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 99-850-03רכישת חברות  שם ומספר הסמינריון:
 

 פרופ' שטרן ידידיה :המרצה שם
 

שוק השליטה בחברות משמש ברחבי העולם זירה להתרחשותם של   :הסמינריון תיאור
מאבקים על שליטה באינטרסים רבי חשיבות. כלי הנשק המשפטיים שבהם חמושים 
המשתתפים בשוק הם הטקטיקות השונות להשתלטות על חברה. חוק החברות מייחד פרק נרחב 

סדרים המתייחסים ומתוחכם לעסקאות של רכישת שליטה בחברה. החוק קובע שורה של ה
לשלוש טכניקות רכישה מרכזית )מיזוג, הצעת רכש מיוחדת ומכירה כפויה של מניות(. בנוסף 

 קיימות טכניקות רכישה שאינן מוסדרות בחוק באופן ישיר.

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

 
 

 100% – ונוכחות פ"בע הנושא הצגת, סמינריונית עבודה :הסופי הציון מרכיבי

 99-4007-03משפט וכלכלה התנהגותית  שם ומספר הסמינריון:
 

 פרופ' יובל פלדמן  :המרצה שם
 

בעיסוק בשאלת הרציונאליות  בשנים האחרונות אנו עדים לעליה דרמטית :הסמינריון תיאור
במרבית תחומי המשפט ההנחה הבסיסית של המחוקק ובתי המשפט הינה כי אנשים במשפט. 

בוגרים הינם מקבלי החלטות רציונאליים. הסמינר יבחן בתחילתו את נכונות ההנחה הנ"ל לאור 
מחקרים שונים במדעי החברה בכלל ובפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית בפרט, הממחישים את 

וגניטיבית, המוטיבציונית והמוסרית. עיקרו של הסמינר מגבלות הרציונאליות, ברמה הק
יתמקד בבחינה של הן של תחומי המשפט בהם מגבלות הרציונאליות הביאו לאחרונה לשינוי 

בפועל בכללים המשפטיים והן של תחומי המשפט בהם שינוי מעין זה נדרש. בין התחומים 
מוצרים פגומים, אפליה לא מודעת, עליהם יושם דגש : קבלת החלטות בכניסה לחוזה, אחריות ל

התנהגות ארגונית ודיני עבודה, תפיסת בעלות וקניין רוחני, תיאוריות של צדק דיוני, לגיטימציה 
ומוסר, והשלכותיהם לסדרי דין ואכיפה. צדק חלוקתי ודיני המס. אינטרס עצמי ושקילת 

 שיקולים זרים במשפט המנהלי.

 
 

 100% – ונוכחות פ"בע הנושא הצגת, סמינריונית עבודה  :הסופי הציון מרכיבי



 12-8יום שישי קבוצה ב': 

 99-4005-03דיני חברות ושוק ההון  שם ומספר הסמינריון:
 

 ד"ר עדי ליבזון שם המרצה:
 

  :הסמינריון תיאור
הבנת מבנה שוק ההון בישראל והשפעתו על  מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

 .התאגידי של חברות בישראלהממשל 
 ;)רציונל, נושאים( ניתוח מבנה הבורסה, והרפורמות לשינויים במבנה הקיים תוכן הקורס:

 .אקטביזים של בעלי מניות ;המשקיעים המוסדיים ותפקידם בממשל התאגידי של חברות
הסטודנטים יציגו את חומר הקריאה ולאחר מכן יתקיים דיון על הסוגיות  מהלך השיעורים: 

הקשורות בו בחמשת המפגשים הראשונים. השאיפה היא להביא לאחד מהמפגשים דמות 
דומיננטית משוק ההון הרלוונטי לסוגיות בהם נדון בקורס. בשני המפגשים האחרונים 

 ריונית.הסטודנטים יציגו את הרעיונות שלהם לעבודה הסמינ
 100% – ונוכחות פ"בע הנושא הצגת, סמינריונית עבודה מרכיבי הציון הסופי:

 

 99-878-03סוגיות מתקדמות בדיניי קניין רוחני  שם ומספר הסמינריון:
 

 ביטון -ד"ר מרים מרקוביץ' :המרצה שם
 

 דיני של ומעשיים תאורטיים בהיבטים יתמקד רוחני בקניין סוגיות הסמינריון :הסמינריון תיאור
 בסיס מהוות אשר השונות התיאוריות את וננתח נסקור הסמינריון במסגרת. הרוחני הקניין
 בסוגיות גם ונעסוק, סביבן שהתפתחה המחקרית הכתביה ואת הרוחני הקניין בזכויות להכרה

 את כוללות שידונו התיאוריות.  תחומיו מגוון על הרוחני הקניין דיני בתחום מרכזיות עכשוויות
 תיאוריות, האישיות תיאוריית, העבודה תיאוריית, הכלכלית הגישה: השונות הגישות

 תוך שיידונו המעשיים הנושאים. ועוד מתקן וצדק חלוקתי צדק של תיאוריות, דמוקרטיות
 במשפט ולא עושר עשיית דיני שבין היחס: הם הנושאים של התיאורטיים להיבטים התייחסות

 פטנטים בדיני הנושאים לכשירות ביחס הלכות, הכלל נחלת של שימורה, הרוחני הקניין ודיני
 דיני של בינלאומית הסדרה, עסקים לעשיית ושיטות מחשב תוכנת על הגנה על דגש שימת תודך

 שהזמן ככל נוספות חשובות וסוגיות פטנטים ודיני עסקית יזמות שבין הממשק, הרוחני הקניין
 .יתיר

 עליהן והביקורות התיאוריות מן אחת בכל הנוגעים טקסטים וניתוח בקריאת יתמקד הדיון
 .שונים בהקשרים הישראלי לגין גם התייחסות תוך שיידונו השונות והסוגיות

 .100% – ונוכחות פ"בע הנושא הצגת, סמינריונית עבודה :הסופי הציון מרכיבי
 

 99-835-03 מדינה יהודית ודמוקרטית שם ומספר הסמינריון:
 

  פרופ' שטרן ידידיה :המרצה שם
 

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

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

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

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

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

ראשית של המדינה; במתחים בין יהודים ולא יהודים -בסמינר נדון בהצדקות ובהשגות באשר להגדרה הדו
 יהודיים העולים מההגדרה וממשמעויותיה.-ובמתחים הפנים

 .100% – ונוכחות פ"בע הנושא הצגת, סמינריונית עבודה :הסופי הציון מרכיבי



 


