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 תיאורי הקורסים :חלק ג'

 

 . מקצועות חובה1
 מקצועות חובה -שנה א' 1.1

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

Introduction to Israeli, English and American Law  

 14:00-16:00,חמישי , סמסטר א', יוםז: סמסטר קיץ תשע"01קב' 

 12:00-14:00,חמישי , סמסטר א', יוםזתשע": סמסטר קיץ 02קב' 

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

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

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

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

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

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

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

 

 99-102-01 פרופ' גדעון פרחומובסקי דיני חוזים

Contracts Law 

 .11:00-14:00 שני ויום 11:00-14:00סמסטר א', יום ראשון 

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

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

 ותוצאותיה. ח. מבוא לחוזים מיוחדים.

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

Contracts Law 

 .14:00-17:00 ויום חמישי 11:00-14:00סמסטר א', יום שלישי 

הקורס מהווה מבוא לדיני החוזים בישראל. מטרת הקורס לספק כלים לניתוח סכסוכים חוזיים, וכן 
לאפשר לסטודנטים להעריך ולבקר את הדין, ולדון בשיקולי המדיניות התורמים לעיצובו. נדון בהצדקות 

 התיאורטיות להכרה משפטית בחוזים, וכן ביחס בין דיני החוזים לענפי משפט קרובים. 

קר הקורס מובנה על פי השתלשלות כרונולוגית של תרחיש חוזי טיפוסי. תחילה נדון בדרכים השונות עי
ליצירת חוזה, באפשרות לנפילת פגמים בכריתת חוזה, וכן בתוצאותיהם המשפטיות של פגמים כאלה. 

תוכן  לאחר מכן נלמד כיצד נקבע תוכן החוזה לאחר שנכרת, אילו מגבלות מוטלות על הצדדים בקביעת
החוזה, ואילו חובות מוטלות על הצדדים בקיום החוזה. לבסוף, נדון בפקיעת תוקפם של חיובים חוזיים, 

 באפשרות של הפרת חוזה ובתוצאותיה המשפטיות. 

ל בסיס . השתתפות פעילה ע90% –: בחינה )ספרים סגורים למעט סילבוס וחקיקה( מרכיבי הציון הסופי: 
 . הקורס יכלול גם מטלות להגשה )ללא ציון(.10% –חומר הקריאה 

 

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

Criminal Law 

 . 09:00-12:00 ויום רביעי 09:00-12:00 : סמסטר ב', יום שני01

 .13:00-16:00 ויום רביעי 14:00-17:00 : סמסטר ב', יום שני02

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

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

; מעשה יהיסוד הנפשי שבעבירה; סיבתיות; המחדל הפלילעקרון החוקיות והשלכותיו; היסוד העובדתי ו
 ת. יסיון; שותפות לדבר עבירה; מבט כללי על הסייגים לאחריות פליליהכנה ונ

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

 

 99-110-01 פרופ' אריה רייך דיני נזיקין

Torts Law 

 09:00-12:00 ויום חמישי 16:00-19:00ראשון  יוםסמסטר א', 

ראל. נדון תחילה במטרות דיני בקורס זה נלמד את היסודות התאורטיים והמעשיים של דיני הנזיקין ביש
נלמד על המקורות ההיסטוריים של דיני הנזיקין  הנזיקין ובמקומם של דינים אלה בתוך מערכת המשפט.

הישראליים ודרכי התפתחותם. נסקור את העוולות החשובות ביותר בפקודת הנזיקין, במיוחד את עוולות 
)הפרת חובה חקוקה ורשלנות(, אך גם כמה מן העוולות הפרטיקולריות )תקיפה, כליאת שווא  המסגרת

ץ לפקודת הנזיקין אשר יצרו אחריות חמורה ומוחלטת, דהיינו ומיטרדים(. נעסוק גם בכמה עוולות מחו
נדון בסוגיית הקשר הסיבתי  חוק האחריות למוצרים פגומים וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

, ובטענות הגנה שונות )במיוחד טענת אשם תורם(, ולבסוף נעסוק בתרופות והתפתחותה במשפט הישראלי.
  שניזוק.  שמציעים דיני הנזיקין למי

)ציון עובר בבחינה הינו תנאי לציון עובר  80% –בחינה סופית )ספרים פתוחים( מרכיבי הציון הסופי: 
 . 5%עד  –ציון מיטיב על השתתפות  ,20% –תרגילים  ,בקורס(
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 99-110-02 פרופ' בנימין שמואלי דיני נזיקין

Torts Law 

 .16:00-19:00 רביעי וסמסטר ב', יום 09:00-12:00 שני  סמסטר א', יום

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

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

 ל מכונה גם אם א' לא הוכיח נזק כלל.שהעוולה עומדת ע

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

עי תאונות דרכים, חוק האחריות למוצרים פגומים ועוד. דיני דיני הנזיקין, ובניהן חוק הפיצויים לנפג
אזרחי החשובים ביותר. במסגרת הקורס ילמדו מטרות דיני נשי המשפט הוהנזיקין מהווים את אחד מע

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

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

 נטים להכין יחד עם חומר קריאה לקראת השיעורים.יצטרכו הסטוד

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

  תנאי לציון עובר בקורס.

 

 

 99-111-01/02 ד"ר יעקב חבה מבוא למשפט עברי

Introduction to Jewish Law 

 12:00-14:00 ויום חמישי 09:00-11:00 שני סמסטר א', יום: 01

 . 09:00-11:00ויום שלישי  13:00-15:00 שני  : סמסאר א', יום02

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

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

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

 

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

 

Legal English 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי  :01

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי  :02

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

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

 המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

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

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

 

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

 

Legal English 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי  :03

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום שלישי  :04

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

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

 המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

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

 .40%-. בחנים 60% -סגורים, שימוש במילון בלבד(  בחינה סופית )ספריםמרכיבי הציון הסופי: 
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 99-204-01 טוב-סימן-ד"ר איתי בר משפט חוקתי

Constitutional Law 

 .13:00-16:00 רביעי ויום 14:00-17:00 שני , יוםב' סמסטר

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

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

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

 לדמוקרטית; שבות, אזרחות ומרשם; בחירות ומפלגות(.

 

 

 

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

 

 

 99-204-02 גדעון ספיר פרופ' חוקתי משפט

Constitutional Law 

 .9:00-12:00 ויום חמישי 16:00-19:00 שלישי סמסטר א', יום

ימוקים לאימוצה, הקורס יתחלק לחמישה חלקים: החלק הראשון יוקדש להגדרת חוקה, לבחינת מספר נ
ישראל. בחלר השני נדון להצגת מספר גישות לפרשנותה ולסקירת ההיסטוריה החוקתית של מדינת 

מקצת מזכויות האדם המוגנות על ידיה. שי נסקור בחלקה המבני של החוקה הישראלית ובחלק השלי
בחלק הרביעי ניגע בהיבטים החוקתיים הנובעים מהיות המדינה נתונה במצב "חירום", ובחלק החמישי 

בכל שלב משלבי הקורס נעניק ת. נדון בנפקויות הנובעות מהגדרתה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטי
 תשומת לב מיוחדת לתפקידם של בתי המשפט באכיפת החוקה ובפיתוחה. 

 

 80% –ספרים פתוחים(  -ם סגורים, חלק ב'ספרי -בחינה סופית )חלק א'מרכיבי הציון הסופי: 

 10% –תרגילים

  10% –בחנים 
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קורסים כלליים -שנה א'  1.2  

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

Basics in Microeconomics for Law Students 

 . 10:00-12:00שלישי  םויו 12:00-14:00 שני סמסטר ב', יום -)שיעור( 01

 . 08:00-10:00שלישי  סמסטר ב', יום -)תרגיל( 02

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

 יל. ועד שנקבע לתרגבמשיעורי תרגול קורס יתקיימו מספר במסגרת ה              

 

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

רותיים, השפעות חיצוניות, מידע לא סימטרי. משוכללת וכשלי שוק, שווקים לא תחות תחר -הבסיסיים 
ם ומם כגון מיסוי, סובסידה מחירי מיניבנוסף, על בסיס מודלים אלו יבחנו מספר אמצעים רגולטורי

 ומקסימום. 

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

 

 99-152-01 ד"ר משה הלינגר תולדות המחשבה המדינית

Political Thought 

 .14:00-16:00יום ראשון  סמסטר א',

 . 14:00-16:00סמסטר ב', יום ראשון 

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

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

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

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

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

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

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

 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
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 מקצועות חובה -שנה ב'  1.3

 99-103-01 פרופ' יאיר לורברבוים תורת המשפט

Jurisprudence 

 .14:00-16:00ויום רביעי  12:00-14:00שלישי  סמסטר ב', יום

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

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

 הנושאים שידונו הינם:

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

 טית. ילתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פול

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

 

 99-103-02 שפירא חיים ד"ר תורת המשפט

Jurisprudence 

 .13:00-15:00ויום רביעי  12:00-14:00יום שלישי  סמסטר א',

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

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

 הינם: הנושאים שידונו

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

 טית. ילתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פול

 . 15% -מטלות . 85% -סופית )ספרים סגורים(  הבחינמרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99-107-01 אגון-סיוון שלמה "רד משפט בינלאומי פומבי

Public International Law 
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 .16:00-18:00ויום שלישי 17:00-19:00סמסטר א', יום שני

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

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

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

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

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

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

 

 99-107-02 ר זיו בורר"ד פומבימשפט בינלאומי 

Public International Law 

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

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

ינלאומית ובעיקרי הדין החל עליהם. שחקנים אלו הינם: מדינות, ארגונים בינלאומיים, ויותר ויותר גם הב
אדם כשחקנים עצמאיים. הקורס יתמקד בסוגיות בסיס של המשפט הבינלאומי הפומבי ולאור זאת, -בני

ה, מעמדם של ידונו בו, בין השאר, הנושאים הבאים: הגדרת מדינה וסמכותה כלפי חוץ, אחריות מדינ
ארגונים ומוסדות בינלאומיים, דיני לחימה, והיחס בין המשפט הבינלאומי הפומבי למשפט הפנימי )הן 
באופן כללי והן בפרט היחס בין המשפט הבינלאומי הפומבי למשפט הישראלי(. הקורס יכלול הדגמה של 

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

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

 

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

Law and Social Change – Introduction to the Clinics 

 .10:00-12:00 שני , יוםב': סמסטר01

 .14:00-16:00 שני , יוםב': סמסטר02

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

 ואת הקשר שבן חינוך משפטי ואחריות חברתית.

נה ביקורתית של אסטרטגיית פעולה מסוג בהמשך, נסקור גישות שונות לעריכת דין חברתית תוך בחי
מן מתמודדים עורכי ית. לבסוף, נדון בדילמות שונות עטיגציה, העצמה כלכלית, חקיקה ועבודה קהילתיל

 דין חברתיים. 

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

Income Tax Law  

 .16:00-18:00ויום שלישי  14:00-16:00 שניסמסטר ב', יום 

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

בין הנושאים שבהם נעסוק במהלך הקורס: הגדרת בסיס המס, זיהוי אירועי מס )הגדרת הכנסה, ההבחנה 
בין מיסוי רווחי הון ומיסוי פירותי, סיווג הכנסות, הכנסה רעיונית, פטורים ממס, דיני הוצאות, דיני קיזוז 

ת המיסוי )מיסוי המשפחה, מיסוי התאגיד(, הטבות הפסדים, מיסוי רווחי הון(, עיתוי הטלת המס, יחיד
 מס, עסקאות מלאכותיות, דיני מסים והמשפט החוקתי. 

 במסגרת הקורס יתקיימו מספר שיעורי תרגול.

 . 80% -בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:

 .20% -תרגילים

 

 

 99-202-02 פרופ' צילי דגן מסיםדיני 

Tax Law 

 . 16:00-18:00 שלישי ויום 12:00-14:00 ראשון  , יוםב' סמסטר

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

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

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

 

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

 

 99-205-01 האן דוד פרופ'  דיני חברות 

Corporate Law 

 .17:00-20:00 רביעי יוםו 11:00-14:00 חמישי סמסטר א', יום

 תיאור קורס ימסר בהמשך.

 מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-205-02 פרופ' גדעון פרחומובסקי דיני חברות

Corporate Law 

 .15:00-18:00 ראשון , יוםא'סמסטר
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 .16:00-19:00 ראשון יוםסמסטר ב', 

 קורס ימסר בהמשך. תיאור

 מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-208-01 ד"ר שי שטרן דיני קניין

Property Law 

 .14:00-17:00ויום רביעי 14:00-17:00 סמסטר א', יום שני

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

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

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

 .אחרונות

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

 

 99-208-02 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' דיני קניין 

Property Law 

 .15:00-18:00ויום חמישי 09:00-12:00סמסטר א', יום שלישי 

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

ההבחנה בין הזכות הקניינית לזכויות אחרות(; היקף ההגנה החוקתית על זכות הקניין )לרבות דיון 
בסוגיית ההפקעות(; רכישת הזהות הקניינית; שיטות המרשם; עסקאות סותרות וזכויות מן היושר; הערת 

ותפים; זכויות בנכסי הזולת )שכירות, דיירות אזהרה; תקנת השוק; שיתוף בזכות הקניינית ובתים מש
 מוגנת, זיקת הנאה(.

בחנים על חומרי  4. בחנים )10% –עבודה . 80% -( ספרים פתוחיםבחינה סופית )מרכיבי הציון הסופי: 
ציון עובר בבחינה הוא תנאי לציון נקודות.  5ציון מיטיב של עד . 10% –הקורס שיוכרזו וייקבעו מראש( 

 ס.עובר בקור

 

 

 

 

 דיני משפחה

 99-212-01 פרופ' שחר ליפשיץ

Family Law 

 16:00-19:00 ויום רביעי 09:00-12:00 סמסטר ב', יום שלישי*

  הקורס נחלק לשלושה: )א( מבוא )ב( דיני זוגיות )ג( יחסי הורים וילדים.
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 בישראל.חלק המבוא יפוצל לשניים: מבוא כללי לדיני משפחה ומבוא לדיני המשפחה 

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

ורות טבעית, אימוץ, החלק העוסק ביחסי הורים וילדים יבחן ראשי מהי הורות מן הבחינה המשפטית )ה
-וילדים-מיהו ההורה במקרה של הפרייה, פונדקאות, הוכחת הורות(. לאחר מכן נעסוק ביחסי הורים

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

 הסדרי ראיה, חטיפת ילדים(.

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

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

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

של ימי רביעי יסתיימו בשעה מספר מפגשים של הקורס יבוטלו במהלך הסמסטר ולכן המפגשים *
19:00. 

 

 

 99-212-02 קדרי-פרופ' רות הלפרין דיני משפחה

Family Law 

 .11:00-14:00שלישי  ויום 10:00-12:00 סמסטר ב', יום ראשון

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

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

בציר החברה והמשפט תבחן המשפחה כמוסד חברתי. המסגרת המשפטית של המשפחה משקפת את 
מקומו של מוסד המשפחה בתרבות שלנו, את הפונקציות החברתיות והכלליות של המשפחה, ואת בחירת 

תפיסות שונות ביחס לפונקציות ולמקומות אלה. המסגרת המשפטית גם מכוננת הבחירות החברה בין 
האלו, מכריעה בניהן, ומתווה תפקידים ומהויות עתידיות. בחינת המשפחה והבנייתה המשפטית בציר זה 
תעשה בין היתר, מפרספקטיבה פמיניסטית ביקורתית, שתעמיק במרכזה את ההיבט המגדרי של דיני 

הן ביחס להסדרים ההלכתיים של ענייני הנישואין והגירושין, הן ביחס להסדרים המשפטיים  המשפחה,
 הכלכליים של התחום.

בציר הדת והמדינה יבחן ההסדר המשפטי של תחום המשפחה בהיקשר הכללי, של יחסי דת ומדינה 
תעשה מתוך  בישראל, הסדר המהווה את הביטוי הברור של העדר הפרדת הדת מין המדינה. בחינה זו
 תפיסת בתי המשפט האזרחיים והדתיים כשחקנים פולטים בשדה המשפט והחברה בישראל.

. ציון עובר 10% -. בחנים 10% -. עבודה 80% -)ספרים סגורים( בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי: 
הזכות  בבחינה הוא תנאי לציון עובר בקורס, הגשת העבודה הינה תנאי לגשת לבחינה ולמרצה שמורה

 נקודות בגין השתתפות פעילה בקורס. 5למתן ציון מיטיב של עד 

 

 

 

 99-214-01/02 איילת סלע ד"ר שיטות מחקר במשפטים

Research Methods in Law 

 .12:00-14:00 שני : סמסטר ב', יום01
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 .09:00-11:00 שלישי : סמסטר ב', יום02

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בתחומי המחקר המשפטי והכתיבה המשפטית. במהלך הקורס נכיר גישות 
בקריאה ביקורתית של טקסטים ושיטות מחקריות שונות המשמשות למחקרים במשפטים, נתנסה 

משפטיים, נכיר היבטים עיקריים של תהליכי מחקר וכתיבה ואתגרים המעורבים בהם, ונתרגל את כל 
אלה. מטרת הקורס לפתח היכרות עם סוגיות ושדות שיח מרכזיים בעולם המחקר המשפטי, להקנות 

ח דוגמת כתיבה משפטית כישורי יסוד לקראת כתיבת עבודות הסמינר בהמשך התואר ולאפשר פיתו
לקראת ראיונות ההתמחות. במהלך הקורס יתקיימו  ארבעה מפגשי תרגול בני שעתיים כל אחד. 

חוויתי של -התרגולים, אשר יערכו אחת לשלושה שבועות בקבוצות קטנות יחסית, יכללו לימוד התנסותי
וים חלק בלתי נפרד תהליך המחקר והכתיבה. מפגשי התרגול משלימים את הנלמד בשיעור, הם מהו

 מהקורס והנוכחות בהם היא חובה.

 .50% –, הגשת משימות נוספות לאורך הקורס 50% –עבודת סיכום מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 מקצועות חובה -שנה ג'  1.4

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

Civil Procedure 

 .10:00-12:00 ויום רביעי 10:00-12:00 , יום שניב' : סמסטר01

 .10:00-12:00 ויום רביעי 11:00-13:00 , יום שניא' : סמסטר02

סדרי הדין בהליך האזרחי מקיימים תפקיד כפול: מצד אחד, הם האמצעים שבהם מסוגל הפרט לגייס את 
המארגנת, התוחמת והמגבילה את כוחה של המדינה להתערב בריבו עם פרט אחר. מצד שני, הם המסגרת 

גישת הפרט לערכאות השיפוטיות. ידיעת הכללים של סדר הדין האזרחי חיונית, לכן, בשני היבטים 
משלימים: היא מספקת את ארגז הכלים הנחוץ למבקשים לעשות שימוש בהליך השיפוטי ולהפיק את כוח 

הבנה וביקורת של המאפיינים המוסדיים  המדינה החבוי בו )נקודת מבט 'פנימית'( ובד בבד היא מאפשרת
 של הכוח השיפוטי, תכליותיו, ותוצאותיו לאנשים ולקבוצות בחברה )נקודת מבט 'חיצונית'(.

 :מבנה הקורס

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

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

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

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

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

 

 

 99-309-01 השופט עודד מודריק דיני ראיות

Evidence Law 

 .18:00-21:00סמסטר א', יום ראשון 

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

בסוגיות בתי המשפט. הצגת השיעור תהיה על דרך של הוראת מישרין )הוראה פרונטלית( המשלבת דיון 
 שונות וניתוח סוגיות מעשיות באמצעות בחינת "מקרי אמת". 
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 .100% -בחינה סופית )ספרים סגורים למעט חקיקה( מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-309-02 דוד-ד"ר גיא בן דיני ראיות

Law of Evidence 

 .12:00-15:00 שני סמסטר ב', יום

 מטרות הקורס:

הכרת דיני הראיות בישראל, תוך מתן דגש על היסודות התיאורטיים של דיני הראיות, וכן על ההיבטים 
 הפרקטיים של דיני הראיות בבתי המשפט בישראל.

 תוכני הקורס:

בחלקו הראשון של הקורס נדון במבוא לדיני הראיות הכולל את הנושאים הבאים: מטרות דיני הראיות, 
ראיות, התפתחותם של דיני הראיות בישראל, התניה על דיני הראיות ותחולתם המבנה הכללי של דיני ה

הרטרואקטיבית של דיני הראיות. כמו כן נדון במושגי יסוד בדיני ראיות כגון רלוונטיות, קבילות, משקל, 
 דיות ומהימנות.

ן בכשרותם של חלקו השני של הקורס יוקדש לנושא כלל הכשרות והחובה להעיד וחריגיו. במסגרת זאת נדו
מדינה" והעד -העדים הבאים: שופט, בני זוג, הורה וילד, העד הקטין, העד הלוקה בנפשו או בשכלו, "עד

 השותף לדבר עבירה. בסוף נושא זה נדון בהכנת עדים לקראת המשפט וכן בחקירת עדים בבית המשפט. 

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

 בהודאת בעל דין בהליך האזרחי, וכן בכלל "הקפאת הזכירה שבעבר".

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

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criminal Procedure 

 .14:00-17:00 , יום ראשוןא': סמסטר01

 .14:00-17:00 , יום ראשוןב': סמסטר02

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

מעצר; סמכויות נלוות למעצר; חיפוש חקירה; זכויות החשוד; עיכוב;  -השלב הטרום משפטי  .1
 ותפיסת חפצים.
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ההחלטה להגיש כתב אישום והביקורת עליה; ניסוח כתב האישום; צירוף  -העמדה לדין  .2
 אישומים ונאשמים; סמכויות התובע.

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

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

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

 

 

מקצועות חובה -שנה ד'  1.5  

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

Legal Ethics 

 .09:00-12:00 שלישי סמסטר א', יום

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

בחלקו האחד של הקורס נדון בהקשר הרחב של כללי האתיקה ובתאוריה של עריכת הדין. נבחן תאוריות 
יולוגיה של המקצועות, הנוגעות במהות המקצוע והסדרתו וכן תפיסות שונות לגבי תפקודו מתחום הסוצ

לקוח, והמחויבות החברתית של עורכי הדין. במסגרת זו נבחן גם את מבנה  -של עורך הדין, יחסי עורך דין 
 לשכת עורכי הדין בישראל וסמכויותיה ואת הדין המשמעתי כדרך להסדרת פעילות עורכי הדין.

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

ם, שכר טרחה ודרכים לחישובו לקוח, הכללים בדבר ניגוד ענייני -המשפט, חובת הסודיות וחסיון עורך דין 
 וגבייתו.

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

 

 

 

 

 

 

 . קליניקות משפטיות2
 

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

Jewish Law Workshop 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

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

הקליניקה תעבוד בשיתוף פעולה עם בתי דין לממונות כגון בתי הדין של "ארץ חמדה"  ארגון "גזית", 
 ערוסי ועוד."משפטי ארץ", בית הדין בראשותו של הרב רצון 
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עבודתם המעשית של התלמידים תתבטא ביעוץ לצדדים ובסיוע בהכנת כתבי הטענות. הצדדים יופנו על ידי 
בתי הדין בהתאם לרקע הסוציאלי שלהם. על פי רצון הצדדים והסכמת בית הדין יוכלו סטודנטים לסייע 

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

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

 ולגיבוש מדיניות הלכתית קבועה.

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

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

 חיפוש חומרים, דרכי פסיקה וכתיבה הלכתית משפטית.

. עבודות עיונית והשתתפות פעילה 80% -עבודות משפטית, מחויבות ומעורבות מרכיבי הציון הסופי: 
 .20% -בשיעורים 

 

 99-509-01 פרופ' אורן פרז קליניקה לרגולציה סביבתית

Environmental Practice and Policy 

 .17:00-20:00יום שני שנתי, 

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

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

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

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

 הסביבתי.

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

 

 

 

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

Legal Aid for Women in Family Disputes 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

 (99-212תנאי קדם: דיני משפחה ) 

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

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

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

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

 

 

 

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

Legal Rights for People with Disabilities 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

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

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

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

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

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

 משפטיים.

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Legal Aid 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הקורס יעניקו הסטודנטים יעוץ וסיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות במרכזי זכויות שונים במסגרת 
אליהם יגיעו אחת לשבוע למשך שעתיים. בקורס יתוודעו הסטודנטים למצוקות ולבעיות איתן מתמודדות 
אוכלוסיות אלה ויגלו את כוחם ויכולתם כבעלי ידע משפטי, ואת אפשרותם לסייע, להשפיע ולשנות. 

עבודה המעשית במסגרת הקורס תאפשר לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בפרקטיקה המשפטית. בין היתר ה
ילמדו הסטודנטים לראיין לקוח, לנסח משפטים משפטיים, מכתבים, חוות דעת וכתבי בית דין, לנהל משא 

 ומתן ולהכין לקוח לדיון משפטי.

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

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

ם מסגרת תאורטית והבנה יותר עמוקה של ההקשר החברתי שבו הם השיעורים העיוניים יספקו לסטודנטי
 מספקים את השירות ללקוחות, כמו גם בחינה ביקורתית ורפלקסיבית ביחס לעשייה הקלינית.
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 .60%. עבודה מעשית 40% -עבודה והשתתפות בשיעורים העיוניים מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

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

Rights of Elderly and Holocaust Survivors 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

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

לזכויות זקנים וניצולי שואה מהווה מרכז לסיוע משפטי לזקנים וניצולי שואה, אליו פונים הקליניקה 
הזקנים ובני משפחתם לייעוץ וסיוע משפטי. הקליניקה מנגישה את המידע על זכויותיהם המשפטיות של 
זקנים ומספקת ייצוג מול רשויות המדינה ואף בבתי משפט. הקליניקה אף מקדמת את מעמד בזקנים 
בישראל הן באמצעות תיקים תקדימיים והן באמצעות העלאת המודעות למצוקות המשפטיות של זקנים 

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

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

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

כוללת הנגשת מידע וזכויות באמצעות המפגשים עם הקהילה המבוגרת, עבודה העבודה בקליניקה מגוונת ו
 על דפי מידע, תיקים וחוות דעת משפטיות.

 .20% -. עבודה בכתב 80% -עבודה מעשית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

סדנה במשפט פלילי על שם ד"ר דיויד וינר 
 ז"ל

 99-953-01 נשטייןיעו"ד ענבל רוב

Criminal Law Workshop 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הקליניקה, הפועלת בשיתוף עם הסנגוריה הציבורית, נועדה להעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב 
את הפרקטיקה הפלילית ואת עבודתם של הסנגורים בהליך הפלילי. הסדנה כוללת שילוב של שיעורים 

ים תאורטיים ועבודה מעשית. במהלך שנת הלימודים הסטודנטים משובצים לעבודה מעשית עם סנגור
ציבוריים. הסטודנטים מלווים את הסנגורים בכל שלבי עבודתם לרבות: פגישות עם הלקוחות, ייצוג 
בהליכי חקירה ומעצר, פגישות עם גורמי התביעה וניהול המשפט הפלילי בכל הערכאות. העבודה עם 

ת נאשמים הסנגורים מאפשרת לסטודנטים להתוודע לערכים חשובים של לימוד סנגוריה, מחויבות לזכויו
 חברתי בכלל.בהיבט המשפט הפלילי בפרט ובוחשודים, צדק 

שודים בפלילים. דגש חקשורות בייצוג נאשמים וההשיעורים העיוניים כוללים דיונים בסוגיות עקרוניות 
מיוחד יינתן לזכויותיהם של עצורים ונאשמים ולחובותיהם המקצועיות והאתיות של הסנגורים המייצגים 

השיעורים העיוניים מאפשרים דיון משותף בשאלות המתעוררות אגב עבודות הסטודנטים עם אותם. 
 ים אורחים.עורכי הדין. חלק מהשיעורים ניתנים על ידי מרצ

ומחויבות חברתית, המגלים עניין במשפט הפלילי  הלתלמידים בעלי מוטיבציה גבוה ההקליניקה נועד
 בלימוד סנגוריה על נאשמים ועצורים.ו

 .25% -. עבודה בכתב 15% -. השתתפות פעילה בכיתה 60% -עבודה עם עורכי דין מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-985-01 פרופ' מיכל אלברשטיין שיפוטיהקליניקה ליישוב סכסוכים 

Mediation and Conflict Resolution 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

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

לאומי והשוואתי פורץ דרך העוסק בפקידיהם החדשים של שופטים לנוכח החתירה לפשרה המאפיינת את 
פעולותיהם. הקליניקה כוללת הכשרה בסיסית בגישור, תצפיות בבתי משפט וראיונות איכותיים. 

ב סכסוכים שיפוטי תוך מפגשים עם השתתפות בקליניקה כוללת הכרות עם היבטים השוואתיים של יישו
צוותי המחקר מאיטליה ומאנגליה. תכנית הקליניקה מציעה לסטודנטים אפשרות לחבר בין עולם יישוב 
הסכסוכים, הגישור והמשא ומתן המשלב בין עולם המשפט, ופורשת בפניהם את הרעיונות והתיאורים 

להקנות לסטודנטים את הכלים הנדרשים  שבסיסו של חיבור זה. ההכשרה והעבודה בקליניקה מכוונות
לשם יישום רעיונות אלו בפרויקטים של הקליניקה ובהמשך דרכם המשפטים. במהלך שנת הלימודים, 
ישולבו הסטודנטים בקליניקה בצוותי הפעילויות השונים של המחקר ובניהם: צוות תצפיות בבתי משפט, 

ניית סדנאות הכשרה לשופטים, צוות תיאום גישורים צוות מחקר וניתוח של פסיקה ודין ישראלים, צוות ב
 בבית הדין לעבודה בתל אביב וצוות שיעסוק בהמלצות רגולציה.

 .20% -. עיוני 40% -. פעילות מעשית 40% -השתתפות פעילה במחקר מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

 

 

 99-992-01 אהרונסון אורי ד"ר ייעוץ וחקיקה

Legislation Clinic 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

הקליניקה תפעל בתחומי החקיקה והייעוץ המשפטי. במהלך שנת הלימודים יתקיימו בפקולטה אחת 
לשבועיים, מפגשים עיוניים, שינוהלו על ידי האחראי האקדמי של הקליניקה. המפגשים יעסקו בנושאים 

יתכן שלחלק מהמפגשים יוזמנו גם מרצים אורחים ממשרד  שונים הקשורים לתחום הייעוץ והחקיקה.
 המשפטי.

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

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

 העיסוק של היחידה והם יגישו לו את תוצרי מחקרם. 

 .100% -עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

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

Criminal Justice (Prosecution) Clinic 
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 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה מייצגת את מדינת ישראל בכל ההליכים הפליליים בבית המשפט 
העליות: ערעורים על פסקי דין פליליים מבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ, בקשות רשות ערעור, 
ערעורים על החלטות במעצר, בקשות לדיון נוסף, בקשות למשפט חוזר, בקשות שונות בחום הפלילי. 
הפרקליטים במחלקה הם בעלי מומחיות בייצוג המדינה בהליכים בשלב זה, בהתמודדות עם הסוגיות 

 המיוחדות שמתעוררות בדיונים בבית המשפט העליון.

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

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

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

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

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

 עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. 

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

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

 יווי פרקליטים להופעה בבית המשפט העליון.בל

 .100% -עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

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

Criminal Justice (Prosecution) Clinic – Jerusalem 

 .17:00-20:00שנתי, יום שני 

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

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

 משפט השלוש והמחוזי בירושלים. 

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

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

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

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

 פרונטליות של פרקליטים בכירים כמו גם הרצאות אורח.

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

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



20 
 

 פרטים ימסרו בהמשך  מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

  

 . מקצועות בחירה במשפט עברי3

 

 

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

 99-505-01 ד"ר אהרון אורנשטיין

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

 .11:00-13:00סמסטר א', יום ראשון 

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

 הגבולות בין תחומים שונים. 

והמשפטי. נבחן את היחס להגדרות המשתנות מציאותית סוגיות כאלה מקבלות טיפול נרחב בעיון ההלכתי 
מציאות )כגון הגדרת הבדל בין  -או חברתית ולכן גם משפטית והלכתית. בתוך כך נעסוק, ביחסי משפט 

המינים(, ובהגדרות פורמליות המאותגרות על ידי מציאות משתנה )כגון "קו התאריך"( ועוד. במהלך 
 עדכניים וישולבו בו מרצים אורחים מובלים בתחומם.הקורס יעשה שימוש בכלים אקדמיים 

 .10% - תרומה והשתתפות ;90% - עבודת הגשהמרכיבי הציון הסופי: 

 

היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה 
 בישראל

 

 פרופ' עמיחי רדזינר

 

99-507-01 

Halakhic Elements of Family Laws 

 .12:00-14:00 ויום שלישי 18:00-20:00סמסטר ב', יום ראשון 

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

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

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

 בדיני המשפחה דהיום )בשל פסיקה עדתית שונה וכדומה(.

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

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

כושר לנישואין; דרכי הקידושין בין הנושאים שבהם נשתדל לדון: מערכת בתי הדין הרבניים וסדריהם;
גט ועילות גירושין; עגינות והפקעת נישואין; והנישואין והיחסים ביניהם; יחס ההלכה לנישואין אזרחיים; 

 ייבום וחליצה ועוד.

 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות
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 99-514-01 ד"ר נעמה סט צדק חברתי במשפט העברי

Social Justice in the Jewish Law 

 14:00-16:00סמסטר א', יום רביעי 

בקורס נבקש לעיין בסוגיות של צדק חברתי על פי תפיסות המשפט העברי, כפי שהן עולות ממקורותיו 
מן המקרא ועד לתלמוד ומפרשיו. במסגרת זו נבקש לעיין בשאלות העוסקות ביחסי הגומלין  –הראשוניים 

סוציאליזם מול קפיטליזם, התערבות במנגנוני השוק החופשי( ושאלות  שבין משפט, חברה וכלכלה )כגון:
הנוגעות לחקיקה סוציאלית המתייחסת לאוכלוסיות מוחלשות בחברה )כגון: אנשים החיים בעוני, 

 שישים, אנשים עם מוגבלויות(.ק

נסיבות היסטוריות, תרבותיות  נבקש לעמוד על המגמות הבסיסיות בספרות חז"ל תוך עמידה על
 וחברתיות שברקע הדיונים ההלכתיים.

במהלך הלימוד תיבחן השלכה בין עקרונות המשפט העברי בשאלות של צדק חברתי לבין השיח העדכני 
 ל כיום במדינת ישראל. המתנה

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Evidence in Jewish Law 

 . 10:00-12:00סמסטר ב', יום שני 

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

 בעיקר בכל הנוגע לתפקידים של העדים ומהות העדות. 

ושאים נעסוק במהותה של העדות בהלכה תוך התייחסות להבדל בין עדות בדיני ממונות לעדות בין יתר הנ
 בדיני נפשות; תפקידם של העדים וחלקם המרכזי בהליך השיפוט.

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

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

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

 5. ציון מיטיב על השתתפות פעילה עד 100% -בחינה סופית )ספרים סגורים( מרכיבי הציון הסופי: 
 נקודות. 
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 99-517-01 חיים שפירא ר"ד שיקול דעת שיפוטי במשפט העברי

Judicial Discretion in Jewish Law 

 . 18:00-20:00ויום רביעי  16:00-18:00 יום שלישיסמסטר ב', 

האם רצוי לאפשר לשופטים שיקול דעת רחב או שיקול דעת מצומצם בלבד? מהם הגורמים שקובעים את 
היקפו של שיקול הדעת במערכת משפט נתונה, מה תפקידו של המחוקק ומהו תפקידו של השופט בעניין 

ם עליהם לפעול לאור מקורות משפטיים זה? כיצד נדרשים השופטים להפעיל את שיקול הדעת שלהם? הא
משפטיים? הקורס יבחן את השאלות הללו -פנימיים בלבד או הם רשאים להחליט גם על סמך שיקולים חוץ

בהקשר של המשפט העברי וביחס לענפי משפט שונים: המשפט האזרחי והפלילי, הדין המהותי ודיני 
 הראיות.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אליהו-הילה בןר "ד  *דת קהילה ומדינה 

פרופ' שחר  -אקדמי ליויי
 ליפשיץ

99-5000-01 

Religion, Community and State 

 .09:00-12:00 חמישי', יום סמסטר א

  .09:00-11:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקורס ייחודי ובנוי משני תהליכים מקבילים: תהליך לימוד חומרי הבסיס במבחר סוגיות משמעותיות 
בענייני דת ומדינה, ובמקביל השתתפות בתהליך  של דיאלוג  ובניית הסכמה חברתית בנושאים שייבחרו על 

  ידי הסטודנטים. 

חילוניות בנושאי חברה -ות שיפוטיותדתיות להכרע-מוקדי המתח הגלויים והסמויים בין הכרעות הלכתיות
ומדינה דורשים עיון מעמיק הן בפסיקות עצמן, והן בהנחות היסוד האידיאולוגיות והערכיות העומדות 
בבסיסן, ובתוכן, היחס למוסדות המייצרים את אותן פסיקות. הקורס יעסוק בהיסטוריה המשפטית 

ת שונות של מערכות היחסים המורכבות שבין וההלכתית של עמדות עקרוניות אלה תוך השוואתן לתפיסו
פרט, קהילה ומשפט. בין היתר יעסוק הקורס בתפיסות הלכתיות ומשפטיות שונות של סוגיות התהוות 
הסטטוס קוו, מעמד האישה, גיור ושאלת מיהו יהודי, נישואין וגירושין, המרחב הציבורי, ובסוגית השירות 

צעות עיון בחומרים ראשוניים ממקורות המשפט העברי, בצבא. בחינת הנושאים השונים תהיה באמ
 בחומרים משניים מעולם המחקר, ופסקי דין של בית המשפט העליון. 

 .80%, עבודות בכתב 20% –השתתפות פעילה  הסופי: מרכיבי הציון

 :לקורס הערות*
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הקורס אינו פתוח לסטודנטיות/ם שלמדו בשנה שעברה את הקורס "הכרעות הלכתיות בענייני  .1
 קהילה ומדינה"

הרישום לקורס מותנה בקבלה לאחר ראיון עם מרצי הקורס. לתיאום ראיון יש לפנות עד ליום  .2
בצירוף קורות חיים ומסמך בן חצי עמוד ובו תיאור של  benelih@biu.ac.ilלכתובת  30.8.2017

 ר יענו על בסיס מקום פנוי.זיקת הפונה לנושא ולתהליך המתואר. פניות מאוחרות יות

שעות שבועיות  3ש"ס, משתתפות/י הקורס מתבקשות/ים לשריין  5 -למרות שהקורס מוגדר כ  .3
(, עקב החילופין שבין שעות הדיון הקבוצתי 9:00-12:00במערכת לאורך כל השנה )ימי חמישי 

 לשעות הלימוד.

 

 

 

 99-531-01 אליהו-בןהילה ר "ד  תיאוריה ומעשה -תורת השפיטה ההלכתית 

Adjudication according to Jewish Law - Theory and Practice 

 . 13:00-15:00שני ', יום סמסטר א

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

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

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

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

  

 

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

 

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

Compromise in Jewish Law 

 .14:00-16:00ראשוןסמסטר ב', יום 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

mailto:benelih@biu.ac.il
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 99-546-01 פרופ' עמיחי רדזינר דיני קניין במשפט העברי

Property Law in Jewish Law 

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

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

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

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

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

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

 מעבר לחומר שיילמד בכיתה, יינתן חומר קריאה נוסף.

 

 

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

 

 

 

 99-569-01 ד"ר חיים שפירא המשנה והתלמודמשפט ושיפוט בתקופת 

The Judicial system in the Talmudic Period 

 . 12:00-14:00יום רביעי ו 14:00-16:00יום שלישי סמסטר ב', 

 ה' לספירה( היא התקופה הקלאסית של המשפט העברי. בתקופה זו-)המאות א' תקופת המשנה והתלמוד
, הכללים ודרכי הפרשנות תנוהחיבורים היסודיים של המשפט העברי, ובה עוצבו העקרונתחברו 

 –, שבה לא נהנו היהודים מריבונות, ולחכמים יאות היסטורית ופוליטיתהאופייניים לו. כל זאת נעשה במצ
להתמודד לא היה כל מעמד רשמי. במציאות זו, ההלכה של חכמים היתה צריכה  –מייסדיה של השיטה 

ת המשפט הזרה )רומאית בארץ ישראל, פרסית בבבל(, וכך עם בתי דין יהודים שאינם חכמים. עם מערכ
משפטית מורכבת זו. בין הנושאים שיידונו:  הקורס יבחן את דרכי ההתמודדות של ההלכה עם מציאות

ין של הדיוטות, האוטונומיה השיפוטית של היהודים והיקפה, היחס לערכאות של גויים, היחס לבתי ד
   סמיכה ומינוי , סדרי דין ומשפט. 

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

 

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

Responsa Literature 

 .09:00-11:00 סמסטר א', יום חמישי

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

ון התמודדה עם המציאות המשתנה? מי עיצב את ההלכה במשך הדורות מאז חתימת התלמוד? כדי לד
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בשאלות אלו ואחרות, נעקוב אחרי התפתחות הסוגה הספרותית מראשיתה ועד ימינו. כמו כן, נדון 
בסוגיות מרכזיות בבחינת ספרות השו"ת, כגון: המתח בין תשובות לספרי פסק, מי רשאי להיות משיב 

-שיבים עלומניין הוא יונק את סמכותו, ועוד. בין הנושאים שיידונו: תיאולוגיה שבספרות השו"ת, מ
אנושיים, שו"ת מן השואה, אגרות אדמו"רים, ספרות השו"תים של הקונסרבטיביים והרפורמיים, הנגשת 

  השו"ת בימינו, ושו"תים מזויפים. 

 

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

 

 99-575-01 בויםפרופ' יאיר לורבר פילוסופיה והלכה -הרמב"ם

Maimonides – Law and Philosophy 

 . 12:00-14:00יום רביעי סמסטר א', 

ל. הרמב"ם היה ההוגה החשוב ביותר הרמב"ם הוא דוגמא יוצאת דופן במסורת ישראל ובתרבות בכל
הוא החיבור החשוב והמשפיע ביותר בהגות היהודית( ובה בשעה איש הלכה משפיע )ספרו מורה נבוכים 

 יותר )חיבורו משנה תורה הוא הסיכום המקיף הומשוכלל ביותר בתולדות ההלכה(.ב

הקורס יעסוק בהקשרים שבין הגותו של הרמב"ם לבין הכרעותיו ופרשנותו בתחום ההלכה, בחיבוריו 
 בתוך כך תידון גם הפילוסופיה של ההלכה של הרמב"ם.  ההלכתיים השונים.

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

 

 

 99-928-01 פרופ' יאיר לורברבוים צלם אלוקים בהלכה ובהגות היהודית

The Image of Got in Jewish Law and Jewish Thought 

 . 14:00-16:00ויום רביעי  12:00-14:00 שלישי סמסטר א', יום

רעיון בריאת האדם בצלם הנו אבן יסוד במסורת היהודית הומערבית. הרעיון ממזג בדרך כלל תפיסות 
בשלושה תחומים: האל )תאולוגיה(, האדם )אנתרופולוגיה( ותפיסת ייצוג, כלומר משמעותו של היחס 

 "צלם". הקורס יתמקד בשתי שאלות:

 שקיבל הרעיון בהגות היהודית, במיוחד במקרא ובספרות התלמודית? מהם המובנים .א

 מה היו השלכותיו ההלכתיות? .ב

הקורס יבחן את האופן שבו התפרש רעיון זה בגופי ספרות מגוונים ובהם: המשנה ומדרשי ההלכה והאגדה 
השאר, הדין  הקדומים, סוגיות התלמוד, כתבי הרמב"ם והרמב"ן. התחומים ההלכתיים שיידונו יהיו, בין

 וסדר הדין הפלילי, דיני הנזיקין והלכות הנוגעות במצוות פרו ורבו. 

 .84% - )ספרים סגורים( בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:

 .16% -בחנים לאורך הקורס על החומר הנלמד 7                                    

 

 . מקצעות בחירה "משפט ו..."4

 99-109-01/02 ג'ובראן-מנאל תותרי ר"ד משפט וחברה

Law and Society 

 .12:00-14:00,שלישי סמסטר א', יום: 01
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 . 18:00-20:00סמסטר ב', יום שני, : 02

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים ליחסי הגומלין בין המשפט לחברה ולהבנה שהמשפט הוא 
בסופו של יום עיסוק בסוגיות אנושיות יומיומיות שמונע על ידי תהליכים ושינויים חברתיים. חלקו 
הראשון יעסוק בהצגת התיאוריות השונות שקיימות בשדה מחקר זה שמטרתו לספק כלים תיאורטיים 

משפטי של סוגיות משפטיות. חלקו השני יעסוק בסוגיות ממוקדות המתעוררות כגון -פיתוח ניתוח סוציול
מיפוי השחקנים העיקריים בשדה המשפטי, תוך הבנת וניתוח תפקידם להליך המשפטי. שחקנים אלה 

סגרת כוללים את: קבוצת המתדיינים בבתי המשפט, עורכי הדין, השופטים וחוקרי משפט למיניהם. במ
 חלק זה ניחשף למושגים בסיסיים בתחום זה כגון: תודעה משפטית, צדק פרוצידורלי, אי ציות לחוק ועוד. 

. יינתן 90% –( מהציון הסופי. בחינה מסכמת )ספרים סגורים 10% –בכתב עבודה  מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות עבור השתתפות פעילה.  5ציון מיטיב עד 

 

 99-116-01 ד"ר רבקה ברוט היסטוריה של המשפט

History of Law 

 10:00-12:00 , יום שלישיא' טרסמס

מרכזיות בתחום לאחר מבוא, שיכלול מושגי יסוד בתחום ההיסטוריה המשפטית, הקורס ידון בסוגיות 
ההיסטוריה של המשפט בארץ ישראל ובמדינת ישראל החל משלהי התקופה העות'מאנית ועד אמצע שנות 
השישים של המאה העשרים. מטרתו הראשונה במעלה של הקורס היא להקנות לתלמידים הבנה בסיסית 

בתוך כך, נדון  בנושא ההיסטוריה של המשפט בתקופה העות'מאנית, המנדטורית והישראלית בראשיתה.
 בתפקידו של המשפט כאתר לשיקוף וגיבוש זהות ויחסי כח בחברה הישראלית המתהווה.

 . 85% –( פתוחים. בחינה )ספרים 15% –הגשה ל עבודה מרכיבי הציון הסופי:

 99-905-01 ר יניב גולדברג"ד משפט, ספרות וקולנוע

Law and Culture 

 .16:00-18:00 , יום שניא' סמסטר

והתרבות, כפי שמשתקפים בספרות הקורס יבחן את יחסי הגומלין, ההשפעות וההתנגשויות שבין המשפט 
בתיאטרון ובאולם בית המשפט. בדיון המשפטי יש נסיון להוציא לאור לידי ההיגיון את הנסתר, החייתי 
והיצרי. סופרים, מחזאים ובמאים משתמשים במשפט כדרך לארגן בתוך מסגרת רציונלית ומוסרית את 

 ה האנושית.האי רציונלי מתוך הדחף להבין ולהשתלט על הכאוס בהווי

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

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

 על הפסיקה והמחשבה האנושית.  

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

 

 99-1001-01 ד"ר איילת סלע משפט וטכנולוגיה

Law and Technology 

 .16:00-18:00יום שני ב', סמסטר 

קורס זה עוסק ביחסי הגומלין שבין משפט וטכנולוגיה, ובוחן כיצד התפתחויות טכנולוגיות משפיעות על 
המשפט ועל מקצוע עריכת הדין, וכיצד המשפט משפיע על טכנולוגיה ומסדיר אותה. ההתפתחויות 
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מחוללות שינויים חברתיים,  -נטרנט ובראשן טכנולוגיות המידע ורשת האי -הטכנולוגיות בעידן הנוכחי 
כלכליים, פוליטיים ומשפטיים המשתקפים בתופעות כמו מסחר מקוון, שירותים ממשלתיים ומשפטיים 

דאטה, -מקוונים, מכוניות אוטונומיות, ביטקוין, וטרור סייבר. השימוש באינטליגנציה מלאכותית, ביג
ות נוספות מציב בפני מערכת המשפט אתגרים מדיה חברתית, האינטרנט של הדברים וטכנולוגיות רב

מעשיים ונורמטיביים מגוונים, בסוגיות כגון אחריות, אכיפה ופרטיות. באמצעות סידרה של מקרי מבחן, 
הקורס מניח תשתית רעיונית לדיון בשאלות של משפט וטכנולוגיה, דן באופן ביקורתי באופנים שונים של 

מות ואתגרים עתידיים בתחום, ומתייחס להשפעותיו הנלוות על הסדרה משפטית וטכנולוגית, משרטט מג
 מקצוע עריכת הדין. הערה: אין צורך בידע טכנולוגי מוקדם.

נקודות בגין  5. יינתן ציון מיטיב של עד 100% –בחינת סיכום )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
 השתתפות פעילה.

 

 99-1002-01 מסלם-ד"ר שירי רגב משפט ורווחה

 

 .9:00-12:00סמסטר ב', יום חמישי 

הקורס יעניק לסטודנטים הכרה מעמיקה עם מדינת הרווחה הישראלית, האתגרים למולם היא 
עומדת, המחלוקות האידיאולוגיות, הכלכליות, החברתיות והמשפטיות בעיצובה. הקורס יעסוק 

הקיימת בישראל כיום. נבחן מנגנוני במגמות בהתפתחות מדינת הרווחה ככלל, ובמדינת הרווחה 
חלוקה שונים, את תפקיד המשפט בעיצובם וביישומם, ותפקיד בתי המשפט ובתי הדין בפיקוח על 
מערך הרווחה. הקורס יעסוק הן בשאלות מאקרו שנוגעות למדיניות רווחה רחבה ועיצוב מוסדי, 

 והן בשאלות מיקרו הנוגעות לקשיי יישום.

 .5%. מיטיב  100% –מבחן )ספרים סגורים(  הסופי:מרכיבי הציון 

 עות בחירה ו. מקצ5

 70-668-01 מר רפי רייש ערים חכמות

Smart Cities 

 .18:00-20:00 רביעיסמסטר א', יום 

מובילות את האנושות ל"מהפכה אורבנית" שבה לראשונה מרבית  21 -מגמות העיור בראשית המאה ה
ביישובים עירוניים הצומחים במהירות מסחררת. תופעה זו יוצרת מורכבויות אוכלוסיית העולם מתגוררת 

ואתגרים חדשים. כגון: משברי דיור והזדקנות תשתיות, משבר אקלים, הידלדלות משאבים, צמצום 
הערבות ההדדית והפרטת שירותים עירוניים. כל אלה פוגעים ביכולתן של ערים לספק איכות חיים נאותה 

ם כלכלי לקידום עסקים וצמיחה עירונית. לצד האתגרים הגדולים ישנן גם הזדמנויות לתושביהן ואקלי
הגידול במידע, הנגישות למערכות מידע ומחשוב בדגש על טלפונים ניידים המהווים כלי מחשובי  –גדולות 

ידע גישה זו משלבת בין טכנולוגיות מ .רב עצמה  יצר שוק גלובלי טכנולוגי תחת הכותרת "ערים חכמות"
לבין התחומים השונים של הקיום העירוני כגון, תחבורה, אנרגיה, ניהול פסולת, ביטחון בריאות וחינוך. 
מגמה זו נסמכת על התפתחויות טכנולוגיות המשלבות פריסה של מערכות חישה ומחשוב, מערכות 

 תקשוביות בפריסה רחבה ואיסוף, דחיסה ועיבוד של נתוני עתק.

ילה )נוכחות ; השתתפות פע25% -מטלות נוספות ; 60% -עבודת גמר )קבוצתי(  מרכיבי הציון הסופי:
 15% -חובה( 

 

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

The Torts Law and the Family 
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 .14:00-16:00סמסטר א', יום שלישי 

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

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

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

 שנגרמו לילדיהם.

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

 

 99-092-01 פרופ' אבי בל זכויות יוצרים במשפט הבינלאומי וההשוואתי

Copyright Law 

 . 9:00-12:00 סמסטר א', יום ראשון

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

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

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

 

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

 

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

Introduction to Intellectual Property Law 

 09:00-12:00 חמישייום , א' סמסטר

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

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

 

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

 

 99-313-01 פרופ' אריאל בנדור משפט מנהלי

Administrative Law 

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

א.מהותו ומקורותיו של המשפט המינהלי; ב.הסמכות המנהלית כעקרון חוקיות המנהל, הסמכויות של 
רשויות המנהל, דיני הסמכה(;ג. הליכי המנהל )כלל הצדק הטבעי, פרסום תחילת תוקף(;ד. שיקול דעת 
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הדעת, החובה להתחשב במכלול האינטרסים הענייניים, איסור התחשבות -מנהלי )מהות שיקול
ינטרסים זרים, סבירות ומידתיות, עקביות(. ה. הנחיות מנהליות; ו. תיקון החלטות וביטולן; ז. חוזים בא

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

 מהותיים.-הדעת בהפעלתן(; יב. תחולת המשפט המנהלי על גופים דו

 

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

 

 

 

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

International Economic Law 

 .15:00-17:00 שניסמסטר ב', יום 

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

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

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

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

 

 

 

 .100% – עבודה מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 

 

 

 

 

 99-319-01 פרופ' יובל פלדמן דיני עבודה 

Labour Law 

 .12:00-15:00 רביעי סמסטר ב', יום

מבחינה דוקטרינלית, הקורס יסקור חוקים ופסקי דין מרכזיים בישראל תוך בחינת הסוגיות השונות 
בהשוואה בין הדין בישראל לזה הנוהג בארה"ב. בין הסוגיות האמורות יעמדו: הגדרת עובד ומעביד, 

ונים מעמדם של עובדים בצורות העסקה לא מסורתיות, חוזה העבודה האישי וייחודו, חוקי המגן הש
והתנאים לתחולתם, הזכויות העומדות לעובד מכוח החוק והנוהג בכניסה ליחסי העבודה ובסיומם. 
במסגרת משפט העבודה הקולקטיבי יבחן הקורס את הגדרת ארגוני עובדים ומעבידים, חובת המשא ומתן 
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האמצעים הקיבוצי, תחולתם והיקפם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. עוד יבחן הקורס את מאגר 
המשפטיים, החברתיים והארגוניים העומד לרשות ארגוני העובדים והמעבידים, כגון שביתה, השבתת מגן 

 ושכירת עובדים חלופיים.

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

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

מעמדיים בישראל, גלובליזציה -ה ותושביה, הפערים הביןמחויבות המדינה לרווחה מינימלית של אזרחי
 ועלייתן של תעשיות וצורות העסקה לא מסורתיות.

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

 99-325-01 פרופ' מיכל אלברשטין

Judicial Conflict Resolution: between theory and practice 

 09:00-11:00שני  סמסטר א', יום

( ועד settlementשופטים בארץ ובמקומות רבים עולם מכוונת כיום להגעה להסדר )מרבית פעילותם של 
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 -שינוי תרבותישלה ל

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

 ות בבתי משפט ויכלול סימולציות ורשמים מהשדה המשפטי.  תצפי

 

 

עבודות כל אחת במשקל של  3. הגשת 40% –עבודה מסכמת מרכיבי הציון הסופי:  מרכיבי הציון הסופי:
20%. 
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 99-326-01 ד"ר ניר שניידרמן פשע מאורגן

Organized Crime 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום חמישי 

יעסוק בהיבטיו המשפטיים השונים של הפשע המאורגן ובניסיונות להיאבק בו הן על ידי המדינות קורס זה 
השונות באמצעות מערכות משפט לאומיות והן על ידי הקהילה הבינלאומית באמצעות שיתוף פעולה בין 
 מדינות ויישומם של הסכמים ואמנות. בחלקו הראשון של הקורס יושם דגש על היקף הגדרת המונח
"ארגון פשיעה" ועל העבירות הספציפיות המאפיינות ארגוני פשיעה בארץ ובעולם כגון ייבוא וסחר בסמים, 
סחר בבני אדם, עבירות בנשק, אלימות, סחיטה באיומים והלבנת הון. בחלקו השני של הקורס נשאל האם 

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

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

 שאינן פרופורציוניות למידת הנזק בפועל ובכוח, שגורמים ארגוני הפשע.

 .100% –  )ספרים פתוחים( בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:
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 99-327-01 ד"ר שי שטרן תיאוריה ומעשה –דיני קניין 

Property: theory and practice 

 . 16:00-18:00רביעי  סמסטר ב', יום

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

בשאר ענפי המשפט אשר מבנים את הקניין או נשענים עליו. נדון בקשר שבין קניין ועבודה, קניין ואישיות, 
קניין וחירות, קניין וזכויות, קניין ורווחה מצרפית, וכן בין קניין, אזרחות ואחריות חברתית, וקניין וצדק 

סדרה של סוגיות מבניות ומעשיות בקניין: איפיון הקניין כשליטה, כאגד זכאויות או חלוקתי. בנוסף נבחן 
כאוסף של מוסדות; עקרון הרשימה הסגורה; כניסה, יציאה והדרה בקניין; קניין ציבורי וקניין משותף; 

 קניין ושוק; מהם מושאי הקניין, וכן קניין, נישואין, וירושה.

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

 

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

Calculation of Compensation for Bodily Injury 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

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

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

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

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

 100% -תרגיל סופי  מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-381-01 פרופ' דוד האן חדלות פרעון

Insolvency Law 

 .14:00-16:00סמסטר א', יום חמישי 

שונות , יש שחברה נקלעת לקשיים כלכליים. קשיים אלו עלולים לנבוע מסיבות במהלך חייה העסקיים
ברניטיה להיזקק להלכים משפטיים מיוחדים המקדמים ומגוונות. לא פעם מצב זה מחייב את החברה וק

את פירעון חובותיה לנושים. הליכים אלו יעמדו במרכזו של הקורס הנלמד. הקורס יעסוק בהליכים 
חברה. לגבי כל  יה: הליך ההסדר, כינוס נכסים או פירוקהשונים הפתוחים לפני חברה בקשיים ולפני נוש

אחד מהליכים אלו נעסוק בהיקף תחולתו, בסמכויות נושאי המשרה הממונים, במעמדם של נושים ובעלי 
 ם המיוחדת החלה בחדלות פירעון.מניות ובמערכת הדיני

חלקו השני של הקורס יתמקד בהליך ההבראה. הליך זה עודו בהליכי חקיקה בישראל אף כי נהוג הוא 
תפיסות היסוד של ההליך, את זכויות הנושים מחד גיסא ואת במדינות רבות במערב. במסגרת זו נבחן את 

ועל מהלך  תההגנות לחברה מאידך גיסא. נעמוד בהרחבה על דין נכסים מכבידים, על סעד ההגנה ההולמ
 גיבוש ואישור תכניות השיקום על ידי הקבוצות השונות הנושאות חלק בהליכים.

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-386-01 פרופ' רונה שוז משפט בינלאומי פרטי 

 Private International Law 

 .09:00-12:00סמסטר א', יום שני 

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

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

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

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

 כללים אלו.

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

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

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

( הוכחת דין זר וחזקת שוויון הדינים;     3; (renvoi)( הפנייה 2רה ומהות; ( פרוצדו1ד. בעיות מתודולוגיות: 
 ( תקנת הציבור.4

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

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

 

 99-389-01 פרופ' מיכל אלברשטיין חלופיות ליישוב סכסוכיםדרכים 

Alternative Dispute Resolution 

 .16:00-19:00סמסטר ב', יום שלישי 

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

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

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

 סרטים ובהשתתפות פעילה של הסטודנטים.

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

 .20% –עבודה בכתב 
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התנהלות תקשורתית מול הזירה  –צדק צהוב 
 המשפטית בישראל

 99-390-01 ענת פלג ד"ר

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

 .15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

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

 בזירה המשפטית בישראל. 

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

 מערכת המשפט והאכיפה והופעותיהם התכופות בתקשורת של עורכי דין פרטיים.

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

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

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

 

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

Law and Behavioral Economics 

 .10:00-13:00רביעי  סמסטר א', יום

"משפט ופסיכולוגיה" או  -)ניתן ללמוד רק אחד מהשניים  99-441י: משפט ופסיכולוגיה תנאי אקסקלוסיב
 "משפט וכלכלה התנהגותית"( 

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה דמטית בעיסוק בשאלת הרציונאליות במשפט. במרבית תחומי המשפט 
 י החלטות רציונאליים.ההנחה הבסיסית של המחוקק ובתי המשפט הינה כי אנשים בוגרים הינם מקבל

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

נאליות הביאו לאחרונה לשינוי עיקרו של הקורס יתמקד בבחינה של תחומי המשפט בהם מגבלות הרציו
בפועל בכללים המשפטיים והן של תחומי המשפט בהם שינוי מעין זה נדרש. בין התחומים עליהם יושם 
דגש: קבלת החלטות בכניסה לחוזה , אחריות למוצרים פגומים, אפליה לא מודעת, התנהגות ארגונית ודיני 

דיוני, לגיטימציה ומוסר, והשלכותיהם לסדרי דין  עבודה, תפיסת בעלות וקניין רוחני, תאוריות של צדק
 ואכיפה. צדק חלוקתי ודיני המס. אינטרס עצמי ושקילת שיקולים זרים במשפט המנהלי.

 

 

 5 -; ציון מטיב 10% –השתתפות פעילה  ;90% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות.
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 99-395-01 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי וזכויות מיעוטים רב תרבותיות

Multiculturalism and Minority Rights 

  .16:00-19:00 רביעי סמסטר א', יום

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

לתופעות אלה ובהיבטים תיאורטיים הנוגעים ליחס הליברליזם לדרישותיהן של קבוצות תרבותיות מיעוט 
ואחרות לזכויות קבוצתיות במרחב; בחינוך; בתקשורת ועוד. העיסוק בסוגיית הזכויות הקבוצתיות של 

געות בזכויות שונות של פרטים בתוך הקבוצה מעלה דילמות מורכבות קהילות, אשר באופן אינהרנטי פו
תרבותיות בכלל, ובחברה הישראלית בפרט; ולה השלכות חלוקתיות וסמליות על ארגון -בחברות רב

שיח בין תאורטיקנים הכותבים על הקשר המצוי -שנים מתנהל דוות בתוכה. במשך החברה ויחסי הכוח
היקף זכויותיהם במערכת ליברלית הפועלת בתוך חברה המורכבת משלל והראוי בין פרטים וקהילות ו

קהילות. במסגרת זו התפתחה גם כתיבה בתחום המשפט, המנתחת את האופן שבו הסדרים משפטיים 
 המשיג קשרים אלו בתוכה.ל והחלטות בתי משפט ממשיגים וראויים

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

תרבותית", "מדינה ליבראלית", -תרבותיות", "מדינה רב-דים במוקד הקורס כגון "רבמונחי יסוד העומ
ט", "מיעוט בתוך מיעוט" וכו'. החלק השני יבחן דילמות יות", "מיעות"זכויות תרבותיות", " זכויות קבוצ

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

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

 

מילים, כל תגובה תוגש ברווח של  400דפי תגובה. היקף כל תגובה יעמוד על  6הגשת  מרכיבי הציון הסופי:
. על כל תגובה להתייחס לחומר הקריאה ולכלול סיכום )בהיקף 12שורה וחצי, שוליים סבירים, פונט דויד 

 של פסקה אחת לכל היותר( והצגת עמדה ביחס לחומר. 

 משת התגובות. הציון הסופי יורכב מארבעת הציונים הגבוהים מתוך ח

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

  

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

 Social Rights in Israeli Law 

 .12:00-15:00 סמסטר ב', יום ראשון

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

 של המדינה בחי הפרט. רואים בהם התערבות לא הולמת

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

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

 מההכרה בהן על חיי הפרט והכלל.

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

 

 .5% –.  השתתפות פעילה 95% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-513-01 פריגת-איילת בלכר ר"ד דיני ירושה

Succession Law 

 . 14:00-16:00סמסטר ב', יום ראשון 

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

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

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

 

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

 

 99-523-01 טוב-סימן-איתי בר ד"ר דיני חקיקה

 Legislation 

 . .10:00-12:00 שני סמסטר ב', יום

דיני חקיקה הנו ענף חדש יחסית במחקר המשפטי, אשר נועד לגשר על פער הולך וגדל בין המציאות 
האקדמיה המשפטית. מצד אחד, חוקים מהווים את המקור המשפטי המרכזי במערכת המשפטית לבין 

המשפט, ולפיכך עיקר עבודתם של שופטים ועורכי דין כיום קשורה ביישום ופרשנות חקיקה. מן הצד 
השני, הן המחקר המשפטי, הן ההוראה המשפטית עדיין מתמקדים כמעט לחלוטין בבתי משפט, בשופטים 

ורס חדשני זה מפנה את תשומת הלב לעבר מחוקקים, הליך החקיקה ותוצריו. חלקו ובפסקי דין. ק
הראשון של הקורס יתמקד בהליך החקיקה. נלמד על הליך החקיקה בכנסת ועל הדינים השונים 

יכול, לפיה -המסדירים הליך זה. כן תבחן ההתפתחות הרעיונית מהתפיסה המסורתית של המחוקק הכל
קיות על הליך החקיקה, לעבר התפיסה המודרנית של שלטון החוק במחוקק. בנוסף לא תיתכנה מגבלות חו

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

ית בחקיקה פרטית; מנגנון החקיקה של חוק ההסדרים; והשדלנות עלייה הדרמטנסת: ההחקיקה של הכ
 )לוביזם(.

החלק השני של הקורס יעסוק בתפקידו של המשפטן ביחס להליך החקיקה ותוצריו. נדון בתפקידם של 
היועצים המשפטיים לממשלה ולכנסת בניסוח חקיקה ובשלבי החקיקה השונים. כן נדון בעריכת דין 

יקתית ומשפטנים פרטיים בהליך החקיקה. כמו נבחן את תפקידו של בית המשפט בביקורת שיפוטית חק
הגישה  -על הליך החקיקה. לבסוף נעסוק בפרשנות חקיקה. נבחן גישות שונות לפרשנות חקיקה

התכליתית; הגישה המתמקדת בכוונת המחוקק ובהיסטוריה החקיקתית; והגישה הטקסטואלית, הטוענת 
 המשפט רשאים לפרש חוקים אך ורק על פי לשון החוק. כי בתי

 .100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-532-01 ג'ובראן-ד"ר מנאל תותרי דיני תכנון ובנייה

Land-use & Planning Law 

 . 14:00-16:00א', יום רביעי  סמסטר

המרחב החל להתפתח כתחום טכני, צר יחסית של פיתוח כלכלי ושל תשתיות פיזיות עבור אוכלוסיה ארגון 
נתונה במרחב נתון. ברמה המקומית תחום זה קובע כיצד תיראה השכונה בה התושבים מתגוררים; אילו 

יראו שימושי קרקע היא תכלול; מה יהיה גודל הדירות שיבנו בה; איך ייראו חזיתות הבתים; כיצד י
רחובות השכונה, בה מתגוררים עובדים ומבלים; אילו בתי עסק ייבנו בה; כמה מבני ציבור יוקמו בה ומה 
יהיו אופיים. ברמה האזורית והארצית התכנון המרחבי קובע בדרך כלל היכן יוקמו ישובים מסויימים ומה 

תעשייה, פארקים, גנים, ועוד.  יהא גודלם, אופיים וסוגם; את הייעודים השונים של שטחים כגון מגורים,
של המאה הקודמת החלו לצמוח, מתחומי הגיאוגרפיה הפוליטית, תכנון ערים, היסטוריה,  30-בשנות ה

מדעי החברה ולאחרונה גם מהתחום המשפטי, גישות ביקורתיות הבוחנות את השלכות הארגון המרחבי 
ליטי נתון. גישות אלה הצביעו על על המבנה החברתי במסגרת הקשר היסטורי, חברתי, כלכלי ופו

ההשפעות החשובות שיש לתכנון המרחב לא רק על עיצובו של המרחב הפיזי, אלא גם על ההרכב החברתי 
באזורים שונים; על איכות החיים; על הפיתוח הכלכלי; על הקצאת משאבי טבע ומשאבים ציבוריים 

ויון ואי השוויון בין קבוצות חברתיות שונות לטובת קבוצות מסוימות תוך העדפתן על פני אחרות ועל השו
הקשור למיקומן הגיאוגרפי. בעקבות אותן גישות נטמעה ההבנה כי הסמכות לתכנון המרחב טומנת בחובה 
כוח אדיר שאסתטיקה היא רק מרכיב קטן ממנו. לפיכך, יש להבין ולנתח את מערכת ארגון המרחב 

לכות כלכליות, סביבתיות, תרבותיות, דתיות, חברתיות, ככוללת אינטרסים וערכים רבים, הנוגעים להש
 פוליטיות, ביטחוניות ובריאותיות.

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

 והמשפטית בתחום זה.

 .100% –בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:

 

 פרופ' אבי בל  עסקאות קניין מורכבות

 

99-553-01 

Complex Property Transactions 

 .12:00-15:00סמסטר א', יום שני 

במקרקעין. למעשה, אין  מקובל לחשוב כי המרשם כולל את כל המידע הנחוץ לביצוע עסקאות קנייניות
הדברים כך. עסקאות קניין כרוכות במגוון רחב מאוד של שיקולים, קשיים וסיכונים, חלקם גלויים, חלקם 
ניתנים לגילוי וחלקם נסתרים. לשם הבנה טובה יותר של השיקולים, הסיכונים והמורכבות בעסקאות 

 שיים בתחום דיני הקניין.קניין יש צורך להעמיק את ההיכרות עם היבטים תאורטיים ומע

הקורס ישאף להעניק לסטודנטים כלים להתמודד עם סוגיות מעשיות בדיני קניין ולרכוש הבנה עמוקה 
יותר של תחום דיני הקניין ושל זכויות הקניין וצורות הקניין השונות. במסגרת הקורס נכיר מגוון זכויות, 

במרשם, נבחן את הסיכונים הכרוכים במגוון זה, מגבלות, יתרונות ושיקולים שאינם באים לידי ביטוי 
ומצד שני נחפש דרכים לנצל מגוון זה ולהפיק ממנו יתרון על ידי זיהוי נכון של הזדמנויות ועל ידי תכנון 

 מושכל של אופן השימוש והניצול של הזדמנויות אלו.

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-561-01 פרופ' אריה רייך בינלאומיסחר 

International Trade Law 

 .14:00-16:00 רביעי ויום 12:00-14:00 שני יום', ב סמסטר

קורס זה יעסוק במערכות המשפטיות הפומביות והפרטיות שבמסגרתן מתנהל הסחר הבינלאומי של 
 מדינת ישראל. 

הבינלאומי ובייחוד הבסיס העיוני של השאיפה ה הכלכלית של הסחר הקורס יפתח בהסברת התיאורי
וץ סביב לסחר חופשי בין מדינות העומדות ביסודן של אמנות הסחר הבינלאומיות. נדון בויכוח בציבורי הנפ

 עניין זה ובלחצים הפוליטיים החזקים לטובת הטלת מגבלות לשם הגנה על יצרנים מקומיים.

שמדינת ישראל צד להן. תחילה נעסוק  הבילאומייםחלקו הראשון של הקורס מוקדש להסכמי הסחר 
ת האחרון (, בהסכמים השונים אשר נחתמו במסגרת סבב השיחוGATTלטרלי גאט"ט )-בהסכם המולטי

( ובמנגנוני האכיפה שלו. נבחן את היישום של WTO)"סבב אורוגוואי"(, ובארגון הסחר העולמי )
 : ם אלה בתוך המשפט הישראלי, בנושאים כמוהבינלאומיות של ישראל עפ"י הסכמיהתחייבויותיה 

. לבסוף נעסוק בהסכמי סובסידיות, ורכישת ממשלתיות, היטלים שווי ערך, ייבוא בהיצף, ותמכסים, מיכס
עם הקהילה האירופית, ארה"ב ומדינות אחרות, הסחר החופשי )אס"ח( הבילטרליים של מדינת ישראל 

ולמשקיעי חוץ לנצל את היתרונות המיוחדים שמציעים ת לתעשייה הישראלית ונדון בדרכים הפתוחו
 הסכמים אלה.

אלה יכללו:  בחלקו השני של הקורס נדון בקצרה במספר סוגיות הקשורות לעסקאות מכר בינלאומיות.
(, מהותו של שטר המטען, חוק המכר )מכר INCOTERMSכללי הסחר האחידים של לשכת המסחר הבינ"ל )

דוקומנטרי, בוררות מסחרית בינלאומית ועוד. לסטודנטים תינתן הזדמנות (, אשראי טובין בינלאומי
  מבוים בקשר לסוגיות הנ"ל. להשתתף במשא ומתן

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

 

 

 99-565-01 יהושע שגב ד"ר משפט ואלימות

Law and Violence 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום רביעי 

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

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

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

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

 נגד בעלי חיים. 

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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ר מנחם )מריו( השופט ד" הדין המשמעתי
 קליין

99-595-01 

Disciplinary Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

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

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

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

. לבדוק סדרי דין ודיני 4לאור קיום מערכות פליליות שיש להן לכאורה מענה הולם להתנהגויות עברייניות. 
משמעתי . לבחון את ההיסטוריה התחיקתית של הדין ה5ראיות מיוחדים של ההליכים המשמעתיים. 

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

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

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

 

 

 99-913-01 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' בין תיאוריה למעשה –דיני סימני מסחר 

Trademark Law – Theory and Practice  

 . 12:00-14:00סמסטר א', יום שלישי 

הקורס מקנה ידע נרחב ומעמיק בתחום של סימני מסחר. הוא יעודד את הסטודנטים לפתח גישה 
ת סימני מסחר במדינות מערביות. נושאי הקורס כוללים, בין היתר, את הנושאים ביקורתית להסדר

, היסטוריה של סימני מסחר, תפקידים של סימני מסחר, אופי הזכות בסימן מסחרהבאים: מהו סימן 
חר, מטרת ההגנה, מקורות ההגנה על סימני מסחר, סימן מסחר מוכר היטב, גניבת עין, כשרות הסימן המס

ג', דילול, בעלות בסימן מסחר, העברת זכויות בסימן לרישום, היקף ההגנה על סימן מסחר, הטעיית צד 
 ומיצוי זכויות בסימן מסחר. מסחר

 . 100% –בחינה סופית )ספרים סגורים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-918-01 שי שטרן ד"ר נטילה שלטונית של מקרקעין

Governmental Taking of Property 

 .14:00-16:00 סמסטר ב', יום חמישי

השלטון נוטלות מקרקעין פרטיים לצורך הגשמתם של נטילה שלטונית של מקרקעין, במסגרתה רשויות 
צרכי ציבור, הינה מעשה שלטוני שנוי במחלוקת בעולם ובישראל בפרט. נטילות מקרקעין אלה מעמתות 
בין זכותו של הפרט לקניין ובין חובת השלטון באספקת שירותים חיוניים לציבור האזרחים, ומהוות, 

חלוקה הראויה של הנטל בחברה. תוך התמקדות בחקיקה לפיכך, זירה לעימות נורמטיבי באשר ל
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  
נטילה השלטונית, בחובת הפיצוי בגין ביצועה, וכן בגריעת הנגרמות למקרקעין כתוצאה מהליכי לכשרות ה

 תכנון בין היתר, במסגרת תכניות לאיחוד וחלוקה של מקרקעין.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופ' אבי בל סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה

 

99-927-01 

Issues in Taxation of Land and Land Use 

 .17:00-20:00ראשון  , יוםב' סמסטר

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

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

 מקרקעין שתוכר בדין.

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

 ת הדינים המשולבות הללו. עמוקה יותר של מערכו

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-929-01 ר איאד זחאלקה"ד משפט מוסלמי

Islamic Law  

 .16:00-18:00סמסטר א', יום חמישי 

 הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע כללי על המשפט המוסלמי ויישומו הלכה למעשה. הקורס יתמקד
בהתפתחות המשפט המוסלמי במשך הדורות, מקורותיו והמשפטנים הקלאסיים הבולטים שהשפיעו רבות 
על עיצוב המשפט המוסלמי הקלאסי. בנוסף ידון הקורס בהתהוות המשפט המוסלמי בעידן המודרני 

 בהקשרים השונים, במיוחד במקרה הישראלי וכן בהלכה למיעוטים המוסלמים במדינות המערב.

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

 ת שונות וגם בישראל.מוסלמיו

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים 
 אחרות

 99-930-01 פרופ' בנימין שמואלי 

The Mitting Between Tort Law and Other Laws Systems 

 . 10:00-12:00סמסטר ב', יום שני 

דיני הנזיקין מהווים אמנם מערכת דינים עצמאית לחלוטין המהווה את אחד האדנים הבסיסיים ביותר של 
הבלתי רציונליים. אך לעיתים המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים  המשפט האזרחי, בפן של החיובים

שהמשפט צריך להתעמת איתן  חשובות, מיוחדות וחדשות אחרות במקרים "קלאסיים" פחות יוצר דילמות
 ולפתור אותן, וביניהן:

)פיצוי חלקי בגין פגיעה במפגש עם דיני הראיות והסטטיסטיקה, במקרה נזק ראייתי וסיבתיות המומה 
במפגש עם הדין  בסיכוי והגברת סיכון מקום בו לא ניתן להוכיח קשר סיבתי עובדתי במאזן הסתברויות(;

ב"נזיקי שבפלילי" )פיצויים במסגרת  הפלילי, הן ה"פלילי שבנזיקי" )פיצויים מוגברים ועונשים(, והן
 במפגש עם ת.ההליך הפלילי( והן בשאלת השימוש בעוולת הפרת חובה חקוקה במקרי הפרת הוראה עונשי

נם זרים זה לזה: תביעות בין בני זוג תביעות נזיקין של צדדים שאי –דיני המשפחה, הן ב"נזיקין במשפחה" 
ית, מינית או נפשית או עקב סירוב לתת גט או תביעה של ילד נגד הורה, והן ב"משפחה עקב התעללות גופנ

עגל המשני )קרובי משפחה של הנפגע הראשי. בקביעה בנזיקין", כדון בקביעת אחריות בגין נזק נפשי גם למ
ט החוקתי באיזוניםהמיוחדים הנערכים בתביעות נזיקין בגין לשון מי הם התלויים עוד(, ובמפגש עם המשפ

ע והפרת הפרטיות, תביעות בגין הפלייה בחינוך, בהשפעה החוקתית מכיוון האוטונומיה של החולה על הר
בגין רשלנות רפואית. יבחנו גם מפגשים נוספים, כגון עם דיני הקניין, סימני מסחר וזכויות  גופו בתביעות

  ד. נזק נפשי במעגל המשני( ועו)יטוח דיני מחשבים, דיני עבודה, רפואה ומשפט,יוצרים, ב

 –השתתפות פעילה  . 100%  - )ספרים סוגרים, למעט סילבוס וחקיקה( בחינה סופית מרכיבי הציון הסופי:
 מיטיב. 5%
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 99-940-01 ר שלמה נס"ד בקשייםחברות 

Companies in Distress 

 . 10:00-12:00ב', יום חמישי  סמסטר

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

 הפרקטיקה. 

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

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

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

 ישראל, אגרקסקו, מעריב ואירועים נוספים.  

 

 

. השתתפות פעילה 85% –בחינה סופית )ספרים סגורים מלבד קובצי חקיקה(  מרכיבי הציון הסופי:
 . 5% –ציון מיטיב )אפשרי( .15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99-956-01 פרופ' בנימין שמואלי הפרטיותלשון הרע והגנת 

Defarnation Law 

 .12:00-14:00סמסטר ב', יום שני 

גביר קיבל רק שקל אחד כפיצוי על לשון הרע )"הנאצי הקטן הזה"( שאמר עליו אמנון -מוע איתמר בן
"בגין יודע היטב ששרון דנקנר? האם אריאל שרון הפסיד או ניצח בתביעתו נגד עיתון הארץ בגין השורה 

-רימה אותו", המיוחסת לפעולות שרון, כשר הביטחון, כלפי רה"מ המנוח מנחם בגין בזמן מלחמת שלום
את מוחמד בכרי, במאי הסרט "ג'נין ג'נין"?  )לבנון(? מדוע נדחתה תביעתם של חיילי צה"ל שתבעוהגליל 
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-? האם ביתשרמיזה ששחקן כדורסל הינו הומוסקסואל מהווה לשון הרע משפט יכול לאשר-האם בית
לערבי ישראלי מהווה  עם ממשלת ישראל משפט ישראלי יכול לקבל תביעה שלפיה ייחוס שיתוף פעולה

האם כאשר נכתב על שרה נתניהו שכאשר בעלה היה עסוק בהרצאות בחו"ל, היא ערכה מסע  לשון הרע?
"העיר" משווה את איש העסקים לוני הרציקוביץ', יבואן מוצרי אם עיתון  קניות, מדובר בלשון הרע?

היש לקבל את תביעתו של איש  אביב בכדורגל )לשעבר( לעכבר, האם עליו לפצות?-חשמל ובעלי מכבי תל
חברון"? האם פרסום -ו לפרשת "בראוןוהכתבת איילה חסון עקב שרבוב שמ 1נגד ערוץ  העסקים דוד אפל

די שעומד בדוכן למכירת תשמישי קדושה ומעליו פוסטר לא צנוע מהווה הפרת הפרטיות? תצלומו של חר
, יכול הםיתן יוסיף את שמו על ההזמנה, עקב סכסוך עתיק בינהאם אב שלא הסכים שבנו העומד להתח

הפר את פרטיותו של יגאל עמיר כאשר  10האם ערוץ  לתבוע את בנו על כך שפרסם את שמו בכל זאת?
שידר תמונות שלו מהכלא לבוש בתחתוני בוקסר בסרט של נתן זהבי במלאת עשור לרצח רבין? האם ניתן 

 טוקבקיסט שהשמיץ? לחשוף

חוק איסור לשון הרע מגדיר עוולה נזיקית ועברה פלילית של לשון הרע. בשנים האחרונות רב השימוש 
אנשי ידי -לבקרים על תביעות שהוגשו במיוחד עלבחוק זה, במיוחד בהקשר הנזיקי, ואנו שומעים חדשות 

קשר הנזיקי או כי שמם הטוב נפגע עקב הפרסום. העיסוק בעוולה זו אינו מתמקד רק בה ציבור הטוענים
חוקתי. החוק מנסה לאזן בין שתי זכויות יסוד -ריהפלילי, והוא קשור בקשר אמיץ גם למשפט הציבו

 טוב מול חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. המתנגשות זו בזו: הזכות לשמירה על שם 

ה, בין הזכויות מתחדדות לאור קיומם של טורי ותוכניות סאטיר התחרות וההתנגשות הלכאורית
מם נפגעים מפרסומים שונים קריקטורות ועוד. אך הדברים רלוונטיים גם כלפי אנשים פרטיים שחשים עצ

גם ללא הוכחת נזק התרחב השימוש  . מאז התיקון לחוק המאפשר לקבל פיצויים בגין לשון הרעאודותיהם
השכות לפרטיות ולשם "שכנה" וחדשה יותר, המקיימת איזונים דומים )בין עוולה  בעוולה זר עוד יותר. 

המאפשר הגנה, גם היא נזיקית  1981-טוב מול חופש הביטוי(, נמצאת בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א
חופפים ואחרים שבהם הפרסום גרם לנשוא הפרסום פגיעה בפרטיות, השפלה, עלבון או  בעיקרה, במקרים

 נזק אחר. 

כתבי תביעה, הגנה הרע והגנת הפרטיות ) דין בנושאי לשון-הקורס ישלב לימוד מעשי של הכנת כתבי בית
 ותשובה(.

 5עד  –ציון מיטיב  .100% –( למעט חקיקה וסילבוס בחינה סופית )ספרים סגורים מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות בגין השתתפות פעילה ותורמת. 
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 99-959-01 ישראל קליין עו"ד דיני ניירות ערך

 

 .18:00-20:00שלישי  סמסטר א', יום

עיוני והן בפן -הקורס עוסק ביסודות ההסדרה המשפטיים של תחום ניירות הערך הן בפן התאורטי
הפוזיטיביסטי. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים הבנה ביסודות האסדרה של תחום ניירות הערך 
)לרבות יסודות האסדרה החלה על הגוף המנפיק( לצד הכרת התאוריות הכלכליות והמשפטית העומדת 

 יסודות אסדרת התחום, וכל זאת תוך התמקדות בדין הישראלי והאמריקני כפי שחל בנושאים מרכזיים. ב

בין הנושאים אשר ילמדו בקורס נכללים נושאים כגון תחולת האסדרה, עקרונות האסדרה, עיקרון הגילוי 
צוגית של בעלי מניות והחובה לפרסם תשקיף, דיווח פיננסי, מידע פנים, שומרי סף, הגנת המיעוט, תביעה יי

 ותביעה נגזרת וכן נשאים נוספים. 

השלמת הקורס תקנה לסטודנטים ידע אשר יוכל לשמש כבסיס לעיסוק עתידי בתחום החברות הציבוריות 
ודיני ניירות ערך, לרבות היכרות עם הדין החל בנושאים מרכזיים בתחום, ותוך הקניית ידע אשר יאפשר 

 . ביקרות ההסדר המשפטי הקיים

 סילבוס מפורט יפורסם בתחילת השנה; נדרשת קריאת הכנה בהתאם לחומר אשר יפורסם לפני כל מפגש.

 נוכחות בקורס.יש דרישה ל. שמועבר בקורסמר ה על סמך החוכתיב טלתמ - 100% מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 

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

State Representation in Supreme Court – Theory To Practice  

 .18:00-20:00סמסטר ב', יום ראשון 

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

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

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

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

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

בין נושאים משפטיים. במסגרת הקורס יתקיים האינטרס הציבורי, ועריכת הבחנה בין נושאי מדיניות ל
 נלמדה בקורס.ש, לשמיעת דיון בסוגיה סיור בבית המשפט העליון

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

Education Law 

 .15:00-18:00 סמסטר א', יום ראשון

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

 גיבוש והדיון המשפטי בהן מצוי בחיתוליו..

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Parents-Children Law  

 .16:00-18:00יום רביעי סמסטר א', 

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

 המשפחתי במצבי משבר.

לבין היבטים  –החוק, הפסיקה והספרות המקצועית  –הקורס ישלב בין ההיבטים העיוניים של הנושא 
מעשיים והשאלות המעסיקות כל עורך דין העוסק בדיני משפחה: כיצד מנהלים תיקי החזקת ילדים, כיצד 
חוקרים מומחים ופקידי סעד, כיצד מנהלים תיקי משמורת, כיצד מנהלים תיקי הגירה וחטיפת ילדים, מה 

 ב.בין משמורת למשמורת משותפת וכיו"

 .100% –בחינה סופית )ספרים פתוחים(  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-965-01 אגון-ד"ר סיון שלמה משפט וטרור  

Law and Counter Terrorism 

 . 11:00-14:00ב', יום שלישי  סמסטר

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

ידי המדינה. בקורס זה נבקש לנתח מהיבטים עקרוניים ביחס לסוגיות אלו, -לגבולות השימוש בכוח על
ים ופליליים ומבצעים הננקטים במסגרת המאבק ולבחון באופן ביקורתי והשוואתי מגוון אמצעים מנהלי

בטרור, תוך שימת דגש על הפרקטיקה הנוהגת בנושא בישראל ובארה"ב. בין היתר נידרש לשאלה היסודית 
של עצם הגדרתו של המונח "טרור" בדין המדינתי והבינלאומי. כן נעסוק בשאלת המסגרת המשפטית 

מאבק זה כפוף לפרדיגמת אכיפת החוק ודיני זכויות המסדירה את המאבק בטרור, ובפרט בשאלה האם 
האדם, או שמא מעשי טרור בצביונם ועצימותם כיום עולים כדי עימות מזוין, המוסדר בעיקרו על ידי דיני 
הלחימה של המשפט הבינלאומי. לאחר דיון בשאלות עקרוניות אלו נפנה לעסוק בשאלת חוקיותם של 

ורך הגנה על חיי אדם ומניעת פעולות טרור, ובכלל זה סיכולים מגוון צעדים ספציפיים הננקטים לצ
ממוקדים, מעצר וחקירה של חשודים בטרור, הריסת בתי מחבלים לצורכי הרתעה, והגבלת חופש הביטוי 
כאמצעי למניעת אלימות והסתה לטרור. בהתבסס על דיון בשאלות אלו ואחרות יבקש הקורס להציג את 

, לעמוד על ההסדרים הנוהגים בתחום ולבחון מקרוב את האתגרים 21 -ה מורכבות המאבק בטרור במאה
העומדים בפני דמוקרטיות מערביות בבואן לממש את חובתן להגן על חייהם של אלו הנתונים לסמכותן 

 מפני מעשי טרור, תוך שמיהר על זכויות אדם המהוות ערך יסוד בחברה דמוקרטית.

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

 

 

 

 

 99-971-01 צילי דגןפרופ'  מיסוי בינלאומי

International Taxation 

 . 12:00-14:00יום ראשון סמסטר א', 

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

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

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

 

 . 100% –( פתוחיםבחינה סופית )ספרים  מרכיבי הציון הסופי:
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 99-979-01 רייך-ד"ר מיטל סגל משפט וזיקנה

Elder Law 

 15:00-17:00שני  סמסטר ב', יום

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

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

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

 עות המשפט.באמצ

 . 100% –בחינה סופית  מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 

 99-989-01 ד"ר יעקב נוסים מיסוי תאגידים

Corporate Taxation 

 . 13:00-16:00ני סמסטר א', יום ש

, החלים על תאגידים בישראל, כגון חברות מסוגים שונים, שותפויותהקורס יעסוק בהסדרי המיסוי 
ובאופנים . נעסוק תחילה בפן התיאורטי של הסדרי המיסוי החלים על צורות התאגדות שונות עמותות

השונים לעיצוב הסדרי המיסוי. לאחר מכן, נבחן את משטרי מס הכנסה החלים על תאגידים מסוגים שונים 
סיקה. נעסוק בסוגיות המשפטיות הכרוכות בצורת ההתאגדות, מימון החברה, ק והפבישראל על בסיס החו

 יו, ופירוק התאגיד. מיזוגים ורכישות, העברה של משאבים בין התאגיד לחבר

 . 100% –בחינה סופית  מרכיבי הציון הסופי:

 : דיני מסים, דיני תאגידים. קדם דרישות
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 99-9000-01 ד"ר איילת סלע מערכות לניהול ויישוב סכסוכים

Dispute Resolution System Design 

 . 12:00-14:00סמסטר א', יום רביעי 

עורכי דין נדרשים לעתים קרובות לסייע בתכנון מערכות לניהול ולפתרון סכסוכים, כנדבך משלים או 
כתחליף לתהליכים משפטיים קיימים. מערכות אלו עשויות להתקיים בתוך מערכת המשפט או כמערכות 

ים ועוד. פרטיות עצמאיות המתבססות על הליכי משא ומתן, גישור, בוררות, שיתוף קהל, ניהול אינטרס
ניתן למצוא מערכות ליישוב סכסוכים בתחומים מגוונים. כך למשל, ישנם תאגידים שהקימו מנגנונים 

; ההתאחדות לכדורגל הקימה ISOליישוב סכסוכים עם לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים כחלק מתקינת 
ערכת ליישוב סכסוכים מוסד בוררות למחלוקות בין כדורגלנים וקבוצות; ארגון "אמון הציבור" מפעיל מ

בספטמבר;  11-צרכניים; בארה"ב הוקם מערך ייעודי לניהול תביעות פיצויים בעקבות אירועי ה
הקימה מערך מיוחד לפתרון סכסוכים בין משתמשי האתר. גם מנגנונים   eBayופלטפורמת המסחר המקוון

הפיצויים של קצין התגמולים  כגון ועדות האמת והפיוס שנוצרו באזורי קונפליקט בעולם, מערך תביעות
במשרד הביטחון או נציבויות תלונות ציבור בנושאי הטרדה מינית, התנהלות שופטים או עבודת פרקליטים 

 מהווים כולם דוגמאות למערכות לניהול ויישוב סכסוכים.   –

למניעת,  במהלך הקורס, נתוודע באמצעות סדרה של מקרי מבחן לאופן התכנון והפעולה של מערכות שונות
ניהול ופתרון סכסוכים. דרכם, נעמוד על עקרונות הרוחב ושיטות העבודה בתחום, בדגש על היבטים 
מתודולוגיים, פרוצדורליים ואתיים, נתייחס באופן ביקורתי למערכות קיימות ונתנסה בתכנון מערכות 

 חדשות.

. יינתן ציון מיטיב 60% –יכום ; עבודת ס40% –ניירות תגובה במהלך הסמסטר  3 מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות בגין השתתפות פעילה. 5של עד 

 

 99-9001-01 פרז אורן' פרופ וסביבה פוליטיקה, רגולציה

Regulation, Politics and the Environment 

 . 14:00-16:00א', יום חמישי  סמסטר

יבקש לבחון את האתגרים של הרגולציה הסביבתית בעידן המודרני. נבחן ראשית את מושג  קורסה
הרגולציה, נסקור את ההצדקות העיוניות לרגולציה ממשלתית ואת הכלים השונים בהם נעשה שימוש. 
נבחן את האתגרים הייחודיים לרגולציה בתחום הסביבתי ואת הכשלים השונים של הרגולציה בתחום זה. 

בפרט האתוס  –ין בהקשר זה בין האתוסים השונים שמתחרים בתהליך עיצוב המדיניות הסביבתית נבח
 הקפיטליסטי מול האתוס הסביבתי.

נבחן סוגיות משפטיות קונקרטיות, הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט  קורסבחלק השני של ה
הבינלאומי. נעסוק בהקשר זה בשורה של עקרונות יסוד מהמשפט הסביבתי כגון פיתוח בר קיימא, עקרון 

נעסוק גם בתופעה המתרחבת של  קורסהזהירות המונעת ועקרון המזהם משלם. בחלקו האחרון של ה
נבחן את אופן פעולתם של "רגולטורים" שאינם המדינה. בהקשר זה נעסוק גם בתופעה "רגולציה פרטית" ו

 .Corporate Social Responsabilityשל 

 או שרישום יותנה בראיון מקדים.  יתכן ולקורס תהיינה דרישות קדם*

 בחינה סופית 70% -ו עבודת ביניים, השתתפות ונוכחות  - 30%  :הסופי הציון מרכיבי
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דיני חוזים מתקדמים )חוזים מיוחדים, חוזים 
 אחידים ותרופות(

 99-9004-01 פרופ' משה גלברד

Advanced contract law: special contracts, standard form contracts and remedies 

 . 9:00-12:00סמסטר ב', יום ראשון 

 החובה בדיני חוזים.דרישות קדם: קורס 

חוזים האחידים ודיני להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום דיני החוזים המיוחדים, דיני ההקורס: מטרות 
 התרופות. 

הרובד של דיני החוזים המיוחדים אינו נכלל בסילבוס של קורס הבסיס בדיני חוזים. מטרתו של הקורס 
להקנות לסטודנטים ידע מקיף במארג הכולל של המוצע היא להשלים את החסר בתחום חשוב זה, על מנת 

 דיני החוזים. 
דיני החוזים האחידים ודיני התרופות נלמדים אמנם במסגרת קורס היסוד, אך בהיקף מוגבל ומצומצם 
למדי. מדובר בשני תחומי ידע מרכזיים במסגרת דין החוזים. מטרת הקורס היא להשלים ולהעמיק את 

 הללו.הידע בשני התחומים החשובים 

  100% –בחינה מסכמת  מרכיבי הציון הסופי:

נפגעות עבירה: היבטים טיפוליים, משפטיים 
 ותקשורתיים

 רוזנברג-ד"ר הדר דנציג

 ד"ר ענת פלג

99-9005-01 

Victims of Crimes: Therapeutic, Legal and Media Aspects 

 מועדים מדוייקים ימסרו בהמשך. .1-21/11/17מפגשים מרוכזים בין  6דנציג תקיים -ד"ר הדר

 .13:00-15:00מפגשים של שעתיים בסמסטר א', יום שני  7ד"ר ענת פלג תקיים 

קורס בינתחומי זה מציע למשתתפיו חשיפה ייחודית להיבטים תיאורטיים ומעשיים המייחדים נשים 
ההולכת וגוברת  -נפגעות עבירה במשפט הפלילי ובזירה הציבורית. הקורס יתמקד במגמת ההכרה 

במעמדם של נפגעי עבירה במשפט הפלילי, תוך התמקדות  -במדינות שונות בעולם, לרבות בישראל 
בעבירות בהן נשים הן באופן טיפוסי נפגעות עיקריות. הקורס ישלב התייחסות להיבטים טיפוליים, 

של המשפט משפטיים ותקשורתיים המתעוררים בהקשר זה. במהלך הקורס נבחן בהרחבה את יחסו 
הפלילי לעבירות מגדריות, הן בדין המהותי )המצוי והרצוי( והן במישור הדיוני והראייתי; נדון בשאלת 

בעיות, להתמודדות עם עבירות -התאמתם של מנגנוני צדק חדשניים, כגון צדק מאחה ובתי משפט פותרי
רה. פרק שלם בקורס נייחד מגדריות; ונלבן דילמות אתיות המתעוררות בסיוע משפטי לנשים נפגעות עבי

לדיון בצומת המפגש של נפגעות עבירה עם מערכת התקשורת הממוסדת ועם המדיה החברתית ונדון 
מיטיבים לתת  –החוק, התקשורת המסורתית או התקשורת המקוונת -מערכת –בשאלה מי מהשלושה 

ב חשיפה לתיאוריות מימדית, שתשל-מענה לצרכי הנפגעות. הסוגיות השונות תידונה מפרספקטיבה רב
משפטיות מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, -קלאסיות וביקורתיות של משפט פלילי, לצד תיאוריות לבר

הקרימינולוגיה, המחקר הקליני ולימודי המגדר והתקשורת. הקורס ישלב בין חומרים מגוונים, לרבות 
 מות "שטח" ולימוד חוויתי.אורח וסיור, ויתבסס במידה רבה על דיונים, משי-סרטים, הרצאות

 השתתפות פעילה ומשמעותית + נייר עמדה מסכם מרכיבי הציון הסופי:

 

 

 99-9006-01 פרופ' אריה רייך דיני אנרגיה

Energy Law 
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 10:00-12:00סמסטר ב', יום ראשון 

ישראל, נמצאו בשנים האחרונות נפל דבר בישראל: אחרי עשורים רבים של חיפושי אנרגיה כושלים בשטחי 
בזה אחר זה בים התיכון, במים הכלכליים של ישראל, מאגרים ענקים של גז טבעי שיכולים לספק לא רק 
את צרכי מדינת ישראל לשנים רבות, אלא גם יהפכו את ישראל ליצואנית גז טבעי. כתוצאה מכך התחום 

שפטנים המתמצאים בתחום של דיני אנרגיה הפך להיות תחום חשוב ומתפתח בישראל, ונוצר ביקוש למ
זה. קורס זה נועד להציג לתלמידי הקורס את מערכות הדינים, הן המקומית והן הבינלאומית, המסדירות 
את שוק האנרגיה בישראל, החל משלב השיווק וההענקה של רישיונות החיפוש לפי חוק הנפט, ועד לשלב 

סוגיות  –ם; ייצוא גז טבעי מישראל האספקה לצרכן הסופי. נעסוק בנושאים כמו: גבולות ישראל בי
הסדרת החיפושים, ההפקה והחלוקה; חוק  –משפטיות; הגנת השקעות זרות בענף האנרגיה; חוק הנפט 

הולכה, חלוקה ושיווק; מתווה הגז הטבעי; שרשרת החוזים  –הסדרת ענף הגז הטבעי  –משק הגז הטבעי 
ים כאלה(; משק החשמל והסדרתו; אנרגיה של תעשיית הנפט והגז הטבעי )לרבות סדנה בניסוח חוז

 קיימא בענף האנרגיה בישראל.-מתחדשת; הגנת הסביבה ופיתוח בר

במהלך הקורס ישולבו הרצאות אורח של משפטנים בכירים מהמגזר הציבורי והפרטי העוסקים בתחום 
 דיני האנרגיה.

 100% –בחינה סופית  מרכיבי הציון הסופי:
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 יוסט קרן"ד עו האזרחי במשפט דין כבעל המדינה

 הראל אסף"ר ד - אקדמי ליווי

99-9008-01 

The state's role in civil procedure 

 .12:00-14:00 ראשון יום', א סמסטר

 הקורס יעסוק בייצוג המדינה בערכאות השונות בהליך האזרחי. 

 הקורס יציג את הפרקטיקה שבניהול הליכים על ידי המדינה.

 אשר מייצג את המדינה עומד מול בית המשפט? איך פרקליט

 כיצד מייצגים את הגוף הגדול ביותר? 

כיצד שומרת המדינה על האינטרסים שלה בפירוקים גדולים? מה הן תביעות האינתיפדה? כיצד מתנהלים 
ההליכים אל מול העובדים הזרים? כיצד מתגוננים בעתירות חופש המידע? מהו ההליך אותו מנהלת 

 במכרזיה? כיצד מתגוננת המדינה בהליכי השבתה? כיצד שומרת המדינה על קרקעותיה? ועוד המדינה

במסגרת הקורס יועברו הרצאות על ידי נציגי הפרקליטות השונים בכלל התחומים האזרחיים: נזיקין, 
 מיסים, מסחרי, מנהלי, מקרקעין ועבודה וכו'.

הידיים שבין הפלילי לאזרחי לצורך מיגור הפשיעה  בנוסף יוצגו הליכי האכיפה האזרחית במדינה, שילוב
 ועוד.

במסגרת הקורס יעבירו נציגי המחלקות השונות בפרקליטות ונציגי היחידה לאכיפה אזרחית הרצאות 
הנוגעות לייחודיות של ייצוג המדינה בהליכים האזרחיים השונים. נערוך גם ביקורים במשרדי 

 הפרקליטות.

 

 השתתפות פעילה  20%ניירות עמדה,  80% :הסופי הציון מרכיבי

 99-9009-01 רונה גינת"ד עו מיומנויות ייצוג לקוחות במו"מ ובהליכי גישור

Mediation and Negotiation Advocacy skills – The problem-solver Lawyer 

, 15.11.17, 8.11.17, 1.11.17, 25.10.17בתאריכים הבאים:  17:00-20:00יום רביעי  ',א סמסטר
22.11.17 ,29.11.17 ,6.12.17 ,27.12.17 . 

 . 17:00-19:00בין השעות  3.1.18ביום 

מיומנויות ייצוג לקוחות בהליכי משא ומתן וגישור הן כלי הכרחי בסל הכלים הנדרש לעורכי/ות הדין  
הקורס הינו קורס מעשי המורכב ברובו מתרגולים כיום, הן בסביבה המקומית, והן בסביבה הבינלאומית. 

וביצוע סימולציות )הדמיות( של ניהול משא ומתן וגישור עסקי מורכב. בקורס יוקנו כלים ושיטות שיש 
 4בהם על מנת לשכלל ולשפר את כישורי המשא ומתן והגישור של המשתתפים. במהלך הקורס ייבחרו 

 ICC-אילן בתחרות בינלאומית לגישור מסחרי של ארגון ה-סטודנטים/ות  שייצגו את אוניברסיטת בר
 בפריז. 2018שתתקיים בפברואר 

 הקורס יועבר בעברית והסימולציות יתקיימו בשפה האנגלית.

 

  :הסופי הציון מרכיבי

 (20%נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ) -

 2לפגישת גישור )תכנית אסטרטגית לקראת כניסה  –תכניות גישור במהלך הקורס  3הגשה של  -
 מהציון( 45%עמודים( )

 מהציון( 35%עבודה מסכמת ) -
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 99-9010-01 עו"ד דנה ביאלר אגודות שיתופיות

Co-operatives 

 .17:00-19:00 ראשון יום', ב סמסטר

בקורס נלמד מהי אגודה שיתופית על מטרותיה ויתרונותיה. כיצד קשורות מטרות אלה לחוק ועדות קבלה 
המפורסם, וכיצד, אם בכלל, ניתן לעשות שימוש בכלי זה על מנת לשפר את רמת החיים של כולנו. נחשוב 

 –השיתופיות רשם האגודות  –האם המצב היום מספק, או שמא ניתן לעשות יותר. נלמד על הרגולטור 
 סמכויותיו המגוונות והשפעתו האפשרית על כל האמור. 

בונוס נוסף שיתבסס על טיב ; הגשת מטלות 10% ;)ספרים סגורים( מבחן 90% :הסופי הציון מרכיבי
  . המטלות
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 99-9011-01 ילינקשמואל פרופ'  סוגיות ברפואה ומשפט

Issues in Law and Medicine 

 .14:00-16:00סמסטר ב', יום חמישי 

קורס המשך, לסדנה בנושא זה שהתקיימה בשנת תשע"ז וזכתה להצלחה והדים רבים. המתכונת תהא 
דומה, אך הנושאים שונים לחלוטין. במסגרת הקורס יעשה ניסיון להתמודד לעומק עם מספר מצומצם של 

נבחרות בתחום המחבר את הרפואה, המשפט, המוסר, הפילוסופיה וההלכה. תינתן הדעת גם סוגיות 
האם ניצול גופה של  –להיבטים המעשיים של הסוגיות. בשנה זו נבחרו הסוגיות הבאות; הפונדקאות 

האם קיימת זכות  –האם בכל מחיר?; שימוש בזרעו של הנפטר, לאחר מותו  –האשה?, הפריה חוץ גופית 
האם יש תופעה של 'ילד מחמד'? לכל  –ות?; ובעקבות סוגיות אלה וגם אחרות; מעמד הילד והעובר לסב

שיעורים, שבאחד מהם יתכן שילובו של מרצה אורח/ת וכן יתקיימו דיונים פתוחים  2נושא יוקדשו 
 בניירות העמדה.

; נוכחות והשתתפות 30% –כל נייר עמדה  ה במהלך הסמסטר. ניירות עמד 3הגשת  :הסופי הציון מרכיבי

 100%סה"כ   10% –

 

 99-9012-01 השופטת יעל אחימן כיצד שופטים חושבים 

How Judges Think 

 10:00-12:00סמסטר א', יום ראשון 

השאלה כיצד שופטים חושבים אינה שאלה חדשה. במקרה הטוב עולה שאלה זו בהקשר של "שיפוט" כלפי 
ובמקרה הפחות טוב בהקשר של חוסר האמון ההולך ומעמיק כלפי מערכת המשפט. קורס השופטים עצמם 

זה נועד להעניק לסטודנטים פרספקטיבות חדשות לעיסוק בשאלה זו וכלים להבנת הסצינה של ההכרעות 
המשפטיות, להתמודדות טובה יותר עם האתגרים שיעמדו בפניהם בשדה המשפטי הפרקטי והעיוני. כאן 

תפיסות אודות המימד המיסטי של החשיבה השיפוטית לבין שרירות הלב, בין ההסטוריה האישית  ננוע בין
של השופט לבין נטיותיו הפוליטיות, בין חינוכו, סיכויי קידומו, מחוייבותו המצפונית ולא נפסיק לשאול 

 האם יש דבר כזה שנקרא "מצפון שיפוטי"?

 השתתפות בשיעור. 10%עבודת גמר,  90% :הסופי הציון מרכיבי
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 99-9013-01 ד"ר אילנה נירנברג רשלנות רפואית

Medical Negligence 

 09:00-11:00סמסטר א', יום שני  

נותן את הבסיס להגשת תביעה ברשלנות רפואית ,בנית תיק בתביעת רשלנות רפואית)איסוף  הקורס
המסמכים, סודיות וחיסיון רפואי(, אבחנה בין טעות בשיקול הדעת לבין רשלנות רפואית , הבהרת מושגים 

ת בסיסיים ברפואה ,הבהרת משמעות הגיליון הרפואי וסיכום המחלה ,עילות התביעה השונות בתביעו
רשלנות רפואית ויסודותיהן )רשלנות, תקיפה, הפרת חובה חקוקה, עילה חוזית(, יסודות עוולת הרשלנות 

הרפואית, חובת הזהירות המושגית והקונקרטית ,הקשר הסיבתי בין הנזק והטיפול הרפואי 
ופותיו , ויסודותיו,טיפול רפואי בהסכמה מדעת ותביעות בגין פגיעה באוטונומיה, הכנת כתב התביעה וצר

טענות הגנה )התיישנות, הסתכנות מרצון,אשם תורם,אי הקטנת הנזק  (  ,חוות דעת מומחה , מינוי מומחה 
מטעם בהמ"ש, שאלות הבהרה למומחה , ראשי הנזק בגינו תובעים פיצוי במסגרת תביעת רשלנות רפואית 

,דוקטרינת ה"נזק הראיתי",  והערכת הנזק, דרך ניהול המשפט : העברת נטל הראיה והעברת נטל השיכנוע
 חוק זכויות החולה ועוולות טרום לידתיות )לרבות הולדה וחיים בעוולה, הפלה בעוולה והיריון בעוולה(.

 )ספרים פתוחים(. 100%  -בחינה סופית  :הסופי הציון מרכיבי
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 עו"ד אלון גלרט ן הלכה למעשהבי -הרשות המבצעת

 הראל אסף"ר ד -אקדמי ליווי

99-9014-01 

The Executive Branch: Theory and Practice 

 . 18:00-20:00סמסטר ב', יום רביעי, 

 היתר ריכוז מניעת ידי על דהיינו, זו בדרך רק שכן, הרשויות בין איזון ליצור כדי נוצרה  הרשויות הפרדת
 .1והכלל הפרט של חירותם ונשמרת הדמוקרטיה מובטחת, אחת רשות בידי בלעדי באופן הכוח של

 
 הרשות של הדין ובפסקי המחוקקת הרשות קבעה אותם בחוקים בעיקר מתמקדים המשפטים לימודי

 הרשות היא האזרח של יום היום חיי על העיקרית ההשפעה בעלת שהינה הרשות, ואולם. השופטת
 .המבצעת

 
יסוד: הממשלה קובע כי הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה וכי הממשלה מורכבת מראש  חוק

לחוק היסוד, המגדיר  32הממשלה והשרים. ביטוי לעוצמתה הרבה של הרשות המבצעת ניתן למצוא בסעיף 
את סמכותה השיורית של הממשלה: "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה 

 המעניקה ביותר רחבה שיורית בסמכות מדובר לאמור. ”אחרת רשות על בדין מוטלת אינה שייתהשע
חוקתי בין עקרונות -נועד לבנות גשר זהסעיף  .פעולות של ביותר ומגוון רחב היקף לבצע סמכות לממשלה

מנת לאפשר לממשלה להגשים את -חוקיות המנהל ושלטון החוק לבין צורכי היומיום של המדינה על
 תפקידה כרשות המבצעת

 
 את הממשלה משרדי מלבד כולל אשר הציבורי המגזר באמצעות בעיקרן מתבצעות הממשלה פעולות

 את וכן, בעקיפין או במישרין, הממשלה ידי על מנוהלים אשר והמוסדות הרשויות, הציבוריים התאגידים
 .המקומיות הרשויות

 
קורס זה נעסוק בהכרת הגורמים השונים באמצעותם פועלת הרשות המבצעת ובאופן פעילותם,  במסגרת

ובכלל זה בעבודת הממשלה, בתפקידה של נציבות שירות המדינה ובאופן פעולתה, בתאגידים הציבוריים 
הנורמטיבית על פיה הם פועלים, ברשויות הביקורת על הרשות המבצעת ובראשן מוסד מבקר  והמסגרת

המדינה, בתפקידם של גורמי הייעוץ המשפטי הפועלים במשרדי הממשלה ובאופן שכל אלה משתלבים 
 רבת פנים, תפקידים וסמכויות.  –לכלל מערכת ציבורית אחת 

 
 .הציבורי היום סדר שעל משפטיות בסוגיותו הנוהגת מהפרקטיקה בדילמות נתמקד בקורס

 

 . 90% -,  ניירות עמדה  10% –נוכחות והשתתפות   :הסופי הציון מרכיבי

 הנוכחות חובה.
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 *מקצועות בחירה בשפה האנגלית .6

 

 ולקוחות קשישים ייצוג*
 נושאים: אחרים פגיעים
 ופרקטיים אתיים

 פרופ' פיליפ ג'נטי

 

99-005-01 

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

 

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

in the context of the representation of the elderly and other vulnerable clients. Topics 

covered will be conceptions of the lawyer’s role; the allocation of decision-making 

responsibility between lawyers and clients; interviewing and counseling clients and 

ascertaining their values and goals; and confidentiality and conflicts of interest.  Each 

of these topics will include an examination of the special challenges of, and principles 

applicable to, representing elderly clients and other clients with diminished capacity  

   

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

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

of materials including ethical codes, articles, and case studies. 

 

 

בוררות מסחרית בינלאומית: *
 חוק ופרקטיקה

לאיק קרן' גב  99-009-01 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION – LAW AND PRACTICE 

 New York Convention (skim) 

 UNCITRAL Model Law (skim)  

 Israeli Arbitration Law (skim) 

 ICC Rules (skim)  
 

:הסופי  הציון  מרכיבי  

The course will be graded through class participation (30% of the grade) and with a take 

home exam (70% of the grade).  
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 מרטין אדלמן 'פרופ דיני פטנטים בארה"ב*

 

99-078-01 

American Patent Law 

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

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

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

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

discussion of the role of the Court of Appeals for the Federal Circuit, the Seventh 

Amendment of the US Constitution and the America Invents Act of 2011 on patent practice in 

the United States. Comparisons will be made where appropriate with the European Patent 

Convention and Japanese Patent Law. In essence the course will be a shorter version of the 

course taught for many years by Professor Adelman and former Chief Judge Rader or the Rt. 

Hon. Sir Robin Jacob at the Munich Intellectual Property Law Center. 

 

 

 99-506-01 פרופ' אבי בל ישראלי-הסכסוך הערבי

Legal Aspects of the Israeli-Arab Conflict 

 
.12:00-15:00 רביעי ויום 11:00-14:00 שלישי יום', א סמסטר  

על ידי המרצה עד בתאריכים שייקבעו  –הקורס יתקיים בימים ושעות אלו רק במהלך חלק מהסמסטר 
.םמפגשי 13להשלמת   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 100% –: בחינה סופית הציון הסופי ימרכיב
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 99-801-01 פרופ' אריה רייך רגולציה של הסחר הבינלאומי

International Trade Regulation 

 .12:00-14:00ויום חמישי  15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

 הסמינר יינתן פעמיים בשבוע במחצית הראשונה של סמסטר א'.  

This seminar will deal with the international regulation of international trade flows. 
First, we will discuss the evolution of international trade theory and the politics of trade liberalization. 

We will then turn to the institutional history of international trade policy, and discuss thhe structure and 

functioning of international trade agreements, whether multilateral – such as the GATT/WTO system – 

regional – such as NAFTA, the European Union – or bilateral – such as the US-Israel Free Trade 

Agreement, the EU-Israel Association Agreement and the proposed Trans-Atlantic Trade and 

Investment Partnership. Discussions will center on traditional issues of trade liberalization, such as 

tariff reduction, the most favoured nation principle and free trade arrangements, as well as more 

complicated trade barriers, such as subsidies, protectionist public procurement policies and technical 

standards. Trade remedy law (anti-dumping and countervailing duties) will be discussed from a 

comparative perspective (Israel, U.S. and EC). We will then turn to the relatively new regimes on trade 

in services (GATS) and trade-related intellectual property (TRIPs), and also discuss the dispute 

settlement mechanism of the WTO and some of the decisions of its Appellate Body. Finally, we will 

devote some time to discuss foreign investment protection through international treaties and Investor-

State Dispute Settlement. 

 Comments and Class Participation: 20%                                                     :הסופי הציון מרכיבי

Student Class Presentation: 10% 

Research Paper: 70% 

 

 

 

 פרופ' קטרינה ויימן  *תיאוריה של קניין

 

99-0001-01 

Property Theory 

Property is a decentralized mechanism for allocating control over resources.  This class will explore 

leading theories on the meaning of property, and the justifications for private property.  It also will 

consider select contemporary issues related to property.  We will read a diverse range of materials, 

including case law. 
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עקרונות  –דיני מוגבלויות *
 מדיניות

ווטרסטון מייקל 'פרופ  99-0002-01 

Global Disability Law and Policy 

This course will focus on developments in both domestic (United States, Israel, Europe, Asia) 

and international disability law.  This is an exciting and dynamic time in disability law and 

policy – with the passage and implementation of the United Nations Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities, both individual countries and the international community are 

examining the scope and effectiveness of civil and human rights laws addressing people with 

disabilities.  This course will address, at both the domestic and international levels, issues of 

employment, access, education, health care, and political rights.  We will also examine 

domestic and international advocacy, and how cause lawyering and the larger social 

movement have created and will continue to influence change.   

 

מבט  –מ ראיונות, ייעוץ ומו"*
 בינלאומי

ווטרסטון ג'ולי פרופ'  99-0003-01 

International Interviewing, Counseling, Negotiation  

This course covers the skills of legal interviewing, counseling, negotiating, and preliminary fact 

investigation and analysis through a series of simulated exercises based on realistic problems. The 

course also emphasizes ethical issues commonly encountered in the performance of these lawyering 

tasks. The goal of the course is the development of performance and analytical skills necessary to 

function competently and ethically as a lawyer. 
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וולס  למיש פרופ' מבט השוואתי –*חוק הדיור   99-0004-01 

Comparative Housing Law 

The housing question, while wearing different faces in different jurisdictions, is a global 

question and one of increasing urgency. As a result, housing law is an emerging area of law in 

most countries all over the world. In this course, housing law will be analyzed from a 

comparative and interdisciplinary perspective. Topics that will be discussed include the right 

to housing, the relationship between property rights and home interests, housing market 

regulations, landlord-tenant law, condominium regulations and the protection against (forced) 

evictions. The course will be conducted through a combination of lectures, active student 

participation and short student presentations. Most of the class assignments will consist of 

articles or book selections. 

 

 מבוא למשפט החוקתי

 בארה"ב

 99-0005-01 השופט מרטין ריטהולץ

Introduction to United States Constitutional Law 

 .15:00-17:00ויום רביעי  13:00-15:00סמסטר א', יום שני 

 בתאריכים שייקבעו על ידי –הקורס יתקיים בימים ושעות אלו רק במהלך חלק מהסמסטר 

 .מפגשים 13המרצה עד להשלמת 

The course will outline the textual and historical development of the United States Constitution. It will 

introduce theories and practices of constitutional interpretation, primarily focusing on Judicial Review. 

The student will learn to perceive and analyze constitutional issues relating to the Separation of 

Powers, and Individual Rights, amongst other topics. Landmark cases of constitutional law will be 

discussed, including a review of recent .controversial decisions rendered by the Supreme Court of the 

United States. 
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 של ומעמדם תאגידי ציות*
 הסף שומרי

בסרי קרול' פרופ  99-0006-01 

Global Corporate Compliance 

 Overview and Introduction to Course 

 Create Teams to look at various companies 

 Role of In-House Counsel and the Compliance Office 

 Corporate Governance and the Caremark Decision 

 Compliance Basics 

 Attorney Client Privilege 

 Global Codes of Conduct 

 Risk Assessment 

 Anti-Bribery and Corruption Compliance Program 

 Compliance Training 

 Advanced Auditing, Monitoring and Reporting 

 Review the Critical Steps for an Effective Compliance Program 

 Advanced Issue Spotting and Risk Assessments 

 Crisis Management / Compliance Hypothetical 

 

 99-0007-01 פיליפ פיאמנטהפרופ'  ליב*משפט סביבתי גלו

Transnational Environmental Governance 

Global environmental problems are increasingly governed through complex mixes of public and 

private, national and international, as well as legal and non-legal forms of regulation. This course will 

introduce students to the diversity of regimes involved with transboundary environmental governance. 

In particular, the course will discuss the following types of regimes: multilateral environmental treaties, 

environmental protections in international trade law, transnational private environmental regulation, 

and corporate social responsibility policies. Each type of regime will be introduced in the course by 

focusing on: general strengths and weaknesses of the types of governance tools in the regime, 
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prominent examples of governance tools, and the ways in which these regimes interact with each other. 

Building upon these basic introductions, the course shall focus on two or three major cases of 

transnational environmental governance to demonstrate the role that each of the regimes play in 

governing transboundary environmental problems. In particular, students will use a transnational legal 

methodology to analyze the diverse range of actors, norms and processes involved in the cases and how 

their regime’s institutional strengths and weaknesses combine to create either regulatory success or 

failure. Tentatively, the cases to be focused on in the course are: environmental degradation in the 

Nigerian delta related to the petroleum industry; commercial fishing and environmental protection of 

marine ecosystems; and global climate change. 

 Home Test - 100% מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-0008-01 פרופ' מארק גולדפדר *משפט ודת בארה"ב

American Law and Religion 

What is the separation of church and state? What does it mean for religion, religious 

organizations and the government? Does it really mean anything for people personally, or is it 

only a function of large groups? What does it mean to be a separationist, accommodationist, 

or a non-preferentialist? This course will cover all aspects of church/state separation: what it 

is, the difference between secular and religious institutions, major court cases and precedents, 

what sorts of positions exist, and more. 

Course Goals The goal of the course is to help students understand how law and religion 

interact in the United States; how law shapes religion and how religion shapes law; and how 

successful politicians, attorneys, religious leaders, and laypeople can work within the law and 

religion framework to further their goals. 

 Course Grading Method 10%- Written assignment 90% - Exam Students’ grades מרכיבי הציון הסופי:

may be enhanced by class participation by up to 5 bonus points. Assignment One-page reflection piece 

on a relevant topic in the reading and is due the last class. Final Exam. 

 

 

   תמסר המפגשים מועדי רשימת'. א סמסטר במהלך במרוכז יתקיימו הקורסים*
  .ל"שנה בתחילת  
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  סדנאות .7

 פרופ' יובל פלדמן סדנה למחקר אמפירי

 

99-302-01 

Empiric Research Workshop 

 .16:00-18:00סמסטר ב', יום רביעי 

אחד התחומים הצומחים ביותר בשנים האחרונות במחקר המשפטי הן בעולם והן בישראל הוא תחום 
המחקרים האמפיריים במשפט. תחום זה אשר זוכה להשפעה גוברת הן באקדמיה והן בפרקטיקה, מכיר 

בהם המשפט  בתרומה האפשרית של ניתוח המבוסס על איסוף שיטתי של נתונים על המישורים השונים
פועל. במישור התיאורטי, הגישה האמפירית למשפט מתכתבת עם מרבית הזרמים התיאורטיים הנוגעים 
לחיבור בין משפטים למדעי החברה )כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה( ואף ביחס לחלק מן 

זו מייצרת עושר מתודולוגי החיבורים בין משפטים למדעי הרוח )פילוסופיה, היסטוריה, ספרות(. עובדה 
עצום בזרם האמפירי שכן הוא נשען במידה רבה על תמהיל רב של תחומים. מבחינת תחומי ההשפעה של 
הגישה האמפירית למשפט, ניתן לזהות עבודה אמפירית משמעותית בכמעט כל תחומי המשפט המהותי 

דה, ראיות וסדרי דין. בשל העושר וההיקף והדיוני, ביניהם דיני חוזים, נזיקין קניין, תאגידים, מסים, עבו
 של התחום, תוצע הסדנה במשותף ע"י אוניברסיטאות ב"א ות"א.

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

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

 הנורמטיביים שעולים מביסוס מדיניות משפטית על בסיס מחקר אמפירי.

 

 .20% -. נוכחות והשתתפות 80% -ניירות עמדה הציון הסופי: מרכיבי 

 

 ד"ר עדי אייל *סדנה למצטיינים

 ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן

99-305-01/02 

99-308-01/02 

The Program for Fostering Excellence in Law 

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

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

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

לתכנית, המשתרעת ככלל על פני שנתיים, תתקבל קבוצה קטנה של תלמידים בשנות לימודיהם השנייה 
מחקריים ומקצועיים לפי  והשלישית בפקולטה. המשתתפים יעברו חניכה אישית תוך ביצוע פרויקטים
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בחירתם. לתכנית שלושה רבדים עיקריים: סמינר ייעודי לתלמידי התכנית; מטלות מחקריות בבחירה 
אישית )קבוצות קריאה, מחקר יישומי, פרויקטים ייעודיים(; וארגון כנסים ופעילויות מקצועיות המכוונת 

 לקהל הפקולטה ולציבור הרחב.

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

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

 יון עיוני בשנת הלימודים השלישית.השתתפות בתוכנית תחליף את ההשתתפות בסמינר

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

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

 

 פרופ' שחר ליפשיץ *שיטות מחקר למתקדמים

 ד"ר אורי אהרונסון

99-306-01 

Advanced Research Methods 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום שישי 

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

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

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

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

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

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

 .100% –עבודה סופית מרכיבי הציון הסופי: 

 
 

 

 99-317-01 עדי איילפרופ'  *סדנה ברגולציה כלכלית

Economic Regulation Workshop 

 פירוט הפגישות והפעילות בסדנה יימסרו ע"י המרצה 

 מטרות הקורס:

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

 המתאימים.

 תוכן הקורס:

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

כללי ועל רגולטורים ספציפיים; מעורבות  פעולה של רגולטורים שונים; אפשרות השפעה על רגולציה באופן
 .הציבור בהליכים מנהליים והשפעה על הכרעות דמוקרטיות
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 .100% –נייר עמדה הניתן להגשה לרגולטור הייעודי מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

 

 

 

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

Public Law Workshop 

 . 12:00-14:00רביעי,  , יוםסמסטר א'

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

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

 מקינון(.

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

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

ידי כמה מתלמידי/ות הסדנה, ודיון קבוצתי בהשתתפות כל -ות קצרות עלפה של תגוב-כותב)ת(ו, הצגה בעל
הנוכחים, אליו יוזמנו גם חברי/ות סגל ותלמידי/ות מחקר מקהילת המשפט הציבורי של הפקולטה. 
בבחירת המאמרים שיוצגו בסדנה יינתן דגש לגיוון מתודולוגי, מתוך מטרה לחשוף את התלמידים/ות 

ה כיום המחקר בתחום המשפט הציבורי, בכלל זה מחקר נורמטיבי, היסטורי, לדרכים השונות בהן נעש
  כמותני, סוציולוגי ופילוסופי. -אמפירי

 

  .20% –השתתפות מועילה במפגשי הסדנה ; 80% –ניירות תגובה  6מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-527-01 ד"ר אורי אהרונסון *הלכה למעשה –הליך החקיקה  :סדנת המשך

Legislative Procedure Workshop – Theory and Practice 

 המפגשים ייקבעו ע"י המרצה

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

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

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

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

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

עת חוק מסוימת אותה ילוו לאורך הליך החקיקה. לשם כך, יידרשו הסטודנטים להגיע לכנסת באופן הצ



66 
 

עצמאי, בתיאום עם היועצים המשפטיים אליהם יצוותו, לפחות ארבע פעמים במהלך השנה. בסוף שנת 
ו הלימודים יתבקשו התלמידים להגיש עבודה קצרה, אשר תסכם את עבודת בכנסת ואת התובנות שהפיק

-5מהמעקב אחר הליך החקיקה ומעבודתם ביחס להצעת החוק הספציפית אותה ליוו. אורך העבודה יהיה 
 .12, פונט דיוויד 2.5עמודים ברווח כפול, שוליים  10

הרעיון המרכזי של הסדנה הוא לספק לסטודנטים הזדמנות ייחודית לחזות בהליך החקיקה מבפנים 
יים בהליך זה, כהשלמה לרקע התאורטי שיירכשו בקורס "דיני וללמוד על תפקידם של היועצים המשפט

חקיקה". לפיכך, הסדנה פתוחה אך ורק לתלמידים שלמדו, או שילמדו במקביל, את הקורס "דיני 
ג' ואף לתלמידי שנה ד' אשר נותרה להם שנת לימודים מלאה. -חקיקה". הסדנה פתוחה לתלמידי שנה ב' ו

בל. על המעוניינים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים )נא לציין גם את מספר המשתתפים בסדנה יהיה מוג
 הממוצע(, תמונת פספורט, וכן עמוד אחד המסביר את עניינם בסדנה.

 .100% –עבודה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 פרופ' אורן פרז סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים

 עו"ד גידי פרישטיק

99-906-01 

Environmental Regulation and Water Laws Workshop 

 .18:00-20:00 , יום רביעישנתי

תחום הרגולציה הסביבתית הוא אחד התחומים המתפתחים ביותר בשנים האחרונות בשדה הרגולציה. 
החל מבעיות זיהום מים, זיהום האוויר, שמירה על שטחים פתוחים  -האתגרים הרבים בשדה הסביבתי

יוצרים דילמות רגולטוריות קשות. לדילמות אלה יש  -הצורך בפיתוח במציאות של מחסור בקרקעבצד 
מה המודל הרגולטורי האופטימלי להסדרת דילמות סביבתיות? בנוסף יש גם פן  -ראשית ביטוי תיאורטי

 מה המענה של הדין הישראלי לבעיות אלה וכיצד מתמודדים איתן השחקנים המרכזיים בזירת -מעשי
הרגולציה הישראלית. הסדנה תעסוק בשאלות אלה הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי. דגש מיוחד 
יינתן לנושא המים והתשתיות. כידוע, לישראל מובילות בתחום היום והיא משמשת מקור השראה בנושא 

כיצד  התפלה, מחזור מים, איכות מים, ניהול משק המים ופיתוח פרויקטים של תשתיות מים מתקדמות.
הרגולציה הישראלית מסדירה תחומים אלו? הסדנה תיפתח ע"י מספר הרצאות שיינתנו ע"י פרופ' פרז 
ועו"ד פרישטיק, לאחר מכן יינתנו הרצאות ע"י אורחים שיוזמנו ע"י מנחי הסדנה שיכללו נציגים של 

 רשויות מרכזיות כגון, רשות המים, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

שתחום הרגולציה הסביבתית מעורר שאלות כלליות, הסדנה מתאימה גם למי שמתעניין בתחום מאחר 
 הרגולציה באופן כללי.

 .30% –. נוכחות והשתתפות 70% –ניירות עמדה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 ד"ר יעקב חבה סדנה במשפט עברי

 פרופ' יצחק ברנד

99-982-01 

Jewish Law Workshop 

 .16:00-18:00שלישי שנתי, יום 

מטרתם של חלק מהמפגשים בסדנה היא להכיר בפני התלמידים את מגוון השיטות המחקריות שפותחו 
בתחום מחקר זה של 'משפט עברי', ולעמוד על מטרותיהן, חסרונותיהן ויתרונותיהן ועל ההבדלים 

ת ממנו הוא יונק ובין דרכי שביניהן, תוך שימת דגש על היחס שבין בחירת נושא המחקר וזמנם של המקורו
המחקר המופעלות בו. מפגשים אלו יושתתו על חובת קריאה של מאמרים וספרים )אשר לעיתים המובאות 
שלהם הינם בעלי ערך מיוחד לנושא הקורס( המייצגים תזות בסיסיות שונות בנוגע לדרך המחקר, בין 

היחס שבין התזה בדבר דרך המחקר ובין מוצהרות ובין נסתרות, ויבחנו, תוך דיון עם המשתתפים, את 
התוצאה הסופית בסוגיה משפטית מסוימת. דגש רב יינתן על המאמרים העוסקים בדרכי המחקר הראויות 

 בתחום זה ובוויכוחים שנתעוררו סביבם.

לחלק אחר מהמפגשים יוזמנו מרצים אורחים בתחום המשפט העברי ומתחומים משיקים במדעי היהדות, 
משפט וכדומה. בכל מפגש כזה יציג האורח מאמר שעליו יתקיים דיון בכיתה. המאמרים בחקר שיטות 
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 ייצגו גישות מחקריות שונות.

התלמידים יידרשו לקריא ביקורתית על המאמרים. כל תלמידי יחויב במהלך הקורס בדפי תגובה, וכן 
 הלך הסדנה.בהצגה בעל פה של ניתוח מחקר או חוקר בתחום המשפט העברי, כפי שיפורט במ

 

 .10% –. השתתפות פעילה 20% –. הצגה בעל פה 70% –דפי תגובה מרכיבי הציון הסופי: 

 

 ד"ר אורי אהרונסון בית המשפט

 פרופ' צילי דגן

99-3000-01 

The Court is in Session 

 .18:00-20:00שנתי, יום חמישי 

מתווכות הנורמות של המערכת המשפטית, בית המשפט הוא הליבה המהותית והסמלית של המשפט. דרכו 
וההחלטות הניתנות בו נחשבות לביטוי המובהק של שלטון החוק. התנאים המוסדיים בהם פועל בית 
המשפט מבטאים על כן הכרעות מהותיות ביחס לשיטה החוקתית, לשלטון החוק, ולאופי המשפט. בסדנה 

משניים על תפקיד בית המשפט בחברה ומעמדו נעסוק בנושאים אלה באמצעות עיון בחומרים ראשוניים ו
המוסדי, וניפגש עם שופטות ושופטים ממגוון ערכאות )בהם: שופטי בית המשפט המחוזי, הכלכלי, בית 
הדין לעבודה, בית הדין למשפחה, ועוד( העוסקים במגוון תחומי המשפט )אזרחי, פלילי, נזיקין, משפחה( 

שיפוט ועל האתגרים העיוניים והמעשיים שכרוכים בהכרעה על מנת לשמוע ממקור ראשון על עבודת ה
השיפוטית. השליש הראשון של הסדנה יוקדש לעיון בספרות יסוד על התפקיד החברתי והמאפיינים 
המוסדיים של בית המשפט. יתר הסדנה יוקדש למפגשים עם שופטות ושופטים, שלקראתם יתבקשו 

החלטות שיפוטיות שישפכו אור על המעשה השיפוטי בו התלמידים לקרוא חומר עיוני ו/או החלטה או 
 נדון.

 80% –: ניירות תגובה הסופי הציון מרכיבי

 20% –השתתפות תורמת במפגשי הסדנה                                     

 הנוכחות בכל מפגשי הסדנה היא חובה. היעדרויות מחייבות אישור מראש. 

ניירות תגובה לקראת שמונה ממפגשי הסדנה, לפי בחירת  8בסה"כ מהלך שנת הלימודים יש להגיש ב
 התלמיד/ה.

 

 99-3002-01 שלמה-ד"ר סיון אגון בינלאומימשפט הסדנה ל

International Law Workshop 

 . 16:00-18:00יום שלישי סמסטר ב', 

רקע העלייה בכוחם של המשפט הבינלאומי ומוסדותיו בעשורים האחרונים, והשפעתם של אלו על אופן  על
התנהלותן של מדינות ריבוניות בזירה הגלובלית, כמו גם בתוך המדינה פנימה, סדנה זו מבקשת לעסוק 

הבינלאומי  באופן קרוב וביקורתי במגוון היבטים הנוגעים לישראל כשחקן במשפט הבינלאומי, ולמשפט
כשחקן בישראל. זאת מבקשת הסדנה לעשות תוך בחינת שורה של תחומים המהווים כר לדיון מורכב 
ומעורר מחשבה בממשק שבין ישראל והמשפט הבינלאומי, ובכלל זה, התחום של דיני לחימה, מאבק 

שיפוט ויישוב בטרור, סחר בינלאומי, השקעות זרות, סייבר, פליטים, מיסוי בינלאומי, זכויות אדם, 
 סכסוכים בינלאומיים ועוד. 

המפגשים הראשונים של הסדנה נקדיש להנחת התשתית התיאורטית הנדרשת לדיון וללימוד מספר  את
טקסטים מרכזיים בתחום. לאחר הנחת בסיס משותף, יופיעו בפני תלמידי הסדנה שורת דוברים מן 

הכותבים ופועלים בתחומים  –מן המגזר הציבורי כמו גם מן המגזר הפרטי  –האקדמיה והפרקטיקה 
 ומגוונים בממשק של המשפט הבינלאומי וישראל.  שונים
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 30%, השתתפות פעילה: 70% –ניירות עמדה  :הסופי הציון מרכיבי

 

 לא שייכת לרשימת הסדנאות שמתוכן יש לבחור עבור השלמת חובת הסדנה של שנה ג'.  -סדנה מיוחדת  *

 

 . סמינריונים עיוניים8

 

 99-247-01 ד"ר אסף הראל גופים פרטיים במשפט הציבורי

Private Bodies in Public Law 

 . 12:00-14:00 חמישי א', יום סמסטר

בשנים האחרונות הולכת ומטשטשת האבחנה המסורתית בין ה"משפט הפרטי" ל"משפט הציבורי". 
טשטוש הגבולות מקורו בחלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל המשפט הפרטי, וההיפך. אם בעבר ניתן 

החוצצת בין שני התחומים, קו הגבול החוצץ כיום בין שני התחומים הנו היה להצביע על חומה בצורה 
 מעורפל מאי פעם.

הסמינר יעסוק בהצגת תהליכים הקוראים תיגר על האבחנה המסורתית בין שני התחומים, תוך מתן דגש 
על תהליך חלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל תוככי המשפט הפרטי. בתוך כך, נדון במודלים שונים 

 הדוגלים בתחולת זכויות אדם חוקתיות, לרבות עקרונות יסוד מן המשפט הציבורי, במשפט הפרטי. 

 . 30%השתתפות פעילה: ניירות עמדה ו; 70% - עבודה סופיתמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-269-01 פרופ' בנימין שמואלי הנזיקייחסים במשפחה בדין 

Intrafamilial Tort Actions 

 12:00-14:00יום חמישי סמסטר א', 

הדין המשפטי במשפחה מאגד בתוכו מערכת מסועפת של דינים, שלא כולם דיני משפחה "טהורים" )כמו 
 בסוגיות של דיני גירושין, אימוץ או מזונות(.

במסגרת הסמינריון נתמקד בנקודות השקה של מערכת המשפחה ודיניה )יחסי הורים וילדים ודיני זוגיות( 
נבחן האם מחויבת התייחסות מיוחדת לתא המשפחתי, דהיינו עד כמה הדין נזיקי. -הדין האזרחיעם

 האם הוא מחמיר עם המבצעים יותר –מתייחס אחרת לעברות ועוולות הנעשות דווקא במסגרת המשפחה 
או פחות מאשר בין זרים? האם ניתן להשוות בין יחסי הורים וילדים ליחסים בין בני זוג בסוגיות שונות? 

זיקין נגד בני זוג בגין תביעות נבין הסוגיות שיידונו:עוולות ייחודיות לתא המשפחתי? האם קיימות 
הפרת הסדרי ראיה, אלימות והתעללות ריבוי נשים, "גניבת זרע", סרבנות גט, גירוש אישה בעל כורחה, 

מסוגים שונים, חטיפת הילד מבין הזוג המשמורן; תביעות נזיקין נגד ההורה בגין אלימות, אי דיווח 
במהלך הסמינר יידרשו הסטודנטים להגיש מספר ניירות עמדה בנושאים שיכוונו והזנחה פיזית או רגשית. 

 , מה שיהווה בסיס לדיון בשיעורים.אליהם דרך קריאה מנחה 

 .100% -ניירות עמדה והשתתפות פעילה פי: מרכיבי הציון הסו

 

 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 
 

 99-289-01 עדי איילפרופ'  תקשורת ופסיכולוגיה בבית המשפט

Communication and Psychology in the Courtroom 

 . 12:00-14:00סמסטר ב', יום שלישי 

של עורכי דין דורש לא מעט מיומנות בטיעון, בשיכנוע ובחקירת עדים. בסמינר נסקור העיסוק המשפטי 
נלמד את הספרות  ן להשתמש בבית המשפט.סגנונות תקשורת שונים והטיות פסיכולוגיות שונות בהם נית

בטיעון או בחקירה  התיאורטית בתחום ונבנה סימולציות  בהן כל תלמיד ותלמידה יוכלו "להתאמן"
בסגנונות המותאמים לתיאוריות השונות. דגש רב יושם בלמידה חווייתית וביכולת להביןדרכי התמודדות 

וכנות "להופיע" בפני החברים תידרש קריאה באנגלית ומ יצירתיים עם מצבים מורכבים מבחינה אנושית.
 לכיתה. 

 70% -עבודה סמינריוניתמרכיבי הציון הסופי: 

 .30% – השתתפות פעילה והצגת נייר תגובה                                     

 
 
 
 

 99-415-01 ד"ר שי שטרן קהילות במשפט

Communities in Law 

 . 12:00-14:00חמישי סמסטר א', יום 

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 

תתים על הנעתו של היחיד למקום לבחינה מחודשת. ההכרה במגבלות השוק ומערכי התמריצים המוש
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, 

יתוף פעולה בין יחידים, מאתגרת המורכבים, והקשים ביותר להגדרה: הקהילה. הקהילה, המשמיעה ש
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, 

אודות מוסד זה נותר מצומצם, ולעיתים אף  אנתרופולוגיה ופילוסופיה פוליטית, הרי שהשיח המשפטי
 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.

השתתפות פעילה   ;30% -ניירות עמדה ; 60% -עמ'(  10)בהיקף של עד  עבודה סופיתמרכיבי הציון הסופי: 
 . 10% - בכנס הבינלאומי שייערך בנושא "קהילות במשפט" בחודש יוני בפקולטה
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 99-418-01 ג'ובראן -ד"ר מנאל תותרי דיני שלטון מקומי

Local government law 

 .15:00-17:00סמסטר ב', יום שני 

השלטון המקומי נתפס כמערכת ממשל מקומי המגשים את הערכים והצרכים של הקהילה המקומית, 
באמצעות חברי הרשות המקומית שנבחרים על ידי הציבור ומהווה החוליה המקשרת בין השלטון המרכזי 

ת והמקומי. כמו כן השלטון המקומי מתפקד כמערכת האחראית על סיפוק שירותים ציבוריים כזרוע מבצע
של השלטון המרכזי. להיות תושב רשות מקומית במרכז הארץ לעומת בדרומה משמעות מרחיקת לכת 
שאינה מתמצא רק במיקום גיאוגרפי, אלא הדבר משפיע על רמת והיקף השירותים שזוכה אותה תושב/ת 

 ועל זהות השירותים שהוא/היא מקבל/ת. 

היא הצגת מושגי יסוד בארגון ובתפקוד מערכת מטרת הסמינר: לסמינר שלוש מטרות עיקריות. הראשונה 
שלטון -השלטון המקומי, גבולות הרשויות המקומיות, מימון הרשויות המקומיות, יחסי שלטון מרכזי

מקומי ודמוקרטיה מקומית. השנייה הינה הצגת תפקיד הרשויות המקומיות בהקשר הישראלי בהיבט 
קע, רישוי עסקים, אספקת שירותים, מימון מוסדות הפיתוח המקומי והאזורי בתחום: תכנון שימושי קר

ציבור ועוד. השלישית היא הבנת האופן שבו משפט השלטון המקומי מעצב את היחסים החברתיים בין 
 קבוצות, לעתים מייצר ולעתים אחרות משעתק את אי השוויון בין קבוצות.

  .50% - ייחסים לחומר הקריאהניירות עמדה המת. 50% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 99-434-01 יצחק ברנד פרופ' הלכה: בין דת למשפט

Halakha – Between Religion and Law 

 .12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

ביסוד סמינריון זה עומדת ההנחה שההלכה היא אחד מביטוייה של הדת )הביטוי המשפטי(. על כן, 
ביחס לשיטות מאפייני היסוד של הדת מחלחלים אל השיטה המשפטית ומעצבים אותה באופן ייחודי, 

 משפט אחרות. הקורס יבחן מאפייני יסוד אלו ואת השפעתם על ההלכה, תוך דיון בסוגיות שונות:

כיצד משפיעה תורת ההכרה הדתית )שההתגלות היא אחד ממרכיביה הבסיסיים( על  -ההתגלות .א
ת ההליך ההלכתי? במסגרת זו תיבחן מידת שימושם של פוסקים לצורך פסיקתם ב"רוח הקודש", "ב

 קול", "גילוי אליהו ועוד. ייבחנו בייחוד פוסקים שלהם נגישות גבוהה יחסית לקבלה ו/או לחסידות.

מוסדות הלכתיים שונים מבטאים שמרנות וזיקה למסורת. נבחן מוסדות אלו, תוך שימת  -המסורת .ב
ת דגש מיוחד במצבי התנגשות בין מסורת לרציונליות )בעיית הטעות( ובין מסורת לקדמה )בעיי

 השתנות ההלכה(. לשם השוואה נעקוב גם אחר דרך פסיקתם של פוסקים שאינם אורתודוקסיים.

נוסף על דיון ה"מקרו" במאפייני היסוד, יידונו ב"מיקרו" תחומי הלכה שונים, שבהם ניכרת השפעתם של 
ת הדת על ההלכה רעיונות דתיים, דוגמת הכפרה )דיני עונשין(, השבועה )דיני הראיות( ועוד. תידון גם השפע

בשלושה היבטים נוספים: א. השפעה על מוסדות משפטיים וכללי פסיקה, וביניהם: התנגשות במצבי 
חומרה, החובה לצאת ידי שמיים ועוד. ב. השתקפותן של תופעות דתיות כלליות בהלכה: קדושה, אמונה, 

 ומת המשפט הכללי.כוונה ועוד. ג. משפט משווה: כיצד מתייחס המשפט הדתי לתופעות שונות לע

 .20% -. השתתפות פעילה והרצאה80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-438-01 אגון-סיון שלמהד"ר  יישוב סכסוכים ובתי משפט בינלאומיים

Dispute Resolution and International Courts 

 15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

האחרונים חל גידול ניכר במספר בתי הדין בפועלים בזירה הבינ"ל, כמו גם בהיקף במהלך שני העשורים 
הסמכות הנתונה בידם.  במסגרת זו, משתרעת כיום סמכות השיפוט של בתי משפט בינ"ל על מגוון רחב של 

רים תחומים, ובכלל זה: משפט בינ"ל פלילי, זכויות אדם, סחר, והשקעות בינ"ל. כמו כן, בניגוד לעבר, במק
רבים סמכות שיפוט זו אינה כפופה עוד להסכמתן של המדינות, אלא הינה סמכות שיפוט שבחובה. על רקע 
תמורות אלו, הפכו בתי דין בינ"ל לגורמים מרכזיים בפיתוחו ועיצובו של המשפט הבינ"ל, כמו גם 

 לשחקנים רבי השפעה על האינטרסים של מדינות ופרטים כאחד.

ההתפתחות של בתי המשפט הפועלים כיום בזירה הגלובלית וינתח את הסיבות הסמינר יבחן את אופן 
שהניעו את המעבר של הקהילה הבינ"ל בקשת רחבה של תחומים ממודל ישוב סכסוכים דיפלומטי 
)המבוסס על הסכמה( למודל שיפוטי )המבוסס על הכרעת צד ג'(. בהמשך יתמקד הסמינר במספר בתי דין 

ם, בית הדין הבינ"ל לצדק בהאג, מערכת ישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי, בינ"ל מרכזיים )ביניה
בית הדין הפלילי הבינ"ל, ובית הדין האירופי לזכויות אדם(, ויבקש לעמוד מקרוב על אופן פעולתם של 
 מוסדות שיפוט אלו. לבסוף, יפנה הסמינר לדיון וניתוח ביקורתי של מספר סוגיות רחב ואתגרים משותפים
הניצבים כיום בפני בתי משפט בינ"ל כגון: סוגיית המטרות שנועדו להשיג ולקדם מוסדות שיפוט אלה; 
שאלת האפקטיביות שלהם; אתגר הלגיטימציה מולו ניצבים בתי משפט הפועלים מחוץ לגבולות המדינה 

וכפילות הדמוקרטית והמשפיעים במישרין על האינטרסים שלה ושל אזרחיה; בעיית חפיפת הסמכויות 
ההליכים במציאות של ריבוי מוסדות שיפוט ופרגמנטציה במשפט הבינ"ל; ושאלת יחסיהם של בתי דין 

 בינ"ל ובתי דין מדינתיים.

 .30% –. השתתפות פעילה 70% -עבודה סמינריונית סופי: מרכיבי הציון ה
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 99-801-01 פרופ' אריה רייך *סחר הבינלאומיהרגולציה של 

International Trade Regulation 

 . 12:00-14:00ויום חמישי  15:00-17:00סמסטר א', יום שני 

This seminar will deal with the international regulation of international trade flows.  

First, we will discuss the evolution of international trade theory and the politics of trade 

liberalization. We will then turn to the institutional history of international trade policy, and 

discuss thhe structure and functioning of international trade agreements, whether multilateral 

– such as the GATT/WTO system – regional – such as NAFTA, the European Union – or 

bilateral – such as the US-Israel Free Trade Agreement, the EU-Israel Association Agreement 

and the proposed Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Discussions will center on 

traditional issues of trade liberalization, such as tariff reduction, the most favoured nation 

principle and free trade arrangements, as well as more complicated trade barriers, such as 

subsidies, protectionist public procurement policies and technical standards. Trade remedy 

law (anti-dumping and countervailing duties) will be discussed from a comparative 

perspective (Israel, U.S. and EC). We will then turn to the relatively new regimes on trade in 

services (GATS) and trade-related intellectual property (TRIPs), and also discuss the dispute 

settlement mechanism of the WTO and some of the decisions of its Appellate Body. Finally, 

we will devote some time to discuss foreign investment protection through international 

treaties and Investor-State Dispute Settlement.  

:הסופי הציון מרכיבי  

  Comments and Class Participation: 20% 

Student Class Presentation: 10% 

Research Paper: 70% 

 חצי מסמסטר א'. יתקיים במועדים אלה, במהלך  הסמינר*
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 99-878-02 ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ' סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני

Advanced Issues Intellectual Property Law 

 . 12:00-14:00סמסטר ב', יום חמישי 

הסמינריון סוגיות בקניין רוחני יתמקד בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של דיני הקניין הרוחני. במסגרת 
הסמינריון נסקור וננתח את התיאוריות השונות אשר מהוות בסיס להכרה בזכויות הקניין הרוחני, את 

הקניין הרוחני  הכתיבה המחקרית שהתפתחה סביבן, ונעסוק גם בסוגיות עכשוויות מרכזיות בתחום דיני
על מגוון תחומיו. התיאוריות שיידונו כוללות את הגישות השונות: הגישה הכלכלית, תיאוריית העבודה, 
תיאוריית האישיות, תיאוריות דמוקרטיות, תיאוריות של צדק חלוקתי וצדק מתקן ועוד. הנושאים 

יחס שבין דיני עושר ולא המעשיים שיידונו תוך התייחסות להיבטים התיאורטיים של הנושאים הם: ה
בדיני פטנטים תוך  הכלל, הלכות ביחס לכשירות הנושאיתבמשפט ודיני הקניין הרוחני, שימורה של נחלת 

שימת דגש על הגנה על תוכנת מחשב ושיטות לעשיית עסקים, הסדרה בינלאומית של דיני הקניין הרוחני, 
נוספות ככל שהזמן יתיר. הדיון יתמקד  הממשק שבין יזמות עסקית ודיני פטנטים וסוגיות חשובות

תוך  נבחרובקריאה וניתוח טקסטים הנוגעים בכל אחת מהתיאוריות והביקורות עליהן והסוגיות השונות ש
 התייחסות גם לדין הישראלי בהקשרים שונים.

 

 .20% -. השתתפות פעילה 80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-4000-01 ד"ר יותם קפלן פרטיתיאוריות של משפט 

Private Law Theory 

 . 12:00-14:00, יום חמישי סמסטר א'

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים לחקירה תיאורטית בתחומי המשפט הפרטי, עם דגש על ענפי היסוד 
של התחום )חוזים, נזיקין, קניין ועשיית עושר(. בקורס נדון בכמה משאלות היסוד של התחום: מהם 

לאתרם העקרונות הראשוניים המעצבים את המשפט הפרטי? האם יש עקרונות יסוד כאלה, האם ניתן 
ולתארם, ואיזו משמעות אופרטיבית עשויה להיות ללימוד עקרונות כאלה? נדון בכמה מהתיאוריות 
המרכזיות הרווחות כיום בספרות המשפטית, ובתשובות שהן שואפות לספק לשאלות אלה. הקורס 

ט מתמקד בתיאוריה ביקורתית למשפט פרטי, תיאוריה כלכלית, תפיסות הנוגעות לאוטונומיה של הפר
 ותורות של צדק מתקן. כמו כן, נדון בניסיונות לשלב ולגשר בין התיאוריות השונות. 

 בקורס יושם דגש על יישום התיאוריות הנלמדות על פסיקת בתי המשפט בישראל.  

. נוכחות והשתתפות 10% –. הרצאה בנושא העבודה 80% –עבודה סמינריונית  מרכיבי הציון הסופי:
 .10% –הקריאה פעילה על בסיס חומר 
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 . סמינריונים מחקריים9

 99-203-02 פרופ' עמיחי רדזינר הלכה ומשפט –חיובים הנובעים מן הנישואין 

Martial Obligations – Halakha and Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

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

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

במסגרת הסמינר נשתדל לדון בשורה של מרכיבים הנכללים במערכת מורכבת זו הכוללת הן חיובים של 
הבעל לאשתו והן של אישה לבעלה: הסכמי שידוכין; הכתובה ומרכיביה; חיוב המזונות והמסתעף מהם; 

שואין, השפעת התנהגות בני הזוג על המערכת הכלכלית בנישואין ועוד. מעשי ידיה; מעמד הרכוש בני
הסמינר יעסוק במגוון רחב של מקורות משפטיים ורישומיים במשפט העברי, החל ממקורותיו הקדומים 
ועד לימינו )שהרי לחלק מן החיובים יש מעמד בחוק הישראלי(: התורה שבכתב; ספרות חז"ל? ספרות 

ותקנות קהל; פסיקת בתי דין ועוד. חלק ניכר ממקורות אלה הוא הבסיס למשפט השו"ת; תקנות חכמים 
הישראלי הנוהג. כמו כן, תיבחן השאלה של מעמד המשפט הישראלי בהלכה )הן הסדרים שמקורם 
בחקיקה כמו חוק יחסי ממון, והן כאלה שמקורם בפסיקות של בית המשפט העליון כמו חזקת השיתוף( 

ישות הסמינר על קריאה ביקורתית של פסקי דין רבניים ועל פסקי דין של בתי דגש מיוחד יינתן בפג
 המשפט העוסקים בסוגיות המערבות בתוכן את הדין ההלכתי בסוגיות אלה )מזונות, כתובה ועוד(.

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

 

 99-264-01 ד"ר חיים שפירא לכה ובמשפט העבריקדושת החיים בה

Sanctity of Human Life in Jewish Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

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

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

 השתלת איברים ועוד.

 

 .10% –השתתפות ותרגילים  .90% –בודה סמינריונית עמרכיבי הציון הסופי: 
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 99-271-01 בנדורפרופ' אריאל  סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים

Legal Articles Writing Workshop 

 .16:00-18:00ראשון ', יום אסמסטר 

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

 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.

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

 הדרכה אישיות עם הסטודנטים.

במהלך הסמסטר השני יתקיימו מספר מפגשים מרוכזים שבהם יציגו הסטודנטים בפני הקבוצה את עיקרי 
 מאמרים שיכתבו.הרעיונות שיפותחו ב

 הציון יתבסס על איכות המאמר המובחר ועל מכלול ההשתתפות בסדנה.

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

 
 
 

 99-275-02 פרופ' גדעון ספיר השבת במדינת ישראל

Shabbat in israel 

 . 12:00-14:00סמסטר א', יום חמישי 

 

ת וןהמנהיגים הפוליטיים מעמד השבת הציבורית במדינת הלאום היהודי העסיקה את הוגי הדעושאלת 
מאז ימי חיבת ציון, גם כיום היא ממשיכה לתפוס מקום מרכזי בשיח הציבורי בישראל. האם ראוי לקבוע 

לא, בורית ביום השבת? האם המגבלות צריכות לשקף את עמדת ההלכה? אם בחוק מגבלות עלן פעילות צי
 ת?אלו עקרונות צריכים להיות מופעלים בעיצוב חקיקת השב

ההסדרים העיקריים בסוגיית השבת נקבעו בשנותיה הראשונות של המדינה ונתפסו כמרכיב מרכזי 
שאלה הינו דבר בעיתו וזאת משתי סיבות קוו בעייני דת ומדינה. חרף זאת, דיון מעמיק ב-בסטטוס

.אם כמעט מלאהקוו הולך ומתכרסם עד כדי קריסה -ם הסטטוסעיקריות. ראשית, בעשורים האחרוני
שנית,  באמצעות החלטות של בית המשפט ואם בשל התרחבות הפער בין דין הספר לבין המציאות בשטח.

דיות של המדינה ובכלל זה בשאלת נדמה שהציבור בישראל בשל לעיסוק מחודש בשאלת הזהות היסו
 השבת.

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

   מות השונות לרפורמה בהסדרה המשפטית של הנושא ונעריכן. כמו כן, נבחן את היוז

 

 20% –פה -ראשי פרקים והצגה בעלציון הסופי: מרכיבי ה

 .80% –עבודה סמינריונית                                      
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 99-277-01 פרופ' אורן פרז פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפט

Paradox, Absurdity and Trial Ambiguity 

 .17:00-19:00 סמסטר ב', יום ראשון

"המשפט הזה הוא שקר" הוא אכן שקר? האם הכנסת יכולה לחוקק חוק בעל מעמד חוקתי האם המשפט 
שהיא לא תוכל לשנות אלא ברב משוריין? מה דינם של אבסורדים משפטיים כגון: הכרה בעבדות או איסור 
על זכויות הצבעה לנשים? האם עמימות במשפט מהווה בעיה לוגית ועל כן גם בעיה משפטית? האם קיומם 

 ל פרדוקסים, אבסורדים ועמימות במשפט היא בכלל בעיה?ש

הסמינר יעסוק בכל השאלות האלה ועוד. הסמינר יתחיל בדיון כללי למושג של פרדוקס, אבסורד ועמימות 
תוך היעזרות בספרות לא משפטית ובדוגמאות שונות ולאחר מכן יפנה ליישום של מושגים אלה בשדה 

פט הישראלי והן מהמשפט הזר. נבחן הן שאלות דוקטרינריות המשפט תוך מתן דוגמאות הן מהמש
הדוקטרינה החוקתית  –)למשל: כיצד המשפט מתמודד עם בעיית עמימות בהקשר של איסורים פליליים 

האם המשפט הוא ביסודו מערכת  –והן שאלות ברמת המטא  Void for Vaguenessהאמריקאית של 
 פרדוקסלית.

 

 .20% –. נוכחות והשתתפות 80% -דת סמינר עבומרכיבי הציון הסופי: 

 

השופטת )בדימוס( דליה  סוגיות חוקתיות במשפט הפלילי
 דורנר

99-401-01 

Constitutional Issues in Criminal Law 

 . 16:00-18:00שלישי,  סמסטר א', יום

למשפט הפלילי, ובתוכו דיני העונשין המהותיים, דיני הראיות וסדרי הדין בתחום הפלילי, זיקה הדוקה 
למשפט החוקתי. מתבטאים בו איזונים מורכבים בין אינטרסים ציבוריים ופרטיים בסיסיים. שכן, מצד 

מיועדים להגן על ערכים ציבוריים יסודיים, ולא אחת גם על אינטרסים של יחידים, אחד, דיני העונשין 
ומצד אחר העונשים הפליליים ואמצעים דיוניים מסוימים חושפים נאשמים וחשודים לפגיעות רציניות 
בזכויות חוקתיות שלהם. זאת ועוד בתחום המשפט הפלילי מתבטאת מורכבות היחסים בין רשויות 

ות: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת )ובתוכו המשטרה, היועץ המשפטי השלטון השונ
 לממשלה והתביעה(.

 

. השתתפות בהרצאות 100% -עבודה סמינריונית, הצגת הנושא והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 
 המרצה והסטודנטים הינה תנאי להגשת העבודה.
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 99-429-01 ןאלברשטי פרופ' מיכל ותיעוד גישור ושפיטה: הדמיה, שחזור

Mediation and Adjudication: Reconstruction and Documentation 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

 הסמינר יחשוף בפני הסטודנטים יסודות תיאורטיים של תחום יישוב סכסוכים ושל תנועות אלטרנטיביות
שונות המציעות חלופות להליכים משפטיים קונבנציונליים. בנוסף, יעסוק הסמינר בתפיסת תורות 
משפטיות שונות ובאופן שבו הן באות לידי ביטוי בפסקי דין של בית המשפט העליון. במוקד הסמינר, 

העליון בניית דגם מחקרי המבוסס על "הסרטה" מחדש של פסקי דין תקדימיים ומוכרים של בית המשפט 
או של ערכאות נמוכות יותר. הסטודנטים ינתחו פסקי דין בהתאם לתפיסות תורת משפטיות תיאורטיות, 
ישתמשו בסימולציות חיות אשר יסריטו מחדש את פסקי הדין תוך עיבוד באמצעות הליכים 

ללו אלטרנטיביים, יקראו מחדש את פסקי הדין תוך שימוש בעקרונות האלטרנטיביים. כל התהליכים ה
 יתועדו באמצעות וידאו או דרך כתיבה וישמשו בסיס לעבודות המחקר שיוגשו במסגרת הסמינר.

הצגת עיקרי  .10% – הגשת רעיון למחקר או נייר תגובה. 80% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
 .10% – המחקר

 

 99-436-01 פרופ' אבי בל קניין במשפט הבינלאומי

International Property Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

מקובל לומר שאין דיני קניין במשפט הבינלאומי. אולם יש לא מעט סוגיות משפטיות שעולות בהקשר 
בינלאומי. מדינות נוטלות רכושם של אזרחים זרים או אפילו של מדינות אחרות. ריבונות עוברת ממדינה 

ריבוניות באזורי ים. בסמינר מחקרי זה -המשך זכויות קנייניות לאלמדינה וכך מעלות שאלות אודות 
נחקור סוגיות אלה והן הקשרים אחרים בהם המשפט הבינלאומי מגדיר, מגביל או משפיע על זכויות 

 קנייניות.

 פרטים יימסרו ע"י המרצה.מרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-437-01 ד"ר נתן ברון ההיסטוריה של מערכת השיפוט

The History of the Israeli Judicial System  

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

תחומי המשלב יסודות של משפט, היסטוריה, סוציולוגיה, -מטרת הסמינריון היא לעסוק בנושא בין
פוליטיקה ופסיכולוגיה. הנחת היסוד של הסמינריון היא שכדי להבין את המבנה ואת דרך הפעולה של 
מערכת השיפוט הישראלית )בתי משפט והשופטים בכל הערכאות( יש להכיר את ההיסטוריה שלה ואת 

מנדטורי -התהליכים שעברה במאה השנים האחרונות, תחת שלושה שלטונות שונים: עות'מני, בריטי
  וישראלי.

 הסמינריון ישאף לבחון את הרקע ההיסטורי של אירועים מרכזיים בתולדות המשפט בארץ:

יטופלו גם אלמנטים "חוץ משפטיים" רלוונטיים, כגון דמותו של השופט, הנסיבות החברתיות והפוליטיות 
 הקשורות לנושא והרקע התרבותי של האירוע.

היסטורי של -במסגרת הסמינריון, מלבד ההסבר העיוני שיוצג בתחילה, יעסקו המשתתפים במחקר משפטי
ושיפוטיות. לא נדרשת הכשרה מוקדמת במחקר היסטורי, ותינתן הדרכה פרשיות והתרחשויות משפטיות 

להשגת המקורות לנושאים השונים. המשתתפים בסמינריון יבחרו בעצמם את נושא המחקר, בהתאם 
 לעניין שיגלו בתחום משפטי או בתקופה מסוימת.

 .30 –. השתתפות פעילה והרצאה 70% -עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-441-01 פרופ' יובל פלדמן משפט ופסיכולוגיה

Law and Psychology 

 . 16:00-18:00יום שלישי סמסטר א', 

"משפט  -)ניתן ללמוד רק אחד מהשניים  99-394י: משפט וכלכלה התנהגותית תנאי אקסקלוסיב
 ופסיכולוגיה" או "משפט וכלכלה התנהגותית"( 

הסמינריון יתמקד בתחומי ההשקה התיאורטיים בין משפט לפסיכולוגיה. בשלב ראשון, יקנה הסמינריון 
מבוא בסיסי לפסיכולוגיה כדיסציפלינה מדעית ויישומית, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מתודולוגית, 

רו שני סוגי הספרות תוך שימת דגש מיוחד בפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית ופוליטית. בשלב שני, ייסק
המרכזיים בתפר שבין משפט לפסיכולוגיה, השילוב המסורתי )לדוגמה: החזקת ילדים, אי שפיות, מצב 
נפשי( והשילוב המודרני יותר )חוזים, נזיקין, קניין ואפליה בעבודה( ויוצעו כיווני מחקר אפשריים ביחס 

 לכל אחד מסוגי הספרות הללו.

הליכי קבלת החלטות ע"י יחידים וקבוצות, רציונליות מוגבלת והטיות סוגי הספרות שייסקרו הם: ת
קוגניטיביות, אגואיזם ואלטרואיזם, גישות התנהגותיות לתרבות, הוגנות חלוקתית ודיונית, לגיטימציה 
שלטונית, גישות אלטרנטיביות לאכיפה, עמדות והשפעה חברתית. בבחירת נושא העבודה קיימות שלוש 

. יישום תיאורטי של סוג אחד או 1ת )אם כי הצעות לסוג אחר של עבודות יישקלו לגופן(: אפשרויות מועדפו
יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל לכתיבה ביקורתית על זרם תיאורטי )כגון: משפט וכלכלה או משפט 

גון: . יישום תיאורטי של סוג אחד או יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל בדוקטרינה משפטית )כ2וחברה(; 
. יישום של סוג אחד או יותר מסוגי הספרות שצוינו לעיל לכתיבת 3דיני משפחה, דיני חוזים, דיני עבודה(; 

אמפירי, בכל נושא שייבחר ע"י הסטודנט )אין ציפייה לעשיית מחקר בפועל, אם -הצעה למחקר התנהגותי
 כי לסטודנטים שיבחרו לעשות זאת תינתן הדרכה נוספת(.

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

 

 99-447-01 ד"ר יעקב נוסים עקרונות יסוד במיסוי

Fundamental Principles of Taxation 

 . 16:00-18:00ראשון  סמסטר א', יום

יישום מערכות מס עיצוב והסמינר יעסוק בהיבטים חוץ משפטיים על שאלות משפטיות העולות במסגרת 
. נבחן את הדרכים השונות לעיצוב מדיניות מס ציבורית וננתח את השפעות הדין בישראל .)ורווחה(

 )ובמדינות אחרות( ופרשנותו על מידת המימוש של המדיניות.

ים הסמינר יעסוק בנושאים כלליים, כגון חלוקה מחדש, יעילות ומורכבות, אכיפה, וכן במספר נושא
ספציפיים אחרים, חלקם מצויים במרכז השיח הציבורי העכשווי בישראל, כגון מדיניות הרווחה, תשלום 

 קצבאות, מס הכנסה שלילי, התרת ניכוי הוצאות טיפול בילדים, מיסוי בני זוג.

 .100% –עבודה סמינריונית והשתתפות פעילה מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-448-01 פרופ' יאיר לורברבוים ההלכהסוגיות בפילוסופיה של 

Issues in Philosophy of Halakha 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

הסמינר יעסוק במגוון סוגיות בפילוסופיה ובתיאוריה של ההלכה. בסמינר ייעשה שימוש בתיאוריות של 
להלכה כמערכת נורמטיבית גם על מה שייחודי -המשפט כדי ללמוד על המשותף למשפט ולהלכה כמו

הלכתית, סוגיות בתורת המשפט -דתית. נושאי הסמינר הם נקודת מפגש בין סוגיות הלכתיות, סוגיות מטא
 (, וסוגיות מרכזיות במחשבת ישראל.Legal Theory-)וב

פורמליזם משפטי ב.  מסורת, חידוש ופרשנות )הקבוע והמשתנה( בהלכה.א.  הסוגיות שיידונו בסמינר הן:
 כללים וטעמים במשפט ובהלכה )הלכה וטעמי המצוות(.ד.  הלכה משפט טבעי ומוסר.ג.  ופורמליזם הלכתי.

מטרות המשפט ומטרות ו.  גבולות המשפט וגבולות ההלכה )הלכה ואגדה, הלכה ומוסר, הלכה וקבלה(.ה. 
 חקיקה, פסיקה ומנהג במשפט ובהלכה.. ח. ריאליזם הלכתיז.  ההלכה.

אלה יידונו גישות שונות, הן של משפטנים ופילוסופים הן של בעלי הלכה והוגים לאורך בכל הנושאים ה
 תולדות ההלכה ותולדות המחשבה היהודית.

הערה: תלמידים שלמדו קורס בחירה בנושא זה בשנה"ל תשע"ו יכולים ללמוד בסמינר, שכן יילמדו בו 
 סוגיות נוספות.

 

 10% –. השתתפות פעילה 90% - עבודה סמינריוניתמרכיבי הציון הסופי: 

 

 

 

 99-476-01 ד"ר יעקב חבה סוגיות במשפט פלילי עברי

Jewish Criminal Law 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום ראשון 

הסמינר יעסוק בסוגיות שונות הקשורות לדין הפלילי העברי. ייבחרו סוגיות שדרכן ניתן יהיה גם להציג 
נושאים במשפט העברי ושיטות שונות של מחקר הדין העברי. כך, לדוגמא, סוגים שונים של התמודדות עם 

 נתמקד לעתים בסוגיות התלמוד ובספרות מאוחרת יותר, כגון השו"ת.

 

בין הסוגיות שיילמדו: שיקולי ענישה; הפללה עצמית; מבחני האשם; סייגים לאחריות הפלילית; עבירות 
 ט הפלילי בתפיסתו של הריב"ש.עדים זוממים; גנבה וגזלה; המשפ –ספציפיות 

 

הנושאים יידונו תוך עיון וניתוח משותף של המקורות, כשהסטודנטים יופנו לקריאת ספרות מחקר 
 בנושאים הנידונים

 

 .10% –. השתתפות פעילה 90% –עבודה סמינריונית מרכיבי הציון הסופי: 
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 99-487-01 צילי דגןפרופ'  גבולות השוק

The Market Boundaries 

 .16:00-18:00סמסטר א', יום שלישי 

לא אחת עולה על סדר היום הציבורי השאלה, מה ראוי שיוגדר כנכס עובר לסוחר. הדיון הציבורי בסוגיה 
זו מתרחש בדרך כלל בהקשרים דוגמת הסחר בביציות ובשירותי פונדקאות, הסחר באיברים להשתלה, 

מצד מתנגדי הקומודיפיקציה )מסחור(. שאלת הקומודיפיקציה היא זנות ופורנוגרפיה וזוכה לביקורת 
שאלה משמעותית ורלבנטית גם בסוגיות משפטיות רבות כמו דיני קניין, דיני נזיקין, דיני משפחה, דיני 

 ירושה ודיני מיסים.

הסמינר יתמקד בשיקולים התאורטיים השונים להתערבות )או אי התערבות( משפטית במנגנון ההקצאה 
שוקי, וביישומים של שיקולים תאורטיים אלו בסוגיות ספציפיות, שבהם שאלת הסחירות עולה על הפרק ה

דוגמת: אי הסחירות של זכויות הצבעה, סחר במכסות זיהום, מסחור עבודת עקרת הבית, בנק הדם, 
שירות צבאי פונדקאות, סחר בילדים לאימוץ, מכירת שחקני ספורט בין קבוצות, פיצויים בגין נזקי גוף, 

 בשכר ועוד.

 

 . 100% – והשתתפות פעילה עבודה סמינריוניתמרכיבי הציון הסופי: 

 

 99-4001-01 רוזנברג-דנציגהדר ד"ר  משפט פלילי מרובה דלתות

Multi-door Criminal Justice System 

 מועדים מדוייקים ימסרו בהמשך.-*הסמינר יתקיים באופן מרוכז במהלך סמסטר א'

אמריקניות עוברת בעשורים האחרונים רפורמות -מערכת המשפט הפלילי המודרנית במדינות אנגלו
אשר הצדדים לו הם המדינה והנאשם ואשר תוצאתו היא סנקציה  --מרתקות. ההליך הפלילי האדוורסרי 

דק מאבד את המונופולין שלו כהליך יחידני הננקט כתגובה מדינתית לפשיעה. מנגנונים צ --עונשית 
חדשניים הולכים ותופסים מקום לצדו של ההליך הפלילי האדוורסרי, הן כחלופה לו והן כהשלמה. חלק 
ממנגנונים אלה מבקשים להכיר בצדדים נוספים לסכסוך הפלילי, ביניהם נפגעי עבירה ונציגי קהילה. 

, הגברת חלקם שואפים להשיג מטרות החורגות ממטרות הענישה הקלאסיות, כדוגמת העצמת הצדדים
אמון הציבור, חיזוקן של קהילות והטבת מצבם של נפגעי עבירה. סמינר זה יבקש לחשוף את משתתפיו 

דלתות, החובקת סוגים שונים של -לתהליך צמיחתה של מערכת המשפט הפלילי העכשווית כמערכת מרובת
ים האחרונים הליכים, מטרות וערכים. במסגרת זאת, נדון בהרחבה במודלים שונים שהתפתחו בעשור

אמריקני, חלקם בעקבות ביקורות שנמתחו על יעילותו והגינותו של ההליך הפלילי -במשפט הפלילי האנגלו
המשפט פותרי הבעיות; הליכי צדק מאחה; הטיות מההליך -האדוורסרי. דוגמאות בהן נדון הן מודל בתי

ליים ועוד. בעוד שהסמינר יעסוק פלי-הפלילי; היוועדויות יישוב טיפוליות; הליכים היברידיים אזרחיים
 יבשות, דגש מיוחד יושם על יישומיה וביטוייה במערכת המשפט הפלילי בישראל.-בתופעה חוצת

 10% –השתתפות פעילה ומשמעותית מרכיבי הציון הסופי: 

 20% –הצגה פרונטלית של פריטי קריאה והובלת דיון כיתתי בעניינם 

עמודים והצגת רפראט בפני הכיתה המציג את הנושא, שאלות  10-15-כעבודה סמינריונית בהיקף של 
 70% –המחקר וכיוונים ראשוניים 

 

 

 


