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 . תארים מתקדמים מחקריים10
 

 99-271-01 פרופ' אריאל בנדור סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים

Legal Articles Writing Workshop 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום רביעי 

הערה: הסדנה מיועדת לתלמידים לתואר דוקטור ולתואר שני עם תזה וכן לתלמידי מצטיינים לתואר 
. תלמידים שאינם נמנים עם קבוצה זאת יוכלו להתקבל באישור 85ציוניהם עולה על ראשון שממוצע 

 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 

 מקורי בנושא שיתואם עם המרצה.

בפגישות הסדנה בסמסטר הראשון יידונו היבטים כלליים של כתיבת מאמרים משפטיים ופרסומם 
ויתארחו מרצים למשפטים ממוסדות שונים שישתפו את הסטודנטים בעבודתם. במקביל יתקיימו פגישות 

 הדרכה אישיות עם הסטודנטים.

פגשים מרוכזים שבהם יציגו הסטודנטים בפני הקבוצה את עיקרי במהלך הסמסטר השני יתקיימו מספר מ
 הרעיונות שיפותחו במאמרים שיכתבו.

 הציון יתבסס על איכות המאמר המובחר ועל מכלול ההשתתפות בסדנה.

 

 .100% –עבודה סמינריונית )מאמר( והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-300-01 אייל ד"ר עדי במשפטים לכתיבת תזההכנה  סדנת

Legal Research Workshop 

 .16:00-18:00שנתי, יום רביעי 

 הערה: סדנת חובה לסטודנטים לתואר שני עם תזה ולסטודנטים לתואר שלישי.

הקורס יכין את המשתתפים בו לכתיבת הצעת מחקר וכתיבת תזה במשפטים. נסקור שיטות ומתודות 
ונתרגל כתיבת הצעת מחקר ושלד לעבודה מחקרית ארוכה. כל תלמיד שונות הרלוונטיות למחקר המשפטי 

ותלמידה יבדו על נושא מחקר משלהם, על מנת להשתמש בקורס כסדנת עבודה להכנת הצעת מחקר 
מוצלחת שתאפשר כתיבת תזה לתואר שני או דוקטורט. מדי שבועיים, יתבקשו התלמידים להגיש את 

חרים על מנת ליהנות מתהליך של משוב הדדי ולמידה קולקטיבית. תוצאות עבודתם, ולקרוא עבודות של א
הקורס והעבודות בו, יסייעו לתלמידים להגיש הצהרת כוונות למחקר ולמצוא מנחה מתאים לעבודה 

 המחקרית.

 

 

 .100% –עבודות מרכיבי הציון הסופי: 
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 סדנת חוקרים במשפט עברי 

 )סדנה לתלמידי מחקר בתחום המשפט העברי(

 99-312-01 פרופ' יאיר לורברבוים

Workshop Scholars in Jewish Law 

 .16:00-18:00שנתי, יום רביעי 

משפטים,  –סמינר החוקרים במשפט עברי ובחקר ההלכה יפגיש חוקרים מן הדיסציפלינות השונות 
-16:00פעמים בסמסטר, בימי רביעי  4-תלמוד, היסטוריה, מחשבת ישראל ועוד. מפגשי הסמינר יתקיימו כ

. היוזמה לסמינר נולדה, בין השאר, בשל העדר מסגרת הולמת למפגשים עתיים של החוקרים 18:00
ראל, ושל בתחום. המטרה היא ליצור מסגרת למפגש של קהילת חוקרי ההלכה והמשפט העברי ביש

 מבקרים/מוזמנים מחו"ל, שבו יציגו חוקרים את פירות מחקריהם.

 

 

 יימסר בהמשךמרכיבי הציון הסופי: 
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 . תואר שני לעורכי דין ולמשפטנים11
 קורסים 11.1

פירוט תכנית ההוראה  תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף וכוללים את ארבעת מסלולי הלימוד.
 לכל מסלול נמצא בפרק מערכת השעות.

 99-001-01 ד"ר יעקב חבה משפט פלילי עברי

Jewish Criminal Law 

 ציבורי, מסלול רגולציה(.-)מסלול פלילי 18:00-22:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יעסוק בשאלות יסוד במשפט הפלילי העברי. ההוראה בקורס תיעשה תוך עיון משותף במקורות 
 העברי. בנושאים רלוונטיים נערוך השוואה למשפט הישראלי.המשפט 

החלק הראשון של הקורס יעסוק במבנה של המערכת הפלילית של ההלכה ובשאלות הנוגעות לעיקרי 
היסוד העובדתי והמחשבה הפלילית. בחלק השני נעסוק בעיקר בסייגים לאחריות  –האחריות הפלילית 

 הפלילית.

 יון משותף במקורות המשפט העברי.ההוראה בקורס תיעשה תוך ע

 בנושאים רלוונטיים תיערך השוואה למשפט הישראלי.

 

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

 

היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה 
 בישראל

 99-002-01 פרופ' עמיחי רדזינר

Halakhic Elements of Family Laws 

 משפחה(.-)מסלול גישור 18:00-22:00סמסטר ב', יום שלישי 

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

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

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

 ם )בשל פסיקה עדתית שונה וכדומה(.בדיני המשפחה דהיו

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 

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

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

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

 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות.
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 99-007-01 פרופ' יצחק ברנד חיוב וקניין במשפט העברי

Obligation and Property in Jewish Law 

 מקרקעין(.-)מסלול מסחרי 18:00-22:00סמסטר ב', יום שלישי 

במשפט העברי מקובלת ההבחנה שבין ה"חיוב" )החוזי( לבין ה"קניין". לכאורה, אלו הן שתי טריטוריות 
 משפט נבדלות, ברם, ביניהן מתחם רחב למדי שבו החיוב והקניין משמים כאחד.

 לושה פרקים:עיקר עיסוקנו יוקדש למתחם המשותף במסגרת ש

 ההתחייבות ה"קניינית": דברים, דברים הנקנים באמירה, אסמכתא ועוד. .א

 תחומי דמדומים: שכירות נכסים ושכירות פועלים, שותפות, ערבות ועוד. .ב

 מוסדות גישור )בין חיוב לקניין(: "בההיא הנאה", נדר ושבועה ועוד. .ג

 

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

 
 

 99-608-01 ד"ר חן קוגל רפואה משפטית

Medical Jurisprudence 

 ציבורי(.-)מסלול פלילי 16:00-18:00סמסטר ב', יום שלישי 

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

מרכיבי החקירה הרפואית המשפטית וסוגי הבדיקות השונות המתבצעות, מגבולותיהן ומטרותיהן, קריאה 
 מושכלת של חוות דעת רפואית משפטית והסקת מסקנות המתבקשות מחוות הדעת.

 נושאי הלימוד בקורס כוללים:

קביעת זמן המוות; קביעת סיבת המוות; מנגנון המוות וסוג  הרפואה המשפטית בזירת מציאת הגופה;
המוות; הערכת הקשר הסיבתי בין גורמים רפואיים שונים; פרוצדורת הנתיחה בנוהל תקין; חבלות קהות 
וחבלות מעצם חד; שחזור מנגנון החבלה; פצעי ירי והנתונים שניתן להפיק מבדיקתם; סוגים שונים של 

וות והראיות הדרושות לקביעת סיבת המוות; תפקיד הרפואה המשפטית בבדיקת תשניק )חנק(; מנגנון המ
קרבנות עבירות מין; חוות דעת רפואית משפטית קלינית ובדיקת חשודים בידי רופא משפטי; משמעות 

 ממצאים טוקסיקולוגיים לאחר המוות; היחס בין מחלה, חבלה וגרם המוות.

 

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

 
 

 99-621-01 ד"ר אורנה דויטש קורס הכשרה למגשרים

Negotiation and Mediation – Theory and Practice 

 משפחה(.-)מסלול גישור 08:00-12:00סמסטר ב', יום שישי 

המספק  תחום הגישור מצוי בשנים האחרונות במוקד העניין של מערך ניהול הסכסוכים בישראל, כאמצעי
 חלופה חוץ שיפוטית לפתרון סכסוכים, ואשר טמונה בו הבטחה חברתית חשובה.

 הקורס מקנה לבוגריו הכשרה בניהול הליכי גישור, ומעביר תובנות עיוניות ומעשיות בנושא זה.

 מחצית משעות ההוראה הן הרצאות ומחציתן סימולציות.
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נוכחות מלאה  .30% –. השתתפות פעילה 70% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
 בקורס היא תנאי לציון עובר בקורס. 

 
 

 99-625-01 פרופ' אריאל בנדור חידושים במשפט ציבורי ופלילי

Developments in Public and Criminal Law 

 (. לכל המסלולים) 16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

מטרת הקורס, שבו יוצגו ויידונו חידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומי המשפט החוקתי, המשפט המינהלי 
ודיני העונשין, היא לתאר ולנתח התפתחויות מהותיות שחלו בשנים האחרונות בתחומי יסוד של המשפט 

 –המינהלי  הלכת הבשלות וזכויות רווחה; במשפט –הציבורי בישראל. בין היתר יידונו במשפט החוקתי 
 הרפורמה המתוכננת בדיני המתה ומעמדם של נפגעי עבירות. –סוגיות של הפרטה ורגולציה; בדיני עונשין 

 

 

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

 
 

 שופט כבוב ח'אלדה ליטיגציה אזרחית ופלילית במשפט הכלכלי

 עו"ד אהד פיליפ

99-628-01 

Corporate Litigation – Civil and Criminal Aspects 

 (. מקרקעין ורגולציה-ציבורי, מסחרי-מסלולים: פלילי) 16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

 הדיון. והפליליים האזרחיים בהיבטים, הכלכלית הליטיגציה בסוגיות ולשיח לדיונים הסטודנטים חשיפת
 '.וכו לפרשנות הקשורות מהותיות שאלות לצד, דין סדרי של פרוצדורליות שאלות של שיח ישלב

 התאגידית הליטיגציה היבט על דגש מתן תוך, הכלכלי המשפט לעולם צוהר לסטודנטים ייתן הקורס
 ועבירות עוולות והבנת בהגדרת כלים לסטודנטים יקנה הקורס. תהבהבניי המשפט בית של ומקומו

 החשיבה דרך להבנת כלים והקניית כלכלית ליטיגציה לכדי ותרגומן יומיומיות סיטואציות ניתוח, כלכליות
 .הפסיקה ושיקולי הישראלי הכלכלי המשפט של

, ומגוונים נרחבים תאגידיים וסכסוכים סוגיות מוליד, רבה בריכוזיות המאופיין, הישראלי הכלכלה שוק
 אלו. בפרט הכלכלית המחלקה של ולבחינתה השיפוטיות הערכאות של לבחינתן לבקרים חדשות המגיעים

 המשפט בבית הכלכלית המחלקה פתיחת עם ופורה נרחבת, מואצת משפטית והתדיינות להתפתחות זכו
 התאגידית הליטיגציה של והפליליים האזרחיים והכלים ההיבטים את יבחן הקורס. אביב בתל המחוזי
 .האחרונה בעת ופריחתה בישראל

 הייחודיים היבטיהם על, הייצוגית והתובענה הנגזרת התביעה כלי בהרחבה ייבחנו האזרחי באספקט
 תביעות במסגרת מקדמיים הליכים, להגשתן הקודמים ההליכים בחינת כך בין: האחרונה העת וחידושי

 בתביעות פשרה הסדרי לאישור ותנאים הכפולה הנגזרת התביעה, להגישן רשאי מי, לאישורן תנאים, אלו
 .אלו

 עבירות, פנים במידע שימוש אישור ובעיקר הרלבנטיות העבירות בהרחבה ייבחנו הפלילי באספקט
 . דיווח ועבירות"( מניות הרצת)" בשוק המניפולציה

 אכיפה: כך ובין התאגידית המשפטית העשיה בלב הנמצאים נוספים מהותיים נושאים בקורס ידונו כן
 .ועוד עניין בעלי עם עסקאות, 16 ותיקון החברות חוק מדיניות", הסף שומרי" של מקומם, מינהלית

 .  100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-630-01/02 ד"ר אורי ניר מסחרי-חידושים במשפט אזרחי

Developments in Civil and Commercial Law 

 .משפחה, רגולציה(-למסלולים: גישור) 18:00-20:00סמסטר א', יום שלישי : 01

  ציבורי(.-מקרקעין, פלילי-)למסלולים: מסחרי 20:00-22:00סמסטר א', יום שלישי  :02

 הקורס בא לעמוד על התפתחויות מרכזיות בתחומי המשפט האזרחי בשנים האחרונות.

במסגרת דיני החוזים נעמוד על תחום החוזים האחידים, אשר עבר שינויים משמעותיים בחקיקה בשנים 
 מסייעת החקיקה בתחום לפתור בעיות חדשות בתחום המתעוררות הלכה למעשה. האחרונות, ונראה כיצד

במסגרת דיני הנזיקין נפנה מבט לשתי התפתחויות משמעותיות של השנים האחרונות, האחת היא יסודות 
עוולת הרשלנות, אשר עברו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים חוזרים. נביט בשינויים אלו וננסה 

מד מאחוריהם ולאן פני עוולת הרשלנות. לאחר מכן נבחן את סוגיית הסיבתיות העמומה, להבין מה עו
 שהפסיקה מוסיפה להתחבט בה בשנים האחרונות, ונראה את ההתפתחויות שם ומה צופן העתיד בתחום.

במסגרת דיני התרופות, נעסוק בשתי סוגיות: האחת, נושא הפיצויים בגין הפגיעה באוטונומיה, שעובר 
ות סותרות בפסיקת בתי המשפט בענפי המשפט השונים: דיני נזיקין, דיני הגנת הצרכן ודיני חוזים. מגמ

נסיים בתחום שעובר התפתחות פסיקתית בשנים האחרונות, והוא תחום האשם התורם, שעובר שינויים 
 מועטים בדיני נזיקין בצד התפתחויות משמעותיות יותר בדיני חוזים.

 

 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( י: מרכיבי הציון הסופ

 
 

 99-631-01/02 פרופ' ידידיה שטרן מדינה יהודית ודמוקרטית

Jewish Democratic State 

 (.משפחה, רגולציה-גישור למסלולים:) 20:00-22:00 : סמסטר א', יום שלישי01

 ציבורי(. -מקרקעין, פלילי-מסחרי )למסלולים: 18:00-20:00 : סמסטר א', יום שלישי02

הכרזת העצמאות מדברת על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". התיבה "מדינה 
דמוקרטית" אמנם נעדרת, אך עקרונות ההכרזה מלמדים על כוונה להקמתה של מדינה דמוקרטית. כעבור 

חופש העיסוק, הכתירה הכנסת את ישראל שנים, בעת חקיקת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו ו 44
 בתואר "מדינה יהודית ודמוקרטית". 

ראשי פרץ זה מכבר את גבולות שיח הזכויות המשפטי והתקבל גם בשיח הזהות. -השימוש במונח הדו
רשות הרבים הישראלית, כמו גם חלקים גדולים בקהילה הבינלאומית, מזהים את המדינה כיהודית 

בארץ ומחוצה לה, מדגישים את המתח בין שני חלקי ההגדרה. יש הנוטים להעדיף  ודמוקרטית, אך רבים,
 רכיב אחד על פני משנהו ויש הטוענים כי שני החלקים כלל אינם ניתנים ליישוב. 

ההתמודדות עם הגדרה זו של מדינת ישראל מחייבת בירור של קשיים מושגיים, חווייתיים ומעשיים 
 מערכת איזונים שבוחנים את יישובם. שעולים ממנה ודיון בהצעות ל

 בקורס ישותפו מרצים אורחים.

 

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

 
 
 
 



7 
 

 99-634-01 אגון-ון שלמהד"ר סי כלכלי בינלאומימשפט 

International Economic Law 

 מקרקעין(.-)מסלול מסחרי 16:00-18:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס יעסוק בתיאוריות ודילמות עכשוויות בנוגע למערכת הכלכלית הבינלאומית בעידן הגלובליזציה. 
נדון בעקרונות היסוד, המקורות הנורמטיביים, והמוסדות המרכזיים המסדירים את תחום הסחר 

ההשקעות הבינלאומי במישור הגלובלי, האזורי והבילטרלי. כן נדון בענף המשפטי ההולך וגדל של דיני 
הבינלאומיות. עוד נעסוק בסוגיה של יישוב סכסוכים בתחום המשפט הבינלאומי הכלכלי, לאור תפקידם 
המרכזי של מנגנוני יישוב הסכסוכים הפעילים בתחום זה, ותרומתם לפיתחו ואכיפת הדין, כמו גם לייצובו 

ס נידרש לדיון ביקורתי של משטר שיתוף הפעולה הבינלאומי עליו הם נמנים. לצד אלו, במהלך הקור
בקריאות התיגר הנשמעות ברחבי העולם כנגד העמקת האינטגרציה הכלכלית הבינלאומית; צמיחתם בעת 

 -ו  Trans Pacific Partnership-האחרונה של "מגה" הסכמי סחר והשקעות אזוריים )כדוגמת ה

Transatlantic Trade and Investment Partnership שחקנים חדשים בספירה הכלכלית (; עלייתם של
הגלובלית כמו סין, ברזיל והודו; ויחסי הגומלין בין ענף המשפט הבינלאומי הכלכלי וענפים אחרים של 

 המשפט הבינלאומי )כגון דיני איכות הסביבה וזכויות אדם( או המשפט המדיני.

 

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

 
 

הכשרת  - הדירקטוריון בעידן המודרני
 דירקטורים

 99-636-01 ד"ר שלמה נס

The board directors in the modern age 

 מקרקעין ומסלול רגולציה(.-)מסלול מסחרי 08:00-12:00סמסטר ב', יום שישי 

האחרונות. מעולם לא תפקיד הדירקטורים ונושאי משרה בחברה, הפך לעניין מרכזי בשיח העסקי בשנים 
היה תפקיד הדירקטור כה מאתגר. עבודת הדירקטוריון בתחומים השונים, בעולם דיגיטאלי ובתקופה של 

הפסיקה בשנים האחרונות קבעה סטנדרטים חדשים של נשיאת שבר כלכלי הנה מגוונת ומעניינת. מ
נושאי משרה בעולם החברות אחריות, ועל רקע תופעת הגשת תביעות יצוגיות ונגזרות נגד דירקטורים ו

 הציבוריות גבר העיסוק בשאלת הדרישות מהדירקטוריון, מסגרת אחריותו וסמכויותיו.

 את הקורס יעבירו טובי המומחים בתחום מזוויות והיבטים שונים, כולל  לימוד וניתוח מקרים פרקטיים.

כוחו וסמכויותיו, מערכת  בין הנושאים שיידונו בקורס: הידע והמיומנות הנדרשים לדירקטור, מסגרת
היחסים שלו מול מנכ"ל החברה וגורמים אחרים בחברה.  את מי מייצג הדירקטור האם את החברה או את 
בעלי מניותיה או את הציבור?  דרכי עבודת הדירקטוריון וחובותיו, ממשל תאגידי ואתיקה, ניהול סיכונים 

ירקטוריון בתנאי משבר וחדלות פירעון, הסדרי תאגידי, אחריותם הפלילית של דירקטורים, התנהלות הד
 חוב, השפעת רשתות חברתיות על פעילות הדירקטוריון ועוד.

 

 . נוכחות - 20%; 80% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-637-01 השופט ח'אלד כבוב ראיות הלכה למעשה

Evidence – Theory and Practice 

 ציבורי(. -)מסלול פלילי 14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי 

הקורס מיועד לעורכי דין המופיעים בבתי המשפט או לאלה שתחום זה מעניין אותם, ויעסוק בין היתר 
 בסוגיות נבחרות בדיני ראיות, כפי שאלה מיושמות הלכה למעשה בבתי המשפט מידי יום ביומו.

נדרשים לעתים קרובות לסוגיות שאינן מוסדרות בהכרח בפקודת  עורכי דין המופיעים בבתי משפט
 הראיות. לעתים יש לכך נפקות והשגות לא מבוטלות על התוצאה הסופית במשפט.

במסגרת קורס זה נסקור יחד סוגיות אלו. מטרת הקורס היא להקנות לעורכי הדין כלים להתמודד עם 
 ית המשפט.נושאים אלו מתוך הניסיון והפרקטיקה הנהוגים בב

כן נסקור מגמות והתפתחויות בדיני הראיות שניצנים שלהם משתקפים לעתים בדעת מיעוט או בפסיקה 
 של ערכאות נמוכות, ויש הסבורים כי בעתיד הלא רחוק ייושמו על ידי בתי המשפט או יעוגנו בדין.

כי חקירה, עובר במהלך הקורס תהא התייחסות לפרקטיקה הנהוגה בדיני ראיות החל משלב מעצר לצור
לשלב מעצר עד תום ההליכים, טענות מקדמיות, פסילת ראיות, ראיות לעונש, ראיות נוספות ועד לבקשה 

 להגשת ראיה לערכאת הערעור.

 

 

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

 
 

 99-659-01 עו"ד אבי גולדשטיין עסקאות מימון בינלאומיות

International Capital Markets and Taxation 

 (.ורגולציה מקרקעין-)מסלול מסחרי 14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי 

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים היכרות עם הישויות והמכשירים השונים שמאכלסים את שוקי ההון 
הבינלאומיים ועם המסגרות למיסוי עסקאות בשווקים הללו. הקורס ימשיך לדון באופן שבו מתוך מגוון 

מיסוי.  הישויות והמכשירים השונים נולדת האפשרות למסחר באפיוני מיסוי ונוצרת הזדמנות לארביטרג
מדינית נשתמש בכלים של משפט השוואתי להציג את עקרונות המיסוי -לאחר ניתוח במסגרת חד

הבינלאומי ונמשיך לנתח את ההזדמנויות למסחר בינלאומי באפיוני מס ובארביטרג חוצה גבולות. נמשיך 
ות מסוג זה בבדיקה של שיקולי מדיניות ציבורית שרשויות המס צריכות להתמודד עמם בטיפולם בעסקא

 ונדון בתגובות הרשות המבצעת, המחוקקת והשיפוטית לתופעה.

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-663-01 ט.נ ליטיגציה

Litigation 

 ציבורי(-)מסלול פלילי 10:00-12:00סמסטר ב', יום שישי 

הקורס יעסוק בסוגיות אשר ישקפו את הנושאים המרכזיים העולים בניהולו של המשפט הפלילי על כל 
החל משלב החקירה והמשך בשימוע, בהכנת ההגנה במשפט, בניהול המו"מ לקראת עסקת טיעון,  –שלביו 

לעונש  בניהול החקירות הנגדיות של עדי התביעה, בהכנת עדויות ההגנה, בסיכומי המשפט, בטיעונים
 ובטיעונים בנושא הערעור.

יישומיים של  –דוקטרינריים והן באספקטים הפרקטיים  –הדיון בשיעור יעסוק הן באספקטים העקרוניים 
הסוגיות השונות. תודגש הבינתחומיות בהליך המשפט כמפתח להבנתו האינטראקציה בין המשפט 

 חום התקשורתי ויו"ב.לתחומים אחרים, כמו כתחום הכלכלי, התחום הסוציולוגי, הת

 

 ט.נמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-688-01 ד"ר רחל קפלן משא ומתן וגישור

Competitive Cooperative and Multicultural Negotiation 

 משפחה(-)מסלול גישור 14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי 

כן הוא -הקורס יספק היכרות עם התפתחות שיח המשא ומתן המודרני, מאז שנות השישים ועד ימינו.כמו
יספק תיאור בסיסי לתחום ישוב סכסוכים בדרכים חלופיות בכלל, וחשיפה לעולם הגישור, על גווניו 

 השונים, בפרט.

יכרות עם מושגי היסוד חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהצגת דינמיקת המשא ומתן התחרותי, תוך ה
בתחום זה. לאחר מכן, ייבחן המשא ומתן המשלב והאסטרטגיות המאפיינות אותו, וכן יחסו למשא ומתן 
התחרותי. בשלב הבא, תיערך היכרות מעמיקה עם הליך הגישור בצל המשפט וייבדק היחס בין רטוריקה 

-סים והצגתו כמבטא תפיסה ליברליתלפרקטיקה בהקשר זה. דיון מסכם ייסוב על עלייתו של שיח האינטר
קלאסית, מקדמת אוטונומיה, שבמרכזה חופש הרצון של הפרט. חלקו השני של הקורס יוקדש לחשיפת 

תרבותי אשר יתגבר על ההטיות התרבותיות -הקשר בין משא ומתן לתרבות ולתיאור מודל משא ומתן בין
ו של השופט ברק בדבר "מהפכת הגישור", מכן, נעיין בגישת-של הדגמים הקודמים של משא ומתן. לאחר

חברתי. בהמשך, נתאר שינויים בתרבות הטיעון הנקוטה בפרקטיקת המשפט -תוך הכרה בשינוי תרבותי
. נסיים בדיון אודות הליך הגישור כמעגן תפיסה קהילתית peacemakers-דין כ-ותוצב התבוננות על עורכי

ס למערכות השונות ליישוב סכסוכים ויציג את מגוון יחסים.  חלקו השלישי של הקורס יתייח-מבוססת
משפט מרובה דלתות. חלק זה ידון גם -( המצויים בביתAlternative Dispute Resolution) ADR-הליכי ה

בתופעת ההתמסדות והאתגרים הכרוכים בה ויתייחס לדור השני ביישוב סכסוכים הכולל מודלים 
 מתקדמים יותר של התערבות בסכסוכים.

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

 
 

גישור במשפחה ויישוב סכסוכים בעידן החוק 
 להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

 99-701-01 עו"ד מיכל שקד

 

 משפחה(-)מסלול גישור 16:00-18:00סמסטר ב', יום שלישי 

 לענייני המשפט בבתי המתדיינים ציבור בפני חדש שער הציב, משפחה בסכסוכי התדיינויות להסדר החוק
 השתתפות מחייב שהוא תוך, משפחה לענייני הדין עורכי בפני גם כמו, הרבניים הדין ובתי משפחה

 עורכי של מחדש הערכות מחייבת לתוקף החוק כניסת. משפטיים הליכים פתיחת טרם ת"מהו בישיבות
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 . הסכסוכים יישוב עולם עם יותר טובה והכרות, משפחה לענייני הדין

 ארגז של והרחבה פיתוח ויציע במשפחה סכסוכים ליישוב חדשניות וגישות שיטות עם הכרות יכלול הקורס
 הרלוונטי הגורמים מערך עם הכרות נערוך, והמשפט הטיפול עולם בין המפגש את נציג. המקצועי הכלים
 יישוב ובתחום, בכלל המשפחה דיני בתחום דין כעורכי תפקידנו את מחדש ונבחן, החוק עם בקשר

 . בפרט במשפחה הסכסוכים

 בצורה במשבר משפחות עם עבודתם לעשות משפחה לענייני הדין לעורכי לסייע הינה הקורס מטרת
 וארוכי טובים פתרונות ולייצר במשפחה תקינות יחסים מערכות לקדם, בעיות כפותרי לשמש, מיטבית

 .     פועלים הם בה המקצועית המסגרת הבנת תוך, שלום בדרכי, לקוחותיהם לטובת טווח

 .וסימולציות אורחים מרצים של הרצאות יכלול הקורס

 ותורמת פעילה השתתפות 20%, הקריאה חומרי על עמדה ניירות כתיבת 80%מרכיבי הציון הסופי: 
 בכיתה

 
 

 99-703-01 ד"ר מאיר גלבוע סדנה בחקירה פלילית 

 

 (ציבורי-פלילי )מסלול  08:00-10:00 סמסטר ב', יום שישי

, הפלילית החקירה של המשפטיים ההיבטים של היישום בדרך הלמידה את להעמיק היא הקורס מטרת
 חקירה גופי של עבודתם כדי תוך בפועל חקירה בהליכי שמתעוררים כפי, ובפסיקה בחוק המפורטים

 אלו ממצאים ניתוח ויוצג זה בתחום העשיר למחקר ייחשפו הסטודנטים. החוק אכיפת ובמערכת
 . המערבי בעולם חוק אכיפת בגופי חקירה לתהליכי השוואה נערכת מהנושאים בחלק. למעשה והתאמתם

 תוך אך, לרצוי המצוי בין השוואה תוך, ביקורתית מבט מנקודת נעשה ושיטותיה החקירה תהליכי ניתוח
 .מסוימות עבירות ולחקירת שונות חקירה לשיטות ייחודיות בעיות על לעמוד ניסיון

, הסטודנטים של פעילה בהשתתפות, וסימולציות דיונים, הרצאות שתכלול, כסדנא יתנהל הקורס
 על ציונים יינתנו לא. הנלמד לחומר הקשורות קצרות מטלות והגשת, רלוונטי חומר קריאת על המבוססת

 .בכתב מסכמת עבודה הגשת פי על יינתן בקורס הסופי הציון. חובה היא הגשתן אך, המטלות

 הגשת עבודה מסכמת בכתב - 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

השופטת )בדימוס( ד"ר  דיני בנקאות
 דרורה פלפל

99-786-01 

Banking Laws 

 )מסלול רגולציה( 16:00-18:00סמסטר ב', יום שלישי 

משפחתית או עסקית, ומתמקד בבחינת הקורס עוסק בהיבטים המשפטיים הפרקטיים של בנקאות פרטית, 
לקוח והחובות המוטלות על הבנק כלפי הלקוח )כולל ערבים( מכוח החוק והפסיקה, ובהן: -מהות יחסי בנק

חובת האמון ותום הלב; חובת הזהירות; חובת מתן שירותים ואשראי; איסור הטעיה וחובת גילוי נאות; 
על התניית שירות בשירות; חובת הסודיות; והחובה  איסור עושק, השפעה בלתי הוגנת וכפייה; איסור

לשמור על עניינו של הלקוח והקטנת נזקו. כמו כן יעסוק הקורס בתרופות בגין הפרת חובות אלו ובתובענה 
 ייצוגית נגד בנקים.

ערב; -במסגרת הנושאים המפורטים לעיל, תהיה במידת האפשר גם התייחסות תמציתית ליחסי בנק
חוזים אחידים בנקאיים; בעיות הכרוכות בניהול חשבון בנק משותף; מימוש בטוחות התניות מקפחות ב

 בנקאיות וחובת הבנק בהליכי חדלות פירעון; ליווי פיננסי; וסוגיות של סדר דין בתובענות בנקאיות

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 סמינריונים 11.2
 מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף וכוללים את ארבעת מסלולי הלימוד.תיאורי הסמינריונים 

 99-203-01 פרופ' עמיחי רדזינר הלכה ומשפט-חיובים הנובעים מן הנישואין

Martial Obligations – Halakha and Law 

 משפחה(-)מסלול גישור 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

כל הדורות בהלכה היהודית הוא התחום של מערכת החיובים  אחד התחומים הממשיכים להתפתח לאורך
שבין הבעל ואשתו. מערכת זו מכירה, לצד החיובים הנוצרים לאחר הנישואין, גם בכאלה שנוצרו בין בני 

 הזוג אף לפניהם. כידוע, יש השפעה רבה לחלקים ממערכת זו גם כיום, הן בבתי הדין והן בבתי המשפט.

דון בשורה של מרכיבים הנכללים במערכת מורכבת זו הכוללת הן חיובים של במסגרת הסמינר נשתדל ל
הבעל לאשתו והן של אישה לבעלה: הסכמי שידוכין; הכתובה ומרכיביה; חיוב המזונות והמסתעף מהם; 
מעשי ידיה; מעמד הרכוש בנישואין, השפעת התנהגות בני הזוג על המערכת הכלכלית בנישואין ועוד. 

מגוון רחב של מקורות משפטיים ורישומיים במשפט העברי, החל ממקורותיו הקדומים הסמינר יעסוק ב
ועד לימינו )שהרי לחלק מן החיובים יש מעמד בחוק הישראלי(: התורה שבכתב; ספרות חז"ל? ספרות 
השו"ת; תקנות חכמים ותקנות קהל; פסיקת בתי דין ועוד. חלק ניכר ממקורות אלה הוא הבסיס למשפט 

הנוהג. כמו כן, תיבחן השאלה של מעמד המשפט הישראלי בהלכה )הן הסדרים שמקורם הישראלי 
בחקיקה כמו חוק יחסי ממון, והן כאלה שמקורם בפסיקות של בית המשפט העליון כמו חזקת השיתוף( 
דגש מיוחד יינתן בפגישות הסמינר על קריאה ביקורתית של פסקי דין רבניים ועל פסקי דין של בתי 

 וסקים בסוגיות המערבות בתוכן את הדין ההלכתי בסוגיות אלה )מזונות, כתובה ועוד(.המשפט הע

 

 . השתתפות בהרצאות הינה תנאי להגשת העבודה.100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-278-01 ד"ר שי שטרן נטילה שלטונית של מקרקעין

Governmental Taking of Property 

 מקרקעין(-)מסלול מסחרי 10:00-12:00יום שישי  סמסטר א',

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 

לטון באספקת שירותים חיוניים לציבור האזרחים, ומהוות, בין זכותו של הפרט לקניין ובין חובת הש
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 

 והאינטרסים של הצדדים.

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

 תכנון) בין היתר, במסגרת תכניות לאיחוד וחלוקה של מקרקעין(

 100%  -עמ'(  15עבודה סמינריונית )בהיקף של עד  י:מרכיבי הציון הסופ
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 99-288-01 ד"ר חיים גבאי היבטים פליליים בדיני המס

Criminal Aspects of Tax Policy 

 (ציבורי -סלול פלילי)מ 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

להקנות לסטודנט גם כלים וידע  נוסף על הידע התאורטי בתחום העונשין בדיני המס השונים, נועד הקורס
 להתמודד באופן יישומי ומעשי עם פעולת רשות המסים במישור הפלילי.

במסגרת הקורס ייבחן אופן פעולתן של היחידות השונות בעוסקות בתחום הפלילי, הן בינן לבין עצמן והן 
המשפט. כמו כן, תיערך קשרי הגומלין שבינן לבין רשויות אכיפה שונות, כגון המשטרה, הפרקליטות ובתי 

 הבחנה בין העבירות ה"טכניות" לבין העבירות ה"מהותיות" בפקודת מס הכנסה.

יתקיים דיון לגבי עבירות מע"מ ויוקדש פרק לעבירות התאגיד ואחריותם של נושאי תפקיד בתאגיד. 
החנינה בכל בהמשך יינתן דגש על מוסד הכופר וייחודו בעבירות המס ויובהרו הליכי עיכוב ההליכים ו

 הנוגע לעבירות המס.

 

 .10% –. נוכחות 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

השופטת )בדימוס( דליה  וויוןלשהזכות 
 דורנר

99-297-01 

The Right to Equality 

 ציבורי(-)מסלול פלילי 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

המשפט הישראלית, והיא עוגנה כבר בהכרזת העצמאות של  הזכות לשוויון היא מיסודותיה של שיטת
המדינה. הזכות לשוויון קבועה, לצד מעמדה כזכות הלכתית, בשורה של חוקים, ומקובל לראות היבטים 
מרכזיים שלה ככלולים אף בזכות לכבוד האדם שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בסמינר יידונו היבטים 

כות לשוויון, וביטויה בשורה של ענפי משפט, וביניהם: משפט חוקתי, משפטיים כלליים של הז-תורת
 משפט מנהלי, דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני עונשין ודיני עבודה.

 

 

 .100% -עבודה סמינריונית, הצגת הנושא והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-299-01 שטרן-ד"ר ציפי ארמן משפט ופסיכיאטריה

Law and Psychiatry 

 ציבורי(-)מסלול פלילי 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

הסמינריון יעסוק בסוגיות המשלבות משפט ופסיכיאטריה. נתמקד בעיקר במשפט הפלילי, שהמפגש בינו 
שפיות, הגנת היעדר שליטה, ענישה -לבין הפסיכיאטריה חל במגוון סוגיות: כשירות לעמוד לדין, הגנת אי

וכן סמכות בית המשפט לצוות על בדיקות פסיכיאטריות ואשפוזים כפויים של עצורים ונאשמים. מופחתת 
כמו כן, נעסוק במפגש שבין המשפט האזרחי לבין הפסיכיאטריה בסוגיית האשפוז הכפוי ונעמוד על 
 ההבחנה שבין הסדרי האשפוז האזרחי לבין הסדרי האשפוז הפלילי ועל הבעייתיות שבה. נעסוק במשפט
משווה ובהשפעת שיטות משפט שונות על ההסדרים המקומיים. נדון גם במודלים השונים שאומצו 
במדינות אחרות להסדרי האשפוז הכפוי, וברפורמות הנידונות. השילוב בין משפט ופסיכיאטריה קשור 

טית קשר הדוק בזכויות יסוד וחירויות הפרט ומעורר בעייתיות עקב החיכוך הנוצר בין האסכולה המשפ
 לבין האסכולה הרפואית. הסטודנטים יוכלו לבחור בעבודות הדנות בסוגיות שחל בהם המפגש האמור.
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 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-402-01 פרופ' דוד האן הסדרי חוב בחברות

Companies' Debt Restructuring  

 מקרקעין(-)מסלול מסחרי 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

בשנים האחרונות אנו עדים לגל הסדרי חוב עקב קשיים פיננסיים וכלכליים של תאגידים בולטים במשק 
הישראלי שנבע, בין השאר, כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי. הסדרי החוב הפכו להליך מרכזי לטיפול 

ברי החוב נוצר גל של חקיקה חדשה בתחום חדלות בקשיים הפיננסיים של עסקים בישראל וכתוצאה ממש
הפירעון והסדרי החוב. במהלך הקורס נעסוק בחקיקה החדשה ובתהליכים רגולטוריים שונים "מועדת 
חודק עד ועדת אנדורן". כן נבחן את ההסדרים שנעשו בתאגידים המרכזיים בישראל כגון: חברת דלק 

 .idbנדל"ן, קונצרן אפריקה ישראל וקונצרן 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

ישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

 99-439-01 פרופ' מיכל אלברשטין

Judicial Conflict Resolution: between theory and practice 

 משפחה(-)מסלול גישור 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

( ועד settlementפעילותם של שופטים בארץ ובמקומות רבים עולם מכוונת כיום להגעה להסדר )מרבית 
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" )
מערכתי המתקיים במשפט. לאחר מכן יסקרו התצורות השונות של ישוב סכסוכים -שלה לשינוי תרבותי

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

 תצפיות בבתי משפט ויכלול סימולציות ורשמים מהשדה המשפטי. 

 

 

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

 

 99-442-01 ד"ר עדה יורמן תיאוריות בקרימינולוגיה

Introduction to Criminology 

 ציבורי(-פלילי )מסלול 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

הקורס נועד לערוך היכרות עם מושגי יסוד בתחום הקרימינולוגיה וכן עם התיאוריות המרכזיות בתחום, 
 תוך התמקדות במציאות הישראלית

 במהלך הקורס יילמדו הנושאים:
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הערות היסטוריות לתחום הקרימינולוגיה; משמעות המושג "סטייה"; גישות שונות להסבר הסטייה 
והעבריינות, ובהן גם גישות חברתיות ופסיכולוגיות; התנהגות אלימה; אלימות בחברה הישראלית תוך 

יינות התמקדות באלימות פוליטית ואלימות בספורט; המשפחה כגורם עבריינות; עבריינות מהגרים; עבר
 חקר הקרבנות; נשים כקרבנות אלימות. –צווארון לבן; פיקוח חברתי; ויקטימולוגיה 

 

 נוכחות והשתתפות - 30% ;70% -מסכמת  עבודה מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-453-01 פרופ' רונה שוז יחסים משפטיים בין הורים לילדים

Legal Relations Between Parents and Children 

 משפחה(-)מסלול גישור 08:00-10:00א', יום שישי סמסטר 

בעידן המודרני, התרחש שינוי מהותי במוקד של דיני המשפחה. במקום לעסוק באופן כמעט בלעדי ביחסים 
שבין בני הזוג כפי שהיה בעבר, ישנה התעסקות נרחבת ביחסים המשפטיים בין הורים וילדיהם. אחת 

 וגדלה בזכויות הילד.מהסיבות לכך הינה ההכרה ההולכת 

הסמינריון יתמקד בקונפליקטים שונים שעלולים להתעורר בין האינטרסים של חברי המשפחה וכן 
בקונפליקטים שבין המדינה לבין חברי המשפחה. נבחן כיצד קונפליקטים אלו באים לידי ביטוי בסוגיות 

; אימוץ פתוח מול אימוץ סגור; מגוונות כגון הוכחת אבהות; קביעת הורות במקרים של הולדה מלאכותית
אימוץ; התערבות המדינה בהחלטות ההורים בעניין חינוך וטיפול רפואי; השתתפות -הכרזת הילד כבר

 ילדים בהחלטות הנוגעות להם והסדרי הורות כאשר ההורים אינם גרים ביחד.

יה ולעבודה במסגרת הדיונים בנושאים אלו נתייחס גם לתחום מדעי החברה )ובכלל זה לפסיכולוג
 סוציאלית( ונדון בשאלת הרלוונטיות של תחומים אלו לעיצוב הנורמות המשפטיות.

 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

חולה הנפש, קידום בריאות ומשפטנות 
 טיפולית

 99-800-01 ד"ר מרדכי מרק 

 

 (ציבורי-פלילי)מסלול  10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

 הפסיכיאטרי באשפוז העלייה מגמת המשך רקע על נערך, הנפש וחולה טיפולית משפטנות בתחום הסמינר
 מפני לחירות נפש חולי של הזכות על, והמהותית ההליכית בהגנה החידושים חרף ובעולם בארץ, בכפייה
 .בכפייה אשפוז

 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-806-01 ד"ר אורי אהרונסון המדינה כמיישבת סכסוכים

Dispute Resolution by the State-Institutional Aspects 

 משפחה(-)מסלול גישור 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

מערכת בתי המשפט, כמו בירוקרטיות אחרות במדינה המודרנית, היא מוסד גדול, סבוך והירככי, המורכב 
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מיחידות רבות בעלות קשרים מסועפים, שלהן סמכויות מגוונות וכמויות שונות של רוח. שלא 
כבירוקרטיות אחרות, מערכת בתי המשפט בדמוקרטיה החוקתית היא גוף המקיים אתוס של עצמאות 

ידי העיקרון המוסרי של שלטון החוק: כדי לשמור על חירות האזרחים -וליטית ומקצועית המונחית עלפ
ועל כבודם, אין על השופט מרות זולת מרותו של הדין. התובנה בדבר המפגש בין האתוס השיפוטי )הנשגב?( 

סוגיות שונות  ובין המציאות המוסדית )הארצית?( המכילה אותו היא נקודת המוצא לסמינר, בו נבחן
בעיצוב המוסדי של המסגרות המדינתיות ליישוב סכסוכים, ובראשן מערכת בתי המשפט. ננסה להעריך 
מחדש תופעות מוסדיות מושרשות, כמו הליך הערעור וסדרי מינוי שופטים ודיינים, ולעמוד על משמעותם 

. כן נעסוק במנגנוני ADR-של תהליכים מוסדיים נמשכים, כמו התמחות בתי משפט והתרחבות תופעת ה
 קבלת החלטות בהרכב השיפוטי ובעיצוב ההליך השיפוטי.

 

. השתתפות מועילה המשקפת קריאה והצגת תהליך 80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
 .20% –המחקר 

 
 

 99-812-01 פרופ' אורן פרז רגולציה, פוליטיקה וסביבה

Regulation, Politics and the Environment 

 )מסלול רגולציה( 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

הסמינר יבקש לבחון את האתגרים של הרגולציה הסביבתית בעידן המודרני. נבחן ראשית את מושג 
הרגולציה, נסקור את ההצדקות העיוניות לרגולציה ממשלתית ואת הכלים השונים בהם נעשה שימוש. 

ה. נבחן את האתגרים הייחודיים לרגולציה בתחום הסביבתי ואת הכשלים השונים של הרגולציה בתחום ז
בפרט האתוס  –נבחין בהקשר זה בין האתוסים השונים שמתחרים בתהליך עיצוב המדיניות הסביבתית 

 הקפיטליסטי מול האתוס הסביבתי.

בחלק השני של הסמינר נבחן סוגיות משפטיות קונקרטיות, הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט 
ביבתי כגון פיתוח בר קיימא, עקרון הבינלאומי. נעסוק בהקשר זה בשורה של עקרונות יסוד מהמשפט הס

הזהירות המונעת ועקרון המזהם משלם. בחלקו האחרון של הסמינר נעסוק גם בתופעה המתרחבת של 
"רגולציה פרטית" ונבחן את אופן פעולתם של "רגולטורים" שאינם המדינה. בהקשר זה נעסוק גם בתופעה 

 .Corporate Social Responsabilityשל 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 פרופ' שחר ליפשיץ חוזים משפחתיים

-עו"ד שלומית אפרתי
 בקרמן

99-834-01 

Family Contracts 

 משפחה(-)מסלול גישור 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

 התאורטי והן במישור המעשי.מטרתו של הסמינר תהיה לעסוק בחוזה המשפחתי הן במישור 

בחלק התאורטי של הסמינר נבחן את מאפייניהם הייחודיים של מגוון רחב של חוזים משפחתיים וננסה 
לעצב מודל להסדרה ראויה של החוזים הללו. במסגרת זו נעשה שימוש נרחב בתאוריות של דיני המשפחה 

 ושל דיני החוזים.

החוזה המשפחתי וננסה לחשוף כיצד לצד ההצהרות על  בחלק המעשי נעסוק בפסיקה הקיימת בנושא
יישום של דיני החוזים הרגילים, מפעילה הפסיקה במקרים רבים הסדרים ייחודיים המתואמים לאופיים 
המיוחד של החוזים המשפחתיים. בסופו של חלק זה נעצב מעין חוק הסכמים משפחתיים תוצרת הפסיקה 

 הישראלית.

חידה מיוחדת לניתוח חוזי של הנישואים ולאפשרות לגזור מפריזמה זו כללים בסופו של הסמינר נקדיש י
 שונים של דיני המשפחה.
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 . 100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

תאוריה ופרקטיקה בבית משפט לענייני 
 משפחה

 99-836-01 השופט שאול שוחט

Family Court – Theory and Practice 

 משפחה(-)מסלול גישור 10:00-12:00יום שישי סמסטר א', 

ביהמ"ש לענייני משפחה הולך ותופס מקום של כבוד במערכת בתי המשפט בישראל. ההגדרה הרחבה של 
"בני משפחה" מחד גיסא ו"ענייני משפחה" מאידך גיסא הרחיבו עד מאוד את מוטת כנפיו של ביהמ"ש, 

נים שבינו לבינה אלא גן על נושאים רבים אחרים, לאו אשר מוצא את עצמו פורש אותה לא רק על עניי
 דווקא מתחום דיני המשפחה, השרויים במחלוקת בין בני המשפחה.

כך ביהמ"ש למשפחה מוצא עצמו פוסק בסכסוכים אזרחיים הנובעים מדיני החוזים, דיני הנזיקין ואפילו 
ני משפחה, וכמובן ענייני ירושות דיני החברות בהיותם נובעים מסכסוך שנוצר עקב היות הצדדים לו ב

 וצוואות שהועברו לסמכותו של בימ"ש זה ללא כל קשר לקרבה המשפחתית בין המתדיינים.

על מנת לדון ולפסוק בעניינים האלה הקנה המחוקק מרחב תמרון ניכר לשופטים היושבים בדין בערכאה  
מיד לצדו של ביהמ"ש את "יחידת זו לסטות מדיני הראיות והפרוצדורה הרגילים למען הצדק, ואף הע

הסיוע", בה משתמשים אנשים מקצוע כגון עובדים סוציאליים, פקידי סעד וכדומה, על מנת שיסייעו לו 
 לעשות משפט.

עם חלוף השנים יהפוך ביהמ"ש למשפחה לערכאה חשובה ביותר במערכת ביהמ"ש בישראל, כך שמן 
 את הייחודיות שבו.הראוי להקנות ללומדי המשפט את המיוחדות שלו ו

 . 100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-850-01 פרופ' ידידיה שטרן רכישת חברות

Corporate Acquisition 

 מקרקעין(-)מסלול מסחרי 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

באינטרסים רבי שוק השליטה בחברות משמש ברחבי העולם זירה להתרחשותם של מאבקים על שליטה 
חשיבות. כלי הנשק המשפטיים שבהם חמושים המשתתפים בשוק הם הטקטיקות השונות להשתלטות על 
חברה. חוק החברות מייחד פרק נרחב ומתוחכם לעסקאות של רכישת שליטה בחברה. החוק קובע שורה 

ירה כפויה של של הסדרים המתייחסים לשלוש טכניקות רכישה מרכזית )מיזוג, הצעת רכש מיוחדת ומכ
 מניות(. בנוסף קיימות טכניקות רכישה שאינן מוסדרות בחוק באופן ישיר.

הקורס יתמקד בהבנה, בפרשנות ובחקר המשמעויות המשפטיות והכלכליות של ההסדרים האמורים. 
 הניתוח יהיה תיאורטי ומעשי כאחד.

 

 

 .100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-857-01 פרופ' גדעון ספיר דת ומדינה

Religion and State 

 ציבורי(-)מסלול פלילי 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

מאז הקמת מדינת ישראל ועד לאחרונה הוסדרו שאלות דת ומדינה בישראל באמצעות הדוקטרינה הידועה 
שהיא משמרת את המצב בשם סטטוס קוו. זו הקפיאה למעשה כל מחלוקת בענייני דת ומדינה, תוך 

המשפטי ששרר עם קום המדינה. ההנחה המקובלת הייתה שהסטטוס קוו משמש תנאי הכרחי ליצירתה 
 ולהמשך קיומה של הדמוקרטיה הישראלית.

במהלך השנים האחרונות החלו דברים להשתנות, ודיון מעמיק מחודש במחלוקת בענייני דת ומדינה הופך 
בעוד שרבים מבקרים הן את הפורמט והן את התוכן של הסטטוס קוו,  לראוי ובלתי נמנע כאחת. אולם,

 מעט כותבים בוחרים לפרט כיצד לדעתם יש ליישב שאלות דת ומדינה בישראל, פורמלית ומהותית.

חלקו הראשון של הסמינריון יתמקד בניתוח מושגי, בהצגת מודלים שונים ליחסי דת ומדינה, ובבחינת 
מעשיים העומדים בבסיסו של כל מודל. בחלקו השני של הסמינריון נפרוש את הטיעונים הנורמטיביים וה

הרקע לדיון במציאות הישראלית. נפתח בניתוח התפיסות האידיאולוגיות השונות ושורשיהן ההיסטוריים, 
 ונמשיך בתיאור ההסדרים הקיימים, הרקע להיווצרותם והטעמים להתפוררותם בעת האחרונה.

 

 .100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-861-01 פרופ' איריס קנאור דיני מכרזים

Public Tender Law 

 )מסלול רגולציה( 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

דיני המכרזים מהווים מסגרת של כללים ועקרונות שעל פיהם מתקיימת תחרות בין גורמים המעוניינים 
 לרכוש טובין, למכור אותם ועוד. לבצע עבודה,

בסמינריון זה נעמוד על המתח בין רצונו של המשתתף במכרז כי עקרון התחרות השווה ייושם במלואו 
 לשאיפותיו של מפרסם המכרז לקבל את ההצעה הטובה ביותר.

דונו בין בסמינריון נסקור את דיני המכרזים, תוך ניתוח הדינים המסדירים את מכרזי הרשות המקומית. יי
היתר הסוגיות: חובת עריכת והפטור מחובה זו; דרכי הכנתו ופרסומו של המכרז; תחרות הוגנת בתנאי 
שוויון; קבל ההצעה הטובה ביותר לבעל המכרז; פגמים במכרז או בהליכים; ביטול מכרז; הסעד על הפרת 

 בשיטות משפט זרות. דיני המכרז. ננקוט גם פרספקטיבה השוואתית ונבחן את הלכות דיני המכרזים

 

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-864-01 ד"ר מאיר גלבוע עבירות צווארון לבן

White Collar Crimes 

 מקרקעין(-)מסלול מסחרי 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

הצווארון הלבן, ביניהן: הגדרת התופעה ומאפייניה הסמינריון יעסוק במגוון סוגיות הקשורות בעבריינות 
ותופעות משיקות לה; שחיתות וטוהר המידות, ייסקר הכיוון המחקרי שהתחדש מאז תחילת שנות 
האלפיים על עברייני הצווארון הלבן הבכירים, ונעמוד על הקשיים המיוחדים בהתמודדות מערכות 

 האכיפה והמשפט עם סוג זה של עבריינות.
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הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא מקורות רלוונטיים ולהגיש מטלות קצרות בכתב המבוססות על במהלך 
 חומר הקריאה.

במסגרת העבודה הסמינריונית יידרשו הסטודנטים לבצע מחקר אמפירי עצמאי ולנתח את ממצאי 
 המחקר.

 

להגשת העבודה ולסיום . הגשת המטלות בכתב הן תנאי 100% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
 הקורס.

  

 99-878-06 פרופ' גדעון פרחומובסקי סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Intellectual Property 

 (מקרקעין-מסחרי)מסלול  10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

 Open – הפיטונט בתופעות נדון היתר בין. הרוחני הקניין ענפי ממגוון עכשוויות בסוגיות יעסוק הסמינר

Source, Creative Commons ,ועוד מסחר סימני דילול, עסקיות שיטות. 

 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-878-11 ד"ר גלעד וקסלמן סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Intellectual Property 

 (מקרקעין-מסחרי)מסלול  08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

 המשפחה במסגרת היוצרים זכויות דיני של הצבתם תוך, הרוחני הקניין תחומי את בקצרה נסקור
 בעולם הרוחני הקניין לתחומי שיש הכלכליים הפרישה תחומי את נבחן. הרוחני הקניין דיני של המורחבת
 בהקשר. הגלובליזציה בעידן הרוחני הקניין לתחומי שיש הבינלאומי ההיבט על נצביע. המודרני העסקים

 המרכזיות הבינלאומיות האמנות על ונצביע יוצרים זכויות דיני של הנורמטיביים המקורות את נסקור זה
 .יוצרים זכויות דיני על הגנה נושא את המסדירות

 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

 

 קיץ תשע"זסמסטר  11.3
 תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף וכוללים את ארבעת מסלולי הלימוד.
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חברות בקשיים: חובות נושאי משרה וזכויות 
 נושים

  פרופ' דוד האן

 

Companies in Distress 

 )לכל המסלולים( 14:00-18:00קיץ, יום שלישי 

 

 תיאור הקורס יימסר בהמשך

 

 ט.נמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-022-02 פרופ' יצחק ברנד ערכים במבחן ההלכה

Halakha and Values 

 )לכל המסלולים( .18:00-22:00קיץ, יום שלישי 

מקובל לראות את ההלכה כשיטת משפט פוזיטיביסטית. בקורס זה נבחן הנחה זו על רקע דיון בסוגיות 
המפגישות הלכה וערכים. נתחקה אחר מעמדם של הערכים בעיניו של איש ההלכה, תוך עיון בסוגיות 

הלכה לאגד  כלליות ובנושאים ספציפיים. בין הסוגיות הכלליות נבחן את היחסים שבין הלכה למוסר, שבין
מספרות  –ושבין הלכה לקבלה. במסגרת הנושאים הספציפיים נעיין בערך כבוד הבריות לגלגוליו השונים 

 התנאים עד לספרות הפוסקים האחרונים.

 

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

 
 

 99-626-01 ט.נ דיני הגבלים עסקיים

Antitrust Law 

 )מסלול רגולציה( 08:00-12:00שישי קיץ, יום 

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

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

 העסקיים, תוך התייחסות לדיון המשווה בארה"ב ובאירופה.

 ט.נמרכיבי הציון הסופי: 
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  ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובנייה

 

Land-use & Planning Law 

 מקרקעין(-)מסלול מסחרי 08:00-12:00קיץ, יום שישי 

 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.

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

 והמשפטית בתחום זה.

 

 -ה והרשימה הביבליוגרפית( בחינה סופית )ספרים סגורים, למעט קובץ חקיקמרכיבי הציון הסופי: 
100%. 

 

יחסי ממון במשפחה: היבטים עיוניים 
 וגישוריים

  פרופ' שחר ליפשיץ

 

 

 משפחה(-)מסלול גישור 08:00-12:00קיץ, יום שישי 

 ט.נ.

 

 

 -בחינה סופית )ספרים סגורים, למעט קובץ חקיקה והרשימה הביבליוגרפית( מרכיבי הציון הסופי: 
100%. 
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  פרופ' אריאל בנדור מנהלימשפט 

 

Administrative Law 

 ציבורי(-)מסלול פלילי 08:00-12:00קיץ, יום שישי 

 המשפט המנהלי עוסק במערכת היחסים בין רשויות המדינה, בינם לבין עצמן ובין הרשויות לאזרח.

 הקורס יעסוק בהכרת הגופים המנהליים והמשפט המיוחד החל עליהם.

את עקרונות היסוד המחייבים את רשויות המנהל, עקרונות פעולתן של רשויות אלו, בין השאר יבחנו 
תוצאות של פעילות המנהל הנעשות בניגוד לכללים והכללים המחייבים את רשויות המנהל במערכת 

 היחסים שלהן בינם לבין עצמן, ובינן לבין אזרחי המדינה.

 

 .5% –. השתתפות פעילה 95% -ם( בחינה סופית )ספרים פתוחימרכיבי הציון הסופי: 
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 . תואר שני לעורכי דין ולמשפטנים )מסלול חורף  12
 תשע"ו(   

 
 קורסים 12.1

 .תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף

 99-600-01 ד"ר מיכאל בריס סיבתיות במשפט העברי

Causation in Jewish Law 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

בעיקר בדיני עונשין ובדיני  –המשפט העברי נזקק למושג הסיבתיות בהקשרים שונים. בהקשר המשפטי 
כמו גם בתחומים דתיים מובהקים, כגון בהלכות שבת. הקורס יבחן את ההגדרות השונות של  –נזיקין 

סיבתיות, ישווה אותן להגדרות מודרניות השאובות מתורת הפעולה ומתורת המשפט ויצביע על ניסיונות 
להתאים את הדרישות ההלכתיות למציאות המשפטית בת ימינו. הקורס גם יבחן את מידת ההתאמה של 

הגדרות השונות אל התחומים הנורמטיביים השונים ויעדיהם. נבקש להבין את המשמעות של ההקפדה ה
תורת פעולה דווקנית בתחומים מסוימים בהלכה לעומת תחומים אחרים ונשווה זאת לגישה תוצאתית 
הרווחת במשפט הישראלי המודרני. הקורס גם יתהה על המשמעות ועל ההשלכות של קיומה של מערכת 

 של חיוב "בידי אדם" לעומת חיוב "בדיני שמים" בהקשר זה של הגדרת הסיבתיות. –ורמטיבית כפולה נ

 

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

 

 99-625-01 פרופ' אריאל בנדור חידושים במשפט ציבורי ופלילי

Developments in Public and Criminal Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

 מטרת הקורס, שבו יוצגו ויידונו חידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומי המשפט החוקתי, המשפט המינהלי
ודיני העונשין, היא לתאר ולנתח התפתחויות מהותיות שחלו בשנים האחרונות בתחומי יסוד של המשפט 

 –הלכת הבשלות וזכויות רווחה; במשפט המינהלי  –הציבורי בישראל. בין היתר יידונו במשפט החוקתי 
 של נפגעי עבירות.ני המתה ומעמדם הרפורמה המתוכננת בדי –סוגיות של הפרטה ורגולציה; בדיני עונשין 

 

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-630-01 ד"ר אורי ניר מסחרי-חידושים במשפט אזרחי

Developments in Civil and Commercial Law 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום שלישי 

 האזרחי בשנים האחרונות. הקורס בא לעמוד על התפתחויות מרכזיות בתחומי המשפט

במסגרת דיני החוזים נעמוד על תחום החוזים האחידים, אשר עבר שינויים משמעותיים בחקיקה בשנים 
 האחרונות, ונראה כיצד מסייעת החקיקה בתחום לפתור בעיות חדשות בתחום המתעוררות הלכה למעשה.

נפנה מבט לשתי התפתחויות משמעותיות של השנים האחרונות, האחת היא יסודות  במסגרת דיני הנזיקין
עוולת הרשלנות, אשר עברו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים חוזרים. נביט בשינויים אלו וננסה 
להבין מה עומד מאחוריהם ולאן פני עוולת הרשלנות. לאחר מכן נבחן את סוגיית הסיבתיות העמומה, 

 וסיפה להתחבט בה בשנים האחרונות, ונראה את ההתפתחויות שם ומה צופן העתיד בתחום.שהפסיקה מ

במסגרת דיני התרופות, נעסוק בשתי סוגיות: האחת, נושא הפיצויים בגין הפגיעה באוטונומיה, שעובר 
ם. מגמות סותרות בפסיקת בתי המשפט בענפי המשפט השונים: דיני נזיקין, דיני הגנת הצרכן ודיני חוזי

נסיים בתחום שעובר התפתחות פסיקתית בשנים האחרונות, והוא תחום האשם התורם, שעובר שינויים 
 מועטים בדיני נזיקין בצד התפתחויות משמעותיות יותר בדיני חוזים.

 

 

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

 

 99-631-01 פרופ' ידידיה שטרן מדינה יהודית ודמוקרטית

Jewish Democratic State 

 .20:00-22:00סמסטר א', יום שלישי 

הכרזת העצמאות מדברת על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". התיבה "מדינה 
דמוקרטית" אמנם נעדרת, אך עקרונות ההכרזה מלמדים על כוונה להקמתה של מדינה דמוקרטית. כעבור 

ל שנים, בעת חקיקת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, הכתירה הכנסת את ישרא 44
 בתואר "מדינה יהודית ודמוקרטית". 

ראשי פרץ זה מכבר את גבולות שיח הזכויות המשפטי והתקבל גם בשיח הזהות. -השימוש במונח הדו
רשות הרבים הישראלית, כמו גם חלקים גדולים בקהילה הבינלאומית, מזהים את המדינה כיהודית 

בין שני חלקי ההגדרה. יש הנוטים להעדיף ודמוקרטית, אך רבים, בארץ ומחוצה לה, מדגישים את המתח 
 רכיב אחד על פני משנהו ויש הטוענים כי שני החלקים כלל אינם ניתנים ליישוב. 

ההתמודדות עם הגדרה זו של מדינת ישראל מחייבת בירור של קשיים מושגיים, חווייתיים ומעשיים 
 שעולים ממנה ודיון בהצעות למערכת איזונים שבוחנים את יישובם. 

 בקורס ישותפו מרצים אורחים.

 

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



24 
 

 

 

  

 99-720-01 ד"ר שלמה נס חברות בקשיים והיבטים בפעילות דירקטורים

Companies in Distress and Directors 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

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. במסגרת הקורס ייסקרו הנושאים הבאים:

ינים חברות במצוקה. צורות טיפול שונות בחברות ניתוח הסיבות והאירועים המאפיחברות בקשיים:  .א
כינוס, פירוק, הקפאות הליכים והסדרי נושים. העקרונות המהווים בסיס לצורות הטיפול  -בקשיים

השונות בחברות בקשיים. דרכי מינוי של כונס, מפרק או נאמן, שיקולים בכדאיות המינוי, האחריות 
ות בקשיים. סוגיות מיוחדות בשיקום וניהול חברות בקשיים. והסיכונים שבו. ניהול הלכה למעשה של חבר

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

 ואירועים נוספים.

דרכי מינוי דירקטורים ותנאי הכשירות הנדרשים, היבטים  יוחדים בפעילות דירקטורים:היבטים מ .ב
מעשיים וסוגיות מיוחדות בפעילות דירקטורים, תפקיד הדירקטוריון ועבודתו מול הנהלת החברה 
והמנכ"ל, דירקטורים חיצוניים )דח"צים( ודירקטורים מטעם הציבור )דמ"צים( דירקטורים בחברות 

 ובגופים סטטוטוריים, האחריות, הסיכונים ופער הציפיות מדירקטורים כיום.ממשלתיות 

 

 .20% –. השתתפות פעילה 80% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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מנהל  ,. תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה13
 עסקים וחשבונאות )מסלול קיץ( 

 
 סמסטר קיץ תשע"ו 13.1

 הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת השעות.תיאורי 
 הקורסים בסמסטר קיץ הנם קורסי "תקשוב משולב" המשלבים הוראה פרונטלית והוראה ברשת.

 

 99-602-01 ד"ר משה גלברד דיני חוזים

Contracts Law 

 .08:00-12:00ויום שישי  16:00-20:00קיץ, יום חמישי 

הקורס יעסוק במושגי יסוד בדיני חוזים: מבוא לדיני חוזים, גבולות דיני החוזים, משא ומתן לכריתת 
 חוזה, הליך כריתת החוזה וצורת החוזה.

 

 

 

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

 

 99-664-01 פרופ' גדעון ספיר משפט ציבורי

Public Law 

 .12:00-14:00ויום שישי  20:00-22:00קיץ, יום חמישי 

המשפט הציבורי הנו מכלול הנורמות המאפשרות, מארגנות, ומגבילות את הפעלת כוחה של המדינה 
הדמוקרטית ואת אופי מוסדותיה. בקורס נעסוק במקורות הנורמטיביים של המשפט הציבורי בישראל 

דינים העיקריים של המשפט הציבורי שפותחו בפסיקת בג"ץ. )חוקי היסוד, החקיקה וחקיקת המשנה( וב
נדון בעקרונות ובערכים המונחים ביסוד המשפט הציבורי בישראל ונבקר אותם. בד בבד, נסקור את 

עם דגש מיוחד על "המהפכה החוקתית" של  –התפתחות המשפט הציבורי בישראל מאז קום המדינה 
 יות האדם והאזרח במשפט הישראלי.ועל דיני ההגנה על זכו 90-אמצע שנות ה

מבנה הקורס: תחילה נדון במושג החוקה, בהצדקות שלו ובביקורות עליו, ונסקור את עיקרי המשפט 
החוקתי בישראל ואת פעולתם של חוקי היסוד. נדון גם בעתידו של המהלך החוקתי בישראל. משם נפנה 

בנה מוסדות השלטון, כוחותיהם מ –לבחינת ההיבטים המוסדיים של המשטר החוקתי הישראלי 
 וסמכויותיהם. בפרט נדון ברשויות המחוקקת, השופטת והמבצעת.

התפתחותן ותחום פרישתן של הזכויות  –נסיים בלימוד סוגיות יסוד בדיני זכויות אדם ואזרח בישראל 
 לכבוד האדם, לשוויון ולחופש הביטוי.

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-665-01 ד"ר עדי אייל מבוא למשפט ישראלי

Introduction to Israeli Law 

 .12:00-16:00קיץ, יום חמישי 

הקורס בנוי מארבע חטיבות: הראשונה תעסוק במקורות המשפט ובהצגה של כמה מן התפיסות הבולטות 
תציג את שיטות המשפט הבולטות בעולם המערבי )על מוסדותיהן,  של המשפט בעת המודרנית; השנייה

תפיסת המשפט שלהן וכו'(; השלישית תציג לסטודנטים את ענפי המשפט העיקריים: משפט ציבורי לענפיו, 
 משפט פלילי, משפט אזרחי לענפיו, משפט דיוני; והרביעית תדון בשאלות היסודיות של תורת המשפט.

 

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

 
 

 )סמסטר א' וסמסטר ב' תשע"ז( קורסים 13.2
 תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת שעות.

 99-015-01 פרופ' יצחק ברנד אתיקה, הלכה ורפואה

Ethics, Halakha and Medicine 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

אתיקה )הלכתית ומשפטית(: עד היכן מגיעה -מעת לעת חוזרות ומתעוררות שאלות שונות שבתחום הביו
חובת הריפוי מצד החולה )מחלות סופניות( ומצד הרופא )הסירוב לטפל(?; האדם לאדם בעלות על גופו 

 סדרי קדימה בטיפול רפואי )הקצאת משאבים(?)התאבדות, המתת חסד(?; כיצד יש לקבוע 

במהלך הקורס נדון בשאלות אלו ובסוגיות נוספות, וביניהן: השתלות איברים, קביעת רגע המוות, 
 התערבות גנטית )שיבוט( וחובת הדיווח על מחלה.

 

 

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

 

 99-016-01 פרופ' שמשון אטינגר משפט עברי ומשפט ישראלי –דיני ממונות 

Law and Equity in Jewish and Israeli Law 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקורס יעסוק במבחר סוגיות מתחום דיני הממונות במשפט העברי: דיני חוזים, דיני קניין, עשיית עושר 
לגופן: ניתוח מקורות ההלכה, העמדות השונות של בעלי ההלכה, תוך ניסיון וכד'. הסוגיות יידונו קודם כל 

לעמוד על התפיסות העקרוניות ועל המגמות הגלומות בהן. כל זאת מתוך השוואה לעמדת המשפט 
הישראלי בנושאים האלה. נבקש לעמוד הן על המשותף והן על ההבדלים שבין שיטות המשפט הללו, וננסה 

והגורמים לשינוי העמדות והתפיסות המשפטיות בסוגיות הנידונות ובתפיסה הכוללת לבחון את המניעים 
 של המשפט.
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 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-072-01 ד"ר יהושע שגב תורת המשפט

Jurisprudence 

 .16:00-20:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות של תורת המשפט במסורת הפילוסופית המערבית. תשומת לב מיוחדת 
תוקדש לבעיות המעסיקות את היוריספרודנציה המודרנית. הקורס ישלב עיונים במכתביהם של אפלטון או 

ולס. הנושאים אריסטו, וכן של הוגים מאוחרים יותר: אוסטין, הרט, קלון, פולר, רז ודוורקין, ברלין ור
שיידונו בקורס הם בין השאר: משפט טבעי )אפלטון או אריסטו(, גישות שונות בפוזיטיביזם משפטי 

פוזיטיביזם )פולר, דוורקין(, ראליזם משפטי והגישה הביקורתית למשפט, -)אוסטין, הרט, קלון, רז(, נון
רות )ברלין(, צדק )רולס(, המטרות החברתיות של המשפט, משפט ומוסר, מושגים מרכזיים במשפט: חי

חובת הציות לחוק, מרי אזרחי וסרבנות מצפון, פרשנות, ושיקול דעת   זכות. כן יידונו נושאים כגון:
 שיפוטי. סוגיות אלו יידונו בהקשר פילוסופי רחב ומתוך זיקה לתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פוליטית.

 

 

 

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

 
 

 99-614-01 עו"ד נטע נדיב דיני עבודה

Labour Law 

 .20:00-22:00סמסטר ב', יום חמישי 

האם הענקת "טיפ" למלצר יכולה להחליף את חובת תשלום שכר המינימום של מעבידו? האם אני חייב 
להחזיר את עלות קורס ההכשרה שעברתי בעבודה, במידה והחלטתי להתפטר? האם אני יכול לעבור 
למתחרה של מעבידי שהציע לי שכר גבוה יותר? האם רשאי המעביד לקרוא את תכתובות המיילים שלי 

מחשב העבודה? מיהו המעביד האמיתי שלי כאשר אני מועסק דרך חברת כוח אדם? מתי התפטרות ב
 עשויה להיחשב כשביתה אסורה?

מטרת הקורס "דיני עבודה" היא להקנות מושגי יסוד ורקע בנוגע למשפט העבודה הישראלי. משפט 
הרובד האישי, העוסק במערכת היחסים הנורמטיבית  –העבודה הישראלי מורכב משני רבדים עיקריים 

העוסק בעיקר במערכת היחסים הנורמטיבית שבין  –שבין המעסיק לבין העובד הבודד, והרובד הקיבוצי 
המעסיק לבין ארגון העובדים )והשפעתה של מערכת היחסים האמורה על העובד הבודד(. בחלקו הראשון 

סיס משפט העבודה האישי ואת אופן יישומן בפסיקה. בחלקו ננתח את השאלות העיקריות הניצבות בב
 השני של הקורס, נעסוק בניתוח חלק מהסוגיות בתחום משפט העבודה הקיבוצי.

 

 מרכיבי הציון הסופי:

 .להיבחן לזכאות תנאי היא בהם פעילה והשתתפות בשיעורים נוכחות .א

 . הדין פסקי עם עמוקה היכרות על להקפיד יש. שיעור כל לקראת החובה פריטי קריאת .ב

 .סגורים בספרים ייערך המבחן. הסופי מהציון 100% מהווה הסמסטר בסוף המסכם המבחן .ג
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 99-622-01 ד"ר עדי ליבזון דיני חברות

Corporate Law 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקורס יעסוק בהסדרה המשפטית של מערכת היחסים בתאגיד בין נושאי המשרה, דירקטורים, בעלי 
מניות ונושים, הנושאים שידונו הם האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, האורגנים של התאגידים 
וחובות ההתנהגות החלות עליהם, מערכת היחסים בין בעל שליטה לבעלי מניות המיעוט ופרוצדורות 

 תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית. –האכיפה 

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

 
 

 99-650-01 ביטון -ד"ר מרים מרקוביץ'  דיני קניין

Property Law 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום חמישי 

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 הזכות הקניינית; שיטות המרשם; עסקאות נוגדות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקנת השוק; התיישנות; שיתוף בזכות הקניינית ובתים משותפים; זכויות בנכסי הזולת )שכירות, 

 זיקת הנאה(.

 

 

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

 
 

 99-669-01 ד"ר לאה ויזל עיקרים במשפט הפלילי

Principles in Criminal Law 

 .20:00-22:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס עוסק בדיני העונשין המהותיים. במסגרת הקורס נעמוד על ייחודו של הדין הפלילי, מטרותיו 
כפי שפורש בפסיקה ולאור  1977-העונשין, תשל"זועקרונותיו. הדיון יתמקד בניתוח החלק הכללי של חוק 

 תיאוריות שונות ביחס לתפקידם של דיני העונשין.

הנושאים שיילמדו בקורס יכללו סקירה של מטרות דיני העונשין ועקרונותיו לרבות עקרון החוקיות 
תוך בחינה והשלכותיו; התנאים להטלת אחריות פלילית; צדדים לעבירה וסייגים לאחריות הפלילים. הכל 

 ביקורתית של החקיקה והפסיקה בנושאים השונים וניתוח תהליכים המתרחשים בתחום בארץ ובעולם.

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-676-01 ד"ר יעקב נוסים דיני מסים

Tax Law 

 .08:00-12:00סמסטר ב', יום שישי 

הקורס הינו 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. 

רת הכנסה, ההבחנה בין הנושאים שבהם נעסוק במהלך הקורס: הגדרות בסיס המס, זיהוי אירועי מס )הגד
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 מסם והמשפט החוקתי.

 

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

 
 

 99-692-01 פרופ' בנימין שמואלי דיני מכרזים

Public Tender Law 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שישי 

המדינה, על זרועותיה ורשויותיה השונות, היא האורגן הגדול במשק. ככזו, חותמת המדינה על עסקאות 
ספקים לצורך מתן שירותים שונים. חובת ביצוע מכרז במישור הציבורי היא כמעט הכרת  בהיקף עצום עם

המציאות. עירייה, משרד ממשלתי או חברה ממשלתית שעלה אצלם צורך להתקשר עם ספק לביצוע עבודה 
או מתן שירות אמורים לפעול כרשות מנהלית, לטובת הציבור ולמענו. לשם כך החוק דואג, באמצעות 

ות מתאימים, כי לא יהיו משוא פנים וטובות הנאה בבחירת הספק, וכי העבודה תתבצע על הצד עקרונ
 הטוב יותר ותוך השקעת כמה שפחות משאבים.

כיום בתי המשפט מתערבים במידה רבה מאי פעם בהחלטות ועדות המכרזים. הבחינה השיפוטית נעשית 
המועמדים לבין דיני החוזים והדאגה לתחרות הוגנת במסגרת איזון בין המשפט המנהלי הדואג לשוויון בין 

וניצול נכון של משאבי הרשות. חדשות לבקרים מגישים מציעים שהצעותיהם לא זכו או נפסלו בקשות 
לבתי המשפט להוצאת צווי מניעה לאי התקשרות עם הזוכה ולביטול המכרז. הבקשות מוגשות נגד הרשות 

 ובדרך כלל גם נגד הזוכה כמשיבה.

טה בדיני מכרזים הינה כיום מחויבת המציאות בעולם המסחרי, שכן היא תעזור הן למציעים שלי
פוטנציאליים, הן למציעים בפועל שלא זכו, הן למציעים שהצעתם זכתה ורוצים לממש את הזכייה 
במהירות וביעילות או רוצים שלא לאפשר למציעים שלא זכו עיון בהצעתם הזוכה כדי לגלות בה סודות 

 ריים וכן לרשויות השונות המבקשות להתקשר בחוזה במהירות וביעילות עם הזוכה.מסח

מנהלית מיוחדת ומעניינת שלא -נערכה רפורמה מקיפה בדיני המכרזים. מדובר בנישה חוזית 2009בשנת 
כל עורכי הדין ערים אליה, אף שישנה עבודה רבה בנושא זה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות, 

דים ממשלתיים ובמשרדי ממשלה, בפרקליטויות ובקרב משרדי עורכי דין פרטיים התוקפים את בתאגי
 עורכי המכרז.

נקודות ציון  5. עד 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים, בצירוף חקיקה וסילבוס( מרכיבי הציון הסופי: 
 מיטיב על השתתפות פעילה. 
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 סמינריונים 13.3
 להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. תיאורי הסמינריונים מוצגים

 99-265-01 פרופ' דוד האן פירוק חברות והבראתן

Corporate Liquidation and Reorganization 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפיו ידע בהיבטים משפטיים וכלכליים של פירוק חברות. במהלך חייה 
לקשיים כלכליים. קשיים אלו עלולים לנבוע מסיבות שונות ומגוונות. לא פעם  העסקיים יש שחברה נקלעת

מצב דברים זה מחייב את החברה וקברניטיה להיזקק להליכים משפטיים מיוחדים המקדמים את פירעון 
 חובותיה לנושים. הליכים אלו יעמדו במרכזו של הקורס הנלמד.

ה בקשיים ולפני נושיה: הליך ההסדר, כינוס נכסים או הקורס יעסוק בהליכים השונים הפתוחים לפני חבר
פירוק חברה. לגבי כל אחד מהליכים אלו נעסוק בהיקף תחולתו, בסמכויות נושאי המשרה הממונים, 
במעמדם של נושים ובעלי מניות ובמערכת הדינים המיוחדת החלה בחדלות פירעון. חלקו השני של הקורס 

ין בהליכי חקיקה בישראל אף כי הוא נוהג במדינות רבות במערב. יתמקד בהליך ההבראה. הליך זה עדי
במסגרת זו נבחן את תפיסת היסוד של ההליך, את זכויות הנושים מחד גיסא ואת ההגנות לחברה מאידך 
גיסא. נעמוד בהרחבה על דין נכסים מכבידים, על סעד ההגנה ההולמת ועל מהלך גיבוש ואישור תכנית 

 .ת השונות הנושאות חלק בהליכיםהשיקום על ידי הקבוצו

 

 .100% –עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-288-02 ד"ר חיים גבאי היבטים פליליים בדיני המס

Criminal Aspects of Tax Policy 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

השונים, נועד הקורס להקנות לסטודנט גם כלים וידע נוסף על הידע התאורטי בתחום העונשין בדיני המס 
 להתמודד באופן יישומי ומעשי עם פעולת רשות המסים במישור הפלילי.

במסגרת הקורס ייבחן אופן פעולתן של היחידות השונות בעוסקות בתחום הפלילי, הן בינן לבין עצמן והן 
ה, הפרקליטות ובתי המשפט. כמו כן, תיערך קשרי הגומלין שבינן לבין רשויות אכיפה שונות, כגון המשטר

 הבחנה בין העבירות ה"טכניות" לבין העבירות ה"מהותיות" בפקודת מס הכנסה.

יתקיים דיון לגבי עבירות מע"מ ויוקדש פרק לעבירות התאגיד ואחריותם של נושאי תפקיד בתאגיד. 
כי עיכוב ההליכים והחנינה בכל בהמשך יינתן דגש על מוסד הכופר וייחודו בעבירות המס ויובהרו הלי

 הנוגע לעבירות המס.

 

 .10% –. נוכחות 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-415-02 ד"ר שי שטרן קהילות במשפט

Communities in Law 

 08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

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 
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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.

 100% -והשתתפות פעילה עבודה סופית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 99-430-02 פרופ' בנימין שמואלי דיני נזיקין בתא המשפחתי

The Torts Law and the Family 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

הדיון המשפטי במשפחה מאגד בתוכו מערכת מסועפת של דינים, שלא כולם דיני משפחה "טהורים" )כמו 
בסוגיות של דיני הגירושין, אימוץ או מזונות(. במסגרת הסמינריון נתמקד בנקודות השקה של מערכת 

משפטיות -רכים חוץנזיקי. נדון גם בד-המשפחה ודיניה )יחסי הורים וילדים ודיני זוגיות( עם הדין האזרחי
)כגון גישור( לטיפול בסכסוכים משפטיים. נבחן האם מחויבת התייחסות משפטית מיוחדת לתא 

האם הוא  –המשפחתי, דהיינו עד כמה הדין מתייחס אחרת לעוולות הנעשות דווקא במסגרת המשפחה 
ים וילדים ליחסים מחמיר עם המבצעים יותר או פחות מאשר בין זרים? האם ניתן להשוות בין יחסי הור

בין בני זוג בסוגיות שונות? האם קיימות עוולות ייחודיות לתא המשפחתי? בין הנושאים שיידונו: 
ההתייחסות המשפטית האזרחית למקרים של התעללות פיזית ונפשית ומקרים של הזנחה פיזית ורגשית; 

הפרת הסדרי ראייה וחטיפת  תביעות נזיקין בתוך המשפחה בגין אלימות והזנחה; תביעות נזיקין בגין
ילדים, תביעות נזיקין בגין גירוש אישה בעל כורחה וריבוי נשים במגזר המוסלמי; תביעות נזיקין וחוזים 
בגין סרבנות גט במגזר היהודי; תביעת נזיקין וחוזים בגין הפרת הבטחה להמיר דת כדי לאפשר גירושין 

 וג והמאהב בגין בגידה.במגזר הנוצרי הקתולי; תביעות נזיקין נגד בן הז

 

עבודה סמינריונית, הגשת מסמך מקדים של מתווה וראשי פרקים מתוכננים מרכיבי הציון הסופי: 
 100% –והשתתפות פעילה 

 
 

 99-466-02 פרופ' גדעון פרחומובסקי זכויות יוצרים מול זכויות הציבור

Copyrights Law 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

לפסקי הדין בעניין נאפסטר, חלף עם הרוח, והברווז של דוד גבע? במרכזן של כל פרשיות אלו  מה משותף
ניצבה דוקטרינת השימוש ההוגן. דוקטרינת השימוש ההוגן נחקקה כדי ליצור איזון נאות בין זכויות 

 היוצרים לזכות הציבור לגישה חופשית, למידע, לאמנות, למדע ולתרבות.

 מגולמים ערכי יסוד דמוקרטיים בשיטתנו המשפטית, כגון חופש הביטוי וההגנה על הקניין.בדוקטרינה זו 

הסמינר יעסוק בהיבטים התאורטיים והפרקטיים של דוקטרינת השימוש ההוגן ויסקור את ההתפתחויות 
 האחרונות בתחום, בפסיקה הישראלית והאמריקנית.
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 . 100% -תפות פעילה עבודה סמינריונית והשתמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-810-01 פרופ' יאיר לורברבוים גרימת נזק לאחר

Liberalism and Distributive Justice 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

שאלות של צדק חלוקתי עומדות במוקד מחלוקות חריפות על אודות מדיניות חברתית, פוליטית, ובעיקר 
 נוגעות במישרין בסוגיות יסוד בדיני קניין, בדיני מיסים ובעניין חוקה.פלילית. שאלות אלה -כלכלית

. כמבוא וכרקע יידונו תיאוריות "Theory of Justice"הסמינר יתמקד בחיבורו הקלאסי של ג'ון רולס 
 ליברליות קלאסיות כמו אלו של לוק, מיל וברלין.

 

 

 .100% - עבודה סמינריונית והשתתפות פעילהמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-828-03 פרופ' אורן פרז גלובליזציה ומשפט

Globalization and Law 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

 המערכת. הבינלאומי המשפט מערכת של בפריחתה נוגע הגלובליזציה תהליך של החשובים ההיבטים אחד
 עשויה היא. ברורה מוסדית או נורמטיבית היררכיה על מבוססת אינה הבינלאומי המשפט של המסועפת

 הפועלות המרכזיות המערכות בין, למשל כך. שונה ותמטי מוסדי אופי בעלי דינים של פלורליסטי ממצרף
 כגון, מדינות בין לטרליים-מולטי הסכמים על שמבוססות מערכות למנות ניתן הבינלאומית בזירה היום

. החדש הבינלאומי הפלילי הדין ובית הים אמנת של מערכת, העולמי הטרור ארגון של המשפטית המערכת
 במקביל. אדם לזכויות האירופית האמנה או האירופי האיחוד כגון אזוריים הסדרים להוסיף ניתן לאלה

 של בסטנדרטיזציה העוסקות מערכות זאת ובכלל, מעורב או פרטי אופי בעלות משפט מערכות קיימות
 של הענפה המערכת וכן באינטרנט מתחמים שמות בדבר סכסוכים ליישוב החדשה המערכת, תקנים
( תוקף) שיפוט לסמכות תביעתם הוא אלה שונות למערכות המשותף הפן. בינלאומית עסקית בוררות

 אוניברסלי לתוקף זו בתביעה. גלובליים היבטים בעלות בבעיות שלהם הנורמטיבי והעיסוק אוניברסלית
 ההתפשטות. להגדירה שמקובל כפי הריבונית הלאום מדינת של( אופייה) סמכויותיה של איום גלום

 בכל שהיה מכפי יותר למשמעותי זה איום הופכת האחרונה בעת הבינלאומי המשפט של וההתעצמות
 סמכויות העברת של התהליך את נבחן הסמינר במסגרת. האנושית החברה של בהיסטוריה אחרת תקופה

 בולטת הגלובלית הזירה על שהשפעתן משפט מערכות מספר ונסקור הבינלאומית לזירה הלאומית מהזירה
 במיוחד.

 

 .100% -עבודה סמינריונית, עבודות והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-850-02 פרופ' ידידיה שטרן רכישת חברות

Corporate Acquisition 
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 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

העולם זירה להתרחשותם של מאבקים על שליטה באינטרסים רבי שוק השליטה בחברות משמש ברחבי 
חשיבות. כלי הנשק המשפטיים שבהם חמושים המשתתפים בשוק הם הטקטיקות השונות להשתלטות על 
חברה. חוק החברות מייחד פרק נרחב ומתוחכם לעסקאות של רכישת שליטה בחברה. החוק קובע שורה 

רכישה מרכזית )מיזוג, הצעת רכש מיוחדת ומכירה כפויה של של הסדרים המתייחסים לשלוש טכניקות 
 מניות(. בנוסף קיימות טכניקות רכישה שאינן מוסדרות בחוק באופן ישיר.

הקורס יתמקד בהבנה, בפרשנות ובחקר המשמעויות המשפטיות והכלכליות של ההסדרים האמורים. 
 הניתוח יהיה תיאורטי ומעשי כאחד.

 

 

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-861-03 פרופ' איריס קנאור דיני מכרזים

Public Tender Law 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

דיני המכרזים מהווים מסגרת של כללים ועקרונות שעל פיהם מתקיימת תחרות בין גורמים המעוניינים 
 אותם ועוד.לבצע עבודה, לרכוש טובין, למכור 

בסמינריון זה נעמוד על המתח בין רצונו של המשתתף במכרז כי עקרון התחרות השווה ייושם במלואו 
 לשאיפותיו של מפרסם המכרז לקבל את ההצעה הטובה ביותר.

בסמינריון נסקור את דיני המכרזים, תוך ניתוח הדינים המסדירים את מכרזי הרשות המקומית. יידונו בין 
ת: חובת עריכת והפטור מחובה זו; דרכי הכנתו ופרסומו של המכרז; תחרות הוגנת בתנאי היתר הסוגיו

שוויון; קבל ההצעה הטובה ביותר לבעל המכרז; פגמים במכרז או בהליכים; ביטול מכרז; הסעד על הפרת 
 דיני המכרז. ננקוט גם פרספקטיבה השוואתית ונבחן את הלכות דיני המכרזים בשיטות משפט זרות.

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-878-05 ד"ר יואב אסטרייכר סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Intellectual Property 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

רוחני. למעשה, תהליך בעולם המודרני רבות הן הסחורות המוגנות בדרך זו או אחרת על ידי זכויות קניין 
הגלובליזציה הפך את הקניין הרוחני לאחד מתחומי המשפט המתפתחים ביותר בשנים האחרונות. 
התפתחות אמצעי התקשורת, ובכללם האינטרנט, והביטול ההדרגתי של מכסים וחסמים אחרים למעבר 

חברות הוא עצום,  סחורות תרמו ללא ספק לתהליך זה. שוויון כלכלי של זכויות הקניין הרוחני של
 ובמקרים רבים זכויות אלו מהוות את הנכס העיקרי של החברה.

מטרתו של סמינר זה היא להעניק לסטודנט הבנה של המונח "קניין רוחני" ושל הזכויות המשפטיות 
והקנייניות הנכללות בו ובעיקר פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים. עוד יעסוק הסמינר בעוולות של 

 עין על פי חוק עוולות מסחריות, עשיית עושר ולא במשפט וכן בהגנה על סודות מסחריים.גניבת 

הלימוד יתבצע על ידי בחינה של החקיקה, פסיקת בתי המשפט והספרות המשפטית בתחום בישראל, תוך 
שימת דגש בפרקטיקה בעולם העסקי ובהשלכות על קבלת החלטות, כמו כן ינתחו הסטודנטים את 

 הסכמים הבינלאומיים הרלוונטיים לתחום.האמנות וה
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 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 
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 סמסטר קיץ תשע"ז 13.4
 תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת שעות.

 

 99-013-03 ד"ר יעקב חבה המשפט העברי במדינת ישראל

Jewish Law in Israel 

 .08:00-12:00קיץ, יום שישי 

חלקו הראשון של הקורס יעסוק בשאלות יסוד הנוגעות ליחס בין המשפט העברי למשפט הישראלי: האם 
ראוי לקלוט או לשלב נורמות מתוך המשפט העברי למשפט הישראלי; אילו סוגי נורמות; הדרך הראויה 

 פורמאלית והן מבחינה מהותית. לקליטה כזו הן מבחינה

בחלק השני יידונו סוגיות ספציפיות בהן נעשה ניסיון לשלב את המשפט העברי, או שהיה מן הראוי לעשות 
כן. נדון במבחר מבין הנושאים הבאים: חיובים ממוניים שאינם משפטיים; עשיית עושר לא במשפט; דיני 

עצמית; אי ידיעת הדין, מיקומם של דיני הנזיקין  השומרים; עקרונות האחריות במשפט הפלילי; הגנה
 ועוד.

בכל סוגיה שתידון יילמד ההסדר של החוק הישראלי, ההסדר במשפט העברי וההשפעה שהייתה למשפט 
 העברי על החוק והפסיקה הישראלים או השפעה אפשרית כזו.

של שיקולים דתיים בתוך  הדיון בסוגיות השונות ייעשה תוך לימוד משותף של מקורות הלכתיים וחשיפה
 ההסדרים של הלכה. לאור זאת נבדוק את התאמתם של הסדרים אלה למערכת משפט שאינה דתית.

 הקורס מתוקשב חלקית )לימוד עצמי(.

 

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

 

 99-672-03 פרופ' בנימין שמואלי סוגיות בדיני נזיקין

Issues in Torts Law 

 .16:00-20:00קיץ, יום חמישי 

הקורס יעסוק בעיקרו בדיני הנזיקין בישראל על פי פקודת הנזיקין ובחקיקה משלימה של הכנסת, כפי 
שאלו פורשו בפסיקת בית המשפט העליו, ולאור שיקולי מדיניות שונים. נזכיר גם את התיקונים הצפויים 

 בחוק דיני ממונות לכשיתקבל.

 הנושאים שיידונו:בין 

א. דיני הנזיקין ויחסם לענפים אחרים במשפט, גישות שונות לניתוח דיני הנזיקין, לרבות הגישה הכלכלית. 
ב. עוולות המסגרת ועוולות פרטיקולריות בפקודת הנזיקין. ג. אחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 

ת מפגעים. ה. סוגיית הקשר הסיבתי וריחוק הנזק. דרכים. ד. דיני המטרדים בפקודת הנזיקין ובחוק למניע
 ו. אשם תורם. ז. מעוולים יחד. ח. תרופות למעשי נזיקין.

)ציון עובר בבחינה הנו תנאי לציון עובר  80% –בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
 .20% –בקורס(. עבודה בכתב 
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 99-680-03 ט.נ. דיני משפחה

Family Law 

 .12:00-16:00קיץ, יום חמישי 

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

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

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

החלק העוסק ביחסי הורים וילדים יבחן ראשית מהי הורות מן הבחינה המשפטית )הורות טבעית, אימוץ, 
-ילדים-סוק ביחסי הוריםמי הוא ההורה במקרה של הפריה, פונדקאות, הוכחת הורות(. לאחר מכן נע

מדינה וזכויות הילד, טובת הילד, התערבות המדינה בהחלטות המשפחה, עילות להפקעת ילד מן המשפחה. 
לבסוף, נעסוק בסכסוכים בין הורים הנוגעים לילדים, למשמורת, למזונות ילדים, לחינוך ילדים, להסדרי 

 ראייה ולחטיפת ילדים.

שה בשני רבדים. ברובד הראשון נעסוק בסוגיות השונות כשלעצמן. הדיון בקורס בנושאים השונים ייע
ברובד השני נבחן את הנושאים בפרספקטיבה של ההקשר הישראלי הספציפי, הסמכות, הדין החל, בחינת 

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

 

 

 ט.נ מרכיבי הציון הסופי: 
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 תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנהל  . 14
 עסקים וחשבונאות )מסלול חורף תשע"ו(

 

 קורסים 14.1
 תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת שעות.

 

 99-614-07 השופט יצחק לובוצקי דיני עבודה

Labour Law 

 .20:00-22:00סמסטר א', יום חמישי 

האם הענקת "טיפ" למלצר יכולה להחליף את חובת תשלום שכר המינימום של מעבידו? האם אני חייב 
להחזיר את עלות קורס ההכשרה שעברתי בעבודה, במידה והחלטתי להתפטר? האם אני יכול לעבור 
למתחרה של מעבידי שהציע לי שכר גבוה יותר? האם רשאי המעביד לקרוא את תכתובות המיילים שלי 

מחשב העבודה? מיהו המעביד האמיתי שלי כאשר אני מועסק דרך חברת כוח אדם? מתי התפטרות ב
 עשויה להיחשב כשביתה אסורה?

מטרת הקורס "דיני עבודה" היא להקנות מושגי יסוד ורקע בנוגע למשפט העבודה הישראלי. משפט 
רכת היחסים הנורמטיבית הרובד האישי, העוסק במע –העבודה הישראלי מורכב משני רבדים עיקריים 

העוסק בעיקר במערכת היחסים הנורמטיבית שבין  –שבין המעסיק לבין העובד הבודד, והרובד הקיבוצי 
המעסיק לבין ארגון העובדים )והשפעתה של מערכת היחסים האמורה על העובד הבודד(. בחלקו הראשון 

את אופן יישומן בפסיקה. בחלקו ננתח את השאלות העיקריות הניצבות בבסיס משפט העבודה האישי ו
 השני של הקורס, נעסוק בניתוח חלק מהסוגיות בתחום משפט העבודה הקיבוצי.

 

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

 

 99-622-07 ד"ר עדי ליבזון דיני חברות

Corporate Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בהסדרה המשפטית של מערכת היחסים בתאגיד בין נושאי המשרה, דירקטורים, בעלי 
מניות ונושים, הנושאים שידונו הם האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, האורגנים של התאגידים 
וחובות ההתנהגות החלות עליהם, מערכת היחסים בין בעל שליטה לבעלי מניות המיעוט ופרוצדורות 

 תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית. –האכיפה 

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-676-06 ד"ר יעקב נוסים דיני מסים

Tax Law 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס הינו 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. 

רת הכנסה, ההבחנה בין הנושאים שבהם נעסוק במהלך הקורס: הגדרות בסיס המס, זיהוי אירועי מס )הגד
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 מסם והמשפט החוקתי.

 

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

 
 

 99-696-07 ד"ר יעקב חבה הליך פלילי

Criminal Proceeding 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בהליך הפלילי ובדרך ניהולו, ויידונו בו נושאים מתחום סדר הדין הפלילי ודיני הראיות. 
כללית עם שלביו של ההליך הפלילי יתמקד הקורס במטרות ההליך הפלילי, ובמתח שיש לאחר היכרות 

לכאורה בין השאיפה להגשים את הדין הפלילי לבין האינטרס הציבורי שיש בעמידה על זכויותיהם של 
 חשודים ונאשמים. נעמוד על כל אלה תוך דיון בסוגיות מרכזיות של סדר הדין הפלילי ודיני הראיות.

הנושאים בהם נדון: מטרות ההליך הפלילי ועקרונותיו, מעצרים וחיפוש, זכות השתיקה והחיסיון מפני בין 
הפללה עצמית, זכות העיון, הזכות לייצוג, הסדרי טיעון, נטל ההוכחה, הכשרות וחובה להעיד, הכלל 

 ותאמרת חוץ של עד, ראיות שהושגו שלא כדין, הערכת ראי -א 10הפוסל עדות שמיעה, סעיף 

 

 

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

 
 

 99-725-07 ד"ר אורנה דויטש ימשא ומתן במבט אינטרדיסציפלינרניהול 

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

שילוב דיסציפלינות שונות: מדעי מטרת הקורס היא להעביר במבט רחב את תורת המשא ומתן, תוך 
 החברה, ניהול, פסיכולוגיה, תורת המשחקים והמשפטים.

תופעת המשא ומתן מלווה את הפעילות האנושית בכל המגזרים, הן האישיים והן העסקיים. הניסיון 
המחקרי בתחום זה התרחב והתעצם בשנים האחרונות, בדיסציפלינות השונות, וקיימת כיום הכרה רחבה 

ר הצורך להוסיף ולהעמיק את התשתית המדעית בנדון, תוך שילובו בפרקטיקות נוהגות. הקורס בדב
יתמקד בהיבטים המשותפים למשא ומתן באשר הוא, בכל ההקשרים. עם זאת במהלך הדיון בסוגיות 
השונות יודגמו העקרונות הכלליים באמצעות יישומים הנוגעים בהקשרים קונקרטיים שונים: עסקיים, 

 חתיים, יחסי שכנים ועוד.משפ
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 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה   . 15
 ומדעי הרוח )מסלול קיץ(   

 

 סמסטר קיץ תשע"ו 15.1
 בפרק מערכת השעות.תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא 

 הקורסים בסמסטר קיץ הנם קורסי "תקשוב משולב" המשלבים הוראה פרונטלית והוראה ברשת.
 

 ד"ר משה גלברד דיני חוזים

 פרופ' גדעון פרחומובסקי

99-602-02 

Contracts Law 

 .12:00-14:00ויום שישי  20:00-22:00קיץ, יום חמישי 

חוזים: מבוא לדיני חוזים, גבולות דיני החוזים, משא ומתן לכריתת הקורס יעסוק במושגי יסוד בדיני 
 חוזה, הליך כריתת החוזה וצורת החוזה.

 

 

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

 

 99-664-02 פרופ' אריאל בנדור משפט ציבורי

Public Law 

 .08:00-12:00ויום שישי  12:00-16:00קיץ, יום חמישי 

הקורס נועד להקנות עקרונות יסוד במשפט החוקתי והמנהלי של מדינת ישראל. בחלקו הראשון של 
הקורס, נלמד מהי חוקה, אפיונים אפשריים שלה ושיקולים בעד ונגד חוקה. נסקור את ההיסטוריה 

, ונתמקד 1992החוקתית של ישראל מאז הכרזת העצמאות ועד לקבלת חוקי היסוד "החדשים" בשנת 
בתיאור וניתוח ההתפתחויות החוקתיות מאז אותה "מהפכה חוקתית" ועד לשנה זו. נדון גם במגמות 

 אפשריות לעתיד החוקתי בישראל.

בחלקו השני של הקורס נעסוק בהגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל. נבחן את הזכויות המנויות בחוקי 
ות ונוצרות בפסיקת בית המשפט. לאחר מכן, נתמקד בשלוש היסוד ואת הזכויות הבלתי מנויות שהולכ

זכויות אדם ספציפיות: חופש הביטוי, שוויון וסוגיית הזכויות החברתיות שעלתה בקיץ האחרון לראש סדר 
היום בישראל. לאחר מדגם זכויות ספציפיות זה נדון בעקרונות החוקתיים החלים על כלל זכויות האדם: 

אנכיים ואופקיים בין זכויות, דרישת התכלית הראויה ודרישת המידתיות על  דרישת ההסכמה, איזונים
מבחניה השונים. לאחר מכן ניישם עקרונות חוקתיים כלליים אלו בשתי סוגיות אופייניות לישראל: זכויות 

 האדם מול שיקולי בטחון המדינה וזכויות האדם והאזרח במדינה המוגדרת כמדינה יהודית.

הקורס יקנה היכרות תמציתית עם כמה מכללי המשפט המנהלי: עקרון החוקיות, כלל החלק השלישי של 
ההסתרים הראשוניים, חובת הגינות, שקיפות, חובת הנמקה, כללי הצדק הטבעי, ניגוד עניינים, שיקולים 
זרים, איסור הפליה, עילת הסבירות ומידתיות. בחלק זה נסקור באופן ראשוני גם את סוגי ההליכים 

 ליים בבג"ץ ובבית משפט לעניינים מנהליים ונתאר באופן שלדי את מבני ההליכים.המנה

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-665-02 פרופ' ניר קידר מבוא למשפט ישראלי

Introduction to Israeli Law 

 .16:00-20:00קיץ, יום חמישי 

ראשונית עם השפה המשפטית תוך התמקדות במונחים מרכזיים, במתודות מקובלות הקורס יספק הכרות 
 ובתחומים השונים המקובלים בתוך המשפט.

במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים את מערכת המשפט הישראלי, ילמדו לקרוא פסקי דין ולנתחם, ייחשפו 
ת ההשפעה על המשפט הישראלי לענפי המשפט השונים ולמונחים המיוחדים המאפיינים תחום זה. מקורו

 ייסקרו באופן היסטורי ורעיוני, ויוצגו מתחים מרכזיים המאפיינים את המערכת כיום.

 

 

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

 

 )סמסטר א' וסמסטר ב' תשע"ז(  קורסים 15.2
 תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת שעות. תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט

 99-015-01 פרופ' יצחק ברנד אתיקה, הלכה ורפואה

Ethics, Halakha and Medicine 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

אתיקה )הלכתית ומשפטית(: עד היכן מגיעה -מעת לעת חוזרות ומתעוררות שאלות שונות שבתחום הביו
)מחלות סופניות( ומצד הרופא )הסירוב לטפל(?; האדם לאדם בעלות על גופו חובת הריפוי מצד החולה 

 )התאבדות, המתת חסד(?; כיצד יש לקבוע סדרי קדימה בטיפול רפואי )הקצאת משאבים(?

במהלך הקורס נדון בשאלות אלו ובסוגיות נוספות, וביניהן: השתלות איברים, קביעת רגע המוות, 
 הדיווח על מחלה. התערבות גנטית )שיבוט( וחובת

 

 

 

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

 

 99-016-02 פרופ' שמשון אטינגר משפט עברי ומשפט ישראלי –דיני ממונות 

Law and Equity in Jewish and Israeli Law 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקורס יעסוק במבחר סוגיות מתחום דיני הממונות במשפט העברי: דיני חוזים, דיני קניין, עשיית עושר 
וכד'. הסוגיות יידונו קודם כל לגופן: ניתוח מקורות ההלכה, העמדות השונות של בעלי ההלכה, תוך ניסיון 

ה לעמדת המשפט לעמוד על התפיסות העקרוניות ועל המגמות הגלומות בהן. כל זאת מתוך השווא
הישראלי בנושאים האלה. נבקש לעמוד הן על המשותף והן על ההבדלים שבין שיטות המשפט הללו, וננסה 
לבחון את המניעים והגורמים לשינוי העמדות והתפיסות המשפטיות בסוגיות הנידונות ובתפיסה הכוללת 
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 של המשפט.

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

 
 

 99-072-02 פרופ' ניר קידר תורת המשפט

Jurisprudence 

 .18:00-22:00סמסטר א', יום חמישי 

 הקורס ידון בשלוש שאלות שבהן תורת המשפט מתחבטת:

שאלות על המשפט כתופעה: מאפייניה הבסיסיים של הנורמה המשפטית, המחלוקת בין פוזיטיביזם  .א
והקשר שבין משפט למוסר, תאוריות העוסקות ביחס שבין צורת פוזיטיביסטיות -משפטי ותפיסות נון

 המשפט לתוכן )פורמליזם משפטי, תאוריות תכליתיות, תיאוריות ביקורתיות(.

משפטיות פרקטיות )יוריספרודנציה(: הגדרות של מושגים משפטיים, עיצוב מוסדות -שאלות פנים .ב
 משפטיים, שאלות של פרשנות משפטית.

המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית: תורת המדינה המודרנית ורעיון שלטון החוק, שאלות על מקום  .ג
 ביקורות מרקסיסטיות, פוסט מודרניות ואחרות על רעיון שלטון החוק, סוציולוגיה של המשפט.

 

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

 

 99-614-02 עו"ד יוסי רחמים דיני עבודה

Labour Law 

 .12:00-14:00סמסטר ב' יום שישי 

החטיבה הראשונה של הקורס תעסוק במשפט העבודה  הקורס יכלול שלוש חטיבות לימוד:
בפרק זה נבחן את מהות יחסי העבודה בין עובדים ומעסיקים, את מערכת היחסים  האינדיבידואלי.

 אלו נדון בכיתה בשאלות כגון מהיביניהם ואת החקיקה המסדירה מערכת זו. במסגרת שיעורים  החוזית

 ההגדרה של "עובד", מהם היתרונות והחסרונות של מתכונת העסקה משולשת באמצעות קבלנים,

 מהן זכויות העובד מכוח חוקי המגן, מה כוללת פררוגטיבת הניהול של המעסיק, מהו היקף זכותו

נייה של הקורס תעסוק במשפט החטיבה הש של העובד לשוויון ולאיסור הפליה במקום העבודה, ועוד.
בפרק זה נעמוד על יחסי העבודה הקיבוציים  האוטונומי. העבודה הקיבוצי, כלומר במשפט העבודה

במקום העבודה. במסגרת שיעורים אלה נדון בזכות היסוד  המתקיימים בין ארגוני העובדים לבין המעסיק
ארגון עובדים", מהם הסכמים  העבודה, נשיב על השאלה "מיהו של העובדים להתארגנות במקום

החטיבה השלישית והאחרונה תעסוק  השביתה במשפט הישראלי, ועוד. קיבוציים, מהי מעמדה של זכות
בפרק זה נדון בגבולות זכותו של המעסיק לפטר את עובדו,  בסיום יחסי העבודה בין העובד והמעסיק.

ת העובד במקרה של חילופי מעסיקים במקום והמתפטר. כמו כן נדון בזכויו ובזכויותיו של העובד המפוטר
שיעורים אלו נדון בכיתה בשאלות מה ייחשב ל"פיטורים שלא כדין", מהם הפיצויים  העבודה. במסגרת

 העובד שפוטר, האם ניתן לאכוף את חוזה העבודה, מה דין הוותק שצבר העובד כאשר התחלפו שלהם זכאי

 המעסיקים במקום העבודה, ועוד.

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( יון הסופי: מרכיבי הצ
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 99-650-02 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' דיני קניין

Property Law 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

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 הזכות הקניינית; שיטות המרשם; עסקאות נוגדות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקנת השוק; התיישנות; שיתוף בזכות הקניינית ובתים משותפים; זכויות בנכסי הזולת )שכירות, 

 זיקת הנאה(.

 

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

 

 99-669-02 שטרן-ד"ר ציפי ארמן עיקרים במשפט הפלילי

Principles in Criminal Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בעקרונות הבסיסיים של המשפט הפלילי בישראל. ככל שהזמן יאפשר יידונו הנושאים 
הבאים: ייחודו של המשפט הפלילי, עקרון החוקיות, היסוד העובדתי של העבירה, היסוד הנפשי של 

וחלטת שפיות וענישה מופחתת, אחריות מ-מודעות, כוונה, פזיזות ורשלנות, היעדר שליטה, אי –העבירה 
 ואחריות קפידה, עבירת הניסיון.

 

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

 

 99-676-02 ד"ר חיים גבאי דיני מסים

Tax Law 

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום חמישי 

פקודת  -הקורס יעסוק בעקרונות היסוד של דיני מסים, תוך התמקדות בחיקוק העיקרי במדינת ישראל 
מס הכנסה. מטרת הקורס לספק היכרות עם הכללים הבסיסיים של דיני המס, הן מן ההיבט התאורטי והן 

כנסה, הבחנה מההיבט של יישום כללים אלו בעולם המעשה. בקורס יידונו, בין היתר, הנושאים: הגדרת ה
בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית, מקורות הכנסה, הכנסה רעיונית, הוצאות והפסדים, מיסוי 
בינלאומי, מיסוי תאגידים, מס רווח הון, מס שבח מקרקעין. כמו כן, יתקיים דיון לגבי הגבולות 

 ות המס.  הלגיטימיים שבין המנעות ממס לבין התחמקות ממס והחלת המשפט הפלילי על עביר

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-680-02 ד"ר יאיר שיבר דיני משפחה

Family Law 

 .10:00-12:00סמסטר ב', יום שישי 

הנישואין מקנים לשני בני הזוג זכויות וחובות ממוניות ואישיות. דיני חיובים אלו הנם סוגיה מתחום דיני 
המשפחה )דיני המעמד האישי(. סוגיה זו, כפי שנדונה בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט האזרחיים, סוגיה 

רלוונטית בנושאים הרבנית ה-גדולה ונרחבת. מטרתו של הקורס היא לבחון את הפסיקה ההלכתית
השונים, תוך השוואתם עם הדינים הנוהגים בשיטת המשפט האזרחית במדינת ישראל. בחינה זו תקנה גם 

הרבניים ולהבנת הרציונל העומד בבסיסם. כך גם -את הכלים הדרושים לניתוח הטקסטים ההלכתיים
 שו"ת. נלמד להכיר את מקורות המשפט העברי: משנה, תלמוד, ספרות הלכה וספרות ה

הנושאים שיילמדו בקורס הם: הכתובה; כללים בדבר חיובים וזכויות בין הבעל לאישה על יסוד הנישואין; 
מזונות האישה; חיוב הבעל במזונות האישה כשאינה עמו; כסות ומדור האישה; רפואת האישה;  ;כתובה

י איסור; תוקף דיני אישות פדיון האישה; מעשה ידיה של האישה; זכויות וחיובים בין בעל לאישה בנישוא
 כלפי צד ג'.

 

 

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

 

 99-696-02 ד"ר יעקב חבה הליך פלילי

Criminal Proceeding 

 .20:00-22:00סמסטר ב', יום חמישי 

הדין הפלילי ודיני הראיות. הקורס יעסוק בהליך הפלילי ובדרך ניהולו, ויידונו בו נושאים מתחום סדר 
לאחר היכרות כללית עם שלביו של ההליך הפלילי יתמקד הקורס במטרות ההליך הפלילי, ובמתח שיש 
לכאורה בין השאיפה להגשים את הדין הפלילי לבין האינטרס הציבורי שיש בעמידה על זכויותיהם של 

 של סדר הדין הפלילי ודיני הראיות. חשודים ונאשמים. נעמוד על כל אלה תוך דיון בסוגיות מרכזיות

בין הנושאים בהם נדון: מטרות ההליך הפלילי ועקרונותיו, מעצרים וחיפוש, זכות השתיקה והחיסיון מפני 
הפללה עצמית, זכות העיון, הזכות לייצוג, הסדרי טיעון, נטל ההוכחה, הכשרות וחובה להעיד, הכלל 

 ל עד, ראיות שהושגו שלא כדין, הערכת ראיותאמרת חוץ ש -א 10הפוסל עדות שמיעה, סעיף 

 

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

 

 99-772-02 ט.נ משפט וחברה 

Law and Society 

 .08:00-10:00סמסטר ב', יום שישי 

 תיאור הקורס יימסר בהמשך
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 ט.נמרכיבי הציון הסופי: 

 

 סמינריונים 15.3
 הסמינריונים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף.תיאורי 

 99-260-03 פרופ' מיכל אלברשטיין יישוב סכסוכים

Dispute Resolution 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

הסמינר עוסק בהכרת הליכים חלופיים לישוב סכסוכים כפי שהתפתחו בעקבות הקמת התנועה לישוב 
בארה"ב. בנוסף להכרת  (Alternative Dispute Resolution) ADR -סכסוכים בדרכים חלופיות, ה

ההליכים הבסיסיים: מו"מ, בוררות, גישור, הערכה מוקדמת, צדק מאחה וכיו"ב, יבחן הסמינר את  
תפקיד ישוב סכסוכים במשפט מזווית תיאורטית והיסטורית, ישווה בין הפונקציות של המשפט ושל 

של עורכי דין ושופטים בגישור ויציע תורת משפט של גישור. מודלים  הגישור, ייבחן את תפקידם החדש
שונים של גישור יוצגו בסמינר כביטוי להתפתחות תפישות רעיוניות שונות של ישוב סכסוכים. הסמינר 
ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השונים וכן בהקרנת קטעי סרטים ובהשתתפות 

 אקטיבית של הסטודנטים. 

 

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה . 10% –. נייר תגובה 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
 .בשיעורים ובסימולציות כולל תגובות באתר הקורס

 

 99-264-02 ד"ר חיים שפירא קדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי

Sanctity of Human Life in Jewish Law 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

קדושת החיים היא ערך עליון בהלכה ובמשפט העברי. עם זאת, גם קדושת החיים עלולה לעמוד בהתנגשות 
עם ערכים אחרים ואף להידחות מפניהם. הסמינר ייבחן את מקומה של קדושת החיים ביחס לערכים 

האדם מול חיי אחר, חיי  אחרים. בין השאר יידונו הנושאים הבאים: קדושת החיים מול חובה דתית, חיי
היחיד מול חיי רבים, הגנה עצמית והגנת אחרים, סוגיות באתיקה רפואית: המתות חסד, הפסקת הריון, 

 השתלת איברים ועוד.

 

 

 .10% –. השתתפות ותרגילים 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-275-01 פרופ' גדעון ספיר השבת במדינת ישראל

Shabbat in Israel 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

שאלת מעמד השבת הציבורית במדינת הלאום היהודי העסיקה את הוגי הדעות ומנהיגים הפוליטיים מאז 
ימי חיבת ציון, גם כיום היא ממשיכה לתפוס מקום מרכזי בשיח הציבורי בישראל. האם ראוי לקבוע בחוק 
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מגבלות על פעילות ציבורית ביום השבת? האם המגבלות צריכות לשקף את עמדת ההלכה? אם לא, אלו 
עקרונות  צריכים להיות מופעלים בעיצוב חקיקת השבת? ההסדרים העיקריים בסוגיית השבת נקבעו 

דיון  קוו בענייני דת ומדינה. חרף זאת,-בשנותיה הראשונות של המדינה ונתפסו כמרכיב מרכזי בסטטוס
קוו -מעמיק בשאלה הינו דבר בעיתו וזאת משתי סיבות עיקריות. ראשית, בעשורים האחרונים הסטטוס

הולך ומתכרסם עד כדי קריסה כמעט מלאה. אם באמצעות החלטות של ביהמ"ש ואם בשל התרחבות 
לות הפער בין דין הספר לבין המציאות בשטח. שנית, נדמה שהציבור בישראל בשל לעיסוק מחדש בשא

 הזהות היסודיות של המדינה ובכלל זה בשאלת השבת. 

בסמינר נסקור את השיח העיוני וההלכתי בשאלת השבת הציבורים, נתאר את ההסדרים המשפטיים 
הנוהגים, את האופן שבו התפתחו והשתנו על ציר הזמן ונתחקה אחר הגורמים האחראים לשינויים אלו. 

 ורמה בהסדרה המשפטית של הנושא ונעריכן.כמו כן, נבחן את היוזמות השונות לרפ

 

 .20% –פה -. ראשי פרקים והצגה בעל80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-286-02 ד"ר אורנה דויטש פלינרימשא ומתן במבט אינטרדיס

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

הסמינר היא להעביר במבט רחב את תורת המשא ומתן, תוך שילוב דיסציפלינות שונות: מדע מטרת 
 החברה, ניהול, פסיכולוגיה, תורת המשחקים והמשפטים.

תופעת המשא ומתן מלווה את הפעילות האנושית בכל המגזרים, הן האישיים והן העסקיים. הניסיון 
ת, בדיסציפלינות השונות, וקיימת כיום הכרה רחבה המחקרי בתחום זה התרחב והתעצם בשנים האחרונו

בדבר הצורך להוסיף ולהעמיק את התשתית המדעית בנדון, תוך שילובו בפרקטיקות נוהגות. הסמינר 
יתמקד בהיבטים המשותפים למשא ומתן באשר הוא, בכל ההקשרים. עם זאת במהלך הדיון בסוגיות 

שומים הנוגעים בהקשרים קונקרטיים שונים: עסקיים, השונות יודגמו העקרונות הכלליים באמצעות יי
 משפחתיים, יחסי שכנים ועוד.

 

  

 .100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-426-01 פרופ' יאיר לורברבוים פילוסופיה, חוק והלכה - הרמב"ם

Maimonides – Philosophy, Law and Halakha 

 .08:00-10:00יום שישי סמסטר א', 

באלף השנים האחרונות של המסורת היהודית היה הרמב"ם בעל ההלכה הגדול ביותר והפילוסוף החשוב 
ספרו משנה תורה )היד החזקה( הוא החיבור ההלכתי החשוב ביותר וחיבורו "מורה הנבוכים" הוא  -ביותר 

ר היא לבחון את הקשרים המורכבים בין הספר הפילוסופי המשפיע ביותר במסורת היהודית. מטרת הסמינ
 הגותו של הרמב"ם לבין יצירתו ההלכתית.

 הקורס יבחן את הקשרים בין פילוסופיה לבין הלכה ביצירתו של הרמב"ם בשלושה מישורים שונים: 

 כיצד הגותו השפיעה על הכרעותיו ופסיקותיו בענייני הלכה. .א

 .הפילוסופיה )או התיאוריה( של ההלכה ושל הרמב"ם .ב

 הרמב"ם על טעמי המצוות וההלכות. .ג

הקורס יציע רקע בהגותו של הרמב"ם כמו גם מבוא ליצירתו ההלכתית. הטקסטים המרכזיים שיידונו 
בקורס יהיו הקדמת הרמב"ם למשנה תורה, הפתיחה של הרמב"ם למורה הנבוכים, ופרקים נבחרים 
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עמי המצוות(, מבחר הלכות במשנה, תורה מהספר )ובכללם פירושו לסיפור גן עדן, פרקי הנבואה, פרקי ט
 ובתשובות, אגרת השמד.

 

 15% –ניירות עמדה במהלך הקורס  3. 85% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-446-02 ד"ר אורי אהרונסון בית המשפט!

Court of Justice 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

והסמלית של המשפט. דרכו מתווכות הנורמות של המערכת המשפטית, בית המשפט הוא הליבה המהותית 
וההחלטות הניתנות בו נחשבות לביטוי המובהק של שלטון החוק. העיצוב המוסדי של בית המשפט מבטא 
על כן הכרעות מהותיות ביחס לשיטה החוקתית, לשלטון החוק, ולאופי המשפט. הסמינר יעסוק 

פט והעשייה השיפוטית. נבחן מגוון שאלות מוסדיות כמו: כיצד במאפיינים המוסדיים של בית המש
נקבעות סמכויותיהן של הערכאות השונות ומה ההבדלים ביניהם? כיצד מתמנים/ות שופטים/ות וכיצד 
ראוי שימונו? מה הכישורים הראויים לשופט/ת ומה התנאים הדיוניים בהם ראוי שי/תפעל? כיצד 

מה ההצדקות לקיומו של הערעור? מה המשמעות של העומס על בתי מתקבלות החלטות בהרכב שיפוטי? 
 המשפט, והאם מוצדק לעודד בעלי דין לפתור את סכסוכיהם בדרכים חלופיות? 

בתהליך ההכנה של עבודת הסמינר, יידרשו התלמידים/ות לבקר כמה פעמים בבית משפט כלשהו, ולכלול 
 את התרשמויותיהם/ן בעבודה המוגשת. 

 

. השתתפות מועילה המשקפת קריאה והצגת תהליך 80% -עבודה סמינריונית ציון הסופי: מרכיבי ה
 . 20% –המחקר 

 

 פרופ' שחר ליפשיץ חוזים משפחתיים

-עו"ד שלומית אפרתי
 בקרמן

99-834-02 

Family Contracts 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

 במישור התאורטי והן במישור המעשי.מטרתו של הסמינר תהיה לעסוק בחוזה המשפחתי הן 

בחלק התאורטי של הסמינר נבחן את מאפייניהם הייחודיים של מגוון רחב של חוזים משפחתיים וננסה 
לעצב מודל להסדרה ראויה של החוזים הללו. במסגרת זו נעשה שימוש נרחב בתאוריות של דיני המשפחה 

 ושל דיני החוזים.

ת בנושא החוזה המשפחתי וננסה לחשוף כיצד לצד ההצהרות על בחלק המעשי נעסוק בפסיקה הקיימ
יישום של דיני החוזים הרגילים, מפעילה הפסיקה במקרים רבים הסדרים ייחודיים המתואמים לאופיים 
המיוחד של החוזים המשפחתיים. בסופו של חלק זה נעצב מעין חוק הסכמים משפחתיים תוצרת הפסיקה 

 הישראלית.

נקדיש יחידה מיוחדת לניתוח חוזי של הנישואים ולאפשרות לגזור מפריזמה זו כללים בסופו של הסמינר 
 שונים של דיני המשפחה.

 

 100% –עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-835-02 ד"ר חיים שפירא מדינה יהודית ודמוקרטית

Jewish Democratic State 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

הביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית", המופיע בחוקי היסוד, מבטא ניסיון למושג שני ערכים שביניהם 
שורר מתח מהותי. המתח בא לידי ביטוי בשתי חזיתות עיקריות: יחסי לאומיות ודמוקרטיה ויחסי דת 

השונות, לבחון את  ומדינה. מטרת הסמינר היא לעמוד על הרקע ההיסטורי והרעיוני של העמדות
 הפירושים השונים הניתנים לנוסחה החוקתית, ואת ההסדרים הנובעים מהם בתחומים השונים.

הסטודנטים יוכלו לכתוב עבודות סמינריוניות על נושאים משפטיים, נושאים תאורטיים וכן נושאים מן 
 המשפט העברי שנוגעים לנושא הסמינר.

 

 

 . 100% -יונית עבודה סמינרמרכיבי הציון הסופי: 

 

 סמסטר קיץ תשע"ז 15.4
 בפרק מערכת השעות.מופיע תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה 

 99-013-04 ד"ר יעקב חבה המשפט העברי במדינת ישראל

Jewish Law in Israel 

 .16:00-20:00קיץ, יום חמישי 

בשאלות יסוד הנוגעות ליחס בין המשפט העברי למשפט הישראלי: האם חלקו הראשון של הקורס יעסוק 
ראוי לקלוט או לשלב נורמות מתוך המשפט העברי למשפט הישראלי; אילו סוגי נורמות; הדרך הראויה 

 לקליטה כזו הן מבחינה פורמאלית והן מבחינה מהותית.

שפט העברי, או שהיה מן הראוי לעשות בחלק השני יידונו סוגיות ספציפיות בהן נעשה ניסיון לשלב את המ
כן. נדון במבחר מבין הנושאים הבאים: חיובים ממוניים שאינם משפטיים; עשיית עושר לא במשפט; דיני 
השומרים; עקרונות האחריות במשפט הפלילי; הגנה עצמית; אי ידיעת הדין, מיקומם של דיני הנזיקין 

 ועוד.

הישראלי, ההסדר במשפט העברי וההשפעה שהייתה למשפט  בכל סוגיה שתידון יילמד ההסדר של החוק
 העברי על החוק והפסיקה הישראלים או השפעה אפשרית כזו.

הדיון בסוגיות השונות ייעשה תוך לימוד משותף של מקורות הלכתיים וחשיפה של שיקולים דתיים בתוך 
 פט שאינה דתית.ההסדרים של הלכה. לאור זאת נבדוק את התאמתם של הסדרים אלה למערכת מש

 הקורס מתוקשב חלקית )לימוד עצמי(.

 

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

 

 99-672-04 פרופ' בנימין שמואלי סוגיות בדיני נזיקין

Issues in Torts Law 

 .08:00-12:00קיץ, יום שישי 

בישראל על פי פקודת הנזיקין ובחקיקה משלימה של הכנסת, כפי  ס יעסוק בעיקרו בדיני הנזיקיןרהקו
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שאלו פורשו בפסיקת בית המשפט העליו, ולאור שיקולי מדיניות שונים. נזכיר גם את התיקונים הצפויים 
 בחוק דיני ממונות לכשיתקבל.

 בין הנושאים שיידונו:

דיני הנזיקין, לרבות הגישה הכלכלית.  א.דיני הנזיקין ויחסם לענפים אחרים במשפט, גישות שונות לניתוח
ב. עוולות המסגרת ועוולות פרטיקולריות בפקודת הנזיקין. ג. אחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 

דרכים. ד. דיני המטרדים בפקודת הנזיקין ובחוק למניעת מפגעים. ה. סוגיית הקשר הסיבתי וריחוק הנזק. 
 תרופות למעשי נזיקין.ו. אשם תורם. ז. מעוולים יחד. ח. 

)ציון עובר בבחינה הנו תנאי לציון עובר  80% –בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
 .20% –בקורס(. עבודה בכתב 

 
 

 99-763-03 ד"ר יעקב נוסים רגולציה

Regulation in Theory and Practice 

 .12:00-16:00קיץ, יום חמישי 

החשובות של מערכת משפט היא הכוונת התנהגות הפרטים. הכוונה זו נחוצה בגין אחת המטרות 
האינטראקציה בלתי נמנעת בין הפרטים השייכים למסגרת חברתית אחת. אחד הכלים המרכזיים בו עושה 

 שימוש המדינה להשגת מטרה זו של הכוונת התנהגות הוא רגולציה.

בעולם בכלל ובישראל  –תו ועל פי השימוש הנעשה בו בפועל מטרת הקורס לבחון כלי שלטוני זה על פי מהו
בפרט. כמו כן, נציג כלי ניתוח ואופני חשיבה )כלכליים( להבהרת המכניקה של מכשיר הרגולציה. באמצעות 
כלים אלו נבקש לעמוד על ההבדלים שבין רגולציה לשאר כלים מתחום המשפט הפרטי והציבורי ועל 

המתאים להכוונת התנהגות. במסגרת זו ננסה לאפיין את הקו המפריד בין הקריטריונים לבחירה בכלי 
פעילות חופשית של השוק ובין הצורך בהתערבות המדינה. נתאר בקורס תאוריות רגולציה, וכן נעמוד על 

 הבעיות הכרוכות בעיצוב הרגולציה.

ולציה של איכות החלק היישומי יתרכז בדוגמאות מהחקיקה ומהתקינה הישראלית. נושאים כגון רג
הסביבה )זיהום אוויר וים, חומרים מסוכנים, רעשים סביבתיים, דיג וכיו"ב(; רגולציה של התנהגות 
בדרכים; רגולציה של בריאות הציבור; רגולציה של יחסי שוק )הגנת הצרכן, חוזים מיוחדים וכיו"ב(; 

 רגולציה של שווקים ריכוזיים )בנקים, טלפוניה, חשמל, מים(.

 

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

 

 

  



49 
 

 תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה . 16
 ומדעי הרוח )מסלול חורף תשע"ו(

 

 קורסים 16.1
 בפרק מערכת השעות. רי שוטף. פירוט תכנית ההוראה מופיעתיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספ

 99-614-07 יצחק לובוצקיהשופט  דיני עבודה

Labour Law 

 .20:00-22:00סמסטר א', יום חמישי 

מטרת הקורס היא הקניית כלים לצורך הבנת משפט העבודה המצוי, תוך בחינתו בפרספקטיבה היסטורית 
וחברתית. מבחינה דוקטרינלית, נסקור חוקים ופסקי דין מרכזיים בישראל. בין הנושאים שיידונו: ייחודם 

דיני עבודה, תכליתם, מיהו עובד ומיהו מעביד, מהן הזכויות והחובות של העובד והמעביד, חוזה של 
העבודה האישי, חוקי מגן, מעמדם של ארגוני עובדים, הסכמים קיבוציים, שביתה והשבתה ואפילה 

של בעבודה. במסגרת הקורס נברר עד כמה מערכת הדינים של משפט העבודה נותנת מענה לאופי המיוחד 
ההתקשרות לצורך עבודה אשר מצד אחד מהווה התקשרות שנועדה למטרות כלכליות ומצד שני זו 
התקשורת אשר יש לה משמעות אישית וחברתית רבה. נברר עד כמה ההסדרים המשפטיים נותנים מענה 
לשוק העבודה המשתנה ולצרכים של משתתפיו. כמו כן, נבחן את השלכותיהם של חוקי היסוד של משפט 

 העבודה.

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

 

 99-622-07 ד"ר עדי ליבזון דיני חברות

Corporate Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בהסדרה המשפטית של מערכת היחסים בתאגיד בין נושאי המשרה, דירקטורים, בעלי 
מניות ונושים, הנושאים שידונו הם האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, האורגנים של התאגידים 
וחובות ההתנהגות החלות עליהם, מערכת היחסים בין בעל שליטה לבעלי מניות המיעוט ופרוצדורות 

 תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית. –האכיפה 

 

 

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

 
 

 99-696-07 ד"ר יעקב חבה הליך פלילי

Criminal Proceeding 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום חמישי 

הדין הפלילי ודיני הראיות.  הקורס יעסוק בהליך הפלילי ובדרך ניהולו, ויידונו בו נושאים מתחום סדר
לאחר היכרות כללית עם שלביו של ההליך הפלילי יתמקד הקורס במטרות ההליך הפלילי, ובמתח שיש 
לכאורה בין השאיפה להגשים את הדין הפלילי לבין האינטרס הציבורי שיש בעמידה על זכויותיהם של 

 ת של סדר הדין הפלילי ודיני הראיות.חשודים ונאשמים. נעמוד על כל אלה תוך דיון בסוגיות מרכזיו
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בין הנושאים בהם נדון: מטרות ההליך הפלילי ועקרונותיו, מעצרים וחיפוש, זכות השתיקה והחיסיון מפני 
הפללה עצמית, זכות העיון, הזכות לייצוג, הסדרי טיעון, נטל ההוכחה, הכשרות וחובה להעיד, הכלל 

 של עד, ראיות שהושגו שלא כדין, הערכת ראיותאמרת חוץ  -א 10הפוסל עדות שמיעה, סעיף 

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

 

 

 

  

 99-725-07 ד"ר אורנה דויטש ימשא ומתן במבט אינטרדיסציפלינרניהול 

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

 .08:00-10:00סמסטר א', יום שישי 

להעביר במבט רחב את תורת המשא ומתן, תוך שילוב דיסציפלינות שונות: מדעי מטרת הקורס היא 
 החברה, ניהול, פסיכולוגיה, תורת המשחקים והמשפטים.

תופעת המשא ומתן מלווה את הפעילות האנושית בכל המגזרים, הן האישיים והן העסקיים. הניסיון 
לינות השונות, וקיימת כיום הכרה רחבה המחקרי בתחום זה התרחב והתעצם בשנים האחרונות, בדיסציפ

בדבר הצורך להוסיף ולהעמיק את התשתית המדעית בנדון, תוך שילובו בפרקטיקות נוהגות. הקורס 
יתמקד בהיבטים המשותפים למשא ומתן באשר הוא, בכל ההקשרים. עם זאת במהלך הדיון בסוגיות 

ים בהקשרים קונקרטיים שונים: עסקיים, השונות יודגמו העקרונות הכלליים באמצעות יישומים הנוגע
 משפחתיים, יחסי שכנים ועוד.

 

 

  

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

  ד"ר שמואל ילינק משפט ורפואה

Law and Medicine 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

 תיאור הקורס יימסר בהמשך

 

 

 ט.נמרכיבי הציון הסופי: 
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מיסוי )מסלול חורף  מתוגבר -בלימודי משפט  . תואר שני17
 (תשע"ו

 

 קורסים 17.1
 תיאורי הקורסים מוצגים להלן עפ"י קוד מספרי שוטף. פירוט תכנית ההוראה נמצא בפרק מערכת השעות.

 99-614-09 עו"ד יוסי רחמים דיני עבודה

Labour Law 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום שלישי 

החטיבה הראשונה של הקורס תעסוק במשפט העבודה  הקורס יכלול שלוש חטיבות לימוד:
בפרק זה נבחן את מהות יחסי העבודה בין עובדים ומעסיקים, את מערכת היחסים  האינדיבידואלי.

 ביניהם ואת החקיקה המסדירה מערכת זו. במסגרת שיעורים אלו נדון בכיתה בשאלות כגון מהי החוזית

 של "עובד", מהם היתרונות והחסרונות של מתכונת העסקה משולשת באמצעות קבלנים,ההגדרה 

 מהן זכויות העובד מכוח חוקי המגן, מה כוללת פררוגטיבת הניהול של המעסיק, מהו היקף זכותו

החטיבה השנייה של הקורס תעסוק במשפט  של העובד לשוויון ולאיסור הפליה במקום העבודה, ועוד.
בפרק זה נעמוד על יחסי העבודה הקיבוציים  האוטונומי. צי, כלומר במשפט העבודההעבודה הקיבו

במקום העבודה. במסגרת שיעורים אלה נדון בזכות היסוד  המתקיימים בין ארגוני העובדים לבין המעסיק
העבודה, נשיב על השאלה "מיהו ארגון עובדים", מהם הסכמים  של העובדים להתארגנות במקום

החטיבה השלישית והאחרונה תעסוק  השביתה במשפט הישראלי, ועוד. הי מעמדה של זכותקיבוציים, מ
בפרק זה נדון בגבולות זכותו של המעסיק לפטר את עובדו,  בסיום יחסי העבודה בין העובד והמעסיק.

והמתפטר. כמו כן נדון בזכויות העובד במקרה של חילופי מעסיקים במקום  ובזכויותיו של העובד המפוטר
שיעורים אלו נדון בכיתה בשאלות מה ייחשב ל"פיטורים שלא כדין", מהם הפיצויים  העבודה. במסגרת

 העובד שפוטר, האם ניתן לאכוף את חוזה העבודה, מה דין הוותק שצבר העובד כאשר התחלפו שלהם זכאי

 המעסיקים במקום העבודה, ועוד.

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

 

 99-622-09 ד"ר עדי ליבזון דיני חברות

Corporate Law 

 .18:00-20:00סמסטר א', יום חמישי 

הקורס יעסוק בהסדרה המשפטית של מערכת היחסים בתאגיד בין נושאי המשרה, דירקטורים, בעלי 
מניות ונושים, הנושאים שידונו הם האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, האורגנים של התאגידים 
וחובות ההתנהגות החלות עליהם, מערכת היחסים בין בעל שליטה לבעלי מניות המיעוט ופרוצדורות 

 תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית. –האכיפה 

 

 

 . 100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-638-09 פרופ' צילי דגן מיסוי בינלאומי

International Taxation 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום שלישי 

גבולות. הוא יעסוק במנגנונים חד צדדיים, דו צדדיים  הקורס ינתח את דיני המס החלים על פעילות חוצת
 ורב לאומיים להסדרת המיסוי הבינלאומי.

ברמת המדיניות נעסוק בתחרות בין מדינות על השקעות, תושבים ורווחים ממיסים ובשאלה כיצד 
 התחרות הזו מעצבת את שיקולי המדינות השונות בחקיקת המיסוי הבינלאומי שלהן.

 

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

 

 99-650-09 ד"ר מרים מרקוביץ' ביטון דיני קניין

Property Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

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 הזכות הקניינית; שיטות המרשם; עסקאות נוגדות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקנת השוק; התיישנות; שיתוף בזכות הקניינית ובתים משותפים; זכויות בנכסי הזולת )שכירות, 

 זיקת הנאה(.

 

 

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

 

 99-697-09 ד"ר ניר שניידרמן עבירות צווארון לבן

White Collar Crimes 

 .20:00-22:00סמסטר א', יום חמישי 

קורס זה יעסוק בהיבטיהן המשפטיים השונים של עבירות "הצווארון הלבן" כפי שגובשו בחקיקה הפלילית 
פרשנות. בחלקו הראשון של הקורס ננתח הישראלית ובפסיקתם הענפה של בתי המשפט אשר יצקה לתוכן 

את המונח "צווארון לבן", מקורותיו והמשמעות הנודעת לו בדין הפלילי הישראלי; בחלקו השני של 
הקורס נבחן כיצד מתגבשות עבירות "צווארון לבן" על פי הדין הפלילי בישראל ומהם האלמנטים 

חינת הגנה אפשרית העומדת לנאשם, הנדרשים הייחודיים, הן בהיבט העובדתי, הן בהיבט הנפשי והן בב
להוכחתן; בחלקו השלישי של הקורס נעמוד על רכיבי הענישה הנוהגת בישראל כנגד עברייני "צווארון 

לבן"; בחלקו האחרון של הקורס נשאל האם אין זה מן הראוי, כעניין של מדיניות, כי הליכי "צווארון לבן" 
 לי אכיפה אחרים זולת המסלול הפלילי.רבים )או מעטים( יותר יופנו למסלו

 

 

 .100% -בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-763-09 ד"ר יעקב נוסים רגולציה

Regulation in Theory and Practice 

 .10:00-12:00סמסטר א', יום שלישי 

הפרטים. הכוונה זו נחוצה בגין אחת המטרות החשובות של מערכת משפט היא הכוונת התנהגות 
האינטראקציה בלתי נמנעת בין הפרטים השייכים למסגרת חברתית אחת. אחד הכלים המרכזיים בו עושה 

 שימוש המדינה להשגת מטרה זו של הכוונת התנהגות הוא רגולציה.

כלל ובישראל בעולם ב –מטרת הקורס לבחון כלי שלטוני זה על פי מהותו ועל פי השימוש הנעשה בו בפועל 
בפרט. כמו כן, נציג כלי ניתוח ואופני חשיבה )כלכליים( להבהרת המכניקה של מכשיר הרגולציה. באמצעות 
כלים אלו נבקש לעמוד על ההבדלים שבין רגולציה לשאר כלים מתחום המשפט הפרטי והציבורי ועל 

פיין את הקו המפריד בין הקריטריונים לבחירה בכלי המתאים להכוונת התנהגות. במסגרת זו ננסה לא
פעילות חופשית של השוק ובין הצורך בהתערבות המדינה. נתאר בקורס תאוריות רגולציה, וכן נעמוד על 

 הבעיות הכרוכות בעיצוב הרגולציה.

החלק היישומי יתרכז בדוגמאות מהחקיקה ומהתקינה הישראלית. נושאים כגון רגולציה של איכות 
ומרים מסוכנים, רעשים סביבתיים, דיג וכיו"ב(; רגולציה של התנהגות הסביבה )זיהום אוויר וים, ח

בדרכים; רגולציה של בריאות הציבור; רגולציה של יחסי שוק )הגנת הצרכן, חוזים מיוחדים וכיו"ב(; 
 רגולציה של שווקים ריכוזיים )בנקים, טלפוניה, חשמל, מים(.

 

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

 

 

 

 

 99-878-01 ד"ר יואב אסטרייכר סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Intellectual Property 

 )מסלול רגולציה( 10:00-12:00סמסטר א', יום שישי 

בעולם המודרני רבות הן הסחורות המוגנות בדרך זו או אחרת על ידי זכויות קניין רוחני. למעשה, תהליך 
הגלובליזציה הפך את הקניין הרוחני לאחד מתחומי המשפט המתפתחים ביותר בשנים האחרונות. 
התפתחות אמצעי התקשורת, ובכללם האינטרנט, והביטול ההדרגתי של מכסים וחסמים אחרים למעבר 
סחורות תרמו ללא ספק לתהליך זה. שוויון כלכלי של זכויות הקניין הרוחני של חברות הוא עצום, 

 קרים רבים זכויות אלו מהוות את הנכס העיקרי של החברה.ובמ

מטרתו של סמינר זה היא להעניק לסטודנט הבנה של המונח "קניין רוחני" ושל הזכויות המשפטיות 
והקנייניות הנכללות בו ובעיקר פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים. עוד יעסוק הסמינר בעוולות של 

 מסחריות, עשיית עושר ולא במשפט וכן בהגנה על סודות מסחריים. גניבת עין על פי חוק עוולות

הלימוד יתבצע על ידי בחינה של החקיקה, פסיקת בתי המשפט והספרות המשפטית בתחום בישראל, תוך 
שימת דגש בפרקטיקה בעולם העסקי ובהשלכות על קבלת החלטות, כמו כן ינתחו הסטודנטים את 

 רלוונטיים לתחום.האמנות וההסכמים הבינלאומיים ה

 

 . 100% -עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 

 


