
 תואר שני לעו"ד אשר החלו לימודיהם בסמסטר חורף תשע"ט

 לבחירה סמינריון אחד מכל קבוצה -םוניסמינרי
 

  0081: - 14:00 קבוצה א': יום שלישי 
 
 

 99-255-01 אתיקה רפואה והלכהשם הסמינריון: 

 יצחק ברנדפרופ' שם המרצה: 

אתיקה )הלכתית -שונות שבתחום הביומעת לעת חוזרות ומתעוררות שאלות  :תיאור הסמינריון
ומשפטית(: עד היכן מגיעה חובת הריפוי מצד החולה )מחלות סופניות( ומצד הרופא )הסירוב 
לטפל(?; האם לאדם בעלות על גופו )התאבדות, המתת חסד(?; כיצד יש לקבוע סדרי קדימה 

 בטיפול רפואי )הקצאת משאבים(?
נוספות, וביניהן: השתלות איברים, קביעת רגע המוות,  במהלך הקורס נדון בשאלות אלו ובסוגיות

 התערבות גנטית )שיבוט( וחובת הדיווח על מחלה.
 

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

  
 99-278-02 נטילה שלטונית של מקרקעין שם הסמינריון:

 
 שי שטרן ד"ר   שם המרצה:

 
 מקרקעין נוטלות השלטון רשויות במסגרתה, מקרקעין של שלטונית נטילה  :הסמינריון תיאור

 ובישראל בעולם במחלוקת שנוי שלטוני מעשה הינה, ציבור צרכי של הגשמתם לצורך פרטיים
 באספקת השלטון חובת ובין לקניין הפרט של זכותו בין מעמתות אלה מקרקעין נטילות. בפרט

 לחלוקה באשר נורמטיבי לעימות זירה, לפיכך, ומהוות, האזרחים לציבור חיוניים שירותים
 מגבשים וכיצד, האם יבחן הקורס, ובפסיקה בחקיקה התמקדות תוך. בחברה הנטל של הראויה

 .הצדדים של והאינטרסים הזכויות בין איזונים של מערכת השלטונית הנטילה דיני
 בשאלות היתר בין, וידון השלטונית הנטילה דיני של ומעשית תיאורטית בחינה יציע הקורס

 הנגרמות בגריעות וכן, ביצועה בגין הפיצוי בחובת, השלטונית הנטילה לכשרות הנוגעות
 .(מקרקעין של וחלוקה לאיחוד תכניות במסגרת, היתר בין) תכנון מהליכי כתוצאה למקרקעין

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99-812-02 רגולציה פוליטיקה וסביבה שם הסמינריון:
 

 אורן פרזפרופ'  שם המרצה:
 

. המודרני בעידן הסביבתית הרגולציה של האתגרים את לבחון יבקש הסמינר  :הסמינריון תיאור
 הכלים ואת ממשלתית לרגולציה העיוניות ההצדקות את נסקור, הרגולציה מושג את ראשית נבחן

 ואת הסביבתי בתחום לרגולציה הייחודיים האתגרים את נבחן. שימוש נעשה בהם השונים
 שמתחרים השונים האתוסים בין זה בהקשר נבחין. זה בתחום הרגולציה של השונים הכשלים
 .הסביבתי האתוס מול הקפיטליסטי האתוס בפרט – הסביבתית המדיניות עיצוב בתהליך

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

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

 
 

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

 

 99-856-01 משפט ישראלי-משפט עברישם הסמינריון: 
 

 יעקבחבה ד"ר שם המרצה: 
 

. העברי למשפט הישראלי המשפט בין והרצוי המצוי בקשר יעסוק הסמינרתיאור הסמינריון: 
 לתוך העברי המשפט מן נורמות לקלוט ראוי האם דהיינו, העיונית ברמה ראשית תיבחן השאלה
 המשפט של אפשרית או קיימת והשפעה, הישראלי המשפט עמדת מול אל הישראלי המשפט

 .וציבורי פלילי, אזרחי: שונים מתחומים בסוגיות נעסוק זו במסגרת. הישראלי המשפט על העברי
 המשפט פי על הן, שתיבחר סוגייה של השוואתי לניתוח התלמידים יידרשו הסמינריונית בעבודה

 .הכרחי אינו אך, יסייע עברי במשפט רקע. העברי המשפט פי על והן הישראלי
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22:00 - 18:00קבוצה ב': יום שלישי 
 
 
 

 99-439-02 יישוב סכסוכים שיפוטי שם הסמינריון:
 

 פרופ' אלברשטיין מיכל שם המרצה:
 

כיום להגעה מרבית פעילותם של שופטים בארץ ובמקומות רבים עולם מכוונת   :הסמינריון תיאור
ועד כה לא תועדה או הוסדרה באפן שיטתי. הקורס יעסוק בהכרות  (settlement) להסדר

אמפירית ותיאורטית עם פעילות זו ובקשר שלה לעולם ישוב הסכסוכים. בשלב ראשון תלמד 
מערכתי המתקיים -והקשר שלה לשינוי תרבותי (The vanishing trial) "תופעת "המשפט הנמוג

לאחר מכן יסקרו התצורות השונות של ישוב סכסוכים שיפוטי והקשר שלהם לעקרונות במשפט. 
יסוד של התחום. לבסוף יסקרו ההשלכות הנורמטיביות של התופעה החדשה על תפקידים חדשים 
של שופטים. הקורס ילווה בראיונות עם השחקנים השונים בהליך המשפטי, תצפיות בבתי משפט 

 .ם מהשדה המשפטיויכלול סימולציות ורשמי
 

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

 99-861-07דיני מכרזים  שם ומספר הסמינריון:
 

  בנימין שמואליפרופ'  :המרצה שם
 

 לימוד ההיבטים המשפטיים של נושא המכרזים לתלמידי תואר שני. :הסמינריון תיאור
  

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

 99-203-03 הלכה ומשפט-חיובים הנובעים מן הנישואין שם ומספר הסמינריון:
 

 פרופ' רדזינר עמיחי  :המרצה שם
 

אחד התחומים הממשיכים להתפתח לאורך כל הדורות בהלכה היהודית הוא  :הסמינריון תיאור
החיובים שבין הבעל ואשתו. מערכת זו מכירה, לצד החיובים הנוצרים לאחר התחום של מערכת 

הנישואין, גם בכאלה שנוצרו בין בני הזוג אף לפניהם. כידוע, יש השפעה רבה לחלקים ממערכת זו 
 גם כיום, הן בבתי הדין והן בבתי המשפט.

ו הכוללת הן במסגרת הסמינר נשתדל לדון בשורה של מרכיבים הנכללים במערכת מורכבת ז
חיובים של הבעל לאשתו והן של אישה לבעלה: הסכמי שידוכין; הכתובה ומרכיביה; חיוב 

המזונות והמסתעף מהם; מעשי ידיה; מעמד הרכוש בנישואין, השפעת התנהגות בני הזוג על 
המערכת הכלכלית בנישואין ועוד. הסמינר יעסוק במגוון רחב של מקורות משפטיים ורישומיים 

העברי, החל ממקורותיו הקדומים ועד לימינו )שהרי לחלק מן החיובים יש מעמד בחוק במשפט 
הישראלי(: התורה שבכתב; ספרות חז"ל? ספרות השו"ת; תקנות חכמים ותקנות קהל; פסיקת 

בתי דין ועוד. חלק ניכר ממקורות אלה הוא הבסיס למשפט הישראלי הנוהג. כמו כן, תיבחן 
ראלי בהלכה )הן הסדרים שמקורם בחקיקה כמו חוק יחסי ממון, השאלה של מעמד המשפט היש

והן כאלה שמקורם בפסיקות של בית המשפט העליון כמו חזקת השיתוף( דגש מיוחד יינתן 
בפגישות הסמינר על קריאה ביקורתית של פסקי דין רבניים ועל פסקי דין של בתי המשפט 

 סוגיות אלה )מזונות, כתובה ועוד(.העוסקים בסוגיות המערבות בתוכן את הדין ההלכתי ב
  

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

 

 



 

 

 

 

 99-264-03 קדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי שם הסמינריון:
 

 ד"ר שפירא חיים שם המרצה:
 

העברי. עם זאת, גם קדושת קדושת החיים היא ערך עליון בהלכה ובמשפט   :הסמינריון תיאור
החיים עלולה לעמוד בהתנגשות עם ערכים אחרים ואף להידחות מפניהם. הסמינר ייבחן את 
מקומה של קדושת החיים ביחס לערכים אחרים. בין השאר יידונו הנושאים הבאים: קדושת 

והגנת  החיים מול חובה דתית, חיי האדם מול חיי אחר, חיי היחיד מול חיי רבים, הגנה עצמית
 אחרים, סוגיות באתיקה רפואית: המתות חסד, הפסקת הריון, השתלת איברים ועוד.

 
 

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

 99-265-02 פירוק חברות והבראתן שם הסמינריון:
 

 פרופ' האן דוד שם המרצה:
 

להקנות למשתתפיו ידע בהיבטים משפטיים וכלכליים של  מטרת הקורס היא  :הסמינריון תיאור
פירוק חברות. במהלך חייה העסקיים יש שחברה נקלעת לקשיים כלכליים. קשיים אלו עלולים 
לנבוע מסיבות שונות ומגוונות. לא פעם מצב דברים זה מחייב את החברה וקברניטיה להיזקק 

תיה לנושים. הליכים אלו יעמדו במרכזו להליכים משפטיים מיוחדים המקדמים את פירעון חובו
 של הקורס הנלמד.

הקורס יעסוק בהליכים השונים הפתוחים לפני חברה בקשיים ולפני נושיה: הליך ההסדר, כינוס 
נכסים או פירוק חברה. לגבי כל אחד מהליכים אלו נעסוק בהיקף תחולתו, בסמכויות נושאי 

ת ובמערכת הדינים המיוחדת החלה בחדלות המשרה הממונים, במעמדם של נושים ובעלי מניו
פירעון. חלקו השני של הקורס יתמקד בהליך ההבראה. הליך זה עדיין בהליכי חקיקה בישראל אף 
כי הוא נוהג במדינות רבות במערב. במסגרת זו נבחן את תפיסת היסוד של ההליך, את זכויות 

רחבה על דין נכסים מכבידים, על הנושים מחד גיסא ואת ההגנות לחברה מאידך גיסא. נעמוד בה
סעד ההגנה ההולמת ועל מהלך גיבוש ואישור תכנית השיקום על ידי הקבוצות השונות הנושאות 

 חלק בהליכים.

 
 

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

 

 

 

 


