקניין הרוחני וידגיש כיצד ניתן 
 לשלבם כדי להשיג יתרונות בסביבה העסקית המודרנית.

 

נקודות )מותנה בציון  5ון מיטיב של עד צי .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 עובר בבחינה(.

 

 99-313-01 ד"ר אסף הראל משפט מנהלי

Administrative Law 

 18:00-21:00סמסטר א', יום רביעי 

המנהלית כעקרון חוקיות המנהל, הסמכויות של  א.מהותו ומקורותיו של המשפט המינהלי; ב.הסמכות
רשויות המנהל, דיני הסמכה(;ג. הליכי המנהל )כלל הצדק הטבעי, פרסום תחילת תוקף(;ד. שיקול דעת 

הדעת, החובה להתחשב במכלול האינטרסים הענייניים, איסור התחשבות -מנהלי )מהות שיקול
נחיות מנהליות; ו. תיקון החלטות וביטולן; ז. חוזים באינטרסים זרים, סבירות ומידתיות, עקביות(. ה. ה

ומכרזים מינהליים; ח. הבטחות מינהליות; ט. השתק במשפט המינהלי; י. תוצאות ההפרה של כללי 
המשפט המנהלי ותרופות בשל הפרתם; יא. השיפוט בעניינים של משפט מנהלי )סמכויות השיפוט ושיקול 

 מהותיים.-נהלי על גופים דוהדעת בהפעלתן(; יב. תחולת המשפט המ

 

 )ספרים סגורים( 100% - בחינה סופית הסופי:מרכיבי הציון 

 

 99-316-01 אגון-סיון שלמה ר"ד משפט בינלאומי כלכלי

International Economic Law 

 .09:00-12:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יעסוק בתאוריות ודילמות בנוגע למערכת הכלכלית הבינלאומית בעידן הגלובליזציה. בין היתר, 
נדון בעקרונות היסוד של דיני הסחר הבינלאומי )במישור הגלובלי, האזורי והבילטרלי(, ובענף הגדל והולך 

מי והכלכלי נוכח של דיני השקעות בינלאומיות. עוד נדון ביישוב סכסוכים בתחום המשפט הבינלאו
מרכזיותם של מנגנוני ישוב סכסוכים בתחום זה ותרומתם לפיתוח ואכיפת הדין, כמו גם לייצובו של 
משטר שיתוף הפעולה הבינלאומי שהם מהווים חלק ממנו. לצד אלו נעסוק גם בקריאות התגר הנשמעות 

י סחר אזוריים )כגון נגד העמקת האינטגרציה הכלכלית בזירה הבינלאומית, בתופעת התפשטות גוש
צדדיים )כגון הסכם אזור הסחר החופשי בין ישראל והאיחוד האירופי(, -האיחוד האירופי( והסכמי סחר דו

ויחסי הגומלין בין כללי המשפט הבינלאומי הכלכלי בתחום ההשקעות והסחר לבין ענפים אחרים במשפט 
 הבינלאומי הפומבי )כגון הגנת הסביבה וזכויות אדם(. 

 

 

 

 .100% –( סגורים)ספרים  בת שעתיים בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-319-01 פרופ' יובל פלדמן דיני עבודה 

Labour Law 

 .11:00-14:00סמסטר ב', יום ראשון 

, הקורס יסקור חוקים ופסקי דין מרכזיים בישראל תוך בחינת הסוגיות השונות מבחינה דוקטרינלית
בהשוואה בין הדין בישראל לזה הנוהג בארה"ב. בין הסוגיות האמורות יעמדו: הגדרת עובד ומעביד, 
מעמדם של עובדים בצורות העסקה לא מסורתיות, חוזה העבודה האישי וייחודו, חוקי המגן השונים 

לתם, הזכויות העומדות לעובד מכוח החוק והנוהג בכניסה ליחסי העבודה ובסיומם. והתנאים לתחו
במסגרת משפט העבודה הקולקטיבי יבחן הקורס את הגדרת ארגוני עובדים ומעבידים, חובת המשא ומתן 
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הקיבוצי, תחולתם והיקפם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. עוד יבחן הקורס את מאגר האמצעים 
החברתיים והארגוניים העומד לרשות ארגוני העובדים והמעבידים, כגון שביתה, השבתת מגן  המשפטיים,

 ושכירת עובדים חלופיים.

מלבד סקירת המשפט המצוי בישראל, יבחן הקורס את שיקולי המדיניות של המשפט הרצוי והייחוד 
ליטית והן על בסיס החברתי של יחסי עבודה, הן על בסיס מחקרים נורמטיביים מתחום התאוריה הפו

מחקרים מתחומי מדעי החברה העוסקים ביחסי עבודה פנים ארגוניים )כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, 
וכלכלה(. כמו כן ייבחנו השינויים במשפט העבודה בישראל בהקשר החברתי והפוליטי בישראל, כגון שאלת 

מעמדיים בישראל, גלובליזציה -הבין מחויבות המדינה לרווחה מינימלית של אזרחיה ותושביה, הפערים
 ועלייתן של תעשיות וצורות העסקה לא מסורתיות.

 5 -; ציון מטיב 10% –השתתפות פעילה  ;90% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות.

 

 99-323-01 ט.נ ליטיגציה

Litigation 

 ט.נ

 הקורס מיועד לסטודנטים משנה ג' ומעלה.

 

הקורס נועד להכיר באופן תאורטי ומעשי את כל שלבי ניהול ההליך המשפטי. הקורס יתמקד בהיבטים 
המעשיים של ההליך המשפטי על שלביו השונים, תוך הענקת כלים פרקטיים והקניית מיומנויות שונות 

יסוח החיוניים לעבודתו של עורך דין, החל מהשלבים המוקדמים בטרם פתיחת ההליך המשפטי, דרך נ
דין, ניהול הליכים מקדמיים ומאוחר יותר ניהול הליכי הוכחות וכלה בהגשת סיכומים והגשת -כתבי בית

ערעור על פסק דין, והכל אגב התמודדות עם דילמות וקונפליקטים שכיחים אשר עורך הדין מתמודד עימם 
יושמו דגשים ועקרונות לא פעם במהלך ניהול הליך משפטי. כמו כן, ככל שהזמן יאפשר, במסגרת הקורס 

תובעות ייצוגיות, עתירות מנהליות ועתירות  –עיקריים )פרוצדורליים ומהותיים( לגבי הליכים נוספים 
 לבג"צ.

הקורס יכלול תרגילי סימולציה של ניהול ההליך המשפטי, בהם ייטלו הסטודנטים חלק כבאי כח, בעלי דין 
 מסחריים.-ועדים בסכסוכים אזרחיים

 ט.נ ון הסופי:מרכיבי הצי

 

ישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

 99-325-01 פרופ' מיכל אלברשטין

Judicial Conflict Resolution: between theory and practice 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

( ועד settlementמרבית פעילותם של שופטים בארץ ובמקומות רבים עולם מכוונת כיום להגעה להסדר )
כה לא תועדה או הוסדרה באפן שיטתי. הקורס יעסוק בהכרות אמפירית ותיאורטית עם פעילות זו ובקשר 

( והקשר The vanishing trialשלה לעולם ישוב הסכסוכים. בשלב ראשון תלמד תופעת "המשפט הנמוג" )
ת השונות של ישוב סכסוכים מערכתי המתקיים במשפט. לאחר מכן יסקרו התצורו-שלה לשינוי תרבותי

שיפוטי והקשר שלהם לעקרונות יסוד של התחום. לבסוף יסקרו ההשלכות הנורמטיביות של התופעה 
החדשה על תפקידים חדשים של שופטים. הקורס ילווה בראיונות עם השחקנים השונים בהליך המשפטי, 

 תצפיות בבתי משפט ויכלול סימולציות ורשמים מהשדה המשפטי.  

 

 

עבודות כל אחת במשקל של  3. הגשת 40% –עבודה מסכמת מרכיבי הציון הסופי:  מרכיבי הציון הסופי:
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20%. 

 

 99-326-01 ד"ר ניר שניידרמן פשע מאורגן

Organized Crime 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

קורס זה יעסוק בהיבטיו המשפטיים השונים של הפשע המאורגן ובניסיונות להיאבק בו הן על ידי המדינות 
השונות באמצעות מערכות משפט לאומיות והן על ידי הקהילה הבינלאומית באמצעות שיתוף פעולה בין 

רת המונח מדינות ויישומם של הסכמים ואמנות. בחלקו הראשון של הקורס יושם דגש על היקף הגד
"ארגון פשיעה" ועל העבירות הספציפיות המאפיינות ארגוני פשיעה בארץ ובעולם כגון ייבוא וסחר בסמים, 
סחר בבני אדם, עבירות בנשק, אלימות, סחיטה באיומים והלבנת הון. בחלקו השני של הקורס נשאל האם 

נבחן פשיעה מאורגנת חוצת  יש פשע מאורגן בישראל )או שמא פשיעה מאורגנת בהיקף מצומצם יחסית(,
גבולות ואת מידת שיתוף הפעולה בין המדינות השונות והצלחתן למגרה ולחילופין לצמצמה. בחלקו 
השלישי של הקורס נסקור את עבירות המעמד )"סטטוס"( השונות הייחודיות למאבק בפשיעה המאורגנת 

קו הרביעי והאחרון של הקורס נבחן ואת אמצעי האכיפה השונים ובכלל זה אמצעי האכיפה הכלכלית. בחל
האם החקיקה שנוספה בשנים האחרונות איננה רחבה מדי ומקנה סמכויות יתר לרשויות אכיפת החוק 

 שאינן פרופורציוניות למידת הנזק בפועל ובכוח, שגורמים ארגוני הפשע.

 

 .100% –  )ספרים פתוחים( בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-327-01 ד"ר שי שטרן תיאוריה ומעשה –דיני קניין 

Property: theory and practice 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקניין הוא אחד המוסדות החברתיים והמשפטיים המרכזיים בחברה המודרנית. בקורס נבחן את 
התיאוריות המרכזיות שעומדות בבסיס הקניין, ונעמוד על המופעים השונים שלהם בדיני הקניין, כמו גם 

יין ואישיות, בשאר ענפי המשפט אשר מבנים את הקניין או נשענים עליו. נדון בקשר שבין קניין ועבודה, קנ
קניין וחירות, קניין וזכויות, קניין ורווחה מצרפית, וכן בין קניין, אזרחות ואחריות חברתית, וקניין וצדק 
חלוקתי. בנוסף נבחן סדרה של סוגיות מבניות ומעשיות בקניין: איפיון הקניין כשליטה, כאגד זכאויות או 

אה והדרה בקניין; קניין ציבורי וקניין משותף; כאוסף של מוסדות; עקרון הרשימה הסגורה; כניסה, יצי
 קניין ושוק; מהם מושאי הקניין, וכן קניין, נישואין, וירושה.

 

 (20%( + השתתפות פעילה )80%ניירות עמדה ) 6הגשת  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-328-01 טוב-סימן-ד"ר איתי בר תיאוריה חוקתית

Constitutional Theory 

 .12:00-14:00שלישי  סמסטר ב', יום

"תיאוריה  -)ניתן ללמוד רק אחד מהשניים  99-832תנאי אקסלוסיבי: היבטים עיוניים במשפט חוקתי 
 חוקתית" או "היבטים עיוניים במשפט חוקתי"(.  

בעקבות "המהפכה החוקתית" של שנות התשעים התפתח בישראל דיון ער בשאלות כגון: האם נכון לראות 
בחלקם, "חוקה"? האם ישראל זקוקה לחוקה? האם ראוי כי לבית המשפט תהיה סמכות  בחוקי היסוד, או

לפסול חקיקה ראשית העומדת בסתירה לחוקי היסוד? מהו המודל הראוי של ביקורת שיפוטית? האם 
הכנסת רשאית לאמץ פרשנות שונה לחוקי היסוד מאשר בית המשפט? מהי הלגיטימיות של "חוק עוקף 



32 
 

 בג"ץ"? 

אלו אינן ייחודיות לישראל. אלו הן שאלות יסוד במשפט חוקתי ובתיאוריה חוקתית. קורס זה שאלות 
ייקנה לסטודנטים כלים לבחינה ביקורתית ומעמיקה של שאלות אלו על ידי בחינה תיאורטית של שאלות 

כות כגון מהי חוקה, מהן ההצדקות לקיומה ומהן הדרכים לאימוצה. כן נדון בהצדקות התיאורטיות לסמ
בתי המשפט לפסול חקיקה ראשית ובטיעונים המרכזיים נגד סמכות זו. נדון גם במודלים שונים של 
ביקורת שיפוטית. בנוסף תבחנה הגישות התיאורטיות השונות בדבר פרשנות החוקה. לצד העיסוק 

נה בחומרים תיאורטיים, נבחן את המתח בין תיאוריה למעשה במשפט החוקתי הישראלי, ונסיים בבחי
 ביקורתית של השאלה האם )ומהו( הערך הפרקטי של תיאוריה חוקתית. 

 

 . 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-330-01 ד"ר שמואל ילינק חישוב הפיצויים בנזקי גוף

Calculation of Compensation for Bodily Injury 

 14:00-16:00 סמסטר ב', יום חמישי

מטרת הקורס הינה לחבר את עולם האקדמיה התאורטי, אל עולם המעשה ולבחון יישומם של העקרונות, 
הנלמדים בשיעורים השונים, בפסקי הדין, בתביעות השונות ובחישוב הפיצויים תוך סקירה והתעמקות 

נזק. תינתן במושגי יסוד המשמשים בחישוב הפיצויים לנזקי גוף ובחוקים השונים המשפיעים בעת חישוב ה
תשומת לב לשיטות שונות להערכת הנזק ולימוד דרך חישוב הפיצויים בראשי נזק השונים ובהם: נזק 
שאינו נזק ממון, תוך מתן דגש על 'פגיעה באוטונומיה', הפסדי שכר בעבר ובעתיד, תביעות תלויים ופיצויים 

ים, נפגע ישיר למול נפגע משני במקרי מוות כולל "השנים האבודות", תשלומים תכופים ותשלומים עיתי
ועוד; כן תוקדש תשומת לב לנושא הניכויים השונים מסכום הפיצויים, זכות השיבוב והיבטי מס בחישוב 
הפיצויים והכל תוך השוואה בין תביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לבין תביעות אחרות 

 אונות עבודה ועוד. לפיצוי בגין נזקי גוף כגון; רשלנות רפואית, ת

 

 100% -תרגיל סופי  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-386-01 פרופ' רונה שוז משפט בינלאומי פרטי 

 Private International Law 

 .09:00-12:00סמסטר א', יום שני 

בעידן הגלובלי של ימינו, הנגישות למדינות אחרות גדלה בצורה דרמטית. המעבר למעין "כפר גלובלי" 
משפיע עלינו מאוד גם ברמה המשפטית. הנוכחות שלנו במדינות אחרות גדלה ועל כן גם ההיחשפות 

ל הפוטנציאלית למערכות המשפט שאינן במקום מגורינו. בעקבות כך התעצמה החשיבות המשפטית ש
כללי המשפט הבינלאומי הפרטי שחלים על מצבים שבהם מעורב אלמנט זר. במהלך הקורס ניגע בסוגיות 
משפטיות מורכבות שנובעות מסיטואציות שבהן אנו עלולים להתקל בשלבים השונים של חיינו הפרטיים 

? ואם כן, על האם אוכל לתבוע את המעוול בארץ –או העסקיים לדוגמה, מה קורה במצב של פציעה בחו"ל 
פי איזה דין יכריעו באחריות הנזיקית ובשיעור הפיצויים? איזה דין חל על חוזה שאעשה עם תושב זר? אם 
הורישו לי נכס בחו"ל, איזה דין יחול? מה התוקף של צוואה שנעשתה במדינה אחרת? איזה דין חל על יחסי 

ניתן בחו"ל? נלמד את העקרונות ואת הממון בין בני זוג שהתחתנו בחו"ל? איך אוכפים בארץ פס"ד ש
התיאוריות העומדים מאחורי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ונדון בדילמות השונות המתעוררות בקביעת 

 כללים אלו.

 ( גישות שונות.3( תפקידים ומטרתם של כללי משפט בינלאומי פרטי; 2( מונחי יסוד; 1א. מבוא: 

( סירוב 2( כללי סמכות כלליים וספציפיים; 1פט בישראל: לאומית של בתי המש-ב. סמכות שיפוט בין
 תניות שיפוט זרים; פורום לא נאות. –להפעיל סמכות 

 העברות פרטיקולריות; יחסי ממון; ירושה. –( קניין 3( חוזים; 2( נזיקין; 1ג. כללי ברירת דין: 

חת דין זר וחזקת שוויון הדינים;     ( הוכ3; (renvoi)( הפנייה 2( פרוצדורה ומהות; 1ד. בעיות מתודולוגיות: 



33 
 

 ( תקנת הציבור.4

( התנאים בחוק אכיפת פסקי חוץ 2( המסלולים השונים; 1ה. הכרה ואכיפה של פסק חוץ בישראל: 
 .   1958-תשי"ח

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-389-01 אלברשטייןפרופ' מיכל  דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

Alternative Dispute Resolution 

 .16:00-19:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יעסוק בהכרת הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים כפי שהתפתחו בעקבות הקמת התנועה ליישוב 
בארה"ב. נוסף על הכרת  ADR (Alternative Dispute Resolution) -ה –סכסוכים בדרכים חלופיות 

ההליכים הבסיסיים: בוררות, גישור, הערכה מוקדמת, צדק מאחה וכיו"ב, יבחן הקורס את תפקיד יישוב 
הסכסוכים במשפט מזווית תאורטית והיסטורית, ישווה בין הפונקציות של המשפט ושל הגישור ויציע 

טוי להתפתחות תפיסות רעיוניות שונות תורת משפט של גישור. מודלים שונים של גישור יוצגו בקורס כבי
של יישוב סכסוכים. הקורס ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השונים וכן בהקרנת קטעי 

 סרטים ובהשתתפות פעילה של הסטודנטים.

 . 10% –. השתתפות פעילה 70% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 .20% –עבודה בכתב 

 

התנהלות תקשורתית מול הזירה  –צדק צהוב 
 המשפטית בישראל

 99-390-01 ענת פלג ד"ר

The Black Robe and the Yellow Press – Media Strategies of the Legal Community 

 .15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

קורס ייחודי זה המוצע לתלמידי משפטים, משלב בין לימוד הידע העדכני במחקר הבינתחומי על יחסי 
המשפט והתקשורת בעולם המערבי ובישראל לבין הכשרה מעשית בהתנהלות התקשורתית העכשווית 

 בזירה המשפטית בישראל. 

ורת בישראל בשל העלייה הקורס יעסוק בשינויים שחלו ביחסי הגומלין שבין הקהילה המשפטית לתקש
הציבור של -הכמותית בסיקור הנעשה בבתי המשפט בתקשורת הישראלית ולנוכח הרחבת מערכת יחסי

 מערכת המשפט והאכיפה והופעותיהם התכופות בתקשורת של עורכי דין פרטיים.

בהדרכת המרצה יתנסו הסטודנטים בכתיבה עיתונאית משפטית ובשימוש באסטרטגיות תקשורתיות 
צבי משבר משפטיים. הקורס מבוסס על נוכחות חובה והשתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים: במ

 לימוד חומר הקריאה, מעקב אחר סיקור המשפט בתקשורת ותרומה לדיון בכיתה.  

 ציון מיטיב על השתתפות פעילה 5%. עד 100% –( פתוחיםבחינה סופית )ספרים  מרכיבי הציון הסופי:
 .דבותיתוהכנת מטלה התנ

 

 99-394-01 פרופ' יובל פלדמן משפט וכלכלה התנהגותית

Law and Behavioral Economics 

 .11:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

"משפט ופסיכולוגיה" או  -)ניתן ללמוד רק אחד מהשניים  99-441י: משפט ופסיכולוגיה תנאי אקסקלוסיב
 "משפט וכלכלה התנהגותית"( 
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בשנים האחרונות אנו עדים לעליה דמטית בעיסוק בשאלת הרציונאליות במשפט. במרבית תחומי המשפט 
 ההנחה הבסיסית של המחוקק ובתי המשפט הינה כי אנשים בוגרים הינם מקבלי החלטות רציונאליים.

כלה הקורס יבחן את נכונות ההנחה הנ"ל לאור מחקרים שונים במדעי החברה בכלל ובפסיכולוגיה וכל
 התנהגותית בפרט, הממחישים את מגבלות הרציונאליות, ברמה הקוגניטיבית, המוטיבציונית והמוסרית.

עיקרו של הקורס יתמקד בבחינה של תחומי המשפט בהם מגבלות הרציונאליות הביאו לאחרונה לשינוי 
עליהם יושם  בפועל בכללים המשפטיים והן של תחומי המשפט בהם שינוי מעין זה נדרש. בין התחומים

דגש: קבלת החלטות בכניסה לחוזה , אחריות למוצרים פגומים, אפליה לא מודעת, התנהגות ארגונית ודיני 
עבודה, תפיסת בעלות וקניין רוחני, תאוריות של צדק דיוני, לגיטימציה ומוסר, והשלכותיהם לסדרי דין 

 רים במשפט המנהלי.ואכיפה. צדק חלוקתי ודיני המס. אינטרס עצמי ושקילת שיקולים ז

 

 

 5 -; ציון מטיב 10% –השתתפות פעילה  ;90% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות.

 

 99-395-01 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי וזכויות מיעוטים רב תרבותיות

Multiculturalism and Minority Rights 

 .16:00-19:00סמסטר א', יום חמישי 

בשני העשורים האחרונים אנו עדים לתחיה מחדש של שיח זהויות, לרבות עליית מרכזיותה של התרבות 
ככלי ניתוח והגורם המרכזי בעיצוב החברה. הקורס יתמקד בשאלות הנוגעות לאופן שבו המשפט מגיב 

ות מיעוט לתופעות אלה ובהיבטים תיאורטיים הנוגעים ליחס הליברליזם לדרישותיהן של קבוצות תרבותי
ואחרות לזכויות קבוצתיות במרחב; בחינוך; בתקשורת ועוד. העיסוק בסוגיית הזכויות הקבוצתיות של 
קהילות, אשר באופן אינהרנטי פוגעות בזכויות שונות של פרטים בתוך הקבוצה מעלה דילמות מורכבות 

מליות על ארגון תרבותיות בכלל, ובחברה הישראלית בפרט; ולה השלכות חלוקתיות וס-בחברות רב
שיח בין תאורטיקנים הכותבים על הקשר המצוי -שנים מתנהל דוות בתוכה. במשך החברה ויחסי הכוח

והראוי בין פרטים וקהילות והיקף זכויותיהם במערכת ליברלית הפועלת בתוך חברה המורכבת משלל 
דרים משפטיים קהילות. במסגרת זו התפתחה גם כתיבה בתחום המשפט, המנתחת את האופן שבו הס

 המשיג קשרים אלו בתוכה.ל והחלטות בתי משפט ממשיגים וראויים

קורס זה יעסוק בכתיבה זו, יציף דילמות אלו ויעסוק במתח שבין הזכות לתרבות של קבוצה )כל קבוצה: 
שגי והתיאורטי של מיעט כרוב( לבין זכויות ליברליות בשלל תחומים. חלקו הראשון יעסוק בדיון המו

תרבותית", "מדינה ליבראלית", -תרבותיות", "מדינה רב-דים במוקד הקורס כגון "רביסוד העוממונחי 
יות", "מיעוט", "מיעוט בתוך מיעוט" וכו'. החלק השני יבחן דילמות ת"זכויות תרבותיות", " זכויות קבוצ

יבחנו כוללות תרבותיות בהקשר זכויות קבוצתיות. הסוגיות ש-וסוגיות משפטיות המתעוררות במדינות רב
מיעוטים, מיעוטים -בתוך-את סוגיית הייצוג, זכויות שפה, העדפה מתקנת, שוויון קבוצתי, בעית המיעוטים

  וכו'. נדון בדוגמאות שונות הן מהפסיקה והן מהסדרים חקיקתיים מהארץ ומן העולם. 

 

מילים, כל תגובה תוגש ברווח של  400דפי תגובה. היקף כל תגובה יעמוד על  5הגשת  מרכיבי הציון הסופי:
. על כל תגובה להתייחס לחומר הקריאה ולכלול סיכום )בהיקף 12שורה וחצי, שוליים סבירים, פונט דויד 

 של פסקה אחת לכל היותר( והצגת עמדה ביחס לחומר. 

 מתוך חמשת התגובות.  הציון הסופי יורכב מארבעת הציונים הגבוהים

 נקודות של השתתפות פעילה.  5השתתפות פעילה בשיעורים. יינתן ציון מיטב עד 

  

 99-504-01 גינת-עו"ד חגית ברסטל זכויות חברתיות במדינת ישראל

 Social Rights in Israeli Law 

 .14:00-17:00סמסטר ב', יום ראשון 
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צדק חברתי" הפנתה את תשומת הלב לקיומן של זכויות  "העם דורש 2011הקריאה שליוותה את קיץ 
חברתיות. הזכויות החברתיות )כדוגמת הזכות לחינוך, עבודה, בריאות, מדור ועוד(, נחשבות כיום על ידי 
רבים כמסד לקיומן של כלל זכויות האדם וכתנאי מקדמי לקיומה התקין של המדינה הדמוקרטית. אחרים 

 ת של המדינה בחי הפרט.רואים בהם התערבות לא הולמ

הקורס יבחן את התפישות החברתיות והמשפטיות השונות ביחס לזכויות אדם וביחס לתפישות של צדק, 
 חלוקה הוגנת וערבות הדדית.

 כן נבחן זכויות אלו לגופן: מעמדן בשיטות המשפטיות השונות, וההשלכות המשפטיות והמעשיות הנובעות

 מההכרה בהן על חיי הפרט והכלל.

 הקורס יתמקד במעמד זכויות אלו במשפט הפנימי של מדינת ישראל וביישומן בפועל בחברה הישראלית.  

 

 .5% –.  השתתפות פעילה 95% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-513-01 פריגת-איילת בלכר ר"ד דיני ירושה

Succession Law 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

מטרת הקורס היא ללמוד ולנתח את חוק הירושה והפסיקה העוסקת בירושה, תוך התייחסות לגישות 
תאורטיות שונות הנוגעות למוסד הירושה ולמשפט משווה. בקורס יתייחס לשתי הדרכים לזכייה בירושה: 

באים: מעמדו המשפטי של ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה. בין היתר, יידונו בקורס הנושאים ה
העזבון, הגדרת נכסי העזבון, עקרונות הירושה על פי הדין בישראל, כשרות לרשת, הסתלקות מירושה , 

 עסקאות בירושה, צורות הצוואה, פגמים בצוואה, פרשנות הצוואה ומזונות מן העזבון.

 

 . 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-523-01 טוב-סימן-איתי בר ד"ר חקיקהדיני 

 Legislation 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שני 

דיני חקיקה הנו ענף חדש יחסית במחקר המשפטי, אשר נועד לגשר על פער הולך וגדל בין המציאות 
המשפטית לבין האקדמיה המשפטית. מצד אחד, חוקים מהווים את המקור המשפטי המרכזי במערכת 
המשפט, ולפיכך עיקר עבודתם של שופטים ועורכי דין כיום קשורה ביישום ופרשנות חקיקה. מן הצד 

שני, הן המחקר המשפטי, הן ההוראה המשפטית עדיין מתמקדים כמעט לחלוטין בבתי משפט, בשופטים ה
ובפסקי דין. קורס חדשני זה מפנה את תשומת הלב לעבר מחוקקים, הליך החקיקה ותוצריו. חלקו 
הראשון של הקורס יתמקד בהליך החקיקה. נלמד על הליך החקיקה בכנסת ועל הדינים השונים 

יכול, לפיה -ים הליך זה. כן תבחן ההתפתחות הרעיונית מהתפיסה המסורתית של המחוקק הכלהמסדיר
לא תיתכנה מגבלות חוקיות על הליך החקיקה, לעבר התפיסה המודרנית של שלטון החוק במחוקק. בנוסף 

ת נעסוק בתאוריות על התנהגות מחוקקים ועל הליך החקיקה, כגון תאוריית הבחירה הציבורית, תאוריו
הליכיות ותאוריות מוסדיות. כמו כן נעסוק בשלוש התפתחויות מרכזיות ושנויות במחלוקת בהליך 

ית בחקיקה פרטית; מנגנון החקיקה של חוק ההסדרים; והשדלנות עלייה הדרמטהחקיקה של הכנסת: ה
 )לוביזם(.

בתפקידם של  החלק השני של הקורס יעסוק בתפקידו של המשפטן ביחס להליך החקיקה ותוצריו. נדון
היועצים המשפטיים לממשלה ולכנסת בניסוח חקיקה ובשלבי החקיקה השונים. כן נדון בעריכת דין 
חקיקתית ומשפטנים פרטיים בהליך החקיקה. כמו נבחן את תפקידו של בית המשפט בביקורת שיפוטית 

הגישה  -על הליך החקיקה. לבסוף נעסוק בפרשנות חקיקה. נבחן גישות שונות לפרשנות חקיקה
התכליתית; הגישה המתמקדת בכוונת המחוקק ובהיסטוריה החקיקתית; והגישה הטקסטואלית, הטוענת 

 כי בתי המשפט רשאים לפרש חוקים אך ורק על פי לשון החוק.
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 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-532-01 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובנייה

Land-use & Planning Law 

 .11:00-14:00סמסטר ב', יום שני 

 ארגון המרחב החל להתפתח כתחום טכני, צר יחסית של פיתוח כלכלי ושל תשתיות פיזיות עבור אוכלוסיה
נתונה במרחב נתון. ברמה המקומית תחום זה קובע כיצד תיראה השכונה בה התושבים מתגוררים; אילו 
שימושי קרקע היא תכלול; מה יהיה גודל הדירות שיבנו בה; איך ייראו חזיתות הבתים; כיצד ייראו 

יוקמו בה ומה  רחובות השכונה, בה מתגוררים עובדים ומבלים; אילו בתי עסק ייבנו בה; כמה מבני ציבור
יהיו אופיים. ברמה האזורית והארצית התכנון המרחבי קובע בדרך כלל היכן יוקמו ישובים מסויימים ומה 
יהא גודלם, אופיים וסוגם; את הייעודים השונים של שטחים כגון מגורים, תעשייה, פארקים, גנים, ועוד. 

הפוליטית, תכנון ערים, היסטוריה,  של המאה הקודמת החלו לצמוח, מתחומי הגיאוגרפיה 30-בשנות ה
מדעי החברה ולאחרונה גם מהתחום המשפטי, גישות ביקורתיות הבוחנות את השלכות הארגון המרחבי 
על המבנה החברתי במסגרת הקשר היסטורי, חברתי, כלכלי ופוליטי נתון. גישות אלה הצביעו על 

מרחב הפיזי, אלא גם על ההרכב החברתי ההשפעות החשובות שיש לתכנון המרחב לא רק על עיצובו של ה
באזורים שונים; על איכות החיים; על הפיתוח הכלכלי; על הקצאת משאבי טבע ומשאבים ציבוריים 
לטובת קבוצות מסוימות תוך העדפתן על פני אחרות ועל השוויון ואי השוויון בין קבוצות חברתיות שונות 

נטמעה ההבנה כי הסמכות לתכנון המרחב טומנת בחובה  הקשור למיקומן הגיאוגרפי. בעקבות אותן גישות
כוח אדיר שאסתטיקה היא רק מרכיב קטן ממנו. לפיכך, יש להבין ולנתח את מערכת ארגון המרחב 
ככוללת אינטרסים וערכים רבים, הנוגעים להשלכות כלכליות, סביבתיות, תרבותיות, דתיות, חברתיות, 

 פוליטיות, ביטחוניות ובריאותיות.

מטרת קורס זה היא להבין את המטרות העיקריות של הליך התכנון והבניה באמצעות היכרות ראשונית 
עם הדין המהותי והפרוצדורלי בתחום התכנון והבניה תוך הצגת סוגיות מרכזיות במדיניות הציבורית 

 והמשפטית בתחום זה.

 .100% –בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:

 

 פרופ' אבי בל  תעסקאות קניין מורכבו

 עו"ד יהודה ריסקין

99-553-01 

Complex Property Transactions 

 .12:00-15:00סמסטר א', יום שני 

מקובל לחשוב כי המרשם כולל את כל המידע הנחוץ לביצוע עסקאות קנייניות במקרקעין. למעשה, אין 
קשיים וסיכונים, חלקם גלויים, חלקם הדברים כך. עסקאות קניין כרוכות במגוון רחב מאוד של שיקולים, 

ניתנים לגילוי וחלקם נסתרים. לשם הבנה טובה יותר של השיקולים, הסיכונים והמורכבות בעסקאות 
 קניין יש צורך להעמיק את ההיכרות עם היבטים תאורטיים ומעשיים בתחום דיני הקניין.

בדיני קניין ולרכוש הבנה עמוקה  הקורס ישאף להעניק לסטודנטים כלים להתמודד עם סוגיות מעשיות
יותר של תחום דיני הקניין ושל זכויות הקניין וצורות הקניין השונות. במסגרת הקורס נכיר מגוון זכויות, 
מגבלות, יתרונות ושיקולים שאינם באים לידי ביטוי במרשם, נבחן את הסיכונים הכרוכים במגוון זה, 

יק ממנו יתרון על ידי זיהוי נכון של הזדמנויות ועל ידי תכנון ומצד שני נחפש דרכים לנצל מגוון זה ולהפ
 מושכל של אופן השימוש והניצול של הזדמנויות אלו.

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-565-01 יהושע שגב ד"ר משפט ואלימות

Law and Violence 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום רביעי 

תומס הובס האמין כי עולם ללא חוק יהיה עולם אלים, שבו בני אדם מונעים על ידי רצונות בלתי מרוסנים, 
ובהינתן שוויון גם בין בני אנוש, הם עשויים להשמיש את זה. החוק, על פי גישתו של הובס, נועד לדכא 

 ולרסן את אלימות הפרטים. גישתו של הובס מציגה כוח ומשפט כהפכים.

תהיה, כי גישה זו מוטעית, וכי יישום החוק דורש מידה של כוח מאורגן ומוסדר המופעל נגד  טענתנו
עבריינים ומפרי חוק וסדר. הקורס יזהה את מושב האלימות כנגזר מתפיסותינו לגבי החוק, המוסד 
והפוליטיקה. בהקשר זה נתוודע לסיטואציות ולמצבים שבהם הניגוד בין משפט לאלימות הוא לכאורה 
מלאכותי. האם ובמה שונה אלימות המשפט מהאלימות שאותה הוא מתיימר למנוער הקורס ידון בשאלה 
זו תוך התמקדות בנושאים: הקשר המסורתי בין משפט לאלימות; זיהוי עמדות מפתח בפילוסופיה 

ימות הליברלית לגבי שימוש בכוח על ידי המשפט? ניסיונן של תאוריות משפטיות מודרניות להדחיק את אל
החוק; דיסציפלינותהמשפט והאלימות ומושא האלימות )המעבר מגוף לנפש(; באופן ספציפי, נדון 
באלימות ארגוני הטרור ועינוי נחקרים על ידי רשויות הביטחון, עונש המוות, אלימות נגד נשים ואלימות 

 נגד בעלי חיים. 

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

ר מנחם )מריו( השופט ד" הדין המשמעתי
 קליין

99-595-01 

Disciplinary Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

בארץ קיימות עשרות ערכאות סטטוטוריות שונות של דין משמעתי או כאלה היונקות את סמכותן ממקור 
של מעין בוררות ושל הגנה על  סטטוטורי. ערכאות אלו, על מגוונן, ממזגות מאפיינים של משפט חברים,

האינטרס הציבורי. קורס זה יעסוק בבדיקת ההליכים והעקרונות של הדין המשמעתי הכללי לעומת 
 ההליכים והעקרונות הנהוגים בערכאות משפטיות אחרות.

. להעניק התבוננות רחבה בנושא 2. להקנות ידע בסיסי בתחום הגדרת הדין המשמעתי.1מטרות הקורס:
. לדון בשאלת הנחיצות של המערכות המשמעתיות 3מעתי כתוצר היסטורי, חברתי ותרבותי. הדין המש

. לבדוק סדרי דין ודיני 4לאור קיום מערכות פליליות שיש להן לכאורה מענה הולם להתנהגויות עברייניות. 
 . לבחון את ההיסטוריה התחיקתית של הדין המשמעתי5ראיות מיוחדים של ההליכים המשמעתיים. 

.לבדוק נושאים מיוחדים העולים ונידונים בעיקר בערכאות הדין 6ועקרונות הצדק הטבעי החלים עליו. 
. 8. לבחון תפיסות יסוד בקשר לנחיצותם של בתי הדין המשמעתיים. 7המשמעתי של לשכת עוה"ד. 

פתרונות להעמיד את המצב הקיים במבחן הביקורת, הן בהיבט התאורטי והן בהיבט הפרקטי, תוך בדיקת 
 חלופיים.  

 .20% –. השתתפות פעילה 80% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-900-01 חן קוגל "רד רפואה משפטית

Forensic Medicine 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום שלישי 

מטרת הקורס לספק ידע בסיסי שיאפשר לבעלי המקצוע השונים בתחום המשפט הבנה של מושגי יסוד 
נפוצים ברפואה משפטית קלינית ופתולוגית, היכרות עם מנגנונים שונים של חבלות ומחלות, הבנה של 

ריאה מרכיבי החקירה הרפואית המשפטית וסוגי הבדיקות השונות המתבצעות, מגבלותיהן ומטרותיהן, ק
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 99-918-01 שי שטרן ד"ר נטילה שלטונית של מקרקעין

Governmental Taking of Property 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום חמישי 

נטילה שלטונית של מקרקעין, במסגרתה רשויות השלטון נוטלות מקרקעין פרטיים לצורך הגשמתם של 
צרכי ציבור, הינה מעשה שלטוני שנוי במחלוקת בעולם ובישראל בפרט. נטילות מקרקעין אלה מעמתות 

טון באספקת שירותים חיוניים לציבור האזרחים, ומהוות, בין זכותו של הפרט לקניין ובין חובת השל
לפיכך, זירה לעימות נורמטיבי באשר לחלוקה הראויה של הנטל בחברה. תוך התמקדות בחקיקה 
ובפסיקה, הקורס יבחן האם, וכיצד, מגבשים דיני הנטילה השלטונית מערכת של איזונים בין הזכויות 

 מושכלת של חוות דעת רפואית משפטית והסקת מסקנות המתבקשות מחוות דעת.

 נושאי הלימוד בקורס כוללים:

הרפואה המשפטית בזירת מציאת הגופה; קביעת זמן המוות; קביעת סיבת המוות; מנגנון המוות וסוג 
ל תקין; חבלות קהות המוות; הערכת הקשר הסיבתי בין גורמים רפואיים שונים; פרוצדורת הנתיחה בנוה

שחזור מנגנון החבלה; פצעי ירי והנתונים שניתן להפיק מבדיקתם; סוגים שונים של  וחבלות מעצם חד;
תשניק )חנק(; מנגנון המוות והראיות הדרושות לקביעת סיבת המוות; תפקיד הרפואה המשפטית בבדיקת 

ודים בידי רופא משפטי? משמעות קרבנות עבירות מין; חוות דעת רפואית משפטית קלינית ובדיקת חש
 ממצאים טוקסיקולוגיים לאחר המוות? היחס בין מחלה, חבלה וגרם המוות.

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 99-904-01 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי דיני מכרזים

Public Tender Law 

 . 11:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי 

. החידוש 1992 –דבר החקיקה המרכזי המסדיר את תחום דיני המכרזים הוא חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 
המטיל חובה כללית על "המדינה וכל תאגיד ממשלת,  2העיקרי שנוצר בעקבות חקיקת החוק מעוגן בסע' 

או במקרקעין,  מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לערוך מכרז פומבי לביצוע עסקה בטובין
או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו". כלומר, חשיבות 
החוק מתבטאת בכך שלראשונה הוא מעגן את חובתם של מוסדות ממשלתיים לקיים את עקרון השוויון 

חוק שבו עריכת מכרז בשיווקם ומכירתם של משאבי ציבור למיניהם. זאת לעומת המצב עובר לחקיקת ה
היה עניין שבבחירה, והכלל היה שאין חובה חוקית לערוך מכרז אלא שיש להצביע על מקור לקיומה של 
חובה כזו. באופן מסורתי, דיני המכרזים נתפסים כשייכים לתחום המשפט המנהלי ועליה חלים כללים 

ולך וגובר בעשורים האחרונים, בו טכניים ופורמאליים אשר נוצרו במהלך השנים. בשל תהליך ההפרטה הה
רבות מסמכויות ופעולות הרשות הציבורית מועברות לידיים פרטיות, כיום, ההליך המכרזי הפך לאחד 
מתחומי המשפט המשפיעים בצורה משמעותית על עיצוב המדינה והחברה, על איכות החיים, על הפיתוח 

בות תהליך זה, גופים שהוקמו במסגרת המשפט הכלכלי, על השוויון )או אי השוויון( בין מגזרים. בעק
הפרטי משתתפים בהליך המכרזי וכן ממלאים תפקידים ציבוריים. מצב זה מעלה שאלות באשר לתחולתם 
של עקרונות מתחום המשפט הפרטי על גופים ציבוריים ותחולתם של עקרונות מתחום המשפט הציבורי על 

 פים המשתתפים בהליך המכרזי.במיוחד ככל שמדובר בגו -פעילות אותם גופים

מטרת הקורס היא ללמוד את ההסדרים המשפטיים העיקריים שבתחום דיני המכרזים, תוך התמקדות 
בהיבטים החברתיים והכלכליים של דיני המכרזים ובאופן שבו תחום זה מעצב את יחסי הכוחות בחברה. 

ורטי בו נעסוק ברקע התיאורטי הקורס מתחלק לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון הוא חלק תיא
שעומד מאחורי הרציונל לעריכת מכרזים, נעמוד על היקפה של החובה בעריכת מכרז לפני ואחרי קבלת 
חוק המכרזים. בחלק השני, נלמד על שלבי ההליך המכרזי: שלב קיום המכרז; עקרונות יסוד החלים בדיני 

ישי מציג ומנתח פרשות נבחרות הממחישות את המכרזים והחריגים העיקריים לעקרונות אלו. החלק השל
 הקשר הישיר בין דיני המכרזים לבין עיצוב החברה.

 

 נקודות יינתן על השתתפות פעילה. 5. ציון מיטיב של עד 100% -בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי: 
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 והאינטרסים של הצדדים.

חינה תיאורטית ומעשית של דיני הנטילה השלטונית וידון, בין היתר, בשאלות הנוגעות הקורס יציע ב 
לכשרות הנטילה השלטונית, בחובת הפיצוי בגין ביצועה, וכן בגריעת הנגרמות למקרקעין כתוצאה מהליכי 

 תכנון בין היתר, במסגרת תכניות לאיחוד וחלוקה של מקרקעין.

 .100% –ת )ספרים פתוחים( בחינה סופי מרכיבי הציון הסופי:

 

השופטת )בדימוס( עדנה  סוגיות במשפט ציבורי
 ארבל

99-923-01 

Issues in Public Law 

 .10:00-12:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יבקש לפרוש בפני המשתתפים תמונת רוחב של ההתפתחויות במשפט הציבורי, על ענפיו השונים 
ושל מערכת השיקולים השיפוטית בגיבושן. במסגרת הקורס ייבחן פיתוח זכויות היסוד החוקתיות במשפט 

האדם. בין  הציבורי, תוך חלוקה לשתי חטיבות מרכזיות: האחת של המשפט הפלילי, והשנייה של זכויות
הסוגיות שיידונו: הביקורת השיפוטית על החלטות התביעה הכללית; נפגעי עבירה ומתלוננות בעבירות 
מין; ענישה בעידן של זכויות יסוד; חריגים לסופיות הדיון במשפט הפלילי; הודאות במשפט הפלילי; עובדי 

 –והדחה מכהונה ציבורית; ערך השוויון העמדה לדין, פרשנות עבירות עובדי ציבור, מינוי  –ציבור ונבחריו 
חופש המידע בעידן חוקתי; הגירה ומעמד בישראל; משפט, ביטחון וזכויות   זכויותיהן של קבוצות מיעוט;

בין המשפט הפלילי למשפט הציבורי. לצד דיון בעקרונות התיאורטיים יינתן מקום  -האדם; חופש הביטוי
 ן התיאורטי לנקודת המבט הפרקטית בגיבוש ההכרעה השיפוטית.לדיון בדילמות פרקטיות ולשילוב בין הפ

 

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-925-01 ד"ר עדי אייל תורת המשחקים ויישומה במשפט

Game Theory and Legal Applications  

 .12:00-14:00, יום רביעי סמסטר א'

תורת המשחקים היא ענף מתמטי המאפשר ניתוח מדויק של מקרים שבהם התנהגותו של צד אחד 
משפיעה על מערך השיקולים של צדדים אחרים, שבעצמם מתחשבים בהשפעה זו. ניהול משא ומתן, בחירת 

כל אלה דוגמאות שבהן תורת  –מבנה תמריצים בעבודה, התדיינות משפטית ותיאום בין מתחרים 
 דנה, וכללים משפטיים אופטימליים יידרשו לתובנותיה. המשחקים

בקורס נלמד את יסודות תורת המשחקים )כולל דילמת האסיר המפורסמת( באמצעות יישומים משפטיים 
בדיני חברות, הגבלים עסקיים, פשיטת רגל ועוד. נדגיש מודלים פשוטים יחסית, שבהם נעשה שימוש הולך 

 האקדמית, ונבחן את יישומם בבתי המשפט.וגובר בספרות המשפטית 

הקורס יתבסס על קריאה תיאורטית ועל משחקים בכיתה, שהנקודות שיושגו בהם ישפיעו על ציון 
 השתתפות.

 .100% –השתתפות פעילה עבודות ו מרכיבי הציון הסופי:

 

 פרופ' אבי בל סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה

 עו"ד יהודה ריסקין

99-927-01 

Issues in Taxation of Land and Land Use 



40 
 

 .09:00-12:00סמסטר א', יום שני 

העברה, פיתוח ואפילו החזקה של מקרקעין כרוכים במסים, באגרות ובתשלומי חובה אחרים. דיני הקניין 
המיסוי ותכנון ובנייה חוברים יחדיו ויוצרים מערכת משולבת, ונדרשת בחינה משותפת של שלושת 

כדי להבין מערכת זו כראוי, תחומי הקניין, המסוי ותכנון ובנייה מושפעים זה מזה ומשפיעים זה  התחומים
על זה. לדוגמה: זכויות הבנייה ונטל המס הם שיקולים בעלי משקל רב בקביעת אופן ביצוע עסקת 

 מקרקעין שתוכר בדין.

נבחן את ההשלכות המעשיות של  בקורס נעסוק בתחולת דיני המס על הקניין ועל תחוםנ התכנון והבנייה,
דיני המס על זכויות קניין וזכויות בנייה כמו גם את המשמעות הנורמטיבית שיש לקשר בין תחומי משפט 
אלו, על ידי כך ננסה להקנות לסטודנט כלים טובים יותר לתכנון מס בעסקאות נדל"ן והבנה משפטית 

 עמוקה יותר של מערכות הדינים המשולבות הללו. 

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  יבי הציון הסופי:מרכ

 

 99-929-01 ר איאד זחאלקה"ד משפט מוסלמי

Islamic Law  

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע כללי על המשפט המוסלמי ויישומו הלכה למעשה. הקורס יתמקד 
הדורות, מקורותיו והמשפטנים הקלאסיים הבולטים שהשפיעו רבות בהתפתחות המשפט המוסלמי במשך 

על עיצוב המשפט המוסלמי הקלאסי. בנוסף ידון הקורס בהתהוות המשפט המוסלמי בעידן המודרני 
 בהקשרים השונים, במיוחד במקרה הישראלי וכן בהלכה למיעוטים המוסלמים במדינות המערב.

הקורס יקנה לסטודנט ידע אודות מערכת בתי הדין השרעיים בארץ, סמכותם של בתי הדין, והתנהלותם 
במסגרת מערכת המשפט הישראלית. הקורס ידון בענפים השונים של המשפט המוסלמי אולם דגש מיוחד 
יושם על תחום המעמד האישי, אשר נחשב ללבה של השריעה, ואשר מיושמת בו השריעה במדינות 

 וסלמיות שונות וגם בישראל.מ

 .75% –. בחינה מסכמת )ספרים פתוחים(25% –השתתפות פעילה בשיעורים  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-931-01 יועז יובלעו"ד  מבט משפטי ותקשורתי –שחיתות פוליטית 

Political Corruption - Legal and Media View 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי 

בשיח פוליטי, הציבורי, העיתונאי והאקדמי התגבשו שתי גישות נוגדות ביחס לתופעת השחיתות 
הפוליטית. האחת גורסת כי מערכת המשפט רודפת פוליטיקאים, במטרה לאגור כוח ולהחליש את הרשות 

ן של המחוקקת והמבצעת, ואילו על פי השנייה, מורא הדין איננו מוטל על נבחרי הציבור, נוכח כישלונ
רשויות האכיפה למצות את הדין במקרים של שחיתות. בנקודת המפגש שבין משפט פלילי למשפט ציבורי 
מתעוררות שאלות בדבר הדין המהותי, סדרי הדין ויעילות האכיפה, בדבר זכויותיו של איש הציבור כאדם 

רס יעסוק בכל אלה פרטי, והשפעת ההליכים על המשך הכהונה הציבורית, בסביבה רוויית תקשורת. הקו
תוך ניתוח אופן ההתמודדות של מערכת החקירה והתביעה ושל בתי המשפט עם שבהם מעורבים אישי 
ציבור, והשיקולים שהיא שוקלת אל מול המאבק בשחיתות השלטונית, בראי גישות שונות להבנת שדה 

 המשפט.

 .5% -הסמסטר . מבדקי קריאה במהלך 95% -בחינה סופית  מרכיבי הציון הסופי:
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 ד"ר עדי אייל  דיני הגבלים עסקיים

יועמ"ש רשות ההגבלים 
 העסקיים

99-933-01 

Antitrust Law 

 .12:00-14:00ב', יום רביעי סמסטר 

ס נלמד את הרכיבים העיקריים של חוק ההגבלים העסקיים בישראל, יחד עם הבנת היתרונות רבקו
החברתיים הנובעים משימור משק תחרותי. כיוון שזה תחום עתיר פרטים ויישום החוק שונה ממקרה 

למקרה, נשים דגש בהבנת הרקע הכלכלי המוביל לעתים לפרשנות "יצירתית" והבחנה בין מקרים שונים. 
ן את הדיון בהסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים בפסיקה ובהחלטות הממונה על ההגבלים נבח

 העסקיים, תוך התייחסות לדיון המשווה בארה"ב ובאירופה.

 הקורס הנו בשיתוף עם הרשות להגבלים עסקיים וחלק מההרצאות יועברו ע"י היועמ"ש ועובדי הרשות.

 

 .50% – עבודות. 50% –( סגוריםבחינה סופית )ספרים  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-940-01 ר שלמה נס"ד חברות בקשיים

Companies in Distress 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום חמישי 

במסגרת הקורס יילמדו וייסקרו הן ההיבטים המשפטיים והחוקים השונים הקשורים לנושאים הנלמדים 
והן ההיבטים המעשיים, מתוך מטרה ליתן ידע וכלים לסטודנטים לצורך התמודדות מעשית בחיי 

 הפרקטיקה. 

צוקה. צורות במסגרת הקורס ייסקרו הנושאים הבאים: ניתוח הסיבות והאירועים המאפיינים חברות במ
כינוס, פירוק, הקפאות הליכים והסדרי נושים. העקרונות המהווים בסיס  -טיפול שונות בחברות בקשיים

לצורות הטיפול השונות בחברות בקשיים. דרכי מינוי של כונס, מפרק או נאמן, שיקולים בכדאיות המינוי, 
גיות מיוחדות בשיקום וניהול חברות האחריות והסיכונים שבו. ניהול הלכה למעשה של חברות בקשיים. סו

בקשיים. מיומנויות הנדרשות מבעל תפקיד ודרכי התמודדות עם נושאים מיוחדים הנלווים לפעילותו. 
סוגיות בגיבוש הסדרי נושים של חברות פרטיות וציבוריות, ניתוח תיק הקלאבמרקט, אירועי תיק אפריקה 

 ישראל, אגרקסקו, מעריב ואירועים נוספים.  

 

 

 .15%. השתתפות פעילה 85% –בחינה סופית )ספרים סגורים מלבד קובצי חקיקה(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-945-01 בליי גורד"ר  דיני פוליטיקה

The Law of Politics 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום ראשון 

תוך התמקדות מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים להסדרה המשפטית של המערכת הפוליטית, 
בכנסת ובגורמים הפוליטיים והמקצועיים הפועלים בה. הקורס יעמוד על המורכבות בהחלת עקרונות 

 משפטיים על השדה הפוליטי ועל המחלוקות ביחס למידה הראויה של רגולציה בתחום רגיש זה.

ית על הליכי החלק הראשון של הקורס יוקדש להליכי החקיקה בכנסת, ובכלל זה נעסוק בביקורת השיפוט
 החקיקה, בחוק התקציב וחוק ההסדרים ובהסדרת מעמדם של הלוביסטים בהליך החקיקה.

החלק השני של הקורס יעסוק בהיבטים שונים הנודעים לתפקידם ומעמדם של חברי הכנסת, כגון מגבלות 
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 החלות על פרישה מסיעה, חסינות, זכויות יתר ותנאי הכשירות של חברי הכנסת.

של הקורס יוקדש לבחירות לכנסת, ובמסגרתו נעסוק בהסדרה של תעמולת הבחירות  החלק השלישי
 שיטת הבחירות.  ת, בפסילת מפלגות ובהצעות לשינויומימון המפלגו

 

 פות פעילה. תציון מיטיב על השת 5%. עד 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 ,קרקעות ישראל: היבטים משפטיים
 היסטוריים ויישוביים

 99-951-01 פרופ' יוסי כץ

Israeli Land: Legal-Historical and Settlement aspects  

 .10:00-12:00סמסטר א', יום ראשון 

מטרת הקורס לנתח את יחסו של המשפט העברי למרחב וסביבה; להכיר ולנתח את חוקי הקרקעות 
המנדאט ובתקופת מדינת ישראל; לנתח את מנגנוני רכישת העיקריים בתקופה העות'מנית, בתקופת 

הקרקעות על יד הגופים היהודיים בתקופת המנדאט ובשנותיה הראשונים של המדינה; להכיר את המבנה 
המשפטי של הגופים רוכשי הקרקעות ולעמוד על הקשר שבין תהליכי רכישת הקרקעות להתפתחות 

בשלהי התקופה העות'מאנית, תקופת המנדאט וראשית היישובית הכפרית והעירונית בארץ ישראל 
 המדינה.  

 

 

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-960-01 עו"ד אסנת מנדל הלכה למעשה –ייצוג המדינה בבג"צ 

State Representation in Supreme Court – Theory To Practice  

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום ראשון 

בית המשפט הגבוה לצדק הוא זירה בעלת חשיבות מיוחדת בליבון ועיצוב של ערכי המדינה כמדינה יהודית 
דמוקרטית. לאור זאת הוכלת וגדלה מעורבותה של מחלקת הבג"צים בתהליך עיצוב המשפט הציבורי; 

חלקת הבג"צים, כבאת כח כפועל יוצא מכך מסייעת היא לעיצוב דמותם של מוסדות השלטון והחברה. מ
היועץ המשפטי לממשלה, מייצגת נאמנה את הממשלה ורשויות מדינה אחרות הפועלות למימוש מדיניותן 
במסגרת הדין, בהליכים בפני בית המשפט העליון בתחומי המשפט החוקתי והמנהלי. מדי יום מתקבלות 

עתירה בבג"צ. מתן מענה מהיר בישראל החלטות שלטוניות רבות וחלק לא מבוטל מהן מהווה מושא ל
ואיכותי לעתירות אלה משפיע ישירות על יכולת המשילות והתפקיד של השלטון לשם קידום האינטרס 

מאידך  -מחד גיסא, ועל יכולת הציבור ליהנות מפעולה תקינה וחוקית של השלטון המרכזי –הציבורי 
 גיסא.

מורכבת ורוויית דילמות. במהלכו נבחן את  הקורס יעסוק בעבודתה השוטפת של מחלקת הבג"צים שהינה
ייחודו של המשפטן בשירות הציבורי? דילמות המתעוררות אגב ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות והצגת 
תהליך גיבוש עמדת המדינה במענה לעתירות, הכולל בין היתר, גישור על פני עמדות שונות המייצגות את 

ושאי מדיניות לבין נושאים משפטיים. במסגרת הקורס יתקיים האינטרס הציבורי, ועריכת הבחנה בין נ
סיור בבית המשפט העליון, תלמיד הקורס יתנסה בניסוח מסמך משפטי במסגרת ניהול הליך מנהלי ובסוף 

 הקורס יערך משפט מודרך על יסוד עקרונות הייצוג שנלמדו בקורס.

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-961-01 גינת-עו"ד חגית ברסטל דיני חינוך

Education Law 

 .13:00-16:00סמסטר א', יום ראשון 

תחום החינוך נחשב היום כזכות יסודית ובסיסית, המהווה תנאי לקיום חירות המחשבה והביטוי העומדות 
זו טרם הגיעו לכלל  בבסיס המשטר הדמוקרטי. למרות זאת, טיבה של הזכות לחינוך ומהותה של זכות

 גיבוש והדיון המשפטי בהן מצוי בחיתוליו..

השאלות המשפטיות על הזכות לחינוך הן ברובן אוניברסליות )כדוגמת זכויותיהם של מורים ותלמידים, 
גבולות האוטונומיה ההורית בעיצוב חינוך ילדיהם, מקומה של המדינה בעיצוב החינוך( ובחלקן ייחודיות 

עות קיומה של למדינת ישראל )המשמעות הערכית והנורמטיבית של חוקי החינוך במדינת ישראל, משמ
ממ"ד((. מטרת הקורס היא לבחון את הזכות לחינוך על השלכותיה  –מערכת ממלכתית כפולה )מ"מ 

 הערכיות והנורמטיביות, כפי שהן באות לידי ביטוי במדינת ישראל. בין הנושאים שיילמדו:

בה *מערכת החינוך * החינוך כזכות * חינוך ודמוקרטיה *חינוך ממלכתי ופרטי, המדינה והחינוך *חינוך חו
דואליות ממלכתית ופנים פרטיות *זכויות האדם במערכת החינוך )חופש הביטוי של  -במדינת ישראל

תלמידים ומורים, חופש דת של תלמידים, הורים ומורים, חופש העיסוק של עובדי ההוראה( *ההשכלה 
 זכויות אדם של סטודנטים ומרצים, החופש האקדמי וגבולותיו.  –הגבוהה 

 .5% –. השתתפות פעילה 95% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-963-01 מורן שמואלעו"ד  דיני הורים וילדים

Parents-Children Law  

 .16:00-18:00סמסטר א', יום רביעי 

בתא הקורס יעסוק בהיבטים המשפטיים של טובת הילד, היחסים המשפטיים בין הורים לילדיהם 
המשפחתי בצל גירושין ובהיבטים של מעורבות המדינה )בתי משפט, רשויות רווחה וכיו"ב( בתוך התא 

 המשפחתי במצבי משבר.

לבין היבטים  –החוק, הפסיקה והספרות המקצועית  –הקורס ישלב בין ההיבטים העיוניים של הנושא 
צד מנהלים תיקי החזקת ילדים, כיצד מעשיים והשאלות המעסיקות כל עורך דין העוסק בדיני משפחה: כי

חוקרים מומחים ופקידי סעד, כיצד מנהלים תיקי משמורת, כיצד מנהלים תיקי הגירה וחטיפת ילדים, מה 
 בין משמורת למשמורת משותפת וכיו"ב.

 

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-965-01 אגון-ד"ר סיון שלמה משפט וטרור  

Law and Counter Terrorism 

 .09:00-12:00סמסטר א', יום שני 

מציב אתגרים קשים בפני המדינה בדמוקרטית. מאבק זה מחדד את המתח  21-המאבק בטרור במאה ה
בין האינטרסים של ביטחון לאומי מחד ושמירה על זכויות אדם מאידך, מעורר שאלות בוערות בנוגע 

ו, ידי המדינה. בקורס זה נבקש לנתח מהיבטים עקרוניים ביחס לסוגיות אל-לגבולות השימוש בכוח על
ולבחון באופן ביקורתי והשוואתי מגוון אמצעים מנהליים ופליליים ומבצעים הננקטים במסגרת המאבק 
בטרור, תוך שימת דגש על הפרקטיקה הנוהגת בנושא בישראל ובארה"ב. בין היתר נידרש לשאלה היסודית 

רת המשפטית של עצם הגדרתו של המונח "טרור" בדין המדינתי והבינלאומי. כן נעסוק בשאלת המסג
המסדירה את המאבק בטרור, ובפרט בשאלה האם מאבק זה כפוף לפרדיגמת אכיפת החוק ודיני זכויות 
האדם, או שמא מעשי טרור בצביונם ועצימותם כיום עולים כדי עימות מזוין, המוסדר בעיקרו על ידי דיני 

וק בשאלת חוקיותם של הלחימה של המשפט הבינלאומי. לאחר דיון בשאלות עקרוניות אלו נפנה לעס
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מגוון צעדים ספציפיים הננקטים לצורך הגנה על חיי אדם ומניעת פעולות טרור, ובכלל זה סיכולים 
ממוקדים, מעצר וחקירה של חשודים בטרור, הריסת בתי מחבלים לצורכי הרתעה, והגבלת חופש הביטוי 

ואחרות יבקש הקורס להציג את כאמצעי למניעת אלימות והסתה לטרור. בהתבסס על דיון בשאלות אלו 
, לעמוד על ההסדרים הנוהגים בתחום ולבחון מקרוב את האתגרים 21 -מורכבות המאבק בטרור במאה ה

העומדים בפני דמוקרטיות מערביות בבואן לממש את חובתן להגן על חייהם של אלו הנתונים לסמכותן 
 ד בחברה דמוקרטית.מפני מעשי טרור, תוך שמיהר על זכויות אדם המהוות ערך יסו

נקודות ציון מיטיב בגין  5עד  . 100% –)ספרים פתוחים(  בת שעתיים בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:
 השתתפות פעילה.

 

 99-971-01 צילי דגןפרופ'  מיסוי בינלאומי

International Taxation 

 16:00-18:00סמסטר א', יום רביעי 

דיני המס על שני סוגי פעילויות במישור הבינלאומי: השקעות מקומיות במסגרת הקורס ננתח את השפעת 
 של זרים והשקעות תושבים מקומיים בחו"ל.

הקורס יעסוק במכשירים למניעת מיסוי כפל במדינות תושבות ובחוקי עידוד השקעות ההון במדינות 
 מארחות, הן ברמת המדיניות והן ברמת הדין החל.

ות בין מדינות על השקעות, תושבים ורווחים ממסים ובתפקידיהן של ברמת המדיניות, נעסוק בתחר
 .2003האמנות למניעת כפל מס. ברמת הדין, נבחן את הוראת הדין הישראלי בעקבות הרפורמה של 

 

 . 100% –( פתוחיםבחינה סופית )ספרים  מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 99-979-01 רייך-ד"ר מיטל סגל משפט וזיקנה

Elder Law 

 15:00-17:00סמסטר ב', יום שני 

המהפכה הדמוגרפית ועם ההזדקנות המואצת של החברה בעולם,  הקורס סוקר את התמודדות המשפט עם
 מתוך התייחסות לקידום זכויות אנשים וזקנים בישראל.

בין היתר, הקורס יציג היבטים סוציולוגיים, כלכליים, תרבותיים, פוליטיים, מבניים ואחרים של הזדקנות 
החברה האנושית והישראלית; יסקור את החקיקה והפסיקה בישראל המתייחסת לאוכלוסיה הזקנה 

חברה והגנה ולזכויותיה; יציג מגמות חדשניות בתחום המשפט והזיקנה עם דגש על קידום מעמד הזקנים ב
על זכויותיהם הבסיסיות; יעניק כלים לקידום זכויות הזקנים בישראל וליצירת שינוי חברתי במעמדם 

 באמצעות המשפט.

 . 100% –בחינה סופית  מרכיבי הציון הסופי:
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 . מקצועות בחירה בשפה האנגלית6
 

ייצוג קשישים ולקוחות 
פגיעים אחרים: נושאים 

 אתיים ופרקטיים

 פרופ' פיליפ ג'נטי

Columbia University 

99-005-01 

Lawyering for the Elderly and Other Vulnerable Clients: Ethical and Practical Issues 

Monday, December 19, 11:00 – 15:00 
Wednesday, December 21, 14:00 – 18:00 
Thursday, December 22, 14:00 – 18:00 
Tuesday, December 27, 12:00 – 16:00 
Wednesday, December 28, 11:00 – 15:00 
Friday, December 30, 8:00 – 12:00 

This course will focus on issues of lawyering theory, legal ethics, and practical skills in the 

context of the representation of the elderly and other vulnerable clients. Topics covered will 

be conceptions of the lawyer’s role; the allocation of decision-making responsibility between 

lawyers and clients; interviewing and counseling clients and ascertaining their values and 

goals; and confidentiality and conflicts of interest.  Each of these topics will include an 

examination of the special challenges of, and principles applicable to, representing elderly 

clients and other clients with diminished capacity  

   

Classes will be conducted through a combination of lectures, discussions, and exercises, 

writing assignments, and group presentations.  The course will use a variety of materials 

including ethical codes, articles, and case studies 

 

משפט ורגולציה של 
 אינטליגנציה מלאכותית

 פרופ' ניקולס פטיט

University of Liege, Belgium 

99-006-01 

Law and Regulation of Machine Intelligence 

Tuesday, November 22, 16:00 - 20:00 
Wednesday, November 23, 14:00 - 18:00 
Friday, November 25, 8:00 - 12:00 

Discussions over the regulation of machine intelligence (“MI”) are all the rage as artificial 

intelligence (“AI”) and robotic technologies are introduced in society.  Computer engineers’ 

fears that overly rigid regulations might stifle innovation have fueled proposals to create 

regimes of selective immunity for research on certain types of robotic applications.  At the 

same time, ethical concerns have prompted calls for an all-out ban on research in relation to 

automated weapons.  Some scholars even claim that robots will become so important to 

mankind that “a new branch of the law” is needed, “to grant their race and its individual 

members the benefits of legal protection”, much like society did with the environment. 

Students who follow this course will gain a good understanding of the prospective regulatory 

issues related to MI as well as of the theories of regulation. 
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 פרופ' אריאל אזרחי דיני התחרות באיחוד האירופי

University of Oxford 

99-008-01 

European Competition Law and Policy 

Tuesday, December 27, 8:00 – 12:00 
Thursday, December 29. 12:00 – 16:00 
Sunday, January 1, 8:00 – 12:00 

 Introduction to Competition Law Enforcement and Antitrust Economics 

 The Extraterritorial Reach of EU competition law 

 Abuse of Dominant Position  

 Oligopolies, Tacit Collusion and Unilateral Action  

 The European Merger Regulation 

 Public and Private Enforcement of Competition Law 

 New Market Dynamics and Enforcement Challenges 

 Big Data and Big Analytics 

 Algorithms and competition Law enforcement 

 International Co-operation 

 

בוררות מסחרית בינלאומית: 
 חוק ופרקטיקה

קרן לאיק' גב  

Clifford Chance, Paris 

99-009-01 

International commercial arbitration 

November 6 – November 20 

 *טרם נקבעו מועדים מדוייקים

 International Arbitration Agreements 

 International Arbitral Proceedings/Procedure 

 Arbitral Awards 
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מבוא למסגרת המשפטית של 
סין ככלכלת שוק 

 סוציאליסטית 

 פרופ' שיאן צ'ו זאנג

Prof. Zang, Xian Chu 

99-014-01 

Introduction to the Legal Framework of China as a Socialist Market Economy 

Sunday, December 4, 10:00 – 13:00 

Monday, December 5. 11:00 – 14:00 

Tuesday, December 6, 8:00 – 11:00 

Thursday, December 8, 9:00 – 12:00 

Economic reform since late 1970s has not only lifted China to the second largest economy in the 

world, but also posed serious institutional challenges to its social and market transition. Given China 

still being a socialist country, the path of its economic and legal modernization has been quite unique 

as compared with other developing economies. Against this background this course is designed to 

provide students with basic knowledge of China’s economic taking-off in the past 40 years, the 

current market and legal conditions and the challenges facing China’s future development. 

The course at an introductory level with a practical approach aims at enabling students to understand 

China’s current legal system and to appreciate its basic characters from a comparative perspective. 

Some issues raised in market globalization, such as market access, equal competition, government 

regulation and corporate social responsibilities, will be examined in the context of China’s enactments 

and its social and legal environment.  

72 hours take-home exam with the questions assigned :הציון הסופי ימרכיב   

 

קניין ורגולציה של משאבי 
 טבע

 פרופ' מוסטרט האנרי

Prof. Hanri Mostert  

99-019-01 

PROPERTY AND REGULATION OF NATURAL RESOURCES  

This course aims to introduce the theoretical principles that underlie regulation of natural resources, 

particularly in respect of mineral and petroleum resources. The course aims to promote critical study of 

how natural resources are, and can be, regulated. The course will investigate the following themes: (i) 

regulation of natural resources, (ii) governance of natural resources, (iii) ownership and rights, (iv) 

sovereignty and licensing, (v) expropriation, and (vi) environmental management.  

Upon completion of this course, students should have an understanding of the basic principles 

informing natural resources law.   

100% - Home Test :הציון הסופי ימרכיב   
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 פרופ' אדלמן מרטין דיני פטנטים בארה"ב

Prof. Martin Adelman 

99-078-01 

American Patent Law 

Thursday, December 15, 8:00 – 12:00  

Tuesday, December 20, 9:00 – 13:00 

Monday, December 26, 11:00 – 15:00 

"An overview of the patent law system in the United States designed for students without a 

patent background, including those without a technical background. Topics include patentable 

subject matter, written description and enablement, anticipation and obviousness, literal and 

infringement by equivalents, and remedies for patent infringement. The course will include a 

discussion of the role of the Court of Appeals for the Federal Circuit as well as the effects of 

the seventh amendment of the Constitution of the United States on patent trials. Comparisons 

will be made where appropriate with the European Patent Convention and Japanese Patent 

Law. In essence the course will be a shorter version of the course taught for many years by 

Professor Adelman and Chief Judge Rader at the Munich Intellectual Property Law Center". 

 

 עבודה 100%:הציון הסופי ימרכיב 

 

 

 99-038-01 לאופר-סילד"ר פמלה יוק אתיקה רפואית ומשפט

Medical Ethics and the Law 

 * הקורס יתקיים בסמס' א'. טרם נקבעו מועדים מדוייקים. 

This course will discuss medical dilemmas that involve legal and ethical complexity. The 

course will focus on issues doctors face during medical treatment and rights of patients facing 

a decision regarding their health. As a one credit course, we will not cover all relevant topics 

to medical ethics, but will discuss a few topics, deciphering the legal and ethical implications 

involved. The course will discuss the existence of a number of different theoretical 

approaches to medical ethical dilemmas and consider the benefits and drawbacks of each. 

Themes that will be discussed include: (1) Patients' rights versus doctors' rights; (2) The right 

to medical care; (3) The right to privacy; (4) The rights of pregnant woman and the status of 

the fetus; (5)The right to die and the implications on the nature of life; and (6) The body as 

property. The course will makw reference to Israeli Law in comparison with the current 

situation in foreign legal systems.  

 

 

 

http://www.law.gwu.edu/faculty/profile.aspx?id=1701
http://www.law.gwu.edu/faculty/profile.aspx?id=1701
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 99-506-01 פרופ' אבי בל ישראלי-הסכסוך הערבי

Legal Aspects of the Israeli-Arab Conflict 

November 6 – December 31: 
Tuesday 11:00 – 14:00 
Wednesday 11:00 – 14:00 

The course examines international law as it relates to the Arab-Israeli conflict. The course 

will address topics including the sources of international law, the law of sovereignty and 

statehood, the laws of war, acquisition and loss of territory, trust territories and rights of self-

determination, the role and authority of international institutions such as, the UN and 

International Court of Justice, the law of human rights, refugee law international criminal law, 

international law concerning terrorism, and laws of occupied territories. Emphasizing the 

factual contingency of legal claims, the course will explore not only legal doctrine but the 

relevant historical documents and events shaping application of international law to the Arab-

Israeli conflict, including the Mandate for, Palestine, Armistice Agreements' Peace Treaties' 

Oslo accords, the ICJ advisory ruling and UN resolutions and decisions  

 . 100% –: בחינה סופית הציון הסופי ימרכיב

 

  סדנאות .7

 פרופ' יובל פלדמן סדנה למחקר אמפירי

 פרופ' אורן פרז

99-302-01 

Empiric Research Workshop 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום רביעי 

אחד התחומים הצומחים ביותר בשנים האחרונות במחקר המשפטי הן בעולם והן בישראל הוא תחום 
המחקרים האמפיריים במשפט. תחום זה אשר זוכה להשפעה גוברת הן באקדמיה והן בפרקטיקה, מכיר 
בתרומה האפשרית של ניתוח המבוסס על איסוף שיטתי של נתונים על המישורים השונים בהם המשפט 
פועל. במישור התיאורטי, הגישה האמפירית למשפט מתכתבת עם מרבית הזרמים התיאורטיים הנוגעים 
לחיבור בין משפטים למדעי החברה )כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה( ואף ביחס לחלק מן 
החיבורים בין משפטים למדעי הרוח )פילוסופיה, היסטוריה, ספרות(. עובדה זו מייצרת עושר מתודולוגי 

חומי ההשפעה של עצום בזרם האמפירי שכן הוא נשען במידה רבה על תמהיל רב של תחומים. מבחינת ת
הגישה האמפירית למשפט, ניתן לזהות עבודה אמפירית משמעותית בכמעט כל תחומי המשפט המהותי 
והדיוני, ביניהם דיני חוזים, נזיקין קניין, תאגידים, מסים, עבודה, ראיות וסדרי דין. בשל העושר וההיקף 

 של התחום, תוצע הסדנה במשותף ע"י אוניברסיטאות ב"א ות"א.

ה תתחיל בשיעורי מבוא מתודולוגיים שיועברו ע"י מנחי הסדנה ביחס לסוגי המחקר הבולטים הסדנ
בתחום והדרכים לשלב ביניהם )מחקרים כמותניים, איכותניים, ניסויי שדה, ניסויי מעבדה, השפעה 

ת רגולטורית ובתי משפט(. לאחר מכן יוזמנו לסדנה כעשרה חוקרים מובילים מן הארץ ומן העולם להרצו
על עבודות בשלבי הכנה. במהלך ההרצאות יושם דגש הן על ההיבטים המתודולוגיים והן על הקשיים 

 הנורמטיביים שעולים מביסוס מדיניות משפטית על בסיס מחקר אמפירי.

 

 .20% -. נוכחות והשתתפות 80% -ניירות עמדה מרכיבי הציון הסופי: 
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 ד"ר עדי אייל *סדנה למצטיינים

 תותרי ג'ובראן ד"ר מנאל

99-305-01/02 

99-308-01/02 

The Program for Fostering Excellence in Law 

 .18:00-20:00)שיעור(: שנתי, יום שלישי  01

 .20:00-22:00)תרגיל(: שנתי, יום שלישי  02

מטרת התכנית להכשיר סטודנטים מצטיינים בפקולטה תוך דגש על העשרה אישית ומשימות קבוצתיות 
 גם יחד.

לתכנית, המשתרעת ככלל על פני שנתיים, תתקבל קבוצה קטנה של תלמידים בשנות לימודיהם השנייה 
והשלישית בפקולטה. המשתתפים יעברו חניכה אישית תוך ביצוע פרויקטים מחקריים ומקצועיים לפי 

ות בבחירה בחירתם. לתכנית שלושה רבדים עיקריים: סמינר ייעודי לתלמידי התכנית; מטלות מחקרי
אישית )קבוצות קריאה, מחקר יישומי, פרויקטים ייעודיים(; וארגון כנסים ופעילויות מקצועיות המכוונת 

 לקהל הפקולטה ולציבור הרחב.

תלמידי התכנית יזכו לעידוד ולתמיכה ברישום לקורסים מחוץ לפקולטה )כולל ויתור על דרישות קדם( 
לויות התכנית יתאפשר קשר עם אנשי מקצוע מהפרקטיקה ובגיבוש תכנים למחקר אישי. במסגרת פעי

 הפרטית ומשירות המדינה, ותתכן אפשרות להשתלב כעוזרי מחקר לסגל הפקולטה.

 השתתפות בתוכנית תחליף את ההשתתפות בסמינריון עיוני בשנת הלימודים השלישית.

כחשובים לא פחות מאשר תהליך הקבלה יכלול ראיונות אישיים ודגש על סקרנות ויצירתיות מחשבתית 
 ציוני. פרטים לגבי התכנית ומועדים לראיונות מרוכזים יינתנו במפגש מבוא שיירך ע"י מנחי התכנית.

 .100% –השתתפות ומטלות לאורך השנה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 פרופ' שחר ליפשיץ *שיטות מחקר למתקדמים

 ד"ר אורי אהרונסון

99-306-01 

Advanced Research Methods 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום שישי 

במסגרת לימודי החובה במשפטים, ניתן בשנה ב' קורס על "שיטות מחקר" שעוסק בהיבטים האקדמיים 
של הפרופסיה המשפטית, בתהליכי יצירת הידע המשפטי, הכתיבה האקדמית ובמתודולוגיות שונות 

של הצעת מחקר מנומקת כהכנה לעבודה בהיקף  במחקר המשפטי. מטלת הסיום בקורס החובה היא הגשה
מסיימים מצטיינים של הקורס המוקדם בשיטות מחקר שהגישו  12-סמינריוני. הקורס הנוכחי מיועד לכ

הצעות מחקר ברמה אקדמית גבוהה במיוחד אשר יש בהן פוטנציאל לעבודה מעולה ברמת מאמר 
טר א' של שנה ג' עבודה על יסוד הצעת פרסום. סטודנטים אלה יכתבו במהלך סמס-סטודנטיאלי בר

המחקר שהוגשה בשנה הקודמת. הכנת העבודות תיעשה בפיקוח הדיקאן, פרופ' ליפשיץ, וצוות הקורס 
בשיטות מחקר בראשות ד"ר אהרונסון. עבודות מצטיינות תוצגנה בהמשך בפורום בהשתתפות חברי סגל 

 נטיאליים של כתב העת "מחקרי משפט".וסטודנטים, והן תישקלנה לפרסום בחלק המאמרים הסטוד

במהלך הסמסטר יתקיימו מפגשים ספורים של הקבוצה כולה, אך עיקר ההנחיה תבוצע באינטראקציה 
 אישית בין המנחים לתלמידים. הקבלה לסדנה מותנית בראיון אישי.

 .100% –עבודה סופית מרכיבי הציון הסופי: 
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 פרופ' צילי דגן סדנה ברגולציה

 עדי איילד"ר 

 טוב-סימן-ד"ר איתי בר

99-315-01 

Regulation Workshop 

 .18:00-20:00שנתי, יום רביעי 

הסדנה לחקיקה ורגולציה תתמקד בהליכי החקיקה ובתפקיד המשמעותי שיש לרגולציה בעיצוב פניו של 
תאורטיים המשפט בפועל. במסגרת הסדנה נקדיש מספר מפגשים ללימוד טקסטים שיתמקדו בהיבטים 

של הליכי חקיקה ורגולציה. התלמידים יקראו את הטקסטים ויגישו ניירות תגובה עליהם והמפגשים 
 בכיתה יעמיקו ויבססו את ההיבטים התיאורטיים האמורים.

לאחר הנחת התשתית המשותפת יופיעו בפני תלמידי הסדנה שורת דוברים העוסקים בפועל בחקיקה 
 שהיו מעורבים בהם.וברגולציה שיציגו מקרי מבחן 

 

 .100% –עבודה סופית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-317-01 ד"ר עדי אייל *סדנה ברגולציה כלכלית

Economic Regulation Workshop 

 פירוט הפגישות והפעילות בסדנה יימסרו ע"י המרצה 

 מטרות הקורס:

אמת לאפשר שיתוף פעולה -על בעיות להציג בפני התלמידים את עקרונות הרגולציה הכלכלית תוך יישום
עם עורכי דין מהפרקטיקה ביצירת ניירות עמדה איכותיים שיוגשו למשרדים הממשלתיים ולרגולטורים 

 המתאימים.

 

 תוכן הקורס:

עקרונות הרגולציה להלכה ולמעשה; רגולציה כלכלית והמוסדות המשפטיים המאפיינים אותה; שילוב בין 
הציבור והעסקים לבין הכלים המשפטיים המתווים התנהגות עסקית; אפשרות ניתוח כלכלי והשפעות על 

פעולה של רגולטורים שונים; אפשרות השפעה על רגולציה באופן כללי ועל רגולטורים ספציפיים; מעורבות 
 הציבור בהליכים מנהליים והשפעה על הכרעות דמוקרטיות

 

 

 .100% –ולטור הייעודי נייר עמדה הניתן להגשה לרגמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-329-01 ד"ר אורי אהרונסון סדנה למשפט ציבוריה

Public Law Workshop 

 .13:00-15:00שנתי, יום שני 

( חשיפת התלמידים/ות לדיון התיאורטי והביקורתי אודות 1הסדנה למשפט ציבורי תוקדש לשתי מטרות: )
, החשיבות והקשיים של מחקר בתחום המשפט החוקתי. לשם כך יוקדש השליש הראשון של הפונטנציאל

הקורס לקריאה מודרכת של כמה טקסטים עדכניים בתיאוריה ובמתודולוגיה של המשפט החוקתי 
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)רוברטו אונגר, אהרן ברק, טום גינזבורג, ויקי ג'קסון, רן הירשל, מארק טושנט, לורנס טרייב, קתרין 
 מקינון(.

( מפגש עם חוקרות וחוקרים מהארץ ומהעולם, שיציגו מחקרים בהתהוות, יקבלו ביקורות כתובות 2)
מתלמידי/ות הסדנה, וישתתפו בדיון קבוצתי על המאמר המוצג בהינתן הקשר הידע המשותף על תחום 

ל המחקר. חלק זה, לו יוקדשו שני השלישים המאוחרים של הקורס, יתנהל במסורת סדנאות המחקר ש
ידי -הפקולטה, ויהיה מבוסס על קריאה מראש של טיוטת מאמר או פרק, הצגה קצרצרה של המחקר על

ידי כמה מתלמידי/ות הסדנה, ודיון קבוצתי בהשתתפות כל -פה של תגובות קצרות על-כותב)ת(ו, הצגה בעל
פקולטה. הנוכחים, אליו יוזמנו גם חברי/ות סגל ותלמידי/ות מחקר מקהילת המשפט הציבורי של ה

בבחירת המאמרים שיוצגו בסדנה יינתן דגש לגיוון מתודולוגי, מתוך מטרה לחשוף את התלמידים/ות 
לדרכים השונות בהן נעשה כיום המחקר בתחום המשפט הציבורי, בכלל זה מחקר נורמטיבי, היסטורי, 

 ה. כמותני, סוציולוגי ופילוסופי. הסדנה תיפגש מדי שבועיים לאורך השנה כול-אמפירי

תתקיים בפקולטה כנס בינלאומי )בתמיכת הקרן הלאומית למדע( בנושא "החוקה  2017בחודש ינואר 
בערכאות הדיון: היררכיה, משפט ודמוקרטיה". במטרה לחשפם/ן לאופי של סדנת מחקר אקדמית 

צגו בתחומי העניין המשותפים, יוזמנו תלמידי/ות הסדנה להשתתף במושבי הכנס, וחלק מן המאמרים שיו
 בכנס ייכללו גם בסדר היום של הסדנה.

 

השתתפות פעילה ; 20% –השתתפות מועילה במפגשי הסדנה ; 80% –ניירות תגובה מרכיבי הציון הסופי: 
 5%בונוס עד  –בכנס 

 

 

יזמות ובניה  -סוגיות מתקדמות במקרקעין
 למגורים

 ביטון-מרים מרקוביץ' ד"ר

 ד"ר שטרן שי

 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי

99-331-01 

 

 . 18:00-20:00סמסטר א', יום שלישי 

 
 מטרות הקורס: 

קורס זה תכליתו העשרת הידע המקצועי של המשתתפים במגוון סוגיות הנוגעות להליכי התחדשות 
עירונית. הקורס יקנה למשתתפים בסיס תיאורטי ומקצועי רחב להבנת המנגנונים הקיימים להתחדשות 

 .38עירונית, לרבות, עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 
 

 תוכן הקורס:
ינים, חוזיים, תכנוניים ופיסקאליים של עסקאות אלו, כמו גם, אבני דרך במהלך הקורס ידונו היבטים קני

ואתגרים חברתיים ותכנוניים העולים במסגרתן. לאחר הנחת התשתית התיאורטית יופיעו בפני תלמידי 
הסדנה שורת דוברים העוסקים בפועל בהיבטים שונים של יזמות ובניה למגורים ויציגו בפני הסטודנטים 

 היו מעורבים בהם.מקרי מבחן ש
 

 .דיני קניין דרישות קדם:

 20% – השתתפות  , 80 –ניירות תגובה  ניירות עמדה. 4נוכחות והגשת מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-384-01 אסף אקשטייןד"ר  רגולציה של שוק ההון

Securities Regulation 

   10-12שנתי, יום חמישי 

תיאורטיים ומעשיים של רגולציה כלכלית. הוא יקנה כלים מתחום הכלכלה הקורס ישלב היבטים 
הקלאסית, הפוליטית וההתנהגותית, שיאפשרו דיון מעמיק בסוגיות רגולטוריות מתקדמות ויבטיח למידה 
של היבטים רגולטורים עכשוויים במבט השוואתי לנעשה במדינות מתקדמות בעולם. במסגרת החלק השני 

 הן מהאקדמיה והן מהפרקטיקה. –ו אורחים בכירים בעלי מומחיות מגוונת של הקורס יתארח

 

 ניירות תגובה - 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 

 פרופ' גדעון פרחומובסקי סדנה בדיני קניין רוחני

 פרופ' אבי בל

99-387-01 

Intellectual Property Law Workshop 

 .16:00-18:00שנתי, יום שלישי 

מהרצאת מבוא ולאחריה סדרת הרצאות אורח שתועברנה ע"י אנשי ונשות האקדמיה  הסדנה תורכב
המובילים/ות בתחום הקניין הרוחני בארץ, וככל שיתאפשר, גם בעולם. המרצים/ות בסדנה יציגו בפני 
משתתפי/ות הסדנה את מחקריהם/הן, כאשר כל הצגה תלווה בדיון מעמיק במאמר שהוצג וברקע 

מעבר להשתתפות האקטיבית במפגשים, משתתפי/ות הסדנה יתבקשו לכתוב ניירות  התאורטי של המאמר.
י יהא מורכב מן הציון על ם שיוצגו במהלך הסנדה. הציון הסופתגובה קצרים המתייחסים למחקרי

ההשתתפות האקטיבית במפגשים והציונים על ניירות התגובה. לאחר העובדה שמדובר בסדנה מתקדמת, 
ורק לתלמידים/ות שכבר נטלו את הקורסים הבאים: מבואו לדיני קניין רוחני, דיני  היא תהיה פתוחה אך

 זכויות יוצרים, דיני פטנטים, דיני סימני מסחר ו/או הסמינר בדיני סוגיות מתקדמות בקניין רוחני.

 

 .100% –ניירות תגובה והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 ד"ר שמואל ילינק סוגיות מתקדמות ברפואה ומשפט

 פרופ' בנימין שמואלי

99-393-01 

Issues in Law and Medicine 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

תחום הרפואה מחד ותחום המשפט מאידך, נראים תדיר כמצויים בעימות מתמשך ורצוף, הבא לידי ביטוי 
והסדנה הינם לצאת מד' אמות של בעיקר בתחום הרשלנות הרפואית, אלא שאין הדבר כך. מטרת הקורס 

של סוגיות יחודיות ומיוחדות אשר להן היבטים רפואיים  הצר ולהביא בפני הלומד מגוון העימות המשפטי
ומשפטיים אך גם אנושיים, דתיים, מוסריים, פילוסופיים וכן גם היבטים מעשיים המשפיעים בחיי היום 

 יום ועוד כהנה וכהנה.

 נושאים כאשר לכל נושא יוקדשו שני מפגשים, שבאחד מהם  מרצה אורח/ת. במסגרת הקורס יועלו מספר
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 .100% –עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

  *הלכה למעשה –הליך החקיקה  :סדנת המשך

 טוב-סימן-ד"ר איתי בר

99-527-01 

Legislative Procedure Workshop – Theory and Practice 

 המפגשים ייקבעו ע"י המרצה

-99-523תנאי קדם: הסדנה פתוחה לסטודנטים שלמדו, או שילמדו  במקביל, את הקורס "דיני חקיקה" )
01 .) 

 

תחום החקיקה הוא אחד התחומים החשובים ביותר במערכת המשפט ובעל ההשפעה הרבה ביותר. יחד עם 
רוב המשפטנים(.  זאת, הליך החקיקה נותר בד"כ בגדר "קופסא שחורה" עבור רוב האזרחים )ואפילו עבור

סדנה חדשה זו, אשר נערכת בשיתוף פעולה ייחודי עם הלשכה המשפטית של הכנסת, תאפשר לסטודנטים 
 הצצה נדירה להליך החקיקה ולאופן בו מתקבלים חוקים בישראל.

במסגרת הסדנה יגיעו התלמידים לכנסת לשני ימים מרוכזים, שיכללו סיור מודרך במשכן הכנסת; שמיעת 
ועדה בכנסת ודיון במליאת הכנסת; וסדרת הרצאות מאנשי הלשכה המשפטית של הכנסת בנושא דיון בו

החקיקה. לאחר מכן, יצוותו תלמידי הסדנה ליועצים המשפטיים של הוועדות השונות של הכנסת. 
התלמידים ילוו את עבודת היועצים המשפטיים, ייכנסו לדיונים של ועדת הכנסת אליה צוותו, ואף יקבלו 

עת חוק מסוימת אותה ילוו לאורך הליך החקיקה. לשם כך, יידרשו הסטודנטים להגיע לכנסת באופן הצ
עצמאי, בתיאום עם היועצים המשפטיים אליהם יצוותו, לפחות ארבע פעמים במהלך השנה. בסוף שנת 

ו הלימודים יתבקשו התלמידים להגיש עבודה קצרה, אשר תסכם את עבודת בכנסת ואת התובנות שהפיק
-5מהמעקב אחר הליך החקיקה ומעבודתם ביחס להצעת החוק הספציפית אותה ליוו. אורך העבודה יהיה 

 .12, פונט דיוויד 2.5עמודים ברווח כפול, שוליים  10

הרעיון המרכזי של הסדנה הוא לספק לסטודנטים הזדמנות ייחודית לחזות בהליך החקיקה מבפנים 
יים בהליך זה, כהשלמה לרקע התאורטי שיירכשו בקורס "דיני וללמוד על תפקידם של היועצים המשפט

חקיקה". לפיכך, הסדנה פתוחה אך ורק לתלמידים שלמדו, או שילמדו במקביל, את הקורס "דיני 
ג' ואף לתלמידי שנה ד' אשר נותרה להם שנת לימודים מלאה. -חקיקה". הסדנה פתוחה לתלמידי שנה ב' ו

בל. על המעוניינים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים )נא לציין גם את מספר המשתתפים בסדנה יהיה מוג
 הממוצע(, תמונת פספורט, וכן עמוד אחד המסביר את עניינם בסדנה.

 .100% –עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 פרופ' אורן פרז סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים

 עו"ד גידי פרישטיק

99-906-01 

Environmental Regulation and Water Laws Workshop 

 .15:00-17:00סמסטר א', יום רביעי 

תחום הרגולציה הסביבתית הוא אחד התחומים המתפתחים ביותר בשנים האחרונות בשדה הרגולציה. 
החל מבעיות זיהום מים, זיהום האוויר, שמירה על שטחים פתוחים  -האתגרים הרבים בשדה הסביבתי

 יוצרים דילמות רגולטוריות קשות. לדילמות אלה יש -בצד הצורך בפיתוח במציאות של מחסור בקרקע
מה המודל הרגולטורי האופטימלי להסדרת דילמות סביבתיות? בנוסף יש גם פן  -ראשית ביטוי תיאורטי

מה המענה של הדין הישראלי לבעיות אלה וכיצד מתמודדים איתן השחקנים המרכזיים בזירת  -מעשי
וחד הרגולציה הישראלית. הסדנה תעסוק בשאלות אלה הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי. דגש מי

יינתן לנושא המים והתשתיות. כידוע, לישראל מובילות בתחום היום והיא משמשת מקור השראה בנושא 
התפלה, מחזור מים, איכות מים, ניהול משק המים ופיתוח פרויקטים של תשתיות מים מתקדמות. כיצד 

פרופ' פרז  הרגולציה הישראלית מסדירה תחומים אלו? הסדנה תיפתח ע"י מספר הרצאות שיינתנו ע"י
ועו"ד פרישטיק, לאחר מכן יינתנו הרצאות ע"י אורחים שיוזמנו ע"י מנחי הסדנה שיכללו נציגים של 

 רשויות מרכזיות כגון, רשות המים, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.
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מאחר שתחום הרגולציה הסביבתית מעורר שאלות כלליות, הסדנה מתאימה גם למי שמתעניין בתחום 
 ולציה באופן כללי.הרג

 .30% –. נוכחות והשתתפות 70% –ניירות עמדה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 ד"ר יעקב חבה סדנה במשפט עברי

 פרופ' יצחק ברנד

99-982-01 

Jewish Law Workshop 

 .16:00-18:00שנתי, יום שלישי 

מטרתם של חלק מהמפגשים בסדנה היא להכיר בפני התלמידים את מגוון השיטות המחקריות שפותחו 
בתחום מחקר זה של 'משפט עברי', ולעמוד על מטרותיהן, חסרונותיהן ויתרונותיהן ועל ההבדלים 

דרכי  שביניהן, תוך שימת דגש על היחס שבין בחירת נושא המחקר וזמנם של המקורות ממנו הוא יונק ובין
המחקר המופעלות בו. מפגשים אלו יושתתו על חובת קריאה של מאמרים וספרים )אשר לעיתים המובאות 
שלהם הינם בעלי ערך מיוחד לנושא הקורס( המייצגים תזות בסיסיות שונות בנוגע לדרך המחקר, בין 

דרך המחקר ובין מוצהרות ובין נסתרות, ויבחנו, תוך דיון עם המשתתפים, את היחס שבין התזה בדבר 
התוצאה הסופית בסוגיה משפטית מסוימת. דגש רב יינתן על המאמרים העוסקים בדרכי המחקר הראויות 

 בתחום זה ובוויכוחים שנתעוררו סביבם.

לחלק אחר מהמפגשים יוזמנו מרצים אורחים בתחום המשפט העברי ומתחומים משיקים במדעי היהדות, 
ש כזה יציג האורח מאמר שעליו יתקיים דיון בכיתה. המאמרים בחקר שיטות משפט וכדומה. בכל מפג

 ייצגו גישות מחקריות שונות.

התלמידים יידרשו לקריא ביקורתית על המאמרים. כל תלמידי יחויב במהלך הקורס בדפי תגובה, וכן 
 בהצגה בעל פה של ניתוח מחקר או חוקר בתחום המשפט העברי, כפי שיפורט במהלך הסדנה.

 

 .10% –. השתתפות פעילה 20% –. הצגה בעל פה 70% –דפי תגובה הציון הסופי: מרכיבי 

 

 פרופ' גדעון פרחומובסקי סדנה במשפט, כלכלה ועסקים

 ד"ר יעקב נוסים

99-993-01 

Law, Economics and Business 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום ראשון 

הניתוח הכלכלי של המשפט והן בתחום התפר שבין מטרת הסדנה לאפשר לסטודנטים העמקה הן בתחום 
משפט לעסקים. הסדנה תפתח בסקירת הזרמים השונים של הניתוח הכלכלי של המשפט והצגת מגוון 
טכניקות ניתוח וביקורת שנקטו חוקרים בתחום משפט וכלכלה. לאחר מכן, תעסוק הסדנה בניתוח 

שטרם פורסמו ואשר יוצגו על ידי מחבריהם.  ביקורתי של מאמרים שפורסמו לאחרונה וכן של מחקרים
הסדנה תתמקד במחקרים שלהם השלכה על המשפט הישראלי, ובייחוד מחקרים בעלי השפעה על שוק 

 ההון, הכלכלה והמשפט העסקי בישראל בפרט.

 

 . 100% –והשתתפות פעילהתגובה  ניירותמרכיבי הציון הסופי: 

 

 נאות שמתוכן יש לבחור עבור השלמת חובת הסדנה של שנה ג'. לא שייכת לרשימת הסד -סדנה מיוחדת  *
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 *. סמינריונים עיוניים8
 

 ד"ר עדי אייל קואופרטיבים וכלכלה שיתופית

 עו"ד איתי פייגנבאום

99-220-01 

 

 16:00-18:00 סמסטר ב', יום שלישי

אנשים, בדרך כלל תוך  התאגדויות שיתופיות מהוות כלי ארגוני למטרת פעולה משותפת של מספר גדול של
עירוב בין מטרות כלכליות לאידיאולוגיות.  המטרות מגוונות: שיתוף במגורים, חיי קהילה, עבודה 
חקלאית, בניית מערך תחבורה, פיתוח תרבותי, התארגנות עובדים ועוד היד נטויה.  בישראל, 

ר בתשתית כלכלית ובין אם הקואופרטיבים הקלאסיים נועדו ליצור תשתית לקיום המדינה, בין אם מדוב
במערך התיישבותי או חקלאי.  בעולם, קואופרטיבים שימשו בעיקר כארגוני עובדים או בנקים קהילתיים, 

 אך כיום מדובר בצורת התארגנות המשמשת בסיס ליישומים רבים בתחומים מגוונים.

שהובילו במגוון במסגרת הסמינר אשלב מרצים אורחים שיספרו על מיזמים קהילתיים ושיתופיים 
מנת לייצר חשיפה לתחום ולחדשנות -תחומים. הרצאות אלו גם תהיינה פתוחות לכלל הפקולטה, על

האפשרית בו. חלק מהדוברים צפויים לעורר עניין גדול של סטודנטים וסגל, ולהראות איך כללים 
 תוכן חדשים.-משפטיים מוכרים ישימים גם לעולמות

 מטלות + עבודה מסכמת - 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-247-01 ד"ר אסף הראל גופים פרטיים במשפט הציבורי

 

 16:00-18:00סמסטר ב', יום ראשון 

בשנים האחרונות הולכת ומטשטשת האבחנה המסורתית בין ה"משפט הפרטי" ל"משפט הציבורי". 
וההיפך. אם בעבר ניתן טשטוש הגבולות מקורו בחלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל המשפט הפרטי, 

היה להצביע על חומה בצורה החוצצת בין שני התחומים, קו הגבול החוצץ כיום בין שני התחומים הנו 
 מעורפל מאי פעם.

הסמינר יעסוק בהצגת תהליכים הקוראים תיגר על האבחנה המסורתית בין שני התחומים, תוך מתן דגש 
וככי המשפט הפרטי. בתוך כך, נדון במודלים שונים על תהליך חלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל ת

 הדוגלים בתחולת זכויות אדם חוקתיות, לרבות עקרונות יסוד מן המשפט הציבורי, במשפט הפרטי. 

 . 30%השתתפות פעילה: ניירות עמדה ו; 70% - עבודה סופיתמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-269-01 פרופ' בנימין שמואלי הנזיקייחסים במשפחה בדין 

Intrafamilial Tort Actions 

 12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

הדין המשפטי במשפחה מאגד בתוכו מערכת מסועפת של דינים, שלא כולם דיני משפחה "טהורים" )כמו 
 בסוגיות של דיני גירושין, אימוץ או מזונות(.

במסגרת הסמינריון נתמקד בנקודות השקה של מערכת המשפחה ודיניה )יחסי הורים וילדים ודיני זוגיות( 
נזיקי. נדון גם בדרכים חוץ משפטיות )כגון גישור או סולחה( לטיפול -עם הדין הפלילי והדין האזרחי

כמה הדין בסכסוכים משפטיים. נבחן האם מחויבת התייחסות מיוחדת לתא המשפחתי, דהיינו עד 
האם הוא מחמיר עם המבצעים יותר  –מתייחס אחרת לעברות ועוולות הנעשות דווקא במסגרת המשפחה 
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או פחות מאשר בין זרים? האם ניתן להשוות בין יחסי הורים וילדים ליחסים בין בני זוג בסוגיות שונות? 
ן התא המשפחתי לבין האם קיימות עבירות ועוולות ייחודיות לתא המשפחתי? האם ניתן להשוות בי

 מערכת החינוך בעניין היחס לילד?

. בפן הנזיקי: תביעות נזיקין נגד בני זוג בגין סרבנות גט, גירוש אישה בעל כורחה, 1בין הסוגיות שיידונו: 
הפרת הסדרי ראיה, אלימות והתעללות מסוגים שונים, חטיפת הילד מבין הזוג המשמורן; תביעות נזיקין 

. בפן הפלילי: ענישה גופנית, תקיפה 2אלימות, אי דיווח והזנחה פיזית או רגשית. נגד ההורה בגין 
זוג; אלימות במשפחה בחברה רב תרבותית. במהלך הסמינר יידרשו -והתעללות בילדים; אלימות כלפי בן

הסטודנטים להגיש מספר ניירות עמדה בנושאים שיכוונו אליהם דרך קריאה מנחה )תהיה בחירה(, מה 
 ה בסיס לדיון בשיעורים.שיהוו

 .100% -ניירות עמדה והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-408-01 ד"ר עדי ליבזון מדיניות רווחה ומשפט

Welfare Policy and Law 

 .15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

 מטרת הסמינר היא לבחון את מערכת היחסים בין קידום מטרות רווחה והמערכת המשפטית. 

מה המשמעות של קידום מטרות רווחה מעבר לחלוקה מחדש של המשאבים בחברה? האם יש להשתמש 
במערכת המשפט הפרטי כאמצעי לחלוקה מחדש? מה הם האופנים בהם ניתן להשתמש במערכת המס 

 ווחה?בכדי לקדם מטרות ר

הסמינר יחולק לארבעה חלקים. הראשון, יציג את התיאוריות השונות לגבי מדיניות רווחה. השני יציג את 
הסוגיה של קידום מטרות רווחה וחלוקה מחדש באמצעות מערכת המשפט הפרטי. השלישי יציג את 

הרלוונטיות של המשפט הסוגיה של קידום מטרות רווחה באמצעות מערכת המס. החלק הרביעי יציג את 
 העברי לדיון זה.

 

 .100% –השתתפות פעילה, הגשת עבודה מסכמת מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 גלובליזציה ומשפט

 )סמינר עיוני באנגלית(

 פרופ' אורן פרז

 ד"ר יעקב נוסים

99-412-01 

Globalization and the Law 

 .12:00-14:00ויום חמישי  15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

This course examines globalization and its effects upon international legal structures. The 

emergence of new forms of global law, which evolve and operate across national boundaries, 

is a major aspect of the globalization process.  Globalization has changed the nature of 

transnational legal institutions in both the public and private international law arena, and has 

led to new forms of transnational governance.  Specific examples include such new legal 

institutions as the World Trade Organization (WTO) and its dispute settlement system, novel 

environmental mechanisms (e.g., the Kyoto Protocol, Paris Agreement), the International 

Criminal Court (ICC), and also hybrid or private international law regimes, such as the 

expanding field of technical standardization, the governance structure of the Internet 

(ICANN) and the Global Reporting Initiative. Private bodies such as Multinational 

Enterprises and Non-Governmental Organizations are also playing a key role in the 

contemporary global arena and the course will also examine their contribution  . The course 

will begin with a general inquiry into the concept of globalization. It will consider the various 

dilemmas and challenges that the process of globalization creates for the world society. It will 
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then focus on various new and emerging forms of transnational governance, ranging from 

trade law, environmental law, transnational litigation and international human rights law.  

Special attention will be given to the ways in which these diverse and seemingly separate 

aspects of international law conflict or complement each other (focusing, in particular on the 

conflict between economic and environmental considerations). The course will also examine 

the impact of these new global regimes upon Israel and its laws . 

  20% -; השתתפות 80% -עבודה סופית  מרכיבי הציון הסופי:

 
 

 99-415-01 ד"ר שי שטרן קהילות במשפט

Communities in Law 

 .15:00-17:00סמסטר ב', יום שני 

החיה את הדיון הציבורי אודות עיצובן הראוי של המערכות   2008המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 
בהן אנו חיים. התמוטטות השווקים העולמית נשאה בחובה גם הכרה כי האידיאל האינדיבידואלי ראוי 

ום לבחינה מחודשת. ההכרה במגבלות השוק ומערכי התמריצים המושתתים על הנעתו של היחיד למק
רווחיו הולידה מהלכים לבחינת תפקידו של שיתוף פעולה כמנגנון הסדרה כלכלי, כמו גם אודות ההיתכנות 
להטמעתו באמצעות המשפט. במרכזו של הסמינריון עומד אחד המוסדות החברתיים המוכרים, 

גרת המורכבים, והקשים ביותר להגדרה: הקהילה. הקהילה, המשמיעה שיתוף פעולה בין יחידים, מאת
תפיסות חברתיות אינדיבידואליות בכך שהיא משמיעה הכפפה מסוימת של זכויות היחיד לשיקול דעת של 
אחרים. בעוד שהעיסוק במוסד הקהילה ומקומו נדון בהרחבה בשדות מחקר שונים, דוגמת סוציולוגיה, 

, ולעיתים אף אנתרופולוגיה ופילוסופיה פוליטית, הרי שהשיח המשפטי אודות מוסד זה נותר מצומצם
 סמוי מן העין.

הסמינר יתמקד בשיקולים תיאורטיים ונורמטיביים בדבר מתן הכרה למוסד הקהילה במשפט, וביישומים 
מעשיים של הכרה זו בתחומי משפט שונים דוגמת: דיני הקניין, דיני החוזים, דיני המשפחה, דיני החברות 

 ודיני העבודה.

עמ'(  10)בהיקף של עד  . עבודה סופית50% -במהלך הסמסטר  שיוגשו ניירות תגובהמרכיבי הציון הסופי: 
- 50%. 

 

 

 99-418-01 ג'ובראן -ד"ר מנאל תותרי דיני שלטון מקומי

Local government law 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

השלטון המקומי נתפס כמערכת ממשל מקומי המגשים את הערכים והצרכים של הקהילה המקומית, 
באמצעות חברי הרשות המקומית שנבחרים על ידי הציבור ומהווה החוליה המקשרת בין השלטון המרכזי 

ת והמקומי. כמו כן השלטון המקומי מתפקד כמערכת האחראית על סיפוק שירותים ציבוריים כזרוע מבצע
של השלטון המרכזי. להיות תושב רשות מקומית במרכז הארץ לעומת בדרומה משמעות מרחיקת לכת 
שאינה מתמצא רק במיקום גיאוגרפי, אלא הדבר משפיע על רמת והיקף השירותים שזוכה אותה תושב/ת 

 ועל זהות השירותים שהוא/היא מקבל/ת. 

היא הצגת מושגי יסוד בארגון ובתפקוד מערכת מטרת הסמינר: לסמינר שלוש מטרות עיקריות. הראשונה 
שלטון -השלטון המקומי, גבולות הרשויות המקומיות, מימון הרשויות המקומיות, יחסי שלטון מרכזי

מקומי ודמוקרטיה מקומית. השנייה הינה הצגת תפקיד הרשויות המקומיות בהקשר הישראלי בהיבט 
קע, רישוי עסקים, אספקת שירותים, מימון מוסדות הפיתוח המקומי והאזורי בתחום: תכנון שימושי קר

ציבור ועוד. השלישית היא הבנת האופן שבו משפט השלטון המקומי מעצב את היחסים החברתיים בין 
 קבוצות, לעתים מייצר ולעתים אחרות משעתק את אי השוויון בין קבוצות.
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  .50% - המתייחסים לחומר הקריאהניירות עמדה . 50% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-428-01 ד"ר עדי ליבזון תיאוריות מתקדמות בדיני חברות וניירות ערך

Theoretical Aspects of Corporate and Securities Law 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

הסמינר יתמקד בנושאים העומדים במרכז השיח האקדמי העכשווי בתחום של דיני חברות, וסוגיות 
הרלוונטיות לתהליכים הדינאמים העוברים על שוק הון הישראלי. נבחן את הספרות סביב שאלת הערך של 

קוד אקטביזים של בעלי מניות והשלכות שאלה זו על ממשל התאגידי. בפרט, נבחן את האסדרה של תפ
המוסדיים בשוק הון. ננתח את האסדרה של הרישום הכפול בדין הישראלי לאור ניתוח המניעים של 
הרישום הכפול המופיעים בספרות. נבחן את הממשל התאגידי של הבורסה עצמה, הבעיות הגלומות בו 

 וההצעות העדכניות לשינויו.

 

 

 

ציון מיטיב  .5% -ה בכיתה בנושא הקשור לעבודהפרזנטצי. 95% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
– 5%. 

 

 99-434-01 יצחק ברנד פרופ' הלכה: בין דת למשפט

Halakha – Between Religion and Law 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

ביסוד סמינריון זה עומדת ההנחה שההלכה היא אחד מביטוייה של הדת )הביטוי המשפטי(. על כן, 
מאפייני היסוד של הדת מחלחלים אל השיטה המשפטית ומעצבים אותה באופן ייחודי, ביחס לשיטות 

 משפט אחרות. הקורס יבחן מאפייני יסוד אלו ואת השפעתם על ההלכה, תוך דיון בסוגיות שונות:

כיצד משפיעה תורת ההכרה הדתית )שההתגלות היא אחד ממרכיביה הבסיסיים( על  -ההתגלות .א
לכתי? במסגרת זו תיבחן מידת שימושם של פוסקים לצורך פסיקתם ב"רוח הקודש", "בת ההליך הה

 קול", "גילוי אליהו ועוד. ייבחנו בייחוד פוסקים שלהם נגישות גבוהה יחסית לקבלה ו/או לחסידות.

מוסדות הלכתיים שונים מבטאים שמרנות וזיקה למסורת. נבחן מוסדות אלו, תוך שימת  -המסורת .ב
ד במצבי התנגשות בין מסורת לרציונליות )בעיית הטעות( ובין מסורת לקדמה )בעיית דגש מיוח

 השתנות ההלכה(. לשם השוואה נעקוב גם אחר דרך פסיקתם של פוסקים שאינם אורתודוקסיים.

נוסף על דיון ה"מקרו" במאפייני היסוד, יידונו ב"מיקרו" תחומי הלכה שונים, שבהם ניכרת השפעתם של 
תיים, דוגמת הכפרה )דיני עונשין(, השבועה )דיני הראיות( ועוד. תידון גם השפעת הדת על ההלכה רעיונות ד

בשלושה היבטים נוספים: א. השפעה על מוסדות משפטיים וכללי פסיקה, וביניהם: התנגשות במצבי 
אמונה, חומרה, החובה לצאת ידי שמיים ועוד. ב. השתקפותן של תופעות דתיות כלליות בהלכה: קדושה, 

 כוונה ועוד. ג. משפט משווה: כיצד מתייחס המשפט הדתי לתופעות שונות לעומת המשפט הכללי.

 .20% -. השתתפות פעילה והרצאה80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-438-01 אגון-סיון שלמהד"ר  יישוב סכסוכים ובתי משפט בינלאומיים

Dispute Resolution and International Courts 
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 15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

במהלך שני העשורים האחרונים חל גידול ניכר במספר בתי הדין בפועלים בזירה הבינ"ל, כמו גם בהיקף 
הסמכות הנתונה בידם.  במסגרת זו, משתרעת כיום סמכות השיפוט של בתי משפט בינ"ל על מגוון רחב של 

משפט בינ"ל פלילי, זכויות אדם, סחר, והשקעות בינ"ל. כמו כן, בניגוד לעבר, במקרים תחומים, ובכלל זה: 
רבים סמכות שיפוט זו אינה כפופה עוד להסכמתן של המדינות, אלא הינה סמכות שיפוט שבחובה. על רקע 
תמורות אלו, הפכו בתי דין בינ"ל לגורמים מרכזיים בפיתוחו ועיצובו של המשפט הבינ"ל, כמו גם 

 לשחקנים רבי השפעה על האינטרסים של מדינות ופרטים כאחד.

הסמינר יבחן את אופן ההתפתחות של בתי המשפט הפועלים כיום בזירה הגלובלית וינתח את הסיבות 
שהניעו את המעבר של הקהילה הבינ"ל בקשת רחבה של תחומים ממודל ישוב סכסוכים דיפלומטי 

וסס על הכרעת צד ג'(. בהמשך יתמקד הסמינר במספר בתי דין )המבוסס על הסכמה( למודל שיפוטי )המב
בינ"ל מרכזיים )ביניהם, בית הדין הבינ"ל לצדק בהאג, מערכת ישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי, 
בית הדין הפלילי הבינ"ל, ובית הדין האירופי לזכויות אדם(, ויבקש לעמוד מקרוב על אופן פעולתם של 

לבסוף, יפנה הסמינר לדיון וניתוח ביקורתי של מספר סוגיות רחב ואתגרים משותפים מוסדות שיפוט אלו. 
הניצבים כיום בפני בתי משפט בינ"ל כגון: סוגיית המטרות שנועדו להשיג ולקדם מוסדות שיפוט אלה; 
שאלת האפקטיביות שלהם; אתגר הלגיטימציה מולו ניצבים בתי משפט הפועלים מחוץ לגבולות המדינה 

קרטית והמשפיעים במישרין על האינטרסים שלה ושל אזרחיה; בעיית חפיפת הסמכויות וכפילות הדמו
ההליכים במציאות של ריבוי מוסדות שיפוט ופרגמנטציה במשפט הבינ"ל; ושאלת יחסיהם של בתי דין 

 בינ"ל ובתי דין מדינתיים.

 .30% –. השתתפות פעילה 70% -עבודה סמינריונית סופי: מרכיבי הציון ה

 

 99-878-02 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Advanced Issues Intellectual Property Law 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

הסמינריון סוגיות בקניין רוחני יתמקד בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של דיני הקניין הרוחני. במסגרת 
הסמינריון נסקור וננתח את התיאוריות השונות אשר מהוות בסיס להכרה בזכויות הקניין הרוחני, את 

הקניין הרוחני  הכתיבה המחקרית שהתפתחה סביבן, ונעסוק גם בסוגיות עכשוויות מרכזיות בתחום דיני
על מגוון תחומיו. התיאוריות שיידונו כוללות את הגישות השונות: הגישה הכלכלית, תיאוריית העבודה, 
תיאוריית האישיות, תיאוריות דמוקרטיות, תיאוריות של צדק חלוקתי וצדק מתקן ועוד. הנושאים 

יחס שבין דיני עושר ולא המעשיים שיידונו תוך התייחסות להיבטים התיאורטיים של הנושאים הם: ה
בדיני פטנטים תוך  הכלל, הלכות ביחס לכשירות הנושאיתבמשפט ודיני הקניין הרוחני, שימורה של נחלת 

שימת דגש על הגנה על תוכנת מחשב ושיטות לעשיית עסקים, הסדרה בינלאומית של דיני הקניין הרוחני, 
נוספות ככל שהזמן יתיר. הדיון יתמקד  הממשק שבין יזמות עסקית ודיני פטנטים וסוגיות חשובות

תוך  נבחרובקריאה וניתוח טקסטים הנוגעים בכל אחת מהתיאוריות והביקורות עליהן והסוגיות השונות ש
 התייחסות גם לדין הישראלי בהקשרים שונים.

 

 .20% -. השתתפות פעילה 80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

  6.7סמינריונים עיוניים מיועדים לתלמידי שנה ג'. יש לשים לב לתנאים להגשת עבודה סמינריונית בסעיף 
 לתקנון.
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 . סמינריונים מחקריים*9

 99-203-02 פרופ' עמיחי רדזינר הלכה ומשפט –חיובים הנובעים מן הנישואין 

Martial Obligations – Halakha and Law 

 .16:00-18:00 סמסטר א', יום שלישי

אחד התחומים הממשיכים להתפתח לאורך כל הדורות בהלכה היהודית הוא התחום של מערכת החיובים 
שבין הבעל ואשתו. מערכת זו מכירה, לצד החיובים הנוצרים לאחר הנישואין, גם בכאלה שנוצרו בין בני 

 בבתי הדין והן בבתי המשפט. הזוג אף לפניהם. כידוע, יש השפעה רבה לחלקים ממערכת זו גם כיום, הן

במסגרת הסמינר נשתדל לדון בשורה של מרכיבים הנכללים במערכת מורכבת זו הכוללת הן חיובים של 
הבעל לאשתו והן של אישה לבעלה: הסכמי שידוכין; הכתובה ומרכיביה; חיוב המזונות והמסתעף מהם; 

על המערכת הכלכלית בנישואין ועוד.  מעשי ידיה; מעמד הרכוש בנישואין, השפעת התנהגות בני הזוג
הסמינר יעסוק במגוון רחב של מקורות משפטיים ורישומיים במשפט העברי, החל ממקורותיו הקדומים 
ועד לימינו )שהרי לחלק מן החיובים יש מעמד בחוק הישראלי(: התורה שבכתב; ספרות חז"ל? ספרות 

ד. חלק ניכר ממקורות אלה הוא הבסיס למשפט השו"ת; תקנות חכמים ותקנות קהל; פסיקת בתי דין ועו
הישראלי הנוהג. כמו כן, תיבחן השאלה של מעמד המשפט הישראלי בהלכה )הן הסדרים שמקורם 
בחקיקה כמו חוק יחסי ממון, והן כאלה שמקורם בפסיקות של בית המשפט העליון כמו חזקת השיתוף( 

של פסקי דין רבניים ועל פסקי דין של בתי  דגש מיוחד יינתן בפגישות הסמינר על קריאה ביקורתית
 המשפט העוסקים בסוגיות המערבות בתוכן את הדין ההלכתי בסוגיות אלה )מזונות, כתובה ועוד(.

 . השתתפות בהרצאות הינה תנאי להגשת העבודה.100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-264-01 ראד"ר חיים שפי קדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי

Sanctity of Human Life in Jewish Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

קדושת החיים היא ערך עליון בהלכה ובמשפט העברי. עם זאת, גם קדושת החיים עלולה לעמוד בהתנגשות 
לערכים עם ערכים אחרים ואף להידחות מפניהם. הסמינר ייבחן את מקומה של קדושת החיים ביחס 

אחרים. בין השאר יידונו הנושאים הבאים: קדושת החיים מול חובה דתית, חיי האדם מול חיי אחר, חיי 
היחיד מול חיי רבים, הגנה עצמית והגנת אחרים, סוגיות באתיקה רפואית: המתות חסד, הפסקת הריון, 

 השתלת איברים ועוד.

 

 .10% –תפות ותרגילים השת .90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-271-01 ל בנדוראיפרופ' אר סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים

Legal Articles Writing Workshop 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום רביעי 

מצטיינים לתואר  םהערה: הסדנה מיועדת לתלמידים לתואר דוקטור ולתואר שני עם תזה וכן לתלמידי
. תלמידים שאינם נמנים עם קבוצה זאת יוכלו להתקבל באישור 85עולה על  ראשון שממוצע ציוניהם

 המרצה בלבד.

בסדנה יילמדו ויידונו היבטים מגוונים הנוגעים למחקר משפטי ולכתיבת מאמרים ופרסומם, לרבות 
בחירת הנושא, המחקר, המתודולוגיה, הכתיבה וההגשה לפרסום. כל אחד מהסטודנטים יכתוב מאמר 

 ושא שיתואם עם המרצה.מקורי בנ
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יידונו היבטים כלליים של כתיבת מאמרים משפטיים ופרסומם ויתארחו מרצים בפגישות הסדנה 
ממוסדות שונים שישתפו את הסטודנטים בעבודתם. במקביל יתקיימו פגישות הדרכה אישיות למשפטים 

יציגו הסטודנטים בפני הקבוצה את עיקרי  יתקיים מפגש מרוכז אחד שבוכמו כן,  עם הסטודנטים.
 הרעיונות שיפותחו במאמרים שיכתבו.

 הציון יתבסס על איכות המאמר המובחר ועל מכלול ההשתתפות בסדנה.

 

 .100% –עבודה סמינריונית )מאמר( והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-277-01 פרופ' אורן פרז פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפט

Paradox, Absurdity and Trial Ambiguity 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום ראשון 

האם המשפט "המשפט הזה הוא שקר" הוא אכן שקר? האם הכנסת יכולה לחוקק חוק בעל מעמד חוקתי 
שהיא לא תוכל לשנות אלא ברב משוריין? מה דינם של אבסורדים משפטיים כגון: הכרה בעבדות או איסור 

זכויות הצבעה לנשים? האם עמימות במשפט מהווה בעיה לוגית ועל כן גם בעיה משפטית? האם קיומם על 
 של פרדוקסים, אבסורדים ועמימות במשפט היא בכלל בעיה?

הסמינר יעסוק בכל השאלות האלה ועוד. הסמינר יתחיל בדיון כללי למושג של פרדוקס, אבסורד ועמימות 
ת ובדוגמאות שונות ולאחר מכן יפנה ליישום של מושגים אלה בשדה תוך היעזרות בספרות לא משפטי

המשפט תוך מתן דוגמאות הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט הזר. נבחן הן שאלות דוקטרינריות 
הדוקטרינה החוקתית  –)למשל: כיצד המשפט מתמודד עם בעיית עמימות בהקשר של איסורים פליליים 

האם המשפט הוא ביסודו מערכת  –והן שאלות ברמת המטא  Void for Vaguenessהאמריקאית של 
 פרדוקסלית.

 

 .20% –. נוכחות והשתתפות 80% -עבודת סמינר מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-279-01 פרופ' גדעון פרחומובסקי קניין רוחני

Intellectual Property 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

 Open –הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות ממגוון ענפי הקניין הרוחני. בין היתר נדון בתופעות הפיטונט 

Source ,Creative Commons.שיטות עסקיות, דילול סימני מסחר ועוד , 

 

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-293-01 ליפשיץפרופ' שחר  יחסי ממון בין בני זוג

Property Rights of Spouses 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

הסמינר יעסוק בהסדרה המשפטית של היחסים הרכושיים בין בני הזוג ובכלל זה חזקת השיתוף, חוק יחסי 
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 ממון והסכמים משפחתיים.

 

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

השופטת )בדימוס( דליה  סוגיות חוקתיות במשפט הפלילי
 דורנר

99-401-01 

Constitutional Issues in Criminal Law 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

למשפט הפלילי, ובתוכו דיני העונשין המהותיים, דיני הראיות וסדרי הדין בתחום הפלילי, זיקה הדוקה 
למשפט החוקתי. מתבטאים בו איזונים מורכבים בין אינטרסים ציבוריים ופרטיים בסיסיים. שכן, מצד 

טרסים של יחידים, אחד, דיני העונשין מיועדים להגן על ערכים ציבוריים יסודיים, ולא אחת גם על אינ
ומצד אחר העונשים הפליליים ואמצעים דיוניים מסוימים חושפים נאשמים וחשודים לפגיעות רציניות 
בזכויות חוקתיות שלהם. זאת ועוד בתחום המשפט הפלילי מתבטאת מורכבות היחסים בין רשויות 

טרה, היועץ המשפטי השלטון השונות: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת )ובתוכו המש
 לממשלה והתביעה(.

 

 

. השתתפות בהרצאות 100% -עבודה סמינריונית, הצגת הנושא והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 
 המרצה והסטודנטים הינה תנאי להגשת העבודה.

 

 99-429-01 ןאלברשטי פרופ' מיכל גישור ושפיטה: הדמיה, שחזור ותיעוד

Mediation and Adjudication: Reconstruction and Documentation 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

הסמינר יחשוף בפני הסטודנטים יסודות תיאורטיים של תחום יישוב סכסוכים ושל תנועות אלטרנטיביות 
 שונות המציעות חלופות להליכים משפטיים קונבנציונליים. בנוסף, יעסוק הסמינר בתפיסת תורות

משפטיות שונות ובאופן שבו הן באות לידי ביטוי בפסקי דין של בית המשפט העליון. במוקד הסמינר, 
בניית דגם מחקרי המבוסס על "הסרטה" מחדש של פסקי דין תקדימיים ומוכרים של בית המשפט העליון 

תיאורטיות, או של ערכאות נמוכות יותר. הסטודנטים ינתחו פסקי דין בהתאם לתפיסות תורת משפטיות 
ישתמשו בסימולציות חיות אשר יסריטו מחדש את פסקי הדין תוך עיבוד באמצעות הליכים 
אלטרנטיביים, יקראו מחדש את פסקי הדין תוך שימוש בעקרונות האלטרנטיביים. כל התהליכים הללו 

 יתועדו באמצעות וידאו או דרך כתיבה וישמשו בסיס לעבודות המחקר שיוגשו במסגרת הסמינר.

 

הצגת עיקרי  .10% – הגשת רעיון למחקר או נייר תגובה. 80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
 .10% – המחקר

 

 99-436-01 פרופ' אבי בל קניין במשפט הבינלאומי

International Property Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 
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הבינלאומי. אולם יש לא מעט סוגיות משפטיות שעולות בהקשר מקובל לומר שאין דיני קניין במשפט 
בינלאומי. מדינות נוטלות רכושם של אזרחים זרים או אפילו של מדינות אחרות. ריבונות עוברת ממדינה 

ריבוניות באזורי ים. בסמינר מחקרי זה -למדינה וכך מעלות שאלות אודות המשך זכויות קנייניות לא
הקשרים אחרים בהם המשפט הבינלאומי מגדיר, מגביל או משפיע על זכויות נחקור סוגיות אלה והן 

 קנייניות.

 

 

 פרטים יימסרו ע"י המרצה.מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-437-01 ד"ר נתן ברון ההיסטוריה של מערכת השיפוט

The History of the Israeli Judicial System  

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

תחומי המשלב יסודות של משפט, היסטוריה, סוציולוגיה, -מטרת הסמינריון היא לעסוק בנושא בין
פוליטיקה ופסיכולוגיה. הנחת היסוד של הסמינריון היא שכדי להבין את המבנה ואת דרך הפעולה של 
 מערכת השיפוט הישראלית )בתי משפט והשופטים בכל הערכאות( יש להכיר את ההיסטוריה שלה ואת

מנדטורי -התהליכים שעברה במאה השנים האחרונות, תחת שלושה שלטונות שונים: עות'מני, בריטי
 וישראלי.

 הסמינריון ישאף לבחון את הרקע ההיסטורי של אירועים מרכזיים בתולדות המשפט בארץ:

והפוליטיות יטופלו גם אלמנטים "חוץ משפטיים" רלוונטיים, כגון דמותו של השופט, הנסיבות החברתיות 
 הקשורות לנושא והרקע התרבותי של האירוע.

היסטורי של -במסגרת הסמינריון, מלבד ההסבר העיוני שיוצג בתחילה, יעסקו המשתתפים במחקר משפטי
פרשיות והתרחשויות משפטיות ושיפוטיות. לא נדרשת הכשרה מוקדמת במחקר היסטורי, ותינתן הדרכה 

משתתפים בסמינריון יבחרו בעצמם את נושא המחקר, בהתאם להשגת המקורות לנושאים השונים. ה
 לעניין שיגלו בתחום משפטי או בתקופה מסוימת.

 .30 –. השתתפות פעילה והרצאה 70% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-441-01 פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה

Law and Psychology 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

"משפט  -)ניתן ללמוד רק אחד מהשניים  99-394י: משפט וכלכלה התנהגותית תנאי אקסקלוסיב
 ופסיכולוגיה" או "משפט וכלכלה התנהגותית"( 

 

הסמינריון יתמקד בתחומי ההשקה התיאורטיים בין משפט לפסיכולוגיה. בשלב ראשון, יקנה הסמינריון 
כדיסציפלינה מדעית ויישומית, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מתודולוגית, מבוא בסיסי לפסיכולוגיה 

תוך שימת דגש מיוחד בפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית ופוליטית. בשלב שני, ייסקרו שני סוגי הספרות 
המרכזיים בתפר שבין משפט לפסיכולוגיה, השילוב המסורתי )לדוגמה: החזקת ילדים, אי שפיות, מצב 

והשילוב המודרני יותר )חוזים, נזיקין, קניין ואפליה בעבודה( ויוצעו כיווני מחקר אפשריים ביחס  נפשי(
 לכל אחד מסוגי הספרות הללו.

 

סוגי הספרות שייסקרו הם: תהליכי קבלת החלטות ע"י יחידים וקבוצות, רציונליות מוגבלת והטיות 
לתרבות, הוגנות חלוקתית ודיונית, לגיטימציה קוגניטיביות, אגואיזם ואלטרואיזם, גישות התנהגותיות 

שלטונית, גישות אלטרנטיביות לאכיפה, עמדות והשפעה חברתית. בבחירת נושא העבודה קיימות שלוש 
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. יישום תיאורטי של סוג אחד או 1אפשרויות מועדפות )אם כי הצעות לסוג אחר של עבודות יישקלו לגופן(: 
תיבה ביקורתית על זרם תיאורטי )כגון: משפט וכלכלה או משפט יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל לכ

. יישום תיאורטי של סוג אחד או יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל בדוקטרינה משפטית )כגון: 2וחברה(; 
. יישום של סוג אחד או יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל לכתיבת 3דיני משפחה, דיני חוזים, דיני עבודה(; 

אמפירי, בכל נושא שייבחר ע"י הסטודנט )אין ציפייה לעשיית מחקר בפועל, אם -התנהגותי הצעה למחקר
 כי לסטודנטים שיבחרו לעשות זאת תינתן הדרכה נוספת(.

 .10% -. השתתפות פעילה 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-447-01 ד"ר יעקב נוסים עקרונות יסוד במיסוי

Fundamental Principles of Taxation 

 12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

הסמינר יעסוק בהיבטים חוץ משפטיים על שאלות משפטיות העולות במסגרת יישום מערכות מס )ורווחה( 
ציבורית. נבחן את הדרכים השונות לעיצוב מדיניות מס ציבורית וננתח את השפעות הדין בישראל 

 על מידת המימוש של המדיניות. )ובמדינות אחרות( ופרשנותו

הסמינר יעסוק בנושאים כלליים, כגון חלוקה מחדש, יעילות ומורכבות, אכיפה, וכן במספר נושאים 
ספציפיים אחרים, חלקם מצויים במרכז השיח הציבורי העכשווי בישראל, כגון מדיניות הרווחה, תשלום 

 לדים, מיסוי בני זוג.קצבאות, מס הכנסה שלילי, התרת ניכוי הוצאות טיפול בי

 

 

 .100% –עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-448-01 פרופ' יאיר לורברבוים סוגיות בפילוסופיה של ההלכה

Issues in Philosophy of Halakha 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

ובתיאוריה של ההלכה. בסמינר ייעשה שימוש בתיאוריות של הסמינר יעסוק במגוון סוגיות בפילוסופיה 
גם על מה שייחודי להלכה כמערכת נורמטיבית -המשפט כדי ללמוד על המשותף למשפט ולהלכה כמו

הלכתית, סוגיות בתורת המשפט -דתית. נושאי הסמינר הם נקודת מפגש בין סוגיות הלכתיות, סוגיות מטא
 זיות במחשבת ישראל.(, וסוגיות מרכLegal Theory-)וב

פורמליזם משפטי ב.  מסורת, חידוש ופרשנות )הקבוע והמשתנה( בהלכה.א.  הסוגיות שיידונו בסמינר הן:
 כללים וטעמים במשפט ובהלכה )הלכה וטעמי המצוות(.ד.  הלכה משפט טבעי ומוסר.ג.  ופורמליזם הלכתי.

מטרות המשפט ומטרות ו.  , הלכה וקבלה(.גבולות המשפט וגבולות ההלכה )הלכה ואגדה, הלכה ומוסרה. 
 חקיקה, פסיקה ומנהג במשפט ובהלכה.. ח. ריאליזם הלכתיז.  ההלכה.

בכל הנושאים האלה יידונו גישות שונות, הן של משפטנים ופילוסופים הן של בעלי הלכה והוגים לאורך 
 תולדות ההלכה ותולדות המחשבה היהודית.

בנושא זה בשנה"ל תשע"ו יכולים ללמוד בסמינר, שכן יילמדו בו  הערה: תלמידים שלמדו קורס בחירה
 סוגיות נוספות.

 

 10% –. השתתפות פעילה 90% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-476-01 ד"ר יעקב חבה סוגיות במשפט פלילי עברי

Jewish Criminal Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

הסמינר יעסוק בסוגיות שונות הקשורות לדין הפלילי העברי. ייבחרו סוגיות שדרכן ניתן יהיה גם להציג 
סוגים שונים של התמודדות עם נושאים במשפט העברי ושיטות שונות של מחקר הדין העברי. כך, לדוגמא, 

 נתמקד לעתים בסוגיות התלמוד ובספרות מאוחרת יותר, כגון השו"ת.

 

שיילמדו: שיקולי ענישה; הפללה עצמית; מבחני האשם; סייגים לאחריות הפלילית; עבירות  בין הסוגיות
 עדים זוממים; גנבה וגזלה; המשפט הפלילי בתפיסתו של הריב"ש. –ספציפיות 

 

הנושאים יידונו תוך עיון וניתוח משותף של המקורות, כשהסטודנטים יופנו לקריאת ספרות מחקר 
 בנושאים הנידונים

 

 .10% –. השתתפות פעילה 90% –עבודה סמינריונית יבי הציון הסופי: מרכ

 

 99-487-01 צילי דגןפרופ'  גבולות השוק

The Market Boundaries 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

לא אחת עולה על סדר היום הציבורי השאלה, מה ראוי שיוגדר כנכס עובר לסוחר. הדיון הציבורי בסוגיה 
זו מתרחש בדרך כלל בהקשרים דוגמת הסחר בביציות ובשירותי פונדקאות, הסחר באיברים להשתלה, 

קציה היא זנות ופורנוגרפיה וזוכה לביקורת מצד מתנגדי הקומודיפיקציה )מסחור(. שאלת הקומודיפי
שאלה משמעותית ורלבנטית גם בסוגיות משפטיות רבות כמו דיני קניין, דיני נזיקין, דיני משפחה, דיני 

 ירושה ודיני מיסים.

הסמינר יתמקד בשיקולים התאורטיים השונים להתערבות )או אי התערבות( משפטית במנגנון ההקצאה 
ספציפיות, שבהם שאלת הסחירות עולה על הפרק השוקי, וביישומים של שיקולים תאורטיים אלו בסוגיות 

דוגמת: אי הסחירות של זכויות הצבעה, סחר במכסות זיהום, מסחור עבודת עקרת הבית, בנק הדם, 
פונדקאות, סחר בילדים לאימוץ, מכירת שחקני ספורט בין קבוצות, פיצויים בגין נזקי גוף, שירות צבאי 

 בשכר ועוד.

 

 . 100% – והשתתפות פעילה ה סמינריוניתעבודמרכיבי הציון הסופי: 

 

  סמינריונים מחקריים מיועדים לתלמידי שנה ד' ולתלמידי התארים המתקדמים. יש לשים לב לתנאים להגשת
 .לתקנון 1.7בסעיף עבודה סמינריונית 

 


