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   למשפטים הפקולטה שתון

  2017-2018 ח"תשע

- באויברסיטת בר למשפטים בפקולטה הלימודים על יעדכ מידע קבלת לשם לכם מוגש זה ןשתו

  הוראות שתון זה חלות על הסטודטים בכל התארים בפקולטה למשפטים. .חאילן בשת התשע"

 לשיויים תון והוא, לסטודטים הפקולטה שבין היחסים מערכת כלל את ממצה איו זה שתון

  .הפקולטה דעת שיקול פי על עת בכל

   מאחלים לכם שת לימודים פורייה. או
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  2017-2018 ח"התשע הלימודים לשת אקדמי זמים לוח

  
  2017באוקטובר  22יום ראשון ללימודים: יום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 

   
  2017בדצמבר  17חופשת חוכה: יום ראשון, כ"ט בכסלו תשע"ח, 

  )16:00(בשאר הימים בהם מדליקים רות, ייפסקו הלימודים בשעה 
   

  2017בדצמבר  28חמישי, י' בטבת תשע"ח, צום י' בטבת (אין לימודים): יום 
   

  2018ביואר  26יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום שישי, י' בשבט תשע"ח, 
   

  2018ביואר  28חופשה בין הסמסטרים: מיום ראשון, י"ב בשבט תשע"ח, 
  (כולל) 2018במרץ  2עד יום שישי, ט"ו באדר תשע"ח, 

   
  2018במרץ  4ם ראשון, י"ז באדר תשע"ח, יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יו

   
  2018במרץ  26חופשת פסח: מיום שי, י' ביסן תשע"ח, 

  (כולל) 2018באפריל  6עד יום שישי, כ"א ביסן תשע"ח, 
   

  2018באפריל  8חידוש הלימודים: יום ראשון, כ"ג ביסן תשע"ח, 
   

  2018באפריל  18תשע"ח,  יום הזיכרון ויום העצמאות (מוקדם): מיום רביעי, ג' באייר
  (כולל) 2018באפריל  20עד יום שישי, ה' באייר תשע"ח, 

   
  2018במאי  13חופשת יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ח, 

   
  2018במאי  20חופשת חג שבועות: מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ח, 

  (כולל) 2018במאי  21עד יום שי, ז' בסיון תשע"ח, 
   

משעה יום הסטוד) (..ט) :ואילך) 14:00ט  
   

  2018ביוי  22יום אחרון ללימודים: יום שישי, ט' בתמוז תשע"ח, 
   

  2018באוקטובר  14יום ראשון ללימודים בתשע"ט: יום ראשון, ה' בחשון תשע"ט, 
  

  הערות:
  

הספריות תהייה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי 
  ות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל).מערכ

   
, תתקיים עצרת זיכרון 12:00-14:00, בשעות 2017בובמבר  1ביום רביעי, י"ב בחשון תשע"ח, 

  ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
   

, ייפסקו 2018באפריל  11בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו ביסן תשע"ח, 
  .18:00דים בשעה הלימו

   
-12:00, בשעות 2018באפריל  12ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז ביסן תשע"ח, 

  , תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.14:00
   

, 12:00-14:00, לא יתקיימו לימודים בין השעות 2018באפריל  17ביום שלישי, ב' באייר תשע"ח, 
  .17:00עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה עקב קיום 

   
  15:35, 14:30, 13:35, 12:30זמי תפילת מחה בבית הכסת: 

  19:35, 17:35זמי תפילת ערבית בבית הכסת: 
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הפקולטה תקון: א חלק  

  ומהליות אקדמיות רשויות .1

   אויברסיטאיות רשויות 1.1

  צבן אריהפרופ'   :שיא
  פאוסט מרים' פרופ: רקטור
  מחם גריבלום "חרו"ל: מכ
  יר אורי' פרופ: הסטודטים קןד

  רחל לוי דרומר "רד: יאקדמ מזכיר

 למשפטים הפקולטה 1.2

 
  הפקולטה דיקט

  פרז אורןדקן הפקולטה: פרופ' 

  יעקב חבה ד"רסגן דקן: 

  

  :הפקולטה מורי

  אורי אהרוסון  ר"ד

  (בדימוס) אטיגר שמשון' פרופ

  **אייל  עדי' פרופ

  (אמריטוס) אלבק שלום' פרופ

  אלברשטין מיכל' פרופ

  (אמריטוס) אקר אהרן' פרופ

  זיו בורר ר"ד

  בל אבי' פרופ

  בדור אריאל' פרופ

  **טוב-סימן-איתי בר ר"ד

  **ברד יצחק' פרופ

  דגן צילי' פרופ

  ****רוזברג-הדר דציג ר"ד

  **אןה דוד' פרופ

  **קדרי-הלפרין רות' פרופ

   (אמריטוס) זוהר צבי' פרופ

  ***זילברשץ יפה' פרופ

  יעקב חבה ר"ד

  (אמריטוס) כהן ציפורה' פרופ

  לורברבוים יאיר' פרופ

  ***, ***עדי ליבזון ר"ד

  **ליפשיץ שחר' פרופ

  (אמריטוס) לרר שלום' פרופ

  ביטון-מרים מרקוביץ' ר"ד

  יעקב וסים ר"ד

  סלע איילת"ר ד

  ספיר גדעון' פרופ

  פלדמן יובל' פרופ

  פרז אורן' פרופ

  פרחומובסקי גדעון' פרופ

  *קידר יר' פרופ

  (בדימוס) קאי רות' פרופ

  קפלן יותם"ר ד

  מסלם-שירי רגב ר"ד

  רדזיר עמיחי' פרופ

  רייך אריה' פרופ

  ****שטרן' צ ידידיה' פרופ

  שי שטרן ר"ד

  אגון-סיון שלמה ר"ד

  שמואלי בימין' פרופ

  חיים שפירא ר"ד

  ג'ובראן-מאל תותרי ר"ד

   יאלי/חצי שתי; *** חל"ת; **** חל"ת חצי שתי. סמסטר שבתון** ; שבתון*   

  אורחים מורים
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Katrina M.Wyman - NYU School of Law 
Philip M.Genty - Columbia Law School 
Prof. Michael Waterstone - Dean of Loyola Law School in Los Angele 
Julie Waterstone - southwestern law school, Los Angeles, California 
Martin J. Adelman -  George Washington University Law School 
Michel Vols - University of Groningen 
P.M. (Phillip) Paiement - Tilburg Law School 
Judge Martin Rithholtz - New York court 
Karen laik – Paris 
Carole Basri 
Mark Goldfeder - Emory Law School  

  החוץ מן מורים  

  חן-אבן מאור"ר ד

  אהרן אורשטיין ר"ד

  אחימןיעל  שופטת

  בקרמן-"ד שלומית אפרתיעו

  שטרן-ציפי ארמן ר"ד

  "ד דה ביאלר עו

  דוד-גיא בן ר"ד

  ברוט רבקה"ר ד

  ברון תן ר"ד

  בריס מיכאל ר"ד

  גית-ברסטל חגית"ד עו

  דיאלה גבאי"ד עו

  חיים גבאי ר"ד

  ייב גולדברג ר"ד

  גולדשטיין אברהם"ד עו

  גית רוה"ד עו

  מאיר גלבוע ר"ד

  משה גלברד ר"ד

  גלרט אלון"ד עו

  אורה דויטש ר"ד

  דורר דליה(בדימוס)  השופטת

  משה הליגר ר"ד

  הלפגוט דוד"ד עו

  הראל אסף"ר ד

  לאה ויזל ר"ד

  וקסלמן גלעד"ר ד

  איאד זחאלקה ר"ד

  טמיר מיכל' פרופ

  עדה יורמן ר"ד

  יליק שמואל"ר ד

  כבוב חאלד השופט

  בלהה כהא ר"ד השופטת

  יצחק לובוצקי ר"ד השופט

  לוין אן"ד עו

  איתי ליפשיץ ר"ד

  מודריק עודד השופט

  מורן שמואל"ד עו

  מדל אסת"ד עו

  חן מדל"ר ד

  מרק מרדכי"ר ד

  דיב טע"ר ד

  חמיאס יפעת"ד עו

  אורי יר ר"ד

  ירברג אילה"ר ד

  שלמה ס ר"ד

  סגל צבי השופט

  רייך-מיטל סגל ר"ד

  עמה סט ר"ד

  פיואר'וליה ג"ד עו

  עת פלג ר"ד

דרורה  ר"ד(בדימוס)  השופטת

  פלפל

  צר-פרידגוט ליאת"ר ד

  פרישטיק גידי"ד עו

  ורית צימרמן ר"ד

  לוי קופר ר"ד

  קליין ישראל"ד עו

  קליין מחם השופט

  קאור איריס' פרופ

  רובישטיין עבל"ד עו



6  
 

  יהושע שגב ר"ד

  שוז רוה' פרופ

  שוחט שאול השופט

  יאיר שיבר ר"ד

  שלמה יותם"ד עו

  יר שיידרמן ר"ד

  שקד מיכל"ד עו

שרעבי יוסי"ר ד

  הפקולטה מהלת  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  םילמשפט הספריה

merav.givon@biu.ac.il  03-5318419  גבעון מרב"ד עו  הפקולטה מיהל ראש

 מיהל ראש לשכת
  הפקולטה

  פרח- לוי עדי' גב

  

03-5318825  adi.levi3@biu.ac.il

liron.avraham@biu.ac.il  03-5318104  אברהם לירון' גב  

dikan.law@biu.ac.il  03-5318414  חיים-בן אורה' גב  הדקן לשכת

        :סטודטים מדור

talia.abramovich@biu.ac.il  03-5318415  'אברמוביץ טליה' גב  המדור  מרכזת

ortal.shemesh@biu.ac.il  שמש אורטל' גב  המדור מזכירת

 תארים מדור
  :מתקדמים

    ma.law@biu.ac.il

esther.kochav@biu.ac.il  03-5318835  כוכב אסתי' גב  המדור מרכזת

adva.kataev@biu.ac.il  קטייב אדוה' גב  המדור מזכירת

 תארים מדור
  מחקריים מתקדמים

ravit.engelsman@biu.ac.il  03-5318816  אגלסמן רוית"ד עו

limor.bar-sadeh@biu.ac.il  03-5318417  שדה- בר לימור' גב  מרצים מדור

aliza.benin@biu.ac.il  בין עליזה' גב  

events.law@biu.ac.il  03-5318103  הדס ארזי' גב  כסים מזכירות

  03-5317798  אלימי-קר גל"ד עו  קהילה קשרי מדור

 גיתית"ד עו(מ"מ   
  )גלבוע

  gitit.gilboa@biu.ac.il

uri.goldschmidt@biu.ac.il  03-5318812  גולדשמידט אורי מר  מחשוב יועץ

 avshalom.shtainmtz@biu.ac.il  03-5317467  שטיימץ אבשלום מר  אורקולי ציוד אחראי

itequipment@biu.ac.il 

  03-6358525  הדקן לשכת  פקס

  03-7384044  הפקולטה מזכירות  
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  בראשי פאולה' גב  :הספריה מהלת

  אברהם עמי' גב    :ספריות

  זג יפית' גב      

  כהן פיה' גב      

  להב יהודית' גב      

  שירלי לזר ר"ד      

  סטוך אורית' גב      

  שוורץ דיאה' גב      

  גר אליהו מר    :ספרן עוזר

  אליהו אסתר' גב    :מזכירה

  03-5318360  :הספריה טלפון

  03-7384046    :פקס

 law.library@biu.ac.il    "ל:דוא

 http://www.law.biu.ac.il/library  :האיטרט אתר

 

    מסחרי למשפט המרכז
  

  
  
    

  
    
    

  
      משפט מחקרי העת כתב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Law, Religion & Stateהעת  כתב

  comcenter.law@mail.biu.ac.il  03-5318837  גבאי הילה"ד עו  :מרכזת

  http://law.biu.ac.il/comcenter      :האיטרט אתר

  03-7384045    :פקס

 ומרצה עורכת
  :אחראית

tsilly.dagan@biu.ac.il  03-5317092  דגן צילי' פרופ

  חייט-הררי גאיה  :עורך סגן

  צחי שמעון

  גבאי כרת

03-5318819  law.studies@biu.ac.il

  https://mechkareimishpat.wordpress.com    :האיטרט אתר

  zvi.zohar@biu.ac.il  03-5317086  זוהר צבי' פרופ  :אחראי מרצה
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  מחלקתי סמיר

  

  לימודים תכיות

  

  מחקריים מתקדמים תארים

  

  הסטודטים ועדי עם לקשר חראיא

  

  לסטודטים בטיפולי פוריות, שמירת הריון, חופשת לידה ואימוץ רכזת התאמות

           

  

  המשפטיות הקלייקות מערך

  
     
  
  
  

   :ליאיםק
  

  ליאבוק- עבר בורשטיין "דעו

  חלילי עידן"ס עו

  כהן רעות"ד עו

  מישלוב שפרה"ד עו

  צפריר קרן"ד עו

  לוז-קר שרי"ד עו

  רוטלר רוי"ד עו

  רז עדי"ד עו

  שלמה יותם"ד עו

  

aisrael@idc.ac.il    עמוס ישראל ר"ד  :עורך

shahar.lifshitz@biu.ac.il   03-5317754          ליפשיץ שחר' פרופ  :אחראי מרצה

yaacov.habba@biu.ac.il   03-5317085  יעקב חבה ר"ד  :אחראי מרצה

  Benjamin.Shmueli@biu.ac.il  03-5317072  שמואלי בימין' פרופ  :אחראי מרצה

yaacov.habba@biu.ac.il  03-5317085  יעקב חבה ר"ד  :אחראי מרצה

  limor.bar-sadeh@biu.ac.il  03-5318417  שדה- גב' לימור בר  :מתאמת

  03-5318892  מסלם-שירי רגב ר"ד  :אחראית מרצה

 

shiri.regev@biu.ac.il  

clinics.law@biu.ac.il



9  
 

  וקתדראות מרכזים 1.3

  רות ועמואל רקמן "שע האישה מעמד לקידום המרכז

  קדרי- הלפרין רות' פרופ    :המרכז ראשת

  גלית שאול ר"ד    :המרכז מהלת

  גורן מיה' גב  :מיהלית אחראית

    rackman.center@biu.ac.il      "ל:דוא

  03-5318895      :טלפון

  03-7360499      :פקס

  

לקידום מעמד האישה ע"ש רות ועמואל רקמן בפקולטה למשפטים  המרכז

אילן הוקם מתוך רצון להשפיע על מעמד האישה בחברה הישראלית -שבאויברסיטת בר

  .ויישומית מעשית ופעילות מחקר, ידע קידוםבאמצעות 

  

עורך ומפרסם מחקרים ויירות עמדה בושאים הוגעים בשים בישראל  המרכז

ובמעמדן, מפרסם פסקי דין רביים, ועוסק במעקב חקיקה שוטף ובייזום וקידום חקיקה 

בעייי שים. המרכז גם מממן תכיות לימודים שוות באויברסיטה הקשורות לושאי 

  שים ולקידומן. 

  

מעבד תוים מכל תחומי החיים של שים בישראל. חומרים כן, המרכז אוסף מידע ו כמו

אלו משמשים גם כבסיס להכת הדוח הרשמי של מדית ישראל לאו"ם בושא האמה 

  .המרכז במסגרת, (CEDAW)בדבר ביטול אפליה גד שים לצורותיה 

  

תומך ושותף פעיל במאבק למען העגוות ומסורבות הגט, בין היתר באמצעות  המרכז

  לאומית לזכויות העגוה ומסורבת הגט. -הקואליציה הבין -ות ב"עיקר" פעיל

  

לה, המרכז מממן את ייצוגן המשפטי של  ותרומתומעורבותו בחברה הישראלית  במסגרת

שים בבית הדין הרבי ובבית המשפט לעייי משפחה. הסיוע המשפטי מתבצע במסגרת 

לל לימוד תיאורטי ועבודה מעשית קורס קליי לסיוע משפטי בפקולטה למשפטים, הכו

  בליווי התיקים המשפטיים. 

  

  וקרות קתדראות

  תייגר (QC)למשפט עברי ע"ש אסתר ורומי  התכית

  ע"ש וויילר ומשפט הלכה ללימודי הקרן

  הרצוג"ש ע הקרן

  כהן יצחק השופט"ש ע הקרן

  כהן זלמן יצחק והרב פי"ש ע הקרן

  קפלן"מ ג"ש ע משפטי למחקר הקתדרה

  'רץצ פרק סטור"ש עלמחקר משפטי  הקתדרה
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  בון בימין"ש ע פומבילאומי -בין למשפט הקתדרה

  עמואל יעקובוביץ'  ר"דלמשפט עברי ע"ש הרב  הקתדרה

  לזרוף מוריי"ש ע עברי למשפט הקתדרה

  לאומיים-בין ויחסים למשפט בוש'ורג' ג"ש ע הקתדרה

  משפטי לסיוע ווכטלר סול השופט"ש ע הקתדרה

  האדם לזכויות וולברג ראול"ש ע הקתדרה

  

   למשפטים הפקולטה רשויות 1.4

  הפקולטה דקן

 על מאושר ומיויו חיפוש ועדת של המלצתה סמך על, הפקולטה מועצת ידי על בחר הדקן

 הוא הדקן, תפקידו בתוקף. הסט בתקון קבעים וסמכויותיו הדקן תפקיד. הסט ידי

 מן כחבר להשתתף רשאי הוא, כן כמו. ומיויים תכיות ועדת"ר ויו הפקולטה מועצת ר"יו

 מועצת לו שתעיק והסמכויות התפקידים גם לדקן. הפקולטה ועדות בכל המיין

   .הפקולטה

  

    דקן הפקולטה  סגן

 התפקידים יהיו הדקן לסגן. דעתו שיקול פי ועל הדקן ידי על מתמה הדקן סגן

  .הדקן לו שיעיק והסמכויות

  

  

   (תו"ם) ומיויים תכיות ועדת

 אשר, הדקן להמלצת בהתאם האויברסיטה סט ידי על מתמית ומיויים תכיות ועדת

מורים בדרגת פרופסור מן  הםועדת תו"ם  חברי .הוועדה"ר כיו מכהן תפקידו בתוקף

רשאי לזמן לישיבות הועדה,  הדקןהמיין ופרופסור חבר בעלי קביעות באויברסיטה. 

, הידוים בושאים עיין להם שישאו לעיתים, מורים אחרים בפקולטה,  באופן קבוע

  .הצבעה זכות ללא בישיבות ישתתפו והם

  

 גדעון' פרופ, שטרן ידידיה' פרופ ד"ר יעקב חבה, (יו"ר), פרז אורן' פרופ: הועדה חברי

, פרופ' יובל שחר ליפשיץ 'פרופ, לורברבוים יאיר' פרופ, בדור אריאל' פרופ, פרחומובסקי

 רות' פרופ, דגן צילי' פרופ, ברד יצחק' פרופ' אבי בל, פרופפלדמן, פרופ' מיכל אלברשטין, 

, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' עמיחי רדזיר, פרופ' אריה רייך עדי אייל, 'פרופקדרי, - הלפרין

(מתוקף  פרח "ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה), גב' עדי לויעו' בימין שמואלי, פרופ

  תפקידה). 

  

מסגרות  והקמת הוראה תכיות, מיויים: הם, הסט בתקון שקבעו כפי, הועדה תפקידי

 מועצת לה תעיקשחדשות למחקר. כמו כן, יהיו לועדה התפקידים והסמכויות 

  .הפקולטה
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      הפקולטה מועצת

  מורכבת ממורי הפקולטה בעלי משרה תקית מלאה שהם בעלי תואר דוקטור.  המועצה

מוסמכת לדון ולהחליט בכל ושא מעייי הפקולטה, שאיו בסמכותם הבלעדית  המועצה

 שהדקןשל הדקן וועדת תו"ם. כן בסמכותה לדון ולייעץ לדקן ולועדת תו"ם בכל ושא 

מבקשים להעלותו לדיון. המועצה רשאית  רואה לכון להביא לפיה, או ששליש מחבריה

  לצרף אליה כחברים במועצה מורים אחרים בפקולטה. 

  

כן, הדקן רשאי לזמן לישיבות המועצה, באופן קבוע או לעיתים, אשים וספים שיש  כמו

  להם עיין בושאים הידוים, והם ישתתפו בישיבות ללא זכות הצבעה. 

  

סדר יומה. ישיבות המועצה  אתצת הפקולטה וקובע תפקידו הדקן הוא יו"ר מוע מתוקף

    יזומו על ידי הדקן או על פי בקשה של לפחות שליש מחברי המועצה. 

  

  הפקולטה ועדות 1.5

  אקדמי לפיתוח ועדה

' צילי דגן, פרופ' יובל פלדמן, פרופ(יו"ר מתוקף תפקידו), אורן פרז  'פרופ :הועדה חברי

יעקב חבה (מתוקף  ר"דטוב, -סימן-, ד"ר איתי ברלורברבוים יאיר' פרופ, ספיר גידי' פרופ

  תפקידו) ועו"ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה). 

  

 הסגל לפיתוח צוות תכלול הועדה. והמחקר האקדמי הסגל בפיתוח תעסוק הועדה

 מחקר לפיתוח צוות וכן, חדשים סגל חברי ובגיוס האקדמיים הצרכים במיפוי שיעסוק

, גיבוש דרכים לעידוד מצויות מחקרית, כסים ומעקי רמחק במרכזי שיעסוק ומשאבים

  מחקר. 

  

  לאומיים- בין לקשרים ועדה

 חילופי על אחראי -  תפקידו(מתוקף  שטרן שי"ר ד' אורן פרז (יו"ר), פרופ :הועדה חברי

"ד עוו יעקב חבה (מתוקף תפקידו) ר"ד"ר אורי אהרוסון, ד' אריה רייך, פרופ, )סטודטים

  .)תפקידה(מתוקף  גבעון מרב

  

אחראית על תכיות חילופי המרצים והסטודטים הבין לאומיים ועל שותפות  הועדה

  הפקולטה בארגוים בילאומיים. 

  

  

  לעמיתי מחקר  ועדה
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יעקב  ר"ד, (מתוקף תפקידו) פרז אורן' פרופ(יו"ר),  מיכל אלברשטיין 'פרופ :הועדה חברי

"ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה) ועו"ד רוית עוחיים שפירא,  ר"דחבה (מתוקף תפקידו), 

  אגלסמן (מתוקף תפקידה). 

  

 עמיתי תכית וטיפוח גיבוש, דוקטורט)-(פוסט מחקר עמיתי בקליטת תעסוק הועדה

  .המחקר

  

  מחקר לתלמידי ועדה

קדרי, -, פרופ' רות הלפריןברד יצחק' פרופ(יו"ר),  שמואלי בימין' פרופ :הועדה חברי

"ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה) ועו"ד רוית אגלסמן עו"ר זיו בורר, דיעקב וסים,  ר"ד

  (מתוקף תפקידה). 

 תכיות פיתוח זה ובכלל המחקר לתלמידי הלימודים תכית עיצוב על אחראית הועדה

ועל הקשר עם  הפקולטה בפעילות ושילובם מחקר תלמידי קהילת יתיב, ייחודיות

 קבלת על ויברסיטהאהמחים. בוסף, הועדה ממליצה לפי הרשויות המוסמכות של ה

ועל העקת מלגת שיא  בפקולטה השלישי ולתואר המחקרי השי לתואר תלמידים

ומלגות וספות למועמדי הפקולטה. כמו כן, הועדה אחראית לכלל עיייהם הלימודיים 

  ים.של הסטודטים בתארים המחקרי

  

   המרוכזות בתכיות מתקדמים לתארים ועדה

 גבעון מרב"ד עו, ברד יצחק' פרופאייל,  עדי' פרופיעקב חבה (יו"ר),  ר"דהועדה:  חברי

  ).תפקידה(מתוקף  כוכב אסתי' וגב) תפקידה(מתוקף 

  

  ראשון תואר לעייי ועדה

ד"ר מרים  ,אגון-סיון שלמה ר"דזיו בורר, ר"דיעקב חבה (יו"ר),  ר"ד:ועדה חברי

"ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה) וגב' טליה אברמוביץ' (מתוקף עו ביטון,-מרקוביץ'

  תפקידה). 

 תעסוק השוים בהרכביה הועדה. ובתלמידיה הראשון התואר בתכית תעסוק הועדה

 של אקדמית החוץ והפעילות החברתית המעורבות, האקדמית המצויות בטיפוח

 תכיות ובין המרצים בין תיאום, ופרסים מלגות העקת על אחראית הועדה. התלמידים

רמת ההוראה והקשר בין  ורשיפ"ם, תו להמלצות בהתאם השוים בקורסים ההוראה

. בוסף, תסייע הועדה לתלמידים בפיתוח קריירה משפטית ותטפל תלמידיםהוהמורים 

  בכלל הפיות המיוחדת ובבעיות המשמעת.  

  

  

  

  

  

  ראשון לתואר תלמידים לקבלת ועדה
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 חיים"ר דג'ובראן, - "ר מאל תותריד, (יו"ר) ביטון-'מרקוביץ מרים"ר ד :הועדה חברי

 אורטל' וגב) תפקידה מתוקףיעקב חבה (מתוקף תפקידו), עו"ד מרב גבעון ( ר"ד, שפירא

  (מתוקף תפקידה).  שמש

ממליצה לפי מועצת הפקולטה על הקריטריוים לקבלת סטודטים ואחראית על  הועדה

  הליך הקבלה והקשר עם המשרד לקבלת תלמידים ועם המשרד למעורבות חברתית. 

  

  ספריה לעייי ועדה

' פאולה בראשי (מתוקף וגב דגן (יו"ר), פרופ' עמיחי רדזיר ' ציליפרופ :הועדה ירחב

  תפקידה). הועדה אחראית מטעם הפקולטה לעייי הספריה בשיתוף עם מהלת הספריה. 

  

  ראשון לתואר הלימודים תכית לבחית ועדה

 יעקב"ר ד, אלברשטיין מיכל' פרופ), תפקידו מתוקף(יו"ר  אייל עדי' פרופ: הועדה חברי

(מתוקף תפקידו), פרופ' בימין שמואלי, עו"ד מרב גבעון (מתוקף תפקידה) וגב' עדי  חבה

  לוי פרח (מתוקף תפקידה). 
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  ראשון לתואר תלמידים וקבלת רישום .2

  רישום תאי   2.1

  הרישום  מועד   2.1.1

  .האויברסיטה של הרגיל הרישום במועד תתקיים למשפטים לפקולטה ההרשמה

  

  בגרות תעודת   2.1.2

 ואשרלפקולטה למשפטים רק מועמדים אשר בחו בבחיה הפסיכומטרית  יירשמו

  :האלה התאים מן אחד לפחות לגביהם מתקיים

 .לפחות 90 של קללומש ציוים בממוצע ישראלית בגרות תעודת בעלי  .א

 .לפחות 80 של ציוים בממוצע מוכרת ישראלית באויברסיטה"בוגר"  תעודת בעלי  .ב

 .לעיל לאמור הציוים ברמת המקבילה"ל מחו קבילה תעודה בעלי  .ג

  פסיכומטרית בחיה  2.1.3

 בבחיה להיבחן חייבים, אקדמאי תואר בעלי מועמדים בכללם, המועמדים כל  .א

  .הרישום בשת אפריל מחודש יאוחר לא הפסיכומטרית

 על עולה שלהם הפסיכומטרית הבחיה שציון מועמדים יירשמו למשפטים לפקולטה  .ב

600.  

או    L.S.A.Tבעלי תעודות מחו"ל רשאים להגיש ציון תקף של בחית  מועמדים  .ג

S.A.T. 

יכול  1984בוגר תואר שלישי או מועמד אשר החל ללמוד לתואר ראשון לפי שת   .ד

  הפקולטטיבית. וועדת קבלהת לדיון בפסיכומטריציון בבחיה ה ללאהגיש מועמדות ל

  

. הרישום תקופת לתום עדהמסמכים והציוים חייבים להמציא את כל  המועמדים  2.1.4

  .הלימודים ח"דו של העתקים שי להציג מתבקשים אקדמיים תארים בעלי מועמדים

 בסיבות זה בסעיף הקובים המועדים את להאריך רשאית תלמידים לקבלת הוועדה  2.1.5

  .הוועדה אישור ללא מיוחדות פיות תידוה לא. מיוחדות
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  קבלה תאי  2.2

   ישראלית בגרות תעודות בעלי מועמדים  2.2.1

 המועמדים שהם ישראלית בגרות תעודת בעלי מועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה

  .לעיל 2.1 בסעיף הרישום בתאי העומדים, ביותר הגבוהים ההישגים בעלי

  :האלה המרכיבים של ממוחשב שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 .הבגרות ציוי ממוצע  .א

 הפסיכומטרית הבחיה ציון  .ב

  הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית על פי הקריטריוים האמורים.  תהליך

  אקדמיים תארים בעלי מועמדים  2.2.2

מבין בעלי תארים  ביותר הגבוהים ההישגים בעלי מועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה

  לעיל. 2.1העומדים בתאי הרישום בסעיף  אקדמיים קודמים

  :האלה המרכיבים שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 .ההתמחות ומקצוע האקדמי התואר ציוי  .א

 .הפסיכומטרי בחית ציון  .ב

  .הבגרות תעודת בציוי התחשבות תיתכן מיוחדים במקרים

 .הקבלה בהליך בחשבון יובאו לא גרבו בתעודת המועמד את זיכו שלא אקדמיים לימודים

  .הראשון לתואר הפקולטטיבית הקבלה ועדת בידי תוה המועמדים קבלת

  "למחו תעודות בעלי מועמדים  2.2.3

 בעלי מבין ביותר הגבוהים ההישגים בעלי המועמדים יתקבלו למשפטים לפקולטה

  .לעיל 2.1 בסעיף הרישום בתאי העומדים"ל מחו התעודות

  :האלה המרכיבים שקלול ידי על תיקבע ההישגים רמת

 אקדמיים ציוים או בגרות ציוי  .א

 או בחיה מקבילה הפסיכומטרית הבחיה ציון  .ב

  .הראשון לתואר הפקולטטיבית הקבלה ועדת בידי תוה המועמדים קבלת

  קבלה הודעת  2.2.4

 לקבלת המשרד מן קבלה הודעת יקבלו למשפטים לפקולטה שיתקבלו מועמדים

 ולימודי את יאשר שהתקבל שהמועמד לאחר רק סופית יאושר הקבלה הליך. תלמידים

  בכתב למזכירות הפקולטה במועד שיידרש.
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  .המיין מן שלא במעמד סטודטים לפקולטה יתקבלו לא   2.2.5

  .חלקית בתכית ללמוד המבקשים סטודטים לפקולטה יתקבלו לא   2.2.6

  מתקדמת לשה קבלה  2.3

  .בלבד השייה הלימודים לשת אפשרית מתקדמת לשה סטודט קבלת   2.3.1

 או למשפטים בפקולטה שלמד לסטודט ורק אך תתאפשר מתקדמת לשה סטודט קבלת   2.3.2

 סיטאותבאויבר למשפטים בפקולטות חלקיים לימודים .בארץ למשפטים במכללה

  הפקולטה לעיין קבלה לשה מתקדמת. ידי על מוכרים אים"ל בחו

  :הבאים מהתאים אחד פי על להתקבל יהיה המועמד על   2.3.3

  לפקולטה. הרגילים הקבלה בתאי עמד המועמד  .א

 במשפטים הראשוה הלימודים בשתלפחות  90 שלבעל ממוצע ציוים  המועמד  .ב

העליוים של הכתה  5% - ובוסף הציג אישור רשמי על מיקומו ב ,אחר אקדמי במוסד

  לפחות. 600פסיכומטרי של  והוא בעל ציון

  :הבאים התאים עליו יחולו מתקדמת שהל סטודט משהתקבל  2.3.4

תלמידים בהתאם  לעייי הוועדה ידי על תיקבע הסטודט של הלימודים תכית  .א

  .מיםלהיקף הלימודים הקוד

 ללמוד הסטודט יידרשאילן, -בר מאויברסיטת בוגר תואר לקבל מת על  .ב

  .למשפטים בפקולטה הדרשת הלימודים מתכית מחצית לפחות באויברסיטה

  ללימודים קבלה הקפאת  2.4

 ויהא ללימודים קבלתו את להקפיא יוכל לא למשפטים לפקולטה התקבל אשר מועמד

 יהא, בלימודים הסטודט יתחיל לא אם. הלימודים שת באותה קבלתו את לממש עליו

 בעת שיהיו כפי הקבלה בתאי ולעמוד הבאה הלימודים בשת מחדש להירשם עליו

  .החדש הרישום

  לימודים הארכת  2.5

 כפי לתקות כפוף יהיה, בקשתו והתקבלה לימודים להארכת בקשה הגיש אשר סטודט

תוך התאמה לשיויים שיחולו בתכיות  זאת כל, הראשוה לימודיו בשת רסמושפו

  הלימודים של הפקולטה מעת לעת.
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  בר- איהבאמצעות מערכת  שעותמערכת  עריכת  2.6

  כלליות החיות   2.6.1

ההרשמה  לתכית הלימודים בפקולטה למשפטים מתבצעת באמצעות מערכת ההרשמה

 מערכת. לפקולטה בהגעה צורך כל ללא וזאת, "בר-אי" האויברסיטאית באיטרט

 מושכלת בצורה שעות מערכת ולתכן קורסים לבחור לסטודטים מסייעת ההרשמה

 במידת, התאמה ותוך הרלווטיות וההגבלות האקדמיים התאים שמירת תוך, ומסודרת

  להעדפות האישיות. ,האפשר

  למערכת  כיסה  2.6.2

 זאת(ובכלל  בקמפוס לאיטרט המקושר מחשב מכל אפשרית הרישום למערכת הכיסה

  :בכתובת') וכו במשרד (בבית, לו ומחוצה) בספריה המחשבים מכיתות

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 

  .הדרכה ומצגת המערכת על כלליים הסברים גם למצוא יתן זה באתר

  להרשמה זמן חלון  2.6.3

מקצה לכל סטודט חלון זמן להרשמה, אשר קבע מראש ע"י  בר- אי מערכת

זה יתן  זמן פרקהאויברסיטה. חלון ההרשמה עצמו פתח למשך ארבע שעות ורק ב

 להירשם לקורסים המוצעים באותו זמן. לאחר פרק זמן זה, יכול כל סטודט להירשם

 במערכת" הוירטואלי יעוץ"ב" שזמן ותבחלוית "חלו לקורסים במועדים המפורטים

מתל מדור .בר-אי" (יות לימודים ומעקבתכ)  יברסיטאיט יידעהאוי  - כל סטודלפ

  . לו קבען הזמן שחלו מועד לגביתקופת הרישום 

(הואיל  לפקולטה פייה באמצעות רישוםל הזמןלא יתן לשות את חלון  :לבכם לתשומת

  ).האויברסיטאית הממוחשבת המערכת ידי על קבע והוא

  ומקצועית טכית תמיכה  2.6.4

או  03-5317000ממדור שמ"ע בטלפון  יתן לקבל –טכית בהפעלת המערכת  תמיכה  .א

 *.9392 -ב

יתן לקבל בכל אחד מימי  –בושאי עריכת תכית הלימודים  מקצועי וייעוץ תמיכה  .ב

  .פורסמויהרישום הפעילים, במוקד הייעוץ של הפקולטה בימים ובשעות ש

     :ההפקולט של הרישום יועצי צוות עםהתקשרות  דרכי  .ג

   Law.help@biu.ac.il "ל:דוא .1    

  , בשעות הפעילות.03-5318161/2: הטלפון באמצעות. 2                 
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  , )כיסה קומת, 001 חדר, 306 משפטים(ביין  למשפטים הפקולטה של יועציםה בחדר. 3   

  בתקופת הרישום, בשעות הקבלה כפי שיפורסמו באותו מועד.      

  בקורסים מקומות מכסת  2.6.5

מכסות בכל קורסי  הוקצומת ליצור שוויון באפשרויות הרישום בין מועדי הרישום,  על

 חלוות כל לאורך ייפתחו אלו מכסות. לשות הלימוד השוות הבחירה ובסמיריוים

 מלאים היו אשר קורסים בהם מקרים שייתכו הרי, שכך כיוון. הרישום בתקופת הזמן

 מחושבות בצורה מדויקת על פי מספר המכסות. לרישום שוב פתחו מסוים בזמן

הסטודטים ומספר ש"ס שעליהם לקחת בכל שה בהתאם לכך גם שמרות מכסות בכל 

  קורסי הבחירה ובסמיריוים המחקריים לתלמידי התואר השי.

  הרשמה הוראות  2.6.6

  :ראשון לתואר רישום החיות  .א

 "חבתשע' א שה )1

 "חבתשע' ב שה )2

 "חבשתע' ג שה )3

 "חבתשע' ד שה )4

 שי לתואר רישום החיות  .ב

  שלישי לתואר רישום החיות  .ג

 הלימודים! בתום ההרשמה כולה יש לבדוק את התאמת הרישום לתכית חשוב  .ד

מילוי ועמידה  ,בדיקה על האחריות". לימודים יתתכ"מאזן ל כיסה באמצעות

  בחובות היה על הסטודט.

 האשכולות את להם שאין או מובה במערכת לבחור יכולים אים אשר סטודטים  .ה

 לתחילת בסמוך האפשרי בהקדם לפות צריכים, שלהם הלימודים תלש הרלווטיים

 כבר לראות יתן האשכולות את. הפקולטה של הרישום יועצי אל שלהם הזמן חלון

  .המערכת של היסוי בתקופת

  

	

	מתקדמים לתארים תלמידים וקבלת רישום .3

  כללי –שי  תואר  3.1

  הלימוד מסלולי   3.1.1

 .LL.M):( במשפטים שי לתואר הבאים המסלולים מתקיימים בפקולטה  .א
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  . לעורכי דין ולמשפטים (תזה) חקרמסלול הכולל עבודת מ –א'  מסלול

  .לעורכי דין ולמשפטים מסלול ללא עבודת מחקר –ב'  מסלול

  .ולמשפטים דין לעורכי מחקר עבודת ללא מרוכזמסלול  –ג'  מסלול

 :(.M.A)מתקיימים המסלולים הבאים לתואר שי בלימודי משפט  בפקולטה  .ב

  מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי כלכלה, מהל עסקים וחשבואות. –ד'  מסלול

  מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח. –ה'  מסלול

  מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי תואר במיסוי. –מסלול ו' 

  תכית לתואר ברגולציה ומדייות סביבתית בשיתוף עם המחלקה לגאוגרפיה. –מסלול ז' 

  השי התואר ללימודי הרשמה   3.1.2

  .האויברסיטאית שי לתואר הוועדה באמצעות מתבצעת השי התואר ללימודי ההרשמה

  הלימודים משך   3.1.3

  :השי לתואר הלימודים משך

 .שתיים , ז'ב'-'א במסלולים  .א

 שה אחת. –ג' (ללא תזה)  במסלול  .ב

 עד ארבעה עשר חודשים. –' (ללא תזה) ו-ד' יםבמסלול  .ג

  .לימודיו יופסקו לעיל הקצוב הזמן בפרק השי התואר לימודי את יסיים לא אשר סטודט
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 יסוד בלימודי האויברסיטה דרישות אחר למלא חייבים' ב - ו' א במסלולים סטודטים   3.1.4

  .האגלית ובשפה ביהדות

 הוועדה לתקון כפופים יהיו בפקולטה השי לתואר הלימוד מסלולי בכל הסטודטים   3.1.5

 על וספות דרישות יציב האויברסיטה שתקון במידה. באויברסיטה גוהה שי לתואר

  .הסטודטים על הוספות הדרישות גם יחולו, זה בשתון המצויות אלו

לא יהיה זכאי  ,75 –מ  מוך יהיהבתום לימודי התואר השי  ציויושממוצע  סטודט   3.1.6

  .מוסמך דתועלת

  לתואר שלישי  דיםוהלימ המשך   3.1.7

מסלולי התואר השי במשפטים (ללא תזה) מיועדים בעיקר לבעלי  –ג' - ב' םמסלולי  .א

עיין אקדמי בתחומי התמחות מסוימים, שאין בכוותם לפתח קריירה מחקרית. עם 

להגיש בקשה להשלמת תזה לתואר  יוכלו אלו במסלולים מצטייים טיםזאת, סטוד

לחילופין, יוכלו סטודטים  .)3.8השי לצורך המשך לימודים לתואר שלישי (סעיף 

מצטייים במסלולים אלו להגיש בקשה להתקבל לתואר שלישי במסלול השלמות 

  ).3.9(סעיף 

משפט איו מאפשר  בלימודי שי לתואר במסלולים ודיםסיום הלימ –' ו-'ד מסלולים  .ב

  המשך לימודים לתואר שלישי.

  .דין בעריכת עיסוק מאפשר איו' ו- 'ד במסלולים הלימודים סיום, ספק למיעת  3.1.8

  ' א מסלול -שי עם תזה  תואר  3.2

  כללי  3.2.1

  :דרכים משתי באחת אפשרית, תזה עם במסלול השי התואר ללימודי הקבלה

מיועד למספר מוגבל של סטודטים אשר כבר בשלב המועמדות  –הישיר  המסלול  .א

 הוכיחו יכולת מחקרית.

מיועד לסטודטים אשר סיימו שת לימודים אחת לתואר שי  –העקיף  המסלול  .ב

 במסלול ללא תזה.

 לתארים הוועדהלהלן איה מבטיחה קבלה לתכית.  םהתאי בכל עמידה כי יודגש

 הטובים המועמדים את לבחור הדעת שיקול את לעצמה שומרת מחקריים יםתקדממ

  .הקבלה בתאי שיעמדו אלו מבין ביותר

  תזה עם הישיר למסלול קבלה תאי   3.2.2

 תזה עם שי תואר ללימודי להתקבל בקשה להגיש יוכלו במשפטים ראשון תואר בוגרי

  :כדלקמן בתאים שעמדו ובתאי
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 .הראשון התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון  .א

 .האחר בסמיריון 90 -ו הסמיריוים באחד 85 ציון  .ב

  :לבקשתם יצרפו למסלול להתקבל המבקשים

 .ןראשו תואר ציוי גיליון  .א
 .הראשון התואר סיום עם בכתה דירוג על המעיד רשמי מסמך  .ב

 להחיות ובהתאם עמודים 4-5 של(בהיקף  מוצעה למחקר ביחס כווות הצהרת  .ג

 .*)הפקולטטיביות

 זה.הת לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת  .ד

 .הראשון התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה קשיח עותק  .ה

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי  .ו

  תזה עם העקיף למסלול קבלה תאי  3.2.3

 להצטרף ומבקשיםשהתקבלו למסלול לתואר שי ללא תזה (מסלול ב')  סטודטים

קבלתם ללימודים להירשם לקורסים  עם דרשים תזה עם שי לתואר יףהעק למסלול

  :להלן כמפורט, תזה ללא במסלול הדרש הקורסים מהיקף מחצית לפחות של היקףב

  **)99-300( תזה לכתיבת הכה סדת  .א

  **)99-825" (ימשפט"מחקר  –מחקרי  סמיר  .ב

  פקולטהה סגל חבר בהחיית מחקרי סמיר  .ג

  "סש 6 של בהיקף בחירה מקצועות  .ד

 ממוצעש בתאי תזה עם שי רלתוא למסלול למעבר בקשה להגיש יוכלו סטודטים

באחד הסמיריוים  85 וןצילהם  יש, וכמו כן 85-איו ופל מ לעילש בדרישות הםציוי

  .האחר בסמיריון 90וציון 

 גבי על, אוגוסט חודש מסוף יאוחר ולא, הראשוה הלימודים שת סיום עם תוגש הבקשה

  :לצרף יש לבקשה. שי לתואר האויברסיטאית הוועדה של פייה טופס

 .השי בתואר ראשוה שה ציוי וגיליון ראשון תואר ציוי גיליון .1

 יותלהח ובהתאם עמודים 4-5(בהיקף  עהמוצ למחקר ביחס כווות הצהרת .2

 )*.הפקולטטיביות

 .התזה לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת .3

 סגל פים של הפקולטה. חבר שלכתובה אחת לפחות  המלצה .4

 **בשה שהסמיר או הסדה לא יתקיימו, יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודטים באותה שה.
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  הלימודים  מהלך   3.2.4

  .ש"ס 28הלימודים היא בהיקף של  מסגרת  .א

  :הבאות המצטברות בדרישות עמידהב מותה במסלול הלימודים המשך  .ב

  לפחות. 80בציון ממוצע של  השייה הלימודים שת לסיום עד עההשמי חובות השלמת. 1

  .הראשוה הלימודים שת של אוגוסט חודש סוף עד מחקר הצעת הגשת. 2

  הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שת הלימודים השייה. –. במסלול העקיף 3

  מסלול ב' –שי ללא תזה  תואר   3.3

  קבלה תאי   3.3.1

 מטעם במשפטים בוגר תואר בעלי לסטודטים מיועד תזה ללא שי לתואר המסלול

לפחות בתואר הראשון, או ציון  80"ל, שלהם ממוצע ואויברסיטה מוכרת בארץ או בח

   .ש"ס 32היא בהיקף  הלימודיםהשווה בערכו לציון זה. מסגרת 

  שי לתואר תזה השלמת   3.3.2

 להשלמת בקשה להגיש יוכלו זה במסלול לימודיהם שסיימו מצטייים סטודטים  .א

  :כדלקמן בתאים שעמדו ובתאי שי לתואר תזה

  .השי התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון. 1

  .האחר  בסמיריון 90 וציון הסמיריוים באחד 85 ציון. 2

  :לצרף יש שי לתואר תזה להשלמת לבקשה  .ב

  .והשי הראשון בתואר ציוים גיליוות. 1

  .השי התואר סיום עם בכתה דירוג על המעיד רשמי מסמך. 2

    להחיות ובהתאם עמודים 4-5 היקף(ב המוצע למחקר ביחס כווות הצהרת. 3

  )*.פקולטטיביותה    

  .יתרון תהווה התזה לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת. 4

  .השי התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה קשיח עותק. 5

  .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי. 6
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  .הלימודים שת של' א סמסטר לסוף עד תוגש לתזה המחקר הצעת  .ג

  שה אחת. –הלימודים בהשלמת תזה  משך  .ד

 תזה עם שי לתואר כסטודטים יתקבלו תזה השלמת למסלול שהתקבלו סטודטים  .ה

 תואר תלמידי היו כאילו שי לתואר האויברסיטאית הוועדה לתקון כפופים ויהיו

 .תזה עם שי

  שי לתואר תזה השלמת  3.4

 יוכלו) ללא תזה LL.M(  די תואר שי במשפטיםלימו שסיימו מצטייים סטודטים  .א

  שי ובתאי שעמדו בתאים כדלקמן: לתואר תזה להשלמת בקשה להגיש

  .השי התואר בלימודי לפחות 85 ממוצע ציון. 1

  .האחר בסמיריון 90 וציון, הסמיריוים באחד 85 ציון. 2

    :לצרף יש שי לתואר תזה להשלמת לבקשה  .ב

  .והשי הראשון בתואר ציוים גיליוות. 1

  .השי התואר סיום עם בכתה דירוג על המעיד רשמי מסמך. 2

  עמודים ובהתאם 4-5 של בהיקף( המוצע למחקר ביחס כווות הצהרת.3

  )*.להחיות הפקולטטיביות              

  .התזה לעבודת כמחה לשמש הפקלוטה סגל חבר הסכמת. 4

  .השי התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה עותק. 5

  .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי. 6

  

  פקולטטיביות בוגע לכתיבת הצהרת כווות יתן למצוא במדור תארים מחקריים.*החיות 
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  מסלול ג' –תזה)  ללא תמרוכז תכית( ולמשפטים דין לעורכי שי תואר     3.5

  כללי   3.5.1

 בשלושה לעורכי דין ולמשפטים מתקיימת (.LL.M)לתואר שי במשפטים  התכית

  ציבורי.-פלילי משפחה,- גישור ,מקרקעין-מסחרי מסלולי לימוד:

מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שוים של המשפט, תוך הקפדה על  התכית

שילוב היבטים מעשיים. מטרת התכית היא להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודטים 

 בת המשפטית מציאותהבתחום ההתמחות ולתת להם כלים עדכיים להתמודדות עם 

וזמ.  

בתה תוך התחשבות מרבית בלוח הזמים הצפוף של עורכי דין פעילים.  התכית מסגרת

   קלדרית שה של בתקופה שי תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודטים

  .אחת            

  קבלה  תאי   3.5.2

לפחות במוסד אקדמי  80בממוצע ציוים של  (.LL.B)תואר ראשון במשפטים  סיום  .א

  מוכר בארץ או באויברסיטה מוכרת בחו"ל בממוצע ציוים מקביל.

 המועמדים את לבחור הדעת שיקול את לעצמה שומרת מתקדמים לתארים הוועדה  .ב

לוועדה שיקול דעת לקבל במקרים מיוחדים  .הקבלה בתאי שעמדו אלו מבין הטובים

  בעלי ממוצע מוך יותר.

  .מוגבל בתכית המקומות מספר  .ג

  הלימודים ומבה התכית דרישות   3.5.3

 כולל"ס ש 32 הוא הלמד הקורסים היקף. מובית במסגרת םהיבתכית זו  הלימודים

לפי דרישות האויברסיטה. כל סטודט חייב להשתתף בכל הקורסים  ,לימודי משפט עברי

  המיוחדים לתכית, ולבחור שי סמיריוים מתוך המוצעים במסגרת התכית.

  הלימודים סיום   3.5.4

  .לפחות 75 של ממוצע הו זה במסלול הלימודים לסיום תאי

  .3.4בסעיף  כמפורטתזה  השלמת   3.5.5
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שי בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מהל עסקים וחשבואות (ללא  תואר   3.6
  מסלול ד' –תזה) 

  כללי   3.6.1

לבוגרי כלכלה, מהל עסקים  (.M.A)לתואר שי ללא תזה בלימודי משפט  התכית

וחשבואות מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שוים של המשפט המסחרי, המשפט 

טק, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת - סים והייהמהלי, דיי עבודה, דיי מי

 להם ולתת המשפט בתחומי הסטודטים לתכהתכית היא להרחיב ולהעמיק את הש

  .זמו בתהמסחרית -המשפטית המציאות עם להתמודד עדכיים כלים

בתה מתוך התחשבות מרבית בלוח הזמים הצפוף של אשי המגזר העסקי ושל  התכית

רואי חשבון פעילים. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים כדלהלן: 

 קיץ סמסטר), סמסטר ב' (סמסטר א', ח"תשע הלימודים שת, ז"תשע קיץ סמסטר

 של בתקופה שי תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודטים. ח"תשע

  .קלדריים חודשים עשר חמישה

  קבלה תאי   3.6.2

 חשבואות או םעסקי מהל, בכלכלה ראשון תואר לבעלי מיועדת התכית  .א

  .ומעלה 80 של"ל בממוצע בחומוכרת בישראל או  יטהאויברסמ

ללימודים מותית בקריטריוים המקובלים באויברסיטאות ובהחלטת  הקבלה  .ב

בפקולטה שומרת לעצמה את  מתקדמיםהפקולטה למשפטים. הוועדה לתארים 

 שיתקבלו אלו את הקבלה בתאי שעומדים המועמדים מבין לבחור הדעת שיקול

  .80 - לוועדה שיקול דעת לקבל במקרים מיוחדים בעלי ממוצע מוך מ .לתכית

  הלימודים ומבה התכית דרישות   3.6.3

לימודי משפט עברי לפי  כולל"ס ש 56 והיקפם מובית רתבמסג הם זו בתכית הלימודים

דרישות האויברסיטה. כל סטודט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכית, 

ולבחור שי סמיריוים מתוך הסמיריוים המוצעים במסגרת התכית. במסגרת 

 עם מסורתית פרוטלית הוראה המשלבים", משולב"תקשוב  קורסי מוייקיתהלימודים 

  .ברשת הוראה

  הלימודים  םסיו   3.6.4

 שחויב סטודט, אתז עם. לפחות 75 של ממוצע הו זה במסלול הלימודים לסיום תאי

 של בממוצע ההשלמה מקורסי אחד כל יסיים, מוך קבלה ממוצע יןבג השלמה בקורסי

  .לפחות 76

  .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו בתכית הלימודים   3.6.5

  במשפטים. מחקרי לתואר לימודים המשך מאפשרהלימודים במסלול זה איו  סיום   3.6.6
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  מאפשרים עיסוק בעריכת דין. אים הלימודים, ספק למיעת   3.6.7

הרוח (ללא  יעמד ולבוגרי החברה יעמד לבוגרי משפט בלימודי שי תואר   3.7

  מסלול ה' –תזה) 

  כללי   3.7.1

 החברה במדעי ראשון תוארלבעלי  (.M.A)לתואר שי ללא תזה בלימודי משפט  התכית

 של שוים בתחומים קורסים של רחב מגוון מציעה הרוח במדעי ראשון תואר לבעלי או

 שילוב על הקפדה תוךטק, -והיי יםחוז דיי, עבודה דיי, משפחה ייד, הציבורי המשפט

מטרת התכית היא להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודטים בתחומי  .מעשיים היבטים

המסחרית בת  - עם המציאות המשפטית תכלים עדכיים להתמודד המשפט ולתת להם

  ימיו.

, שת ז"תשעקיץ  סמסטרעוקבים כדלהלן:  סמסטריםארבעה  משכויי לתואר הלימודים

  .ח"תשע קיץ סמסטר), 'ב סמסטרו 'א(סמסטר  ח"תשעהלימודים 

 עשר חמישה של בתקופה שי תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודטים

  .קלדריים חודשים

  קבלה  תאי   3.7.2

 יטהאויברסמ הרוח במדעי או החברה במדעימיועדת לבעלי תואר ראשון  התכית  .א

  .ומעלה 80 של"ל בממוצע בחומוכרת בישראל או 

ללימודים מותית בקריטריוים המקובלים באויברסיטאות ובהחלטת  הקבלה  .ב

בפקולטה שומרת לעצמה את  מתקדמיםהפקולטה למשפטים. הוועדה לתארים 

 שיתקבלו אלו את הקבלה בתאי שעומדים המועמדים מבין לבחור הדעת שיקול

  .80 - לוועדה שיקול דעת לקבל במקרים מיוחדים בעלי ממוצע מוך מ .לתכית

  הלימודים ומבה התכית דרישות   3.7.3

לימודי משפט עברי לפי  כולל"ס, ש 56 והיקפם מובית רתבמסג הם זו בתכית הלימודים

דרישות האויברסיטה. כל סטודט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכית, 

 במסגרת. התכית גרתולבחור שי סמיריוים מתוך הסמיריוים המוצעים במס

 עם מסורתית פרוטלית הוראה המשלבים", משולב"תקשוב  קורסי מוייקית הלימודים

  .ברשת הוראה

  הלימודים  סיום   3.7.4

  .לפחות 75 של ממוצע הו זה במסלול הלימודים לסיום תאי
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  .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו בתכית הלימודים   3.7.5

  במשפטים. מחקרי לתואר לימודים המשך שרמאפ איו זה במסלול הלימודים סיום   3.7.6

  מאפשרים עיסוק בעריכת דין. אים הלימודים, ספק למיעת   3.7.7

  כללי –שלישי  תואר   3.8

  שלישי לתואר הלימוד מסלולי   3.8.1

  ):Ph.D( שלישי לתואר הבאים הלימוד מסלולי מתקיימים בפקולטה

 .תזה עם שי תואר לבוגרי רגיל מסלול  .א

 .תזה ללא שי תואר לבוגרי השלמות מסלול  .ב

 .ראשון תואר לבוגרי משולב מסלול  .ג

 .ראשון תואר לבוגרי ישיר מסלול  .ד

  ללימודים הרשמה   3.8.2

 לתואר האויברסיטאית הוועדה באמצעות מתבצעת השלישי התואר ללימודי ההרשמה

 קבלה מבטיחה איה להלן המפורטים המוקדמים התאים בכל עמידה כי יודגש.  שלישי

 שיקול את לעצמה שומרת מחקריים מתקדמים לתארים הפקולטטיבית הוועדה. לתכית

  .הקבלה בתאי שעמדו אלו מבין ביותר הטובים המועמדים את לבחור הדעת

 בלימודי האויברסיטה דרישות אחר למלא חייבים בפקולטה שלישי לתואר הסטודטים  3.8.3

  .האגלית ובשפה ביהדות יסוד

 הוהג שלישי לתואר הוועדה לתקון כפופים יהיו בפקולטה שלישי לתואר הסטודטים  3.8.4

 תקוןידי הוועדה לתואר שלישי. במידה ו על בפרד ומתפרסם באויברסיטה

 הדרישות גם יחולו, זה בשתון המצויות אלו על וספות דרישות יציב האויברסיטה

  .הסטודטים על הוספות

  

  מסלול רגיל לבוגרי תואר שי עם תזה –שלישי  תואר   3.9

  קבלה תאי   3.9.1

(או  במשפטים תזה עם שי ותואר במשפטים ראשון תואר בוגר להירשם יוכל זה למסלול

  :כדלקמן בתאים שעמד בתאי) אחר רלווטי בתחום

 לפחות בלימודי התואר השי. 86ממוצע  ציון  .א
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 .ההתז בעבודת לפחות 86 ציון  .ב

  :לבקשתם יצרפו הרגיל למסלול להתקבל המבקשים   3.9.2

  .השי התואר ציוי וגיליון הראשון התואר ציוי גיליון  .א

 להחיות םובהתא עמודים 4-5 בהיקף[ המוצע רלמחק ביחס כווות הצהרת  .ב

  .]במדור תארים מחקריים) מצואל יתן( הפקולטטיביות

  .הדוקטורט לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת  .ג

  .שי לתואר התזה מעבודת קשיח עותק  .ד

 .המועמד עם קודמת היכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובת המלצות שתי  .ה

  מסלול השלמות לבוגרי תואר שי ללא תזה –שלישי  תואר   3.10

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלולהקבלה 

  לתארים מחקריים.  פקולטטיביתה

 במשפטים תזה ללא שי ותואר במשפטים ראשון תואר בוגר להירשם יוכל זה למסלול   3.10.1

  :כדלקמן בתאים שעמד ובתאי

  .השי התואר בלימודי לפחות 90 ממוצע ציון  .א

  השי התואר בלימודי הסמיריויות העבודות מן אחת בכל לפחות 90 ציון  .ב

  :לבקשתם יצרפו השלמות למסלול להתקבל המבקשים   3.10.2

  .השי התואר ציוי וגיליון הראשון התואר ציוי גיליון  .א

 להחיות ובהתאם עמודים 4-5(בהיקף [כווות ביחס למחקר המוצע  תהצהר  .ב

  .])(יתן למצוא במדור תארים מחקריים הפקולטטיביות

  .הדוקטורט לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת  .ג

  .השי התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה קשיח עותק  .ד

  .המועמד עם קודמת רותכה שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי  .ה

 של לתזה ערך שוות עבודה שהיא, השלמה עבודת לכתוב הסטודט יידרש הז במסלול   3.10.3

 לפחות 90 ציון בהשגת מותה שלישי לתואר הלימודים המשך. אחת שה בתוך, שי תואר

  .ההעבוד על בבחיה ועמידה ההשלמה בעבודת

  מסלול משולב לבוגרי תואר ראשון –שלישי  תואר   3.11

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלולהקבלה 

  לתארים מחקריים.  פקולטטיביתה
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המסלול הישיר מקה לסטודט זכאות לתואר שי במהלך  תלעומ, המשולב המסלול  3.11.1

  .להלן שיפורטו בדרישות שעמד לאחרהלימודים 

  קבלה תאי   3.11.2

  :שלבית דו היה המשולב למסלול הקבלה

  לשתון. 3.2.2קבלה לתואר שי עם תזה: על פי הפירוט בסעיף  –ראשון  שלב  .א

 להגיש יתן השייה הלימודים שת סוף לקראת: שלישי לתואר קבלה -   שי שלב  .ב

  :הבאים התאים בהתקיים שלישי לתואר לקבלה בקשה

 בלימודים ציוים וקבלתעם תזה  ילתואר ש הדרשת הלימודים מכסת השלמת .1

 ציוים בממוצע אלו לימודים לסיים יש. השייה הלימודים שת לתום עד אלה

  .הסמיריויות העבודות מן אחת בכל לפחות 90 ציון לקבל וכן. 90- מ ופל שאיו

  .שלישי תואר ללימודי רישום .2

  לשיפוט שלישי וארתל מחקר הצעת הגשת .3

  :לבקשתם יצרפו המשולב למסלול להתקבל המבקשים   3.11.3

  .השי התואר ציוי וגיליון הראשון התואר ציוי גיליון  .א

 להחיות ובהתאם עמודים 4-5(בהיקף [כווות ביחס למחקר המוצע  תהצהר  .ב

  .])(יתן למצוא במדור תארים מחקריים הפקולטטיביות

  .הדוקטורט לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת  .ג

  .השי התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה קשיח עותק  .ד

 .המועמד עם קודמת הכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי  .ה

 שי תואר מסגרתבהלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש שים: שתיים  משך   3.11.4

 לא שתיים בתוך המעבר בתאי עמד שלא מועמד. שלישי תואר במסגרת שים וארבע

 מוסמך תעודת לקבל זכאי ויהיה המשולב במסלול הלימודים את להמשיך יוכל

  .שי לתואר המסלול חובות שישלים בתאי האויברסיטה

  

  מסלול ישיר לבוגרי תואר ראשון –שלישי  תואר   3.12

 הוועדה ובאישור במיוחד חריגים םבמקרי תהיה זה לימודים למסלול*הקבלה 

  לתארים מחקריים.  פקולטטיביתה

  קבלה תאי   3.12.1

 לימודיו סיום מיום שתיים עד במשפטים ראשון תואר בוגר להתקבל יכול זה למסלול

  :הבאים בתאים שעמד בתאי ראשון לתואר
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  .הראשון התואר בלימודי לפחות 90 ממוצע ציון  .א

  .הראשון התואר בלימודי הסמיריויות מהעבודות אחת בכל לפחות 90 ציון  .ב

  .הסמיריויות העבודות של איכותן ולפי הציוים לפי במועמד תדון הוועדה

  :לבקשתם יצרפו הישיר למסלול להתקבל המבקשים   3.12.2

  ראשון תואר ציוי גיליון  .א

 להחיות ובהתאם עמודים 4-5(בהיקף [כווות ביחס למחקר המוצע  תהצהר  .ב

  .])(יתן למצוא במדור תארים מחקריים הפקולטטיביות

  .הדוקטורט לעבודת כמחה לשמש הפקולטה סגל חבר הסכמת  .ג

  .הראשון התואר לימודי במהלך שהוגשה סמיריוית מעבודה קשיח עותק  .ד

  .המועמד עם קודמת הכרות שלהם אקדמיה מאשי כתובות המלצות שתי  .ה

  התכית דרישת   3.12.3

  :הבאות בדרישות לעמוד הישיר במסלול סטודט על

  "ס).ש 28( תזה עם במסלול שי לתואר הדרשת במכסה קורסים  .א

  .הסמיריויות ובעבודות הקורסים בכל, לפחות 90 של ממוצע ציון  .ב

  .הפקולטה עם בתיאום תיקבע זה במסלול הלימודים תכית  .ג
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	כללית הוראות .4

  קהל קבלת   4.1

  .מראש בתיאום - הפקולטה  הלמ ראש של הקבלה שעות   4.1.1

   להלן חדרי  .קבלה ההוגות באויברסיטהבשעות ה סטודטים יבמדור קהל קבלת שעות   4.1.2

  המדורים:            

  .105חדר  - ראשון תואר. 1

  .109חדר  –. תארים מתקדמים 2

  .102חדר  –. תארים מתקדמים מחקריים 3

  וציוים הודעות פרסום   4.2

  ציוים  פרסום   4.2.1

  :לסטודט בר-האי מערכתב יפורסמו הבחיות ציוי

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 

  אחרים ופרסומים הודעות   4.2.2

  :המופיעים הפקולטה של ופרסומים הודעות אחר בקביעות לעקוב הסטודטים על

 .הפקולטה בבייןצגים אלקטרויים המצאים  על  .א

  .האלקטרוי לדואר הודעות בשירות  .ב

  .http://www.law.biu.ac.il/allnews :למשפטיםהפקולטה  באתר  .ג

  הקורסים המתוקשבים  באתרי  .ד

  אלקטרוי לדואר הודעות שירות  4.2.3

 להצטרף מת על. האישי האלקטרוי לדואר במישרין הודעות לקבל יוכלו סטודטים

 המופיעות להחיות םבהתא התפוצה לרשימת עצמם לצרף הסטודטים על, זה לשירות

  (שירות זה חל רק על הודעות ולא על ציוים). הפקולטה באתר

  03-5317000/  *9392 – (שמ"ע) לסטודט ומידע שירות מוקד    4.3

 המוקד. הסטודט לשירות טלפוי מוקד מפעיל האויברסיטה של הסטודטים מהל

 בה האקדמית למחלקה במישרין קשור שאיו מהלי עיין בכל הטלפויות בפיות מטפל

  http://stuad.biu.ac.il/mador/shema .הסטודט לומד
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   איטרט אתרי   4.4

  http://law.biu.ac.ilהפקולטה באיטרט:  אתר

  .http://www.biu.ac.ilהאויברסיטה באיטרט:  אתר

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspxלסטודטים באיטרט:  מידע

  

  קורסים תקשוב   4.5

. בו ותומך הקורס את המלווה איטרטי אתר קיים בפקולטה היתן סמיר או קורס לכל   4.5.1

 תמידית איטראקציה ומאפשרים מגווים למידה חומרי מכילים המתוקשבים האתרים

 איכות לשיפור וסף אמצעי מהווה הקורסים תקשוב. המרצים ובין הסטודטים בין

  .בפקולטה הלמידה חווית והעצמת הלמידה

 http://lemida.biu.ac.ilהתקשוב האויברסיטאי:  אתר

  סטודטים פיות  4.5.2

   .elmeser@biu.ac.ilטכיות במערכת התקשוב יתן לפות במייל:  בבעיות  .א

באתרים המתוקשבים יתן לפות במייל:  תכיםל הוגעות בבעיות  .ב

biulawpro@gmail.com.   
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   סטודטים פיות   4.6

 והמבחים הלימודים למהלך הקשורים בושאים ראשון לתואר הסטודטים פיות  4.6.1

 פיות להגיש אין. יםהסטודט מדור באמצעות תלמידים לעייי לוועדה יוגשו בפקולטה

  .האויברסיטאית הסטטוס לוועדת בפקולטה הלמדים סיםבקור הוגעות

בצירוף    talia.abramovich@biu.ac.ilדוא"ל לכתובת:  באמצעותהבקשות יש להגיש  את   4.6.2

  הבקשה ואישורים מתאימים.

באמצעות מדור לתארים  יםתלמיד לעייי לוועדה יפו מתקדמים לתארים סטודטים   4.6.3

  .43' מס תא -מתקדמים 

קודמים יוגשו לוועדת הסטטוס של בקורסים על סמך לימודים  הכרהבעיין  פיות   4.6.4

  בהמשך). 5.10האויברסיטה (ראה הרחבה בסעיף 

  לסטודטים אישורים   4.7

  לימודים אישור   4.7.1

 ומידע"ע (שירות שמ למדור פייה באמצעות לקבל יתןעל מצב לימודים  אישור

  03-5317000 או* 9392': בטל) לסטודט

  התמחות אישור   4.7.2

אשר מילאו אחר דרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר, או סטודטים  סטודטים  .א

 חובת את בהם שסיימו ורסיםבק חסרים עובר ציוי משי יותר לאשותרו להם 

 לקבל זכאים יהיו, בוגר תעודת לקבלת הפקולטה דרישות אחר למלא כדי השמיעה

 '.ד בשה לימודיהם סיום עם התמחות אישור

 יגרור אשר סטודט. הראשון בסמסטרשה ד'  שלהשמיעה  להשלים את כל חובות יש  .ב

 .הראשון הסמסטר בתום התמחות לאישור זכאי יהיה לא', ב לסמסטר קורסים

יהיו זכאים לאישור  (בתכיות השוות) בתכית לתואר ראשון ושי משולב סטודטים  .ג

 . שה ד' התמחות בתום

  זכאות לתואר  אישור   4.7.3

הלשכה,  בחיותהדרש על פי חוק לשכת עורכי הדין להרשמה ל לתואר זכאות אישור  .א

 .האויברסיטה רשם משרדיתן לקבל אך ורק דרך 

 רשםבקשה רשמית לקבלת תואר למשרדי  ויגיש חובותיהם סיימו אשר סטודטים  .ב

התואר  תלקבל תאי היא הבקשה הגשת. במועד לימודיהם סיום עם האויברסיטה

 בטקס חלוקת התארים.
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  לסטודטים יעוץ   4.8

 במדור לקבל יתן הלימודים ובוהלי הלימודים במסגרת הוגעים בעייים לליכ ייעוץ

 מתקדמים תארים ובמדור מתקדמים תארים במדור, ראשון לתואר הסטודטים

  .הקבלה בשעות מחקריים

  בשיעורים וכחות   4.9

 הלימודים בתכית קבע אשר סמיריון או שיעור של מפגש בכל וכח להיות חייב סטודט   4.9.1

 או מקורס להרחיק רשאי מרצה. כדרש הקריאה חומרי את שהכין לאחר ולהגיע

 בקורס מפגשים בשי השתתף לא מוצדקים בלתי מטעמים אשר סטודט מסמיריון

 מוכן יגיע שלא אוויותר  "סש 4 של בהיקף בקורס מפגשים בשלושה או"ס ש 3 של בהיקף

  .כדרש לשיעורים

  .ההרחקה על בכתב לסטודט תודיע הפקולטה מזכירות   4.9.2

  .מעבר ציון לקבל או להיבחן רשאי יהיה לא שהורחק סטודט   4.9.3

  .הסמיריוים מפגשי בכל וכחותה חובת בעיין והגת יתרה הקפדה   4.9.4

  בשיעורים התהלות   4.10

 ללימודים חיויים בכיתה הדיון ואיכות בשיעוריםהאיטלקטואלית  האווירה  4.10.1

 ושאים והסטודטים המרצים. הגבוה ברמה משפטית והכשרה אויברסיטאיים

 סקרות של ברוח יתהלו בפקולטה שהשיעורים להבטיח משותפת באחריות

  .ההגבו אקדמית וברמה פעיל יהיה בהם ושהדיון הדדי וכבוד איטלקטואלית

ומוכים היטב, לרבות  בזמן, בעקביות לשיעורים להגיע דרשים בפקולטה הסטודטים   4.10.2

 פי על, לשיעור שדרשת אחרת משימה כל וביצוע כדרש חומרים של תקריאה יסודי

 כוות עם שיעורל להגיע דרשים הסטודטים. רלווטית הודעה או הקריאה רשימת

 שאלות על לעות מוכות מתוך ערית ובהקשבה יזומה בהשתתפות, פעיל חלק בו לקחת

  .בדיון חלק וליטול
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  מרצים דעת שיקול  4.11

 או לשיעור הגיע לא אשר סטודט מקורס להרחיק או מציון לגרוע דעת שיקול למרצה   4.11.1

  .המרצה ידי על שדרשו במטלות עמד שלא

 לרבות בקורס הסופי הציון מתבסס שעליהם המרכיבים את לשות דעת שיקול למרצה   4.11.2

  .בדרישותעמידה -אי בשל מציון גריעה או מיטיב ציון העקת, ביטולן או מטלות הוספת

  רקטור ומצטיין קןד יימצטי   4.12

המצטייים  הסטודטים של העיליים האחוזים שלושת ייכללו הדיקן מצטייי ברשימת   4.12.1

  .88- מ מוך יהא לא הסטודטים של ציויהם ממוצעבתואר הראשון ובלבד ש

  הציוים  ממוצע   4.12.2

 באותה הסטודט של לימודיו סמך על יחושב הדיקן מצטייי לקביעת הציוים ממוצע  .א

  אגלית והבעה עברית). (למעט שלמד הקורסים בכל שה

 קודות 16 לפחות המקים לקורסים ההצטייות בשת רשום להיות הסטודט על  .ב

 על גם חלה אלו שעות מכסת. אלו בקורסים מספריים ציוים ולקבל אקדמיות זכות

  .ביהדות יסוד מלימודי הפטורים הסטודטים

  ג'.-ו' ב', א בשים הישגיהם סמך על סטודטים ורק אך ייכללו הדיקן ברשימת  .ג

 .הדיקן ברשימת להיכלל לסטודט יאפשרו לא' ד שה של הישגים  .ד

 ושמותיהם, הדיקן בידי חתומה תעודה יקבלו הדיקן ברשימת שכללו סטודטים   4.12.3

   .המודעות לוחות על יפורסמו

 מצטיין התואר את יקבל הדיקן מצטייי מבין ביותר הגבוהים להישגים שהגיע סטודט   4.12.4

  .רקטור
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  מעבר ותאי ציוים, בחיות .5

  ציוים   5.1

  יסוד הוראות   5.1.1

  :מאלה אחד לפחות ייקבעו בפקולטה הלמד קורס בכל

 בסמסטר שיעורים בשלושה כח שלא סטודטוכחות בכל שיעור. במקרה זה,  קתבדי  .א

 .הקורס את לסיים יוכל לא, להיעדרות מוצדקת סיבה הראה ולא

 בהיקף, בקורס הציון מן חלק יהיה עליהם שהציון, סגורים בספרים קצרים בחים  .ב

 ובחומר הקריאה בחומר התמקדות מתוך, מפגשים חמישה לכל אחד בוחן לפחות של

 .בשיעורים שלמד

 .בקורס הציון מן 30%-15% של בהיקףפה -בעל בוחן  .ג

 .בכיתה פעילה השתתפות על ייתו הציון מן 15%-5% כי החלטה  .ד

 "מתו ועדת בידי תאושר ראש, הקורס במהלך רצופה למידה להבטחת אחרת דרך  .ה

 וזאת על סמך בקשה מראש של המרצה.

  הגדרות  – ציוים   5.1.2

עבודות ותרגילים. מרכיבי הציון  /אוו בייים מבחית המורכב ציון –חלקי  ציון  .א

 30%החלקי מפורסמים בשתון הפקולטה (חלק ג'). שיעור הציון החלקי לא יעלה על 

 מן הציון הכולל. 

ציון בחיה בסיום כל קורס חובה או בחירה. משקלו של ציון  –בחית מעבר  ציון  .ב

למרצה שיקול דעת לקבוע כי ציון  ציון הכולל.מן ה 70%בחית המעבר יהיה לפחות 

 עובר בבחיה הסופית היו תאי לקבלת ציון עובר בקורס.

 .כזה קיים אם, חלקי ומציון המעבר בחית מציון מורכב הקורס ציון - כולל ציון  .ג

קודות והוא יתווסף לציון הכולל. לא יתן  5ציון מיטיב לא יעלה על  –מיטיב  ציון  .ד

במקרים מיוחדים  מהסטודטים הרשומים לקורס. 50%-יטיב ליותר מלכלול ציון מ

 מהסטודטים. 2/3ובאישור הדיקן יתן להעיק לעד 

הציון הכולל של הסטודטים לאחר מסירת הציוים של בחיות המעבר  –סופי  ציון  .ה

 .100במועד ב'. בכל מקרה לא יעלה הציון הסופי של הסטודט על 

 .אחרת צוין שבו קורס למעט, ומעלה קודות 60: עובר ציון  .ו

 של המשוקלל הציוים ממוצע כאשר ,65- מ מוך ציון או 60- מ המוך ציון כשל ציון  .ז

 .65- מ מוך לימודים שת באותה הסטודט

ממוצע הציוים הסופיים שקיבל הסטודט בשת לימודים אחת  –משוקלל  ציון  .ח

 בהתחשב במספר השעות של הקורס.
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  ציוים התאמת   5.1.3

  .ציוים התאמת שיטת והגת למשפטים בפקולטה

ליצור שוויון בין רמות הציוים היתים  היא הציוים התאמת של המרכזית תכליתה  .א

 אותו מלמדיםה שוים מרצים בין רצויים בלתי יםפער לבטל ובכך, השוים קורסיםב

 השיטה תכלית. בהם שיתן הציוים ממוצע סמך של קורסים העדפת ולמוע מקצוע

 ברמות ההבדלים על שתעמוד בדרך ולבדקן בחיות לחבר המרצים את לחייב גם היא

 הסטודט של מקומו את ישקף במקצוע שהציון כך, לבחיה היגשים הסטודטים

 .לחבריו ביחס בלימודים הצלחתו מידת ואת בכיתה

-77 בטווח הסופי הממוצעלפחות, יהיה הציון  25קורס שמספר הסטודטים בו  בכל  .ב

 יחשב 50-מ המוך ציון כל. הממוצע חישוב לצורך. הציוים פיזור על הקפדה תוך, 81

 . במקרים חריגים יתן לסטות מכללים אלו באישור הדיקן.50 - ל

- משפטיות קלייקות. סדאותו סמיריוים על חלה איה הציוים התאמת שיטת  .ג

 .90הממוצע יהיה עד 

 .שי לתואר המרוכזות יותהציוים איה חלה על קורסים בתכ התאמת שיטת  .ד

  בחיות מועדי   5.2

  :הראשון בסמסטר המסתיימים בקורסים   5.2.1

  .הסמסטר חופשת בעת': א מועד

  .השי הסמסטר במהלך': ב מועד

 המיוחד המועד בחיות תתקיימה תלמידים לעייי הוועדה אישור בהיתן: מיוחד מועד

(למשרתים במילואים וזכאי  .העוקבת הלימודים בשת הקורס מבחי עם יחד בפועל

  חופשת לידה יקבע מועד מיוחד בהתאם לתקון האויברסיטה)

  :השי בסמסטר המסתיימים בקורסים  5.2.2

  .השתית החופשה של הראשוים השבועות ארבעת במהלך': א מועד  

  .השתית החופשה בהמשך': ב מועד  

 יוחדהמ המועד בחיות תתקיימה תלמידים לעייי הוועדה אישור בהיתן: מיוחד מועד  

  (למשרתים במילואים וזכאי .העוקבת הלימודים שתב הקורס בחי עם יחד בפועל  

  חופשת לידה יקבע מועד מיוחד בהתאם לתקון האויברסיטה).            

 שת של הלימוד חומר הוא, המיוחד למועד היגש הסטודט את המחייב החומר   5.2.3

 מפתח פי(על  קורסיםשמתקיים בה המועד המיוחד).  הלימודים(שת  החדשה הלימודים
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 שת באותה המיוחד המועד יתקיים החדשה הלימודים בשת יתקיימו שלא) הקורס קוד

   .לימודים

זאת, על  עם יחד. האויברסיטאי האיטרט באתר מתפרסמים הבחיות מועדי   5.2.4

  שיויים במועדים עד שבועיים לפי תום הסמסטר. ודטים להתעדכן לגביהסט

  'ב מועד   5.3

  .תובחיר פירשאי להיבחן לראשוה במועד א' או במועד ב' על  סטודט   5.3.1

  :אם', ב במועד שית להיבחן רשאי יהיה' א במועד שבחן סטודט   5.3.2

 '.א במועד כשל ציון קיבל  .א

 עובר במועד א' והוא מעויין לשפר את הציון. ציון קיבל  .ב

  'ב במועד בחיה ציון פוריש   5.3.3

  ':ב במועד בחיה ציון לשיפור האויברסיטאיות ההחיות להלן

 .הקורס למד בה"ל בשה ורק אך מתאפשר' ב במועד ציון שיפור  .א

 '.א במועד בחו ואשר בכך המעוייים הסטודטים לכל יתת ציון לשיפור הזכות  .ב

או  70הסופי המשוקלל  למועד א' ו/או סטודט אשר ציוו אשר לא הופיע סטודט  .ג

פחות, רשום אוטומטית למועד ב' ורשאי לגשת לבחיה ללא רישום. היה ולא הופיע 

  לבחיה אין על כך קס וציוו הקודם שמר לו.

למועד ב' דרך  םלהירש דרשומעלה ומעויין לשפרו,  71אשר ציוו הסופי  סטודט  .ד

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx  רישום לשיפור ציון - בר- האיאתר 

 '.ב למועד להירשם הם גם חייבים חברתית מעורבות בחי*

 מתאפשר רק לאחר קבלת ציוי מועד א'.  הרישום  .ה

ימים לפי מועד  7יום לפי תאריך הבחיה במועד ב' וייסגר  17ייפתח  הרישום  .ו

 המבחן (לא כולל יום הבחיה). 

 .בתשלום גם, שהחלה לאחר' ב במועד לבחיה להירשם יתן לא  .ז

 .שהיא סיבה מכל,  התקיימה טרם הבחיה אם גם, ציון לשיפור רישום לבטל יתן לא  .ח

 .₪ 40- ב יחויב הופיע ולא' ב במועד ציון לשיפור רשם אשר סטודט  .ט

 לפי ימים 7( לא פורסמו עד למועד סגירת ההרשמה של מועד א' הבחיה ציוי באם  .י

 .קס תשלום ללא למבחן להירשם הסטודט יוכל ,)הבחיה מועד
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 אישור הצגת באמצעות הציון ביטול לבקש יוכל לא המועדים באחד בחן אשר סטודט   5.3.4

  .הבחיה במועד מחלה

  מיוחד מועד   5.4

, תלמידים לעייי הוועדה של מראש אישור פי על, מיוחד במועד להיבחן רשאי סטודט   5.4.1

  :אם

 .מוצדקת מסיבה הרגילים המועדים בשי מבחיה עדר  .א

 .השי במועד בחן לא או וכשל מוצדקת מסיבה המועדים משי באחד מבחיה עדר  .ב

  .קורס בכל אחד מיוחד ממועד יותר יתקיים לא   5.4.2

  .מיוחד למועד זכאי איו מועדים בשי כשל אשר סטודט   5.4.3

 יללא סיבה מוצדקת איו זכא השי למועד יגש ולא אחד דבמוע לכש אשר סטודט   5.4.4

  לקורס (במידה ומדובר בקורס חובה).  מחדשלמועד מיוחד ויהא חייב להירשם 

  :זה סעיף עייןל" מוצדקת"סיבה    5.4.5

 .האויברסיטה באתר המופיע המילואים תקוןהוראת בהתאם ל מילואים שירות  .א

'. (סטודט וכד היריון שמירת, חולים בבית אשפוז), ימים 3(מעל  ממושכת מחלה  .ב

 ).וסף למועד צידוק מהווה המחלה אין, המחלה בתקופת לבחיה שיגש

עקב טיפולי זכויות אקדמיות לסטודטים  תקון להוראתבהתאם  מוצדקת סיבה  .ג

 אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומהפוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/

 - להלן קישור לתקון שמופיע באתר האויברסיטה. כפי

http://www1.biu.ac.il/File/Horut5.pdf 

 .אבל  .ד

- בר באויברסיטת אחרת במחלקה או בפקולטה יום באותו וספת בחיה של קיומה  .ה

 ).והביא לכך אסמכתא אליה רשוםאילן (שהסטודט 

 .לתואר הדרישות סיום לקראת בקורסים אחרוות בחיות שתי  .ו

 .תלמידים לעייי הוועדה להחלטת בהתאם אחרת סיבה כל  .ז

  מיוחד למועד בקשה   5.4.6

למועד מיוחד יש להגיש לוועדה לעייי תלמידים או לוועדות לתארים  בקשות  .א

מתקדמים בפקולטה בלבד (אין לפות לוועדת סטטוס האויברסיטאית), לא יאוחר 

 מחודש ימים לאחר פרסום תוצאות מועדי ב'. 

 .מתאימים רשמיים אישורים ללא בקשות תידוה לא  .ב
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  בחיה מועד   5.4.7

שאושר לו לגשת לבחיה במועד מיוחד על פי החלטת הוועדה לעייי  סטודט  .א

 .סטטוס אישור פי על זה למועד לגשת זכאי יהיהתלמידים, 

 ומדובר(במידה  לקורס מחדש להירשם חייב יהא יוחדמ במועד שכשל סטודט  .ב

 ).חובה בקורס

 

5.5   ות ליההבחי  

 היקף: הבחיה מתכות על הבחיה מועד לפי יום 14 לפחות לתלמידים יודיע המרצה   5.5.1

 מידע. ועוד מיוחדים שאלוים, עזר בחומר שימוש, הבחיה שיטת, הבחיה משך, החומר

  .זה בשתון הקורסים תיאורי בפרק למצוא יתן הבחיה אופי על וסף

  .הבחים לשאלות שיביו בתחילתה הבחיה באולם וכח יהיה מתרגל או מרצה   5.5.2

  .שם ובעילום בכתב תהייה הבחיות כל   5.5.3

  .שם םובעיל למרצה תימסרה הבחיה מחברות   5.5.4

ימים לפי  10יום, למעט במקרים חריגים, או עד  14המבחים תסתיים בתוך  תקבדי   5.5.5

   .יהםמב המוקדם לפי הבחיה של' ב מועד

 לפי) שם(בעילום  הסטודטים של הזהות תעודות מספרי לפי יפורסמו החלקיים הציוים   5.5.6

  .קורס באותו המעבר בחית של' א מועד

: לפי מספר תעודת זהות וסיסמא אישית בר-האי באתרהבחיות יפורסמו  ציוי   5.5.7

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx   

  ימסוראו  בחיהה מחברת בגוף מהותיות הערות רשוםי המבחים את הבודק המרצה   5.5.8

  פגישה יקיים או קורסב הסטודטים בעבור בכתב מבחן פתרון הפקולטה למזכירות            

  .לבחיה התשובה להסביר מרוכזת            

- האילעיין במחברות הבחיה בהקשת מספר הקורס הרלווטי באתר  יוכלו סטודטים   5.5.9

   https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspxבר: 

  .הבחיה בשעת ישאים במחשבים השימוש את אוסרת האויברסיטה של ההוראה ועדת   5.5.10

  למידה ליקויי   5.5.11

 המדור של טיפולול יועברו, חיםבבמ להכרה בליקויי למידה לצורך התאמות בקשות

  .חברתית עורבותלמ האויברסיטאי
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 הבקשה יש להגיש לא יאוחר מחודש לפי תום הסמסטר.  תא  .א

חוות דעת הוגעות בליקויי למידה, לרבות דיסלקציה,  :דעת חוות לצרף יש לבקשה  .ב

 חוות. אילן-יתקבלו אך ורק ממכון חדד, אשר בבית הספר לחיוך באויברסיטת בר

 .בלבד מומחה מרופא יתקבלו רפואיות בבעיות הוגעות דעת

  ערעורים   5.6

  .הסטודטים לכל תוה הערעור זכות   5.6.1

  ממועד פרסום הציון. שבועיים בתוךוזאת לערער על ציון בחיה שקבע לו,  ישאר סטודט   5.6.2

  :הערעור הגשת אופן   5.6.3

 .האויברסיטאיים ולכללים להחיות בהתאם יוגש הערעור  .א

ובאחריות הסטודט. להלן ליק  למרצה ישירותבר -אי מערכת דרךיוגש  הערעור  .ב

בר:-למערכת אי https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx  

להקפיד לערער בזמן היתן לו ולא יאוחר מכך, במידה ותסתיים תקופת  הסטודט על  .ג

 תחסם.  במערכת לכך האפשרותהערעור,  

 ימוקי. בבחיה השאלות סדר לפי הערעור ימוקי את יפרט לערער המבקש סטודט  .ד

 .הבחיה לתוכן ורק אך יתייחסו הערעור

  .הבחיה לתוכן שייכים שאים ימוקים על ויתבסס במידה הסף על יידחה הערעור   5.6.4

בקורס, בהתבסס על המחברת הסרוקה המופיעה  יהראש המרצה ידי על ייבדק הערעור   5.6.5

 ימים עשרה בתוך בר- דרך מערכת האי באתר האיטרט. המרצה ימסור את החלטתו

  מיום קבלת הערעור, למעט במקרים חריגים.

  .המקורי הציון ןמ מוך הוא אם גם, הסופי הציון והי בערעור שייקבע הציון   5.6.6

  

  סמיריויות  עבודות   5.7

סמיריוית תוגש במועד שיקבע המרצה, ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר  עבודה   5.7.1

  שבה למד הסמיריון. הלימודים שת שלמהאחד בספטמבר 

  .תלמידים לעייי הוועדה אישור טעוה האמור המועד לאחר סמיריוית עבודה הגשת   5.7.2

 ועדת אישור טעוה העוקבת הלימודים שת תחילת לאחר סמיריוית עבודה הגשת   5.7.3

 לימודיו את סיים אשר סטודט. תלמידים לעייי והוועדה האויברסיטאית הסטטוס

 וסף לימוד שכר בתשלום חייב, האמור המועד לאחר סמיריוית עבודה והגיש בפקולטה

  כאמור. תמאוחר להגשה האישורים ייתו שבהם במקרים גם
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  .בסמיריון השתתפותו תבוטל, האמור במועד עבודה הגיש שלא סטודט   5.7.4

  למזכירות הסטודטים בצירוף טופס הגשת עבודה. תוגשה ותהסמיריוי העבודות   5.7.5

 גבי על מהותיות הערות ירשום המרצה. העבודות את בעצמו יבדוק הסמיריון מרצה   5.7.6

  הערותיו. לו ויעיר הסטודט עם ייפגש ופיןלחל או הסמיריוית העבודה

 מחודשיים יאוחר לא הפקולטה למזכירות הסמיריויות העבודות את יחזיר המרצה   5.7.7

  .חריגים במקרים למעט), בפועל הגשתן מועד(ולא  העבודות להגשת שקבע המועד לאחר

  להכת עבודה סמיריוית  כללים   5.7.8

 ושליטה מחקר לשקף אמורה למשפטים הפקולטה במסגרת המוגשת סמיריוית עבודה

 תהליכי של וסיתזה, המקורות חומר של עצמאיים ועיבוד יתוח, הרלווטית בספרות

 של אישית אקספוזיציה לכדי או, מהם ובעיםה וסיכום מסקה לכדי והעיבוד מחקרה

  .המדובר הרעיוות מפגש

  :משה כללי לכמה פרטת זו דרישה

, זר או מקומי, משי או ראשוי, אחר או משפטים במקור להשתמש אין מקרה בשום  .א

משפטים שלמים מתוך מקור  ולציין במפורש מהיכן לקח. העתקת אותו לצטט מבלי

 היא מקרה מובהק של שימוש אסור.

 שימוש תוך, שלהם יאורתצריכה לכלול איטגרציה של מקורות שוים, תוך  העבודה  .ב

 לספרות בהפיות מלווה התייחסות כדי תוך או, עליהם והערות מובלטים בציטוטים

 השוואתי רבמחק הצורך מידת כולל, והיקפו השימוש אופי. אותם המתארת משה

 .המרצה החיות פי ועל ועבודה עבודה כל של לאופייה בהתאם ייקבעו, זרה ובספרות

 מתוך בו ולדון אותו לתח, בעבודה המשולב החומר על להגיב הסטודט חובת  .ג

 לושא החומר של בהקשר מפורש דיון כולל, היתוח של קטיבהלפרספ מודעות

 .העבודה

 של הסיכום בשלב ובעיקר במהלכה, כלומר. אישי חותם לשאת צריכה העבודה  .ד

 זו פעולה. שהוסקו ובמסקות שעשה ביתוח אישי ביטוי לתת הסטודט על, העבודה

 והיא, משמעית חד קביעה או אופרטיבית מסקה באמצעות להתבטא חייבת איה

 מקום מכל אך, זה את זה המאזים סותרים רעיוות מפגשי של תיאור להיות יכולה

 .עצמאי ובדיון אישי ופך בהוספת, העבודה מהלך על כולל מבט להציג יש

האמור לעיל, עבודה משותפת של מספר סטודטים איה אפשרית בדרך כלל,  לאור  .ה

, ידואליםאידיב והצגה יתוח דבר של בסופווגם מחקר והתייעצות משותפת דורשים 

 מצדיקים המיוחד והיקפה העבודה שאופי במקרה רק. אישיות מסקות הכוללים

 .בלבד תלמידים שי של משותפת עבודה להגיש יתן, המרצה ובאישור, זאת

  .וקורס לסמיר או סמיריוים לשי ממה בחלקים -להשתמש בעבודה אחת  אין  .ו
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  בית עבודות   5.8

 מקצועותמ בחלק. החובה ממטלות כחלק בית תעבודו תיתה החובה מקצועותככלל, ב   5.8.1

  הקורסים). תיאורי(ב בשתון לפרסומים בהתאם בית עבודות תידרשה הבחירה

  .המחייבת הלימודים מתכית כחלק הגשתן ומועד העבודות מסירת אופן על להקפיד יש   5.8.2

  .המועדות לוחות על יפורסמו העבודות ציוי   5.8.3

 דעת שיקול פי על, הציוים פרסום ולאחר הבדיקה לאחר לסטודטים תוחזרה העבודות   5.8.4

 .המרצה

  פטורים   5.9

  /בחירהחובה מקצועות מקורסי פטור   5.9.1

 לקורס זהיםשלמד קורס בפקולטה למשפטים במוסד אקדמי מוכר ברמה והיקף  סטודט

  להגיש בקשה לפטור מהקורס. יוכל, פקולטהב הלמד בחירה או חובה

 שלמדו בקורסים ורק אך פטור מתן לצורך תכיר פקולטהב תלמידים לעייי הוועדה

  .הפטור בקשת הגשת מיום שים 5 במהלך

  מסמיריוים  פטור   5.9.2

  .מסמיריון פטור לקבל יתן לא

  ביהדות יסוד מקורסי פטור  5.9.3

. האויברסיטאית הסטטוס תלוועד להפות יש ביהדות יסוד רסיקו מחובת לפטור בקשות

  .זו בוועדה יערךי בבקשות הדיון

  כלליים בקורסים הכרה   5.9.4

 פקולטהב' א שה של הלימודים מתכית גרליאיט חלק מהווים הכלליים הקורסים  .א

למשפטים. סטודטים יוכלו לבחור בין הקורס "יסודות בכלכלה למשפטים" לבין 

 פטור איןלהחלטת מועצת הפקולטה,  בהתאםהקורס "תולדות המחשבה המדיית". 

 הדרשות להשלמה התואר. "סש 144מקורס כללי והוא כלל במסגרת מכסת 

 אחר ראשון תואר בעל והוא במשפטים ראשון לתואר הלומד סטודט, זאת עם יחד  .ב

 המחשבה"ס ("תולדות ש 4 של בהיקף הכללי הקורס מן מפטור ליהות יוכל

 ").למשפטים בכלכלה"יסודות  או" המדיית
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  באויברסיטה  וספת במחלקה במקביל הלומדים לסטודטים ורפט   5.9.5

אחר  וסףאשר לומד במקביל ללימודיו בפקולטה למשפטים בחוג  סטודט  .א

 ש"ס. 4באויברסיטה יוכל ליהות מפטור בלימודי קורסי מקצועות בחירה בהיקף 

הבקשה לפטור יש להגיש בסוף השה השייה ללימודים בפקולטה למשפטים  את  .ב

 האחר באויברסיטה. הוסףובתום לימודים בי שה בתואר 

  בהן והדיון לפטור הבקשות הגשת אופן   5.9.6

 .האויברסיטאיתיש להגיש במשרדי יחידת הסטטוס  שותהבק את  .א

 .בפקולטה תלמידים לעייי הוועדה ידי על ייעשה בבקשות המהותי הדיון  .ב

  מעבר תאי   5.10

  מקצועות חובה –מעבר  תאי   5.10.1

 מקצועות מקורסי באחד"כשל"  סופי ציון שקיבל או עובר ציון קיבל שלא סטודט  .א

  .הבאה הלימודים בשת שית הקורס את וילמד יירשם החובה

, חדש סטודט כדי, לקורס הלוות החובות לעיין, לקורס שית שרשם סטודט דין  .ב

 המטלות או העבודות של החלקי הציון גרירת את בכתב אישר הקורס מרצה אם אלא

  .הבאה הלימודים לשת

 והמשך חובה קורס עבר שלא סטודט כדין דיו, בשית הקורס את למד שלא סטודט  .ג

 .תלמידים לעייי הוועדה בפי לדיון יובא לימודיו

  מקצועות בחירה – רמעב תאי   5.10.2

 הבחירה  מקורסי באחד" כשל" סופי ציון שקיבל או"עובר"  ציון קיבל שלא סטודט  .א

(או קורס חלופי אחר)  תשיבלא סיים את הקורס, יירשם וילמד את הקורס  כך ועקב

 בשת הלימודים הבאה.

, הקורס את עבר שלא סטודט כדיןשלא בחר באחת מהדרכים הללו, דיו  סטודט  .ב

 .לזכותו ייזקף לא זה קורסו

  קלייקה משפטית –תאי מעבר  5.10.3

 וילמד יירשם, הקלייקה את סיים לא כך ועקב"עובר"  סופי ציון קיבל שלא סטודט  .א

 .הבאה הלימודים בשת) חלופית בקלייקה(או  בשית בקלייקה

 קורס עבר שלא סטודט כדין דיו, הללו הדרכים מן באחת בחר שלא סטודט  .ב

 .תלמידים לעייי הוועדה לפי לדיון יובא לימודיו והמשך חובה מקצועות

  לשה משה מעבר תאי   5.10.4

 ההוראה תכית לפי הדרשים הקורסים בכל ולהיבחן ללמוד, להירשם חייב סטודט  .א

 .הלימודים שת של
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 הקורסים בכל לפחות 65 של משוקלל ציוים ממוצע יהיה לשה משה רבמע תאי  .ב

 שת לאותה המחייבת הלימודים תכית במסגרת, הסטודט שלמד המשפטיים

 .לימודים

 לשה סטודט להעביר שלא הזכות את לעצמה שומרת תלמידים לעייי הוועדה  .ג

 .65 על עולה ציויו ממוצע אם גם מתקדמת

שלא עמד בתאי המעבר, יובא עייו לאחר קבלת הציוים של מועדי ב' לפי  סטודט  .ד

הוועדה לעייי תלמידים. הוועדה רשאית להפסיק כליל את לימודיו, לחייבו לחזור 

ו לקבוע כל הסדר אחר לגבי המשך לימודיו. על כל הקורסים של שת הלימודים א

 מספרוב הכללי בממוצע, השיקולים במסגרתלצורך הדיון תתחשב הוועדה, 

 .הסטודט שצבר הכישלוות

 ההחלטה על לערער רשאי יהיה, תלמידים לעייי הוועדה לפי הובא שעייו סטודט  .ה

 .קןהד ידי על שתמוה ערעור ועדת פיל

  ראלתו שעות מכסת   5.10.5

 חוסר. הדרשות הזכות קודות בהיקף עומד הוא כי לוודא החובה מוטלת הסטודט על

 מקצועות קורסי באמצעות להשלים יתן הקורסים בהיקף שיוי בעקבות שגרם בקודות

  .בחירה

  לימוד שות מכסות   5.10.6

 בשה וסף וסמסטר לימוד שות(שלוש  סמסטרים  7משכים הראשון התואר לימודי

 של לאישורה יידרש, סמסטרים 8 במהלך לימודיו את יסיים שלא סטודט .)הרביעית

  .הלימודים להמשך תלמידים לעייי הפקולטטיבית הוועדה

  וחידושם לימודים הפסקת  5.11

  כל הסטודטים בכל התארים. על חלים וחידושם לימודים בהפסקת םהוגעי הכללים

  לימודים הפסקת   5.11.1

 בקורסים להכשרה זכותו את ולשמר בפקולטה לימודיו את להפסיק המבקש סטודט  .א

 .תלמידים לעייי לוועדה בקשה הלימודים שת בתום יגיש, בהם ובחן למד שכבר

 לימודים להפסקת זכות מעיקה לימודים להפסקת הוועדה ידי על מאושרת בקשה  .ב

 .שים 3 על תעלה שלא לתקופה

 "מתל במדור הבקשה את יאשרר הוועדהשבקשתו אושרה על ידי  סטודט  .ג

 האויברסיטאי.

 .אחת מפעם יותר לימודיו את להפסיק יורשה לא סטודט  .ד

 בקשה טופס באמצעות לימודים להפסקת בקשה יגיש שי לתואר בתכית סטודט  .ה

 .מתדמים לתארים לוועדה
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 לעמוד ויידרש לחדשם יוכל לא, לאמור בהתאם שלא לימודיו את שהפסיק סטודט  .ו

 .חדשים לסטודטים ביחס העת באותה ההוגים והקבלה הרישום בתאי

  לימודים חידוש   5.11.2

 סטטוס לוועדת בקשה יגיש פקולטהב לימודיו את לחדש המבקש סטודט  .א

 .האויברסיטאית

 תלמיד כדין דיו, לימודיו את המחדש סטודט, האויברסיטה סט לתקון בהתאם  .ב

 את חידש בה הלימודים לשת שקבעו כפי, האקדמיות הדרישות עליו ויחולו חדש

 .לימודיו

שבקשתו אושרה על ידי הוועדה, יהא חייב לעמוד בתכית הלימודים  סטודט  .ג

שתיקבע בעבורו על ידי הוועדה בהתאם לתאי המעבר והכללים השוים שיחולו בעת 

 חידוש הלימודים. 

 סמך על, מסוימות מדרישות הסטודט את לפטור רשאית תלמידים לעייי הוועדה  .ד

 .הקודמים לימודיו

  ללימודים קבלה הקפאת   5.11.3

 עליו ויהא ללימודים קבלתו את להקפיא יוכל לא למשפטים לפקולטה שהתקבל מועמד

 עליו יהא, בלימודים יתחיל לא והסטודט במידה. הלימודים שת באותה לממשה

  .שםשייר בעת שהיו כפי הקבלה בתאי ולעמוד מחדש להירשם

  לימודים הארכת   5.11.4

 כפי לתקות כפוף יהיה, בקשתו והתקבלה לימודים להארכת בקשה שהגיש סטודט

 בתכיות שיחולו לשיויים התאמה תוך זה כל. הראשוה לימודיו בשת ומשפורס

 .הפקולטה של הלימודים

  



47  
 

  הפקולטה ספריית.6

  הלימודים שת במהלך פתיחה שעות 6.1

  8:00-20:30   :'ד', ב, 'א ימי

  8:00-21:30   :'ה', ג ימי

  8:00-12:30     :'ו ימי

  .הפסח וחג הסוכות חג של המועד בחול סגורה הספרייה

   הספרייה ומבה האוסף 6.2

 מצאים הכיסה בקומת. קומות שלוש על ומשתרעת למשפטים הפקולטה בביין מצאת הספרייה

. משרדים וכן הלוהשא ייעוץ דלפק, חומר לאיתור מחשבים עמדות, הישראלי המשפט ספרות

"ב ארה כגון, זרות מארצות משפטיים מקורות, העברי המשפט ספריית מצאים העליוה בקומה

 הכולל, בלועזית הספרים אוסף ממוקם התחתוה בקומה. המדט מתקופת ומקורות ואגליה

, מחשבים חדרי שי גם זו בקומה. ומקראות תדפיסים, עת וכתבי המשפט תחומי בכל מווגרפיות

  .צילום וחדר הסטודטים לוחיות דיון חדרי

  ומפתחות קטלוג 6.3

בקטלוג אפשר  .הספרייה אתר דרך מחשב מכל הקוראים לרשות עומד - ממוחשב קטלוג   6.3.1

, מחבר שם לפי עשה החיפוש. שבספרייה העת וכתבי הספרים כל של םמוקלאתר את מי

 באמצעות ממוחשב הספרייה קטלוג. החיפוש משדות אחד בכל מילה כל או ושא, כותר

  בארץ. הגבוה להשכלה במוסדות הספריות לכל המשותפת מערכת"אלף",  תוכת

 משפטיים עת בכתבי שהתפרסמו למאמרים הפיות כולל - משפטיים עת לכתבי מפתח   6.3.2

 להגיע מת על. רטרוספקטיבי חומר גם ומתווסף שוטף העדכון. והלאה 1970 משת בארץ

  .הממוחשב לקטלוג להיכס יש למפתח

 מת על. והלאה 1949 משת חוק הצעות שלב' - 'א סדר לפי רשימה -להצעות חוק  מפתח   6.3.3

  .הממוחשב לקטלוג להיכס יש למפתח להגיע

  השאלה 6.4

 עת וכתבי שמורים ספרים. שבועיים או שבוע למשך מושאלים ובלועזית בעברית ספרים  .א

 ליומיים מושאלים בעברית

 שת בתחילת בדואר סטודט כל מקבל אותו, מגטי כרטיס באמצעות מתבצעת ההשאלה  .ב

 .אחר ידי על לשימוש או להעברה יתן איו זה כרטיס. הלימודים
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 ספר מחזיר על. בזמן ולהחזירו תקיותו על לשמור וחייב המושאל לספר אחראי השואל  .ג

 .קס יוטל באיחור

  צילום חדר 6.5

לרשות הסטודטים חדר צילום. הצילומים עשים באמצעות כרטיסים  עומד המסד בקומת

 תבאמצעו או עצמו הצילים בחדר המצא טיסיםהיתים לרכישה במכשיר מכירה וטעית כר

  מטבעות. תכרטיס אשראי, או באמצעו

   מחשבים חדרי 6.6

הסטודטים למשפטים שי חדרי מחשבים ובהם שלושים  םתלרשו עומדים המסד בקומת

מחשבים ושתי מדפסות. כל מחשב מאפשר גישה למאגרים המשפטיים באיטרט וכן לתוכת 

WORD.  

   משפטיים מאגרים 6.7

 המאגרים כל ועל, בעברית וחקיקה פסיקה של המקווים המאגרים רוב על מויה ספרייה

  "ל.בחו החשובים המקווים המשפטיים

  לסטודטים רכההד 6.8

 לשימוש הדרכה ויתת, הספרייה להכרת סיורים מתקיימים הלימודים שת תחילת לפי

  .בעברית המשפטיים ובמאגרים בקטלוגים

 או המרצים בקשת פי על השה כל במשך יתות הלועזיים המשפטיים במאגרים וספות הדרכות

  .השוים במאגרים החיפוש את מלמדת הספרייה באתר המצאת מפורטת מצגת. הסטודטים

  ספרייהב ותהתהג 6.9

 .המחשבים ובחדרי בספרייה )מים(מלבד  ולשתות לאכול ואין לעשן אין  .א

 .ולשיחות לדיוים במיוחד הוקצו התחתוה בקומה חדרים שי. השקט על לשמור יש  .ב

 בספרייה. םיידי בטלפוים שימוש על מוחלט איסור חל  .ג

  הסדר בספרייה, רשאי הספרן להורות לקורא לעזוב את המקום. הפרת של במקרה

מפורטים על ההלים לשימוש בה. הפרה של תקון הספרייה  ריםהסב הכולל תקון לספרייה

 קןד בפי לבירור יובאו ואלה המשמעתוכן התהגות בלתי הולמת, ייחשבו עבירה על תקון 

  .הפקולטה
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  הספרייה אתר 6.10

 וקישורים, היתים השירותים, האוסף, ההלים, הספרייה על הסברים מופיעים הספרייה באתר

  "ל.ומח מהארץ משפטיים ומאגרים לאתרים

  http://law.biu.ac.il/library: הכתובת
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  הלימודים תכיות: 'ב חלק

  במשפטים בוגר לתואר הלימודים תכית .1

   הלימודים חוקת 1.1

ש"ש), במהלך שלוש שים וחצי (שבעה  72ש"ס ( 144הו  אשוןרה לתואר הלימודים היקף

  סמסטרים).

 מקצועות, משפטית קלייקה, חובה מקצועות כוללת למשפטים פקולטהב הלימודים תכית

, סדאות, האגלית בשפה בחירה מקצועות, עברי במשפט בחירה מקצועות, בחירה

  .ביהדות יסוד וקורסי מחקריים סמיריוים, עיויים סמיריוים

 אפשרות ואין בלבד מלאה תכית במסגרת ברציפות מתקיימים הראשון לתואר הלימודים

 למצוא יתן במשפטים בוגר לתואר הלימודים תכית לעיין כלליות הוראות. חלקית לתכית

  .זה פרק בהמשך

לשת  שפטיםמב בוגר תואר לקבלת למשפטים בפקולטה הקובעת הלימודים חוקת להלן

   תשע"ח:

  'א שה 1.1.1

  חובה קורסי

  "סש 2  משפטים ללימודי מבוא  99-101

  "סש 6  חוזים דיי  99-102

  "סש 6  עושין דיי  99-104

  "סש   6זיקין דיי  99-110

  "סש 4  עברי למשפט מבוא  99-111

  "סש 2  למשפטים אגלית  99-160

  "סש 6  חוקתי משפט  99-204

  

 ליכל קורס

  :הבאים הקורסים מבין אחד - לבחירה

  "סש 4  למשפטים בכלכלה יסודות  99-150

  "סש 4  המדיית המחשבה תולדות  99-152
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  ..."ו"משפט  בחירה קורסי

  "סש 2 של בהיקף אחד קורס

  

  ביהדות יסוד קורס

  "סש 4 של בהיקף/ים קורס

קורס אחד בת"ך וקורס אחד במחשבת ישראל או הסטוריה 

  יהודית

 "סש 42 -' א בשה הלימודים היקף"כ סה  

  'ב שה 1.1.2

  חובה קורסי

  "סש 4  המשפט תורת  99-103

  "סש 4  פומבי בילאומי משפט  99-107

  "סש 1  חברתי ושיוי משפט  99-155

  "סש 4  מסים דיי  99-202

  "סש 6  חברות דיי  99-205

  "סש 6  קיין  דיי  99-208

  "סש 5  משפחה דיי  99-212

  "סש 2  מחקר שיטות  99-214

  

  עברי במשפט בחירה קורסי

  "סש 4 של בהיקף קורסים

  

  ..."ו"משפט  בחירה קורסי

  ש"ס 4של  כולל ףבהיק קורסים שי

  

  בחירה  קורסי

יתן לוותר על אחד מבין הקורסים הבאים: משפט בילאומי 

וללמוד במקומו  -פומבי, דיי מסים, דיי חברות, דיי משפחה 

ד') - קורס/י בחירה (ממאגר קורסי הבחירה הרגילים לשים ג'

בהיקף זהה. לתשומת לבכם, הרישום לקורסי בחירה כקורסים 

סיס מקום פוי חלופיים לקורס חובה עליו ויתרתם, יהיה על ב

בקורסים לאחר תקופת הרישום (חלון הזמן), ויעשה באמצעות 

  פייה בכתב ליועצי הרישום.      
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  ביהדות יסוד קורס

  "סש 4 של בהיקף/ים קורס

קורס אחד בת"ך וקורס אחד במחשבת ישראל או הסטוריה 

  יהודית

 "סש 44 עד - ' ב בשה הלימודים היקף"כ סה  

  'ג שה 1.1.3

  חובה קורסי

  "סש 4  אזרחי דין סדר  99-206

  "סש 3  ראיות  דיי  99-309

  ש"ס 3  פלילי דין סדר  99-310

 
  משפטית קלייקה

  "סש 5 של בהיקף קלייקה

  

  עיוי סמיריון

  "סש 4 של בהיקף סמיריון

  

  עברי במשפט בחירה קורסי

  "סש 4 של בהיקף קורסים

  

  בחירה  קורסי

  היותר לכל"ס ש 10 של בהיקף קורסים

  

  האגלית בשפה בחירה קורס

  היותר לכל"ס ש 3 של בהיקף קורס

  

  סדה

  "סש 3 של בהיקף סדה

  

  ש"ס 39עד  -"כ היקף הלימודים בשה ג' סה

  'ד שה 1.1.4

  חובה קורס

  "סש 3  מקצועית אתיקה  99-380

  

  מחקרי סמיריון

  "סש 4 של בהיקף סמיריון
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  עברי במשפט בחירה קורסי

  "סש 4 של בהיקף קורסים

  

  בחירה  קורסי

  "ס ש 21 -בהיקף המשלים ל קורסים

  

  "סש 144 -ל השלמה - ' ד"כ היקף הלימודים בשה סה

  לתואר חובותה ריכוז 1.1.5

  ש"ס 77  חובה קורסי

  "סש 4  כללי קורס

  "סש 21  בחירה (כולל קורסי בחירה בשפה האגלית) קורסי

  "סש 12  *בחירה במשפט העברי קורסי

  "סש 6  "...ו משפט"בחירה  קורסי

  "סש 3  סדה

  "סש 5  משפטית קלייקה

  "סש 8  מחקרי סמיריון+   עיוי סמיריון

  ש"ס 8  ביהדות יסוד קורסי

  ש"ס  144  התואר בכל הלימודים היקף"כ סה

 בפקולטה עברי במשפט בחירה מלימודי"ש) ש 2"ס (ש 4 עד להמיר רשאי יהיה סטודט* 
לא יתן לקבל פטור . יסוד בלימודי זהה בהיקף"ע בתושב או בתלמוד/ים בקורס למשפטים

  מקורס זה על בסיס לימודים או רקע קודמים. 

  ד')-'א(שים  חובה מקצועות 1.2

ש"ס, על פי הפירוט  73בפקולטה למשפטים חייב מקצועות חובה בהיקף של  סטודט

  כדלקמן:

  "סש 32' א שה

  "סש 32ב'  שה

  "סש 10' ג שה

  "סש  3' ד שה

  ')א(שה  כלליים קורסים 1.3

א' בפקולטה  שה של הלימודים מתכית איטגרלי חלק מהווים הכלליים הקורסים

  :הבאים מבין שי הקורסים "סש 4 בהיקף אחד כללי קורס לבחור למשפטים. סטודט דרש

   המדיית המחשבה תולדות .1

  בכלכלה למשפטים  יסודות .2
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  ג')-'ב(שים  משפטיות קלייקות 1.4

  כללי 1.4.1

 התואר קבלת לצורך '.ג בשה לסטודטים חובה לימודי הם המשפטית הקלייקה לימודי

"ס ש 5 של בהיקף אחת משפטית בקלייקה להשתתף חייב סטודט", במשפטים"בוגר 

 רשאי איו סטודט). מוקדם בראיון מותית מהקלייקות לחלק שהקבלה לב לשים(יש 

  .אחת מקלייקה ביותר ללמוד

  לקלייקות  מבוא 1.4.2

מבוא לקלייקות"  –ב' ילמדו הסטודטים קורס חובה "משפט ושיוי חברתי  בשה

 הבסיסיש"ס. מטרת הקורס להעיק לסטודטים את הרקע התיאורטי  1בהיקף של 

, התרבותית הגישה את יציג הקורס'. ג שה במהלך קלייתה בעבודה יתסו בטרם הדרש

  .וחברה משפט בין הגומלין ליחסי הקופליקט וגישת המבית הגישה

  המשפטיות  הקלייקות 1.4.3

  :המשפטיות הקלייקות רשימת להלן

  "סש 5  העברי המשפט"י עפ אזרחי לסיוע קלייקהה

  "סש 5  סביבתית לרגולציה קלייקהה

  "סש 5  משפחה בעייי לשים משפטי הקלייקה ל

  "סש 5  אדם לאשים עם מוגבלויות  זכויותהקלייקה ל

  "סש 5  אזרחי קהילתי משפטי הקלייקה לסיוע

  "סש 5  שואה ויצולי זקים זכויותהקלייקה ל

  "סש 5  במשפט פלילי  סדה

  "סש 5  שיפוטי סכסוכים ליישוב קלייקהה

  "סש 5  וחקיקה ייעוץ

  "סש 5  פלילית פרקליטות

  "סש 5  ירושלים מחוז - פלילית פרקליטות

  הכשרה מפגשי 1.4.4

  .מרוכזים הכשרה במפגשי להשתתף הסטודטים יחויבו הלימודים שת לתחילת סמוך

. הלימודים שת במהלך המעשית ולעבודה למפגשים בסיס לתת מיועדים ההכשרה מפגשי

 לימודיו את לממש יוכל לא, ההכשרה במפגשי ההשתתפות חובת אחר ימלא שלא סטודט

  .רשם אליה בקלייקה
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  בחירה מקצועות 1.5

 ללמוד חייב למשפטים בפקולטה סטודט", םמשפטיבהדרישות לקבלת התואר "בוגר  להשלמת

  .הלימודים בחוקת כמפורט, בחירה מקצועות קורסי

  :קבוצות לארבע חלק הבחירה מקצועות אשכול

  העברי במשפט בחירה מקצועות 1.5.1

 בכל"ס ש 4 של היקףב קורסים לבחור יש מתוכם, העברי במשפט בחירה מקצועות קורסי

  '.ב משה החל, לימודים שת

  בחירה מקצועות 1.5.2

 המפורט יפ על הדרש השעות בהיקף קורסים ורלבח יש מתוכם בחירה מקצועות קורסי

  .הלימודים חוקת בסעיף

  האגלית בשפה בחירה מקצועות 1.5.3

  '.ג בשה לסטודטים חובה לימודי הם האגלית בשפה בחירה מקצועות לימודי

קבלת התואר "בוגר במשפטים", סטודט חייב להשתתף בקורסי  לצורך  .א

 ש"ס.  1-3מקצועות בחירה בשפה האגלית בהיקף של 

יוכל להוסיף וללמוד קורסי מקצועות בחירה בשפה האגלית על חשבון  סטודט  .ב

 3כקוב בחוקת הלימודים שלו, בהיקף שלא יעלה על  הבחירה מקצועות מכסת

  ."סש

  ..."ושפט "מ בחירה מקצועות 1.5.4

  ב'.-בחירה "משפט ו..." הם לימודי חובה לסטודטים בשים א' ו מקצועות לימודי

..." ו"משפט  של שוים בתחומים מגווים בחירה קורסי מקיימת הפקולטה  .א

 "ס כל אחד. ש 2-3 של בהיקף

קבלת התואר "בוגר במשפטים", סטודט חייב להשתתף בשלושה  לצורך  .ב

הלימודים  בשתקורסים מתוך מגוון הקורסים באשכול זה, קורס אחד 

 .השייה הלימודים בשתהראשוה, ושי קורסים וספים 

 :חלשת תשע" ..."ו משפט"ב בחירהה קורסי רשימת להלן  .ג

  היקף  הקורס שם  מספר

  "סש 2  וחברה משפט  99-109

  "סש 2  המשפט של היסטוריה  99-116

  "סש 2  וטכולוגיה משפט  99-1001

  "סש 2  וקולוע ספרות, משפט  99-905

  "סש 3  ורווחה משפט  99-1002
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  בחירה מקצועות כקורסי בפילוסופיה קורסים 1.5.5

מאפשרת לסטודטים ללמוד קורסים מתכית הלימודים של המחלקה  הפקולטה

ש"ס.  8, בהיקף שלא יעלה על חירהבהלפילוסופיה, כחלק ממכסת השעות של מקצועות 

אפשרות זו איה פתוחה בפי סטודטים  .בשתון 'ג בחלק למצוא יתן רסיםהקו פירוט

  הלומדים תכיות משולבות עם מחלקות אחרות.

 קורסי כדין, והישגים הכה, השתתפות, וכחות חובת לעיין בחירה מקצועות קורסי דין 1.5.6

  .חובה מקצועות

  סדאות 1.6

 ידי על המוצעות הסדאות מן לאחת להירשם דרשיםג' ללימודיהם  הבש סטודטים 1.6.1

  "ס.ש 3 הוא סדה כל היקף. הפקולטה

  סמיריוים 1.7

  הסמיריוים תכית 1.7.1

 שלבי כל כאשר רההכש תהליך של בסיומו מתבצעת הסמיריוית העבודה כתיבת

  צמוד של חברי סגל הפקולטה. בפיקוח מלווים ההכשרה

  :לשלושה חלקת הסמיריוים תכית

ש"ס) כולל היכרות  2הקורס "שיטות מחקר במשפטים" ( –שיטות מחקר (שה ב')  קורס  .א

 חומרים קריאת של מודרך תרגול גם כמו, הבסיסיים חיפושהעם כלי המחקר ו

 תרגול לצורך עבודות מספר להגיש הסטודטים יידרשו הקורס במהלך. משפטיים

 לרישום תאי מהווה מחקר שיטות בקורס עובר ציון קבלת .הרכשות המיומויות

  .עיוי לסמיריון

ש"ס) יקה לסטודטים כלים להתמודדות עם  4הסמיר העיוי ( –עיוי (שה ג')  סמיר  .ב

חומרים תאורטיים. מטרת הסמיר לתרגל באופן מודרך חשיבה איטגרטיבית סביב 

הסמיריון יתקיימו במהלך כל המפגשים הקבועים בסמסטר א'.  מפגשי שאלת המחקר.

 פעיל באופן להשתתף יתבקשו דטיםוהסטו הקריאה מקורות יידוו השיעורים במהלך

  .שיעור כל לקראת להכין עליהם יהיה אשר תגובה דפי על בהסתמך

ש"ס) משלים את תכית ההדרכה  4הסמיר המחקרי ( –מחקרי (שה ד')  סמיר  .ג

המחקרית של הסטודטים ומוציאה אל הפועל. במהלך הסמסטר הראשון יתקיימו 

לקם, יידרשו הסטודטים להגיש דפי תגובה. את שמוה שיעורי מבוא שגם אליהם, או לח

המשך הסמסטר הראשון יקדישו הסטודטים לבחירת ושא הסמיריון, ליסוח שאלת 

 המחקר ולהכת ראשי פרקים מפורטים.
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  מחקר לתלמידי סמיריוים 1.7.2

 סמיריוים בשי להשתתף סטודט חייב, שלישי תואר או מוסמך תואר קבלת לצורך

 רשימת מתוך הסטודטים יבחרו הסמיריוים את. אחד כל"ס ש 4 של בהיקף מחקריים

  .השעות ערכתמ בפרק המפורטת הסמיריוים

  המחקרי  הסמיריון 1.7.3

מפגשים בי  8יתקיימו  במסגרתם", מרוכז"סמיר  של מתכותב יתקיימו הסמיריוים  .א

 כל עם לפחותפגישת הדרכה אישית אחת  הקורס מרצה יקיים, כן כמו. שעתיים כל אחד

 שבהם מרוכזים הרצאות מפגשי הסמיריון מרצה םייקי' ב סמסטר במהלך. סטודט

 .ולהרצות להשתתף הסטודטים כל יחוייבו

 :מחקרי בסמיר עבודה להגשת התאים  .ב

 סמיריוית עבודה כתיבת אופן על הדרכה תיתן שבה מרוכזת בהרצאה השתתפות

 .עבודה להגיש יש שבסיומה בספרייה מרוכזת בהדרכה השתתפות

  וכחות חובת 1.7.4

 הוכחות חובת אחר מילא שלא סטודט. מוחלטת היא הסמיריון במפגשי הוכחות חובת

  .למרצה הסמיר עבודת את להגיש יורשה לא

  העבודה הגשת מועד 1.7.5

בספטמבר  1-הוא ה –ההגשה לסטודטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים  מועד  .א

 בסיומה של אותה שת לימודים.

יפורסם על ידי  –ההגשה לסטודטים לתואר שי בתכיות המרוכזות  מועד  .ב

 המזכירות, וייקבע בהתאם למועד פתיחת התכית.

  הסמיריון ציון 1.7.6

 שהסטודט ולאחר הלימודים שת סיום לאחר ורק אך ייתן בסמיריון הציון  .א

  השתתף במפגשים והרצאות והגיש את עבודתו. 

 הקורס מרצה עליהם שהחליט הציון מרכיבי שקלול פי על ייקבע הסמיריון ציון  .ב

 .ביהם ליחס ובהתאם

 .בכתב עבודה הגשת ללא בסמיריון ציון ייתן לא  .ג

 לגבי מהותיות הערות שרשם לאחר העבודות את בעצמו יבדוק הסמיריון מרצה  .ד

 .הערותיו את לו והעיר הסטודט עם אישית שפגש לאחר או העבודה

 המועד לאחר מחודשיים יאוחר לא למזכירות המרצה ידי על יועברו הסמיריון ציוי  .ה

 .חריגים במקרים למעט), בפועל הגשתן מועד(ולא  למסרן הסטודטים על שהיה
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 שת אותה של הציוים בממוצע ייכלל מסוימת בשה שלמד בסמיריון ציון  .ו

 .לימודים

 סטודטים חילופי 1.8

  כללי  1.8.1 

 יותר גלובליים להיות הפכו, בפרט, הישראלי העסקים ועולם, בכלל הישראלית המציאות

 כי לציין ותרימ. הבאות בשים להתגבר זה תהליך עתיד, הראה ככל. בעבר משהיו

 של והדרישות הסטודטים של העתידית העבודה סביבת על גם גדולה השפעה זה לתהליך

 ראית זו במציאות ל"מחו ולמרצים לחומרים שלו הסטודטים של חשיפה. המעסיקים

 לחילופי שוות אויברסיטאות עם להסכמים הגעו זו מטרה לקדם כדי. הכרחית לו

 prato לתכית פרט( ח"תשע ל"שה של' א לסמסטר מיועדות השוות התכיות. סטודטים

  ').ב בסמסטר המתקיימת

 שמשולם הלימוד שכר, וספת כספית עלות ללא הלימוד במוסדות הלימודים

 שעל פרטו לתכית פרט( הללו הלימודים את גם מכסה אילן- בר לאויברסיטת

, השהות, הטיסה עלויות). אוסטרלי דולר 300 בסך הרשמה דמי לשלם בה המשתתפים

  . הסטודטים על מוטלות' וכו לימוד ספרי רכישת, רפואי ביטוח

  האפשרי הלימודים היקף   1.8.2

   יוכרו אשר, בפקולטה"ס ש 12-ל המקביל להיקף עד קורסים ללמוד יכול סטודט. א

   אילן בר באויברסיטת התואר לקבלת המשפטיים הבחירה קורסי מדרישות כחלק     

  .לפחות עובר ציון שהתקבל בתאי וזאת     

   חלק שם פריס לאויברסיטת פרט, האגלית בשפה מתקיימים"ל בחו הלימודים. ב

  .הצרפתית בשפה למדים מהקורסים     

   האגלית בשפה הלמד קורס ללמוד יחויב לא התוכיות באחת שישתתף סטודט .ג

   הקודות את להשלים ויוכל' ג שה של המשפטיים הבחירה קורסי מחובות כחלק    

  .העברית בשפה הלמדים משפטיים בחירה בקורסי החסרות    

  לא יוכל להתקבל לקלייקות המתקיימות מחוץ  ,תאושר לא"ל לחו שסיעתו סטודט. ד

  לקמפוס.    

  ורישום  קבלה 1.8.3

 ובמידת האגלית בשפה מוכח בידע, ומעלה 82 בממוצע מותית לתכית הקבלה  .א

 מהפקולטה יקבל שהסטודט לאחר .האגלית בשפה ראיון שיערך להיות יכול הצורך
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 במבחן בהצלחה לעמוד להידרש עשוי הוא ,הצורך במידת ,בתוכית השתתפות אישור

TOEFL - המארח המוסד לדרישת בכפוף זאת.  

 ב: למצוא יתן בארץ קיומו ומועד המבחן אודות פרטים

est=TOhttp://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&t

EFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflTy

pe=&redirect=&t_country1=group_Israel   

 a minimum score of 577 on the paper-based of 90 on theהדרש הוא:  הציון  .ב

internet-based test .י אתה ציו-tofel ית להתקבל הבקשה עם יחד לשלוח ישלתכ.  

 בצירוף exchange.law@biu.ac.il: מייל בכתובת שמש לאורטל לשלוח יש הבקשה את  .ג

 למי( האגלית השפה ידיעת על ופרטים) רשמי להיות חייב לא( ציוים דוח, ח"קו

 ). הצרפתית השפה ידיעת על פרטים גם, בפריס ללמוד שמבקש

 . עדיפויות דרוג עם, לסוע מבקשים אליהם המוסדות את לציין יש בבקשה  .ד

 יתן הטופס את, למלגה בקשה טופס להוסיף מתבקש כלכלי לסיוע זקוקה סטודט  .ה

. סיוע כספי לא http://law.biu.ac.il/node/745: בכתובת הפקולטה באתר למצוא

 מובטח ויתן בכפוף ליכולת תקציבית. 

בהתאם  ח"תשעשהתקבל לתוכית יבצע שיויים בתכית הלימודים ל סטודט  .ו

 להחיות שתימסרה על ידי הפקולטה.

 האויברסיטה מול ההרשמה הליכי ביצוע על אחראים לתוכית תקבלושי סטודטים  .ז

 .הרלווטית

 .2018פברואר  חודש בסוף מסרויי המתקבלים למועמדים תשובות  .ח

 : לידיעתכם  .ט

 הלימודים לממוצע בחשבון לקחים אים "לבחו הלמדים הקורסים ציוי .1

 . אילן- בר באויברסיטת

 מצטיין או דיקן מצטיין להיות יוכל לא תלמיד, האויברסיטה תקון פי על .2

  . השה כל במהלך ס"ש 32 לפחות אילן-בר באויברסיטת למד לא אם רקטור

  :הלימוד מוסדות פירוט להלן 1.8.4

 University of International Business and Economics (UIBE), Beijing, China  .א

  .סטודטים 4 עד:  משתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כללים פרטים

http://school.cucas.edu.cn  

 Tsinghua University, Beijing, China  .ב

  )בעולם הטובות האויברסיטאות ממאה ואחת בסין הטובה האויברסיטה(

  סטודטים 4 עד: משתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כלליים פרטים

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen  
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 Osgoode Hall Law School, York University in Toronto, Canada  .ג

  .סטודטים 2 עד: המשתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כלליים פרטים

stories-http://www.osgoode.yorku.ca/experience/student  

 University of Florida law school (Levin College),  Gainesville, Florida, USA  .ד

  .סטודטים 3 עד: משתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כלליים פרטים

http://www.law.ufl.edu  

 Uconn School of Law, Hartford, Connecticut, USA  .ה

  .סטודטים 3 עד: משתתפים מספר

  בוסף, התמחות אצל שופט (מצ"ב הסבר בהרחבה).

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כלליים פרטים

http://www.law.uconn.edu 

 Bucerius Law School, Hamburg, Germany  .ו

  .ביותר הטובים לאחד וחשב, שבגרמיה היחיד הפרטי למשפטים ס"ביה זהו

  . תלמידים 2 עד: המשתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן וספים פרטים

school.de/exchangeprogram.html?&L=1-ttp://www.lawh 

  Université Paris Ouest Nanterre La Défense  .ז

 בסיסית ידיעה דרשת. בצרפתית ובחלקם באגלית בחלקם יתקיימו הקורסים

 הצרפתית השפה וחיזוק לשיפור קורס שם יוצע, המשתתפים לתלמידים. בצרפתית

  . פה-בעל ייערכו הצרפתית בשפה בקורסים מבחים). בתשלום(

  . סטודטים 3 עד: המשתתפים מספר

  :באתר למצוא יתן הלימודים ותכית האויברסיטה על כלליים פרטים

paris10.fr/41144300/1/fiche___pagelibre/&RH=INT-http://www.u  

 University Monash, Prato Italy  .ח

. שבאוסטרליה Monash אויברסיטת עם הסכם לפקולטה יש זו במסגרת

 מגיעים אליו, שבאיטליה Prato בעיירה בילאומי קמפוס מהלת זו אויברסיטה

 אחד לסמסטר בעולם מובילות מאויברסיטאות למשפטים וסטודטים מרצים

- ותל חיפה, אילן בבר למשפטים הפקולטות שותפות מהארץ( לימודיהם במהלך

 ח"תשע ל"שה של' ב סמסטר במהלך יתקיימו באויברסיטה זו הלימודים). אביב

 הפקולטה של לסטודטים הלימודים). בהמשך יימסרו יותר מפורטים מועדים(

 שמשולם הלימוד שכר( וספת כספית עלות ללא הם אילן-בבר למשפטים

 דולר 300 של תשלום למעט) הללו הלימודים את גם מכסה אילן- בר לאויברסיטת

 על מוטלות' וכו רפואי ביטוח, השהות, הטיסה עלויות. רישום כדמי אוסטרלי

  . הסטודטים
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 כחלק יוכרו אשר, אצלו ס"ש 9 של המקביל להיקף עד קורסים שם ללמוד יתן

 בתאי(  אילן בר מאויברסיטת התואר לקבלת המשפטיים הבחירה קורסי מדרישות

 שישתתף סטודט .האגלית בשפה מתבצעים הלימודים). לפחות עובר ציון שהתקבל

 הבחירה קורסי מחובות כחלק האגלית בשפה הלמד קורס ללמוד יחויב לא בתוכית

 משפטיים בחירה קורסי י"ע הקודות את להשלים יוכל אלא', ג שה של המשפטיים

   .העברית בשפה הלמדים

  .סטודטים 14 עד: משתתפים מספר

  יורק-ביו יתטמשפ קיץ התמחות 1.8.5

שיטת המשפט האמריקאית שוה במובים רבים מזו הישראלית, בעיקר בתחום סדרי 

המתאפיין בגלובליזציה ובקשרים בין  של היום, הדין ואופן יהול המשפט. בעידן

רות, לאומיים רחבים, ישה חשיבות רבה בהכרת שיטות משפט זרות ושיטות עבודה אח

 .אמריקה בצפוןובהתוודעות לאופן בו מוהל הליך משפטי בבתי המשפט השוים 

להכיר מקרוב את  בפקולטה למשפטים יץ יתת הזדמות לסטודטיםבמהלך חודשי הק

  שיטת המשפט האמריקאית ולהתסות פרקטית בעבודה משפטית בסביבה זרה.

  '.ג שה לסטודטיםמיועדת  התכית

 ההתמחויות:להלן פירוט  1.8.6

 - אזרחי בההמשמש כשופט בתחום  , Martin Rithholtzבלשכת השופט התמחות 1.8.6.1

Supreme Court   שבמחוזQueens  יו יורקב. 

 New York County -המשמש כשופט ב Martin Shulman  שופט ה התמחות בלשכת 1.8.6.2

Court,Supreme  Civil Term,   .יו יורקב 

 - המשמש כשופט בתחום האזרחי ב Leon Ruchelsman השופט התמחות בלשכת 1.8.6.3

Supreme Court  שבמחוזBrooklyn  .יו יורקב 

משמורת, המשמשת כשופטת בתחום   Judith Waksberg השופט התמחות בלשכת 1.8.6.4

 ., ביו יורקBrooklyn Family Court - ב ביקור וצווי הגה (עבירות משפחתיות)

התעללות בילדים המשמשת כשופטת בתחום   Ilana Gruebel השופט התמחות בלשכת 1.8.6.5

 , ביו יורק.Brooklyn Family Court - ב והזחה, עברייות לוער

התעללות בילדים כשופט בתחום   המשמשErik Pitchal  השופט התמחות בלשכת 1.8.6.6

 , ביו יורק.Brooklyn Family Court -ב והזחה ועברייות עורים

התעללות בילדים כשופט בתחום   משהמש Lillian Wanהשופט  התמחות בלשכת 1.8.6.7

 , ביו יורק.Brooklyn Family Court -ב והזחה ועברייות עורים

התעללות המשמשת כשופטת בתחום  Jacqueline Deaneהתמחות בלשכת השופטת  1.8.6.8

 , ביו יורק.Brooklyn Family Court -ב בילדים והזחה
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 - ב משמורתהמשמשת כשופטת בתחום  Lisa Aschkenasyהשופטת התמחות בלשכת  1.8.6.9

Brooklyn Family Court.יו יורקב ,  

ובו ישמשו המתמחים כעוזרים  חודש ימים,כההתמחות כוללת עבודה יומיומית במהלך 

ומסייעים בעבודתם המשפטית והמשרדית של השופט וסגל לשכתו. מתמחי השופט 

גוון רחב של עבודות יודרכו אישית על ידי השופט ועוזריו המשפטיים ויעסקו במ

בדיוים שבבית המשפט ובלשכת השופט ואף   משפטיות. כמו כן המתמחים יהיו וכחים

  ישמשו כמפקחים בהליך בחירת המושבעים לפי פתיחת המשפט.

  שיים עד שלושה כבה  יהיו, ו2017 ספטמבר עד אוגוסט יהתמחות הקיץ תתקיים בחודש

  מתמחים לכל שופט.

  השהות, ביטוח רפואי וכו' מוטלות על הסטודטים.עלויות הטיסה, 

  מקה פטורים מקורסים עבור לימודי התואר. לא התמחות הקיץ

  2017 בחודש מאי דע מוכח באגלית. תשובות ייתווי ומעלה 85ממוצע תאי סף הים 

   על ופרטים  exchange.law@biu.ac.ilהבקשות יש לשלוח לגב' אורטל שמש דוא"ל:  את

  . האגלית השפה ידיעת

  במשפטים מצויות לטיפוח התכית 1.9

  .'ובראןג תותרי מאלעדי אייל וד"ר  'פרופהתכית:  מחי

  כללי 1.9.1

 ומשימות אישית העשרה על דגש תוך, בפקולטה מצטייים סטודטים להכשיר התכית מטרת

 תלמידים של קטה קבוצה תתקבל, שתיים פי על ככלל המשתרעת, לתכית. יחד גם קבוצתיות

 ביצוע תוך אישית חיכה יעברו המשתתפים. בפקולטה והשלישית השייה לימודיהם בשות

 ייעודי סמיר: עיקריים בדיםר שלושה לתכית. בחירתם לפי ועייםומקצ מחקריים פרויקטים

 פרויקטים, יישומי מחקר, קריאה(קבוצות  אישית בבחירה מחקריות מטלות, התכית לתלמידי

  .הרחב ולציבור הפקולטה לקהל המכווות מקצועיות ופעילויות כסים ובארגון), ייעודיים

 על ויתור(כולל  לפקולטה מחוץ לקורסים ברישום ולתמיכה לעידוד יזכו בתכית סטודטים

 אשי עם קשר יתאפשר התכית פעילויות במסגרת. אישי למחקר תכים ובגיבוש) קדם דרישות

 לסגל מחקר כעוזרי להשתלב אפשרות ותיתכן, המדיה ומשירות הפרטית מהפרקטיקה מקצוע

 הלימודים בשת עיוי בסמיריון ההשתתפות אתהפקולטה. ההשתתפות בתכית תחליף 

  .השלישית



63  
 

  לתכית קבלה 1.9.2

 פחות לא כחשובים מחשבתית ויצירתיות סקרות על ודגש אישיים ראיוות יכלול הקבלה תהליך

 על שייערך מבוא במפגש ייתו מרוכזים לראיוות ומועדים התכית לגבי פרטים. ציוים מאשר

  .התכית מחי ידי

 שיימצאו מועמדים עבור שייקבעו, קבוצתיים יוותרא סמך על תעשה לסדה המשתתפים רתבחי

  .מועמדותם מהצגת כחלק שיגישו מחקרי ודף אישי דף פי על מתאימים

  אגלית 1.10

במחלקה לאגלית בהתאם לדרישה  כשפה זרה אגלית ללמוד יחויבו' א בשה סטודטים 1.10.1

  ).לאגלית המחלקה באחריות ייערך לקורסים(הרישום  באויברסיטההכללית 

  '.א בשה הסטודטים לכל חובה כקורס" למשפטים "אגלית הקורס למד בפקולטה 1.10.2

 הבחירה קורסי ממכסת כחלק, האגלית בשפהסטודטים בשה ג' ילמדו קורס בחירה   1.10.3

  "ס.ש 3 על יעלה ושלא, לפחות"ס ש 1 של בהיקף

  עברית הבעה 1.11

 המחלקה(באחריות  עברית הבעה בקורס יחויב 76- מ מוך בהבעה הבגרות בבחית שציוו סטודט

 תקון להוראות בהתאם עברית בהבעה בקורס יחויבו"ל בחו שלמדו סטודטים). עברית להבעה

  .האויברסיטה

  ביהדות יסוד קורסי 1.12

  כללי 1.12.1

הדרישות הכלליות של האויברסיטה, ילמדו סטודטים לתואר ראשון  במסגרת  .א

 הפירוט פי על"ס, ש 8יסוד ביהדות בהיקף כולל של  קורסיבפקולטה למשפטים 

 :כדלקמן

 .ישראל בתולדות או ישראל במחשבת"ס ש 4 -ו"ך בת"ס ש 4

 .לעיל המפורטים אלו מלבד אחרים בושאיםיוכרו קורסי יסוד  לא  .ב

 השלישית השה לתום עד יסוד בלימודי חובותיהם את לסיים הסטודטים כל על  .ג

 .ללימודים

 .יסוד ללימודי המחלקה במסגרת יילמדו הקורסים  .ד

  תכית הדברות –"בין הקטבים בין הכתבים"  1.12.2

"ס. ש 4 של בהיקף ביהדות יסוד מקורס בפטור"בין הקטבים בין הכתבים" מזכה  הקורס

  ).03-5318978(טל'  הדברות תכית במשרדי ייערך הרישום
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  לימוד קבוצות  1.13

 כל על וחלה מחייבת זו חלוקה. פרדות קבוצות בשתי למדים החובה מקצועות 1.13.1

  .הקורסים

במקרים מיוחדים יתן אישור  .הקבוצות משתי קורסים בצירופי ללמוד אפשרות אין 1.13.2

 לכך.

  פקולטטיביים עת בכתבי חברות  1.14

  .לימודים שת באותה עת כתבי בשי חברות על זיכוי לקבל יוכל לא סטודט 1.14.1

 הפקולטטיביים העת בכתבי חברות בגין"ס ש 8 על העולה זיכוי לקבל יתן לא, מקרה בכל 1.14.2

 .לתואר הלימודים מהלך בכל

 "משפט"מחקרי  העת כתב 1.15
 
  .הפקולטה של העת כתב היו" משפט"מחקרי  העת כתב 1.15.1

 העת בכתב החברות 1.15.2

 .בלימודים גבוהים הישגים בעלי סטודטים יתקבלו העת כתב למערכת  .א

 במערכת להשתתף יוכלו לא ולכן מלאה לימודים שת בת היא העת בכתב חברות  .ב

 .הלימודים שת בסוף מתחילה שהתמחותם אלו למעט', ד משה סטודטים

 .בלבד הראשון התואר לתלמידי היא העת כתב במערכת החברות  .ג

 .העת כתב מערכת כחברי לכהן יוכלו לא הלימוד מסלולי בכל שי תואר תלמידי  .ד

  העת בכתב חברות בגין מלימודים פטור 1.15.3

 בפטור ראשון לתואר סטודט תזכה העת כתב במערכת אחת שה בת פעילה חברות  .א

 "ס.ש 2 של בהיקף בחירה מקצועות מקורסי

 כתב עורך להמלצת בכפוף", משפט"מחקרי  על האחראי המרצה ידי על ייתן הפטור  .ב

 .העת

 מקורס פטור יהיה" משפט"מחקרי  העת בכתב פורסמה עטו מפרי שרשימה סטודט  .ג

 "ס.ש 2-4 של בהיקף בחירה מקצועות

 העת בכתב הפעילות אם עברי במשפט בחריה מקצועות קורסי על הפטור את להחיל יתן  .ד

 .עברי במשפט עסקו הפטור יתן שבגיו המאמר או

מצטייים בשה ב' אשר בחרו לכהן כחברי מערכת בשה השייה ללימודיהם  סטודטים  .ה

 "ס.ש 2 של בהיקף בחירה מקצועות מקורסי פטורים
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  בכירים מערכת חברי 1.15.4

 ייבחרו אשר שי לתואר סטודטים לרבות, מערכת חברי יוכלו לעיל האמור למרות  .א

 בעלי בכירים מערכת כחברי וספת שה להשתתף, והעורך האחראי המרצה ידי על

 .מיוחדות חובות

  .מערכת חברי של מוגבל למספר הפקולטה דיקאן"י ע ייתן זה אישור

 "ס.ש 2-4 של בהיקף וסף פטור לקבל יוכלו בכירים מערכת חברי  .ב

ללמודים, אשר יכהו כחברי מערכת בכירים במהלך  הרביעית בשה מערכת חברי  .ג

 ש"ס בלבד. 2הסמסטר האחרון ללימודים, יוכלו לקבל פטור בהיקף של 

  .הלימודים המהלך בכל"ס ש 8 על העת בכתב חברות בגין הפטור יעלה לא מקרה בכל  .ד

  "דמוקרטית"תרבות  העת כתב  1.16

. למשפטים הפקולטה של לאור ההוצאה ידי על לאור יוצא" דמוקרטית"תרבות  העת כתב 1.16.1

 המשטר של היסוד בשאלות הוגעים שוים מתחומים מאמרים מתפרסמים העת בכתב

  .בפרט והדמוקרטיה בכלל הדמוקרטי

 ממקצוע בפטור ראשון לתואר סטודט תזכה העת כתב במערכת שה בת פעילה חברות 1.16.2

 עורכי לאישור בהתאם, התואר במהלך אחת פעם ייתן הפטור"ס. ש 2 של בהיקף בחירה

 .העת כתב

, ח"תשעלהגיש מועמדות לפעילות במערכת סטודטים בשה ג' בשת הלימודים  רשאים 1.16.3

 במהלך מתחילה איה התמחותם אשר, ח"תשעוכן סטודטים בשה ד' בשת הלימודים 

לפטור  שיה סטודט אשר יכהן במערכת שה וספת יהיה זכאי שה .הלימודים שת

 ס.ש" 4בהיקף של עד 

העת יתקבלו סטודטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ותיתן עדיפות לסטודטים  לכתב

  הלומדים במקבלים לתואר במשפטים תואר וסף רלווטי לכתב העת. 

מועמדות לכתב העת יש לפות לעו"ד חן מדל בכתיבת:  להגשת 1.16.4

.ac.ilhanan.mandel@biu 

 לרבות", דמוקרטית"תרבות  המערכת חברי יוכלו 1.16.1-1.16.3 בסעיפים האמור אף על  1.16.5

 שה להשתתף, והעורך האחראי המרצה ידי על ייבחרו אשר, שי לתואר סטודטים

 הפקולטה דיקן ידי על ייתן זה אישור. מיוחדות חובות בעל בכיר מערכת בחבר וספת

 .מערכת חברי של מוגבל למספר
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  "law, Religion & State"העת  כתב  1.17

 בתוך אולם, עפה מחקרית כתיבה עם פורח תחום הוא ודת משפט של המחקר תחום 1.17.1

. בתחום החוקרים ביןתרבותית -ובין בילאומית לאיטראקציה מרחב קיים לא זה תחום

פורום מחקרי  לספק שמטרתו חדש עת כתב להשיק יטההחל למשפטים הפקולטה כן על

 & law, Religion" בילאומי לבחית האיטראקציה בין משפט, דת ומדיה. כתב העת 

State"  לאומילאומי ויצא לאור על ידי בית הוצאה לאור הביו כתב עת ביהיBrill .כל 

 בשפה שליטה המערכת מחברי ויצריכו האגלית בשפה יהיו בו המפורסמים המאמרים

 .אם שפה ברמת האגלית

פעילה בת שה במערכת כתב העת תזכה סטודט לתואר ראשון בפטור ממקצוע  חברות 1.17.2

אשר  סטודטהעת.  כתבש"ס. הפטור יתן בהתאם לאישור עורכי  2בחירה בהיקף של 

במקרים ש"ס.  2-4ימשיך להיות חבר בכתב העת שה וספת יהיה זכאי לפטור של 

 יתן לא .בלבד"ס ש 2 של עד בהיקף מפטור ליהותסטודטים בשה ד' יוכלו מיוחדים, 

מכתב עת אחד בשה. סך הפטורים מכל כתב עת בכל מקרה, לא  יותר בגין פטור לקבל

 ש"ס. 8יעלה על 

 . aisrael@idc.ac.ilמועמדות לכתב העת יש לפות לדוא"ל:  להגשת 1.17.3

  במשפטים שי ותואר ראשון תואר ללימודי תכית  1.18

  המשולב המסלול 1.18.1

 שות ארבע במשך להשלים יתן אותם), תזה(ללא  ושי ראשון תואר ללימודי תכית

 והםאילן - בר באויברסיטת למשפטים בפקולטה לימודיהם את שהחלו סטודטים. לימוד

 עם. לתכית מועמדות להגיש מוזמים. הראשוה השה בסיום 90 לפחות של ממוצע בעלי

 בשה שלמדו לאחר מתקדמת בשה בפקולטה לימודיהם את שהחלו סטודטים, זאת

או שלמדו שה או יותר  אחר אקדמי ממוסד שעברו לאחר או ויברסיטהבא הקודמת

 מלאה לימודים בתכית ברצף דובמחלקה אחרת שאיה הפקולטה למשפטים או שלא למ

  לא יוכלו להגיש בקשות לתכית. –כל שות הלימוד בפקולטה למשפטים  ךבמש

  המשולב למסלול רישום 1.18.2

 (תשע"ז) ללימודים הראשוה בשה ציויהם שממוצע, ח"בתשעבשה ב'  סטודטים  .א

) משי בחוג לימודים או יסוד לימודי כולל(לא  המשפטיים בלימודים 90- מ גבוה

 .42 דואר לתא בכתב בקשות יגישו, זה למסלול להצטרף המעוייים

הסופי בבקשות יתקיים לאחר קבלת כל הציוים של מועדי ב' בשת הלימודים  הדיון  .ב

 לא יתקיים דיון בבקשות אשר תוגשה לאחר מועד זה. ,ח"תשע

 מבין המצטייים המועמדים את לתכית לקבל הזכות את לעצמה שומרת הפקולטה  .ג

 .הבקשות מגישי
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  ח"בתשע' ב שה 1.18.3

ש"ס על חשבון  4הלימודים של שה ב' וכן קורסי מקצועות בחירה בהיקף של  בתכית

מכסת קורסי הבחירה של שה ג'. הרישום לקורסים הוספים ייעשה לאחר ההודעה על 

  ).זו תקופהבהקבלה למסלול המשולב (במהלך תקופת השיויים ולפי הכללים החלים 

   ע"טתשב' ג שה 1.18.4

 משפטית קלייקה ולימודי 'ג שה של חובה מקצועות  .א

 .האגלית בשפה בחירה ומקצועות בחירה מקצועות  .ב

 "ס.ש 8 של בהיקף עברי במשפט בחירה מקצועות  .ג

 אחד עיוי וסמיריון אחד מחקרי.  סמיריון  .ד

  פ"תשב' ד שה 1.18.5

  :כדלקמן בתכית הסטודטים ילמדו' ד בשה

 "ס.ש 3 בהיקף" מקצועית"אתיקה  חובה קורס  .א

 מקצועות בחירה בהיקף הדרש להשלמת מכסת הקורסים לתואר הראשון  קורסי  .ב

 :כדלקמן המפורט פי על"ס) ש 32הקורסים הדרש לתואר שי ( יקףה  .ג

 "ס.ש 3 של בהיקף שתית סדה .1

 "ס.ש 8 של בהיקף מחקריים סמיריוים שי .2

 ש"ס. 11קורסי מקצועות בחירה בהיקף  –א'  סמסטר .3

 ש"ס. 10קורסי מקצועות בחירה בהיקף  –ב'  סמסטר .4

 מקצועות של השעות ממכסת כחלק לפילוסופיה מהמחלקה קורסים ללמוד יתן לא

  .בחירהה

  שי לתואר לימודים 1.18.6

 בשה סמסטרים שי במהלך יתקיימו השי לתואר הלימודים, ספק הסר למען  .א

 .הרביעית

(כולל  הרביעית בשה' א בסמסטר"ס ש 25-מ יותר ללמוד רשאי יהיה לא סטודט  .ב

 ).ראשון לתואר הקורסים

 שת של' ב סמסטר במהלך לפחות"ס ש 10 ילמדו המשולב במסלול סטודטים  .ג

 .הלימודים

 לתואר סודי ומלימודי אגלית מלימודי פטוריםבמסלול המשולב יהיו  סטודטים  .ד

 .שי

 לתואר הקורסים מכסת חשבון על קורסים ללמוד יתן לא הראשוות השים בשלוש  .ה

. ראשון לתואר הקורסים מכסת חשבון על קורסים להקדים ורק אך אלא שי

 .יוכרו לא הראשוות השים שלוש במהלך יילמדו אשר שי לתואר קורסים
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  הלימודים במהלך בתאים עמידה 1.18.7

 הקורסים בכל לפחות 90 של ציוים ממוצע, זה במסלול הלימודים להמשך תאי

 וןשהרא לתואר הראשוות השים משלוש ואחת אחת כל במהלך שלמדו המשפטיים

, לימודים שת כל בתום ייבחן הסטודט של הכולל הציוים ממוצע. יחד ובכולן

  .זה בתאי עמדו שלא סטודטים התכית מן להוציא רשאית והפקולטה

  .תזה עם שי תואר למסלול הלימודים במהלך לעבור רשאים אים זו בתכית סטודטים 1.18.8

אשר יחליטו לפרוש מהמסלול מרצום, על דעת עצמם, יהיו מחוייבים לחזור  סטודטים 1.18.9

 על הקורסים שלמדו במסגרת הקדמת החובות, קורסים אלה לא יוכרו לתואר הראשון.

סטודטים אשר יאלצו לפרוש מהמסלול עקב החלטת הפקולטה ואי עמידה בתאי  1.18.10

 ובות ויוכרו להם.המסלול, יעמדו לזכותם הקורסים שלמדו במסגרת הקדמת הח

 .השי התואר של הקורסים בכל לפחות 75 ממוצע, זה במסלול הלימודים לסיום תאי 1.18.11

המשתתפים בתכית זו יהיו זכאים לאישור התמחות אך ורק עם סיום  סטודטים 1.18.12

 בכפוף לסיום כל חובותיהם לתואר ראשון. הרביעית הלימודים שת של השיהסמסטר 

   



69  
 

  עסקים במהל שי ותואר במשפטים ראשון לתואר תכית  1.19

  כללי 1.19.1

למשפטים ובית הספר למהל עסקים שבאויברסיטה מקיימים תכית  הפקולטה  .א

 (.LL.B)לימודים משותפת שתקה למי שעמד בהצלחה, תואר ראשון במשפטים 

 ).תזה' (ללא ב במסלול) M.B.Aותואר שי במהל עסקים (

 ארבע ךבמש לימודיו את לסיים יוכל, כיתהת בדרישות בהצלחה יעמוד אשר סטודט  .ב

 .אקדמיות שים

 לקבל זכאי ויהא, ללימודים זמו עיקר את להקדיש קשיב לתכית המתקבל סטודט  .ג

 בהצלחה שיסיים לאחר רק(סטאז'),   מעשית התמחות לעריכת אישור מהפקולטה

 לקבל יהיה יתן. היותר לכל עסקים במהל ציוים שלושה לו ויחסרו, התכית כל את

 .הרביעית השה בסוף רק התמחות אישור

 במשפטים ראשון לתואר לימודיהם שהחלו סטודטים רק ללמוד יוכלו זו בתכית  .ד

 אילן.- בר באויברסיטת

  קבלה תאי 1.19.2

 המצטברים הקבלה תאי בארבעת שעומדים מצטייים סטודטים יתקבלו לתכית
  :הבאים

 .יחידות חמש של ברמה ובאגלית במתמטיקה בגרות ציוי  .א

 .לפחות 700 של פסיכומטרי ציון  .ב

 .לפחות 126 של כמותי ציון  .ג

 .למשפטים בפקולטה' א בשה לפחות 85 של ממוצע בעלי  .ד

  מעבר תאי 1.19.3

 בהצלחה שיעמוד סטודט. לפחות 80 של משוקלל ממוצע יהיה לשה משה המעבר תאי

 הפקולטה של הרגיל במסלול ללמוד להמשיך יוכל, האמורה בדרישה לא אך בבחיות

  .למשפטים

  התכית פרטי 1.19.4

 בקורסי"ס ש 4- מ פטור, למעט דרשתמשפטים לפי תכית הלימודים ה לימודי  .א

 בשה לצל יהיה יתן הפטור את. ופטור מקורס אחד של משפט ו... בחירה מקצועות

 .בלבד ללימודים הרביעית

משפטים, לימודי  ללימודי בוסף, השייה שהבתכית יחוייבו ללמוד ב הסטודטים  .ב

 ש"ש. 6.5השלמה לקראת תואר שי במהל עסקים בהיקף של 

 את(כולל)  תהרביעי השה ועד השלישית מהשה החל ילמדו בתכית הסטודטים  .ג

 ש"ש (לא כולל תרגילים).  22עסקים בהיקף של  הלבמ השי התואר קורסי
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  הלימודים תכית לעריכת החיות 1.19.5

 ללימודי ישיתהשל בשה שי תואר ללימודי פורמלית להירשם זכאי יהא סטודט  .א

 ידי על קבלתו בעת. הרביעית לשה תהיה קבלתו כאשר, בפקולטה ראשון תואר

 כמפורט שלמדו השי התואר וקורסי ההשלמה לימודי לו יוכרו שי לתואר הוועדה

 .בתכית

 .GMATשיתקבלו לתכית זו יהיו פטורים ממבחן  סטודטים  .ב

סמיריוים (סמיריון עיוי  2ית בשה ג' בפקולטה למשפטים, ילמדו בתכ סטודטים  .ג

 וסמיריון מחקרי). 

 בפקולטה סטודט של רגילותהבתכית חייבים בכל הדרישות  הסטודטים  .ד

ופטור מקורס אחד של  ש"ס מקורסי בחירה 4, למעט פטור בהיקף של למשפטים

 ש"ס. 2משפט ו... בהיקף של 

יחויבו לעמוד בדרישות הכלליות של האויברסיטה ביחס לתלמידים  הסטודטים  .ה

 הרגילות לדרישות דומה בהיקף, ואגליתתואר ראשון ותואר שי, כגון לימודי יסוד 

 .עסקים ומהל משפטים מתלמידי

 .הקורסים בין חפיפה אישורי יועקו לא  .ו

 .עסקים למהל"ס וביה למשפטים הפקולטה לתקוי כפופים יהיו הסטודטים  .ז

 .לשיויים כפופים והתאים התכית  .ח
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  וחשבואות בכלכלה ראשון ותואר במשפטים ראשן לתואר תכית  1.20

  כללי 1.20.1

למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תכית לימודים לתואר ראשון  הפקולטה

עם אפשרות ללימודי  (.B.A)ולתואר ראשון בכלכלה וחשבואות  (.LL.B)במשפטים 

  השלמה לראיית חשבון.

 תאי קבלה 1.20.2

 הקבלה תאי בארבעת יעמוד אשר מצטייים סטודטים להתקבל יוכלו לתכית

 :הבאים המצטברים

 .לפחות 108 של בממוצע בגרות תעודת ציון  .א

 .לפחות 90 של בציון יחידות חמש של ברמה במתמטיקה בגרות  .ב

 .לפחות 700 של הפסיכומטרית בבחיה ציון  .ג

 .לפחות 140 של הפסיכומטרית בבחיה כמותי ציון  .ד

 את לתכית לקבל הזכות את לעצמן שומרות לכלכלה והמחלקה למשפטים הפקולטה 1.20.3

  .הרשמים מבין ביותר המצטייים המועמדים

 במשך לכלכלה במחלקה לימודיו את לסיים יוכל, בדרישות בהצלחה שיעמוד סטודט 1.20.4

 בשה. אקדמיות שים וחצי שלוש ךלמשפטים במש ובפקולטה אקדמיות שים שלוש

 .בחשבואות ההשלמה לימודי את להתחיל הסטודט יוכל הרביעית

 יסוד לימודי כולל, ש"ש) 65( ש"ס 130בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של  הלימודים 1.20.5

 יסוד קורסי. )ש"ש 50.5( ש"ס 101 של בהיקף יהיו לכלכלה במחלקה הלימודים. ביהדות

 .בלבד במשפטים התואר במסגרת ילמדו הכלליים והלימודים ביהדות

 בפקולטה למשפטים פרטי התכית 1.20.6

  לימודי משפטים לפי התכית הדרשת למעט השיויים הבאים:

 בשה ב'. 1 -בשה א' ו 1 קורס יש לקחת –קורסי בחירה משפט ו...   .א

תולדות המחשבה המדיית או יסודות בכלכלה  -זכאים לפטור מקורס כללי  .ב

 למשפטים.

 לא קיימת עבור הסטודטים האפשרות לוותר על קורס החובה "דיי מיסים".  .ג

 מחוייבים בקורס "דיי עבודה". –במסגרת קורסי הבחירה   .ד

 ש"ס קורסי בחירה (כולל קורסי אגלית). 16 - הסטודטים דרשים ל  .ה
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   לתואר ראשון במשפטים ותואר שי בפילוסופיה תכית  1.21

  כללי 1.21.1

ללימודי אילן מציעות תכית משולבת  -למשפטים והמחלקה לפילוסופיה בבר הפקולטה

  (.LL.B). משתתפי התכית לומדים לתואר ראשון במשפטים משפטים ופילוסופיה

בפילוסופיה במסלול ללא תזה בארבע שות לימוד או  (.M.A)ובמקביל לתואר שי 

שות לימוד (מסלול מזורז).  במסלול עם תזה בחמש שות לימוד (מסלול רגיל) או ארבע

 הן רדבפ וקבלה הרשמה שדורשת עצמה בפי לימודים תכית היא המשולבת התכית

 ולימודי, בפילוסופיה השי לתואר מהתכית ןוה במשפטים המורחבת מהתכית

  .סופה ועד מתחילתה המשפטים בלימודי שלובים בתכית הפילוסופיה

  תאי קבלה 1.21.2

התכית מקדישים את השתיים הראשוות שלהם בתכית לקורסי חובה  משתתפי  .א

ותולדות  ,אתיקה ,לוגיקה כולל, בפילוסופיה בסיסייםבמשפטים וקורסי השלמה 

הפילוסופיה ואת השתיים הבאות מקדישים לקורסי חובה ובחירה במשפטים 

ופיה סטודטים שסיימו את לימודי ההשלמה בפילוס .פיהוולתואר השי בפילוס

ומעלה רשמים ללימודי התואר השי בסוף שת לימודיהם השייה.   80בממוצע של 

בשת לימודיהם השלישית הם לוקחים את סמיר התכית, בו הם דרשים להציג 

 ולהל את הדיון בטקסט ולהגיש עבודה סמיריוית בפילוסופיה משפטית.  

ים השלישית והרביעית קורסי התואר השי בפילוסופיה פרוסים על פי הש  .ב

ללימודים ביחס פחות או יותר שווה.  התכית מציעה מסלולים שוים לתואר השי, 

אבל משתתפי התכית בכל המסלולים דרשים להשלים את כל קורסי החובה, 

הבחירה, והסמירים של התואר הראשון במשפטים והתואר השי בפילוסופיה לפי 

שלים את כל דרישות התכית בשי החוגים לפי ולהתום שת לימודיהם הרביעית, 

 .תחילת ההתמחות במקצוע המשפט

סטודטים דרשים להודיע אם בכוותם ללמוד במסלול ללא או עם תזה בזמן   .ג

ת לימודיהם השי תום שי בפילוסופיה, לפיה.  יהרשמתם לתואר הש 

  פרטי התכית בפקולטה למשפטים   1.21.3

  למעט השיויים הבאים: ,התכית הדרשתלימודי משפטים לפי 

 דרשים בקורס "תולדות המחשבה המדיית".  .א

 ש"ס קורסי בחירה כולל קורסי אגלית. - 6דרשים ב  .ב

 בשה ב'. 1 -בשה א' ו 1דרשים לקחת קורס  –קורסי בחירה משפט ו...   .ג

 דרשים לקחת את הסמיריון "פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפט" בשה ג'.  .ד

   מחוייבים לקחת קורס אחד של פרופ' יאיר לורברבוים. -בחירה משפט עברי  קורסי  .ה
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  מידע ויעוץ אקדמי 1.21.4

מרכזת לימודי  , 'אברמוביץ טליה' הגבליצור קשר עם  יתןמידע בושא קבלה והרשמה לתכית, ל

  . talia.abramovich@biu.ac.il תואר ראשון בפקולטה למשפטים

, מהל יאיר לורברבוים 'פרופליעוץ אקדמי, מועמדים לתכית ומשתתפיה יכולים ליצור קשר עם 

טיקטין, היועצת האקדמית של התכית -או עם אפרת רם  Yair.Lorberbaum@biu.ac.il התכית

  .tiktin@biu.ac.il-efrat.ramבמחלקה לפילוסופיה  
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  תואר ראשון במשפטים ותואר שי במדעי המדיה 1.22

  כללי 1.22.1

לתלמידי  היא תכית חדשית, המיועדת לאפשרהתכית לתואר שי במדע המדיה למשפטים 

  משפטים לסיים במקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים תואר שי ללא תיזה 

  דע המדיה (כולל קורסי ההשלמה). תואר שי במדע המדיה מעיק לסטודטים מגוון במ

   רחב של כלים מחקריים ואליטיים המיועדים ליתוח של תופעות פוליטיות. המחלקה כוללת 

בתוכה מרצים ברמה גבוהה מאוד, עם הישגים מחקריים מהשורה הראשוה. סטודטים שיסיימו 

המדיה יסיימו את לימודיהם עם הבה מדויקת ועמוקה של מערכות  תואר שי במחלקה למדע

פוליטיות שוות. מדע המדיה כדיספליה קרוב ללימודי משפטים, אולם כלי היתוח ודרכי 

הלימוד של מדעי החברה מוסיפים דבכים חשובים ומגווים לושאי הלימוד והמחקר 

היטב במשרות שוות במשק הישראלי.  הרלווטיים. בוגרי המחלקה למדע המדיה משתלבים

  . http://politics.biu.ac.ilלפרטים וספים אא ראו באתר המחלקה למדע המדיה: 

  פרטי התכית 1.22.2

  שה ב' במשפטים (שת השלמות במדע המדיה)

 פטור מקורס אחד במשפט ו...לימודי משפטים לפי התכית הדרשת בשה ב' למעט, -

  קורסי השלמה חובה: 2-

  מבוא למדע המדיה * (מקוון) 71-001

  יסודות המהל הציבורי ומדייות ציבורית * (מקוון) 71-006

(*קורסי השלמה יוכרו כקורסי בחירה בפקולטה למשפטים, ובלבד שהסטודט רשם ולומד  
  לתואר השי במדע המדיה)

  מדע המדיה) -י (שים א' וב' בתואר ש שים ג' וד' במשפטים

ד'. בשה ד' יהיו הסטודטים זכאים לפטור  -לימודי משפטים לפי התכית הדרשת בשים ג' ו -

  ש"ס בקורסי בחירה במשפטים. 4של 

 4ש"ש ממדע המדיה וקורסי בחירה בהיקף של  4יש ללמוד בשה ג'  קורסי חובה בהיקף של  -

ש"ש מהמחלקה למדע  2 –ש"ש קורסי בחירה מהפקולטה למשפטים* ו  2ש"ש בחלוקה של : 

  ש"ש. 8.  סה"כ בשה ג': המדיה, מהרשימה המפורטת למטה

ים, ואחד מהמחלקה ש"ש) אחד מהפקולטה למשפט 4יש ללמוד בשה ד' שי סמיריוים: ( -

סה"כ בשה . ש"ש) קורסי בחירה ממדע המדיה * מהרשימה המפורטת למטה 6( -ו למדע המדיה

  ש"ש. 10ד': 
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  תשע"ח –ש"ש  8שה ג' משפטים (שה א' במדע המדיה): 

  ש"ש קורסי חובה: 4

 

  .ש"ש מהמחלקה למדע המדיה 2- ש"ש מהפקולטה למשפטים* ו  2 ש"ש קורסי בחירה: 4 

  

   

יום ושעה  שם המרצה שם קורס מס' קורס
 בתשע"ח

 ש"ש

גישות ותיאוריות במדע  71-802-01
 המדיה (שתי)

 2 10:00-12:00ג'  ד"ר מירב משאלי רם

במדייות גישות ותיאוריות  71-914-01
 ציבורית (שתי)

 2 12:00-14:00ג'  ד"ר אילה שפייזמן
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  "טתשע"ח + תשע -ש"ש  10 –שה ד' משפטים (שה ב' במדע המדיה) 

  קורסי בחירה ממדע המדיהש"ש  6-ש"ש סמיריוים (אחד ממשפטים, אחד ממדע המדיה) ו 4

  קורסי בחירה

  

יום ושעה  שם המרצה שם קורס מס' קורס מחלקה
 בתשע"ח

ש"ש

  משפט מיהלי (סמ' ב') 99-313-01 משפטים

    

    

-12:00ב'  פרופ' אריאל בדור
14:00  

-12:00ה' 
14:00 

    

2 

-סימן-ד"ר איתי בר דיי חקיקה (סמ' ב') 99-523-01 משפטים
 טוב

-10:00ד' 
12:00 

1 

 -ייצוג המדיה בבג"צ  99-960-01 משפטים
 הלכה למעשה (סמ' ב')

-18:00א'  עו"ד אסת מדל
20:00 

1 

תיאוריה חוקתית (לא יתן  99-328-01 משפטים
 בתשע"ח)

-סימן-ד"ר איתי בר
 טוב

לא יתן 
 בתשע"ח

1 

מדע 
 המדיה

אחריות מדיית ומדייות  71-735-01
 ציבורית (שתי)

 2 18:00-20:00ג'  אורי ארבל גץ ד"ר

מדע 
 המדיה

מבוא ליהול ולוגיסטיקה  71-808-01
 במהל הציבורי (סמ' א')

 2 מקוון ד"ר יששכר זרוק

מדע 
 המדיה

סדא ליתוח מדייות  71-985-01
 (שתי)

 2 8:00-10:00ו'  ד"ר אילה שפייזמן

מדע 
 המדיה

מדייות ציבורית בשלטון  71-670-01
 המקומי בישראל (שתי)

  2 10:00-12:00ו'  ד"ר אורי ארבל גץ

מדע 
 המדיה

כוחם של יחסי ציבור  71-953-35
בעולמות הציבוריים 

 והעסקיים (שתי)

  2 12:00-14:00ו'  ד"ר יחיאל שבי
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  תשע"ט -  ש"ש  4 –סמיריוים 

  

   * הקורסים ממשפטים שייספרו לתואר השי במדע המדיה, לא ייספרו במקביל גם למכסת   
  הקורסים הדרשת לתואר ראשון במשפטים.        

  * ייתכו שיויים בתכית הלימודים     

  מידע ויעוץ אקדמי 1.22.3

  אשי קשר במחלקה למדע המדיה:  .א

  nahshonp@gmail.comד"ר חשון פרז: מרכז אקדמי  

  adina.tzidon@ biu.ac.ilגב' עדיה צידון: סגית מהלית לראש המחלקה  

  politics.students@biu.ac.ilגב' אוריאן יחזקאל: יועצת לעייי סטודטים 

  בפקולטה למשפטים:אשי קשר   .ב

  talia.abramovich@biu.ac.il  :גב' טליה אברמוביץ

 ittai.bar-siman-tov@biu.ac.ilטוב: מרכז אקדמי -סימן- ד"ר איתי בר

יום ושעה  שם המרצה שם הקורס מס' קורס מחלקה
 בתשע"ח

ש"ש

  דיי שלטון מקומי 99-418-01 משפטים

 (סמ' ב')

-ד"ר מאל תותרי
 ג'ובראן

 2 15-17ב' 

 2 16-18ג'  פרופ' צילי דגן גבולות השוק (סמ' א') 99-487-01 משפטים

היבטים  -בית המשפט  99-405-01 משפטים
מוסדיים וחוקתיים (לא 

 יתן בתשע"ח)

ד"ר אורי 
 אהרוסון

לא יתן 
 בתשע"ח

2 

מדע 
 המדיה

צבא וחברה בישראל  71-706-01
 (שתי)

אלישבע   ד"ר
 רוסמן

 -12:00ג' 
10:00 

2 

מדע 
 המדיה

יהול שיויים בארגון  71-270-01
 הציבורי (שתי)

 2 16:00-18:00ג'  ד"ר איתן שמיר
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 תואר ראשון במשפטים ותואר שי ברגולציה ומדייות סביבתית 1.23
ש"ס בקורסי בחירה  4תואר ראשון במשפטים ע"פ התכית הדרשת למעט, פטור של -

  לסטודטים בשה ד' ופטור בקורס אחד של משפט ו...

 2.8פירוט מלא של התכית לתואר שי ברגולציה ומדייות סביבתית יתן למצוא בסעיף -

 .91בעמ' 

 
 המשפטים לימודי חוג וסף במקביל ללימודי 1.24

 .הלימודים בפקולטה למשפטים חשבים כחוג מורחב בתכית מלאה 1.24.1

לסטודטים מצטייים תיתן אפשרות לצירוף חוג ראשי או מורחב. סטודט  1.24.2

המעויין בתכית זו יירשם לחוג המבוקש באמצעות טופסי רישום במשרד לקבלת 

קשה על ידי הפקולטה כפוף לאישור המחלקה שהסטודט תלמידים. אישור הב

 מבקש ללמוד בה.
סטודט הלומד חוג וסף במקביל, לא יורשה להירשם לקורסים החופפים  1.24.3

 ים.טלקורסים שעליו ללמוד בפקולטה למשפ
סטודט הלומד חוג וסף יוכל להגיש בקשה בסוף השה השלישית ללימודיו לפטור  1.24.4

 .הבחירהש"ס מקורסי מקצועות  4- מ

סטודט שיסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים ובחוג הוסף יקבל תעודת "בוגר  1.24.5

 במשפטים", המציית גם את סיום לימודיו בחוג הוסף.
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  שלישי ולתואר מוסמך לתואר הלימודים תכית. 2

 (.LL.M)תואר שי עם תזה  2.1

  הלימודים ומבה התכית דרישות 2.1.1

 (תזה). מחקר עבודת הגשת  .א

  :שמיעה חובה  .ב

  ) 99-825"מחקרי משפט" ( סמיר
  "סש 4  )שה באותה לתלמידים שיוצא חלופי לקורס להירשם יש יתקיים לא שהסמיר(בשה 

  )99-300( תזה לכתיבת הכה סדת
  "סש 3  )שה באותה לתלמידים שיוצא חלופי לקורס להירשם יש תקיים לא שסדה(בשה 

  "סש 8  מחקריים סמיריוים 2

  "סש 1  האגלית בשפה בחירה קורס

  "סש 12  )אחת סדה(מתוכם  בחירה מקצועות

  "סש 28  "כסה

 הקורס את ילמדו עברי במשפט שלהם המחקר עבודת ושא אשר שי לתואר סטודטים 2.1.2

 הקורס את וכן הבחירה מקצועות קורסי ממכסת כחלק), 99-982" (עברי במשפט"סדה 

  ).99-312" (עברי במשפט חוקרים"סדת 

 תכית מתוך בחירה מקצועות וקורסי מחקריים סמיריוים ילמדו הסטודטים 2.1.3

 ).שעות מערכת פרק(ראה  הפקולטה של הרגילה הלימודים

 לקורסים ללימודים הראשוה בשה להירשם תזה עם שי לתואר הסטודטים על 2.1.4

 זה במסלול הלימודים תכית את יקבע הסטודט"ס. ש 14 לפחות של בהיקף וסמיריוים

 .המחה עם אחת בעצה

 ובשפה ביהדות יסוד בלימודי האויברסיטה דרישות אחר ימלאו השי ראבתו סטודטים 2.1.5

 .האגלית

 הלימודים במהלך בתאים עמידה 2.1.6

  :הבאות המצטברות בדרישות בעמידה מותה במסלול הלימודים המשך

 80חובות השמיעה עד לסיום שת הלימודים השייה, בציון ממוצע של  השלמת  .א

 לפחות. 

 .הראשוה הלימודים בשת אוגוסט חודש לסוף עד מחקר הצעת הגשת  .ב

הוועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים  בפי עייו יובא, בתאים עמד לאש סטודט 2.1.7

  מחקריים והוא יועבר למסלול לימודים ללא תזה.
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 (.LL.M)תואר שי ללא תזה  2.2

  הלימודים ומבה התכית דרישות 2.2.1

  :שמיעה חובה  

  "סש 24  )אחת סדה(מתוכם  בחירה מקצועות

  "סש 8  מחקריים סמיריוים 2

  ש"ס32  "כסה

  

), 99-982לתואר שי במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדה במשפט עברי" ( סטודטים  2.2.2

 .הבחירה מקצועות קורסי ממכסת כחלק

 הלימודים בתכית בחירה מקצועות וקורסי מחקריים סמיריוים ילמדו הסטודטים 2.2.3

 ).שעות מערכות פרק(ראה  הפקולטה של הרגילה

 .הראשוה הלימודים בשת לפחות אחד סמיריון ללמוד הסטודטים על 2.2.4

 .ביהדות יסוד בלימודי באויברסיטה דרישות אחר ימלאו השי בתואר סטודטים 2.2.5

   לפחות. 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים יוםלס תאי 2.2.6

 (.LL.M)שי במסלול הישיר ללא תזה  תואר 2.3

  הלימודים ומשך התכית מבה 2.3.1

  ).תזה(ללא  שי ותואר ראשון תואר ללימודי תכית

  .לימוד שות ארבע של כוללת תקופה במשך להשלים יתן התכית את

 הלימודים שת של הסמסטרים שי במהלך מתקיימים הישיר במסלול יהש לתואר הלימודים

 של השעות מכסת חשבון על קורסים ללמוד יתן יהיה לא הראשוות השים בשלוש. הרביעית

  .השי התואר

  דרישות ומבה התכית  2.3.2

  :כדלקמן הן זה במסלול השמיעה חובת

  "סש 8  מחקריים סמיריוים 2

  "סש 21  בחירה מקצועות

  שתית סדת
 התואר במהלך סדה לקח אשר(סטודט 
 חשבון על זו סדה להמיר יוכל לא הראשון
  )השי לתואר הקודות מכסת היקף

  "סש 3

  "סש 32  "כסה
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 10ש"ס בסמס' א' והיקף של  11 של בהיקף בחירה קורסיבמסלול הישיר ילמד  סטודט 2.3.3

  ש"ס בסמס' ב'.  

  השלמה תזה –שי  תואר 2.4

ותואר שי במשפטים   (.LL.B)מיועד לסטודטים בעלי תואר ראשון במשפטים  המסלול 2.4.1
(LL.M.)  .בלבד  

  התכית דרישות 2.4.2

  :כדלקמן הן זה במסלול השמיעות חובות

  ) 99-825" (י"מחקר משפט סמיר
 שיוצא חלופי לקורס להירשם יש יתקיים לא שהסמיר(בשה 

  )שה באותה לתלמידים
  "סש 4

  )99-300( תזה לכתיבת הכה סדת
 שיוצא חלופי לקורס להירשם יש תקיים לא שסדה(בשה 

  )שה באותה לתלמידים
  "סש 3

  "סש 7  "כסה

בתואר שי במסלול השלמת תזה ימלאו אחר דרישות האויברסיטה בלימודי  סטודטים 2.4.3

  יסוד ביהדות ובשפה האגלית. 

  .הלימודים שת של' א סמסטר לסוף עד תוגש לתזה המחקר הצעת 2.4.4

 שה אחת. –הלימודים במסלול השלמת תזה  משך 2.4.5

  ).LL.M( תזה ללא ולמשפטים דין לעורכי שי תואר 2.5

  הלימודים משך 2.5.1

 "חתשעלתואר יימשכו שלושה סמסטרים עוקבים, לימודים במהלך שת הלימודים  הלימודים

 כלל את לסיים יוכלו הסטודטים. שישי מיובי שלישי(סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ) בימי 

  .אחת קלדרית שה של בתקופה שי תואר לקבלת הדרישות

  התכית דרישות 2.5.2

 עברי משפט לימודי כולל"ס, ש 32 של כולל ובהיקף מובית במסגרת הם זו בתכית הלימודים

  .האויברסיטה דרישות לפי

 מתוך סמיריוים שי ולבחור, לתכיתסטודט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים  כל

  .התכית במסגרת המוצעים הסמיריוים
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  מקרקעין-מסחרי מסלול –הלימודים  תכית 2.5.3

  '+ב':א סמסטר חובה קורסי*  
  

  העברי במשפט וקיין חיוב  99-007
  "סש 4

  "סש 2  הכלכלי משפטב ופלילית אזרחית ליטיגציה  99-628

  "סש 2  מסחרי-אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 4  דירקטורים הכשרת -המודרי בעידן הדירקטוריון  99-636

  "סש 2  בילאומיות מימון עסקאות  99-659

  "סש 2  בקאות דיי*  99-786

  "סש 2  למגורים ובייהיזמות - במקרקעין מתקדמות סוגיות*  99-7004

  :סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך ריויםסמי שי לבחור הסטודט על  

  :קיץ סמסטר חובה קורסי  

  "סש 4  במבחן ההלכה  ערכים  99-022

  "סש 4  וזכויות ושים משרה ושאי חובות: בקשיים חברות  99-6000

  ש"ס  4   ובייה תכון דיי  99-6001

יזמות ובייה -*יתן להחליף את הקורס "דיי בקאות" בקורס "סוגיות מתקדמות במקרקעין

  למגורים. 

  משפחה- מסלול גישור –תכית הלימודים  2.5.4

  '+ב':א סמסטר חובה קורסי  
  

  בישראל המשפחה דיי של ההלכתיים היסודות  99-002
  "סש 4

  "סש 4  למגשרים הכשרה קורס  99-621

  "סש 2  ופלילי ציבורי במשפט חידושים  99-625

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

 התדייות להסדר החוק בעידן סכסוכים ויישוב במשפחה גישור  99-701
  בסכסוכים

  "סש 4

  :סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  :קיץ סמסטר חובה קורסי  

  "סש 4  במבחן ההלכה  ערכים  99-022

  "סש   4ושים וזכויות משרה ושאי חובות: בקשיים חברות  99-6000

  "סש 4  וגישוריים עיויים היבטים: במשפחה ממון יחסי  99-6002

  ציבורי-פליליבמסלול  –תכית לימודים  2.5.5

  '+ב':א סמסטר חובה קורסי  
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  עברי פלילי משפט  99-001

  "סש 4

  "סש 2  ופלילי ציבורי במשפט חידושים  99-625

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  למעשה הלכה ראיות  99-637

  "סש 2  בקרימיולוגיה תאוריות  99-658

  "סש 2  חמור פשע תפלילית בעבירו ליטיגציה  99-6630

  "סש 2  פלילית בחקירה סדה  99-703

  :סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  :קיץ סמסטר חובה קורסי  

  "סש 4  במבחן ההלכה  ערכים  99-022

  "סש   4ושים וזכויות משרה ושאי חובות: בקשיים חברות  99-6000

  "סש 4  מהלי משפט  99-6003
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  )"זתשעתכית הלימודים (מסלול חורף  2.5.6

  מקרקעין: -מסחרי מסלול  

   סמס' ב' תשע"ז חובה קורסי  
  

  ש"ס 4  העברי במשפט וקיין חיוב  99-007

  "סש 2  בילאומיות מימון עסקאות  99-659

  "סש 2  בילאומי כלכלי משפט  99-634

  ש"ס 4  דירקטורים הכשרת -המודרי בעידן הדירקטוריון  99-636

  תשע"ז  קיץ' סמסוקורסי חובה  סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  ובייה תכון דיי  99-6001

  תשע"ח  'א 'סמס חובה קורסי  

  "סש 2  הכלכלי המשפט של ופלילית אזרחית ליטיגציה  99-628

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  למעשה הלכה העברי במשפט הדין סדר  99-629

  "סש 2  בקשיים חברות  99-720

  משפחה:-גישור מסלול  

  סמס' ב' תשע"ז חובה קורסי  
  

 התדייות להסדר החוק בעידן סכסוכים ויישוב במשפחה גישור  99-701
  בסכסוכים

  ש"ס 2

  "סש 2  וגישור ומתן משא  99-688

  ש"ס 4  בישראל המשפחה דיי של ההלכתיים היסודות  99-002

  "סש 4  למגשרים הכשרה קורס  99-621

  תשע"ז קיץ' סמסוקורסי חובה  סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  עיויים וגישוריים היבטים -במשפחה ממון יחסי  99-6002

  תשע"ח 'א 'סמס חובה קורסי  

  "סש 2  הכלכלי המשפט של ופלילית אזרחית ליטיגציה  99-628

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  למעשה הלכה העברי במשפט הדין סדר  99-629

  "סש 2  בקשיים חברות  99-720
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  ציבורי:-פלילי מסלול

  סמס' ב' תשע"ז חובה קורסי  
  

  "סש 2  מאורגן פשע  99-731

  "סש 2  למעשה הלכה ראיות  99-637

  "סש 4  עברי פלילי משפט  99-001

  ש"ס 2  פלילית בחקירה סדה  99-703

  "סש 2  חמור פשע בעבירות פלילית ליטיגציה  99-6630

  תשע"ז קיץ' סמסוקורסי חובה  סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  מהלי משפט  99-6003

  "חתשע' א 'סמס חובה קורסי  

  "סש 2  הכלכלי המשפט של ופלילית אזרחית ליטיגציה  99-628

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  למעשה הלכה העברי במשפט הדין סדר  99-629

  "סש 2  בקשיים חברות  99-720

  :רגולציה מסלול  

  "זתשע' ב' סמסחובה  קורסי  
  

  "סש 2  בילאומיות מימון עסקאות  99-659

  "סש 2  בקאות דיי  99-786

  "סש 4  עברי פלילי משפט  99-001

  "סש 4  דירקטוריםהכשרת -המודרי בעידן הדירקטוריון  99-636

   תשע"ז קיץ' סמסוקורסי חובה  סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  עסקיים הגבלים דיי  99-626

  "חתשע' א 'ססמ חובה קורסי  

  "סש 2  הכלכלי המשפט של ופלילית אזרחית ליטיגציה  99-628

  "סש 2  ודמוקרטית יהודית מדיה  99-631

  "סש 2  מסחרי אזרחי במשפט חידושים  99-630

  "סש 2  למעשה הלכה העברי במשפט הדין סדר  99-629

  "סש 2  בקשיים חברות  99-720

  סיום הלימודים 2.5.7

   .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תאי
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 תזה ללא וחשבואות עסקים מהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שי תואר 2.6
)M.A.(  

  הלימודים משך 2.6.1

ולימודים  "זתשעלתואר ימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים, לימודים בסמסטר קיץ  הלימודים

  (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ). "חתשעבמהלך כל שת הלימודים 

 חמישה של בתקופה משפט בלימודי שי תואר לקבלת הדרישות כלל את לסיים יוכלו הסטודטים

  . םיקלדרי חודשים עשר

  התכית דרישות 2.6.2

 בכל להשתתף חייב סטודט כל"ס. ש 56 של ובהיקף מובית במסגרת הם זו בתכית הלימודים

 במסגרת המוצעים הסמיריוים מתוך סמיריוים שי ולבחור, לתכית המיוחדים הקורסים

  .התכית

 :כדלקמן כמפורט היאהלימודים של מסלול הקיץ לשת הלימודים  תכית 2.6.3

  "זתשעקיץ  'סמס חובה קורסי  
  

  "סש 6  חוזים דיי  99-602

  "סש 4  ציבורי משפט  99-664

  "סש 4  ישראלי למשפט מבוא  99-665

   סמס' א' + ב' תשע"ח חובה קורסי  

  "סש 2  ורפואה הלכה, אתיקה  99-015

  "סש 4  המשפט תורת  99-072

  "סש 2  קיין  דיי  99-650

  "סש 2  הפלילי במשפט עיקרים  99-669

  "סש 4  מסים  דיי  99-676

  "סש 2  מכרזים דיי  99-692

  "סש 2  עבודה דיי  99-614

  "סש 2  ומדיה דת  99-705

  "סש 2  הצרכן הגת  99-619

   סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

   תשע"ח קיץ 'סמס חובה קורסי  

  ישראל במדית העברי המשפט  99-013
  "סש 4

  "סש   4זיקין דייל מבוא  99-6720

  "סש 4  משפחה  דיי  99-680
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 :לשת הלימודים היא כמפורט כדלקמן תשע"ז ףחור מסלול של הלימודים תכית 2.6.4

  "זתשעסמסטר  חופשת  
  

  ש"ס 4  חוזים דיי  99-602

  "סש 4  ההלכה במבחן ערכים  99-022

  "סש 4  ישראלי למשפט מבוא  99-665

   סמס' ב' תשע"ז חובה קורסי  

  "סש 2  חברתית ומציאות הלכה  99-011

  "סש 4  המשפט תורת  99-072

  "סש 6  ציבורי משפט  99-664

  "סש 2  משפחה דיי  99-680

  "סש 2  ומדיה דת  99-705

  "זתשעקיץ  'סמס חובה וקורסי סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  רוחי קיין דיי  99-648

  "סש 4  עושין דיי  99-675

  "חתשע' א' סמסחובה  קורסי  

  עבודה דיי  99-614
  "סש 2

  "סש 2  חברות דיי  99-622

  "סש 2  קיין דיי  99-650

  "סש 2  מסים דיי  99-676

  "סש   2זיקין לדיי מבוא  99-6720

  "סש 2  איטרדיסצפלירי במבט"מ מו יהול  99-725

  הלימודים סיום 2.6.5

  .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תאי

  .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו בתכית הלימודים 2.6.6

  .דין בעריכת עיסוק מאפשרים אים הלימודים, ספק למיעת 2.6.7
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  תואר שי בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח  2.7
 (.M.A)ללא תזה       

  הלימודים משך 2.7.1

ולימודים  "זתשעלתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים, לימודים בסמסטר קיץ  הלימודים

  (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ). "חתשעבמהלך שת הלימודים 

יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שי בלימודי משפט בתקופה של חמישה  הסטודטים

  עשר חודשים קלדריים. 

  התוכית דרישות 2.7.2

 בכל להשתתף חייב סטודט כל"ס. ש 56 של ובהיקף מובית במסגרת הם זו בתכית הלימודים

 במסגרת המוצעים הסמיריוים מתוך סמיריוים יש ולבחור, לתכית המיוחדים הקורסים

  .התכית

 :כדלקמן כמפורט היא תשע"ח לשת קיץ במסלול הלימודים תכית 2.7.3

  "זתשעקיץ  'סמס חובה קורסי  
  

  ש"ס 4  חוזים דיי  99-602

  ש"ס 6  ציבורי משפט  99-664

  "סש 4  ישראלי למשפט מבוא  99-665

   סמס' א + ב' תשע"ח חובה קורסי  

  "סש 2  ורפואה הלכה, אתיקה  99-015

  "סש 2  ומדיה דת  99-705

  "סש 4  המשפט תורת  99-072

  "סש 2  עבודה דיי  99-614

  "סש 2  קיין  דיי  99-650

  "סש 2  הפלילי במשפט עיקרים  99-669

  "סש 2  מסים  דיי  99-676

  "סש 2  משפחה  דיי  99-680

  "סש 2  פלילי הליך  99-696

  "סש 2  רפואהו משפט  99-704

   סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

   "חתשעקיץ  'סמס חובה קורסי  

  ישראל במדית העברי המשפט  99-013
  "סש 4

  "סש   4זיקין יילד מבוא  99-6720

  "סש 4  רגולציה  99-763
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  היא כמפורט כדלקמן: תשע"ז חורף במסלול הלימודים תכית 2.7.4

  "זתשעסמסטר  חופשת  
  

  "סש 4  חוזים דיי  99-602

  "סש 4  ההלכה במבחן ערכים  99-022

  "סש 4  ישראלי למשפט מבוא  99-665

   סמס' ב' תשע"ז חובה קורסי  

  "סש 4  חברתית ומציאות הלכה  99-011

  "סש 6  ציבורי משפט  99-664

  "סש 2  במשפט הפלילי  עיקרים  99-669

  ש"ס 2  קיין דיי  99-650

  "סש 2  צרכות דיי  99-707

  "זתשעוקורסי חובה סמסטר קיץ  סמיריוים  

  "סש 8  הסמיריוים רשימת מתוך סמיריוים שי לבחור הסטודט על  

  "סש 4  המשפט  תורת  99-072

  "סש 4  משפחה דיי  99-680

  "חתשע' א' סמסחובה  קורסי  

99-
6720  

  זיקין דייל מבוא
  "סש 2

  "סש 2  רפואהו משפט  99-704

  "סש 2  חברות  דיי  99-622

  "סש 2  עבודה  דיי  99-614

  "סש 2  פלילי הליך  99-696

  "סש 2  פלירייאיטרדיסצ במבט ומתן משא יהול  99-725

  

  הלימודים סיום 2.7.5

  .לפחות 75 ממוצע הוא זה במסלול הלימודים לסיום תאי

  .במשפטים ראשון לתואר החובות מן כחלק יוכרו לא זו בתכית הלימודים 2.7.6

  .דין בעריכת עיסוק מאפשרים אים הלימודים, ספק למיעת 2.7.7
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תואר שי ברגולציה ומדייות סביבתית 2.8  

ועדה לחשוף את  התכית לרגולציה ומדייות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, 2.8.1

הסטודטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום הסביבה ולתת להם כלים 

לביצוע מחקר בתחום. התכית גם תכשיר את הסטודטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה 

רטי ובתחומים הושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכון הסביבתית, במגזר הציבורי והפ

ושלטון מקומי. התכית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה 

  תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. - וסביבה ותעיק לסטודטים כלים בין

משפטים ומעוייים לשלב תואר התכית מיועדת גם לסטודטים הלומדים תואר ראשון ב 2.8.2

  שי ברגולציה ומדייות סביבתית.

בראש התכית עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה  2.8.2

 מובילה את התכית ד"ר אורית רותם.

 ):405-75מבה התכית לתואר שי עם תזה (מס' מסלול: 

  תואר שי מחקרי (עם תזה)  
 

סייתאוכלו
 סטודטים

 סיכוםהשלמהבחירהחובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 21ש"ש 4ש"ש 7ש"ש 10

בוגרי 
 גיאוגרפיה

 ש"ש 21ש"ש 4ש"ש 6ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 
 אחרות

 ש"ש 25ש"ש 8ש"ש 7ש"ש 10

    ש"ש 2* כולל את קורסי הליבה, סמיר וסף לסמיר הליבה וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף 
 

  ):505-75מבה התכית לתואר שי ללא תזה (מס' מסלול: 
  

  תואר שי לא מחקרי (ללא תזה) 
 

אוכלוסיית
 סטודטים

 סיכוםהשלמהבחירהחובה*

בוגרי 
 משפטים

 ש"ש 24ש"ש 4ש"ש 10ש"ש 10

בוגרי 
 גאוגרפיה

 ש"ש 24ש"ש 4ש"ש 9ש"ש 11

בוגרי 
מחלקות 
 אחרות

  ש"ש 8ש"ש 10ש"ש 10
 

 ש"ש 28

  ש"ש 2* כולל את קורסי הליבה, סמיר וסף לסמיר הליבה וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף 
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    שה א'

  :(ליבה והשלמה) קורסי חובה  
  ש"ש 1 -גישות במדייות סביבתית (ליבה)  -  75-871 -
  ש"ש 1 -רגולציה פוליטיקה וסביבה (ליבה)  - 99-9001 -
  ש"ש 1 - (ליבה) כלכלה סביבתית  -  75-951 -
 1 - מבוא לאיכות הסביבה (ליבה לבוגרי גאוגרפיה; השלמה לבוגרי משפטים)  -  75-221 -

  ש"ש
  יתקיים בתשע"ט -ש"ש  1 - אקולוגיה פוליטית (השלמה לבוגרי משפטים)  -  75-957 -
  ש"ש 1 -מבוא לאקולוגיה (השלמה לבוגרי משפטים)  -  75-142 -
  ש"ש  1 -וגרי משפטים) גאוגרפיה פוליטית (השלמה לב -  75-598 -
ש"ש (הקורס יתקיים  2 -מבוא למשפט ישראלי (השלמה לבוגרי גיאוגרפיה)  -  99-665 -

  בחופשת הסמסטר והרישום אליו יעשה באופן ידי ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים)
ש"ש (הקורס יתקיים בסמסטר ב'  2 -משפט ציבורי (השלמה לבוגרי גיאוגרפיה)  -  99-664 -

  והרישום אליו יעשה באופן ידי ע"י מזכירות הפקולטה למשפטים)תשע"ח 
  

    שה ב'

 :(ליבה) קורסי חובה  
  ש"ש 1 -דיי איכות הסביבה (ליבה)  -
  ש"ש 2 -רגולציה ומדייות סביבתית (ליבה)  - סמיר  -

  

 :(יש לבחור אחד) ריםסמי     
  ש"ש 2 - גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית  -
  ש"ש 2 -גבולות השוק  -
  ש"ש 2 -זציה ומשפט גלובלי -
  ש"ש 2 - היבטים סביבתיים של מסחר  -
  ש"ש 2 -המפגש בין דיי הזיקין למערכות דיים אחרות  -
  ש"ש  - 2ופי תרבות שימור ופיתוח  -
  ש"ש 2 -תמורות במרחב הכפרי  -

  

  ב') (יש לבחור בהתאם לדרישות שבטבלאות):-קורסי בחירה (שים א'

  ש"ש 1 - ערים חכמות  -  70-668 -
  ש"ש 1 -תחבורה ואיכות הסביבה  -  75-151 -
  ש"ש 1 -  אסטרטגיות חדשות בתכון שימור ופיתוח -  75-256 -
  ש"ש 1 -משאבי מים וסביבה  -  75-954 -
  ש"ש 2 -תורת המשפט  -  99-072 -
 ש"ש 1.5 -סדה למחקר אמפירי  -  99-302 -
 ש"ש 1.5 -הסדה למשפט ציבורי  -  99-329 -
 ש"ש  1.5 - משפט וכלכלה התהגותית  -  99-394 -
        ש"ש 2.5 -קלייקה לרגולציה סביבתית  -  99-509 -
 ש"ש 1 -דיי חקיקה  -  99-523 -
 ש"ש 1 - דיי תכון ובייה  -  99-532 -
 ש"ש 2 -רגולציה (יתקיים בסמס' קיץ תשע"ח)  -  99-763 -
 ש"ש 1.5 -סדה ברגולציה סביבתית ודיי מים  -  99-906 -
 ש"ש  - 1טילה שלטוית של מקרקעין -  99-918 -
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 ש"ש 1 -מבוא לדיי זיקין  - 99-6720 -
  ש"ש 1 -   גיאוגרפיה של יזמות ופיתוח מקומי (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1 -   המחשבה התכוית: היסטוריוגרפיה ביקורתית (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1 -   מחצבים ארגיה וסביבה (לא יתקיים בתשע"ח) -
  ש"ש 1 -  (לא יתקיים בתשע"ח) 21 -מים במאה ה -
 ש"ש 1 -   מערכת תחבורה עירוית (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1   סוגיות מתקדמות בגיאוגרפיה כלכלית (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1 -  סוגיות בחרות בגיאוגרפיה של פיתוח (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1 -  תסקיר השפעה על הסביבה (לא יתקיים בתשע"ח) -
 ש"ש 1 -   "ח)תקופות הקרח (לא יתקיים בתשע -

 

 ב') -קורסי משפט עברי (שים א'

הקורסים יתקיימו בחופשת הסמסטר ו/או בסמסטר ב' ו/או בסמסטר קיץ תשע"ח. הרישום 

  אליהם יעשה באופן ידי ע"י המזכירות. פרטים לגביהם יישלחו בהמשך. 

  

  ושאים וספים:

. סטודטים במסלול עם תזה דרשים בהגשת עבודת מחקר (תזה). עליהם לבצע רישום לקוד 1

  תזה בכל אחת משות הלימודים לתואר. 

יש להשלים חובה זו בהתאם לדרישות הכלליות של האויברסיטה כמפורט  אגלית כשפה זרה: .2

. בוסף לפטורים כאמור בתקון, http://efl.biu.ac.il/node/1905בתקון לימודי תואר שי: 

תיתן לתלמיד אפשרות לקבל פטור, בהתאם לסעיף ד' לתקון פטורים מלימודי אגלית לתואר 

  שי שמאפשר מתן פטור על ידי ראש התכית, וזאת בהתאם להוג במחלקה לגאוגרפיה וסביבה:

  זה: מתן הרצאה על עבודת הסמיריון באגלית (כולל מצגת באגלית)מסלול בלי ת

  מסלול עם תזה: מתן הרצאה על עבודת התזה באגלית (כולל מצגת באגלית)

במקום קורסי יסוד ביהדות, הסטודטים בתכית ילמדו קורסים חובת לימודי יסוד ביהדות: . 3

אילן דרשים -בעלי תואר קודם מברבמשפט עברי של הפקולטה למשפטים. סטודטים שהים 

 4אילן דרשים בהיקף של - ש"ש. סטודטים שאים בוגרי בר 2בקורסי משפט עברי בהיקף של 

        ש"ש במשפט עברי.

     ם מקורס ההשלמה "מבוא לאקולוגיה".. בוגרי תכיות לימודי סביבה במדעי הטבע יהיו פטורי4
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   (.Ph.D)שלישי  תואר 2.9

  חובות הלימודים לתואר שלישי  2.9.1

  :יכללו השלישי התואר לימודי

 (דוקטורט). מחקר עבודות הגשת  .א

 :שמיעה חובות  .ב

)* על פי 99-271" (מאמרים לכתיבת"סדה  סמיר או)* 99-825(" משפטי"מחקר  סמיר .1

ש"ס. יש להירשם לסמיר בשת הלימודים הראשוה  4מה שלמד באותה שה, בהיקף 

 הראשוה בה מתקיים הסמיר.או בשה 

2. ה לכתיבת תזה ( תסדחובה במסלול השלמות, משולב  - ש"ס 3) בהיקף 99-300הכ

 וישיר. 

יתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות  –ש"ס  12של  היקףעד ל קורסי מקצועות בחירה .3

 אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלווטיים לושא המחקר.

 הקורס את ילמדו עברי במשפט שלהם המחקר עבודת שושא שלישי לתואר סטודטים .4

"סדת  הקורס את וכן לתואר הקורסים ממכסת כחלק) 99-982" (עברי במשפט"סדה 

 ).99-312" (עברי במשפט חוקרים

תלמידים בוגרי תואר שי עם תזה במקצוע רלווטי אחר יחוייבו בקורסי השלמה  .5

המחקר וע"פ שיקול דעת הוועדה. יש לסיים לימודים וספים במשפטים בהתאם לתחום 

 לפחות. 86אלו בשה הראשוה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע 

הסטודטים לתואר שלישי מחוייבים בהשתתפות בפורום משותף של דוקטורטים ועמיתי  2.9.2

  מחקר. כמו כן, מוזמים להשתתף בסמיר המחלקתי.

ת מכס השלמת לאחר והישיר המשולב במסלול סטודטים על גם יחולו השמיעה חובות 2.9.3

  .רשתהד הקורסים

 לאשר, המחה ובהמלצת דעתה שיקול פי על רשאית מחקריים מתקדמים לתארים הוועדה 2.9.4

 במכסת חלקם את או"ס) ש 12( שלישי לתואר השמיעה חובות את לכלול הישיר במסלול לסטודט

  .לפחות"ס ש 28 על יעמוד הקורסים שסך ובתאי' א בחלק 3.11 בסעיף הדרשת הקורסים

 יסוד בלימודי האויברסיטה דרישות אחר גם למלא חייבים שלישי לתואר הסטודטים 2.9.5

  .האגלית ובשפה ביהדות

 הוהג שלישי לתואר הוועדה לתקון כפופים יהיו בפקולטה שלישי לתואר הסטודטים 2.9.6

 יציב האויברסיטה ותקון במידה. שלישי לתואר הוועדה ידי על בפרד ומתפרסם באויברסיטה

  .הסטודטים על הוספות הדרישות גם יחולו, זה בשתון המצויות אלו על וספות דרישות
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  :שיא מלגאי חובות 2.9.7

  :כדלקמן בפקולטה המתקיימות האקדמיות בפעילויות חלק ייקחו שיא מלגאי

 .)99-123( מחלקתי בסמיר השתתפות  .א

 השתתפות בקבוצת מחקר במשפט עברי. או הפקולטה סגל של מחקר קבוצתב השתתפות  .ב

 ".פגשים"משפטים  פרויקטב השתתפות  .ג

. מחקריים מתקדמים תארים למדור בכתב בפעילויות ההשתתפות על לדווח הסטודט על

  .שלישי לתואר הלימודים חובות על בוסף הן אלו חובות

  ATLASתכית  2.9.8

. ATLAS-The Association & Transnational Law. הפקולטה למשפטים חברה בתוכית א

 ,Osgood Hall Law School :בייהם בעולם המובילים למשפטים הספר בתי חברים בתוכית

Melbourne Law School, University of Montreal .ועוד  

 אשר דוקטורטים סדאותב להשתתף מתאימים לסטודטים אפשרות יתת התכית במסגרת

 מתוך/ים ציג שה מדי בוחרת הפקולטה. השותפים המוסדות באחד שה מדי מתקיימות

  .מלגות מתן ידי על להם מסייעת ואף בתכית להשתתף המצטייים הדוקטורטים

  .שלישי תואר בלימודי השמיעה מחובות"ס ש 2 בהיקף פטור מקה בתכית ההשתתפות
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  ח"תשע לשת שעות מערכת .3

  מקצועות חובה –שה א' 

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  'א    העשרה שיעור  99-100-01

  'ב
  'א  -- 

  'ג
09-11  
14-16  

  'א    העשרה שיעור  99-100-02
  'ב

  'ה  -- 
  'ג

17-19  
12-14  

 ללימודי מבוא  99-101-01
  משפטים

  14-16  'ה  2  'א  שטרן ידידיה' פרופ

 ללימודי מבוא  99-101-02
  משפטים

  12-14  'ה  2  'א  שטרן ידידיה' פרופ
  

  'א  6  'א  ' גדעון פרחומובסקי פרופ  חוזים דיי  99-102-01
  'ב

11-14  
11-14  

  'ג  6  'א  קפלן יותם"ר ד  חוזים דיי  99-102-02
  'ה

11-14  
14-17  

  
  'ב  6  'ב  בורר זיו"ר ד  עושין דיי  99-104-01

  'ד
09-12  
09-12  

  'ב  6  'ב  בורר זיו"ר ד  עושין דיי  99-104-02
  'ד

14-17  
13-16  

  'א  רייך אריה' פרופ  זיקין דיי  99-110-01
  

  'א  6
  'ה

16-19  
09-12  

  
  'א  שמואלי בימין' פרופ  זיקין דיי  99-110-02

  'ב
  'ב  6

  'ד
09-12  
16-19  

  'ב  4  'א  חבה יעקב"ר ד  עברי למשפט מבוא  99-111-01
  'ה

09-11  
12-14  

  'ב  4  'א  "ר יעקב חבה ד  עברי למשפט מבוא  99-111-02
  'ג

13-15  
09-11  

  12-14  'ג  2  'ב  לוין אן"ד עו  למשפטים אגלית  99-160-01
  14-16  'ג  2  'ב  לוין אן"ד עו  למשפטים אגלית  99-160-02
  12-14  'ג  2  'ב  פיואר'וליה ג"ד עו  למשפטים אגלית  99-160-03
  14-16  'ג  2  'ב  פיואר'וליה ג"ד עו  למשפטים אגלית  99-160-04
  'ב  6  'ב  טוב-סימן- בר איתי"ר ד  חוקתי משפט  99-204-01

  'ד
14-17  
13-16  

  'ג  6  'א  ספיר גדעון' פרופ  חוקתי משפט  99-204-02
  'ה

16-19  
09-12  

  
  

  קורסים כלליים –שה א' 

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 בכלכלה יסודות  99-150-01

  למשפטים
  'ב  4  'ב  וסים יעקב"ר ד

  'ג
12-14  
10-12  

 בכלכלה יסודות  99-150-02
  תרגיל-למשפטים

  08-10  'ג  --   'ב  וסים יעקב"ר ד

 המחשבה תולדות  99-152-01
  המדיית

  'א  הליגר משה"ר ד
  'ב

  'א  4
  'א

14-16  
14-16  
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    מקצועות חובה –שה ב' 

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  'א    העשרה שיעור  99-200-01

  'ב
  'ג  -- 

  'ד
14-16  
10-12  

  
  'ד  --   א    העשרה שיעור  99-200-02

  'ג
11-13  
14-16  

  'ג  4  'ב  לורברבוים יאיר' פרופ  המשפט תורת  99-103-01
  'ד

12-14  
14-16  

  'ג  4  'א  שפירא חיים' פרופ  המשפט תורת  99-103-02
  'ד

12-14  
13-15  

 בילאומי משפט  99-107-01
  פומבי

  'ב  4  'א  אגון-שלמה סיון"ר  ד
  'ג

17-19  
16-18  

 בילאומי משפט  99-107-02
  פומבי

  'ג  4  'א  בורר זיו"ר ד
  'ד

16-18  
09-11  

 ושיוי משפט  99-155-01
מבוא -חברתי

  לקלייקות

  10-12  'ב  1  'ב  מסלם רגב שירי"ר ד

 ושיוי משפט  99-155-02
מבוא -חברתי

  לקלייקות

  14-16  'ב  1  'ב  מסלם רגב שירי"ר ד

  'ב  4  'ב  וסים יעקב"ר ד  מסים דיי  99-202-01
  'ג

14-16  
16-18  

  'א  4  'ב  דגן צילי' פרופ  מסים דיי  99-202-02
  'ג

12-14  
16-18  

  'ה  6  'א  האן דוד' פרופ  חברות דיי  99-205-01
  'ד

11-14  
17-20  

 גדעון' פרופ  חברות דיי  99-205-02
  פרחומובסקי

  'א
  'ב

3  
3  

  'א
  'א

15-18  
16-19  

  'ב  6  'א  שטרן שי"ר ד  קיין דיי  99-208-01
  'ד

14-17  
14-17  

-'מרקוביץ מרים"ר ד  קיין דיי  99-208-02
  ביטון

  'ג  6  'א
  'ה

09-12  
15-18  

  'ג  5  'ב  ליפשיץ שחר' פרופ  *משפחה דיי  99-212-01
  'ד

09-12  
16-19  

  'א  5  'ב  קדרי- הלפרין רות' פרופ  משפחה דיי  99-212-02
  'ג

10-12  
11-14  

 מחקר שיטות  99-214-01
  במשפטים

  12-14  'ב  2  'ב  סלע איילת"ר ד

 מחקר שיטות  99-214-02
  במשפטים

  09-11  'ג  2  'ב  סלע איילת"ר ד

  .19:00 בשעה יסתיימו  רביעי ימי של המפגשים ולכן הסמסטר במהלך יבוטלו הקורס של מפגשים מספר*
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    מקצועות חובה –שה ג' 

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  'ב  4  'ב  אהרוסון אורי"ר ד  אזרחי דין סדר  99-206-01

  'ד
10-12  
10-12  

  'ב  4  'א  אהרוסון אורי"ר ד  אזרחי דין סדר  99-206-02
  'ד

11-13  
10-12  

  18-21  'א  3  'א  מודריק עודד השופט  ראיות דיי  99-309-01
  12-15  'ב  3  'ב  דוד בן גיא"ר ד  ראיות דיי  99-309-02
  14-17  'א  3  'א  טמיר מיכל' פרופ  פלילי דין סדר  99-310-01
  14-17  'א  3  'ב  טמיר מיכל' פרופ  פלילי דין סדר  99-310-02

  

    משפטיות קלייקות

 קוד
  הקורס

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם

 אזרחי לסיוע קלייקה  99-268-01
  העברי המשפט"פ ע

  17-20  'ב  5  'ש  חבה יעקב"ר ד

 לרגולציה קלייקה  99-509-01
  סביבתית

  17-20  'ב  5  'ש  פרז אורן' פרופ

 לשים משפטי סיוע  99-522-01
  משפחה בעייי

 הלפרין רות' פרופ
  קדרי

  17-20  'ב  5  'ש

 עם לאשים אדם זכויות  99-549-01
  מוגבלויות

  17-20  'ב  5  'ש  ספיר גדעון' פרופ

 קהילתי משפטי סיוע  99-559-01
  אזרחי

  17-20  'ב  5  'ש  מסלם רגב שירי"ר ד

 ויצולי זקים זכויות  99-944-01
  שואה

  17-20  'ב  5  'ש  רייך סגל מיטל"ר ד

"ש ע פלילי במשפט סדה  99-953-01
  "לז וייר דיויד"ר ד

 עבל"ד עו
  רובישטיין

  17-20  'ב  5  'ש

 ליישוב הקלייקה  99-985-01
  שיפוטי סכסוכים

 מיכל' פרופ
  אלברשטין

  17-20  'ב  5  'ש

  17-20  'ב  5  'ש  אהרוסון אורי"ר ד  וחקיקה ייעוץ  99-992-01
 פרקליטות קלייקה  99-994-01

  פלילית
  17-20  'ב  5  'ש  "ר אסף הראל ד

 פרקליטות קלייקה  99-994-01
  ירושלים מחוז - פלילית

  17-20  'ב  5  'ש  "ר אסף הראל ד

  

    מקצועות חובה –שה ד' 

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  09-12  'ג  3  'א  צימרמן ורית"ר ד  מקצועית אתיקה  99-380-01

  

  

  

  

  

  



98  
 

    עברי במשפט בחירה מקצועות 3.7

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 דין עושים גבול"מקרי   99-505-01

 בעיון גבולסוגיות -"טוב
  והמשפטי ההלכתי

 אהרון"ר ד
  אורשטיין

  11-13  'א  2  'א

 של ההלכתיים היסודות  99-507-01
  בישראל המשפחה דיי

  'א  4  'ב  רדזיר עמיחי' פרופ
  'ג

18-20  
12-14  

  
 במשפט חברתי צדק  99-514-01

  העברי
  14-16  'ד  2  'א  סט עמה"ר ד

 במשפט ראיות דיי  99-516-01
  העברי

  10-12  'ב  2  'ב  חבה יעקב"ר ד
  

 שיפוטי דעת שיקול  99-517-01
  העברי במשפט

  'ג  4  'ב  שפירא חיים"ר ד
  'ד

16-18  
18-20  

 ההלכתית השפיטה תורת  99-531-01
  ומעשה תיאוריה -

  13-15  'ב  2  'א  אליהו-בן הילה"ר ד
  

  14-16  'א  2  'ב  ליפשיץ איתי"ר ד  העברי במשפט הפשרה  99-545-01

  'א  4  'א  רדזיר עמיחי' פרופ  העברי במשפט קיין דיי  99-546-01
  'ג

18-20  
18-20  

  
ושיפוט בתקופת  משפט  99-569-01

  המשה והתלמוד 
  'ג  4  'ב  שפירא חיים"ר ד

  'ד
14-16  
12-14  

  
99-570-01  

  
  "תהשו ספרות

  9-11  'ה  2  'א  קופר לוי"ר ד

99-575-01  
  

 פילוסופיה"ם: הרמב
  והלכה

 יאיר' פרופ
  לורברבוים

 'א
 

2  
  

  'ד
  
  

12-14  
  

99-928-01  
  

אלוהים בהלכה  צלם
  ובהגות היהודית 

' יאיר פרופ
  לורברבוים 

  'ג  4  'א
  'ד

12-14  
14-16  

  אליהו-בן הילה"ר ד  *ומדיה קהילה דת  99-5000-01
' פרופ -אקדמי ליווי
  ליפשיץ שחר

  9-11  'ה  4  שתי

   הלכתיות הכרעות" הקורס את שעברה בשה שלמדו ם/לסטודטיות פתוח איו הקורס-*
  ". ומדיה קהילה בעייי

 30.8.2017 ליום עד לפות יש ראיון לתיאום. הקורס מרצי עם ראיון לאחר בקבלה מותה לקורס הרישום-  

 לושא הפוה זיקת של תיאור ובו עמוד חצי בן ומסמך חיים קורות בצירוף benelih@biu.ac.il לכתובת
  .פוי מקום בסיס על יעו יותר מאוחרות פיות. המתואר ולתהליך

 במערכת שבועיות שעות 3 לשריין ים/מתבקשות הקורס י/משתתפות, ס"ש 5 - כ מוגדר שהקורס למרות-  
  .הלימוד לשעות הקבוצתי הדיון שעות שבין החילופין עקב), 9:00-12:00 חמישי ימי( השה כל לאורך
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    ...ו משפט בחירה מקצועות 3.8

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
-תותרי מאל"ר ד  וחברה משפט  99-109-01

  ג'ובראן
  12-14  'ג  2  'א

-תותרי מאל"ר ד  וחברה משפט  99-109-02
   ג'ובראן

  18-20  'ב  2  'ב

  10-12  'ג  2  'א  ברוט רבקה"ר ד  המשפט של היסטוריה  99-116-01
  16-18  'ב  2  'א  גולדברג ייב"ר ד  וקולוע ספרות, משפט  99-905-01

  16-18  'ב  2  'ב  סלע איילת"ר ד  וטכולוגיה משפט  99-1001-01
  9-12  'ה  3  'ב  מסלם-רגב שירי"ר ד  ורווחה משפט  99-1002-01

  

  מקצועות בחירה  3.9

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  18-20  'ד  2  'א  רייש רפי מר  חכמות  ערים  70-668-01
 בלהה"ר ד השופטת  במשפחה זיקין דיי  99-089-01

  כהא
  14-16  'ג  2  'א

 במשפט יוצרים זכויות  99-092-01
 הבילאומי
  וההשוואתי

  9-12  'א  3  'א  בל אבי' פרופ

 מסחרי בגישור*ייצוג   99-096-01
  בילאומי

      2  'א  גית רוה"ד עו

 קיין לדיי מבוא  99-307-01
  רוחי

 מרים"ר ד
  ביטון-'מרקוביץ

  09-12  'ה  3  'א

  'ב  4  'ב  בדור אריאל' פרופ  מהלי משפט  99-313-01
  'ה
  

12-14  
12-14  

  
  15-17  'ב  2  'ב  אגון-שלמה סיון"ר ד  כלכלי בילאומי משפט  99-316-01

  
  12-15  'ד  3  'ב  פלדמן יובל' פרופ  עבודה דיי  99-319-01
 סכסוכים יישוב  99-325-01

 תיאוריה בין: שיפוטי
  ופרקטיקה

 מיכל' פרופ
  אלברשטיין

  09-11  'ב  2  'א
  

  16-18  'ה  2  'ב  שיידרמן יר"ר ד  מאורגן פשע  99-326-01
תיאוריה - קיין דיי  99-327-01

  ומעשה
  16-18  'ד  2  'ב  שטרן שי"ר ד

 בזקי הפיצויים חישוב  99-330-01
  גוף

  16-18  'ה  2  'א  יליק שמואל"ר ד

  14-16  'ה  2  'א  האן דוד' פרופ  פרעון חדלות  99-381-01
  09-12  'ב  3  'א  שוז רוה' פרופ  פרטי בילאומי משפט  99-386-01
99-389-01  

  
 ליישוב חלופיות דרכים

  סכסוכים
 מיכל' פרופ

  אלברשטיין
  16-19  'ג  3  'ב

99-390-01  
  
  

התהלות - צהוב צדק
 הזירה מול תקשורתית
  בישראל המשפטית

  15-17  'ב  2  'א  פלג עת"ר ד

 וכלכלה משפט  99-394-01
  התהגותית

  10-13  'ד  3  'א  פלדמן יובל' פרופ
  

 וזכויות תרבותיות רב  99-395-01
  מיעוטים

 -תותרי מאל"ר ד
  'ובראןג

  16-19  'ד  3  'א

 חברתיות זכויות  99-504-01
  ישראל במדית

-ברסטל חגית"ד עו
  גית

  12-15  'א  3  'ב
  

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

  14-16  'א  2  'ב
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-סימן- בר איתי"ר ד  חקיקה דיי  99-523-01
  טוב

  10-12  'ב  2  'ב
  

-תותרי מאל"ר ד  ובייה תכון דיי  99-532-01
  ג'ובראן

  14-16  'ד  2  'א
  
  

 קיין עסקאות  99-553-01
  מורכבות

  בל אבי' פרופ
  

  12-15  'ב  3  'א

  'ב  4  'ב  רייך אריה' פרופ  בילאומי סחר  99-561-01
  'ד

12-14  
14-16  

  
  16-18  'ד  2  'ב  שגב יהושע"ר ד  ואלימות משפט  99-565-01

  
 מחם"ר ד השופט  המשמעתי הדין  99-595-01

  קליין(מריו) 
  16-18  'א  2  'א

בין  -סימי מסחר דיי  99-913-01
  תיאוריה למעשה 

"ר מרים ד
  ביטון -מרקוביץ'

  12-14  'ג  2  'א
  

 של שלטוית טילה  99-918-01
  מקרקעין

  14-16  'ה  2  'ב  שטרן שי"ר ד
  

 במיסוי סוגיות  99-927-01
  ובייה מקרקעין

  בל אבי' פרופ
  

  17-20  'א  3  'ב

  16-18  'ה  2  'א  זחאלקה איאד"ר ד  מוסלמי משפט  99-929-01
 דיי בין המפגש  99-930-01

 למערכות הזיקין
  אחרות דיים

 בימין' פרופ
  שמואלי

  10-12  'ב  2  'ב

  10-12  'ה  2  'ב  ס שלמה"ר ד  בקשיים חברות  99-940-01
 והגת הרע לשון  99-956-01

  הפרטיות
 בימין' פרופ

  שמואלי
  12-14  'ב  2  'ב

  18-20  'ג  2  'א  קליין ישראל"ד עו  ערך יירות דיי  99-959-01
-"צבבג המדיה ייצוג  99-960-01

  למעשההלכה 
  18-20  'א  2  'ב  מדל אסת"ד עו

-ברסטל חגית"ד עו  חיוך דיי  99-961-01
  גית

  15-18  'א  3  'א
  

  16-18  'ד  2  'א  שמואל מורן"ד עו  וילדים הורים דיי  99-963-01
  11-14  'ג  3  'ב  אגון-שלמה סיון"ר ד  וטרור משפט  99-965-01
  12-14  'א  2  'א  דגן צילי' פרופ  בילאומי מיסוי  99-971-01

  
  15-17  'ב  2  'ב  רייך-סגל מיטל"ר ד  וזיקה משפט  99-979-01

  13-16  'ב  3  'א  וסים יעקב"ר ד  תאגידים מיסוי  99-989-01

 ויישוב ליהול מערכות  99-9000-01
  סכסוכים

  12-14  'ד  2  'א  סלע איילת"ר ד

 פוליטיקה, רגולציה  99-9001-01
  וסביבה

  14-16  'ה  2  'א  פרז אורן' פרופ

  09-12  'א  3  'ב  ' משה גלברד פרופ  מתקדמים חוזים דיי  99-9004-01
: עבירה***פגעות   99-9005-01

, טיפוליים היבטים
 משפטיים

  ותקשורתיים

- "ר הדר דציגד
  רוזברג 

  פלג עת"ר ד

  13-15  'ב  3  'א

  10-12  'א  2  'ב  רייך אריה' פרופ  ארגיה דיי  99-9006-01
 דין כבעל המדיה  99-9008-01

  האזרחי במשפט
 ר"ד של אקדמי(בליווי 
  ).הראל אסף

  12-14  'א  2  'א  יוסט קרן"ד עו

**מיומויות ייצוג   99-9009-01
לקוחות במו"מ 

  גישור ובהליכי

  17-19  'ד  2  'א  גית רוה"ד עו

  17-19  'א  2  'ב  ביאלר דה"ד עו  שיתופיות אגודות  99-9010-01
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 ברפואה סוגיות  99-9011-01
  ומשפט

  14-16  'ה  2  'ב  יליק שמואל"ר ד

  10-12  'א  2  'א  אחימן יעל השופטת  חושבים שופטים כיצד  99-9012-01
  09-11  'ב  2  'א  ירברג אילה"ר ד  רפואית רשלות  99-9013-01
בין -המבצעת הרשות  99-9014-01

  למעשה הלכה
  גלרט אלון"ד עו

 אסףד"ר -אקדמי ליווי
  הראל

  18-20  'ד  2  'ב

  

     מיומויות" הבחירה בקורס שישתתפו הסטודטים כלל מתוך' סטו 4 יבחרו זה לקורס*
  . 99-9009-01"  גישור ובהליכי מ"במו לקוחות ייצוג  

, 8.11.17, 1.11.17, 25.10.17: הבאים בתאריכים 17:00-20:00  השעות בין' ד בימי יתקיים הקורס**
  .3.1.18 ביום 17:00-19:00 השעות ובין 27.12.17, 6.12.17, 29.11.17,   22.11.17, 15.11.17

  : המפגשים מועדי להלן. 1-21/11/17 בין מרוכזים מפגשים 6 תקיים רוזברג-דציג הדר ר"ד***

   11:00-15:00, 5.11 ראשון יום

  12:00-16:00,  8.11 רביעי יום

  אופציולי מפגש 8:00-12:00,  10.11 שישי יום

  9:00-13:00, 12.11 ראשון יום

  16:00-20:00, 14.11 שלישי יום 

  8:00-12:00,  16.11 חמישי יום

   אופציולי מפגש 8:00-12:00,  17.11 שישי יום

 15:00-19:00,  19.11 ראשון יום

 .המצוייים מהמפגשים יותר או אחד מפגש שיחליפו ייתכן: דהייו, אופציוליים הם' ו ימי של המפגשים -

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  האגלית בשפה בחירה מקצועות 3.10

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
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קשישים  ייצוג  99-005-01
ולקוחות פגיעים 
אחרים: ושאים 

  אתיים ופרקטיים 

  *    2  'א  'טיג פיליפ' פרופ

 מסחרית בוררות  99-009-01
 חוק: בילאומית
  ופרקטיקה

  *    2  'א  לאיק קרן' גב

  *    1  'א  ' מרטין אדלמן פרופ  "בבארה פטטים דיי  99-078-01
-הערבי הסכסוך  99-506-01

  ישראלי***
  'ג  3  'א  בל אבי' פרופ

  'ד
11-14  
12-15  

 הסחר של רגולציה  99-801-01
** (סמיר הבילאומי

  )באגלית עיוי

  רייך אריה' פרופ
  

  'ב  4  'א
  'ה

15-17  
12-14  

  *    2  'א  ויימן קטריה' פרופ  הקיין של תיאוריה  99-0001-01
–מוגבלויות דיי  99-0002-01

  מדייות עקרוות
 מייקל' פרופ

  ווטרסטון
  *    1  'א

, ייעוץ ומו"מ ראיוות  99-0003-01
  מבט בילאומי –

  *    1  'א  ווטרסטון'ולי ג' פרופ

מבט  –הדיור חוק  99-0004-01
  השוואתי

  *    1  'א  וולס מישל' פרופ

 החוקתי למשפט מבוא  99-0005-01
  "ב***ארה של

 מרטין השופט
  ריטהולץ

  'ב  2  'א
  'ד

13-15  
15-17  

 ומעמדם תאגידי ציות  99-0006-01
מבט -הסף שומרי של
  העולם מן

  *    2  'א  בסרי קרול' פרופ

  *    1  'א  פיאמטה פיליפ' פרופ  גלובלי סביבתי משפט  99-0007-01
  *    1  'ב  גולדפדר מארק' פרופ  "בבארה ודת משפט  99-0008-01

  מועדים מדוייקים ייתו בהמשך. -* קורסים מרוכזים

  .מפגשים 13 להשלמת עד מהסמסטר חלק במהלך רק אלו במועדים יתקיים הסמיר** 

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

  . מפגשים 13 להשלמת

 להקפיד עליו, זה לקורס רישום מבצע וסטודט במידה. ושעות ימים ללא רשום הקורס בר-האי במערכת

 מחיקה בצע אחו, שכזה רישום ויבוצע במידה. זה לקורס בשעותיו שחופף אחר לקורס להירשם לא

  .     אקראי באופן הקורסים אחד של מטעמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סדאות 3.11

  סדאות  3.11.1
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  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 למחקר סדה  99-302-01

  אמפירי
  פלדמן יובל' פרופ

  
  16-18  'ד  3  'ב

  
 למשפט סדה  99-329-01

  ציבורי
  12-14  'ד  3  'א  אהרוסון אורי"ר ד

  
 ברגולציה סדה  99-906-01

 ודיי סביבתית
  מים

  פרז אורן' פרופ
  פרישטיק גידי"ד עו
  

  18-20  'ד  3  'ש
  

 במשפט סדה  99-982-01
  עברי

  חבה יעקב"ר ד
  ברד יצחק' פרופ

  16-18  'ג  3  'ש

  אורי אהרוסון"ר ד  המשפט בית  99-3000-01
  דגן צילי' פרופ

  18-20  'ה  3  'ש

 למשפט הסדה  99-3002-01
  בילאומי

  16-18  'ג  3  'ב  אגון-שלמה סיון"ר ד

  

  *מיוחדות סדאות 3.11.2

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  אייל עדי"ר ד  למצטייים  סדה  99-305-01

-תותרי מאל"ר ד
  ג'ובראן

  18-20  'ג  2  'ש

  אייל עדי"ר ד  תרגיל- למצטייים סדה  99-305-02
-תותרי מאל"ר ד

  ג'ובראן

  20-22  'ג  --   'ש

- למצטייים סדה  99-308-01
  המשך

  אייל עדי"ר ד
-תותרי מאל"ר ד

  ג'ובראן

  18-20  'ג  4  'ש

- למצטייים סדה  99-308-02
  תרגיל -המשך 

  אייל עדי"ר ד
-תותרי מאל"ר ד

  ג'ובראן

  20-22  'ג  --   'ש

 מחקר שיטות  99-306-01
  למתקדמים

  ליפשיץ שחר' פרופ
  אהרוסון אורי"ר ד

  12-14  'ו  2  'א

 ברגולציה סדה  99-317-01
  **כלכלית

      2  'ש  אייל עדי' פרופ

 הליך המשך סדת  99-527-01
הלכה - החקיקה
  **למעשה

      2  'ש  "ר אורי אהרוסון ד

משפט -ערך יירות דיי  99-3003-01
  ***מבוים

  18-20  'ג  2  'ב  קליין ישראל"ר ד

  

     ישתייכו בהן הזכות קודות, כן  כמו. המרצים י"ע ייבחרו הסטודטים אלו בסדאות* 

 חובת השלמת עבור אלו מסדאות לאחת להרשם יתן לא. בחירה בקורסי הדרשת הקודות למכסת

    המחליפה" המשך -  למצטייים סדה" על חל איו זה כלל'. ג שה של הסדה

  .   הסדה חובת את או' ג בשה העיוי הסמיר חובת את

  .המרצה י"ע לסטודטים יימסר והמפגשים בסדה הפעילות לגבי פירוט**

  .סטודטים 4 -כ המרצה י"ע יבחרו", ערך יירות דיי" הבחירה בקורס שישתתפו הסטודטים מתוך***

 

עיויים סמיריוים 3.12  

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 במשפט פרטיים גופים  99-247-01

  הציבורי
  12-14  'ה  4  'א  הראל אסף"ר ד
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 בדין במשפחה יחסים  99-269-01
  הזיקי

 בימין' פרופ
  שמואלי

  12-14  'ה  4  'א

 ופסיכולוגיה תקשורת  99-289-01
  המשפט בבית

  12-14  'ג  4  'ב  אייל עדי' פרופ

  15-17  'ב  4  'א  ליבזון עדי"ר ד  ומשפט רווחה מדייות  99-408-01
  12-14  'ה  4  'א  שטרן שי"ר ד  במשפט קהילות  99-415-01
-תותרי מאל"ר ד  מקומי שלטון דיי  99-418-01

  ג'ובראן
  15-17  'ב  4  ''ב

  
  12-14  'ה  4  'א  ברד יצחק' פרופ  למשפט דת בין: הלכה  99-434-01
 ובתי סכסוכים יישוב  99-438-01

  בילאומיים משפט
  15-17  'ב  4  'א  אגון-שלמה סיון"ר ד

 הסחר של רגולציה  99-801-01
  (באגלית)* הבילאומי

  'ב  4  'א  רייך אריה' פרופ
  'ה

15-17  
12-14  

 בדיי מתקדמות סוגיות  99-878-02
  רוחי קיין

 מרים"ר ד
  ביטון-'מרקוביץ

  12-14  'ה  4  'ב

 משפט של תיאוריות  99-4000-01
  פרטי

  12-14  'ה  4  'א  קפלן יותם"ר ד

  '.א מסמסטר חצי במהלך, אלה במועדים יתקיים הסמיר*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מחקריים סמיריוים 3.13

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 מן הובעים חיובים  99-203-02

  ומשפטהלכה -הישואין
  16-18  'ג  4  'א  רדזיר עמיחי' פרופ
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 בהלכה החיים קדושת  99-264-01
  העברי ובמשפט

  16-18  'ג  4  'א  שפירא חיים"ר ד

 מאמרים לכתיבת סדה  99-271-01
  משפטיים

  16-18  ' א  4  'א  בדור אריאל' פרופ
  

  12-14  'ה  4  'א  גדעון ספיר' פרפ  ישראל במדית השבת  99-275-02
 אבסורד, פרדוקס  99-277-01

  במשפט ועמימות
  17-19  'א  4  'ב  פרז אורן' פרופ

 חוקתיות סוגיות  99-401-01
  הפלילי במשפט

(בדימוס)  השופטת
  דורר דליה

  16-18  'ג  4  'א

, הדמיה: ושפיטה גישור  99-429-01
  ותיעוד שחזור

 מיכל' פרופ
  אלברשטיין

  16-18  'ג  4  'א

 במשפט קיין  99-436-01
  הבילאומי

  16-18  'א  4  'א  בל אבי' פרופ

 מערכת של ההיסטוריה  99-437-01
  השיפוט

  16-18  'א  4  'א  ברון תן"ר ד

  16-18  'ג  4  'א  פלדמן יובל' פרופ  ופסיכולוגיה משפט  99-441-01
  16-18  'א  4  'א  וסים יעקב"ר ד  במיסוי יסוד עקרוות  99-447-01

  
 של בפילוסופיה סוגיות  99-448-01

  ההלכה
 יאיר' פרופ

  לורברבוים
  16-18  'ג  4  'א

 פלילי במשפט סוגיות  99-476-01
  עברי

  16-18  'א  4  'א  חבה יעקב"ר ד
  

  16-18  'ג  4  'א  דגן צילי' פרופ  השוק גבולות  99-487-01
 מרובה פלילי משפט  99-4001-01

  *דלתות
- דציג הדר"ר ד

  רוזברג
  --   --   4  'א

  

  :המפגשים מועדי להלן'. א סמסטר במהלך מרוכז באופן יתקיים הסמיר*

 14:00-18:00, 6.11  שי יום

  12:00-16:00, 9.11 חמישי יום

   אופציולי מפגש 8:00-12:00, 10.11 שישי יום

  14:00-18:00, 15.11 רביעי יום

   אופציולי מפגש 8:00-12:00, 17.11 שישי יום

  12:00-16:00, 20.11 שי יום

  ).בקיץ שיתקימו רפרט מפגשי מלבד( אחד כל - שעות 4 בי מפגשים 4 יתקיימו ה"בס

  .המצוייים מהמפגשים יותר או אחד מפגש שיחליפו ייתכן: דהייו. אופציוליים' ו בימי המפגשים

  

  

  

  

  בפילוסופיה כלליים קורסים 3.14
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  מחקריים מתקדמים תארים 3.15

  מחקר עבודת קוד 3.15.1

  הקורס שם  הקורס קוד
  לתזה ערך שוות עבודה  99-071-01
  שי לתואר תזה  99-762-01
 לתואר מחקר עבודת  99-769-01

  שלישי
  

  קורסים 3.15.2

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  14-16  'ג  --   'ש  ליפשיץ שחר' פרופ  מחלקתי סמיר  99-123-01
 מאמרים לכתיבת סדה  99-271-01

  משפטיים
  16-18  'א  4  'א  בדור אריאל' פרופ

 במשפט חוקרים סדת  99-312-01
  עברי

 יאיר' פרופ
  לורברבוים

  16-18  'ד  3  'ש

  

  

  

  

  

  ולמשפטים דין לעורכי שי תואר 3.16
  מקרקעין-מסחרי: מסלול 163.1.

  קורסים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד

תולדות הפילוסופיה  31202-01
מדקארט עד   החדשה
 קאט

  18-20 'ג  2 שתיפרופ' חתומי אוהד

הגוף כמכחול הפש: על  31452-01
יחסי גוף ופש מאפלטון 

 ועד היום

  16-18 'א  2 שתיפרופ' חתומי אוהד

מבוא לפילוסופיה של  31487-01
 המוסר

ד"ר רם טיקטין 
 אפרת

  10-14 'ב  2 'א

  16-18 'ג  1 'בפרופ' זהר עםמוסר ומלחמה 31691-01

  18-20 'ה  2 שתיד"ר חסיד אלוןפרדוקסים ויסויי מחשבה 31716-01

ספקות: סקירה הסטורית  31731-01
 וקוספטואלית

  10-12 'ג  2 שתיפרופ' דולב יובל

  8-10 'ו  2 שתיד"ר פלמן אליקחשיבה ביקורתית 31775-01

  10-12 'ו  2 שתיד"ר חסיד אלוןבעית הגוף והפש 31788-01
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 אזרחית ליטיגציה  99-628-01
 במשפט ופלילית
  הכלכלי

  16-18  'ג  2  'א  כבוב'אלד ח השופט

 יהודית מדיה  99-631-01
  ודמוקרטית

  שטרן ידידיה' פרופ
  שרעבי יוסי"ר ד

  18-20  'ג  2  'א

 במשפט חידושים  99-630-01
  מסחרי-אזרחי

  20-22  'ג  2  'א  יר אורי"ר ד

 מימון עסקאות  99-659-01
  בילאומיות

  14-16  'ג  2  'ב  גולדשטיין אבי"ד עו

99-786-01  
  

  16-18  'ג  2  'ב  פלפל דרורה שופטת  דיי בקאות 

 במשפט וקיין חיוב  99-007-01
  העברי

  18-22  'ג  4  'ב  ברד יצחק' פרופ

 בעידן הדירקטוריון  99-636-01
 הכשרת - המודרי

  דירקטורים

  8-12  'ו  4  'ב  ס שלמה"ר ד

 מתקדמות*סוגיות   99-7004-01
 יזמות-במקרקעין

  למגורים ובייה

  16-18  'ג  2  'ב  חמיאס יפעת"ד עו

". למגורים ובייה יזמות-במקרקעין מתקדמות סוגיות" בקורס" בקאות דיי" הקורס את להחליף יתן*
  . הרישום ליועצי יפה החלפה לבצע המעויין סטודט

  סמיריוים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  8-10  'ו  4  'א  שטרן ידידיה' פרופ  חברות רכישת  99-850-01
99-861-01  

  
  8-10  'ו  4  'א  איריס קאור' פרופ  דיי מכרזים 

  8-10  'ו  4  'א  חן-אבן מאור"ר ד  לבן צווארון עבירות  99-864-02
 פוליטיקה רגולציה  99-812-01

  וסביבה
  10-12  'ו  4  'א  פרז אורן' פרופ

 של שלטוית טילה  99-278-01
  מקרקעין

  10-12  'ו  4  'א  שטרן שי"ר ד

  10-12  'ו  4  'א  יר אורי"ר ד  צרכות דיי  99-472-01
  

    "חתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 חובות: בקשיים חברות  99-6000-01

 וזכויות משרה ושאי
  ושים

  14-18  'ג  2  קיץ  האן דוד' פרופ

  18-22  'ג  2  קיץ  ברד יצחק' פרופ  ההלכה בבחן ערכים  99-022-01
-תותרי מאל"ר ד  וביה תכון דיי  99-6001-01

  ג'ובראן
  8-12  'ו  2  קיץ

  

  

  

  משפחה-גישור: מסלול 263.1.

  קורסים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 במשפט חידושים  99-625-01

 ופלילי ציבורי
  16-18  'ג  2  'א  בדור אריאל' פרופ
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 יהודית מדיה  01‐631‐99
  ודמוקרטית

  שטרן ידידיה' פרופ
  שרעבי יוסי"ר ד

  18-20  'ג  2  'א
  

 במשפט חידושים  99-630-01
  מסחרי-אזרחי

  20-22  'ג  2  'א  יר אורי"ר ד

 ויישוב במשפחה גישור  99-701-01
 החוק בעידן סכסוכים
 התדייויות להסדר

  בסכסוכי משפחה 

  14-18  'ג  4  'ב  שקד מיכל"ד עו

 של ההלכתיים היסודות  99-002-01
  בישראל המשפחה דיי

  18-22  'ג  4  'ב  רדזיר עמיחי' פרופ

  8-12  'ו  4  'ב  דויטש אורה"ר ד  למגשרים הכשרה קורס  99-621-01
  

  סמיריוים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 בין משפטיים יחסים  99-453-01

  לילדים הורים
  8-10  'ו  4  'א  שוז רוה' פרופ

  ליפשיץ שחר' פרופ  משפחתיים חוזים  99-834-01
 שלומית"ד עו

  בקרמן-אפרתי
  

  8-10  'ו  4  'א

 מן הובעים חיובים  99-203-01
  ומשפטהלכה -הישואין

  10-12  'ו  4  'א  רדזיר עמיחי' פרופ

: שיפוטי סכסוכים ישוב  99-439-01
  ופרקטיקה תיאוריה בין

 מיכל' פרופ
  אלברשטין

  10-12  'ו  4  'א

 ופרקטיקה תיאוריה  99-836-01
 לעייי"ש בביהמ
  משפחה

  10-12  'ו  4  'א  שוחט שאול השופט

  

    "חתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 חובות: בקשיים חברות  99-6000-01

 וזכויות משרה ושאי
  ושים

  14-18  'ג  2  קיץ  האן דוד' פרופ

  18-22  'ג  2  קיץ  ברד יצחק' פרופ  ההלכה בבחן ערכים  99-022-01
: במשפחה ממון יחסי  99-6002-01

 עיויים היבטים
  וגישוריים

  8-12  'ו  2  קיץ  ליפשיץ שחר' פרופ

  

  

  

  

  

  ציבורי-פלילי: מסלול 363.1.

  קורסים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 במשפט חידושים  99-625-01

 ופלילי ציבורי
  16-18  'ג  2  'א  בדור אריאל' פרופ
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 יהודית מדיה  99-631-01
  ודמוקרטית

  18-20  'ג  2  'א  שטרן ידידיה' פרופ

 במשפט חידושים  99-630-01
  מסחרי-אזרחי

  20-22  'ג  2  'א  יר אורי"ר ד

 תיאוריות  99-658-01
  בקרימיולוגיה

  14-16  'ג  2  'ב  עדה יורמן"ר ד

  16-18  'ג  2  'ב  כבוב'אלד ח השופט  למעשה הלכה ראיות  99-637-01
  18-22  'ג  4  'ב  חבה יעקב"ר ד  עברי פלילי משפט  99-001-01
  8-10  'ו  2  'ב  גלבוע מאיר מר  פלילית בחקירה סדה  99-703-01

 פלילית ליטיגציה  99-6630-01
  חמור פשע בעבירות

  10-12  'ו  2  'ב  סגל צבי השופט

  סמיריוים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 בדיי פליליים היבטים  99-288-01

  המס
  8-10  ו  4  'א  גבאי חיים"ר ד

(בדימוס)  השופטת  לשוויון הזכות  99-297-01
  דורר דליה

  8-10  ו  4  'א

 קידום, הפש חולה  99-800-01
 ומשפטות בריאות
  טיפולית

  8-10  'ו  4  'א  מרק מרדכי"ר ד

  8-10  'ו  4  'א  חן-אבן מאור"ר ד  לבן צווארון עבירות  99-864-02
-ארמן ציפי"ר ד  ופסיכיאטריה משפט  99-299-01

  שטרן
  10-12  'ו  4  'א

  10-12  'ו  4  'א  ספיר גדעון' פרופ  ומדיה דת  99-857-01
  10-12  'ו  4  'א  גלבוע מאיר מר  לבן צווארון עבירות  99-864-01

 בהליך חוקתיות זכויות  99-4003-01
  הפלילי

  10-12  'ו  4  'א  הראל אסף"ר ד

    "חתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 חובות: בקשיים חברות  99-6000-01

 וזכויות משרה ושאי
  ושים

  14-18  'ג  2  קיץ  האן דוד' פרופ

  18-22  'ג  2  קיץ  ברד יצחק' פרופ  ההלכה בבחן ערכים  99-022-01
  8-12  'ו  2  קיץ  בדור אריאל' פרופ  מהלי משפט  99-6003-01

  

  

  

  

  

  

  

  )ז"תשע חורף(מסלול  ולמשפטים דין לעורכי שי תואר 3.17

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 ציבורי במשפט חידושים  99-625-01

 שייך הקורס( ופלילי
-למסלולים: פלילי

משפחה -גישור, ציבורי

  16-18  'ג  2  'א  בדור אריאל' פרופ
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  ורגולציה)
 אזרחית ליטיגציה  99-628-01

  הכלכלי במשפט ופלילית
 למסלול שייך הקורס(

  מקרקעין)-מסחרי

'אלד ח השופט
  כבוב

  16-18  'ג  2  'א

 יהודית מדיה  99-631-01
  ודמוקרטית

  שטרן ידידיה' פרופ
  שרעבי יוסי"ר ד

  18-20  'ג  2  'א
  

-אזרחי במשפט חידושים  99-630-01
  מסחרי

  20-22  'ג  2  'א  יר אורי"ר ד
  

 העברי במשפט הדין סדר  99-629-01
  למעשה הלכה

  8-10  'ו  2  'א  דוד הלפגוט"ד עו

  10-12  'ו  2  'א  ס שלמה"ר ד  בקשיים  חברות  99-720-01
  

(מסלול  וחשבואות עסקים מהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שי תואר 3.18
  )קיץ

  
  "זתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  12-16  'ה  4  קיץ  ספיר גדעון' פרופ  ציבורי משפט  99-664-01
  'ה  6  קיץ  גלברד משה' פרופ  חוזים דיי  99-602-01

  'ו
16-20  
10-14  

  'ה  4  קיץ  וסים יעקב"ר ד  ישראלי למשפט מבוא  99-665-01
  'ו

20-22  
8-10 

  

    קורסים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  14-16  'ה  2  'א  ברד יצחק' פרופ  ורפואה הלכה, אתיקה  99-015-01
  16-20  'ה  4  'א  שגב יהושע"ר ד  המשפט תורת  99-072-01
  20-22  'ה  2  'א  ויזל לאה"ר ד  הפלילי במשפט עיקרים  99-669-01
 מרים"ר ד  קיין דיי  99-650-01

  ביטון-'מרקוביץ
  14-16  'ה  2  'ב

  16-18  'ה  2  'ב  דיב טע"ד עו  עבודה דיי  99-614-01
  18-20  'ה  2  'ב  אליהו-בן הילה"ר ד  ומדיה דת  99-705-01
  20-22  'ה  2  'ב  יר אורי"ר ד  הצרכן הגת  99-619-01
  08-12  'ו  4  'ב  וסים יעקב"ר ד  מסים דיי  99-676-01
 בימין' פרופ  מכרזים דיי  99-692-01

  שמואלי
  12-14  'ו  2  'ב

  

  

  

  

    סמיריוים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  8-10  'ו  4  'א  שטרן שי"ר ד  במשפט קהילות  99-415-02
 מול יוצרים זכויות  99-466-01

  הציבור זכויות
 גדעון' פרופ

  פרחומובסקי
  8-10  'ו  4  'א

  8-10  'ו  4  'א  האן דוד' פרופ  והבראתן חברות פירוק  99-265-01
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 בדיי מתקדמות סוגיות  99-878-01
  רוחי קיין

  8-10  'ו  4  'א  וקסלמן גלעד"ר ד

 בדיי פליליים היבטים  99-288-02
  המס

  10-12  'ו  4  'א  גבאי חיים"ר ד

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

  10-12  'ו  4  'א

  10-12  'ו  4  'א  שטרן ידידיה' פרופ  חברות רכישת  99-850-02
  10-12  'ו  4  'א  קאור איריס' פרופ  מכרזים דיי  99-861-02

  

  "חתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  12-16  'ה  4  קיץ  ..ט  משפחה דיי  99-680-01

  16-20  'ה  4  קיץ  רייך אריה' פרופ  זיקין בדיי מבוא  99-6720-01
 במדית העברי המשפט  99-013-01

  ישראל
  8-12  'ו  4  קיץ  חבה יעקב"ר ד

  

  

(מסלול  וחשבואות עסקים מהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שי תואר 3.19
  "ז)תשע חורף

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  14-16  'ה  2  'א  וסים יעקב"ר ד  מסים דיי  99-676-06

99-6720-07  
  

  זיקין לדיי מבוא
  

  רייך אריה' פרופ
  

  16-18  'ה  2  'א

99-650-06  
  

"ר מרים ד  קיין  דיי
  ביטון -מרקוביץ'

  

  18-20  'ה  2  'א

 יצחק השופט  עבודה דיי  99-614-07
  לובוצקי

  20-22  'ה  2  'א

 במבט ומתן משא יהול  99-725-07
  איטרדיסציפלירי

  08-10  'ו  2  'א  דויטש אורה"ר ד

  10-12  'ו  2  'א  האן דוד' פרופ  חברות דיי  99-622-06
  

  

  

  

  

  )קיץ מסלול( הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שי תואר 3.20
  

  "זתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 למשפט מבוא  99-665-02

  ישראלי
  12-16  'ה  4  קיץ  אייל עדי' פרופ

  'ה  6  קיץ  בקשי אביעד"ר ד  ציבורי משפט  99-664-02
  'ו

16-20  
10-14 

  20-22  'ה  4  קיץ  גלברד משה' פרופ  חוזים דיי  99-602-02
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  8-10  'ו  פרחומובסקי גדעון' פרופ
  

    קורסים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
-ארמן ציפי"ר ד  הפלילי במשפט עיקרים  99-669-02

  שטרן
  14-16  'ה  2  'א

  16-18  'ה  2  'א  ברד יצחק' פרופ  ורפואה הלכה, אתיקה  99-015-02
  18-22  'ה  4  'א  בריס מיכאל"ר ד  המשפט תורת  99-072-02
  14-16  'ה  2  'ב  חבה יעקב"ר ד  פלילי הליך  99-696-02
 מרים"ר ד  קיין דיי  99-650-02

  ביטון-'מרקוביץ
  16-18  'ה  2  'ב

  18-20  'ה  2  'ב  אליהו-בן הילה"ר ד  ומדיה דת  99-705-01
  20-22  'ה  2  'ב  גבאי חיים"ר ד  מסים דיי  99-676-02
  8-10  'ו  2  'ב  גבאי דיאלה"ד עו  עבודה דיי  99-614-02
  10-12  'ו  2  'ב  יליק שמואל"ר ד  ורפואה משפט  99-704-02
  12-14  'ו  2  'ב  שיבר יאיר"ר ד  משפחה דיי  99-680-02

  

    סמיריוים

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
 מיכל' פרופ  סכסוכים יישוב  99-260-03

  אלברשטיין
  8-10  'ו  4  'א

  8-10  'ו  4  'א  ספיר גדעון' פרופ  ישראל במדית השבת  99-275-01
פילוסופיה, - "םהרמב  99-426-01

  והלכה חוק
  8-10  'ו  4  'א  לורברבוים יאיר' פרופ

 יהודית מדיה  99-835-01
  ודמוקרטית

  8-10  'ו  4  'א  שפירא חיים"ר ד

- פרידגוט ליאת"ר ד  ותרבות משפט  99-281-02
  צר

  8-10  'ו  4  'א

 בהלכה החיים קדושת  99-264-02
  העברי ובמשפט

  10-12  'ו  4  'א  שפירא חיים"ר ד

 במבט ומתן משא  99-286-01
  איטרדיסצפלירי

  10-12  'ו  4  'א  דויטש אורה"ר ד

 ליפשיץ שחר' פרופ  משפחתיים חוזים  99-834-02
-אפרתי שלומית"ד עו

  בקרמן
  

  10-12  'ו  4  'א

 בתא זיקין דיי  99-430-02
  המשפחתי

  10-12  'ו  4  'א  שמואלי בימין' פרופ

 מתקדמות סוגיות  99-878-04
  רוחי קיין בדיי

 גדעון' פרופ
  פרחומובסקי

  10-12  'ו  4  'א

  

  "חתשע קיץ סמסטר

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  12-16  'ה  4  קיץ  וסים יעקב"ר ד  רגולציה  99-763-01
 במדית העברי המשפט  99-013-02

  ישראל
  16-20  'ה  4  קיץ  חבה יעקב"ר ד

  8-12  'ו  4  קיץ  רייך אריה' פרופ  זיקין לדיי מבוא  99-6720-02
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 חורף(מסלול  הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שי תואר 13.2
"ז)תשע  

  שעות  יום  "סש  סמסטר  המרצה שם  הקורס שם  הקורס קוד
  14-16  'ה  2  'א  יליק שמואל"ר ד  ורפואה משפט  99-704-07

  16-18  'ה  2  'א  רייך אריה' פרופ  זיקין לדיי מבוא  99-6720-07
  18-20  'ה  2  'א  האן דוד' פרופ  חברות דיי  99-622-07
 יצחק השופט  עבודה דיי  99-614-07

  לובוצקי
  20-22  'ה  2  'א

 במבט ומתן משא יהול  99-725-07
  איטרדיסציפלירי

  8-10  'ו  2  'א  דויטש אורה"ר ד

  10-12  'ו  2  'א  חבה יעקב ר"ד  פלילי הליך  99-696-07

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הקורסים תיאורי ':ג חלק .4

  חובה מקצועות -'א הש

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

Introduction to Israeli, English and American Law  
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  14:00-16:00,חמישי יום', א סמסטר"ז, תשע קיץ סמסטר: 01' קב

  12:00-14:00,חמישי יום', א סמסטר"ז, תשע קיץ סמסטר: 02' קב

המג'לה, המשפט המדטורי.  -המשפט העות'מי  -למשפט ישראלי: א. שיטות משפט שהגו בישראל  מבוא
חוקים ותקות, רשומות  -ב. התתקות המשפט הישראלי מהמשפט המדטורי. ג. דברי חקיקה בישראל 

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

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

 - ארצות הברית ואגליה -למשפט אגלי ואמריקי: חלק זה של הקורס התמקד בדיי מדיות זרות  מבוא
כולל פסקי דין, חוקים ותקות, ספרי עזר, כתבי עת ומאגרי מידע. למד את המבה החוקתי של מדיות 

  אלו, גופים מחוקקים וערכאות שיפוטיות, ודרכי גישה לחוקים ולפסקי דין. 

יתרון להכרת הספרייה המשפטית בפקולטה וכן הלאה. במסגרת הקורס יתקיים פרויקט חוכות,  הקורס
ה א'. שבו יחטים משבחרים את הסטוד יםטים מצטייכו סטוד  

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

  

  99-102-01  פרחומובסקי גדעון' פרופ  חוזים דיי

Contracts Law 

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

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

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

  ותוצאותיה. ח. מבוא לחוזים מיוחדים.

 - . השתתפות פעילה 85% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים למעל סילבוס וחקיקה)  מרכיבי
15% . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-102-02  קפלן יותם"ר ד  חוזים דיי

Contracts Law 

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

הקורס מהווה מבוא לדיי החוזים בישראל. מטרת הקורס לספק כלים ליתוח סכסוכים חוזיים, וכן 
לאפשר לסטודטים להעריך ולבקר את הדין, ולדון בשיקולי המדייות התורמים לעיצובו. דון בהצדקות 

  התיאורטיות להכרה משפטית בחוזים, וכן ביחס בין דיי החוזים לעפי משפט קרובים. 

קר הקורס מובה על פי השתלשלות כרוולוגית של תרחיש חוזי טיפוסי. תחילה דון בדרכים השוות עי
ליצירת חוזה, באפשרות לפילת פגמים בכריתת חוזה, וכן בתוצאותיהם המשפטיות של פגמים כאלה. 

תוכן  לאחר מכן למד כיצד קבע תוכן החוזה לאחר שכרת, אילו מגבלות מוטלות על הצדדים בקביעת
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החוזה, ואילו חובות מוטלות על הצדדים בקיום החוזה. לבסוף, דון בפקיעת תוקפם של חיובים חוזיים, 
  באפשרות של הפרת חוזה ובתוצאותיה המשפטיות. 

. השתתפות פעילה על בסיס 90% –: בחיה (ספרים סגורים למעט סילבוס וחקיקה) הציון הסופי:  מרכיבי
  ס יכלול גם מטלות להגשה (ללא ציון).. הקור10% –חומר הקריאה 

  

  99-104-01/02  בורר זיו"ר ד  עושין דיי

Criminal Law 

  . 09:00-12:00 רביעי ויום 09:00-12:00 שי יום', ב סמסטר: 01

  .13:00-16:00 רביעי ויום 14:00-17:00 שי יום', ב סמסטר: 02

הקורס דן בעקרוות המשפט הפלילי המהותי. הדיון ייסוב סביב החלק הכללי של חוק העושין, התשל"ז  
והתרכז בבחית מושגי היסוד של המשפט הפלילי ובגבולותיה של האחריות הפלילי. השיעורים ישלבו  1977

בירות ובפרשותן. דיון בהיבטים תאורטיים של האחריות הפלילית והיבטים מעשיים המתמקדים ביתוח ע
בין השאר ידוו בקורס הסוגיות הבאות: מטרות דיי העושין והצדקות העישה; ייחודם של דיי העושין; 
עקרון החוקיות והשלכותיו; היסוד העובדתי והיסוד הפשי שבעבירה; סיבתיות; המחדל הפלילי; מעשה 

  חריות פלילית. הכה ויסיון; שותפות לדבר עבירה; מבט כללי על הסייגים לא

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

 

  99-110-01  רייך אריה' פרופ  זיקין דיי

Torts Law 

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

זה למד את היסודות התאורטיים והמעשיים של דיי הזיקין בישראל. דון תחילה במטרות דיי  בקורס
הזיקין ובמקומם של דיים אלה בתוך מערכת המשפט. למד על המקורות ההיסטוריים של דיי הזיקין 

את עוולות הישראליים ודרכי התפתחותם. סקור את העוולות החשובות ביותר בפקודת הזיקין, במיוחד 
המסגרת (הפרת חובה חקוקה ורשלות), אך גם כמה מן העוולות הפרטיקולריות (תקיפה, כליאת שווא 
ומיטרדים). עסוק גם בכמה עוולות מחוץ לפקודת הזיקין אשר יצרו אחריות חמורה ומוחלטת, דהייו 

וגיית הקשר הסיבתי חוק האחריות למוצרים פגומים וחוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים. דון בס
והתפתחותה במשפט הישראלי., ובטעות הגה שוות (במיוחד טעת אשם תורם), ולבסוף עסוק בתרופות 

  שמציעים דיי הזיקין למי שיזוק.  

(ציון עובר בבחיה היו תאי לציון עובר  80% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים)  מרכיבי
  . 5%עד  –, ציון מיטיב על השתתפות 20% –בקורס), תרגילים 

 

  99-110-02  שמואלי בימין' פרופ  זיקין דיי

Torts Law 

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

 והיזוק המזיק רבים במקרים בזיקין, למשל החוזים בדיי כמו שלא. לזה זה אשים הזיקו ומעולם מאז
, אחרים ממקרים בשוה. הפגיעה רגע עם רק וצרים ביהם" השכות"יחסי ו רעהו את איש מכירים אים
 כלל בדרך הזיקין דיי. הזק לאחר מצאים הם בו במצב להימצא בחרו לא הצדדים שי המקרים ברוב
 או, זק לא גרם לא אם גם' ב כלפי עוולה מבצע' א לעיתים אךב', -ל שהזיקא' -ב עוסקים והם, הם כשמם

  .כלל זק הוכיח לא' א אם גם מכוה על עומדת שהעוולה

 בפקודת הן המצאות שוים מסוגים עוולות כוללים והם, ורכוש פש, גוף בזקי עוסקים הזיקין דיי
 של שוות מטרות ביטוי לידי מביא אחד שכל שוים בחוקים והן, המרכזי הזיקי החיקוק שהיא, הזיקין
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 דיי. ועוד פגומים למוצרים האחריות חוק, דרכים תאוות לפגעי הפיצויים חוק וביהן, הזיקין דיי
 דיי מטרות ילמדו הקורס במסגרת. ביותר החשובים האזרחי המשפט מעושי אחד את מהווים הזיקין
 תקיפה כגון פרטיקולריות עוולות וכן חקוקה חובה והפרת רשלות, הכלליות המסגרת עוולות, הזיקין
 כגון ובהגות מעוולים וריבוי זק ריחוק, סיבתי קשר כגון בעקרוות דון הקורס בהמשך. שווא וכליאת
 בעוולות, הזיקין דיי של בתאוריה תהיה ההתמקדות. מרצון והסתכות תורם אשם, בכך מה של מעשי

 שאותם אירועוים בשילוב תעשה ההוראה. דרכים תאוות בגין ובפיצוי הרפואית והרשלות הרשלות
  .השיעורים לקראת קריאה חומר עם יחד להכין הסטודטים יצטרכו

, בחים ועבודות 70% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים, בצירוף חקיקה וסילבוס בלבד)  מרכיבי
הו תאי לציון ציון מיטיב על השתתפות פעילה בקבוצות דיון מקווות. ציון עובר בבחיה  5%. עד 30% –

  עובר בקורס. 

 

  

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

Introduction to Jewish Law 

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

  . 09:00-11:00ויום שלישי  13:00-15:00: סמסאר א', יום שי  02

 הקשורות בשאלות וכן, משפט כשיטת העברי המשפט את המאפייים אחדים יסוד בושאי יעסוק הקורס
, העברי המשפט מקורות, ומשפט דת בין: הושאים השאר בן יידוו. העברי המשפט של מחקרו לדרכי
 דרכי, הפרשות עקרוות, חקיקה גורמי, וחידוש מסורת, ההלכתית האמת שאלת, המחלוקת תופעת

  .ישראל במדית העברי המשפט, הפסיקה

  ).הסופית לבחיה(כתאי  עבודה תוגש שבסופה, ביבליוגרפית הדרכה פגישת תתקיים הקורס במסגרת

  

 פעילה השתתפות. 90% -) סגורים(ספרים   עצמי לימוד חומר כולל סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  99-160-01/02  "ד אן לוין עו  למשפטים אגלית

  

Legal English 

  .12:00-14:00 שלישי יום', ב סמסטר: 01

  .14:00-16:00 שלישי יום', ב סמסטר: 02

מטרת הקורס באגלית למשפטים היה הכשרת הסטודט לשימוש באסטרטגיות קריאה שיאפשרו לו  
להתמודד עם טקסטים משפטיים בשפה האגלית. פיתוח אסטרטגיית הקריאה כולל, בין היתר, רכישת 
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מיומויות קוגיטיביות והבת דפוסי הארגון של טקסטים אקדמיים בכלל ושל טקסטים משפט בפרט. 
ר הטקסטים משקף את מגוון הסוגות (ז'ארים) שסטודט למשפט דרש לקרוא במשך לימודי מבח

  המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

 משפטי חומר לקריאת הדרושים הבסיסי והלקסיקלי התחבירי הידע את שרכשו לסטודטים מיועד הקורס
  .גבוה ברמה באגלית

 .40%- בחים. 60% - ) בלבד במילון שימוש, סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי

  

   99-160-03/04  פיואר'וליה ג"ד עו  למשפטים אגלית

  

Legal English 

  .12:00-14:00 שלישי יום', ב סמסטר: 03

  .14:00-16:00 שלישי יום', ב סמסטר: 04

מטרת הקורס באגלית למשפטים היה הכשרת הסטודט לשימוש באסטרטגיות קריאה שיאפשרו לו  
להתמודד עם טקסטים משפטיים בשפה האגלית. פיתוח אסטרטגיית הקריאה כולל, בין היתר, רכישת 
מיומויות קוגיטיביות והבת דפוסי הארגון של טקסטים אקדמיים בכלל ושל טקסטים משפט בפרט. 

ר הטקסטים משקף את מגוון הסוגות (ז'ארים) שסטודט למשפט דרש לקרוא במשך לימודי מבח
  המשפטים ולצורך כתיבת עבודת מחקר.

 משפטי חומר לקריאת הדרושים הבסיסי והלקסיקלי התחבירי הידע את שרכשו לסטודטים מיועד הקורס
  .גבוה ברמה באגלית

 .40%- בחים. 60% - ) בלבד במילון שימוש, סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Constitutional Law 

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

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

 זכויות, האדם(כבוד  אדם בזכויות מתמקד הרביעי החלק). המדיה מבקר; ולכסת לממשלה המשפטיים
), הפרטי במשפט האדם זכויות, העיסוק חופש, מדת וחופש בדת חופש, הביטוי חופש, שוויון, חברתיות

 ודמוקרטית כיהודית המדיה של מהגדרתה הובעים החוקתיים בהיבטים עוסק החמישי החלק ואילו
 יהודית בין לאיזון ותשו גישות; היסוד בחוקי ודמוקרטית כיהודית המדיה של אופייה(עיגון 

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

 

 

  99-204-02  ספיר גדעון' פרופ  חוקתי משפט

Constitutional Law 

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

יתחלק לחמישה חלקים: החלק הראשון יוקדש להגדרת חוקה, לבחית מספר ימוקים לאימוצה,  הקורס
להצגת מספר גישות לפרשותה ולסקירת ההיסטוריה החוקתית של מדית ישראל. בחלר השי דון 

ת על ידיה. בחלקה המבי של החוקה הישראלית ובחלק השלישי סקור מקצת מזכויות האדם המוגו
בחלק הרביעי יגע בהיבטים החוקתיים הובעים מהיות המדיה תוה במצב "חירום", ובחלק החמישי 

דון בפקויות הובעות מהגדרתה של המדיה כמדיה יהודית ודמוקרטית. בכל שלב משלבי הקורס עיק 
  תשומת לב מיוחדת לתפקידם של בתי המשפט באכיפת החוקה ובפיתוחה. 

  

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

  10% –תרגילים

  10% – בחים

  
  

  

  

  

  

כלליים קורסים -' א שה 1.2  

    99-150-01/02וסים יעקב"ר ד למשפטים בכלכלה יסודות

Basics in Microeconomics for Law Students 

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

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

  .לבוגריה או לכלכלה במחלקה הלומדים לסטודטים מיועד איו הקורס: הערות

  במסגרת הקורס יתקיימו מספר שיעורי תרגול במועד שקבע לתרגיל.               
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יקה כלים כלכליים בסיסיים במיקרו כלכלה, אשר יאפשרו יתוח עשיר יותר של כללים משפטיים  הקורס
על בסיס החשיבה הכלכלית. חלקו העיקרי של הקורס יוקדש ליתוח המודלים המיקרו כלכליים 

טרי. תחרות משוכללת וכשלי שוק, שווקים לא תחרותיים, השפעות חיצויות, מידע לא סימ -הבסיסיים 
בוסף, על בסיס מודלים אלו יבחו מספר אמצעים רגולטורים כגון מיסוי, סובסידה מחירי מיימום 

  ומקסימום. 

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

  

  99-152-01  הליגר משה"ר ד המדיית המחשבה תולדות

Political Thought 

  .14:00-16:00 ראשון יום', א סמסטר

  . 14:00-16:00ב', יום ראשון  סמסטר

  הערה: הקורס איו מיועד לסטודטים במחלקה למדעי המדיה או לבוגריה. 

 מהעת המערבים המדיית במחשבה וגישות ושאים, הוגים על יתוח ודרכי ידע הקיית היא הקורס מטרת
 מרכזיות יסוד לשאלות באשר עייי ביתוח תשולב ההיסטורית הסקירה. 20 - ה המאה ועד העתיקה
  .היסטורית סקירה תובא חטיבה כל בפתח. לימוד חטיבות לשלוש יחולק הקורס. המדיית במחשבה

. העולם הקלאסי: במסגרת החטיבה עסוק בהגות הקדם סוקרטית, במהפכה הרעיוות שחולל סוקרטס א
ילמד העולם הרעיוי ההליסטי והרומאי. ב. ובעיקר במשותיהם של אפלטון ואריסטו. בסוף החטיבה 

המדייות בעולם היהדות  -הגות מדיית בימי הבייים: בפתח החטיבה עסוק בתפיסות היסוד הדתיות 
מהמקרא ועד סוף הבית השי. לאחר מכן תמקד המחשבה המדיית הוצרית על גלגוליה תוך התמקדות 

ואקוויס. ג. הגות מדיית מהרסס ועד ימיו: חטיבה זו בשי ההוגים הוצרים הבולטים: אוגוסטיוס 
. ההוגים המרכזיים שבהם עסוק הם: 20-ועד המאה ה 15-בוחת את העולם הרעיוי המערבי מהמאה ה

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

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

 

 

 

 

 

  חובה מקצועות - ' ב שה 1.3

  99-103-01 לורברבוים יאיר' פרופ  המשפט תורת

Jurisprudence 

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

יגע בסוגיות מרכזיות של תורת המשפט במסורת הפילוסופית המערבית. תשומת לב מיוחדת  הקורס
  תוקדש לבעיות המעסיקות את היורוספרודציה המודרית. 

ישלב עיון בכתביהם של הוגים קלאסיים כמו אפלטון, אריסטו, אקוייס, הובס, ולוק לצד  הקורס
  רז, דבורקין ופייס. פילוסופים בי זמו ובהם קלזן, הרט, פולר, 

  :הים שידוו הושאים

הטבע לגוויו, זרמים שוים בפוזיטיביזם המשפטי, מטרות המשפט, חובת הציות לחוק, אכיפת  משפט
מוסר, פרשות, שיקול דעת שיפוטי ומושג הזכות. סוגיות אלה ידוו בהקשר פילוסופי רחב ומתוך זיקה 
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ת. לתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פוליטי

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

 

  99-103-02 שפירא חיים"ר ד  המשפט תורת

Jurisprudence 

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

יגע בסוגיות מרכזיות של תורת המשפט במסורת הפילוסופית המערבית. תשומת לב מיוחדת  הקורס
  תוקדש לבעיות המעסיקות את היורוספרודציה המודרית. 

ישלב עיון בכתביהם של הוגים קלאסיים כמו אפלטון, אריסטו, אקוייס, הובס, ולוק לצד  הקורס
  רז, דבורקין ופייס. פילוסופים בי זמו ובהם קלזן, הרט, פולר, 

  :הים שידוו הושאים

הטבע לגוויו, זרמים שוים בפוזיטיביזם המשפטי, מטרות המשפט, חובת הציות לחוק, אכיפת  משפט
מוסר, פרשות, שיקול דעת שיפוטי ומושג הזכות. סוגיות אלה ידוו בהקשר פילוסופי רחב ומתוך זיקה 

 ת. לתחומים כגון אתיקה ופילוסופיה פוליטי

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  99-107-01  אגון-שלמה סיוון"ר ד פומבי בילאומי משפט

Public International Law 

  .16:00-18:00שלישי ויום 17:00-19:00שי יום', א סמסטר

השפעתו של המשפט הבילאומי בעידן הגלובלי, הן בתוך המדיה והן מחוצה לה, הולכת וגדלה כל העת. 
בקורס זה עמוד על התהליכים בחברה הבילאומית שאפשרו, ומאפשרים, את קיומה והתפתחותה של 
 מערכת המשפט הבילאומי, ואת המגוון הרחב של התחומים אותם היא מסדירה. ערוך היכרות עם

המקורות, הדוקטריות, המוסדות, והמגוים המרכזיים של המשפט הבילאומי, בחן את הגישות 
השוות באשר לטיבו ויתרוותיו, וקיים דיון ביקורתי באשר ליכולותיו ומגבלותיו של עף משפטי זה. כמו 

ם מוגבלים עוד כן, במהלך הקורס דון בשחקים המרכזיים במשפט הבילאומי, אשר במציאות היום אי
, פרטים ועוד. בוסף, עסוק NGOsאך למדיות, וכוללים שחקי מפתח וספים כמו ארגוים בילאומיים, 

בשורה של סוגיות משפטיות ספציפיות, בייהן: שאלת הציות למשפט הבילאומי; היחס בין הדין המדיתי 
משפט בילאומי הומיטרי; משפט  למשפט הבילאומי; המגבלות על השימוש בכוח במשפט הבילאומי;
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זכויות האדם הבילאומי; משפט בילאומי פלילי; משפט בילאומי כלכלי; ארגוים בילאומיים; וישוב 
  סכסוכים בדרכי שלום.

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

 

  99-107-02  בורר זיו"ר ד פומבי בילאומי משפט

Public International Law 

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

הבילאומי הפומבי היו תחום משפטי דימי אשר השפעתו על עולמו רק הולכת וגדלה. בקורס  המשפט
ערוך היכרות עם תחום משפטי זה, ודון: בתהליכים שוים שהשפיעו על התפתחותו, במוסדותיו 
המרכזיים ובמקורותיו הורמטיביים. כמו כן, דון לאורך הקורס, בשחקים המרכזיים בזירה 

מית ובעיקרי הדין החל עליהם. שחקים אלו הים: מדיות, ארגוים בילאומיים, ויותר ויותר גם הבילאו
אדם כשחקים עצמאיים. הקורס יתמקד בסוגיות בסיס של המשפט הבילאומי הפומבי ולאור זאת, -בי

מדם של ידוו בו, בין השאר, הושאים הבאים: הגדרת מדיה וסמכותה כלפי חוץ, אחריות מדיה, מע
ארגוים ומוסדות בילאומיים, דיי לחימה, והיחס בין המשפט הבילאומי הפומבי למשפט הפימי (הן 
באופן כללי והן בפרט היחס בין המשפט הבילאומי הפומבי למשפט הישראלי). הקורס יכלול הדגמה של 

למשפט הבילאומי הסוגיות הלמדות, ויושם בו דגש מיוחד על המחשת החשיבות וההשפעה הרבה שיש 
  הפומבי בהקשר של מדית ישראל.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  99-155-01/02 מסלם רגב שירי"ר ד לקלייקות מבוא - חברתי ושיוי משפט

Law and Social Change – Introduction to the Clinics 

  .10:00-12:00 שי יום', סמסטרב: 01

  .14:00-16:00 שי יום', סמסטרב: 02

 וחברה משפט בין הגומלין ליחסי הקופליקט וגישת המבית הגישה, התרבותית הגישה את יציג הקורס
 למשפט הגישות שאלת את בחן זו במסגרת. חברתי לשיוי להוביל המשפט של יכולתו בשאלת ויתמקד

  .חברתית ואחריות משפטי חיוך שבן הקשר ואת

, סקור גישות שוות לעריכת דין חברתית תוך בחיה ביקורתית של אסטרטגיית פעולה מסוג בהמשך
ליטיגציה, העצמה כלכלית, חקיקה ועבודה קהילתית. לבסוף, דון בדילמות שוות עמן מתמודדים עורכי 

 דין חברתיים. 
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 100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי

  

  99-202-01  "ר יעקב וסים ד מסים דיי

Income Tax Law  

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

הו קורס יסוד בדיי מסים. הקורס יעסוק בעקרוות היסוד של מערכות מס תוך התמקדות בדיי  הקורס
מס הכסה. כמו כן דון במגמות העיקריות של דיי מס הכסה בישראל ובשיקולים המכוים מדייות מס. 

ה, ההבחה בין הושאים שבהם עסוק במהלך הקורס: הגדרת בסיס המס, זיהוי אירועי מס (הגדרת הכס
בין מיסוי רווחי הון ומיסוי פירותי, סיווג הכסות, הכסה רעיוית, פטורים ממס, דיי הוצאות, דיי קיזוז 
הפסדים, מיסוי רווחי הון), עיתוי הטלת המס, יחידת המיסוי (מיסוי המשפחה, מיסוי התאגיד), הטבות 

  מס, עסקאות מלאכותיות, דיי מסים והמשפט החוקתי. 

  .תרגול שיעורי מספר יתקיימו הקורס במסגרת

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

 .20% -תרגילים

  

  

  99-202-02  דגן צילי' פרופ מסים דיי

Tax Law 

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

 ברמת והן היישומית ברמה הן הכסה מס בדיי דון. הכסה מס בדיי מרכזיות בסוגיות יתמקד הקורס
 ואילו המס דיי משרתים מטרות אילו לבדוק סה, הוהג הדין מהו בשאלה העיסוק בצד. המדייות
 כמה ועד, החלוקתיות השלכותיו ומהן המס של התמריציות ההשלכות מהן, לשרת אמורים הם מטרות
  .אפקטיבית המס שיטת

שיידוו בקורס יהיו: בסיס המס, סיווג ההכסה, הכסות בשווה כסף והכסות רעיויות,  הושאים
  הוצאות, הכסות פטורות. 

  

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

  

  99-205-01 ' דוד האן פרופ  חברות  דיי

Corporate Law 

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

 .בהמשך ימסר קורס תיאור

 . 20% –, תרגיל 80% –בחיה סופית הציון הסופי:  מרכיבי
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 99-205-02 פרחומובסקי גדעון' פרופ  חברות דיי

Corporate Law 

  .15:00-18:00 ראשון יום', סמסטרא

  .16:00-19:00 ראשון יום', ב סמסטר

  .בהמשך ימסר קורס תיאור

 .15% –, השתתפות 85% –בחיה סופית הציון הסופי:  מרכיבי

  

  99-208-01 שטרן שי"ר ד  קיין דיי

Property Law 

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

 הקורס. הפרטי למשפט וגעת שזו ככל בישראל החוקתית המהפכה של במרכזה עומדת פרטי לקיין הזכות
 עשויה היא עליהם המשאבים סוגי, שבבסיסה ההצדקות, מהותה: זו זכות לחקור ביסיון יפתח קיין בדיי

 סוגיות תידוה הקורס בהמשך. הציבורי במשפט והן הפרטי במשפט הן עליה המוטלות והמגבלות להשתרע
 רישום, עסקות, הזולת כסי שיפור, חזקה(תפיסת  קיייות זכויות של רכישתן לדרכי באשר מרכזיות
 הזולת בכסי וזכויות); משותפים ובתים זוג בי בין ממון יחסי, משותפת(בעלות  בעלים ריבוי); ותחרויות

 יעמוד השוות המשפטיות בדוקטריות הדיון במרכז). קדימה וזכות שעבודים, שכירות, האה(זיקת 
 חוקתיות החיות לבין לבין עצמן לבין טיפר לקיין השוות ההצדקות בין, בהן המשתקף, הערכי המתח

 .אחרוות

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-208-02 ביטון-'מרקוביץ מרים"ר ד  קיין  דיי

Property Law 

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

הקורס היא הקיית כלים לצורך הבת דיי הקיין ומקומם במסגרת המשפט הפרטי. בתחום הקיין  מטרת
הגדרתה והיקפה של הזכות (לרבות  –בכסים מוחשיים עסוק בושאים הבאים: מהות הזכות הקייית 

לרבות דיון ההבחה בין הזכות הקייית לזכויות אחרות); היקף ההגה החוקתית על זכות הקיין (
בסוגיית ההפקעות); רכישת הזהות הקייית; שיטות המרשם; עסקאות סותרות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקת השוק; שיתוף בזכות הקייית ובתים משותפים; זכויות בכסי הזולת (שכירות, דיירות 

 מוגת, זיקת האה).

בחים על חומרי  4. בחים (10% –. עבודה 80% - הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים) מרכיבי
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קודות. ציון עובר בבחיה הוא תאי לציון  5. ציון מיטיב של עד 10% –הקורס שיוכרזו וייקבעו מראש) 
  עובר בקורס.

 

 

  

  משפחה דיי

  99-212-01  ליפשיץ שחר' פרופ

Family Law 

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

  חלק לשלושה: (א) מבוא (ב) דיי זוגיות (ג) יחסי הורים וילדים.  הקורס

  .בישראל המשפחה לדיי ומבוא משפחה לדיי כללי מבוא: לשיים יפוצל המבוא חלק

 דמויי יחסים, לישואין הכיסה: כרוולוגי באופן הזוג בי חיי את ילווה הזוגיות בדיי העוסק החלק
  .הפירוק ותוצאות) גירושין(דיי  הקשר פירוק, הזוגי הקשר במהלך המשפט של תפקידו, ישואים

, אימוץ, טבעית(הורות  המשפטית הבחיה מן הורות מהי ראשי יבחן וילדים הורים ביחסי העוסק החלק
-וילדים-הורים ביחסי עסוק מכן לאחר). הורות הוכחת, פודקאות, הפרייה של במקרה ההורה מיהו
 מין ילד להפקעת עילות, המשפחה בהחלטות המדיה התערבות, הילד(טובת  הילדיםוזכויות -מדיה

, ילדים חיוך, ילדים מזוות ובמשמרת בילדים הוגעים הורים בין בסכסוכים עסוק, לבסוף). המשפחה
  ).ילדים חטיפת, ראיה הסדרי

הדיון בקורס בושאים השוים יתהל בשי רבדים: ברובד הראשון עסוק בסוגיות הראשוות כשלעצמן.  
ברובד השי בחן את הושאים בפרספקטיבה של ההכשר הישראלי הספציפי, הסמכות, הדין החל, בחית 

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

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

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

 

  

  

  

  

  

 

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

Family Law 

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

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

במדיות אחרות בעולם המערבי הובעת ממורשת היסטורית ופוליטית מיוחדת. בהתאם לכך, הקורס 
  בדיי משפחה יוע על שי צירים מקבילים: ציר החברה והמשפט וציר הדת והמדיה. 

 את משקפת המשפחה של המשפטית המסגרת. חברתי כמוסד המשפחה תבחן והמשפט החברה בציר
 בחירת ואת, המשפחה של והכלליות החברתיות הפוקציות את, שלו בתרבות המשפחה מוסד של מקומו
 הבחירות מכות גם המשפטית המסגרת. אלה ולמקומות לפוקציות ביחס שוות תפיסות בין החברה
 זה בציר המשפטית והבייתה המשפחה בחית. עתידיות ומהויות תפקידים ומתווה, ביהן מכריעה, האלו
 דיי של המגדרי ההיבט את במרכזה שתעמיק, ביקורתית פמייסטית מפרספקטיבה, היתר בין תעשה
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 המשפטיים להסדרים ביחס הן, והגירושין הישואין עייי של ההלכתיים להסדרים סביח הן, המשפחה
  .התחום של הכלכליים

 ומדיה דת יחסי של, הכללי בהיקשר המשפחה תחום של המשפטי ההסדר יבחן והמדיה הדת בציר
 מתוך תעשה זו בחיה. המדיה מין הדת הפרדת העדר של הברור הביטוי את המהווה הסדר, בישראל
  .בישראל והחברה המשפט בשדה פולטים כשחקים והדתיים האזרחיים המשפט בתי תפיסת

 עובר ציון. 10% -  בחים. 10% - עבודה. 80% -) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
 הזכות שמורה ולמרצה לבחיה לגשת תאי היה העבודה הגשת, בקורס עובר לציון תאי הוא בבחיה
 .בקורס פעילה השתתפות בגין קודות 5 עד של מיטיב ציון למתן

  

  

  

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

Research Methods in Law 

  .12:00-14:00 שי יום', ב סמסטר: 01

  .09:00-11:00 שלישי יום', ב סמסטר: 02

והכתיבה המשפטית. במהלך הקורס כיר גישות הקורס ועד להקות ידע בסיסי בתחומי המחקר המשפטי 
ושיטות מחקריות שוות המשמשות למחקרים במשפטים, תסה בקריאה ביקורתית של טקסטים 
משפטיים, כיר היבטים עיקריים של תהליכי מחקר וכתיבה ואתגרים המעורבים בהם, ותרגל את כל 

יים בעולם המחקר המשפטי, להקות אלה. מטרת הקורס לפתח היכרות עם סוגיות ושדות שיח מרכז
כישורי יסוד לקראת כתיבת עבודות הסמיר בהמשך התואר ולאפשר פיתוח דוגמת כתיבה משפטית 
לקראת ראיוות ההתמחות. במהלך הקורס יתקיימו  ארבעה מפגשי תרגול בי שעתיים כל אחד. 

חוויתי של -לו לימוד התסותיהתרגולים, אשר יערכו אחת לשלושה שבועות בקבוצות קטות יחסית, יכל
תהליך המחקר והכתיבה. מפגשי התרגול משלימים את הלמד בשיעור, הם מהווים חלק בלתי פרד 

  מהקורס והוכחות בהם היא חובה.

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

  

  

  

  

  

  

  חובה מקצועות -' ג שה 1.4

  

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

Civil Procedure 

  .10:00-12:00 רביעי ויום 10:00-12:00 שי יום', ב סמסטר: 01

  .10:00-12:00 רביעי ויום 11:00-13:00 שי יום', א סמסטר: 02

 את לגייס הפרט מסוגל שבהם האמצעים הם, אחד מצד: כפול תפקיד מקיימים האזרחי בהליך הדין סדרי
 את והמגבילה התוחמת, המארגת המסגרת הם, שי מצד. אחר פרט עם בריבו להתערב המדיה של כוחה
 היבטים בשי, לכן, חיוית האזרחי הדין סדר של הכללים ידיעת. השיפוטיות לערכאות הפרט גישת

 כוח את ולהפיק השיפוטי בהליך שימוש לעשות למבקשים החוץ הכלים ארגז את מספקת היא: משלימים
 המוסדיים המאפייים של וביקורת הבה מאפשרת היא בבד ובד'פימית')  מבט(קודת  בו החבוי המדיה
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  'חיצוית'). מבט(קודת  בחברה ולקבוצות לאשים ותוצאותיו, תכליותיו, השיפוטי הכוח של

 :הקורס מבה

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

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

 .זמיים סעדים, מוקדם גילוי, משפט קדם, הליכים סוגי, טעות כתבי: למשפט הגישה .3

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

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

  

  

  99-309-01  מודריק עודד השופט ראיות דיי

Evidence Law 

  .18:00-21:00 ראשון יום', א סמסטר

השיעור בדיי ראיות קיף את המושגים הבאים: שייכות לעיין רלווטיות קבילות משקל  במסגרת
מהימות ודיות של ראיות בתחום הפלילי ובתחום האזרחי. דגש ייתן ביישום דיי ראיות בפרקטיקה של 
ת בתי המשפט. הצגת השיעור תהיה על דרך של הוראת מישרין (הוראה פרוטלית) המשלבת דיון בסוגיו

  שוות ויתוח סוגיות מעשיות באמצעות בחית "מקרי אמת". 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-309-02  דוד- בן גיא"ר ד ראיות דיי

Law of Evidence 

  .12:00-15:00 שי יום', ב סמסטר

  מטרות הקורס:

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

  תוכי הקורס:

בחלקו הראשון של הקורס דון במבוא לדיי הראיות הכולל את הושאים הבאים: מטרות דיי הראיות, 
ראיות בישראל, התיה על דיי הראיות ותחולתם המבה הכללי של דיי הראיות, התפתחותם של דיי ה

הרטרואקטיבית של דיי הראיות. כמו כן דון במושגי יסוד בדיי ראיות כגון רלווטיות, קבילות, משקל, 
  דיות ומהימות.

חלקו השי של הקורס יוקדש לושא כלל הכשרות והחובה להעיד וחריגיו. במסגרת זאת דון בכשרותם של 
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מדיה" והעד - שופט, בי זוג, הורה וילד, העד הקטין, העד הלוקה בפשו או בשכלו, "עד העדים הבאים:
  השותף לדבר עבירה. בסוף ושא זה דון בהכת עדים לקראת המשפט וכן בחקירת עדים בבית המשפט. 

בחלקו השלישי של הקורס דון בקבילותן של ראיות. במסגרת חלק זה דון בפסילת ראייה בשל דרך 
גתה, בכלל הפוסל עדות מפי השמועה וחריגיו, באמרת חוץ בכתב של עד, בהודאת חוץ של אשם, הש

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

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

   

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

  

  

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

Criminal Procedure 

  .14:00-17:00 ראשון יום', סמסטרא: 01

  .14:00-17:00 ראשון יום', סמסטרב: 02

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

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

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

 זכות; האשמה בירור; מקדמיות טעות; שופט פסלות טעת; המשפט פתיחת - ויהולו המשפט .3
 .הדין וגזר הדין הערכת; טיעון הסדרי; העיון

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

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

  

  

  

חובה מקצועות - ' ד שה 1.5  

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

Legal Ethics 

  .09:00-12:00 שלישי יום', א סמסטר

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

 תאוריות בחן. הדין עריכת של ובתאוריה האתיקה כללי של הרחב בהקשר דון הקורס של האחד בחלקו
 תפקודו לגבי שוות תפיסות וכן והסדרתו המקצוע במהות הוגעות, המקצועות של הסוציולוגיה מתחום

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

 פה. בישראל הדין עורכי של עבודתם את המסדיר הפוזיטיבי הדין לבחית ייוחד הקורס של השי חלקו
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 בית וכלפי הלקוח כלפי הדין עורך של האמות חובות, ייצוג יחסי וסיום יצירת כגון אתיות סוגיות לבחית
 לחישובו ודרכים טרחה שכר, עייים יגוד בדבר הכללים, לקוח - דין עורך וחסיון הסודיות חובת, המשפט
  .וגבייתו

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

  

  

  משפטיות קלייקות. 2
  

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

Jewish Law Workshop 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

הקלייקה היא להכיר לתלמידיה את ההיבטים המעשיים של דיי הממוות על פי ההלכה ובד ובבד  מטרת
  להוות גם כלי לסיוע ולתיקון חברתי. 

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

 ידי על יופו הצדדים. הטעות כתבי בהכת ובסיוע לצדדים ביעוץ תתבטא התלמידים של המעשית עבודתם
 לסייע סטודטים יוכלו הדין בית והסכמת הצדדים רצון פי על. שלהם הסוציאלי לרקע בהתאם הדין בתי
 פסקי של בעריכה עצמם לדייים בסיוע גם להשתלב יוכלו בקלייקה סטודטים. הדין בית בפי בייצוג גם
  .דין

 תוך, הדין בתי מתמודדים עימם שוים בושאים עמדה יירות בכתיבת הקלייקה תלמידי יסייעו, כן כמו
 לדיון תשתית יהוו האלה בושאים עבודות. להלכה החוק בין ובממשק מעשיים בהיבטים דגם שימת

  .קבועה הלכתית מדייות ולגיבוש

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

 אותם ויכשירו העברי המשפט של מעשיים בהיבטים יעסקו אשר שיעורים ילמדו הקלייקה תלמידי
, ההלכה פי על טעות כתבי יסוח, דין פסקי של ביקורתית קריאה לרבות, העברי במשפט מעשית לעבודה
  .משפטית הלכתית וכתיבה פסיקה דרכי, חומרים חיפוש

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

  

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

Environmental Practice and Policy 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

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

 שיוי של שאלות ויידוו אקטואליות לסוגיות רקע ייתן ובהם, שבוע מידי יתקיימו תאורטיים שיעורים
 שוים בהקשרים הסביבתי בושא העוסקים אשים ארח השיעורים במסגרת. המשפט דרך חברתי

 של בפרויקטים הסטודטים ישובצו המעשי במישור). פרטיים דין עורכי, הממשל, האזרחית(החברה 
  .מדייות עיצוב של ובפרויקטים הסביבתית מהשדולה חוקים בלשכת, סביבתיות עמותות

 מקוריות, יצירתיות, ציבור ואישי ארגוים מול עצמאית לעבודה יכולת כוות מחייבת בקלייקה העבודות
 התחום את ולקדם להשפיע מוטיבציה, משפטית מחקרית יכולת, משפטיות בעיות בפתרון ויוזמה

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

  

  

  

  99-522-01  קדרי הלפרין רות' פרופ משפחה בעייי לשים משפטי סיוע

Legal Aid for Women in Family Disputes 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

  )99-212( משפחה דיי: קדם תאי 

 תיקי להוציא המשפחה בתוך שוים וסכסוכים גירושין בתיקי/ת הסטודטים יטפלו זו קלייקה במסגרת
  .במשפחה אלימות

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

 מעשיים בהיבטים שידוו הדין ועורכות הקורס מחה ידי על פרוטליות הרצאות הקורס יכלול, כן כמו
  .השה במהלך סיורים ארבעה עד שלושה וכן השוים בתיקים הקשורים ותיאורטיים

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Legal Rights for People with Disabilities 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

משלב התסות במתן סיוע משפטי לאשים עם מוגבלויות עם רכישת ידע בכל התכים הקשורים  הקורס 
לזכויות, לשוויון, למצבם המשפטי של אשים עם מוגבלויות בארץ ובעולם, וההיבטים הסוציאליים 
הוגעים באדם עם המוגבלות ובמשפחתו. במסגרת חלקה המעשי של הקלייקה יטפלו הסטודטים באופן 

פיזית, חושית, שכלית או פשית. הסטודטים  -מאי בפיותיהם המשפטיות של אשים עם מוגבלויות עצ
יוחו על ידי עורכות הדין בקלייקה וילוו את התיקים לאורך כל שלבי התפתחותם. בוסף, יעסקו 

תו" הסטודטים באיסוף וריכוז המידע הקיים בושא זכויותיהם של אשים עם מוגבלויות, וב"הגש
לציבור הזקוק לו, בין השאר באמצעות כתיבה באתרי איטרט המיועדים לאשים עם מוגבלויות, הרצאות 

  והכת יירות עמדה זכותוים. 

 לרבות המשפטית בפרקטיקה ולהתסות ללמוד לסטודטים תאפשר הקורס במסגרת המעשית העבודה
 לדיוים לקוחות והכת, דין בית כתבי, דעת תחוו, מכתבים, משפטיים מסמכים יסוח, לקוחות עם פגישות
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  .משפטיים

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

  

  

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

Legal Aid 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

 שוים זכויות במרכזי מוחלשות לאוכלוסיות משפטי וסיוע יעוץ הסטודטים יעיקו הקורס במסגרת
 מתמודדות איתן ולבעיות למצוקות הסטודטים יתוודעו בקורס. שעתיים למשך לשבוע אחת יגיעו אליהם

. ולשות להשפיע, לסייע אפשרותם ואת, משפטי ידע כבעלי ויכולתם כוחם את ויגלו אלה אוכלוסיות
 היתר בין. המשפטית בפרקטיקה ולהתסות ללמוד לסטודטים תאפשר הקורס במסגרת המעשית העבודה
 משא להל, דין בית וכתבי דעת חוות, מכתבים, משפטיים משפטים לסח, לקוח לראיין הסטודטים ילמדו
  .משפטי לדיון לקוח ולהכין ומתן

 הסטודטים ייפגשו איתו, בקלייקה"ד עו של צמוד ופיקוח הדרכה, בהחיה תעשה הסטודטים עבודות
  .בה לטפל כיצד ולהחליט שתתקבל פייה בכל לדון מת על, וקבוע אישי באופן

הסטודטים יעמדו משרדים שיתו מעה לצרכים הטכיים הכרוכים בטיפול בפיות (מחשבים,  לרשות
  איטרט, טלפוים, פקס וכדומה). 

 הם שבו החברתי ההקשר של עמוקה יותר והבה תאורטית מסגרת לסטודטים יספקו העיויים השיעורים
  .הקליית לעשייה ביחס ורפלקסיבית ביקורתית בחיה גם כמו, ללקוחות השירות את מספקים

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-944-01  רייך סגל מיטל"ר ד שואה ויצולי זקים זכויות

Rights of Elderly and Holocaust Survivors 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

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

 פוים אליו, שואה ויצולי לזקים משפטי לסיוע מרכז מהווה שואה ויצולי זקים לזכויות הקלייקה
 של המשפטיות זכויותיהם על המידע את מגישה הקלייקה. משפטי וסיוע לייעוץ משפחתם ובי הזקים
 בזקים דמעמ את מקדמת אף הקלייקה. משפט בבתי ואף המדיה רשויות מול ייצוג ומספקת זקים

 זקים של המשפטיות למצוקות המודעות העלאת באמצעות והן תקדימיים תיקים באמצעות הן בישראל
  .חוק הצעות וקידום ובתקשורת הכסת בוועדות הופעות, הרצאות מתן באמצעות - שואה ויצולי

 בהם וטלים שהסטודטים רוחביים ומפרויקטים בפיות מטיפול מורכבת בקלייקה המעשית העבודה
 לאוכלוסיית הוגעים שיעורים הקלייקה במסגרת מועברים המעשית לעבודה במקביל. משמעותי חלק

 מרצים ידי על יועברו מההרצאות חלק. המשפט לעולם הזקה עולם בין ולמפגש, השואה ויצולי הזקים
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  .המעשי בעולם זקים זכויות לקידום הפועלים אשים שהים אורחים

 עבודה, המבוגרת הקהילה עם המפגשים באמצעות וזכויות מידע הגשת וכוללת מגוות בקלייקה העבודה
  .משפטיות דעת וחוות תיקים, מידע דפי על

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

  

  

  

  99-953-01  רובישטיין עבל"ד עו  "לז ויר דיויד"ר ד שם על פלילי במשפט סדה

Criminal Law Workshop 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

 מקרוב להכיר הזדמות לסטודטים להעיק ועדה, הציבורית הסגוריה עם בשיתוף הפועלת, הקלייקה
 שיעורים של שילוב כוללת הסדה. הפלילי בהליך הסגורים של עבודתם ואת הפלילית הפרקטיקה את

 סגורים עם מעשית לעבודה משובצים הסטודטים הלימודים שת במהלך. מעשית ועבודה תאורטיים
 ייצוג, הלקוחות עם פגישות: לרבות עבודתם שלבי בכל הסגורים את מלווים הסטודטים. ציבוריים
 עם העבודה. הערכאות בכל הפלילי המשפט ויהול התביעה גורמי עם פגישות, ומעצר חקירה בהליכי

 אשמים לזכויות מחויבות, סגוריה לימוד של חשובים לערכים להתוודע לסטודטים מאפשרת הסגורים
  .בכלל החברתי ובהיבט בפרט הפלילי במשפט צדק, וחשודים

 דגש. בפלילים וחשודים אשמים בייצוג הקשורות עקרויות בסוגיות דיוים כוללים העיויים השיעורים
 המייצגים הסגורים של והאתיות המקצועיות ולחובותיהם ואשמים עצורים של לזכויותיהם ייתן מיוחד
 עם הסטודטים עבודות אגב המתעוררות בשאלות משותף דיון מאפשרים העיויים השיעורים. אותם
  .אורחים מרצים ידי על יתים מהשיעורים חלק. הדין עורכי

 הפלילי במשפט עיין המגלים, חברתית ומחויבות גבוהה מוטיבציה בעלי לתלמידים ועדה הקלייקה
  .ועצורים אשמים על סגוריה ובלימוד

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

  

  

  

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

Mediation and Conflict Resolution 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

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

ה לפשרה המאפיית את לאומי והשוואתי פורץ דרך העוסק בפקידיהם החדשים של שופטים לוכח החתיר
פעולותיהם. הקלייקה כוללת הכשרה בסיסית בגישור, תצפיות בבתי משפט וראיוות איכותיים. 
השתתפות בקלייקה כוללת הכרות עם היבטים השוואתיים של יישוב סכסוכים שיפוטי תוך מפגשים עם 

ת לחבר בין עולם יישוב צוותי המחקר מאיטליה ומאגליה. תכית הקלייקה מציעה לסטודטים אפשרו
הסכסוכים, הגישור והמשא ומתן המשלב בין עולם המשפט, ופורשת בפיהם את הרעיוות והתיאורים 
שבסיסו של חיבור זה. ההכשרה והעבודה בקלייקה מכווות להקות לסטודטים את הכלים הדרשים 

ם. במהלך שת הלימודים, לשם יישום רעיוות אלו בפרויקטים של הקלייקה ובהמשך דרכם המשפטי
ישולבו הסטודטים בקלייקה בצוותי הפעילויות השוים של המחקר וביהם: צוות תצפיות בבתי משפט, 
צוות מחקר ויתוח של פסיקה ודין ישראלים, צוות ביית סדאות הכשרה לשופטים, צוות תיאום גישורים 

  ציה.בבית הדין לעבודה בתל אביב וצוות שיעסוק בהמלצות רגול

 .20% - עיוי. 40% - מעשית פעילות. 40% - במחקר פעילה השתתפות: הסופי הציון מרכיבי
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  99-992-01  אהרוסון אורי"ר ד וחקיקה ייעוץ

Legislation Clinic 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

 אחת בפקולטה יתקיימו הלימודים שת במהלך. המשפטי והייעוץ החקיקה בתחומי תפעל הקלייקה
 בושאים יעסקו המפגשים. הקלייקה של האקדמי האחראי ידי על שיוהלו, עיויים מפגשים, לשבועיים

 ממשרד אורחים מרצים גם יוזמו מהמפגשים שלחלק יתכן. והחקיקה הייעוץ לתחום הקשורים שוים
  .המשפטי

 שבראשם השוות ליחידות יצוותו הם. בשבוע יום לחצי המשפטים למשרד התלמידים יגיעו השה במהלך
  .סטודטים שלושה עד שיים יצוותו יחידה לכל היא השאיפה. המשפטי ליועץ משים עומדים

אחת מהיחידות ימוה אחראי לקליטת הסטודטים, שישלב אותם בפעילות היחידה. בין היתר,  בכל
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: הסופי הציון מרכיבי

  

  

  

  

  

  

  

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

Criminal Justice (Prosecution) Clinic 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

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

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

מתמקדים פעמים רבות בשאלות משפטיות עקרויות ובעלות השלכות רוחב ומשמעות ציבורית,  הדיוים
והפרקליטים מציגים בשאלות אלה את עמדת המדיה, בכתב ובעל פה. בעקבות זאת קבעות לא אחת 

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

לייצוג בבית המשפט העליון, המחלקה הפלילית לוקחת חלק מרכזי בגיבוש המדייות של התביעה  בוסף
הכללית ובהחיית פרקליטויות המחוז וגורמי התביעה השוית. בין היתר, הפרקליטים במחלקה בוחים 

וזיים, המצלות של פרקליטויות המחוז בוגע לאפשרות לערער על פסקי דין והחלטות של בתי המשפט המח
כותבים חוות דעת בושאים שוים שמתעוררים תוך כדי הליכים פליליים, וממליצים בוגע למקרים שבהם 
דרש אישרו של היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום. פרקליטי המחלקה חברים בוועדות ובצוותי 

ה בהליך הפלילי, המשפט עבודה ארציים שוים (למשל: סחר בבי אדם, חוק הוער, מעמדם של פגעי עביר
הפלילי ומחלות פש, עבירות שוחד ושחיתות וכו'). כן מעורבת המחלקה בהליכים חקיקה פליליים, ביחד 
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  עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. 

 המחלקה לפרקליטי הסיוע ידי על, והפרקליטית הפלילית המחלקה לעבודת יחשפו בקלייקה הסטודטים
 דין פסקי חיפוש, בכתב או פה בעל טיעון בהכת סיוע, התיק ארגון, להופעה הקבועים תיקים בכת

 יסייעו, מהותיות משפטיות שאלות עולות בהם בתיקים מטפלת והמחלקה מאחר. הדיון לקראת רלווטיים
 גם ישלבו הסטודטים. בתיקים העולות השוות הרוחב בשאלות משפטי לטיעון בהערכות גם הסטודטים

  .העליון המשפט בבית להופעה פרקליטים בליווי

 .100% - עבודה: הסופי הציון מרכיבי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Criminal Justice (Prosecution) Clinic – Jerusalem 

  .17:00-20:00 שי יום, שתי

פלילי, מייצגת את מדית ישראל בכל התיקים הפלילים המוהלים בבית משפט  -מחוז ירושלים  פרקליטות
השלום והמחוזי בירושלים ומהווה גוף המחה את מדייות האכיפה הפלילית המחוז ירושלים. במסגרת 
זאת מקיימת פרקליטות המחוז קשר הדוק עם משטרת מחוז ירושלים וכן עם עף התביעות במחוז 

שלים, בלווי חקירות המשטרה, הכת כתבי אישום, יהול הליכי המעצר ויהול התיקים הפליליים בבתי ירו
  משפט השלוש והמחוזי בירושלים. 

המעשית יוצמדו הסטודטים לפרקליטים במחוז וילוו את עבודתם השוטפת בתיקים ובושאים  בעבודה
ל ראיות בתיקים פלילים; בעריכת כתבי בית שבטיפולם. בין היתר יתסו הסטודטים בקריאה ויתוח ש

דין וכתבי טעות; בכתיבת חוות דעת בתיקים שבטיפול הפרקליטים; בקשר עם פגעי העבירה ועדכום; 
  ובליווי הפרקליט להופעה בבתי משפט השלום והמחוזי בהליכים שוים. 

 הכרוכים להליכים עהוג בכל הפלילית הפרקטיקה את מקרוב להכיר לסטודטים תאפשר הקלייקה
 ועד המשטרה חקירת ליווי של המוקדמים השלבים מן כבר, הדיויות בערכאות הפלילי התיק ביהול
, המהותי, הפלילי המשפט תחומי בכל מימו הגזרות והדילמות, המשפט בבית למעשה הלכה התיק ליהול

 ועד מתחילתו פלילי הליך מהו מקרוב לחוש אפשרות לסטודטים תזמן הקלייקה. והפרוצדורלי הראייתי
 הרצאות באמצעות מעשיים וכלים תאורטי ידע יקבלו הסטודטים העיויים השיעורים במסגרת. סופו

  .אורח הרצאות גם כמו בכירים פרקליטים של פרוטליות

 האתיות, המקצועות בדילמות ביקורתי באופן הסטודטים ידוו העיויים השיעורים במסגרת בוסף
  .המעשית העבודה במהלך יחשפו אליהם והמוסריות
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  .בשבוע יום לחצי בירושלים המשפטים למשרד להגיע מחויבים הסטודטים השה במהלך

 הציון הסופי:  פרטים ימסרו בהמשך  מרכיבי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  עברי במשפט בחירה מקצועות. 3

  

  

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

  99-505-01  אורשטיין אהרון"ר ד

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

  .11:00-13:00 ראשון יום', א סמסטר

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

  הגבולות בין תחומים שוים. 

 מציאותית המשתות להגדרות היחס את בחן. והמשפטי ההלכתי בעיון רחב טיפול מקבלות כאלה סוגיות
 בין הבדל הגדרת(כגון  מציאות - משפט ביחסי, עסוק כך בתוך. והלכתית משפטית גם ולכן חברתית או

 במהלך. ועוד") התאריך(כגון "קו  משתה מציאות ידי על המאותגרות פורמליות ובהגדרות), המיים
  .בתחומם מובלים אורחים מרצים בו ישולבוו עדכיים אקדמיים בכלים שימוש יעשה הקורס

  .10% - והשתתפות תרומה; 90% - הגשה עבודת: הסופי הציון מרכיבי
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  	בישראל המשפחה דיי של ההלכתיים היסודות

 רדזיר עמיחי' פרופ

  

99-507-01  

Halakhic Elements of Family Laws 

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

 דין פי על בישראל ייערכו יהודים של וגירושין("ישואין  בישראל המשפחה בדיי מרכיב עדיין היא ההלכה
 תוך, בישראל כיום הרלווטיים ההלכתיים המשפחה דיי של היסודות את בחן הקורס במסגרת"). תורה
  .הרביים הדין בתי בפסיקת ובפרט האחרוים בדורות הפסיקה על מיוחד דגש שימת

 אחר עקוב, כך אגב. השוים המשפטיים המוסדות התפתחות לגבי האפשר ככל רחבה תמוה ליצור שתדל
 גם רבה משמעות בעלי גורמים ואחר הפסיקה על השוות ההשפעות ואחר בכללה ההלכה ספרות התפתחות

  ).וכדומה שוה עדתית פסיקה(בשל  דהיום המשפחה בדיי

 תח. ההלכה ספרות מרחבי שוים מקורות של בכיתה יתוח ועל מאמרים קריאת על יתבסס הקורס
 וחרמות תקות, המשפחה לדיי הקשורים שוים שטרות גם ויותחו, הרביים הדין בתי של פסיקה בפרט
  .המשפחה דיי של" התורה"דין ב העוסקים הישראליים המשפט בתי פסיקת וכן ישראל מקהילות שוות

 הקידושין דרכי; לישואין;כושר וסדריהם הרביים הדין בתי מערכת: לדון שתדל שבהם הושאים בין
; ישואין והפקעת עגיות; גירושין ועילות גט; אזרחיים לישואין ההלכה יחס; בייהם והיחסים והישואין

 .ועוד וחליצה ייבום

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

  

  

  

  

  

  

  99-514-01  סט עמה"ר ד העברי במשפט חברתי צדק

Social Justice in the Jewish Law 

  14:00-16:00 רביעי יום', א סמסטר

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

) ושאלות שבין משפט, חברה וכלכלה (כגון: סוציאליזם מול קפיטליזם, התערבות במגוי השוק החופשי
הוגעות לחקיקה סוציאלית המתייחסת לאוכלוסיות מוחלשות בחברה (כגון: אשים החיים בעוי, 

  קשישים, אשים עם מוגבלויות).

 תרבותיות, היסטוריות סיבות על עמידה תוך"ל חז בספרות הבסיסיות המגמות על לעמוד בקש
  .ההלכתיים הדיוים שברקע וחברתיות

השלכה בין עקרוות המשפט העברי בשאלות של צדק חברתי לבין השיח העדכי הלימוד תיבחן  במהלך
  המתהל כיום במדית ישראל. 

 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)   מרכיבי
 קודות.  
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  99-516-01  "ר יעקב חבה ד  העברי במשפט ראיות דיי

Evidence in Jewish Law 

  . 10:00-12:00ב', יום שי  סמסטר

יעסוק בסוגיות מרכזיות הוגעות לדיי הראיות של ההלכה. העיון בסוגיות השוות יעשה תוך דיון  הקורס
גם בהבדלים בסיסיים הקיימים בין דיי הראיות של ההלכה לדיי הראיות של המשפט הישראלי הוהג. 

  של העדים ומהות העדות. בעיקר בכל הוגע לתפקידים 

 לעדות ממוות בדיי עדות בין להבדל התייחסות תוך בהלכה העדות של במהותה עסוק הושאים יתר בין
  .השיפוט בהליך המרכזי וחלקם העדים של תפקידם; פשות בדיי

 ימוקי על לעמוד סה. ועוד, אישה, קרוב, בדבר וגע כגון, בהלכה העדות פסולי בשאלת עסוק עוד
  .הפסילה כלל להיקף הימוקים של ההשלכות את ובחן אלה עדים של הפסילה

 רשע עצמו משים אדם אין בכלל), ממוו ובדיי פשות(בדיי  בהלכה דין בעל הודאת בשאלת דון עוד
  .השוים היבטיה על והזמה הכחשה של ובסוגיה סיבתיות ראיות של מקומן בשאלת

  .פורזיות וראיות מדעיות ראיות של בהלכה מעמדם את גם בחן יאפשר שהזמן ככל

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Judicial Discretion in Jewish Law  

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

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

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

בהקשר של המשפט העברי וביחס לעפי משפט שוים: המשפט האזרחי והפלילי, הדין המהותי ודיי 
  הראיות.

  

  .%5. ציון מיטיב של עד %100 –ופי: בחיה סופית (ספרים סגורים) הציון הס מרכיבי
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  אליהו-בן הילה"ר ד *דת קהילה ומדיה  

פרופ' שחר  -אקדמי ליויי
  ליפשיץ

99-5000-01  

Religion, Community and State  

  .09:00-12:00 חמישי יום', א סמסטר

  . 09:00-11:00ב', יום חמישי  סמסטר

הקורס ייחודי ובוי משי תהליכים מקבילים: תהליך לימוד חומרי הבסיס במבחר סוגיות משמעותיות 
בעייי דת ומדיה, ובמקביל השתתפות בתהליך  של דיאלוג  וביית הסכמה חברתית בושאים שייבחרו על 

  ידי הסטודטים.  

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

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

צעות עיון בחומרים ראשויים ממקורות המשפט העברי, בצבא. בחית הושאים השוים תהיה באמ
  בחומרים משיים מעולם המחקר, ופסקי דין של בית המשפט העליון. 

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

 *הערות לקורס:

בעייי הקורס איו פתוח לסטודטיות/ם שלמדו בשה שעברה את הקורס "הכרעות הלכתיות  .1
  קהילה ומדיה"

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

 ואר. פיות מאוחרות יותר יעו על בסיס מקום פוי.זיקת הפוה לושא ולתהליך המת

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 השה (ימי חמישי 

  לשעות הלימוד.

  

  

  

  99-531-01  אליהו-בן הילהד"ר  ומעשה תיאוריה  - השפיטה ההלכתית  תורת

Adjudication according to Jewish Law - Theory and Practice 

  . 13:00-15:00א', יום שי  סמסטר

. case lawלמערכת השיפוטית במשפט העברי מקום מרכזי בהתפתחות המשפט המתקדם בעיקר באמצעות 
דמותו   הדין, הדיין והדיון: המערכת השיפוטית ותפקודה,הקורס יבקש להעיק 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 ראשויים של המשפט העברי עם תרגום לעברית במקומות הדרשים.

   

  

  10% - ; השתתפות פעילה 90% -בחית סיום (ספרים סגורים)הציון הסופי:  מרכיבי
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  99-545-01  ליפשיץ איתי"ר ד העברי במשפט הפשרה

Compromise in Jewish Law  

  .14:00-16:00ראשון יום', ב סמסטר

 מוצגת הפשרה דרכה בראשית. המשה בתקופת הפשרה מוסד את לראשוה פוגשים או העברי במשפט
 העברי במשפט מרכזי מקום הפשרה תפסה האחרוות השים מאות במשך אך, במחלוקת שוי כמוסד
 מדרכי אחת הפשרה הייתה, שיפוטית אוטוומיה הגה לא שבהם רבים במקומות. ישראל בתפוצות שהג

  .העיקרית ההתדייות

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

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

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

שיקול הדעת המחה את המפשר;  –ב. הפשרה לסוגיה. ג. תוכה של הפשרה. ד. הפשרה והדין  העברי.
  התיתכן פשרה בירית? הפשרה ודיי היושר. ה. הפשרה בבית הדין הרבי. ו. סדרי הדין בפשרה.

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-546-01  רדזיר עמיחי' פרופ העברי במשפט קיין דיי

Property Law in Jewish Law

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

, בידיו תסייע זו בחיה. ההלכתיים הקיין דיי את המרכיבים היסודות את לבחון היא הקורס מטרת
 העברי המשפט תחומי לכל הכוים כלכליים יסודות גם להכיר, הקיין דיי של ספציפית להכרה מעבר

 המקורות את לבחון וכן"משפטיים") ה תחומיו על דתי דין זה דין של להיותו שיש ההשפעה(למשל, 
 חשבים שאים מקורות גם, הקייי בהקשר, לבחון סה. זו משפט שיטת של והמשפטיים הספרותיים
 הקורס של שרובו מובן אך, מחשבה וספרות מקרא כגון, העברי המשפט בלימוד"קלאסיים"  למקורות
  חז"לית.-והבתר"לית החז, ההלכה בספרות יתמקד

 יסודות; בכלל אדם בזכויות והכרה לקיין האדם זכות של ההלכה בספרות קיומה: שיידוו הושאים בין
 דקכי של התפתחויות; השוים הקיין וושאי המרכזיות הקיין צורות; קיין ומעשה דעת גמירות -הקיין
  .העברי במשפט רוחי קיין; לקיין חיוב בין היחס; ימיו ועד המקרא מן) שטר(סודר,  ספציפיות קיין

  .וסף קריאה חומר ייתן, בכיתה שיילמד לחומר מעבר
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 5עד  –. ציון מיטיב על השתתפות פעילה 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
 קודות.

  

  

  

  99-569-01  שפירא חיים"ר ד והתלמוד המשה בתקופת ושיפוט משפט

The Judicial system in the Talmudic Period  

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

ה' לספירה) היא התקופה הקלאסית של המשפט העברי. בתקופה זו -המשה והתלמוד (המאות א' תקופת
תחברו החיבורים היסודיים של המשפט העברי, ובה עוצבו העקרוות, הכללים ודרכי הפרשות 

 –האופיייים לו. כל זאת עשה במציאות היסטורית ופוליטית, שבה לא הו היהודים מריבוות, ולחכמים 
לא היה כל מעמד רשמי. במציאות זו, ההלכה של חכמים היתה צריכה להתמודד  –מייסדיה של השיטה 

עם מערכת המשפט הזרה (רומאית בארץ ישראל, פרסית בבבל), וכך עם בתי דין יהודים שאים חכמים. 
דוו: הקורס יבחן את דרכי ההתמודדות של ההלכה עם מציאות משפטית מורכבת זו. בין הושאים שיי

האוטוומיה השיפוטית של היהודים והיקפה, היחס לערכאות של גויים, היחס לבתי דין של הדיוטות, 
  סמיכה ומיוי , סדרי דין ומשפט.   

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

  

  

  

  

  

  

  

  99-570-01  קופר יצחק לוי"ר ד "תהשו ספרות

Responsa Literature  

  .09:00-11:00 חמישי יום', א סמסטר

השאלות והתשובות (שו"ת) היא הזירה הספרותית העיקרית שבה מתפתח המשפט היהודי. ספרות  ספרות
עשירה זו פותחת בפיו צהר לחיים התוססים של היהודים בפזורות שוות לאורך הדורות. כיצד ההלכה 
התמודדה עם המציאות המשתה? מי עיצב את ההלכה במשך הדורות מאז חתימת התלמוד? כדי לדון 

אלות אלו ואחרות, עקוב אחרי התפתחות הסוגה הספרותית מראשיתה ועד ימיו. כמו כן, דון בש
בסוגיות מרכזיות בבחית ספרות השו"ת, כגון: המתח בין תשובות לספרי פסק, מי רשאי להיות משיב 

- על ומיין הוא יוק את סמכותו, ועוד. בין הושאים שיידוו: תיאולוגיה שבספרות השו"ת, משיבים
אושיים, שו"ת מן השואה, אגרות אדמו"רים, ספרות השו"תים של הקוסרבטיביים והרפורמיים, הגשת 

  השו"ת בימיו, ושו"תים מזויפים. 

  

  .קודות 5 עד של מיטיב ציון. 100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-575-01  לורברבוים יאיר' פרופ והלכה פילוסופיה - "םהרמב

Maimonides – Law and Philosophy

  . 12:00-14:00א', יום רביעי  סמסטר

 ביותר החשוב ההוגה היה"ם הרמב. בכלל ובתרבות ישראל במסורת דופן יוצאת דוגמא הוא"ם הרמב
 משפיע הלכה איש בשעה ובה) היהודית בהגות ביותר והמשפיע החשוב החיבור הוא בוכים מורה(ספרו 
  ).ההלכה בתולדות ביותר הומשוכלל המקיף הסיכום הוא תורה משה(חיבורו  ביותר

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

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

  

  

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

The Image of Got in Jewish Law and Jewish Thought 

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

 תפיסות כלל בדרך ממזג הרעיון. הומערבית היהודית במסורת יסוד אבן הו בצלם האדם בריאת רעיון
 היחס של משמעותו כלומר, ייצוג ותפיסת(אתרופולוגיה)  האדם(תאולוגיה),  האל: תחומים בשלושה
  :שאלות בשתי יתמקד הקורס"צלם". 

 ?התלמודית ובספרות במקרא במיוחד, היהודית בהגות הרעיון שקיבל המובים מהם  .א
 ?ההלכתיות השלכותיו היו מה  .ב
יבחן את האופן שבו התפרש רעיון זה בגופי ספרות מגווים ובהם: המשה ומדרשי ההלכה והאגדה  הקורס

הקדומים, סוגיות התלמוד, כתבי הרמב"ם והרמב"ן. התחומים ההלכתיים שיידוו יהיו, בין השאר, הדין 
  וסדר הדין הפלילי, דיי הזיקין והלכות הוגעות במצוות פרו ורבו. 

  .84% - בחיה סופית (ספרים סגורים) יון הסופי: הצ מרכיבי

  .16% -בחים לאורך הקורס על החומר הלמד 7                                    

  

  ..."ו משפט" בחירה מקצעות. 4

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

Law and Society  

  .12:00-14:00,שלישי יום', א סמסטר: 01

  . 18:00-20:00: סמסטר ב', יום שי, 02

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודטים ליחסי הגומלין בין המשפט לחברה ולהבה שהמשפט הוא 
בסופו של יום עיסוק בסוגיות אושיות יומיומיות שמוע על ידי תהליכים ושיויים חברתיים. חלקו 

ה מחקר זה שמטרתו לספק כלים תיאורטיים הראשון יעסוק בהצגת התיאוריות השוות שקיימות בשד
משפטי של סוגיות משפטיות. חלקו השי יעסוק בסוגיות ממוקדות המתעוררות כגון -לפיתוח יתוח סוציו

מיפוי השחקים העיקריים בשדה המשפטי, תוך הבת ויתוח תפקידם להליך המשפטי. שחקים אלה 
הדין, השופטים וחוקרי משפט למייהם. במסגרת  כוללים את: קבוצת המתדייים בבתי המשפט, עורכי

  חלק זה יחשף למושגים בסיסיים בתחום זה כגון: תודעה משפטית, צדק פרוצידורלי, אי ציות לחוק ועוד. 

. ייתן 90% –מהציון הסופי. בחיה מסכמת (ספרים סגורים)  10% –הציון הסופי: עבודה בכתב  מרכיבי
  השתתפות פעילה.  קודות עבור 5ציון מיטיב עד 
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  99-116-01  ברוט רבקה"ר ד המשפט של היסטוריה

History of Law

  10:00-12:00 שלישי יום', א סמסטר

 בתחום מרכזיות בסוגיות ידון הקורס, המשפטית ההיסטוריה בתחום יסוד מושגי שיכלול, מבוא לאחר
 שות אמצע ועד'מאית העות התקופה משלהי החל ישראל ובמדית ישראל בארץ המשפט של ההיסטוריה
 בסיסית הבה לתלמידים להקות היא הקורס של במעלה הראשוה מטרתו. העשרים המאה של השישים
 דון, כך בתוך. בראשיתה והישראלית המדטורית'מאית, העות בתקופה המשפט של ההיסטוריה בושא

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

 . 85% –. בחיה (ספרים פתוחים) 15% –הציון הסופי: עבודה להגשה  מרכיבי

      

  99-905-01  גולדברג ייב"ר ד  וקולוע ספרות, משפט

Law and Culture  

  .16:00-18:00 שי יום', א סמסטר

 בספרות שמשתקפים כפי, והתרבות המשפט שבין וההתגשויות ההשפעות, הגומלין יחסי את יבחן הקורס
 החייתי, הסתר את ההיגיון לידי לאור להוציא סיון יש המשפטי בדיון. המשפט בית ובאולם בתיאטרון
 את ומוסרית רציולית מסגרת בתוך לארגן כדרך במשפט משתמשים ובמאים מחזאים, סופרים. והיצרי
  .האושית בהוויה הכאוס על ולהשתלט להבין הדחף מתוך רציולי האי

המשפטית במילה הכתובה, על במה ומסך, חושפת בפיו את המטען ההרסי והבוה של  ההתרחשות
השליטה והמיפולטיביות של המלה. -השפה. השיח המשמש את הדיון המשפטי חושף את המשמעות, כוח

בכל מאודו על  באמצעות יתוח הטקסט המשפטי והספרותי, תוך חשיפת השיח שאיו אמר, אך משפיע
הכתוב, יתן לקבל תמות מבט משלימה על סוגיה משפטית, ולגלות את הכוחות הלא מודעים המשפיעים 

  על הפסיקה והמחשבה האושית.  

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

  

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

Law and Technology 

  .16:00-18:00 שי יום', ב סמסטר

קורס זה עוסק ביחסי הגומלין שבין משפט וטכולוגיה, ובוחן כיצד התפתחויות טכולוגיות משפיעות על 
המשפט ועל מקצוע עריכת הדין, וכיצד המשפט משפיע על טכולוגיה ומסדיר אותה. ההתפתחויות 

מחוללות שיויים חברתיים,  -ורשת האיטרט ובראשן טכולוגיות המידע  -הטכולוגיות בעידן הוכחי 
כלכליים, פוליטיים ומשפטיים המשתקפים בתופעות כמו מסחר מקוון, שירותים ממשלתיים ומשפטיים 

דאטה, -מקווים, מכויות אוטוומיות, ביטקוין, וטרור סייבר. השימוש באיטליגציה מלאכותית, ביג
וגיות רבות וספות מציב בפי מערכת המשפט אתגרים מדיה חברתית, האיטרט של הדברים וטכול

מעשיים וורמטיביים מגווים, בסוגיות כגון אחריות, אכיפה ופרטיות. באמצעות סידרה של מקרי מבחן, 
הקורס מיח תשתית רעיוית לדיון בשאלות של משפט וטכולוגיה, דן באופן ביקורתי באופים שוים של 

משרטט מגמות ואתגרים עתידיים בתחום, ומתייחס להשפעותיו הלוות על הסדרה משפטית וטכולוגית, 
  מקצוע עריכת הדין. הערה: אין צורך בידע טכולוגי מוקדם.

קודות בגין  5. ייתן ציון מיטיב של עד 100% –בחית סיכום (ספרים סגורים) הציון הסופי:  מרכיבי
 השתתפות פעילה.
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  99-1002-01  מסלם-רגב שירי"ר ד ורווחה משפט

 

  .9:00-12:00 חמישי יום', ב סמסטר

 היא למולם האתגרים, הישראלית הרווחה מדית עם מעמיקה הכרה לסטודטים יעיק הקורס
 יעסוק הקורס. בעיצובה והמשפטיות החברתיות, הכלכליות, האידיאולוגיות המחלוקות, עומדת
 מגוי בחן. כיום בישראל הקיימת הרווחה ובמדית, ככלל הרווחה מדית בהתפתחות במגמות
 על בפיקוח הדין ובתי המשפט בתי ותפקיד, וביישומם בעיצובם המשפט תפקיד את, שוים חלוקה
, מוסדי ועיצוב רחבה רווחה למדייות שוגעות מאקרו בשאלות הן יעסוק הקורס. הרווחה מערך
  .יישום לקשיי הוגעות מיקרו בשאלות והן

 .5% מיטיב.  100% –) סגורים(ספרים  מבחןהציון הסופי:  מרכיבי
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   בחירה מקצועות .5

  70-668-01  רייש רפי מר חכמות ערים

Smart Cities 

  .18:00-20:00 רביעי יום', א סמסטר

מובילות את האושות ל"מהפכה אורבית" שבה לראשוה מרבית  21 -מגמות העיור בראשית המאה ה
מתגוררת ביישובים עירויים הצומחים במהירות מסחררת. תופעה זו יוצרת מורכבויות  אוכלוסיית העולם

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

יהן ואקלים כלכלי לקידום עסקים וצמיחה עירוית. לצד האתגרים הגדולים ישן גם הזדמויות לתושב
הגידול במידע, הגישות למערכות מידע ומחשוב בדגש על טלפוים יידים המהווים כלי מחשובי  –גדולות 

ולוגי תחת הכותרת "ערים חכמות". גישה זו משלבת בין טכולוגיות מידע רב עצמה  יצר שוק גלובלי טכ
לבין התחומים השוים של הקיום העירוי כגון, תחבורה, ארגיה, יהול פסולת, ביטחון בריאות וחיוך. 
מגמה זו סמכת על התפתחויות טכולוגיות המשלבות פריסה של מערכות חישה ומחשוב, מערכות 

 תקשוביות בפריסה רחבה ואיסוף, דחיסה ועיבוד של תוי עתק.

(וכחות  פעילה השתתפות;  - 25%וספות מטלות; 60% -(קבוצתי)  גמר עבודת: הסופי וןהצי מרכיבי
  15% -) חובה

  

  99-089-01  כהא בלהה"ר ד השופטת במשפחה זיקין דיי

The Torts Law and the Family  

  .14:00-16:00 שלישי יום', א סמסטר

 להסדרת הזיקין דיי התאמת של בשאלות דיון באמצעות זיקין בדיי מתקדמות בסוגיות יעסוק הקורס
 היחסים למערכת והתאמתם הזיקין דיי של והמטרות הרציולים את בחן. המשפחה בתוך סכסוכים
 את ובחן המשפחה ומוסד הזיקין דיי בין לאיטראקציה אפשריים מודלים ציגמשפחתית. -הפים

 ובפרט אחר משפחה בן ידי על שגרמו לזקים המשפחה בי של אחריותם בשאלת עסוק. ישימותם
 לשאלת תייחס ובפרט אחר משפחה בן ידי על שגרמו לזקים הורים של אחריותם לשאלת תייחס

 לזקים שלישיים וצדדים הורים של משותפת ולאחריות ילדיהם"י ע שגרמו לזקים הורים של אחריותם
  .לילדיהם שגרמו

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

  

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

Copyright Law  

  . 9:00-12:00 ראשון יום', א סמסטר

 יוצרים זכויות דיי את הפכו, הבידור ותעשיית התוכה בעפי במיוחד, וכלכליות טכולוגיות התפתחויות
 עםעשרה -התשע במאה החלה יוצרים זכויות על בילאומית הגה. במשפט והדימיים החשובים לאחד
 זכויות על שמגים בילאומיים וארגוים אמות של רב מספר וסף האחרוים ובעשורים ברן אמת
 לא ידע מחייבים יוצרים זכויות דיי ידי על גותהמו היצירות שכרות בהם הבילאומיים השווקים. יוצרים

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

 

  .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-307-01  ביטון-'מרקוביץ מרים ר"ד רוחי קיין לדיי מבוא

Introduction to Intellectual Property Law

  09:00-12:00 חמישי יום', א סמסטר

 וסודות מסחר סימי, פטטים, יוצרים זכויות: הרוחי הקיין דיי של המרכזיים עפיו את יסקור הקורס
 דיי של והפרקטיקה התאוריה עם בסיסית היכרות לסטודטים להחיל היא הקורס מטרת. מסחריים
 יתן כיצד וידגיש הרוחי הקיין בדיי השוים התחומים בין הזיקה טיב על יעמוד הקורס. הרוחי הקיין
  .המודרית העסקית בסביבה יתרוות להשיג כדי לשלבם

  

קודות (מותה בציון  5. ציון מיטיב של עד 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים)  מרכיבי
 עובר בבחיה).

  

  99-313-01  בדור אריאל' פרופ  מהלי משפט

Administrative Law 

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

 של הסמכויות, המהל חוקיות כעקרון המהלית.הסמכות ב; המיהלי המשפט של ומקורותיו.מהותו א
 דעת שיקול);ד. תוקף תחילת פרסום, הטבעי הצדק(כלל  המהל הליכי);ג. הסמכה דיי, המהל רשויות
 התחשבות איסור, העיייים האיטרסים במכלול להתחשב החובההדעת, -שיקול(מהות  מהלי

 חוזים. ז; וביטולן החלטות תיקון. ו; מהליות החיות. ה). עקביות, ומידתיות סבירות, זרים באיטרסים
 כללי של ההפרה תוצאות. י; המיהלי במשפט השתק. ט; מיהליות הבטחות. ח; מיהליים ומכרזים
 ושיקול השיפוט(סמכויות  מהלי משפט של בעייים השיפוט. יא; הפרתם בשל ותרופות המהלי המשפט
  מהותיים.-דו גופים על המהלי המשפט תחולת. יב); בהפעלתן הדעת

  

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

 

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

International Economic Law 

  .15:00-17:00 שי יום', ב סמסטר

יעסוק בתאוריות ודילמות בוגע למערכת הכלכלית הבילאומית בעידן הגלובליזציה. בין היתר,  הקורס
דון בעקרוות היסוד של דיי הסחר הבילאומי (במישור הגלובלי, האזורי והבילטרלי), ובעף הגדל והולך 

כלכלי וכח של דיי השקעות בילאומיות. עוד דון ביישוב סכסוכים בתחום המשפט הבילאומי וה
מרכזיותם של מגוי ישוב סכסוכים בתחום זה ותרומתם לפיתוח ואכיפת הדין, כמו גם לייצובו של 
משטר שיתוף הפעולה הבילאומי שהם מהווים חלק ממו. לצד אלו עסוק גם בקריאות התגר השמעות 

אזוריים (כגון  גד העמקת האיטגרציה הכלכלית בזירה הבילאומית, בתופעת התפשטות גושי סחר
צדדיים (כגון הסכם אזור הסחר החופשי בין ישראל והאיחוד האירופי), -האיחוד האירופי) והסכמי סחר דו

ויחסי הגומלין בין כללי המשפט הבילאומי הכלכלי בתחום ההשקעות והסחר לבין עפים אחרים במשפט 
  הבילאומי הפומבי (כגון הגת הסביבה וזכויות אדם). 

 .100% –ציון הסופי: עבודה ה מרכיבי
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  99-319-01  פלדמן יובל' פרופ  עבודה דיי  

Labour Law 

  .12:00-15:00 רביעי יום', ב סמסטר

 השוות הסוגיות בחית תוך בישראל מרכזיים דין ופסקי חוקים יסקור הקורס, דוקטרילית מבחיה
, ומעביד עובד הגדרת: יעמדו האמורות הסוגיות בין"ב. בארה הוהג לזה בישראל הדין בין בהשוואה
 השוים המגן חוקי, וייחודו האישי העבודה חוזה, מסורתיות לא העסקה בצורות עובדים של מעמדם
. ובסיומם העבודה ליחסי בכיסה והוהג החוק מכוח לעובד העומדות הזכויות, לתחולתם והתאים
 ומתן המשא חובת, ומעבידים עובדים ארגוי הגדרת את הקורס יבחן הקולקטיבי העבודה משפט במסגרת
 האמצעים מאגר את הקורס יבחן עוד. הרחבה וצווי קיבוציים הסכמים של והיקפם תחולתם, הקיבוצי

 מגן השבתת, שביתה כגון, והמעבידים העובדים ארגוי לרשות העומד והארגויים החברתיים, המשפטיים
  .חלופיים עובדים ושכירת

 והייחוד הרצוי המשפט של המדייות שיקולי את הקורס יבחן, בישראל המצוי המשפט סקירת מלבד
 בסיס על והן הפוליטית התאוריה מתחום ורמטיביים מחקרים בסיס על הן, עבודה יחסי של החברתי
, פסיכולוגיה, סוציולוגיה(כגון:  ארגויים פים עבודה ביחסי העוסקים החברה מדעי מתחומי מחקרים
 שאלת כגון, בישראל והפוליטי החברתי בהקשר בישראל העבודה במשפט השיויים ייבחו כן כמו). וכלכלה
 גלובליזציה, בישראלמעמדיים -הבין הפערים, ותושביה אזרחיה של מיימלית לרווחה המדיה מחויבות
  .מסורתיות לא העסקה וצורות תעשיות של ועלייתן

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

    

ישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה 
 ופרקטיקה

  99-325-01  פרופ' מיכל אלברשטין

Judicial Conflict Resolution: between theory and practice 

  09:00-11:00 שי יום', א סמסטר

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

) והקשר The vanishing trialשלה לעולם ישוב הסכסוכים. בשלב ראשון תלמד תופעת "המשפט המוג" (
מערכתי המתקיים במשפט. לאחר מכן יסקרו התצורות השוות של ישוב סכסוכים -שלה לשיוי תרבותי

שיפוטי והקשר שלהם לעקרוות יסוד של התחום. לבסוף יסקרו ההשלכות הורמטיביות של התופעה 
המשפטי,  החדשה על תפקידים חדשים של שופטים. הקורס ילווה בראיוות עם השחקים השוים בהליך

  תצפיות בבתי משפט ויכלול סימולציות ורשמים מהשדה המשפטי.  

  

  

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

Organized Crime 

  .16:00-18:00 חמישי יום', ב סמסטר

 המדיות ידי על הן בו להיאבק וביסיוות המאורגן הפשע של השוים המשפטיים בהיבטיו יעסוק זה קורס
 בין פעולה שיתוף באמצעות הבילאומית הקהילה ידי על והן לאומיות משפט מערכות באמצעות השוות
 המוח הגדרת היקף על דגש יושם הקורס של הראשון בחלקו. ואמות הסכמים של ויישומם מדיות
, בסמים וסחר ייבוא כגון ובעולם בארץ פשיעה ארגוי המאפייות הספציפיות העבירות ועל" פשיעה"ארגון 
 האם שאל הקורס של השי בחלקו. הון והלבת באיומים סחיטה, אלימות, בשק עבירות, אדם בבי סחר
 חוצת מאורגת פשיעה בחן), יחסית מצומצם בהיקף מאורגת פשיעה שמא(או  בישראל מאורגן פשע יש

 בחלקו. לצמצמה ולחילופין למגרה והצלחתן השוות המדיות בין הפעולה שיתוף מידת ואת גבולות
 המאורגת בפשיעה למאבק הייחודיות השוות("סטטוס")  המעמד עבירות את סקור הקורס של השלישי

 בחן הקורס של והאחרון הרביעי בחלקו. הכלכלית פההאכי אמצעי זה ובכלל השוים האכיפה אמצעי ואת
 החוק אכיפת לרשויות יתר סמכויות ומקה מדי רחבה איה האחרוות בשים שוספה החקיקה האם
  .הפשע ארגוי שגורמים, ובכוח בפועל הזק למידת פרופורציויות שאין

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

  

  99-327-01  שטרן שי"ר ד תיאוריה ומעשה –קיין  דיי

Property: theory and practice  

  . 16:00-18:00ב', יום רביעי  סמסטר

הקיין הוא אחד המוסדות החברתיים והמשפטיים המרכזיים בחברה המודרית. בקורס בחן את 
השוים שלהם בדיי הקיין, כמו גם התיאוריות המרכזיות שעומדות בבסיס הקיין, ועמוד על המופעים 

בשאר עפי המשפט אשר מבים את הקיין או שעים עליו. דון בקשר שבין קיין ועבודה, קיין ואישיות, 
קיין וחירות, קיין וזכויות, קיין ורווחה מצרפית, וכן בין קיין, אזרחות ואחריות חברתית, וקיין וצדק 

סוגיות מביות ומעשיות בקיין: איפיון הקיין כשליטה, כאגד זכאויות או חלוקתי. בוסף בחן סדרה של 
כאוסף של מוסדות; עקרון הרשימה הסגורה; כיסה, יציאה והדרה בקיין; קיין ציבורי וקיין משותף; 

  קיין ושוק; מהם מושאי הקיין, וכן קיין, ישואין, וירושה.

  )20%) + השתתפות פעילה (80%ה (יירות עמד 6הגשת הציון הסופי:  מרכיבי

  

  99-330-01  יליק שמואל"ר ד גוף בזקי הפיצויים חישוב

Calculation of Compensation for Bodily Injury  

  .16:00-18:00 חמישי יום', א סמסטר

מטרת הקורס היה לחבר את עולם האקדמיה התאורטי, אל עולם המעשה ולבחון יישומם של העקרוות, 
הלמדים בשיעורים השוים, בפסקי הדין, בתביעות השוות ובחישוב הפיצויים תוך סקירה והתעמקות 

זק. תיתן במושגי יסוד המשמשים בחישוב הפיצויים לזקי גוף ובחוקים השוים המשפיעים בעת חישוב ה
תשומת לב לשיטות שוות להערכת הזק ולימוד דרך חישוב הפיצויים בראשי זק השוים ובהם: זק 
שאיו זק ממון, תוך מתן דגש על 'פגיעה באוטוומיה', הפסדי שכר בעבר ובעתיד, תביעות תלויים ופיצויים 

ים, פגע ישיר למול פגע משי במקרי מוות כולל "השים האבודות", תשלומים תכופים ותשלומים עיתי
ועוד; כן תוקדש תשומת לב לושא היכויים השוים מסכום הפיצויים, זכות השיבוב והיבטי מס בחישוב 
הפיצויים והכל תוך השוואה בין תביעות על פי חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים לבין תביעות אחרות 

  אוות עבודה ועוד. לפיצוי בגין זקי גוף כגון; רשלות רפואית, ת

  100% - תרגיל סופי הציון הסופי:  מרכיבי
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  99-381-01  האן דוד' פרופ פרעון חדלות

Insolvency Law 

  .14:00-16:00 חמישי יום', א סמסטר

 שוות מסיבות לבוע עלולים אלו קשיים. כלכליים לקשיים קלעת שחברה יש, העסקיים חייה במהלך
 המקדמים מיוחדים משפטיים להלכים להיזקק וקבריטיה החברה את מחייב זה מצב פעם לא. ומגווות

 בהליכים יעסוק הקורס. הלמד הקורס של במרכזו יעמדו אלו הליכים. לושים חובותיה פירעון את
 כל לגבי. חברה פירוק או כסים כיוס, ההסדר הליך: ושיה ולפי בקשיים חברה לפי הפתוחים השוים
 ובעלי ושים של במעמדם, הממוים המשרה ושאי בסמכויות, תחולתו בהיקף עסוק אלו מהליכים אחד
  .פירעון בחדלות החלה המיוחדת הדיים ובמערכת מיות

 הוא הוג כי אף בישראל חקיקה בהליכי עודו זה הליך. ההבראה בהליך יתמקד הקורס של השי חלקו
 ואת גיסא מחד הושים זכויות את, ההליך של היסוד תפיסות את בחן זו במסגרת. במערב רבות במדיות
 מהלך ועל ההולמת ההגה סעד על, מכבידים כסים דין על בהרחבה עמוד. גיסא מאידך לחברה ההגות
  .בהליכים חלק הושאות השוות הקבוצות ידי על השיקום תכיות ואישור גיבוש

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

      

  99-386-01  שוז רוה' פרופ פרטי בילאומי משפט  

  Private International Law 

  .09:00-12:00 שי יום', א סמסטר

הגלובלי של ימיו, הגישות למדיות אחרות גדלה בצורה דרמטית. המעבר למעין "כפר גלובלי"  בעידן
משפיע עליו מאוד גם ברמה המשפטית. הוכחות שלו במדיות אחרות גדלה ועל כן גם ההיחשפות 
הפוטציאלית למערכות המשפט שאין במקום מגוריו. בעקבות כך התעצמה החשיבות המשפטית של 

י המשפט הבילאומי הפרטי שחלים על מצבים שבהם מעורב אלמט זר. במהלך הקורס יגע בסוגיות כלל
משפטיות מורכבות שובעות מסיטואציות שבהן או עלולים להתקל בשלבים השוים של חייו הפרטיים 

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

בחו"ל? למד את העקרוות ואת הממון בין בי זוג שהתחתו בחו"ל? איך אוכפים בארץ פס"ד שיתן 
התיאוריות העומדים מאחורי כללי המשפט הבילאומי הפרטי ודון בדילמות השוות המתעוררות בקביעת 

  כללים אלו.

  .שוות גישות) 3; פרטי בילאומי משפט כללי של ומטרתם תפקידים) 2; יסוד מוחי) 1: מבוא. א

) סירוב 2) כללי סמכות כלליים וספציפיים; 1שראל: לאומית של בתי המשפט בי-. סמכות שיפוט ביןב
  תיות שיפוט זרים; פורום לא אות. –להפעיל סמכות 

  העברות פרטיקולריות; יחסי ממון; ירושה. –) קיין 3) חוזים;  (2זיקין; 1. כללי ברירת דין: ג

;  הדיים שוויון וחזקת זר ןדי הוכחת) 3; (renvoi)) הפייה 2) פרוצדורה ומהות; 1. בעיות מתודולוגיות: ד
  .הציבור תקת) 4

) התאים בחוק אכיפת פסקי חוץ 2) המסלולים השוים; 1. הכרה ואכיפה של פסק חוץ בישראל: ה
  .   1958- תשי"ח

 .100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-389-01  אלברשטיין מיכל' פרופ סכסוכים ליישוב חלופיות דרכים

Alternative Dispute Resolution 

  .16:00-19:00 שלישי יום', ב סמסטר

יעסוק בהכרת הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים כפי שהתפתחו בעקבות הקמת התועה ליישוב  הקורס
בארה"ב. וסף 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 הפוקציות של המשפט ושל הגישור ויציע 

טוי להתפתחות תפיסות רעיויות שוות תורת משפט של גישור. מודלים שוים של גישור יוצגו בקורס כבי
של יישוב סכסוכים. הקורס ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השוים וכן בהקרת קטעי 

  סרטים ובהשתתפות פעילה של הסטודטים.

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

 .20% –בכתב  עבודה

  

התהלות תקשורתית מול הזירה  –צהוב  צדק
  המשפטית בישראל

  99-390-01  פלג עת"ר ד

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

  .15:00-17:00 שי יום', א סמסטר

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

  בזירה המשפטית בישראל. 

 העלייה בשל בישראל לתקשורת המשפטית הקהילה שבין הגומלין ביחסי שחלו בשיויים יעסוק הקורס
 שלהציבור -יחסי מערכת הרחבת ולוכח הישראלית בתקשורת המשפט בבתי העשה בסיקור הכמותית
  .פרטיים דין עורכי של בתקשורת התכופות והופעותיהם והאכיפה המשפט מערכת

המרצה יתסו הסטודטים בכתיבה עיתואית משפטית ובשימוש באסטרטגיות תקשורתיות  בהדרכת
במצבי משבר משפטיים. הקורס מבוסס על וכחות חובה והשתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים: 

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

ציון מיטיב על השתתפות פעילה  5%. עד 100% –סופית (ספרים פתוחים) הציון הסופי: בחיה  מרכיבי
 והכת מטלה התדבותית.
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  99-394-01  פלדמן יובל' פרופ התהגותית וכלכלה משפט

Law and Behavioral Economics

  .10:00-13:00 רביעי יום', א סמסטר

"משפט ופסיכולוגיה" או  -(יתן ללמוד רק אחד מהשיים  99-441אקסקלוסיבי: משפט ופסיכולוגיה  תאי
  "משפט וכלכלה התהגותית") 

 המשפט תחומי במרבית. במשפט הרציואליות בשאלת בעיסוק דמטית לעליה עדים או האחרוות בשים
  .רציואליים החלטות מקבלי הים בוגרים אשים כי היה המשפט ובתי המחוקק של הבסיסית ההחה

 וכלכלה ובפסיכולוגיה בכלל החברה במדעי שוים מחקרים לאור"ל ה ההחה כוות את יבחן הקורס
  .והמוסרית המוטיבציוית, הקוגיטיבית ברמה, הרציואליות מגבלות את הממחישים, בפרט התהגותית

 לשיוי לאחרוה הביאו הרציואליות מגבלות בהם המשפט תחומי של בבחיה יתמקד הקורס של עיקרו
 יושם עליהם התחומים בין. דרש זה מעין שיוי בהם המשפט תחומי של והן המשפטיים בכללים בפועל
 ודיי ארגוית התהגות, מודעת לא אפליה, פגומים למוצרים אחריות,  לחוזה בכיסה החלטות קבלת: דגש

 דין לסדרי והשלכותיהם, ומוסר לגיטימציה, דיוי צדק של תאוריות, רוחי וקיין בעלות תפיסת, עבודה
  .המהלי במשפט זרים שיקולים ושקילת עצמי איטרס. המס ודיי חלוקתי צדק. ואכיפה

  

  

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

  

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

Multiculturalism and Minority Rights 

  . 16:00-19:00א', יום רביעי  סמסטר

 התרבות של מרכזיותה עליית לרבות, זהויות שיח של מחדש לתחיה עדים או האחרוים העשורים בשי
 מגיב המשפט שבו לאופן הוגעות בשאלות יתמקד הקורס. החברה בעיצוב המרכזי והגורם יתוח ככלי

 מיעוט תרבותיות קבוצות של לדרישותיהן הליברליזם ליחס הוגעים תיאורטיים ובהיבטים אלה לתופעות
 של הקבוצתיות הזכויות בסוגיית העיסוק. ועוד בתקשורת; בחיוך; במרחב קבוצתיות לזכויות ואחרות
 מורכבות דילמות מעלה הקבוצה בתוך פרטים של שוות בזכויות פוגעות איהרטי באופן אשר, קהילות
 ארגון על וסמליות חלוקתיות השלכות ולה; בפרט הישראלית ובחברה, בכללתרבותיות -רב בחברות
 המצוי הקשר על הכותבים תאורטיקים ביןשיח -דו מתהל שים במשך. בתוכה הכוחות ויחסי החברה
 משלל המורכבת חברה בתוך הפועלת ליברלית במערכת זכויותיהם והיקף וקהילות פרטים בין והראוי
 משפטיים הסדרים שבו האופן את המתחת, המשפט בתחום כתיבה גם התפתחה זו במסגרת. קהילות
  .בתוכה אלו קשרים להמשיג וראויים ממשיגים משפט בתי והחלטות

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

בראלית", תרבותית", "מדיה לי- תרבותיות", "מדיה רב-מוחי יסוד העומדים במוקד הקורס כגון "רב
"זכויות תרבותיות", " זכויות קבוצתיות", "מיעוט", "מיעוט בתוך מיעוט" וכו'. החלק השי יבחן דילמות 

תרבותיות בהקשר זכויות קבוצתיות. הסוגיות שיבחו כוללות -וסוגיות משפטיות המתעוררות במדיות רב
מיעוטים, מיעוטים -בתוך-ת המיעוטיםאת סוגיית הייצוג, זכויות שפה, העדפה מתקת, שוויון קבוצתי, בעי

  וכו'. דון בדוגמאות שוות הן מהפסיקה והן מהסדרים חקיקתיים מהארץ ומן העולם.  

  

מילים, כל תגובה תוגש ברווח של  400דפי תגובה. היקף כל תגובה יעמוד על  6הציון הסופי: הגשת  מרכיבי
בה להתייחס לחומר הקריאה ולכלול סיכום (בהיקף . על כל תגו12שורה וחצי, שוליים סבירים, פוט דויד 

  של פסקה אחת לכל היותר) והצגת עמדה ביחס לחומר. 

  הסופי יורכב מארבעת הציוים הגבוהים מתוך חמשת התגובות.  הציון

 קודות של השתתפות פעילה.  5פעילה בשיעורים. ייתן ציון מיטב עד  השתתפות
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  99-504-01  גית-ברסטל חגית"ד עו ישראל במדית חברתיות זכויות

  Social Rights in Israeli Law 

  .15:00-12:00 ראשון יום', ב סמסטר

 זכויות של לקיומן הלב תשומת את הפתה" חברתי צדק דורש"העם  2011 קיץ את שליוותה הקריאה
 ידי על כיום חשבות), ועוד מדור, בריאות, עבודה, לחיוך הזכות(כדוגמת  החברתיות הזכויות. חברתיות

 אחרים. הדמוקרטית המדיה של התקין לקיומה מקדמי וכתאי האדם זכויות כלל של לקיומן כמסד רבים
  .הפרט בחי המדיה של הולמת לא התערבות בהם רואים

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

  הובעות והמעשיות המשפטיות וההשלכות, השוות המשפטיות בשיטות מעמדן: לגופן אלו זכויות בחן כן

  .והכלל הפרט חיי על בהן מההכרה

  יתמקד במעמד זכויות אלו במשפט הפימי של מדית ישראל וביישומן בפועל בחברה הישראלית.   הקורס

  

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

  

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

Succession Law 

  . 14:00-16:00ב', יום ראשון  סמסטר

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

 של המשפטי מעמדו: הבאים הושאים בקורס יידוו, היתר בין. צוואה פי על וירושה דין פי על ירושה
,  מירושה הסתלקות, לרשת כשרות, בישראל הדין פי על הירושה עקרוות, העזבון כסי הגדרת, העזבון

  .העזבון מן ומזוות הצוואה פרשות, בצוואה פגמים, הצוואה צורות, בירושה עסקאות

  

 . 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-523-01  טוב-סימן- בר איתי"ר ד חקיקה דיי

  Legislation 

  . .10:00-12:00 שי יום', ב סמסטר

 המציאות בין וגדל הולך פער על לגשר ועד אשר, המשפטי במחקר יחסית חדש עף הו חקיקה דיי
 במערכת המרכזי המשפטי המקור את מהווים חוקים, אחד מצד. המשפטית האקדמיה לבין המשפטית
 הצד מן. חקיקה ופרשות ביישום קשורה כיום דין ועורכי שופטים של עבודתם עיקר ולפיכך, המשפט
 בשופטים, משפט בבתי לחלוטין כמעט מתמקדים עדיין המשפטית ההוראה הן, המשפטי המחקר הן, השי

 חלקו. ותוצריו החקיקה הליך, מחוקקים לעבר הלב תשומת את מפה זה חדשי קורס. דין ובפסקי
 השוים הדיים ועל בכסת החקיקה הליך על למד. החקיקה בהליך יתמקד הקורס של הראשון

 לפיהיכול, -הכל המחוקק של המסורתית מהתפיסה הרעיוית ההתפתחות תבחן כן. זה הליך המסדירים
 בוסף. במחוקק החוק שלטון של המודרית התפיסה לעבר, החקיקה הליך על חוקיות מגבלות תיתכה לא

 תאוריות, הציבורית הבחירה תאוריית כגון, החקיקה הליך ועל מחוקקים התהגות על בתאוריות עסוק
 בהליך במחלוקת ושויות מרכזיות התפתחויות בשלוש עסוק כן כמו. מוסדיות ותאוריות הליכיות
 והשדלות; ההסדרים חוק של החקיקה מגון; פרטית בחקיקה הדרמטית העלייה: הכסת של החקיקה
  (לוביזם).

 של בתפקידם דון. ותוצריו החקיקה להליך ביחס המשפטן של בתפקידו יעסוק הקורס של השי החלק
 דין בעריכת דון כן. השוים החקיקה ובשלבי חקיקה ביסוח ולכסת לממשלה המשפטיים היועצים
 שיפוטית בביקורת המשפט בית של תפקידו את בחן כמו. החקיקה בהליך פרטיים ומשפטים חקיקתית

 הגישה -חקיקה לפרשות שוות גישות בחן. חקיקה בפרשות עסוק לבסוף. החקיקה הליך על
 הטועת, הטקסטואלית והגישה; החקיקתית ובהיסטוריה המחוקק בכוות המתמקדת הגישה; התכליתית

  .החוק לשון פי על ורק אך חוקים לפרש רשאים המשפט בתי כי

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

  

  99-532-01  ג'ובראן-תותרי מאל"ר ד  ובייה תכון דיי

Land-use & Planning Law  

  . 14:00-16:00א', יום רביעי  סמסטר

 אוכלוסיה עבור פיזיות תשתיות ושל כלכלי פיתוח של יחסית צר, טכי כתחום להתפתח החל המרחב ארגון
 אילו; מתגוררים התושבים בה השכוה תיראה כיצד קובע זה תחום המקומית ברמה. תון במרחב תוה

 ייראו כיצד; הבתים חזיתות ייראו איך; בה שיבו הדירות גודל יהיה מה; תכלול היא קרקע שימושי
 ומה בה יוקמו ציבור מבי כמה; בה ייבו עסק בתי אילו; ומבלים עובדים מתגוררים בה, השכוה רחובות
 ומה מסויימים ישובים יוקמו היכן כלל בדרך קובע המרחבי התכון והארצית האזורית ברמה. אופיים יהיו
. ועוד, גים, פארקים, תעשייה, מגורים כגון שטחים של השוים הייעודים את; וסוגם אופיים, גודלם יהא

, היסטוריה, ערים תכון, הפוליטית הגיאוגרפיה מתחומי, לצמוח החלו הקודמת המאה של 30-ה בשות
 המרחבי הארגון השלכות את הבוחות ביקורתיות גישות, המשפטי מהתחום גם ולאחרוה החברה מדעי
 על הצביעו אלה גישות. תון ופוליטי כלכלי, חברתי, היסטורי הקשר במסגרת החברתי המבה על

 החברתי ההרכב על גם אלא, הפיזי המרחב של עיצובו על רק לא המרחב לתכון שיש החשובות ההשפעות
 ציבוריים ומשאבים טבע משאבי הקצאת על; הכלכלי הפיתוח על; החיים איכות על; שוים באזורים
 שוות חברתיות קבוצות בין השוויון ואי השוויון ועל אחרות פי על העדפתן תוך מסוימות קבוצות לטובת
 בחובה טומת המרחב לתכון הסמכות כי ההבה טמעה גישות אותן בעקבות. הגיאוגרפי למיקומן הקשור
 המרחב ארגון מערכת את ולתח להבין יש, לפיכך. ממו קטן מרכיב רק היא שאסתטיקה אדיר כוח

, חברתיות, דתיות, תרבותיות, סביבתיות, כלכליות להשלכות הוגעים, רבים וערכים איטרסים ככוללת
  .ובריאותיות ביטחויות, פוליטיות

 ראשוית היכרות באמצעות והביה התכון הליך של העיקריות המטרות את להבין היא זה קורס מטרת
 הציבורית במדייות מרכזיות סוגיות הצגת תוך והביה התכון בתחום והפרוצדורלי המהותי הדין עם

  .זה בתחום והמשפטית

 .100% –סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  ' אבי בל פרופ מורכבות קיין עסקאות

  

99-553-01  

Complex Property Transactions 

  .12:00-15:00 שי יום', א סמסטר

 אין, למעשה. במקרקעין קיייות עסקאות לביצוע החוץ המידע כל את כולל המרשם כי לחשוב מקובל
 חלקם, גלויים חלקם, וסיכוים קשיים, שיקולים של מאוד רחב במגוון כרוכות קיין עסקאות. כך הדברים
 בעסקאות והמורכבות הסיכוים, השיקולים של יותר טובה הבה לשם. סתרים וחלקם לגילוי יתים
  .הקיין דיי בתחום ומעשיים תאורטיים היבטים עם ההיכרות את להעמיק צורך יש קיין

 עמוקה הבה ולרכוש קיין בדיי מעשיות סוגיות עם להתמודד כלים לסטודטים להעיק ישאף הקורס
, זכויות מגוון כיר הקורס במסגרת. השוות הקיין וצורות הקיין זכויות ושל הקיין דיי תחום של יותר

, זה במגוון הכרוכים הסיכוים את בחן, במרשם ביטוי לידי באים שאים ושיקולים יתרוות, מגבלות
 תכון ידי ועל הזדמויות של כון זיהוי ידי על יתרון ממו ולהפיק זה מגוון לצל דרכים חפש שי ומצד
  .אלו הזדמויות של והיצול השימוש אופן של מושכל

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

  

  99-561-01  רייך אריה' פרופ בילאומי סחר

International Trade Law 

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

זה יעסוק במערכות המשפטיות הפומביות והפרטיות שבמסגרתן מתהל הסחר הבילאומי של  קורס
  מדית ישראל. 

 השאיפה של העיוי הבסיס ובייחוד הבילאומי הסחר של הכלכלית התיאוריה בהסברת יפתח הקורס
 סביב הפוץ בציבורי בויכוח דון. הבילאומיות הסחר אמות של ביסודן העומדות מדיות בין חופשי לסחר
  .מקומיים יצרים על הגה לשם מגבלות הטלת לטובת החזקים הפוליטיים ובלחצים זה עיין

 עסוק תחילה. להן צד ישראל שמדית הבילאומיים הסחר להסכמי מוקדש הקורס של הראשון חלקו
 האחרון השיחות סבב במסגרת חתמו אשר השוים בהסכמים), GATT"ט (גאטלטרלי -המולטי בהסכם
 של היישום את בחן. שלו האכיפה ובמגוי) WTO( העולמי הסחר ובארגון"), אורוגוואי("סבב 

:  כמו בושאים, הישראלי המשפט בתוך אלה הסכמים"י עפ ישראל של הבילאומיות התחייבויותיה
 בהסכמי עסוק לבסוף. ממשלתיות ורכישת, סובסידיות, בהיצף ייבוא, ערך שווי היטלים, מיכסות, מכסים
, אחרות ומדיות"ב ארה, האירופית הקהילה עם ישראל מדית של הבילטרליים(אס"ח)  החופשי הסחר
 שמציעים המיוחדים היתרוות את לצל חוץ ולמשקיעי הישראלית לתעשייה הפתוחות בדרכים ודון

  .אלה הסכמים

: יכללו אלה. בילאומיות מכר לעסקאות הקשורות סוגיות במספר בקצרה דון הקורס של השי בחלקו
), מהותו של שטר המטען, חוק המכר (מכר INCOTERMS"ל (הבי המסחר לשכת של האחידים הסחר כללי

טובין בילאומי), אשראי דוקומטרי, בוררות מסחרית בילאומית ועוד. לסטודטים תיתן הזדמות 
  להשתתף במשא ומתן מבוים בקשר לסוגיות ה"ל. 

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

Law and Violence 

  .18:00-16:00 רביעי יום', ב סמסטר

, מרוסים בלתי רצוות ידי על מועים אדם בי שבו, אלים עולם יהיה חוק ללא עולם כי האמין הובס תומס
 לדכא ועד, הובס של גישתו פי על, החוק. זה את להשמיש עשויים הם, אוש בי בין גם שוויון ובהיתן
  .כהפכים ומשפט כוח מציגה הובס של גישתו. הפרטים אלימות את ולרסן

תהיה, כי גישה זו מוטעית, וכי יישום החוק דורש מידה של כוח מאורגן ומוסדר המופעל גד  טעתו
סדר. הקורס יזהה את מושב האלימות כגזר מתפיסותיו לגבי החוק, המוסד עברייים ומפרי חוק ו

והפוליטיקה. בהקשר זה תוודע לסיטואציות ולמצבים שבהם היגוד בין משפט לאלימות הוא לכאורה 
מלאכותי. האם ובמה שוה אלימות המשפט מהאלימות שאותה הוא מתיימר למוער הקורס ידון בשאלה 

ושאים: הקשר המסורתי בין משפט לאלימות; זיהוי עמדות מפתח בפילוסופיה זו תוך התמקדות ב
הליברלית לגבי שימוש בכוח על ידי המשפט? יסיון של תאוריות משפטיות מודריות להדחיק את אלימות 
החוק; דיסציפליותהמשפט והאלימות ומושא האלימות (המעבר מגוף לפש); באופן ספציפי, דון 

הטרור ועיוי חקרים על ידי רשויות הביטחון, עוש המוות, אלימות גד שים ואלימות  באלימות ארגוי
  גד בעלי חיים. 

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

  

(מריו)  מחם"ר ד השופט המשמעתי הדין
  קליין

99-595-01  

Disciplinary Law 

  .16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 ממקור סמכותן את היוקות כאלה או משמעתי דין של שוות סטטוטוריות ערכאות עשרות קיימות בארץ
 על הגה ושל בוררות מעין של, חברים משפט של מאפייים ממזגות, מגוון על, אלו ערכאות. סטטוטורי
 לעומת הכללי המשמעתי הדין של והעקרוות ההליכים בבדיקת יעסוק זה קורס. הציבורי האיטרס
  .אחרות משפטיות בערכאות ההוגים והעקרוות ההליכים

. להעיק התבוות רחבה בושא 2. להקות ידע בסיסי בתחום הגדרת הדין המשמעתי.1הקורס: מטרות
. לדון בשאלת החיצות של המערכות המשמעתיות 3הדין המשמעתי כתוצר היסטורי, חברתי ותרבותי. 

ן ודיי . לבדוק סדרי די4לאור קיום מערכות פליליות שיש להן לכאורה מעה הולם להתהגויות עבריייות. 
. לבחון את ההיסטוריה התחיקתית של הדין המשמעתי 5ראיות מיוחדים של ההליכים המשמעתיים. 

.לבדוק ושאים מיוחדים העולים וידוים בעיקר בערכאות הדין 6ועקרוות הצדק הטבעי החלים עליו. 
. 8תיים. . לבחון תפיסות יסוד בקשר לחיצותם של בתי הדין המשמע7המשמעתי של לשכת עוה"ד. 

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

  .20% –. השתתפות פעילה 80% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-913-01  ביטון-'מרקוביץ מרים"ר ד  בין תיאוריה למעשה –סימי מסחר  דיי

Trademark Law – Theory and Practice  

  . 12:00-14:00א', יום שלישי  סמסטר

 גישה לפתח הסטודטים את יעודד הוא. מסחר סימי של בתחום ומעמיק רחב ידע מקה הקורס
 הושאים את, היתר בין, כוללים הקורס ושאי. מערביות במדיות מסחר סימי להסדרת ביקורתית
 בסימן הזכות אופי, מסחר סימי של תפקידים, מסחר סימי של היסטוריה, מסחר סימן מהו: הבאים
 הסימן כשרות, עין גיבת, היטב מוכר מסחר סימן, מסחר סימי על ההגה מקורות, ההגה מטרת, המסחר
 בסימן זכויות העברת, מסחר בסימן בעלות, דילול', ג צד הטעיית, מסחר סימן על ההגה היקף, לרישום
  .מסחר בסימן זכויות ומיצוי מסחר

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

  

  99-918-01  שטרן שי"ר ד מקרקעין של שלטוית טילה

Governmental Taking of Property 

  .14:00-16:00 חמישי יום', ב סמסטר

 של הגשמתם לצורך פרטיים מקרקעין וטלות השלטון רשויות במסגרתה, מקרקעין של שלטוית טילה
 מעמתות אלה מקרקעין טילות. בפרט ובישראל בעולם במחלוקת שוי שלטוי מעשה היה, ציבור צרכי
, ומהוות, האזרחים לציבור חיויים שירותים באספקת השלטון חובת ובין לקיין הפרט של זכותו בין

 בחקיקה התמקדות תוך. בחברה הטל של הראויה לחלוקה באשר ורמטיבי לעימות זירה, לפיכך
 הזכויות בין איזוים של מערכת השלטוית הטילה דיי מגבשים, וכיצד, האם יבחן הקורס, ובפסיקה

  .הצדדים של והאיטרסים

הקורס יציע בחיה תיאורטית ומעשית של דיי הטילה השלטוית וידון, בין היתר, בשאלות הוגעות  
לכשרות הטילה השלטוית, בחובת הפיצוי בגין ביצועה, וכן בגריעת הגרמות למקרקעין כתוצאה מהליכי 

  תכון בין היתר, במסגרת תכיות לאיחוד וחלוקה של מקרקעין.

 .100% –י: בחיה סופית (ספרים סגורים) הציון הסופ מרכיבי

  

  בל אבי' פרופ ובייה מקרקעין במיסוי סוגיות

  

99-927-01  

Issues in Taxation of Land and Land Use 

  .17:00-20:00 ראשון יום', ב סמסטר

 הקיין דיי. אחרים חובה ובתשלומי באגרות, במסים כרוכים מקרקעין של החזקה ואפילו פיתוח, העברה
 שלושת של משותפת בחיה ודרשת, משולבת מערכת ויוצרים יחדיו חוברים ובייה ותכון המיסוי

 זה ומשפיעים מזה זה מושפעים ובייה ותכון המסוי, הקיין תחומי, כראוי זו מערכת להבין כדי התחומים
 עסקת ביצוע אופן בקביעת רב משקל בעלי שיקולים הם המס וטל הבייה זכויות: לדוגמה. זה על

  .בדין שתוכר מקרקעין

עסוק בתחולת דיי המס על הקיין ועל תחום התכון והבייה, בחן את ההשלכות המעשיות של  בקורס
דיי המס על זכויות קיין וזכויות בייה כמו גם את המשמעות הורמטיבית שיש לקשר בין תחומי משפט 

ים טובים יותר לתכון מס בעסקאות דל"ן והבה משפטית אלו, על ידי כך סה להקות לסטודט כל
  עמוקה יותר של מערכות הדיים המשולבות הללו. 

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

Islamic Law  

  .16:00-18:00 חמישי יום', א סמסטר

 יתמקד הקורס. למעשה הלכה ויישומו המוסלמי המשפט על כללי ידע לסטודטים להקות ועד הקורס
 רבות שהשפיעו הבולטים הקלאסיים והמשפטים מקורותיו, הדורות במשך המוסלמי המשפט בהתפתחות

 המודרי בעידן המוסלמי המשפט בהתהוות הקורס ידון בוסף. הקלאסי המוסלמי המשפט עיצוב על
  .המערב במדיות המוסלמים למיעוטים בהלכה וכן הישראלי במקרה במיוחד, השוים בהקשרים

 והתהלותם, הדין בתי של סמכותם, בארץ השרעיים הדין בתי מערכת אודות ידע לסטודט יקה הקורס
 מיוחד דגש אולם המוסלמי המשפט של השוים בעפים ידון הקורס. הישראלית המשפט מערכת במסגרת
 במדיות השריעה בו מיושמת ואשר, השריעה של ללבה חשב אשר, האישי המעמד תחום על יושם

  .בישראל וגם שוות מוסלמיות

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

  

  99-930-01  ' בימין שמואלי פרופאחרות דיים למערכות הזיקין דיי בין המפגש

The Mitting Between Tort Law and Other Laws Systems 

  . 10:00-12:00ב', יום שי  סמסטר

 של ביותר הבסיסיים האדים אחד את המהווה לחלוטין עצמאית דיים מערכת אמם מהווים הזיקין דיי
 דיים למערכות הזיקין דיי בין המפגש לעיתים אך. רציוליים הבלתי החיובים של בפן, האזרחי המשפט
 איתן להתעמת צריך שהמשפט וחדשות מיוחדות, חשובות דילמות יוצר פחות"קלאסיים"  במקרים אחרות
  :ובייהן, אותן ולפתור

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

ויים במסגרת הפלילי, הן ה"פלילי שבזיקי" (פיצויים מוגברים ועושים), והן ב"זיקי שבפלילי" (פיצ
ההליך הפלילי) והן בשאלת השימוש בעוולת הפרת חובה חקוקה במקרי הפרת הוראה עושית. במפגש עם 

תביעות זיקין של צדדים שאים זרים זה לזה: תביעות בין בי זוג  –דיי המשפחה, הן ב"זיקין במשפחה" 
יעה של ילד גד הורה, והן ב"משפחה עקב התעללות גופית, מיית או פשית או עקב סירוב לתת גט או תב

בזיקין", כדון בקביעת אחריות בגין זק פשי גם למעגל המשי (קרובי משפחה של הפגע הראשי. בקביעה 
מי הם התלויים עוד), ובמפגש עם המשפט החוקתי באיזויםהמיוחדים הערכים בתביעות זיקין בגין לשון 

ה בחיוך, בהשפעה החוקתית מכיוון האוטוומיה של החולה על הרע והפרת הפרטיות, תביעות בגין הפליי
גופו בתביעות בגין רשלות רפואית. יבחו גם מפגשים וספים, כגון עם דיי הקיין, סימי מסחר וזכויות 

  יוצרים, ביטוח דיי מחשבים, דיי עבודה, רפואה ומשפט,(זק פשי במעגל המשי) ועוד.  

 –.  השתתפות פעילה 100%  -חיה סופית (ספרים סוגרים, למעט סילבוס וחקיקה) בהציון הסופי:  מרכיבי
  מיטיב. 5%
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    99-940-01ס שלמה"ר ד בקשיים חברות

Companies in Distress 

  . 10:00-12:00ב', יום חמישי  סמסטר

הקורס יילמדו וייסקרו הן ההיבטים המשפטיים והחוקים השוים הקשורים לושאים הלמדים  במסגרת
והן ההיבטים המעשיים, מתוך מטרה ליתן ידע וכלים לסטודטים לצורך התמודדות מעשית בחיי 

  הפרקטיקה. 

הקורס ייסקרו הושאים הבאים: יתוח הסיבות והאירועים המאפייים חברות במצוקה. צורות  במסגרת
כיוס, פירוק, הקפאות הליכים והסדרי ושים. העקרוות המהווים בסיס  -טיפול שוות בחברות בקשיים

ות המיוי, לצורות הטיפול השוות בחברות בקשיים. דרכי מיוי של כוס, מפרק או אמן, שיקולים בכדאי
האחריות והסיכוים שבו. יהול הלכה למעשה של חברות בקשיים. סוגיות מיוחדות בשיקום ויהול חברות 
בקשיים. מיומויות הדרשות מבעל תפקיד ודרכי התמודדות עם ושאים מיוחדים הלווים לפעילותו. 

לאבמרקט, אירועי תיק אפריקה סוגיות בגיבוש הסדרי ושים של חברות פרטיות וציבוריות, יתוח תיק הק
  ישראל, אגרקסקו, מעריב ואירועים וספים.  

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

  

  99-956-01  שמואלי בימין' פרופ הפרטיות והגת הרע לשון

Defarnation Law  

  .12:00-14:00 שי יום', ב סמסטר

 אמון עליו שאמר") הזה הקטן("האצי  הרע לשון על כפיצוי אחד שקל רק קיבלגביר -בן איתמר מוע
 ששרון היטב יודע"בגין  השורה בגין הארץ עיתון גד בתביעתו יצח או הפסיד שרון אריאל האם? דקר
- שלום מלחמת בזמן בגין מחם המוח"מ רה כלפי, הביטחון כשר, שרון לפעולות המיוחסת", אותו רימה

'ין"? ג"ג'ין  הסרט במאי, בכרי מוחמד את שתבעו"ל צה חיילי של תביעתם דחתה מדועהגליל (לבון)? 
-בית האם? הרע לשון מהווה הומוסקסואל היו כדורסל ששחקן שרמיזה לאשר יכולמשפט -בית האם

 מהווה ישראלי לערבי ישראל ממשלת עם פעולה שיתוף ייחוס שלפיה תביעה לקבל יכול ישראלימשפט 
 מסע ערכה היא"ל, בחו בהרצאות עסוק היה בעלה שכאשר תיהו שרה על כתב כאשר האם? הרע לשון
 מוצרי יבואן', הרציקוביץ לוי העסקים איש את משווה"העיר"  עיתון אם? הרע בלשון מדובר, קיות
 איש של תביעתו את לקבל היש? לפצות עליו האם, לעכבר(לשעבר)  בכדורגלאביב -תל מכבי ובעלי חשמל

 פרסום האםחברון"? -"בראון לפרשת שמו שרבוב עקב חסון איילה והכתבת 1 ערוץ גד אפל דוד העסקים
? הפרטיות הפרת מהווה צוע לא פוסטר ומעליו קדושה תשמישי למכירת בדוכן שעומד חרדי של תצלומו
 יכול, בייהם עתיק סכסוך עקב, ההזמה על שמו את יוסיף להתחתן העומד שבו הסכים שלא אב האם
 כאשר עמיר יגאל של פרטיותו את הפר 10 ערוץ האם? זאת בכל שמו את שפרסם כך על בו את לתבוע
 יתן האם? רבין לרצח עשור במלאת זהבי תן של בסרט בוקסר בתחתוי לבוש מהכלא שלו תמוות שידר
  ?שהשמיץ טוקבקיסט לחשוף

איסור לשון הרע מגדיר עוולה זיקית ועברה פלילית של לשון הרע. בשים האחרוות רב השימוש  חוק
ידי אשי -בחוק זה, במיוחד בהקשר הזיקי, ואו שומעים חדשות לבקרים על תביעות שהוגשו במיוחד על
הזיקי או  ציבור הטועים כי שמם הטוב פגע עקב הפרסום. העיסוק בעוולה זו איו מתמקד רק בהקשר

חוקתי. החוק מסה לאזן בין שתי זכויות יסוד -הפלילי, והוא קשור בקשר אמיץ גם למשפט הציבורי
  המתגשות זו בזו: הזכות לשמירה על שם טוב מול חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. 

וההתגשות הלכאורית בין הזכויות מתחדדות לאור קיומם של טורי ותוכיות סאטירה,  התחרות
קריקטורות ועוד. אך הדברים רלווטיים גם כלפי אשים פרטיים שחשים עצמם פגעים מפרסומים שוים 
אודותיהם. מאז התיקון לחוק המאפשר לקבל פיצויים בגין לשון הרע גם ללא הוכחת זק התרחב השימוש 

ות לפרטיות ולשם בעוולה זר עוד יותר.  עוולה "שכה" וחדשה יותר, המקיימת איזוים דומים (בין השכ
המאפשר הגה, גם היא זיקית  1981-טוב מול חופש הביטוי), מצאת בחוק הגת הפרטיות תשמ"א

בעיקרה, במקרים חופפים ואחרים שבהם הפרסום גרם לשוא הפרסום פגיעה בפרטיות, השפלה, עלבון או 
  זק אחר. 

 הגה, תביעה(כתבי  הפרטיות והגת עהר לשון בושאידין - בית כתבי הכת של מעשי לימוד ישלב הקורס
  ).ותשובה

 5עד  –. ציון מיטיב 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים למעט חקיקה וסילבוס)  מרכיבי
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קודות בגין השתתפות פעילה ותורמת. 

 

  99-959-01  קליין ישראל"ד עו ערך יירות דיי

 

  .18:00-20:00 שלישי יום', א סמסטר

עיוי והן בפן -הקורס עוסק ביסודות ההסדרה המשפטיים של תחום יירות הערך הן בפן התאורטי
הפוזיטיביסטי. מטרת הקורס היא להקות לסטודטים הבה ביסודות האסדרה של תחום יירות הערך 
(לרבות יסודות האסדרה החלה על הגוף המפיק) לצד הכרת התאוריות הכלכליות והמשפטית העומדת 

  יסודות אסדרת התחום, וכל זאת תוך התמקדות בדין הישראלי והאמריקי כפי שחל בושאים מרכזיים. ב

בין הושאים אשר ילמדו בקורס כללים ושאים כגון תחולת האסדרה, עקרוות האסדרה, עיקרון הגילוי 
צוגית של בעלי מיות והחובה לפרסם תשקיף, דיווח פיסי, מידע פים, שומרי סף, הגת המיעוט, תביעה יי

  ותביעה גזרת וכן שאים וספים. 

השלמת הקורס תקה לסטודטים ידע אשר יוכל לשמש כבסיס לעיסוק עתידי בתחום החברות הציבוריות 
ודיי יירות ערך, לרבות היכרות עם הדין החל בושאים מרכזיים בתחום, ותוך הקיית ידע אשר יאפשר 

  . ביקרות ההסדר המשפטי הקיים

  סילבוס מפורט יפורסם בתחילת השה; דרשת קריאת הכה בהתאם לחומר אשר יפורסם לפי כל מפגש.

 .בקורס לוכחות דרישה יש. בקורס שמועבר החומר סמך על כתיבה מטלת - 100%הציון הסופי:  מרכיבי

  

  99-960-01  מדל אסת"ד עו הלכה למעשה –המדיה בבג"צ  ייצוג

State Representation in Supreme Court – Theory To Practice   

  .18:00-20:00 ראשון יום', ב סמסטר

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

כפועל יוצא מכך מסייעת היא לעיצוב דמותם של מוסדות השלטון והחברה. מחלקת הבג"צים, כבאת כח 
היועץ המשפטי לממשלה, מייצגת אמה את הממשלה ורשויות מדיה אחרות הפועלות למימוש מדייותן 

מהלי. מדי יום מתקבלות במסגרת הדין, בהליכים בפי בית המשפט העליון בתחומי המשפט החוקתי וה
בישראל החלטות שלטויות רבות וחלק לא מבוטל מהן מהווה מושא לעתירה בבג"צ. מתן מעה מהיר 
ואיכותי לעתירות אלה משפיע ישירות על יכולת המשילות והתפקיד של השלטון לשם קידום האיטרס 

מאידך  -ת של השלטון המרכזימחד גיסא, ועל יכולת הציבור ליהות מפעולה תקיה וחוקי –הציבורי 
  גיסא.

 את בחן במהלכו. דילמות ורוויית מורכבת שהיה"צים הבג מחלקת של השוטפת בעבודתה יעסוק הקורס
 והצגת שיפוטיות בערכאות המדיה ייצוג אגב המתעוררות דילמות? הציבורי בשירות המשפטן של ייחודו
 את המייצגות שוות עמדות פי על גישור, היתר בין הכולל, לעתירות במעה המדיה עמדת גיבוש תהליך

 יתקיים הקורס במסגרת. משפטיים ושאים לבין מדייות ושאי בין הבחה ועריכת, הציבורי האיטרס
  .בקורס שלמדה בסוגיה דיון לשמיעת, העליון המשפט בבית סיור

 .100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-961-01  גית-ברסטל חגית"ד עו חיוך דיי

Education Law 

  .15:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 העומדות והביטוי המחשבה חירות לקיום תאי המהווה, ובסיסית יסודית כזכות היום חשב החיוך תחום
 לכלל הגיעו טרם זו זכות של ומהותה לחיוך הזכות של טיבה, זאת למרות. הדמוקרטי המשטר בבסיס
  ..בחיתוליו מצוי בהן המשפטי והדיון גיבוש

המשפטיות על הזכות לחיוך הן ברובן אויברסליות (כדוגמת זכויותיהם של מורים ותלמידים,  השאלות
גבולות האוטוומיה ההורית בעיצוב חיוך ילדיהם, מקומה של המדיה בעיצוב החיוך) ובחלקן ייחודיות 

עות הערכית והורמטיבית של חוקי החיוך במדית ישראל, משמעות קיומה של למדית ישראל (המשמ
ממ"ד)). מטרת הקורס היא לבחון את הזכות לחיוך על השלכותיה  –מערכת ממלכתית כפולה (מ"מ 

  הערכיות והורמטיביות, כפי שהן באות לידי ביטוי במדית ישראל. בין הושאים שיילמדו:

ודמוקרטיה *חיוך ממלכתי ופרטי, המדיה והחיוך *חיוך חובה *מערכת החיוך * החיוך כזכות * חיוך 
דואליות ממלכתית ופים פרטיות *זכויות האדם במערכת החיוך (חופש הביטוי של  -במדית ישראל

תלמידים ומורים, חופש דת של תלמידים, הורים ומורים, חופש העיסוק של עובדי ההוראה) *ההשכלה 
  ויות אדם של סטודטים ומרצים, החופש האקדמי וגבולותיו. זכ –הגבוהה 

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

  

  

  

  99-963-01  מורן שמואל"ד עו וילדים הורים דיי

Parents-Children Law  

  .16:00-18:00 רביעי יום', א סמסטר

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

לבין היבטים  –החוק, הפסיקה והספרות המקצועית  –ישלב בין ההיבטים העיויים של הושא  הקורס
מעשיים והשאלות המעסיקות כל עורך דין העוסק בדיי משפחה: כיצד מהלים תיקי החזקת ילדים, כיצד 

ים, מה חוקרים מומחים ופקידי סעד, כיצד מהלים תיקי משמורת, כיצד מהלים תיקי הגירה וחטיפת ילד
  בין משמורת למשמורת משותפת וכיו"ב.

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

Law and Counter Terrorism 

  . 11:00-14:00ב', יום שלישי  סמסטר

 המתח את מחדד זה מאבק. בדמוקרטית המדיה בפי קשים אתגרים מציב 21-ה במאה בטרור המאבק
 בוגע בוערות שאלות מעורר, מאידך אדם זכויות על ושמירה מחד לאומי ביטחון של האיטרסים בין

, אלו לסוגיות ביחס עקרויים מהיבטים לתח בקש זה בקורס. המדיהידי -על בכוח השימוש לגבולות
 המאבק במסגרת הקטים ומבצעים ופליליים מהליים אמצעים מגוון והשוואתי ביקורתי באופן ולבחון
 היסודית לשאלה ידרש היתר בין"ב. ובארה בישראל בושא הוהגת הפרקטיקה על דגש שימת תוך, בטרור

 המשפטית המסגרת בשאלת עסוק כן. והבילאומי המדיתי בדין"טרור"  המוח של הגדרתו עצם של
 זכויות ודיי החוק אכיפת לפרדיגמת כפוף זה מאבק האם בשאלה ובפרט, בטרור המאבק את המסדירה

 דיי ידי על בעיקרו המוסדר, מזוין עימות כדי עולים כיום ועצימותם בצביום טרור מעשי שמא או, האדם
 של חוקיותם בשאלת לעסוק פה אלו עקרויות בשאלות דיון לאחר. הבילאומי המשפט של הלחימה
 סיכולים זה ובכלל, טרור פעולות ומיעת אדם חיי על הגה לצורך הקטים ספציפיים צעדים מגוון

 הביטוי חופש והגבלת, הרתעה לצורכי מחבלים בתי הריסת, בטרור חשודים של וחקירה מעצר, ממוקדים
 את להציג הקורס יבקש ואחרות אלו בשאלות דיון על בהתבסס. לטרור והסתה אלימות למיעת כאמצעי
 האתגרים את מקרוב ולבחון בתחום הוהגים ההסדרים על לעמוד, 21 -ה במאה בטרור המאבק מורכבות
 לסמכותן התוים אלו של חייהם על להגן חובתן את לממש בבואן מערביות דמוקרטיות בפי העומדים

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

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

  

  

  

  

  99-971-01  דגן צילי' פרופ בילאומי מיסוי

International Taxation 

  . 12:00-14:00א', יום ראשון  סמסטר

 מקומיות השקעות: הבילאומי במישור פעילויות סוגי שי על המס דיי השפעת את תח הקורס במסגרת
  "ל.בחו מקומיים תושבים והשקעות זרים של

 במדיות ההון השקעות עידוד ובחוקי תושבות במדיות כפל מיסוי למיעת במכשירים יעסוק הקורס
  .החל הדין ברמת והן המדייות ברמת הן, מארחות

 של ובתפקידיהן ממסים ורווחים תושבים, השקעות על מדיות בין בתחרות עסוק, המדייות ברמת
  .2003 של הרפורמה בעקבות הישראלי הדין הוראת את בחן, הדין ברמת. מס כפל למיעת האמות

  

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

Elder Law

  15:00-17:00 שי יום', ב סמסטר

, בעולם החברה של המואצת ההזדקות ועם הדמוגרפית המהפכה עם המשפט התמודדות את סוקר הקורס
  .בישראל וזקים אשים זכויות לקידום התייחסות מתוך

 הזדקות של ואחרים מביים, פוליטיים, תרבותיים, כלכליים, סוציולוגיים היבטים יציג הקורס, היתר בין
 הזקה לאוכלוסיה המתייחסת בישראל והפסיקה החקיקה את יסקור; והישראלית האושית החברה

 והגה בחברה הזקים מעמד קידום על דגש עם והזיקה המשפט בתחום חדשיות מגמות יציג; ולזכויותיה
 במעמדם חברתי שיוי וליצירת בישראל הזקים זכויות לקידום כלים יעיק; הבסיסיות זכויותיהם על

  .המשפט באמצעות

  . 100% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

  

  

  

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

Corporate Taxation

  . 13:00-16:00א', יום שי  סמסטר

יעסוק בהסדרי המיסוי החלים על תאגידים בישראל, כגון חברות מסוגים שוים, שותפויות,  הקורס
עמותות. עסוק תחילה בפן התיאורטי של הסדרי המיסוי החלים על צורות התאגדות שוות ובאופים 
סה החלים על תאגידים מסוגים שובחן את משטרי מס הכ ,ים לעיצוב הסדרי המיסוי. לאחר מכןים השו

בישראל על בסיס החוק והפסיקה. עסוק בסוגיות המשפטיות הכרוכות בצורת ההתאגדות, מימון החברה, 
  מיזוגים ורכישות, העברה של משאבים בין התאגיד לחבריו, ופירוק התאגיד. 

  . 100% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

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

Dispute Resolution System Design 

  . 12:00-14:00א', יום רביעי  סמסטר

עורכי דין דרשים לעתים קרובות לסייע בתכון מערכות ליהול ולפתרון סכסוכים, כדבך 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, יהול איטרס
יתן למצוא מערכות ליישוב סכסוכים בתחומים מגווים. כך למשל, ישם תאגידים שהקימו מגוים 

; ההתאחדות לכדורגל הקימה ISOליישוב סכסוכים עם לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים כחלק מתקית 
מערכת ליישוב סכסוכים מוסד בוררות למחלוקות בין כדורגלים וקבוצות; ארגון "אמון הציבור" מפעיל 

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

ת הפיצויים של קצין התגמולים כגון ועדות האמת והפיוס שוצרו באזורי קופליקט בעולם, מערך תביעו
במשרד הביטחון או ציבויות תלוות ציבור בושאי הטרדה מיית, התהלות שופטים או עבודת פרקליטים 

  מהווים כולם דוגמאות למערכות ליהול ויישוב סכסוכים.   –

ת למיעת, במהלך הקורס, תוודע באמצעות סדרה של מקרי מבחן לאופן התכון והפעולה של מערכות שוו
יהול ופתרון סכסוכים. דרכם, עמוד על עקרוות הרוחב ושיטות העבודה בתחום, בדגש על היבטים 
מתודולוגיים, פרוצדורליים ואתיים, תייחס באופן ביקורתי למערכות קיימות ותסה בתכון מערכות 

  חדשות.

. ייתן ציון מיטיב של 60% –סיכום ; עבודת – 40%יירות תגובה במהלך הסמסטר  3הציון הסופי:  מרכיבי
 קודות בגין השתתפות פעילה. 5עד 

  

  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 המודרי. בחן ראשית את מושג  קורסה
הרגולציה, סקור את ההצדקות העיויות לרגולציה ממשלתית ואת הכלים השוים בהם עשה שימוש. 
בחן את האתגרים הייחודיים לרגולציה בתחום הסביבתי ואת הכשלים השוים של הרגולציה בתחום זה. 

בפרט האתוס  –ין בהקשר זה בין האתוסים השוים שמתחרים בתהליך עיצוב המדייות הסביבתית בח
 הקפיטליסטי מול האתוס הסביבתי.

בחן סוגיות משפטיות קוקרטיות, הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט  קורסבחלק השי של ה
גון פיתוח בר קיימא, עקרון הבילאומי. עסוק בהקשר זה בשורה של עקרוות יסוד מהמשפט הסביבתי כ

עסוק גם בתופעה המתרחבת של  קורסהזהירות המועת ועקרון המזהם משלם. בחלקו האחרון של ה
"רגולציה פרטית" ובחן את אופן פעולתם של "רגולטורים" שאים המדיה. בהקשר זה עסוק גם בתופעה 

  .Corporate Social Responsabilityשל 

  דרישות קדם או שרישום יותה בראיון מקדים. *יתכן ולקורס תהייה 

 בחיה סופית 70% -ו  עבודת בייים, השתתפות ווכחות  - 30%  :הסופי הציון מרכיבי
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 חוזים, מיוחדים(חוזים  מתקדמים חוזים דיי
 )ותרופות אחידים

  99-9004-01  גלברד משה' פרופ

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

  . 9:00-12:00ב', יום ראשון  סמסטר

  דרישות קדם: קורס החובה בדיי חוזים.

הקורס: להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום דיי החוזים המיוחדים, דיי החוזים האחידים ודיי  מטרות
  התרופות. 

הרובד של דיי החוזים המיוחדים איו כלל בסילבוס של קורס הבסיס בדיי חוזים. מטרתו של הקורס 
המוצע היא להשלים את החסר בתחום חשוב זה, על מת להקות לסטודטים ידע מקיף במארג הכולל של 
 דיי החוזים. 

אך בהיקף מוגבל ומצומצם  דיי החוזים האחידים ודיי התרופות למדים אמם במסגרת קורס היסוד,
למדי. מדובר בשי תחומי ידע מרכזיים במסגרת דין החוזים. מטרת הקורס היא להשלים ולהעמיק את 

  הידע בשי התחומים החשובים הללו.

  100% –בחיה מסכמת הציון הסופי:  מרכיבי

      

 משפטיים, טיפוליים היבטים: עבירה פגעות
 ותקשורתיים

  רוזברג- דציג הדר"ר ד

  פלג עת"ר ד

99-9005-01  

Victims of Crimes: Therapeutic, Legal and Media Aspects 

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

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

זה מציע למשתתפיו חשיפה ייחודית להיבטים תיאורטיים ומעשיים המייחדים שים קורס ביתחומי 
ההולכת וגוברת  -פגעות עבירה במשפט הפלילי ובזירה הציבורית. הקורס יתמקד במגמת ההכרה 

במעמדם של פגעי עבירה במשפט הפלילי, תוך התמקדות  -במדיות שוות בעולם, לרבות בישראל 
ן באופן טיפוסי פגעות עיקריות. הקורס ישלב התייחסות להיבטים טיפוליים, בעבירות בהן שים ה

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

גיים, כגון צדק מאחה ובתי משפט פותריהתאמתם של מי צדק חדשבעיות, להתמודדות עם עבירות -ו
מגדריות; ולבן דילמות אתיות המתעוררות בסיוע משפטי לשים פגעות עבירה. פרק שלם בקורס ייחד 
לדיון בצומת המפגש של פגעות עבירה עם מערכת התקשורת הממוסדת ועם המדיה החברתית ודון 

מיטיבים לתת  –החוק, התקשורת המסורתית או התקשורת המקוות -מערכת –מהשלושה בשאלה מי 
מימדית, שתשלב חשיפה לתיאוריות -מעה לצרכי הפגעות. הסוגיות השוות תידוה מפרספקטיבה רב

משפטיות מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, -קלאסיות וביקורתיות של משפט פלילי, לצד תיאוריות לבר
ולוגיה, המחקר הקליי ולימודי המגדר והתקשורת. הקורס ישלב בין חומרים מגווים, לרבות הקרימי

  אורח וסיור, ויתבסס במידה רבה על דיוים, משימות "שטח" ולימוד חוויתי.- סרטים, הרצאות

 השתתפות פעילה ומשמעותית + ייר עמדה מסכםהציון הסופי:  מרכיבי
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  99-9006-01  רייך אריה' פרופ ארגיה דיי

Energy Law 

  10:00-12:00 ראשון יום', ב סמסטר

בשים האחרוות פל דבר בישראל: אחרי עשורים רבים של חיפושי ארגיה כושלים בשטחי ישראל, מצאו 
בזה אחר זה בים התיכון, במים הכלכליים של ישראל, מאגרים עקים של גז טבעי שיכולים לספק לא רק 

ישראל לשים רבות, אלא גם יהפכו את ישראל ליצואית גז טבעי. כתוצאה מכך התחום  את צרכי מדית
של דיי ארגיה הפך להיות תחום חשוב ומתפתח בישראל, ווצר ביקוש למשפטים המתמצאים בתחום 
זה. קורס זה ועד להציג לתלמידי הקורס את מערכות הדיים, הן המקומית והן הבילאומית, המסדירות 

שוק הארגיה בישראל, החל משלב השיווק וההעקה של רישיוות החיפוש לפי חוק הפט, ועד לשלב את 
סוגיות  –האספקה לצרכן הסופי. עסוק בושאים כמו: גבולות ישראל בים; ייצוא גז טבעי מישראל 

וק הסדרת החיפושים, ההפקה והחלוקה; ח –משפטיות; הגת השקעות זרות בעף הארגיה; חוק הפט 
הולכה, חלוקה ושיווק; מתווה הגז הטבעי; שרשרת החוזים  –הסדרת עף הגז הטבעי  –משק הגז הטבעי 

של תעשיית הפט והגז הטבעי (לרבות סדה ביסוח חוזים כאלה); משק החשמל והסדרתו; ארגיה 
  קיימא בעף הארגיה בישראל.-מתחדשת; הגת הסביבה ופיתוח בר

ות אורח של משפטים בכירים מהמגזר הציבורי והפרטי העוסקים בתחום במהלך הקורס ישולבו הרצא
  דיי הארגיה.

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

  הראל אסף"ר ד - אקדמי ליווי

99-9008-01  

The state's role in civil procedure 

  .14:00-12:00 ראשון יום', א סמסטר

  הקורס יעסוק בייצוג המדיה בערכאות השוות בהליך האזרחי. 

  הקורס יציג את הפרקטיקה שביהול הליכים על ידי המדיה.

  איך פרקליט אשר מייצג את המדיה עומד מול בית המשפט?

  כיצד מייצגים את הגוף הגדול ביותר? 

בפירוקים גדולים? מה הן תביעות האיתיפדה? כיצד מתהלים כיצד שומרת המדיה על האיטרסים שלה 
ההליכים אל מול העובדים הזרים? כיצד מתגוים בעתירות חופש המידע? מהו ההליך אותו מהלת 

  המדיה במכרזיה? כיצד מתגות המדיה בהליכי השבתה? כיצד שומרת המדיה על קרקעותיה? ועוד

די ציגי הפרקליטות השוים בכלל התחומים האזרחיים: זיקין, במסגרת הקורס יועברו הרצאות על י
  מיסים, מסחרי, מהלי, מקרקעין ועבודה וכו'.

בוסף יוצגו הליכי האכיפה האזרחית במדיה, שילוב הידיים שבין הפלילי לאזרחי לצורך מיגור הפשיעה 
  ועוד.

יחידה לאכיפה אזרחית הרצאות במסגרת הקורס יעבירו ציגי המחלקות השוות בפרקליטות וציגי ה
הוגעות לייחודיות של ייצוג המדיה בהליכים האזרחיים השוים. ערוך גם ביקורים במשרדי 

  הפרקליטות.

  

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

      

  99-9009-01  גית רוה"ד עו גישור ובהליכי"מ במו לקוחות ייצוג מיומויות

solver Lawyer-The problem –Mediation and Negotiation Advocacy skills  

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

  . 19:00-17:00בין השעות  3.1.18 ביום

ת בהליכי משא ומתן וגישור הן כלי הכרחי בסל הכלים הדרש לעורכי/ות הדין מיומויות ייצוג לקוחו 
כיום, הן בסביבה המקומית, והן בסביבה הבילאומית. הקורס היו קורס מעשי המורכב ברובו מתרגולים 
וביצוע סימולציות (הדמיות) של יהול משא ומתן וגישור עסקי מורכב. בקורס יוקו כלים ושיטות שיש 

 4ל מת לשכלל ולשפר את כישורי המשא ומתן והגישור של המשתתפים. במהלך הקורס ייבחרו בהם ע
 ICC-אילן בתחרות בילאומית לגישור מסחרי של ארגון ה-סטודטים/ות  שייצגו את אויברסיטת בר

  בפריז. 2018שתתקיים בפברואר 

  הקורס יועבר בעברית והסימולציות יתקיימו בשפה האגלית.

  

   :הסופי הציון מרכיבי

 )20%וכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ( -
 2תכית אסטרטגית לקראת כיסה לפגישת גישור ( –תכיות גישור במהלך הקורס  3הגשה של  -

 מהציון) 45%עמודים) (
 מהציון) 35%עבודה מסכמת ( -
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  99-9010-01  ביאלר דה"ד עו שיתופיות אגודות

operatives-Co  

  .19:00-17:00 ראשון יום', ב סמסטר

למד מהי אגודה שיתופית על מטרותיה ויתרוותיה. כיצד קשורות מטרות אלה לחוק ועדות קבלה  בקורס
המפורסם, וכיצד, אם בכלל, יתן לעשות שימוש בכלי זה על מת לשפר את רמת החיים של כולו. חשוב 

 –רשם האגודות השיתופיות  –ולטור האם המצב היום מספק, או שמא יתן לעשות יותר. למד על הרג
  סמכויותיו המגווות והשפעתו האפשרית על כל האמור. 

הגשת מטלות; בווס וסף שיתבסס על טיב  10%מבחן (ספרים סגורים);  90% :הסופי הציון מרכיבי
 המטלות.  

 

  99-9011-01  יליק שמואל' פרופ ומשפט ברפואה סוגיות

Issues in Law and Medicine 

  .14:00-16:00 חמישי יום', ב סמסטר

קורס המשך, לסדה בושא זה שהתקיימה בשת תשע"ז וזכתה להצלחה והדים רבים. המתכות תהא 
דומה, אך הושאים שוים לחלוטין. במסגרת הקורס יעשה יסיון להתמודד לעומק עם מספר מצומצם של 

המוסר, הפילוסופיה וההלכה. תיתן הדעת גם סוגיות בחרות בתחום המחבר את הרפואה, המשפט, 
האם יצול גופה של  –להיבטים המעשיים של הסוגיות. בשה זו בחרו הסוגיות הבאות; הפודקאות 

האם קיימת זכות  –האם בכל מחיר?; שימוש בזרעו של הפטר, לאחר מותו  –האשה?, הפריה חוץ גופית 
האם יש תופעה של 'ילד מחמד'? לכל  –מד הילד והעובר לסבות?; ובעקבות סוגיות אלה וגם אחרות; מע

שיעורים, שבאחד מהם יתכן שילובו של מרצה אורח/ת וכן יתקיימו דיוים פתוחים  2ושא יוקדשו 
  ביירות העמדה.

 –; וכחות והשתתפות – 30%יירות עמדה במהלך הסמסטר.  כל ייר עמדה  3: הגשת הסופי הציון מרכיבי

 100%סה"כ   10%
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  99-9012-01  אחימן יעל השופטת שופטים חושבים  כיצד

How Judges Think 

  10:00-12:00 ראשון יום', א סמסטר

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

 ההכרעות של הסציה להבת וכלים זו בשאלה לעיסוק חדשות פרספקטיבות לסטודטים להעיק ועד זה
 כאן. והעיוי הפרקטי המשפטי בשדה בפיהם שיעמדו האתגרים עם יותר טובה להתמודדות, המשפטיות

 האישית ההסטוריה בין, הלב שרירות לבין השיפוטית החשיבה של המיסטי המימד אודות תפיסות בין וע
 לשאול פסיק ולא המצפוית מחוייבותו, קידומו סיכויי, חיוכו בין, הפוליטיות טיותיו לבין השופט של

  "?שיפוטי"מצפון  שקרא כזה דבר יש האם

 השתתפות בשיעור. 10%עבודת גמר,  90%: הסופי הציון מרכיבי

 

    99-9013-01ירברג אילה"ר ד רפואית רשלות

Medical Negligence 

  09:00-11:00  שי יום', א סמסטר

ותן את הבסיס להגשת תביעה ברשלות רפואית ,בית תיק בתביעת רשלות רפואית(איסוף  הקורס
המסמכים, סודיות וחיסיון רפואי), אבחה בין טעות בשיקול הדעת לבין רשלות רפואית , הבהרת מושגים 

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

הרפואית, חובת הזהירות המושגית והקוקרטית ,הקשר הסיבתי בין הזק והטיפול הרפואי 
ופותיו , ויסודותיו,טיפול רפואי בהסכמה מדעת ותביעות בגין פגיעה באוטוומיה, הכת כתב התביעה וצר

טעות הגה (התיישות, הסתכות מרצון,אשם תורם,אי הקטת הזק  )  ,חוות דעת מומחה , מיוי מומחה 
מטעם בהמ"ש, שאלות הבהרה למומחה , ראשי הזק בגיו תובעים פיצוי במסגרת תביעת רשלות רפואית 

,דוקטרית ה"זק הראיתי",  והערכת הזק, דרך יהול המשפט : העברת טל הראיה והעברת טל השיכוע
  חוק זכויות החולה ועוולות טרום לידתיות (לרבות הולדה וחיים בעוולה, הפלה בעוולה והיריון בעוולה).

 (ספרים פתוחים). 100%  -בחיה סופית  :הסופי הציון מרכיבי
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  גלרט אלון"ד עו למעשה הלכה בין -המבצעת הרשות

  הראל אסף"ר ד -אקדמי ליווי

99-9014-01  

The Executive Branch: Theory and Practice 

  . 18:00-20:00ב', יום רביעי,  סמסטר

 היתר ריכוז מיעת ידי על דהייו, זו בדרך רק שכן, הרשויות בין איזון ליצור כדי וצרה  הרשויות הפרדת
  .1והכלל הפרט של חירותם ושמרת 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 שהיה הרשות, ואולם. השופטת
  .המבצעת

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

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

 המעיקה ביותר רחבה שיורית בסמכות מדובר לאמור. ”אחרת רשות על בדין מוטלת איה שייתהשע
חוקתי בין עקרוות -ועד לבות גשר זהסעיף  .פעולות של ביותר ומגוון רחב היקף לבצע סמכות לממשלה

ת מת לאפשר לממשלה להגשים א-חוקיות המהל ושלטון החוק לבין צורכי היומיום של המדיה 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 מוהלים אשר והמוסדות הרשויות, הציבוריים התאגידים
  .המקומיות הרשויות

  
קורס זה עסוק בהכרת הגורמים השוים באמצעותם פועלת הרשות המבצעת ובאופן פעילותם,  במסגרת

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

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

  
  .הציבורי היום סדר שעל משפטיות ובסוגיות הוהגת מהפרקטיקה בדילמות תמקד בקורס

  

  .   , - 90%יירות עמדה    :– 10%וכחות והשתתפות הסופי הציון מרכיבי

 הוכחות חובה.
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  *האגלית בשפה בחירה מקצועות. 6

  

 ולקוחות קשישים ייצוג*
 ושאים: אחרים פגיעים
  ופרקטיים אתיים

  טי'ג פיליפ' פרופ

	

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. 

 

 

: בילאומית מסחרית בוררות*
  ופרקטיקה חוק

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 1  

2 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  ב"בארה פטטים דיי*

  

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  בל אבי' פרופ  ישראלי-הערבי הסכסוך

Legal Aspects of the Israeli-Arab Conflict

 
.15:00-12:00 רביעי ויום 14:00-11:00 שלישי יום', א סמסטר  
 עד המרצה ידי על שייקבעו בתאריכים – מהסמסטר חלק במהלך רק אלו ושעות בימים יתקיים הקורס

.מפגשים 13 להשלמת  
 

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% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי
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  99-801-01 רייך אריה' פרופ  הבילאומי הסחר של רגולציה

International Trade Regulation 

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

 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%

  

  

  

' קטריה ויימן פרופ  קיין של תיאוריה*  

	

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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 עקרוות – מוגבלויות דיי*
  מדייות

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"ומו ייעוץ, ראיוות*
  בילאומי

  99-0003-01ווטרסטון ולי'ג' פרופ

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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  99-0004-01 וולס מישל' פרופ  השוואתי מבט – הדיור חוק*

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.  

  

  החוקתי למשפט מבוא

  ב"בארה

  99-0005-01השופט מרטין ריטהולץ

Introduction	to	United	States	Constitutional	Law	

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

  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  פיאמטה פיליפ' פרופ  גלובלי סביבתי*משפט 

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, 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.  
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  Home Test - 100%הציון הסופי:  מרכיבי

  

  99-0008-01  גולדפדר מארק' פרופ  "בבארה ודת*משפט 

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 :הסופי הציון מרכיבי

grades 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. 

  

  

   בתחילת תמסר המפגשים מועדי רשימת'. א סמסטר במהלך במרוכז יתקיימו הקורסים*
  . ל"שה  
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   סדאות. 7

  פלדמן יובל' פרופ	אמפירי למחקר סדה

 

99-302-01  

Empiric Research Workshop 

  .16:00-18:00 רביעי יום', ב סמסטר

 תחום הוא בישראל והן בעולם הן המשפטי במחקר האחרוות בשים ביותר הצומחים התחומים אחד
 מכיר, בפרקטיקה והן באקדמיה הן גוברת להשפעה זוכה אשר זה תחום. במשפט האמפיריים המחקרים
 המשפט בהם השוים המישורים על תוים של שיטתי איסוף על המבוסס יתוח של האפשרית בתרומה

 הוגעים התיאורטיים הזרמים מרבית עם מתכתבת למשפט האמפירית הגישה, התיאורטי במישור. פועל
 מן לחלק ביחס ואף) המדיה מדעי, סוציולוגיה, פסיכולוגיה(כלכלה,  החברה למדעי משפטים בין לחיבור

 מתודולוגי עושר מייצרת זו עובדה). ספרות, היסטוריה(פילוסופיה,  הרוח למדעי משפטים בין החיבורים
 של ההשפעה תחומי מבחית. תחומים של רב תמהיל על רבה במידה שען הוא שכן האמפירי בזרם עצום
 המהותי המשפט תחומי כל בכמעט משמעותית אמפירית עבודה לזהות יתן, למשפט האמפירית הגישה
 וההיקף העושר בשל. דין וסדרי ראיות, עבודה, מסים, תאגידים, קיין זיקין, חוזים דיי בייהם, והדיוי

  "א.ות"א ב אויברסיטאות"י ע במשותף הסדה תוצע, התחום של

 הבולטים המחקר לסוגי ביחס הסדה מחי"י ע שיועברו מתודולוגיים מבוא בשיעורי תתחיל הסדה
 השפעה, מעבדה יסויי, שדה יסויי, איכותיים, כמותיים(מחקרים  בייהם לשלב והדרכים בתחום

 להרצות העולם ומן הארץ מן מובילים חוקרים כעשרה לסדה יוזמו מכן לאחר). משפט ובתי רגולטורית
 הקשיים על והן המתודולוגיים ההיבטים על הן דגש יושם ההרצאות במהלך. הכה בשלבי עבודות על

  .אמפירי מחקר בסיס על משפטית מדייות מביסוס שעולים הורמטיביים

  

 .20% - והשתתפות וכחות. 80% - עמדה יירות: הסופי הציון מרכיבי

  

  אייל עדי"ר ד	*למצטייים סדה

  'ובראןג תותרי מאל"ר ד

99-305-01/02  

99-308-01/02  

The Program for Fostering Excellence in Law 

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

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

 קבוצתיות ומשימות אישית העשרה על דגש תוך בפקולטה מצטייים סטודטים להכשיר התכית מטרת
  .יחד גם

 השייה לימודיהם בשות תלמידים של קטה קבוצה תתקבל, שתיים פי על ככלל המשתרעת, לתכית
 לפי ומקצועיים מחקריים פרויקטים ביצוע תוך אישית חיכה יעברו המשתתפים. בפקולטה והשלישית
 בבחירה מחקריות מטלות; התכית לתלמידי ייעודי סמיר: עיקריים רבדים שלושה לתכית. בחירתם
 המכוות מקצועיות ופעילויות כסים וארגון); ייעודיים פרויקטים, יישומי מחקר, קריאה(קבוצות  אישית
  .הרחב ולציבור הפקולטה לקהל

) קדם דרישות על ויתור(כולל  לפקולטה מחוץ לקורסים ברישום ולתמיכה לעידוד יזכו התכית תלמידי
 מהפרקטיקה מקצוע אשי עם קשר יתאפשר התכית פעילויות במסגרת. אישי למחקר תכים ובגיבוש
  .הפקולטה לסגל מחקר כעוזרי להשתלב אפשרות ותתכן, המדיה ומשירות הפרטית

  .השלישית הלימודים בשת עיוי בסמיריון ההשתתפות את תחליף בתוכית השתתפות

 מאשר פחות לא כחשובים מחשבתית ויצירתיות סקרות על ודגש אישיים ראיוות יכלול הקבלה תהליך
  .התכית מחי"י ע שיירך מבוא במפגש ייתו מרוכזים לראיוות ומועדים התכית לגבי פרטים. ציוי

  .100% –הציון הסופי: השתתפות ומטלות לאורך השה  מרכיבי
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  ליפשיץ שחר' פרופ	*למתקדמים מחקר שיטות

 אהרוסון אורי"ר ד

99-306-01  

Advanced Research Methods 

  .12:00-14:00 שישי יום', א סמסטר

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

 בהיקף לעבודה כהכה מומקת מחקר הצעת של הגשה היא החובה בקורס הסיום מטלת. המשפטי במחקר
 שהגישו מחקר בשיטות המוקדם הקורס של מצטייים מסיימים 12-לכ מיועד הוכחי הקורס. סמיריוי
 מאמר ברמת מעולה לעבודה פוטציאל בהן יש אשר במיוחד גבוהה אקדמית ברמה מחקר הצעות

 הצעת יסוד על עבודה' ג שה של' א סמסטר במהלך יכתבו אלה סטודטיםפרסום. -בר סטודטיאלי
 הקורס וצוות, ליפשיץ' פרופ, הדיקאן בפיקוח תיעשה העבודות הכת. הקודמת בשה שהוגשה המחקר
 סגל חברי בהשתתפות בפורום בהמשך תוצגה מצטייות עבודות. אהרוסון"ר ד בראשות מחקר בשיטות

  ".משפט"מחקרי  העת כתב של הסטודטיאליים המאמרים בחלק לפרסום תישקלה והן, וסטודטים

 באיטראקציה תבוצע ההחיה עיקר אך, כולה הקבוצה של ספורים מפגשים יתקיימו הסמסטר במהלך
 .אישי בראיון מותית לסדה הקבלה. לתלמידים המחים בין אישית

 .100% –הציון הסופי: עבודה סופית  מרכיבי

  
  
  

  99-317-01  אייל עדי' פרופ	*כלכלית ברגולציה סדה

Economic Regulation Workshop 

   המרצה י"ע יימסרו בסדה והפעילות הפגישות פירוט

  :הקורס מטרות

 פעולה שיתוף לאפשראמת -בעיות על יישום תוך הכלכלית הרגולציה עקרוות את התלמידים בפי להציג
 ולרגולטורים הממשלתיים למשרדים שיוגשו איכותיים עמדה יירות ביצירת מהפרקטיקה דין עורכי עם

  .המתאימים

  :הקורס תוכן

 בין שילוב; אותה המאפייים המשפטיים והמוסדות כלכלית רגולציה; ולמעשה להלכה הרגולציה עקרוות
 אפשרות; עסקית התהגות המתווים המשפטיים הכלים לבין והעסקים הציבור על והשפעות כלכלי יתוח
 מעורבות; ספציפיים רגולטורים ועל כללי באופן רגולציה על השפעה אפשרות; שוים רגולטורים של פעולה
 .דמוקרטיות הכרעות על והשפעה מהליים בהליכים הציבור

 .100% –הציון הסופי: ייר עמדה היתן להגשה לרגולטור הייעודי  מרכיבי
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  99-329-01  ד"ר אורי אהרוסון	ציבורי למשפט הסדה

Public Law Workshop 

  . 12:00-14:00, רביעי יום', א סמסטר

) חשיפת התלמידים/ות לדיון התיאורטי והביקורתי אודות 1(הסדה למשפט ציבורי תוקדש לשתי מטרות: 
הפוטציאל, החשיבות והקשיים של מחקר בתחום המשפט החוקתי. לשם כך יוקדש השליש הראשון של 
הקורס לקריאה מודרכת של כמה טקסטים עדכיים בתיאוריה ובמתודולוגיה של המשפט החוקתי 

ויקי ג'קסון, רן הירשל, מארק טושט, לורס טרייב, קתרין  (רוברטו אוגר, אהרן ברק, טום גיזבורג,
  מקיון).

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

קדשו שי השלישים המאוחרים של הקורס, יתהל במסורת סדאות המחקר של המחקר. חלק זה, לו יו
ידי -הפקולטה, ויהיה מבוסס על קריאה מראש של טיוטת מאמר או פרק, הצגה קצרצרה של המחקר על

ידי כמה מתלמידי/ות הסדה, ודיון קבוצתי בהשתתפות כל -פה של תגובות קצרות על-כותב(ת)ו, הצגה בעל
יוזמו גם חברי/ות סגל ותלמידי/ות מחקר מקהילת המשפט הציבורי של הפקולטה. הוכחים, אליו 

בבחירת המאמרים שיוצגו בסדה ייתן דגש לגיוון מתודולוגי, מתוך מטרה לחשוף את התלמידים/ות 
לדרכים השוות בהן עשה כיום המחקר בתחום המשפט הציבורי, בכלל זה מחקר ורמטיבי, היסטורי, 

  י, סוציולוגי ופילוסופי.  כמות-אמפירי

  

 . 20% –; השתתפות מועילה במפגשי הסדה – 80%יירות תגובה  6הציון הסופי:  מרכיבי

  

  99-527-01 אהרוסון אורי ר"ד	*למעשה הלכה – החקיקה הליך: המשך סדת

Legislative Procedure Workshop – Theory and Practice 

  המרצה י"ע ייקבעו המפגשים

-99-523קדם: הסדה פתוחה לסטודטים שלמדו, או שילמדו  במקביל, את הקורס "דיי חקיקה" ( תאי
01 .(  

 עם יחד. ביותר הרבה ההשפעה ובעל המשפט במערכת ביותר החשובים התחומים אחד הוא החקיקה תחום
). המשפטים רוב עבור(ואפילו  האזרחים רוב עבור" שחורה"קופסא  בגדר"כ בד ותר החקיקה הליך, זאת
 לסטודטים תאפשר, הכסת של המשפטית הלשכה עם ייחודי פעולה בשיתוף ערכת אשר, זו חדשה סדה
  .בישראל חוקים מתקבלים בו ולאופן החקיקה להליך דירה הצצה

 שמיעת; הכסת במשכן מודרך סיור שיכללו, מרוכזים ימים לשי לכסת התלמידים יגיעו הסדה במסגרת
 בושא הכסת של המשפטית הלשכה מאשי הרצאות וסדרת; הכסת במליאת ודיון בכסת עדהבוו דיון

. הכסת של השוות הוועדות של המשפטיים ליועצים הסדה תלמידי יצוותו, מכן לאחר. החקיקה
 יקבלו ואף, צוותו אליה הכסת ועדת של לדיוים ייכסו, המשפטיים היועצים עבודת את ילוו התלמידים

 באופן לכסת להגיע הסטודטים יידרשו, כך לשם. החקיקה הליך לאורך ילוו אותה מסוימת חוק הצעת
 שת בסוף. השה במהלך פעמים ארבע לפחות, יצוותו אליהם המשפטיים היועצים עם בתיאום, עצמאי

 שהפיקו התובות ואת בכסת עבודת את תסכם אשר, קצרה עבודה להגיש התלמידים יתבקשו הלימודים
-5 יהיה העבודה אורך. ליוו אותה הספציפית החוק להצעת ביחס ומעבודתם החקיקה הליך אחר מהמעקב

  .12 דיוויד פוט, 2.5 שוליים, כפול ברווח עמודים 10

 מבפים החקיקה בהליך לחזות ייחודית הזדמות לסטודטים לספק הוא הסדה של המרכזי הרעיון
"דיי  בקורס שיירכשו התאורטי לרקע כהשלמה, זה בהליך המשפטיים היועצים של תפקידם על וללמוד
"דיי  הקורס את, במקביל שילמדו או, שלמדו לתלמידים ורק אך פתוחה הסדה, לפיכך". חקיקה
. מלאה לימודים שת להם ותרה אשר' ד שה לתלמידי ואףג' -ו' ב שה לתלמידי פתוחה הסדה". חקיקה
 את גם לציין(א  ציוים גיליון, חיים קורות לשלוח המעוייים על. מוגבל יהיה בסדה המשתתפים מספר

  .בסדה עיים את המסביר אחד עמוד וכן, פספורט תמות), הממוצע

 .100% –הציון הסופי: עבודה  מרכיבי
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  פרז אורן' פרופ	מים ודיי סביבתית ברגולציה סדה

 פרישטיק גידי"ד עו

99-906-01  

Environmental Regulation and Water Laws Workshop 

  .18:00-20:00 רביעי יום, שתי

. הרגולציה בשדה האחרוות בשים ביותר המתפתחים התחומים אחד הוא הסביבתית הרגולציה תחום
 פתוחים שטחים על שמירה, האוויר זיהום, מים זיהום מבעיות החל -הסביבתי בשדה הרבים האתגרים

 יש אלה לדילמות. קשות רגולטוריות דילמות יוצרים -בקרקע מחסור של במציאות בפיתוח הצורך בצד
 פן גם יש בוסף? סביבתיות דילמות להסדרת האופטימלי הרגולטורי המודל מה -תיאורטי ביטוי ראשית
 בזירת המרכזיים השחקים איתן מתמודדים וכיצד אלה לבעיות הישראלי הדין של המעה מה -מעשי

 מיוחד דגש. המעשי מהפן והן התיאורטי מהפן הן אלה בשאלות תעסוק הסדה. הישראלית הרגולציה
 בושא השראה מקור משמשת והיא היום בתחום מובילות לישראל, כידוע. והתשתיות המים לושא ייתן

 כיצד. מתקדמות מים תשתיות של פרויקטים ופיתוח המים משק יהול, מים איכות, מים מחזור, התפלה
 פרז' פרופ"י ע שייתו הרצאות מספר"י ע תיפתח הסדה? אלו תחומים מסדירה הישראלית הרגולציה

 של ציגים שיכללו הסדה מחי"י ע שיוזמו אורחים"י ע הרצאות ייתו מכן לאחר, פרישטיק"ד ועו
  .ועוד הסביבה להגת המשרד, מים תאגידי, המים רשות, כגון מרכזיות רשויות

 בתחום שמתעיין למי גם מתאימה הסדה, כלליות שאלות מעורר הסביבתית הרגולציה שתחום מאחר
  .כללי באופן הרגולציה

  . .– 30%וכחות והשתתפות 70% –הציון הסופי: יירות עמדה  מרכיבי

  

  חבה יעקב"ר ד	עברי במשפט סדה

 ברד יצחק' פרופ

99-982-01  

Jewish Law Workshop 

  .16:00-18:00 שלישי יום, שתי

 שפותחו המחקריות השיטות מגוון את התלמידים בפי להכיר היא בסדה מהמפגשים חלק של מטרתם
 ההבדלים ועל ויתרוותיהן חסרוותיהן, מטרותיהן על ולעמוד', עברי'משפט  של זה מחקר בתחום
 דרכי ובין יוק הוא ממו המקורות של וזמם המחקר ושא בחירת שבין היחס על דגש שימת תוך, שבייהן
 המובאות לעיתים(אשר  וספרים מאמרים של קריאה חובת על יושתתו אלו מפגשים. בו המופעלות המחקר
 בין, המחקר לדרך בוגע שוות בסיסיות תזות המייצגים) הקורס לושא מיוחד ערך בעלי הים שלהם

 ובין המחקר דרך בדבר התזה שבין היחס את, המשתתפים עם דיון תוך, ויבחו, סתרות ובין מוצהרות
 הראויות המחקר בדרכי העוסקים המאמרים על ייתן רב דגש. מסוימת משפטית בסוגיה הסופית התוצאה
  .סביבם שתעוררו ובוויכוחים זה בתחום

, היהדות במדעי משיקים ומתחומים העברי המשפט בתחום אורחים מרצים יוזמו מהמפגשים אחר לחלק
 המאמרים. בכיתה דיון יתקיים שעליו מאמר האורח יציג כזה מפגש בכל. וכדומה משפט שיטות בחקר
  .שוות מחקריות גישות ייצגו

 וכן, תגובה בדפי הקורס במהלך יחויב תלמידי כל. המאמרים על ביקורתית לקריא יידרשו התלמידים
  .הסדה במהלך שיפורט כפי, העברי המשפט בתחום חוקר או מחקר יתוח של פה בעל בהצגה

  

 .10% –. השתתפות פעילה 20% –. הצגה בעל פה 70% –הציון הסופי: דפי תגובה  מרכיבי

  

  אהרוסון אורי"ר ד	המשפט בית

 דגן צילי' פרופ

99-3000-01  

The Court is in Session 
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  .18:00-20:00 חמישי יום, שתי

המשפט. דרכו מתווכות הורמות של המערכת המשפטית, בית המשפט הוא הליבה המהותית והסמלית של 
וההחלטות היתות בו חשבות לביטוי המובהק של שלטון החוק. התאים המוסדיים בהם פועל בית 
המשפט מבטאים על כן הכרעות מהותיות ביחס לשיטה החוקתית, לשלטון החוק, ולאופי המשפט. בסדה 

ם ראשויים ומשיים על תפקיד בית המשפט בחברה ומעמדו עסוק בושאים אלה באמצעות עיון בחומרי
המוסדי, ויפגש עם שופטות ושופטים ממגוון ערכאות (בהם: שופטי בית המשפט המחוזי, הכלכלי, בית 
הדין לעבודה, בית הדין למשפחה, ועוד) העוסקים במגוון תחומי המשפט (אזרחי, פלילי, זיקין, משפחה) 

ן על עבודת השיפוט ועל האתגרים העיויים והמעשיים שכרוכים בהכרעה על מת לשמוע ממקור ראשו
השיפוטית. השליש הראשון של הסדה יוקדש לעיון בספרות יסוד על התפקיד החברתי והמאפייים 
המוסדיים של בית המשפט. יתר הסדה יוקדש למפגשים עם שופטות ושופטים, שלקראתם יתבקשו 

או החלטה או החלטות שיפוטיות שישפכו אור על המעשה השיפוטי בו התלמידים לקרוא חומר עיוי ו/
  דון.

   :– 80%יירות תגובה הסופי הציון מרכיבי

  20% –השתתפות תורמת במפגשי הסדה                                     

  הוכחות בכל מפגשי הסדה היא חובה. היעדרויות מחייבות אישור מראש. 

יירות תגובה לקראת שמוה ממפגשי הסדה, לפי בחירת  8ם יש להגיש בסה"כ מהלך שת הלימודיב
  התלמיד/ה.

  

  99-3002-01  שלמה-אגון סיון"ר ד בילאומי למשפט הסדה

International Law Workshop 

  . 16:00-18:00ב', יום שלישי  סמסטר

רקע העלייה בכוחם של המשפט הבילאומי ומוסדותיו בעשורים האחרוים, והשפעתם של אלו על אופן  על
התהלותן של מדיות ריבויות בזירה הגלובלית, כמו גם בתוך המדיה פימה, סדה זו מבקשת לעסוק 

הבילאומי  באופן קרוב וביקורתי במגוון היבטים הוגעים לישראל כשחקן במשפט הבילאומי, ולמשפט
כשחקן בישראל. זאת מבקשת הסדה לעשות תוך בחית שורה של תחומים המהווים כר לדיון מורכב 
ומעורר מחשבה בממשק שבין ישראל והמשפט הבילאומי, ובכלל זה, התחום של דיי לחימה, מאבק 

שיפוט ויישוב בטרור, סחר בילאומי, השקעות זרות, סייבר, פליטים, מיסוי בילאומי, זכויות אדם, 
  סכסוכים בילאומיים ועוד. 

המפגשים הראשוים של הסדה קדיש להחת התשתית התיאורטית הדרשת לדיון וללימוד מספר  את
טקסטים מרכזיים בתחום. לאחר החת בסיס משותף, יופיעו בפי תלמידי הסדה שורת דוברים מן 

הכותבים ופועלים בתחומים  –גזר הפרטי מן המגזר הציבורי כמו גם מן המ –האקדמיה והפרקטיקה 
  שוים ומגווים בממשק של המשפט הבילאומי וישראל. 

 30%, השתתפות פעילה:  :– 70%יירות עמדה הסופי הציון מרכיבי

  

  '. ג שה של הסדה חובת השלמת עבור לבחור יש שמתוכן הסדאות לרשימת שייכת לא -  מיוחדת סדה* 

  

  עיויים סמיריוים. 8

  

 99-247-01 הראל אסף ר"ד	הציבורי במשפט פרטיים גופים

Private Bodies in Public Law 
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 . 12:00-14:00 חמישי יום', א סמסטר

בשים האחרוות הולכת ומטשטשת האבחה המסורתית בין ה"משפט הפרטי" ל"משפט הציבורי". 
אל המשפט הפרטי, וההיפך. אם בעבר יתן טשטוש הגבולות מקורו בחלחול עקרוות מהמשפט הציבורי 

היה להצביע על חומה בצורה החוצצת בין שי התחומים, קו הגבול החוצץ כיום בין שי התחומים הו 
 מעורפל מאי פעם.

הסמיר יעסוק בהצגת תהליכים הקוראים תיגר על האבחה המסורתית בין שי התחומים, תוך מתן דגש 
שפט הציבורי אל תוככי המשפט הפרטי. בתוך כך, דון במודלים שוים על תהליך חלחול עקרוות מהמ

 הדוגלים בתחולת זכויות אדם חוקתיות, לרבות עקרוות יסוד מן המשפט הציבורי, במשפט הפרטי. 

 .  ;%30יירות עמדה והשתתפות פעילה: %70 -עבודה סופית הציון הסופי:  מרכיבי

  

 99-269-01 שמואלי בימין' פרופ	הזיקי בדין במשפחה יחסים

Intrafamilial Tort Actions 

 12:00-14:00 חמישי יום', א סמסטר

"טהורים" (כמו  משפחה דיי כולם שלא, דיים של מסועפת מערכת בתוכו מאגד במשפחה המשפטי הדין
  ).מזוות או אימוץ, גירושין דיי של בסוגיות

) זוגיות ודיי וילדים הורים(יחסי  ודייה המשפחה מערכת של השקה בקודות תמקד הסמיריון במסגרת
 הדין כמה עד דהייו, המשפחתי לתא מיוחדת התייחסות מחויבת האם בחןזיקי. -האזרחי עםהדין
 יותר המבצעים עם מחמיר הוא האם – המשפחה במסגרת דווקא העשות ועוולות לעברות אחרת מתייחס

? שוות בסוגיות זוג בי בין ליחסים וילדים הורים יחסי בין להשוות יתן האם? זרים בין מאשר פחות או
 בגין זוג בי גד זיקין:תביעות שיידוו הסוגיות בין? המשפחתי לתא ייחודיות עוולות קיימות האם

 והתעללות אלימות, ראיה הסדרי הפרת", זרע, "גיבת שים ריבוי, כורחה בעל אישה גירוש, גט סרבות
 דיווח אי, אלימות בגין ההורה גד זיקין תביעות; המשמורן הזוג מבין הילד חטיפת, שוים מסוגים
 שיכווו בושאים עמדה יירות מספר להגיש הסטודטים יידרשו הסמיר במהלך. רגשית או פיזית והזחה
 .בשיעורים לדיון בסיס שיהווה מה,  מחה קריאה דרך אליהם

 .100% - פעילה והשתתפות עמדה יירות: הסופי הציון מרכיבי

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  99-289-01 אייל עדי' פרופ  המשפט בבית ופסיכולוגיה תקשורת

Communication and Psychology in the Courtroom 

  . 12:00-14:00 שלישי יום', ב סמסטר

 סקור בסמיר. עדים ובחקירת בשיכוע, בטיעון מיומות מעט לא דורש דין עורכי של המשפטי העיסוק
 הספרות את למד. המשפט בבית להשתמש יתן בהם שוות פסיכולוגיות והטיות שוים תקשורת סגוות

 בחקירה או בטיעון" להתאמן" יוכלו ותלמידה תלמיד כל בהן  סימולציות ובה בתחום התיאורטית
 התמודדות להביןדרכי וביכולת חווייתית בלמידה יושם רב דגש. השוות לתיאוריות המותאמים בסגוות
 החברים בפי" להופיע" ומוכות באגלית קריאה תידרש. אושית מבחיה מורכבים מצבים עם יצירתיים
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  . לכיתה

  70% -סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי

 .30% –השתתפות פעילה והצגת ייר תגובה                                      

  
  
  
  

  99-415-01 שטרן שי ר"ד  במשפט קהילות

Communities in Law 

  . 12:00-14:00 חמישי יום', א סמסטר

 המערכות של הראוי עיצובן אודות הציבורי הדיון את החיה  2008 בשת שפרץ העולמי הכלכלי המשבר
 ראוי האידיבידואלי האידיאל כי הכרה גם בחובה שאה העולמית השווקים התמוטטות. חיים או בהן

 למקום היחיד של העתו על המושתתים התמריצים ומערכי השוק במגבלות ההכרה. מחודשת לבחיה
 ההיתכות אודות גם כמו, כלכלי הסדרה כמגון פעולה שיתוף של תפקידו לבחית מהלכים הולידה רווחיו

, המוכרים החברתיים המוסדות אחד עומד הסמיריון של במרכזו. המשפט באמצעות להטמעתו
 מאתגרת, יחידים בין פעולה שיתוף המשמיעה, הקהילה. הקהילה: להגדרה ביותר והקשים, המורכבים
 של דעת לשיקול היחיד זכויות של מסוימת הכפפה משמיעה שהיא בכך אידיבידואליות חברתיות תפיסות
, סוציולוגיה דוגמת, שוים מחקר בשדות בהרחבה דון ומקומו הקהילה במוסד שהעיסוק בעוד. אחרים

 אף ולעיתים, מצומצם ותר זה מוסד אודות המשפטי שהשיח הרי, פוליטית ופילוסופיה אתרופולוגיה
  .העין מן סמוי

 וביישומים, במשפט הקהילה למוסד הכרה מתן בדבר וורמטיביים תיאורטיים בשיקולים יתמקד הסמיר
 החברות דיי, המשפחה דיי, החוזים דיי, הקיין דיי: דוגמת שוים משפט בתחומי זו הכרה של מעשיים
  .העבודה ודיי

השתתפות פעילה ;   ;- 30%יירות עמדה 60% -עמ')  10הציון הסופי: עבודה סופית (בהיקף של עד  מרכיבי
 . 10% -בכס הבילאומי שייערך בושא "קהילות במשפט" בחודש יוי בפקולטה 

  

  

  

  

  

  

  99-418-01 ובראן'ג -תותרי מאל ר"ד	מקומי שלטון דיי

Local government law 

  .15:00-17:00 שי יום', ב סמסטר

השלטון המקומי תפס כמערכת ממשל מקומי המגשים את הערכים והצרכים של הקהילה המקומית, 
באמצעות חברי הרשות המקומית שבחרים 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 
שאיה 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 הסמיר: לסמיר שלוש מטרות עיקריות. הראשוה 
שלטון -השלטון המקומי, גבולות הרשויות המקומיות, מימון הרשויות המקומיות, יחסי שלטון מרכזי

מקומי ודמוקרטיה מקומית. השייה היה הצגת תפקיד הרשויות המקומיות בהקשר הישראלי בהיבט 
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קע, רישוי עסקים, אספקת שירותים, מימון מוסדות הפיתוח המקומי והאזורי בתחום: תכון שימושי קר
ציבור ועוד. השלישית היא הבת האופן שבו משפט השלטון המקומי מעצב את היחסים החברתיים בין 

  קבוצות, לעתים מייצר ולעתים אחרות משעתק את אי השוויון בין קבוצות.

 . 50% -ייחסים לחומר הקריאה יירות עמדה המת. 50% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  

  

  99-434-01 ברד יצחק' פרופ	למשפט דת בין: הלכה

Halakha – Between Religion and Law 

  .12:00-14:00 חמישי יום', א סמסטר

, כן על). המשפטי(הביטוי  הדת של מביטוייה אחד היא שההלכה ההחה עומדת זה סמיריון ביסוד
 לשיטות ביחס, ייחודי באופן אותה ומעצבים המשפטית השיטה אל מחלחלים הדת של היסוד מאפייי
  :שוות בסוגיות דיון תוך, ההלכה על השפעתם ואת אלו יסוד מאפייי יבחן הקורס. אחרות משפט

 על) הבסיסיים ממרכיביה אחד היא(שההתגלות  הדתית ההכרה תורת משפיעה כיצד -ההתגלות  .א
", "בת הקודש"רוח ב פסיקתם לצורך פוסקים של שימושם מידת תיבחן זו במסגרת? ההלכתי ההליך
 .לחסידות/או ו לקבלה יחסית גבוהה גישות שלהם פוסקים בייחוד ייבחו. ועוד אליהו", "גילוי קול

 שימת תוך, אלו מוסדות בחן. למסורת וזיקה שמרות מבטאים שוים הלכתיים מוסדות -המסורת  .ב
(בעיית  לקדמה מסורת ובין) הטעות(בעיית  לרציוליות מסורת בין התגשות במצבי מיוחד דגש

 .אורתודוקסיים שאים פוסקים של פסיקתם דרך אחר גם עקוב השוואה לשם). ההלכה השתות

 של השפעתם יכרת שבהם, שוים הלכה תחומי"מיקרו" ב יידוו, היסוד במאפייי"מקרו" ה דיון על וסף
 ההלכה על הדת השפעת גם תידון. ועוד) הראיות(דיי  השבועה), עושין(דיי  הכפרה דוגמת, דתיים רעיוות
 במצבי התגשות: ובייהם, פסיקה וכללי משפטיים מוסדות על השפעה. א: וספים היבטים בשלושה
, אמוה, קדושה: בהלכה כלליות דתיות תופעות של השתקפותן. ב. ועוד שמיים ידי לצאת החובה, חומרה
  .הכללי המשפט לעומת שוות לתופעות הדתי המשפט מתייחס כיצד: משווה משפט. ג. ועוד כווה

 .20% -והרצאה פעילה השתתפות. 80% - סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי

  

  

  

  

  

  99-438-01 אגון-שלמה סיון ר"ד  בילאומיים משפט ובתי סכסוכים יישוב

Dispute Resolution and International Courts 

  15:00-17:00 שי יום', א סמסטר

 בהיקף גם כמו"ל, הבי בזירה בפועלים הדין בתי במספר יכר גידול חל האחרוים העשורים שי במהלך
 של רחב מגוון על"ל בי משפט בתי של השיפוט סמכות כיום משתרעת, זו במסגרת.  בידם התוה הסמכות
 במקרים, לעבר ביגוד, כן כמו"ל. בי והשקעות, סחר, אדם זכויות, פלילי"ל בי משפט: זה ובכלל, תחומים
 רקע על. שבחובה שיפוט סמכות היה אלא, המדיות של להסכמתן עוד כפופה איה זו שיפוט סמכות רבים

 גם כמו"ל, הבי המשפט של ועיצובו בפיתוחו מרכזיים לגורמים"ל בי דין בתי הפכו, אלו תמורות
  .כאחד ופרטים מדיות של האיטרסים על השפעה רבי לשחקים

 הסיבות את ויתח הגלובלית בזירה כיום הפועלים המשפט בתי של ההתפתחות אופן את יבחן הסמיר
 דיפלומטי סכסוכים ישוב ממודל תחומים של רחבה בקשת"ל הבי הקהילה של המעבר את שהיעו

 דין בתי במספר הסמיר יתמקד בהמשך'). ג צד הכרעת על(המבוסס  שיפוטי למודל) הסכמה על(המבוסס 
יהם,  מרכזיים"ל ביהדין בית(בי העולמי הסחר ארגון של הסכסוכים ישוב מערכת, בהאג לצדק"ל הבי ,
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 של פעולתם אופן על מקרוב לעמוד ויבקש), אדם לזכויות האירופי הדין ובית"ל, הבי הפלילי הדין בית
 משותפים ואתגרים רחב סוגיות מספר של ביקורתי ויתוח לדיון הסמיר יפה, לבסוף. אלו שיפוט מוסדות
; אלה שיפוט מוסדות ולקדם להשיג שועדו המטרות סוגיית: כגון"ל בי משפט בתי בפי כיום היצבים
 המדיה לגבולות מחוץ הפועלים משפט בתי יצבים מולו הלגיטימציה אתגר; שלהם האפקטיביות שאלת

 וכפילות הסמכויות חפיפת בעיית; אזרחיה ושל שלה האיטרסים על במישרין והמשפיעים הדמוקרטית
 דין בתי של יחסיהם ושאלת"ל; הבי במשפט ופרגמטציה שיפוט מוסדות ריבוי של במציאות ההליכים

תיים דין ובתי"ל בימדי.  

 .30% –. השתתפות פעילה 70% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-801-01 רייך אריה' פרופ  *הבילאומי הסחר של רגולציה

International Trade Regulation 

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

This seminar will deal with the international regulation of international trade flows.  

3 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 
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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%

  '. א מסמסטר חצי במהלך, אלה במועדים יתקיים הסמינר*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-878-02 ביטון-'מרקוביץ מרים ר"ד	רוחי קיין בדיי מתקדמות סוגיות

Advanced Issues Intellectual Property Law 

  . 12:00-14:00 חמישי יום', ב סמסטר

 במסגרת. הרוחי הקיין דיי של ומעשיים תיאורטיים בהיבטים יתמקד רוחי בקיין סוגיות הסמיריון
 את, הרוחי הקיין בזכויות להכרה בסיס מהוות אשר השוות התיאוריות את ותח סקור הסמיריון
 הרוחי הקיין דיי בתחום מרכזיות עכשוויות בסוגיות גם ועסוק, סביבן שהתפתחה המחקרית הכתיבה

, העבודה תיאוריית, הכלכלית הגישה: השוות הגישות את כוללות שיידוו התיאוריות. תחומיו מגוון על
 הושאים. ועוד מתקן וצדק חלוקתי צדק של תיאוריות, רטיותדמוק תיאוריות, האישיות תיאוריית
 ולא עושר דיי שבין היחס: הם הושאים של התיאורטיים להיבטים התייחסות תוך שיידוו המעשיים
 תוך פטטים בדיי הושאית לכשירות ביחס הלכות, הכלל חלת של שימורה, הרוחי הקיין ודיי במשפט
, הרוחי הקיין דיי של בילאומית הסדרה, עסקים לעשיית ושיטות מחשב תוכת על הגה על דגש שימת

 יתמקד הדיון. יתיר שהזמן ככל וספות חשובות וסוגיות פטטים ודיי עסקית יזמות שבין הממשק
 תוך שבחרו השוות והסוגיות עליהן והביקורות מהתיאוריות אחת בכל הוגעים טקסטים ויתוח בקריאה

  .שוים בהקשרים הישראלי לדין גם התייחסות

  

 .20% - פעילה השתתפות. 80% - סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-4000-01  קפלן יותם"ר ד פרטי משפט של תיאוריות

Private Law Theory 

  . 12:00-14:00א', יום חמישי  סמסטר

הקורס ועד להקות לסטודטים כלים לחקירה תיאורטית בתחומי המשפט הפרטי, עם דגש על עפי היסוד 
של התחום (חוזים, זיקין, קיין ועשיית עושר). בקורס דון בכמה משאלות היסוד של התחום: מהם 

לאתרם העקרוות הראשויים המעצבים את המשפט הפרטי? האם יש עקרוות יסוד כאלה, האם יתן 
ולתארם, ואיזו משמעות אופרטיבית עשויה להיות ללימוד עקרוות כאלה? דון בכמה מהתיאוריות 
המרכזיות הרווחות כיום בספרות המשפטית, ובתשובות שהן שואפות לספק לשאלות אלה. הקורס 
ט מתמקד בתיאוריה ביקורתית למשפט פרטי, תיאוריה כלכלית, תפיסות הוגעות לאוטוומיה של הפר

  ותורות של צדק מתקן. כמו כן, דון ביסיוות לשלב ולגשר בין התיאוריות השוות. 

  בקורס יושם דגש על יישום התיאוריות הלמדות על פסיקת בתי המשפט בישראל.  

. וכחות והשתתפות פעילה 10% –. הרצאה בושא העבודה 80% –עבודה סמיריוית  :הסופי הציון מרכיבי
 .10% –הקריאה על בסיס חומר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מחקריים סמיריוים. 9

  99-203-02 רדזיר עמיחי' פרופ	ומשפט הלכה – הישואין מן הובעים חיובים

Martial Obligations – Halakha and Law 

  .16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

 החיובים מערכת של התחום הוא היהודית בהלכה הדורות כל לאורך להתפתח הממשיכים התחומים אחד
 בי בין שוצרו בכאלה גם, הישואין לאחר הוצרים החיובים לצד, מכירה זו מערכת. ואשתו הבעל שבין
  .המשפט בבתי והן הדין בבתי הן, כיום גם זו ממערכת לחלקים רבה השפעה יש, כידוע. לפיהם אף הזוג

 של חיובים הן הכוללת זו מורכבת במערכת הכללים מרכיבים של בשורה לדון שתדל הסמיר במסגרת
; מהם והמסתעף המזוות חיוב; ומרכיביה הכתובה; שידוכין הסכמי: לבעלה אישה של והן לאשתו הבעל
. ועוד בישואין הכלכלית המערכת על הזוג בי התהגות השפעת, בישואין הרכוש מעמד; ידיה מעשי

 הקדומים ממקורותיו החל, העברי במשפט ורישומיים משפטיים מקורות של רחב במגוון יעסוק הסמיר
 ספרות"ל? חז ספרות; שבכתב התורה): הישראלי בחוק מעמד יש החיובים מן לחלק(שהרי  לימיו ועד
 למשפט הבסיס הוא אלה ממקורות יכר חלק. ועוד דין בתי פסיקת; קהל ותקות חכמים תקות"ת; השו

 שמקורם הסדרים(הן  בהלכה הישראלי המשפט מעמד של השאלה תיבחן, כן כמו. הוהג הישראלי
) השיתוף חזקת כמו העליון המשפט בית של בפסיקות שמקורם כאלה והן, ממון יחסי חוק כמו בחקיקה

 בתי של דין פסקי ועל רביים דין פסקי של ביקורתית קריאה על הסמיר בפגישות ייתן מיוחד דגש
  ).ועוד כתובה(מזוות,  אלה בסוגיות ההלכתי הדין את בתוכן המערבות בסוגיות העוסקים המשפט

 .העבודה להגשת תאי היה בהרצאות השתתפות. 100% - סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-264-01 שפירא חיים ר"ד  העברי ובמשפט בהלכה החיים קדושת

Sanctity of Human Life in Jewish Law 

  .16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

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

 חיי, אחר חיי מול האדם חיי, דתית חובה מול החיים קדושת: הבאים הושאים יידוו השאר בין. אחרים
, הריון הפסקת, חסד המתות: רפואית באתיקה סוגיות, אחרים והגת עצמית הגה, רבים חיי מול היחיד
  .ועוד איברים השתלת

 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  99-271-01  בדור אריאל' פרופ	משפטיים מאמרים לכתיבת סדה

Legal Articles Writing Workshop 

  .16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 לתואר מצטייים לתלמידי וכן תזה עם שי ולתואר דוקטור לתואר לתלמידים מיועדת הסדה: הערה
 באישור להתקבל יוכלו זאת קבוצה עם מים שאים תלמידים. 85 על עולה ציויהם שממוצע ראשון
  .בלבד המרצה

 לרבות, ופרסומם מאמרים ולכתיבת משפטי למחקר הוגעים מגווים היבטים ויידוו יילמדו בסדה
 מאמר יכתוב מהסטודטים אחד כל. לפרסום וההגשה הכתיבה, המתודולוגיה, המחקר, הושא בחירת
  .המרצה עם שיתואם בושא מקורי

 ופרסומם משפטיים מאמרים כתיבת של כלליים היבטים יידוו הראשון בסמסטר הסדה בפגישות
 פגישות יתקיימו במקביל. בעבודתם הסטודטים את שישתפו שוים ממוסדות למשפטים מרצים ויתארחו
  .הסטודטים עם אישיות הדרכה

 עיקרי את הקבוצה בפי הסטודטים יציגו שבהם מרוכזים מפגשים מספר יתקיימו השי הסמסטר במהלך
  .שיכתבו במאמרים שיפותחו הרעיוות

  .בסדה ההשתתפות מכלול ועל המובחר המאמר איכות על יתבסס הציון

  .100% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית (מאמר) והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-275-02 ספיר גדעון' פרופ  ישראל במדית השבת

Shabbat in israel 

  . 12:00-14:00 חמישי יום', א סמסטר

  

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

 מרכזי כמרכיב ותפסו המדיה של הראשוות בשותיה קבעו השבת בסוגיית העיקריים ההסדרים
 סיבות משתי וזאת בעיתו דבר היו בשאלה מעמיק דיון, זאת חרף. ומדיה דת בעיייקוו -בסטטוס
.אם מלאה כמעט קריסה כדי עד ומתכרסם הולךקוו -הסטטוס האחרוים בעשורים, ראשית. עיקריות
, שית. בשטח המציאות לבין הספר דין בין הפער התרחבות בשל ואם המשפט בית של החלטות באמצעות

 בשאלת זה ובכלל המדיה של היסודיות הזהות בשאלת מחודש לעיסוק בשל בישראל שהציבור דמה
  .השבת

סקור את השיח העיוי וההלכתי בשאלת השבת הציבורית, תאר את ההסדרים המשפטיים  בסמיר
הוהגים, את האופן שבו התפתחו והשתו על ציר הזמן ותחקה אחר הגורמים האחראים לשיויים אלו. 

  כמו כן, בחן את היוזמות השוות לרפורמה בהסדרה המשפטית של הושא ועריכן.   

 

  20% –פה -ציון הסופי: ראשי פרקים והצגה בעלה מרכיבי

 .80% –עבודה סמיריוית                                      

  
  
  
  
  

  99-277-01 פרז אורן' פרופ	במשפט ועמימות אבסורד, פרדוקס

Paradox, Absurdity and Trial Ambiguity 

  .17:00-19:00 ראשון יום', ב סמסטר

 חוקתי מעמד בעל חוק לחוקק יכולה הכסת האם? שקר אכן הוא" שקר הוא הזה"המשפט  המשפט האם
 איסור או בעבדות הכרה: כגון משפטיים אבסורדים של דים מה? משוריין ברב אלא לשות תוכל לא שהיא
 קיומם האם? משפטית בעיה גם כן ועל לוגית בעיה מהווה במשפט עמימות האם? לשים הצבעה זכויות על
  ?בעיה בכלל היא במשפט ועמימות אבסורדים, פרדוקסים של

יעסוק בכל השאלות האלה ועוד. הסמיר יתחיל בדיון כללי למושג של פרדוקס, אבסורד ועמימות  הסמיר
תוך היעזרות בספרות לא משפטית ובדוגמאות שוות ולאחר מכן יפה ליישום של מושגים אלה בשדה 
המשפט תוך מתן דוגמאות הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט הזר. בחן הן שאלות דוקטריריות 

הדוקטריה החוקתית  –של: כיצד המשפט מתמודד עם בעיית עמימות בהקשר של איסורים פליליים (למ
האם המשפט הוא ביסודו מערכת  –והן שאלות ברמת המטא  Void for Vaguenessהאמריקאית של 

  פרדוקסלית.

  

 . .– 20%וכחות והשתתפות 80% -הציון הסופי: עבודת סמיר  מרכיבי
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 דליה) בדימוס( השופטת	הפלילי במשפט חוקתיות סוגיות
 דורר

99-401-01  

Constitutional Issues in Criminal Law 

  . 16:00-18:00, שלישי יום', א סמסטר

 הדוקה זיקה, הפלילי בתחום הדין וסדרי הראיות דיי, המהותיים העושין דיי ובתוכו, הפלילי למשפט
 מצד, שכן. בסיסיים ופרטיים ציבוריים איטרסים בין מורכבים איזוים בו מתבטאים. החוקתי למשפט
, יחידים של איטרסים על גם אחת ולא, יסודיים ציבוריים ערכים על להגן מיועדים העושין דיי, אחד
 רצייות לפגיעות וחשודים אשמים חושפים מסוימים דיויים ואמצעים הפליליים העושים אחר ומצד

 רשויות בין היחסים מורכבות מתבטאת הפלילי המשפט בתחום ועוד זאת. שלהם חוקתיות בזכויות
 המשפטי היועץ, המשטרה(ובתוכו  המבצעת והרשות השופטת הרשות, המחוקקת הרשות: השוות השלטון
  ).והתביעה לממשלה

  

 בהרצאות השתתפות. 100% - פעילה והשתתפות הושא הצגת, סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
 .העבודה להגשת תאי היה והסטודטים המרצה

  

  

  

  

  

  

  

  

  99-429-01 אלברשטין מיכל' פרופ	ותיעוד שחזור, הדמיה: ושפיטה גישור

Mediation and Adjudication: Reconstruction and Documentation 

  .16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

 אלטרטיביות תועות ושל סכסוכים יישוב תחום של תיאורטיים יסודות הסטודטים בפי יחשוף הסמיר
 תורות בתפיסת הסמיר יעסוק, בוסף. קובציוליים משפטיים להליכים חלופות המציעות שוות

, הסמיר במוקד. העליון המשפט בית של דין בפסקי ביטוי לידי באות הן שבו ובאופן שוות משפטיות
 העליון המשפט בית של ומוכרים תקדימיים דין פסקי של מחדש"הסרטה"  על המבוסס מחקרי דגם ביית
, תיאורטיות משפטיות תורת לתפיסות בהתאם דין פסקי יתחו הסטודטים. יותר מוכות ערכאות של או

 הליכים באמצעות עיבוד תוך הדין פסקי את מחדש יסריטו אשר חיות בסימולציות ישתמשו
 הללו התהליכים כל. האלטרטיביים בעקרוות שימוש תוך הדין פסקי את מחדש יקראו, אלטרטיביים

  .הסמיר במסגרת שיוגשו המחקר לעבודות בסיס וישמשו כתיבה דרך או וידאו באמצעות יתועדו

. הצגת עיקרי 10% –. הגשת רעיון למחקר או ייר תגובה 80% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי
 .10% –המחקר 

  

  99-436-01 בל אבי' פרופ	הבילאומי במשפט קיין

International Property Law 

  .16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר
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 בהקשר שעולות משפטיות סוגיות מעט לא יש אולם. הבילאומי במשפט קיין דיי שאין לומר מקובל
 ממדיה עוברת ריבוות. אחרות מדיות של אפילו או זרים אזרחים של רכושם וטלות מדיות. בילאומי
 זה מחקרי בסמיר. ים באזוריריבויות - לא קיייות זכויות המשך אודות שאלות מעלות וכך למדיה
 זכויות על משפיע או מגביל, מגדיר הבילאומי המשפט בהם אחרים הקשרים והן אלה סוגיות חקור

  .קיייות

 .המרצה"י ע יימסרו פרטים: הסופי הציון מרכיבי

  

  99-437-01 ברון תן ר"ד	השיפוט מערכת של ההיסטוריה

The History of the Israeli Judicial System  

  .18:00-16:00 ראשון יום', א סמסטר

תחומי המשלב יסודות של משפט, היסטוריה, סוציולוגיה, -הסמיריון היא לעסוק בושא בין מטרת
פוליטיקה ופסיכולוגיה. החת היסוד של הסמיריון היא שכדי להבין את המבה ואת דרך הפעולה של 
מערכת השיפוט הישראלית (בתי משפט והשופטים בכל הערכאות) יש להכיר את ההיסטוריה שלה ואת 

מדטורי -ליכים שעברה במאה השים האחרוות, תחת שלושה שלטוות שוים: עות'מי, בריטיהתה
  וישראלי. 
 :בארץ המשפט בתולדות מרכזיים אירועים של ההיסטורי הרקע את לבחון ישאף הסמיריון

 והפוליטיות החברתיות הסיבות, השופט של דמותו כגון, רלווטיים" משפטיים"חוץ  אלמטים גם יטופלו
  .האירוע של התרבותי והרקע לושא הקשורות

 שלהיסטורי -משפטי במחקר המשתתפים יעסקו, בתחילה שיוצג העיוי ההסבר מלבד, הסמיריון במסגרת
 הדרכה ותיתן, היסטורי במחקר מוקדמת הכשרה דרשת לא. ושיפוטיות משפטיות והתרחשויות פרשיות
 בהתאם, המחקר ושא את בעצמם יבחרו בסמיריון המשתתפים. השוים לושאים המקורות להשגת
  .מסוימת בתקופה או משפטי בתחום שיגלו לעיין

  .30 –. השתתפות פעילה והרצאה 70% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  99-441-01 פלדמן יובל' פרופ  ופסיכולוגיה משפט

Law and Psychology 

  . 16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

"משפט  -(יתן ללמוד רק אחד מהשיים  99-394אקסקלוסיבי: משפט וכלכלה התהגותית  תאי
  ופסיכולוגיה" או "משפט וכלכלה התהגותית") 

 הסמיריון יקה, ראשון בשלב. לפסיכולוגיה משפט בין התיאורטיים ההשקה בתחומי יתמקד הסמיריון
, מתודולוגית מבחיה והן תיאורטית מבחיה הן, ויישומית מדעית כדיסציפליה לפסיכולוגיה בסיסי מבוא
 הספרות סוגי שי ייסקרו, שי בשלב. ופוליטית קוגיטיבית, חברתית בפסיכולוגיה מיוחד דגש שימת תוך

 מצב, שפיות אי, ילדים החזקת(לדוגמה:  המסורתי השילוב, לפסיכולוגיה משפט שבין בתפר המרכזיים
 ביחס אפשריים מחקר כיווי ויוצעו) בעבודה ואפליה קיין, זיקין(חוזים,  יותר המודרי והשילוב) פשי
  .הללו הספרות מסוגי אחד לכל

 והטיות מוגבלת רציוליות, וקבוצות יחידים"י ע החלטות קבלת תהליכי: הם שייסקרו הספרות סוגי
 לגיטימציה, ודיוית חלוקתית הוגות, לתרבות התהגותיות גישות, ואלטרואיזם אגואיזם, קוגיטיביות

 שלוש קיימות העבודה ושא בבחירת. חברתית והשפעה עמדות, לאכיפה אלטרטיביות גישות, שלטוית
 או אחד סוג של תיאורטי יישום. 1): לגופן יישקלו עבודות של אחר לסוג הצעות כי(אם  מועדפות אפשרויות

 משפט או וכלכלה משפט(כגון:  תיאורטי זרם על ביקורתית לכתיבה לעיל שצויו הספרות מסוגי יותר
(כגון:  משפטית בדוקטריה לעיל שצויו הספרות מסוגי יותר או אחד סוג של תיאורטי יישום. 2); וחברה
 לכתיבת לעיל שצויו הספרות מסוגי יותר או אחד סוג של יישום. 3); עבודה דיי, חוזים דיי, משפחה דיי

 אם, בפועל מחקר לעשיית ציפייה(אין  הסטודט"י ע שייבחר ושא בכלאמפירי, -התהגותי למחקר הצעה
  ).וספת הדרכה תיתן זאת לעשות שיבחרו לסטודטים כי

 .10% -. השתתפות פעילה 90% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי
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   99-447-01וסים יעקב ר"ד  במיסוי יסוד עקרוות

Fundamental Principles of Taxation 

  . 16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 מס מערכות ויישום עיצוב במסגרת העולות משפטיות שאלות על משפטיים חוץ בהיבטים יעסוק הסמיר
 בישראל הדין השפעות את ותח ציבורית מס מדייות לעיצוב השוות הדרכים את בחן(ורווחה).. 
  .המדייות של המימוש מידת על ופרשותו) אחרות(ובמדיות 

 ושאים במספר וכן, אכיפה, ומורכבות יעילות, מחדש חלוקה כגון, כלליים בושאים יעסוק הסמיר
 תשלום, הרווחה מדייות כגון, בישראל העכשווי הציבורי השיח במרכז מצויים חלקם, אחרים ספציפיים
  .זוג בי מיסוי, בילדים טיפול הוצאות יכוי התרת, שלילי הכסה מס, קצבאות

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

  

  

  

  

  

  

  

  99-448-01  לורברבוים יאיר' פרופ	ההלכה של בפילוסופיה סוגיות

Issues in Philosophy of Halakha 

  .16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

סוגיות בפילוסופיה ובתיאוריה של ההלכה. בסמיר ייעשה שימוש בתיאוריות של הסמיר יעסוק במגוון 
גם על מה שייחודי להלכה כמערכת ורמטיבית -המשפט כדי ללמוד על המשותף למשפט ולהלכה כמו

הלכתית, סוגיות בתורת המשפט -דתית. ושאי הסמיר הם קודת מפגש בין סוגיות הלכתיות, סוגיות מטא
  ), וסוגיות מרכזיות במחשבת ישראל.Legal Theory-(וב

הסוגיות שיידוו בסמיר הן: א. מסורת, חידוש ופרשות (הקבוע והמשתה) בהלכה. ב. פורמליזם משפטי 
ופורמליזם הלכתי. ג. הלכה משפט טבעי ומוסר. ד. כללים וטעמים במשפט ובהלכה (הלכה וטעמי המצוות). 

ואגדה, הלכה ומוסר, הלכה וקבלה). ו. מטרות המשפט ומטרות  ה. גבולות המשפט וגבולות ההלכה (הלכה
  ההלכה. ז. ריאליזם הלכתי. ח. חקיקה, פסיקה ומהג במשפט ובהלכה.

בכל הושאים האלה יידוו גישות שוות, הן של משפטים ופילוסופים הן של בעלי הלכה והוגים לאורך 
  תולדות ההלכה ותולדות המחשבה היהודית.

ם שלמדו קורס בחירה בושא זה בשה"ל תשע"ו יכולים ללמוד בסמיר, שכן יילמדו בו הערה: תלמידי
  סוגיות וספות.

  

  10% –. השתתפות פעילה 90% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי
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  99-476-01 חבה יעקב ר"ד	עברי פלילי במשפט סוגיות

Jewish Criminal Law 

  .16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 להציג גם יהיה יתן שדרכן סוגיות ייבחרו. העברי הפלילי לדין הקשורות שוות בסוגיות יעסוק הסמיר
, לדוגמא, כך. העברי הדין מחקר של שוות ושיטות העברי במשפט ושאים עם התמודדות של שוים סוגים
  "ת.השו כגון, יותר מאוחרת ובספרות התלמוד בסוגיות לעתים תמקד

  

הסוגיות שיילמדו: שיקולי עישה; הפללה עצמית; מבחי האשם; סייגים לאחריות הפלילית; עבירות  בין
  עדים זוממים; גבה וגזלה; המשפט הפלילי בתפיסתו של הריב"ש. –ספציפיות 

  

 מחקר ספרות לקריאת יופו כשהסטודטים, המקורות של משותף ויתוח עיון תוך יידוו הושאים
  הידוים בושאים

  

  .10% –. השתתפות פעילה 90% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  

  

  

  

  

  99-487-01 דגן צילי' פרופ	השוק גבולות

The Market Boundaries 

  .16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

 בסוגיה הציבורי הדיון. לסוחר עובר ככס שיוגדר ראוי מה, השאלה הציבורי היום סדר על עולה אחת לא
, להשתלה באיברים הסחר, פודקאות ובשירותי בביציות הסחר דוגמת בהקשרים כלל בדרך מתרחש זו

 היא הקומודיפיקציה שאלת(מסחור).  הקומודיפיקציה מתגדי מצד לביקורת וזוכה ופורוגרפיה זות
 דיי, משפחה דיי, זיקין דיי, קיין דיי כמו רבות משפטיות בסוגיות גם ורלבטית משמעותית שאלה
  .מיסים ודיי ירושה

 ההקצאה במגון משפטית) התערבות אי(או  להתערבות השוים התאורטיים בשיקולים יתמקד הסמיר
 הפרק על עולה הסחירות שאלת שבהם, ספציפיות בסוגיות אלו תאורטיים שיקולים של וביישומים, השוקי
, הדם בק, הבית עקרת עבודת מסחור, זיהום במכסות סחר, הצבעה זכויות של הסחירות אי: דוגמת

 צבאי שירות, גוף זקי בגין פיצויים, קבוצות בין ספורט שחקי מכירת, לאימוץ בילדים סחר, פודקאות
  .ועוד בשכר

  

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

  

  99-4001-01 רוזברג- דציג הדר ר"ד	דלתות מרובה פלילי משפט

Multi-door Criminal Justice System 

  .בהמשך ימסרו מדוייקים מועדים- 'א סמסטר במהלך מרוכז באופן יתקיים הסמיר*
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אמריקיות עוברת בעשורים האחרוים רפורמות -מערכת המשפט הפלילי המודרית במדיות אגלו
הצדדים לו הם המדיה והאשם ואשר תוצאתו היא סקציה אשר  --מרתקות. ההליך הפלילי האדוורסרי 

מאבד את המוופולין שלו כהליך יחידי הקט כתגובה מדיתית לפשיעה. מגוים צדק  --עושית 
חדשיים הולכים ותופסים מקום לצדו של ההליך הפלילי האדוורסרי, הן כחלופה לו והן כהשלמה. חלק 

דדים וספים לסכסוך הפלילי, בייהם פגעי עבירה וציגי קהילה. ממגוים אלה מבקשים להכיר בצ
חלקם שואפים להשיג מטרות החורגות ממטרות העישה הקלאסיות, כדוגמת העצמת הצדדים, הגברת 
אמון הציבור, חיזוקן של קהילות והטבת מצבם של פגעי עבירה. סמיר זה יבקש לחשוף את משתתפיו 

דלתות, החובקת סוגים שוים של -שפט הפלילי העכשווית כמערכת מרובתלתהליך צמיחתה של מערכת המ
הליכים, מטרות וערכים. במסגרת זאת, דון בהרחבה במודלים שוים שהתפתחו בעשורים האחרוים 

אמריקי, חלקם בעקבות ביקורות שמתחו על יעילותו והגיותו של ההליך הפלילי - במשפט הפלילי האגלו
המשפט פותרי הבעיות; הליכי צדק מאחה; הטיות מההליך - ת בהן דון הן מודל בתיהאדוורסרי. דוגמאו

פליליים ועוד. בעוד שהסמיר יעסוק -הפלילי; היוועדויות יישוב טיפוליות; הליכים היברידיים אזרחיים
  יבשות, דגש מיוחד יושם על יישומיה וביטוייה במערכת המשפט הפלילי בישראל.-בתופעה חוצת

  10% –השתתפות פעילה ומשמעותית ציון הסופי: ה מרכיבי

  20% –הצגה פרוטלית של פריטי קריאה והובלת דיון כיתתי בעיים 

עמודים והצגת רפראט בפי הכיתה המציג את הושא, שאלות  10-15-עבודה סמיריוית בהיקף של כ
  70% –המחקר וכיווים ראשויים 
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  מחקריים מתקדמים תארים. 10

  

  99-271-01  בדור אריאל' פרופ	משפטיים מאמרים לכתיבת סדה

Legal Articles Writing Workshop 

  .16:00-18:00 ראשון יום', א סמסטר

 לתואר מצטייים לתלמידי וכן תזה עם שי ולתואר דוקטור לתואר לתלמידים מיועדת הסדה: הערה
 באישור להתקבל יוכלו זאת קבוצה עם מים שאים תלמידים. 85 על עולה ציויהם שממוצע ראשון
  .בלבד המרצה

 לרבות, ופרסומם מאמרים ולכתיבת משפטי למחקר הוגעים מגווים היבטים ויידוו יילמדו בסדה
 מאמר יכתוב מהסטודטים אחד כל. לפרסום וההגשה הכתיבה, המתודולוגיה, המחקר, הושא בחירת
  .המרצה עם שיתואם בושא מקורי

 ופרסומם משפטיים מאמרים כתיבת של כלליים היבטים יידוו הראשון בסמסטר הסדה בפגישות
 פגישות יתקיימו במקביל. בעבודתם הסטודטים את שישתפו שוים ממוסדות למשפטים מרצים ויתארחו
  .הסטודטים עם אישיות הדרכה

 עיקרי את הקבוצה בפי דטיםהסטו יציגו שבהם מרוכזים מפגשים מספר יתקיימו השי הסמסטר במהלך
  .שיכתבו במאמרים שיפותחו הרעיוות

  .בסדה ההשתתפות מכלול ועל המובחר המאמר איכות על יתבסס הציון

  

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

  

  

   עברי במשפט חוקרים סדת

  )העברי המשפט בתחום מחקר לתלמידי סדה(

  99-312-01 לורברבוים יאיר' פרופ

Workshop Scholars in Jewish Law 

  .16:00-18:00 רביעי יום, שתי

משפטים,  –החוקרים במשפט עברי ובחקר ההלכה יפגיש חוקרים מן הדיסציפליות השוות  סמיר
-16:00פעמים בסמסטר, בימי רביעי  4-תלמוד, היסטוריה, מחשבת ישראל ועוד. מפגשי הסמיר יתקיימו כ

 החוקרים של עתיים למפגשים הולמת מסגרת העדר בשל, השאר בין, ולדה לסמיר היוזמה. 18:00
 ושל, בישראל העברי והמשפט ההלכה חוקרי קהילת של למפגש מסגרת ליצור היא המטרה. וםבתח

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

  

 בהמשך יימסר: הסופי הציון מרכיבי
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ולמשפטים דין לעורכי שי תואר. 11  

  קורסים 11.1
 ההוראה תכית פירוט .הלימוד מסלולי שלושת את וכוללים שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי
  .השעות מערכת בפרק מצא מסלול לכל

  

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

Jewish Criminal Law 

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

 במקורות משותף עיון תוך תיעשה בקורס ההוראה. העברי הפלילי במשפט יסוד בשאלות יעסוק הקורס
  .הישראלי למשפט השוואה ערוך רלווטיים בושאים. העברי המשפט

הראשון של הקורס יעסוק במבה של המערכת הפלילית של ההלכה ובשאלות הוגעות לעיקרי  החלק
בעיקר בסייגים לאחריות היסוד העובדתי והמחשבה הפלילית. בחלק השי עסוק  –האחריות הפלילית 

  הפלילית.

  .העברי המשפט במקורות משותף עיון תוך תיעשה בקורס ההוראה

  .הישראלי למשפט השוואה תיערך רלווטיים בושאים

  

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

  

  

  99-002-01 רדזיר עמיחי' פרופ	בישראל המשפחה דיי של ההלכתיים היסודות

Halakhic Elements of Family Laws 

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

 דין פי על בישראל ייערכו יהודים של וגירושין("ישואין  בישראל המשפחה בדיי מרכיב עדיין היא ההלכה
 תוך, בישראל כיום הרלווטיים ההלכתיים המשפחה דיי של היסודות את בחן הקורס במסגרת"). תורה
  .הרביים הדין בתי בפסיקת ובפרט האחרוים בדורות הפסיקה על מיוחד דגש שימת

 אחר עקוב, כך אגב. השוים המשפטיים המוסדות התפתחות לגבי האפשר ככל רחבה תמוה ליצור שתדל
 גם רבה משמעות בעלי גורמים ואחר סיקההפ על השוות ההשפעות ואחר בכללה ההלכה ספרות התפתחות

  ).וכדומה שוה עדתית פסיקה(בשל  דהיום המשפחה בדיי

 תח. ההלכה ספרות מרחבי שוים מקורות של בכיתה יתוח ועל מאמרים קריאת על יתבסס הקורס
 וחרמות תקות, המשפחה לדיי הקשורים שוים שטרות גם ויותחו, הרביים הדין בתי של פסיקה בפרט
  .המשפחה דיי של" התורה"דין ב העוסקים הישראליים המשפט בתי פסיקת וכן ישראל מקהילות שוות

 הקידושין דרכי; לישואין כושר; וסדריהם הרביים הדין בתי מערכת: לדון שתדל שבהם הושאים בין
; ישואין והפקעת עגיות; גירושין ועילות גט; אזרחיים לישואין ההלכה יחס; בייהם והיחסים והישואין

 .ועוד וחליצה ייבום

 . 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-007-01 ברד יצחק' פרופ	העברי במשפט וקיין חיוב

Obligation and Property in Jewish Law 

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

 טריטוריות שתי הן אלו, לכאורה"קיין". ה לבין"חיוב" (החוזי) ה שבין ההבחה מקובלת העברי במשפט
  .כאחד משמים והקיין החיוב שבו למדי רחב מתחם בייהן, ברם, בדלות משפט

  :פרקים שלושה במסגרת המשותף למתחם יוקדש עיסוקו עיקר

 .ועוד אסמכתא, באמירה הקים דברים, דברים"קייית": ה ההתחייבות

 .ועוד ערבות, שותפות, פועלים ושכירות כסים שכירות: דמדומים תחומי

 .ועוד ושבועה דר", האה): "בההיא לקיין חיוב(בין  גישור מוסדות

  

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

  

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

Negotiation and Mediation – Theory and Practice 

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

 המספק כאמצעי, בישראל הסכסוכים יהול מערך של העיין במוקד האחרוות בשים מצוי הגישור תחום
  .חשובה חברתית הבטחה בו טמוה ואשר, סכסוכים לפתרון שיפוטית חוץ חלופה

  .זה בושא ומעשיות עיויות תובות ומעביר, גישור הליכי ביהול הכשרה לבוגריו מקה הקורס

  .סימולציות ומחציתן הרצאות הן ההוראה משעות מחצית

  

. וכחות מלאה 30% –. השתתפות פעילה 70% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים)  מרכיבי
  בקורס היא תאי לציון עובר בקורס. 

  

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

Developments in Public and Criminal Law 

  ). משפחה-גישור, ציבורי-פלילי: למסלולים( 16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

חידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומי המשפט החוקתי, המשפט המיהלי מטרת הקורס, שבו יוצגו ויידוו 
ודיי העושין, היא לתאר ולתח התפתחויות מהותיות שחלו בשים האחרוות בתחומי יסוד של המשפט 

 –הלכת הבשלות וזכויות רווחה; במשפט המיהלי  –הציבורי בישראל. בין היתר יידוו במשפט החוקתי 
 הרפורמה המתוכת בדיי המתה ומעמדם של פגעי עבירות. –ולציה; בדיי עושין סוגיות של הפרטה ורג

 

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  אלד'ח כבוב השופט	הכלכלי במשפט ופלילית אזרחית ליטיגציה

  

01-628-99  

Corporate Litigation – Civil and Criminal Aspects 

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

 הדיון. והפליליים האזרחיים בהיבטים, הכלכלית הליטיגציה בסוגיות ולשיח לדיוים הסטודטים חשיפת
 '.וכו לפרשות הקשורות מהותיות שאלות לצד, דין סדרי של פרוצדורליות שאלות של שיח ישלב

 התאגידית הליטיגציה היבט על דגש מתן תוך, הכלכלי המשפט לעולם צוהר לסטודטים ייתן הקורס
 ועבירות עוולות והבת בהגדרת כלים לסטודטים יקה הקורס. בהבייתה המשפט בית של ומקומו
 החשיבה דרך להבת כלים והקיית כלכלית ליטיגציה לכדי ותרגומן יומיומיות סיטואציות יתוח, כלכליות

 .הפסיקה ושיקולי הישראלי הכלכלי המשפט של

, ומגווים רחבים תאגידיים וסכסוכים סוגיות מוליד, רבה בריכוזיות המאופיין, הישראלי הכלכלה שוק
 אלו. בפרט הכלכלית המחלקה של ולבחיתה השיפוטיות הערכאות של לבחיתן לבקרים חדשות המגיעים

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

 הייחודיים היבטיהם על, הייצוגית והתובעה הגזרת התביעה כלי בהרחבה ייבחו האזרחי באספקט
 תביעות במסגרת מקדמיים הליכים, להגשתן הקודמים ההליכים בחית כך בין: האחרוה העת וחידושי

 בתביעות פשרה הסדרי לאישור ותאים הכפולה הגזרת התביעה, להגישן רשאי מי, לאישורן תאים, אלו
 .אלו

 עבירות, פים במידע שימוש אישור ובעיקר הרלבטיות העבירות בהרחבה ייבחו הפלילי באספקט
 . דיווח ועבירות") מיות הרצת(" בשוק המיפולציה

 אכיפה: כך ובין התאגידית המשפטית העשיה בלב המצאים וספים מהותיים ושאים בקורס ידוו כן
 .ועוד עיין בעלי עם עסקאות, 16 ותיקון החברות חוק מדייות", הסף שומרי" של מקומם, מיהלית

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

  

   01-630-99יר אורי ר"ד	מסחרי-אזרחי במשפט חידושים

Developments in Civil and Commercial Law 

  ).המסלולים כל(20:00-22:00 שלישי יום', א סמסטר

  הקורס בא לעמוד על התפתחויות מרכזיות בתחומי המשפט האזרחי בשים האחרוות.

החוזים האחידים, אשר עבר שיויים משמעותיים בחקיקה בשים במסגרת דיי החוזים עמוד על תחום 
  האחרוות, וראה כיצד מסייעת החקיקה בתחום לפתור בעיות חדשות בתחום המתעוררות הלכה למעשה.

במסגרת דיי הזיקין פה מבט לשתי התפתחויות משמעותיות של השים האחרוות, האחת היא יסודות 
שים האחרוות שיויים משמעותיים חוזרים. ביט בשיויים אלו וסה עוולת הרשלות, אשר עברו ב

להבין מה עומד מאחוריהם ולאן פי עוולת הרשלות. לאחר מכן בחן את סוגיית הסיבתיות העמומה, 
  שהפסיקה מוסיפה להתחבט בה בשים האחרוות, וראה את ההתפתחויות שם ומה צופן העתיד בתחום.

ת, עסוק בשתי סוגיות: האחת, ושא הפיצויים בגין הפגיעה באוטוומיה, שעובר במסגרת דיי התרופו
מגמות סותרות בפסיקת בתי המשפט בעפי המשפט השוים: דיי זיקין, דיי הגת הצרכן ודיי חוזים. 
סיים בתחום שעובר התפתחות פסיקתית בשים האחרוות, והוא תחום האשם התורם, שעובר שיויים 

 בדיי זיקין בצד התפתחויות משמעותיות יותר בדיי חוזים. מועטים

 

 100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  שטרן ידידיה' פרופ	ודמוקרטית יהודית מדיה

 שרעבי יוסי ר"ד

01-631-99 

Jewish Democratic State 

  ). המסלולים כל( 18:00-20:00 שלישי יום', א סמסטר

הכרזת העצמאות מדברת על "הקמת מדיה יהודית בארץ ישראל, היא מדית ישראל". התיבה "מדיה 
דמוקרטית" אמם עדרת, אך עקרוות ההכרזה מלמדים על כווה להקמתה של מדיה דמוקרטית. כעבור 

ל שים, בעת חקיקת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, הכתירה הכסת את ישרא 44
  בתואר "מדיה יהודית ודמוקרטית". 

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

בין שי חלקי ההגדרה. יש הוטים להעדיף ודמוקרטית, אך רבים, בארץ ומחוצה לה, מדגישים את המתח 
  רכיב אחד על פי משהו ויש הטועים כי שי החלקים כלל אים יתים ליישוב. 

ההתמודדות עם הגדרה זו של מדית ישראל מחייבת בירור של קשיים מושגיים, חווייתיים ומעשיים 
  שעולים ממה ודיון בהצעות למערכת איזוים שבוחים את יישובם. 

 בקורס ישותפו מרצים אורחים.

 

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

  

 הכשרת - המודרי בעידן הדירקטוריון
  דירקטורים

  01-636-99ס שלמה ר"ד

The board directors in the modern age 

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

הדירקטורים וושאי משרה בחברה, הפך לעיין מרכזי בשיח העסקי בשים האחרוות. מעולם לא תפקיד 
היה תפקיד הדירקטור כה מאתגר. עבודת הדירקטוריון בתחומים השוים, בעולם דיגיטאלי ובתקופה של 
משבר כלכלי הה מגוות ומעיית. הפסיקה בשים האחרוות קבעה סטדרטים חדשים של שיאת 

חריות, ועל רקע תופעת הגשת תביעות יצוגיות וגזרות גד דירקטורים וושאי משרה בעולם החברות א
  הציבוריות גבר העיסוק בשאלת הדרישות מהדירקטוריון, מסגרת אחריותו וסמכויותיו.

  את הקורס יעבירו טובי המומחים בתחום מזוויות והיבטים שוים, כולל  לימוד ויתוח מקרים פרקטיים.

ין הושאים שיידוו בקורס: הידע והמיומות הדרשים לדירקטור, מסגרת כוחו וסמכויותיו, מערכת ב
היחסים שלו מול מכ"ל החברה וגורמים אחרים בחברה.  את מי מייצג הדירקטור האם את החברה או את 

, יהול סיכוים בעלי מיותיה או את הציבור?  דרכי עבודת הדירקטוריון וחובותיו, ממשל תאגידי ואתיקה
תאגידי, אחריותם הפלילית של דירקטורים, התהלות הדירקטוריון בתאי משבר וחדלות פירעון, הסדרי 

 חוב, השפעת רשתות חברתיות על פעילות הדירקטוריון ועוד.

 

 וכחות.  - 15%; 85% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים)  מרכיבי

  

  99-637-01  כבוב אלד'ח השופט	למעשה הלכה ראיות

Evidence – Theory and Practice 
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  ). ציבורי-פלילי מסלול( 16:00-18:00 שלישי יום', ב סמסטר

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

 בפקודת בהכרח מוסדרות שאין לסוגיות קרובות לעתים דרשים משפט בבתי המופיעים דין עורכי
  .במשפט הסופית התוצאה על מבוטלות לא והשגות פקות לכך יש לעתים. הראיות

 עם להתמודד כלים הדין לעורכי להקות היא הקורס מטרת. אלו סוגיות יחד סקור זה קורס במסגרת
  .המשפט בבית ההוגים והפרקטיקה היסיון מתוך אלו ושאים

 בפסיקה או מיעוט בדעת לעתים משתקפים שלהם שיצים הראיות בדיי והתפתחויות מגמות סקור כן
  .בדין יעוגו או המשפט בתי ידי על ייושמו רחוק הלא בעתיד כי הסבורים ויש, מוכות ערכאות של

 עובר, חקירה לצורכי מעצר משלב החל ראיות בדיי ההוגה לפרקטיקה התייחסות תהא הקורס במהלך
 לבקשה ועד וספות ראיות, לעוש ראיות, ראיות פסילת, מקדמיות טעות, ההליכים תום עד מעצר לשלב
  .הערעור לערכאת ראיה להגשת

  

  

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

  

  99-658-01 יורמן עדה ר"ד  בקרימיולוגיה תיאוריות

Introduction to Criminology 

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

, בתחום המרכזיות התיאוריות עם וכן הקרימיולוגיה בתחום יסוד מושגי עם היכרות לערוך ועד הקורס
  .הישראלית במציאות התמקדות תוך

  :הושאים יילמדו הקורס במהלך

 הסטייה להסבר שוות גישות"; סטייה" המושג משמעות; הקרימיולוגיה לתחום היסטוריות הערות
 תוך הישראלית בחברה אלימות; אלימה התהגות; ופסיכולוגיות חברתיות גישות גם ובהן, והעברייות
 עברייות; מהגרים יותעברי; עברייות כגורם המשפחה; בספורט ואלימות פוליטית באלימות התמקדות
 .אלימות כקרבות שים; הקרבות חקר – ויקטימולוגיה; חברתי פיקוח; לבן צווארון

 100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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  99-659-01 גולדשטיין אבי ד"עו	בילאומיות מימון עסקאות

International Capital Markets and Taxation 

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

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

. מיסוי לארביטרג הזדמות ווצרת מיסוי באפיוי למסחר האפשרות ולדת השוים והמכשירים הישויות
 המיסוי עקרוות את להציג השוואתי משפט של בכלים שתמשמדיית - חד במסגרת יתוח לאחר

 משיך. גבולות חוצה ובארביטרג מס באפיוי בילאומי למסחר ההזדמויות את לתח ומשיך הבילאומי
 זה מסוג בעסקאות בטיפולם עמם להתמודד צריכות המס שרשויות ציבורית מדייות שיקולי של בבדיקה
  .לתופעה והשיפוטית המחוקקת, המבצעת הרשות בתגובות ודון

  

 

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

  
  
  
  
  

 החוק בעידן סכסוכים ויישוב במשפחה גישור
   משפחה בסכסוכי התדייויות להסדר

  99-701-01 שקד מיכל ד"עו

 

  )משפחה-גישור מסלול( 14:00-18:00 שלישי יום', ב סמסטר

 לעייי המשפט בבתי המתדייים ציבור בפי חדש שער הציב, משפחה בסכסוכי התדייויות להסדר החוק
 השתתפות מחייב שהוא תוך, משפחה לעייי הדין עורכי בפי גם כמו, הרביים הדין ובתי משפחה
 עורכי של מחדש הערכות מחייבת לתוקף החוק כיסת. משפטיים הליכים פתיחת טרם ת"מהו בישיבות

  . הסכסוכים יישוב עולם עם יותר טובה והכרות, משפחה לעייי הדין

 ארגז של והרחבה פיתוח ויציע במשפחה סכסוכים ליישוב חדשיות וגישות שיטות עם הכרות יכלול הקורס
 הרלווטי הגורמים מערך עם הכרות ערוך, והמשפט הטיפול עולם בין המפגש את ציג. המקצועי הכלים
 יישוב ובתחום, בכלל המשפחה דיי בתחום דין כעורכי תפקידו את מחדש ובחן, החוק עם בקשר

  . בפרט במשפחה הסכסוכים

 בצורה במשבר משפחות עם עבודתם לעשות משפחה לעייי הדין לעורכי לסייע היה הקורס מטרת
 וארוכי טובים פתרוות ולייצר במשפחה תקיות יחסים מערכות לקדם, בעיות כפותרי לשמש, מיטבית
  .     פועלים הם בה המקצועית המסגרת הבת תוך, שלום בדרכי, לקוחותיהם לטובת טווח

 .וסימולציות אורחים מרצים של הרצאות יכלול הקורס

 בכיתה ותורמת פעילה השתתפות 20%, הקריאה חומרי על עמדה יירות כתיבת 80%הציון הסופי:  מרכיבי
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  99-703-01 גלבוע מאיר מר   פלילית בחקירה סדה

Crime Investigation Workshop 

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

, הפלילית החקירה של המשפטיים ההיבטים של היישום בדרך הלמידה את להעמיק היא הקורס מטרת
 חקירה גופי של עבודתם כדי תוך בפועל חקירה בהליכי שמתעוררים כפי, ובפסיקה בחוק המפורטים
 אלו ממצאים יתוח ויוצג זה בתחום העשיר למחקר ייחשפו הסטודטים. החוק אכיפת ובמערכת
  . המערבי בעולם חוק אכיפת בגופי חקירה לתהליכי השוואה ערכת מהושאים בחלק. למעשה והתאמתם

 תוך אך, לרצוי המצוי בין השוואה תוך, ביקורתית מבט מקודת עשה ושיטותיה החקירה תהליכי יתוח
  .מסוימות עבירות ולחקירת שוות חקירה לשיטות ייחודיות בעיות על לעמוד יסיון

, הסטודטים של פעילה בהשתתפות, וסימולציות דיוים, הרצאות שתכלול, כסדא יתהל הקורס
 על ציוים ייתו לא. הלמד לחומר הקשורות קצרות מטלות והגשת, רלווטי חומר קריאת על המבוססת
 .בכתב מסכמת עבודה הגשת פי על ייתן בקורס הסופי הציון. חובה היא הגשתן אך, המטלות

 בכתב מסכמת עבודה הגשת - 100%: הסופי הציון מרכיבי

  
  
  

 ר"ד) בדימוס( השופטת	בקאות דיי
 פלפל דרורה

99-786-01 

Banking Laws 

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

 בבחית ומתמקד, עסקית או משפחתית, פרטית בקאות של הפרקטיים המשפטיים בהיבטים עוסק הקורס
: ובהן, והפסיקה החוק מכוח) ערבים(כולל  הלקוח כלפי הבק על המוטלות והחובותלקוח -בק יחסי מהות
; אות גילוי וחובת הטעיה איסור; ואשראי שירותים מתן חובת; הזהירות חובת; הלב ותום האמון חובת
 והחובה; הסודיות חובת; בשירות שירות התיית על איסור; וכפייה הוגת בלתי השפעה, עושק איסור
 ובתובעה אלו חובות הפרת בגין בתרופות הקורס יעסוק כן כמו. זקו והקטת הלקוח של עייו על לשמור
  .בקים גד ייצוגית

ערב; -בק ליחסי תמציתית התייחסות גם האפשר במידת תהיה, לעיל המפורטים הושאים במסגרת
 בטוחות מימוש; משותף בק חשבון ביהול הכרוכות בעיות; בקאיים אחידים בחוזים מקפחות התיות
 בקאיות בתובעות דין סדר של וסוגיות; פיסי ליווי; פירעון חדלות בהליכי הבק וחובת בקאיות

 

 .100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-6630-01 צבי סגל השופט  חמור פשע בעבירות פלילית ליטיגציה

Criminal litigation in severe crime cases 

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

, הפלילית החקירה של המשפטיים ההיבטים של היישום בדרך הלמידה את להעמיק היא הקורס מטרת
 חקירה גופי של עבודתם כדי תוך בפועל חקירה בהליכי שמתעוררים כפי, ובפסיקה בחוק המפורטים
 אלו ממצאים יתוח ויוצג זה בתחום העשיר למחקר ייחשפו הסטודטים. החוק אכיפת ובמערכת
  . המערבי בעולם חוק אכיפת בגופי חקירה לתהליכי השוואה ערכת מהושאים בחלק. למעשה והתאמתם

 תוך אך, לרצוי המצוי בין השוואה תוך, ביקורתית מבט מקודת עשה ושיטותיה החקירה תהליכי יתוח
  .מסוימות עבירות ולחקירת שוות חקירה לשיטות ייחודיות בעיות על לעמוד יסיון

, הסטודטים של פעילה בהשתתפות, וסימולציות דיוים, הרצאות שתכלול, כסדא יתהל הקורס
 על ציוים ייתו לא. הלמד לחומר הקשורות קצרות מטלות והגשת, רלווטי חומר קריאת על המבוססת
 .בכתב מסכמת עבודה הגשת פי על ייתן בקורס הסופי הציון. חובה היא הגשתן אך, המטלות

 בכתב מסכמת עבודה הגשת - 100%: הסופי הציון מרכיבי

  
  
  

 וביה יזמות -במקרקעין מתקדמות סוגיות
  למגורים

	".בקאות דיי" במקום בחירה קורס*

    99-7004-01חמיאס יפעת ד"עו

Advanced Real Estate Law: Development and Residential Construction  

מקרקעין).- . (מסלול מסחרי18:00-16:00 שלישי יום', ב סמסטר  

  
  הקורס:  מטרות

קורס זה תכליתו העשרת הידע המקצועי של המשתתפים במגוון סוגיות הוגעות להליכי התחדשות 
תיאורטי ומקצועי רחב להבת המגוים הקיימים להתחדשות  עירוית. הקורס יקה למשתתפים בסיס

  .38עירוית, לרבות, עסקאות פיוי ביוי ותמ"א 
  

  :הקורס תוכן
במהלך הקורס ידוו היבטים קייים, חוזיים, תכויים ופיסקאליים של עסקאות אלו, כמו גם, אבי דרך 

ת התשתית התיאורטית יופיעו בפי תלמידי ואתגרים חברתיים ותכויים העולים במסגרתן. לאחר הח
הסדה שורת דוברים העוסקים בפועל בהיבטים שוים של יזמות וביה למגורים ויציגו בפי הסטודטים 

  מקרי מבחן שהיו מעורבים בהם.
 

  דרישות קדם: דיי קיין.

   100% -עבודה מסכמת בכתב הגשת הציון הסופי:  מרכיבי
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  סמיריוים 11.2
  .הלימוד מסלולי שלושת את וכוללים שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הסמירים תיאורי

  
  99-203-01 רדזיר עמיחי' פרופ	ומשפט הלכה-הישואין מן הובעים חיובים

Martial Obligations – Halakha and Law 

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

 החיובים מערכת של התחום הוא היהודית בהלכה הדורות כל לאורך להתפתח הממשיכים התחומים אחד
 בי בין שוצרו בכאלה גם, הישואין לאחר הוצרים החיובים לצד, מכירה זו מערכת. ואשתו הבעל שבין
  .המשפט בבתי והן הדין בבתי הן, כיום גם זו ממערכת לחלקים רבה השפעה יש, כידוע. לפיהם אף הזוג

 של חיובים הן הכוללת זו מורכבת במערכת הכללים מרכיבים של בשורה לדון שתדל הסמיר במסגרת
; מהם והמסתעף המזוות חיוב; ומרכיביה הכתובה; שידוכין הסכמי: לבעלה אישה של והן לאשתו הבעל
. ועוד בישואין הכלכלית המערכת על הזוג בי התהגות השפעת, בישואין הרכוש מעמד; ידיה מעשי

 הקדומים ממקורותיו החל, העברי במשפט ורישומיים משפטיים מקורות של רחב במגוון יעסוק הסמיר
 ספרות"ל? חז ספרות; שבכתב התורה): הישראלי בחוק מעמד יש החיובים מן לחלק(שהרי  לימיו ועד
 למשפט הבסיס הוא אלה ממקורות יכר חלק. ועוד דין בתי פסיקת; קהל ותקות חכמים תקות"ת; השו

 שמקורם הסדרים(הן  בהלכה הישראלי המשפט מעמד של השאלה תיבחן, כן כמו. הוהג הישראלי
) השיתוף חזקת כמו העליון המשפט בית של בפסיקות שמקורם כאלה והן, ממון יחסי חוק כמו בחקיקה

 בתי של דין פסקי ועל רביים דין פסקי של ביקורתית קריאה על הסמיר בפגישות ייתן מיוחד דגש
  ).ועוד כתובה(מזוות,  אלה בסוגיות ההלכתי הדין את בתוכן המערבות בסוגיות העוסקים המשפט

  

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

  
  
  

  99-278-01 שטרן שי ר"ד	מקרקעין של שלטוית טילה

Governmental Taking of Property 

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

טילה שלטוית של מקרקעין, במסגרתה רשויות השלטון וטלות מקרקעין פרטיים לצורך הגשמתם של 
צרכי ציבור, היה מעשה שלטוי שוי במחלוקת בעולם ובישראל בפרט. טילות מקרקעין אלה מעמתות 

ובין חובת השלטון באספקת שירותים חיויים לציבור האזרחים, ומהוות, בין זכותו של הפרט לקיין 
לפיכך, זירה לעימות ורמטיבי באשר לחלוקה הראויה של הטל בחברה. תוך התמקדות בחקיקה 
ובפסיקה, הקורס יבחן האם, וכיצד מגבשים דיי הטילה השלטוית מערכת של איזוים בין הזכויות 

  והאיטרסים של הצדדים.

קורס יציע בחיה תיאורטית ומעשית של דיי הטילה השלטוית וידון, בין היתר בשאלות הוגעות ה
לכשרות הטילה השלטוית, בחובת הפיצוי בגין ביצועה, וכן בגריעות הגרמות למקרקעין כתוצאה מהליכי 

 תכון( בין היתר, במסגרת תכיות לאיחוד וחלוקה של מקרקעין)

 100%  -פעילה והשתתפותעמ')  15עבודה סמיריוית (בהיקף של עד : הציון הסופי מרכיבי

  
  
  
  



203  
 

  99-288-01 גבאי חיים ר"ד	המס בדיי פליליים היבטים

Criminal Aspects of Tax Policy 

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

 וידע כלים גם לסטודט להקות הקורס ועד, השוים המס בדיי העושין בתחום התאורטי הידע על וסף
  .הפלילי במישור המסים רשות פעולת עם ומעשי יישומי באופן להתמודד

 והן עצמן לבין בין הן, הפלילי בתחום בעוסקות השוות היחידות של פעולתן אופן ייבחן הקורס במסגרת
 תיערך, כן כמו. המשפט ובתי הפרקליטות, המשטרה כגון, שוות אכיפה רשויות לבין שבין הגומלין קשרי
  .הכסה מס בפקודת"מהותיות" ה העבירות לבין"טכיות" ה העבירות בין הבחה

. בתאגיד תפקיד ושאי של ואחריותם התאגיד לעבירות פרק ויוקדש"מ מע עבירות לגבי דיון יתקיים
 בכל והחיה ההליכים עיכוב הליכי ויובהרו המס בעבירות וייחודו הכופר מוסד על דגש ייתן בהמשך
 .המס לעבירות הוגע

 . .– 10%וכחות 90% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  
  

 דליה) בדימוס( השופטת  לשוויון הזכות
 דורר

99-297-01 

The Right to Equality 

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

 של העצמאות בהכרזת כבר עוגה והיא, הישראלית המשפט שיטת של מיסודותיה היא לשוויון הזכות
 היבטים לראות ומקובל, חוקים של בשורה, הלכתית כזכות מעמדה לצד, קבועה לשוויון הזכות. המדיה
 היבטים יידוו בסמיר. וחירותו האדם כבוד: יסוד שבחוק האדם לכבוד בזכות אף ככלולים שלה מרכזיים
, חוקתי משפט: ובייהם, משפט עפי של בשורה וביטויה, לשוויון הזכות של כללייםמשפטיים -תורת
 .עבודה ודיי עושין דיי, זיקין דיי, חוזים דיי, מהלי משפט

 .100% - פעילה והשתתפות הושא הצגת, סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי

  
  

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

Law and Psychiatry 

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

 ביו שהמפגש, הפלילי במשפט בעיקר תמקד. ופסיכיאטריה משפט המשלבות בסוגיות יעסוק הסמיריון
 עישה, שליטה היעדר הגתשפיות, -אי הגת, לדין לעמוד כשירות: סוגיות במגוון חל הפסיכיאטריה לבין

. ואשמים עצורים של כפויים ואשפוזים פסיכיאטריות בדיקות על לצוות המשפט בית סמכות וכן מופחתת
 על ועמוד הכפוי האשפוז בסוגיית הפסיכיאטריה לבין האזרחי המשפט שבין במפגש עסוק, כן כמו

 במשפט עסוק. שבה הבעייתיות ועל הפלילי האשפוז הסדרי לבין האזרחי האשפוז הסדרי שבין ההבחה
 שאומצו השוים במודלים גם דון. המקומיים ההסדרים על שוות משפט שיטות ובהשפעת משווה

 קשור ופסיכיאטריה משפט בין השילוב. הידוות וברפורמות, הכפוי האשפוז להסדרי אחרות במדיות
 המשפטית האסכולה בין הוצר כוךהחי עקב בעייתיות ומעורר הפרט וחירויות יסוד בזכויות הדוק קשר
 .האמור המפגש בהם שחל בסוגיות הדות בעבודות לבחור יוכלו הסטודטים. הרפואית האסכולה לבין

 .100% - פעילה והשתתפות סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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 תיאוריה בין: שיפוטי סכסוכים ישוב
	ופרקטיקה

  99-439-01 אלברשטין מיכל' פרופ

Judicial Conflict Resolution: between theory and practice 

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

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

) והקשר The vanishing trialשלה לעולם ישוב הסכסוכים. בשלב ראשון תלמד תופעת "המשפט המוג" (
מערכתי המתקיים במשפט. לאחר מכן יסקרו התצורות השוות של ישוב סכסוכים -שלה לשיוי תרבותי

סוף יסקרו ההשלכות הורמטיביות של התופעה שיפוטי והקשר שלהם לעקרוות יסוד של התחום. לב
החדשה על תפקידים חדשים של שופטים. הקורס ילווה בראיוות עם השחקים השוים בהליך המשפטי, 

 תצפיות בבתי משפט ויכלול סימולציות ורשמים מהשדה המשפטי. 

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

  
  
  

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

Legal Relations Between Parents and Children 

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

 ביחסים בלעדי כמעט באופן לעסוק במקום. המשפחה דיי של במוקד מהותי שיוי התרחש, המודרי בעידן
 אחת. וילדיהם הורים בין המשפטיים ביחסים רחבת התעסקות ישה, בעבר שהיה כפי הזוג בי שבין

  .הילד בזכויות וגדלה ההולכת ההכרה היה לכך מהסיבות

 וכן המשפחה חברי של האיטרסים בין להתעורר שעלולים שוים בקופליקטים יתמקד הסמיריון
 בסוגיות ביטוי לידי באים אלו קופליקטים כיצד בחן. המשפחה חברי לבין המדיה שבין בקופליקטים

; סגור אימוץ מול פתוח אימוץ; מלאכותית הולדה של במקרים הורות קביעת; אבהות הוכחת כגון מגווות
 השתתפות; רפואי וטיפול חיוך בעיין ההורים בהחלטות המדיה התערבותאימוץ; -כבר הילד הכרזת
  .ביחד גרים אים ההורים כאשר הורות והסדרי להם הוגעות בהחלטות ילדים

 ולעבודה לפסיכולוגיה זה(ובכלל  החברה מדעי לתחום גם תייחס אלו בושאים הדיוים במסגרת
  .המשפטיות הורמות לעיצוב אלו תחומים של הרלווטיות בשאלת ודון) סוציאלית

  

 . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-472-01יר אורי ר"ד  צרכות דיי

 

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

 בכוח שיוויון על המבוסס, הצדדים בין חוזים חופש של קיומו המיחה בסיטואציה מטפלים החוזים דיי
 כאשר במיוחד בולט והדבר, למעשה הלכה קיים איו כזה מצב ואולם, הצדדים בין המצוי ובמידע המיקוח
 .צרכן-עוסק ביחסי מדובר

 עם האפשרית ובהתמודדות, והצרכן העוסק יחסי של הייחודיים במאפייים לטפל תהיה הסמיר מטרת
, והצרכן העוסק יחסי עם והמהלית הפלילת ההתמודדות את לבחון תהיה המטרה. בחוק אלו מאפייים

 .זו יחסים מערכת סביב הקיימות בסוגיות המטפלים האזרחי במשפט הקיימים בחוקים לדון במיוחד אך

 הצרכות לדיי הוגעים הושאים באחד עצמאי באופן עבודה לכתוב יוכל סטודט שכל שואף הסמיר

 עסוק הקורס של השי בחלקו. צרכן המוח ובהגדרת המבוא בסוגיות עסוק הקורס של הראשון בחלקו
 בחלקו. השוות הוראותיו על, 1981-א"התשמ, הצרכן הגת בחוק לצרכן המועקות הבסיסיות בזכויות
 הכלים, הפלילית התביעה כולל, הצרכיות הזכויות לאכיפת האפשריים בכלים עסוק הסמיר של השלישי

 בחוקים עסוק הסמיר של הרביעי בחלקו. הייצוגית והתובעה האזרחית הפציויים תביעת, המהליים
 באמצעות העשים הצרכיים בחוזים בדיון סיים. 1967-ז"התשכ, הערבות חוק דוגמת, וספים צרכיים
  .מחשב

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

  
  
  
  

 99-800-01  מרק מרדכי ר"ד  טיפולית ומשפטות בריאות קידום, הפש חולה

Psycho-Therapeutic Mental  Health Law Enforcement 

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

 הפסיכיאטרי באשפוז העלייה מגמת המשך רקע על ערך, הפש וחולה טיפולית משפטות בתחום הסמיר
 מפי לחירות פש חולי של הזכות על, והמהותית ההליכית בהגה החידושים חרף ובעולם בארץ, בכפייה
  .בכפייה אשפוז

  

 . %100 -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-812-01 פרז אורן' פרופ	וסביבה פוליטיקה, רגולציה

Regulation, Politics and the Environment 

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

יבקש לבחון את האתגרים של הרגולציה הסביבתית בעידן המודרי. בחן ראשית את מושג  הסמיר
הרגולציה, סקור את ההצדקות העיויות לרגולציה ממשלתית ואת הכלים השוים בהם עשה שימוש. 
בחן את האתגרים הייחודיים לרגולציה בתחום הסביבתי ואת הכשלים השוים של הרגולציה בתחום זה. 

בפרט האתוס  –ין בהקשר זה בין האתוסים השוים שמתחרים בתהליך עיצוב המדייות הסביבתית בח
  הקפיטליסטי מול האתוס הסביבתי.

השי של הסמיר בחן סוגיות משפטיות קוקרטיות, הן מהמשפט הישראלי והן מהמשפט  בחלק
כגון פיתוח בר קיימא, עקרון הבילאומי. עסוק בהקשר זה בשורה של עקרוות יסוד מהמשפט הסביבתי 

הזהירות המועת ועקרון המזהם משלם. בחלקו האחרון של הסמיר עסוק גם בתופעה המתרחבת של 
"רגולציה פרטית" ובחן את אופן פעולתם של "רגולטורים" שאים המדיה. בהקשר זה עסוק גם בתופעה 

  .Corporate Social Responsabilityשל 

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

  
 

 

 

  99-864-02 חן-אבן מאור ר"ד	לבן צווארון עבירות

 

  ).ציבורי- פלילי ומסלול מקרקעין- מסחרי מסלול( 8:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 האכיפה במסגרת מאוד לדומיטיות האחרוות בשים הפכו השלטוית והשחיתות הלבן הצווארון עבירות
 החברתיות הבעיות אחת היה הלבן הצווארון עברייות כי, הסבורים מלומדים ישם. בישראל הפלילית
 היה הלבן הצווארון עברייי עם ההתמודדות. המודרית הליברלית המדיה בפי העומדת, ביותר הקשות

 להבדיל, הלבן הצווארון בעבירות. החוק אכיפת רשויות בפי פשוט לא אתגר המהווה מורכבת התמודדות
 לקשיים המצטרף קושי, העבירה התרחשות אודות המידע גילוי בעצם ממשי קושי קיים, רגילות מעבירות
 הפן עם היכרות לאפשר היה הסמיריון מטרת. אלה בעבירות הפשי והיסוד העובדתי היסוד בהוכחת

  . בישראל הלבן הצווארון עבירות של המעשי והפן התיאורטי

 הלבן הצווארון עבירות של המעשי והפן התיאורטי הפן עם היכרות לאפשר היה הסמיריון מטרת
  .בישראל

 . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  ליפשיץ שחר' פרופ	משפחתיים חוזים

-אפרתי שלומית ד"עו
 בקרמן

99-834-01 

Family Contracts 

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

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

 וסה משפחתיים חוזים של רחב מגוון של הייחודיים מאפיייהם את בחן הסמיר של התאורטי בחלק
 המשפחה דיי של בתאוריות רחב שימוש עשה זו במסגרת. הללו החוזים של ראויה להסדרה מודל לעצב
  .החוזים דיי ושל

 על ההצהרות לצד כיצד לחשוף וסה המשפחתי החוזה בושא הקיימת בפסיקה עסוק המעשי בחלק
 לאופיים המתואמים ייחודיים הסדרים רבים במקרים הפסיקה מפעילה, הרגילים החוזים דיי של יישום

 הפסיקה תוצרת משפחתיים הסכמים חוק מעין עצב זה חלק של בסופו. המשפחתיים החוזים של המיוחד
  .הישראלית

 כללים זו מפריזמה לגזור ולאפשרות הישואים של חוזי ליתוח מיוחדת יחידה קדיש הסמיר של בסופו
  .המשפחה דיי של שוים

  

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

 

  

  99-836-01 שוחט שאול השופט	משפחה לעייי ש"בביהמ ופרקטיקה תיאוריה

Family Court – Theory and Practice 

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

 של הרחבה ההגדרה. בישראל המשפט בתי במערכת כבוד של מקום ותופס הולך משפחה לעייי"ש ביהמ
"ש, ביהמ של כפיו מוטת את מאוד עד הרחיבו גיסא מאידך" משפחה"עייי ו גיסא מחד" משפחה"בי 
 לאו, אחרים רבים ושאים על גן אלא לביה שביו עייים על רק לא אותה פורש עצמו את מוצא אשר
  .המשפחה בי בין במחלוקת השרויים, המשפחה דיי מתחום דווקא

 ואפילו הזיקין דיי, החוזים מדיי הובעים אזרחיים בסכסוכים פוסק עצמו מוצא למשפחה"ש ביהמ כך
 ירושות עייי וכמובן, משפחה בי לו הצדדים היות עקב שוצר מסכסוך ובעים בהיותם החברות דיי

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

  בערכאה בדין היושבים לשופטים יכר תמרון מרחב המחוקק הקה האלה בעייים ולפסוק לדון מת על
"יחידת  את"ש ביהמ של לצדו העמיד ואף, הצדק למען הרגילים והפרוצדורה הראיות מדיי לסטות זו

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

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

  . 100% -והשתתפות פעילה  סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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 99-850-01 שטרן ידידיה' פרופ	חברות רכישת

Corporate Acquisition 

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

 רבי באיטרסים שליטה על מאבקים של להתרחשותם זירה העולם ברחבי משמש בחברות השליטה שוק
 על להשתלטות השוות הטקטיקות הם בשוק המשתתפים חמושים שבהם המשפטיים השק כלי. חשיבות
 שורה קובע החוק. בחברה שליטה רכישת של לעסקאות ומתוחכם רחב פרק מייחד החברות חוק. חברה
 של כפויה ומכירה מיוחדת רכש הצעת(מיזוג,  מרכזית רכישה טכיקות לשלוש המתייחסים הסדרים של

  .ישיר באופן בחוק מוסדרות שאין רכישה טכיקות קיימות בוסף). מיות

. האמורים ההסדרים של והכלכליות המשפטיות המשמעויות ובחקר בפרשות, בהבה יתמקד הקורס
  .כאחד ומעשי תיאורטי יהיה היתוח

  

 

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

  
 

 99-857-01 ספיר גדעון' פרופ	ומדיה דת

Religion and State 

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

 הידועה הדוקטריה באמצעות בישראל ומדיה דת שאלות הוסדרו לאחרוה ועד ישראל מדית הקמת מאז
 המצב את משמרת שהיא תוך, ומדיה דת בעייי מחלוקת כל למעשה הקפיאה זו. קוו סטטוס בשם

 ליצירתה הכרחי תאי משמש קוו שהסטטוס הייתה המקובלת ההחה. המדיה קום עם ששרר המשפטי
  .הישראלית הדמוקרטיה של קיומה ולהמשך

 הופך ומדיה דת בעייי במחלוקת מחודש מעמיק ודיון, להשתות דברים החלו האחרוות השים במהלך
, קוו הסטטוס של התוכן את והן הפורמט את הן מבקרים שרבים בעוד, אולם. כאחת מע ובלתי לראוי
  .ומהותית פורמלית, בישראל ומדיה דת שאלות ליישב יש לדעתם כיצד לפרט בוחרים כותבים מעט

 ובבחית, ומדיה דת ליחסי שוים מודלים בהצגת, מושגי ביתוח יתמקד הסמיריון של הראשון חלקו
 את פרוש הסמיריון של השי בחלקו. מודל כל של בבסיסו העומדים והמעשיים הורמטיביים הטיעוים

, ההיסטוריים ושורשיהן השוות האידיאולוגיות התפיסות ביתוח פתח. הישראלית במציאות לדיון הרקע
  .האחרוה בעת להתפוררותם והטעמים להיווצרותם הרקע, הקיימים ההסדרים בתיאור ומשיך

 

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

 

 

 

 

 99-864-01  גלבוע מאיר מר	לבן צווארון עבירות

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

 ומאפיייה התופעה הגדרת: בייהן, הלבן הצווארון בעברייות הקשורות סוגיות במגוון יעסוק הסמיריון
 שות תחילת מאז שהתחדש המחקרי הכיוון ייסקר, המידות וטוהר שחיתות; לה משיקות ותופעות
 מערכות בהתמודדות המיוחדים הקשיים על ועמוד, הבכירים הלבן הצווארון עברייי על האלפיים
  .עברייות של זה סוג עם והמשפט האכיפה

 על המבוססות בכתב קצרות מטלות ולהגיש רלווטיים מקורות לקרוא הסטודטים יידרשו הקורס במהלך
  .הקריאה חומר

 ממצאי את ולתח עצמאי אמפירי מחקר לבצע הסטודטים יידרשו הסמיריוית העבודה במסגרת
  .המחקר

 

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

 

 

 99-4003-01 הראל אסף ר"ד	הפלילי בהליך חוקתיות זכויות

 

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

 הראויה האיזון קודת ובאיתור בישראל הפלילי ההליך על החוקתית המהפכה בהשפעת יעסוק הסמיריון
 מול אל העבירה קורבות זכויות על הגה, בפשיעה לחימה, עברייות מיעת, הציבור איטרס הגשמת בין

  -  קהילתיים משפט בתי -  חדשי בפרויקט דון כן. הפלילי בהליך והאשמים החשודים זכויות על הגה
 מת-על, קהילתיים גורמים עם בשיתוף, ידיים משלבות הרווחה ומערכת האכיפה מערכת במסגרתו
  .פשיעה המחוללות לבעיות כוללים פתרוות ולייצר החוזרת הפשיעה תופעת את לצמצם

, במקרה לא. החוקתיות בזכויותיו משמעותית לפגיעה פוטציאל בחובו טומן אדם גד פלילי הליך יהול
 שבאה" החוקתית המהפכה"ו - וחירותו האדם כבוד יסוד חוק חקיקת מאז, האחרוות בשים, אפוא

 אשר בחקיקה הן מתבטאת זו בחיה. הדיוי הפלילי הדין של מחודשת בחיה על להצביע יתן - בעקבותיו
 עבירה פגעי זכויות חוק, והחיפושים המעצרים דיי חקיקת: למשל - הפלילי ההליך את, היכר ללא, שיתה
 יסוד כזכות הוגן להליך בזכות הכרה: כגון, העליון המשפט בית של תקדימיות בפסיקות והן - ב"וכיוצ
  .חוקי על חוקתי מעמד בעלת

 

 .100% – פעילה והשתתפות סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-861-01 קאור איריס' פרופ  מכרזים דיי

Public Tender Law 

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

 המעוייים גורמים בין תחרות מתקיימת פיהם שעל ועקרוות כללים של מסגרת מהווים המכרזים דיי
  .ועוד אותם למכור, טובין לרכוש, עבודה לבצע

 במלואו ייושם השווה התחרות עקרון כי במכרז המשתתף של רצוו בין המתח על עמוד זה בסמיריון
  .ביותר הטובה ההצעה את לקבל המכרז מפרסם של לשאיפותיו

 בין יידוו. המקומית הרשות מכרזי את המסדירים הדיים יתוח תוך, המכרזים דיי את סקור בסמיריון
 בתאי הוגת תחרות; המכרז של ופרסומו הכתו דרכי; זו מחובה והפטור עריכת חובת: הסוגיות היתר
 הפרת על הסעד; מכרז ביטול; בהליכים או במכרז פגמים; המכרז לבעל ביותר הטובה ההצעה קבל; שוויון
 .זרות משפט בשיטות המכרזים דיי הלכות את ובחן השוואתית פרספקטיבה גם קוט. המכרז דיי

 .100% - פעילה והשתתפות סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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  ח"תשע קיץ סמסטר 11.3

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 וזכויות משרה ושאי חובות: בקשיים חברות
	ושים

  99-6000-01  פרופ' דוד האן

  

Companies in Distress 

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

  תיאור הקורס יימסר בהמשך

 ט.: הסופי הציון מרכיבי

  99-022-01 ברד יצחק' פרופ	ההלכה במבחן ערכים

Halakha and Values 

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

לראות את ההלכה כשיטת משפט פוזיטיביסטית. בקורס זה בחן החה זו על רקע דיון בסוגיות  מקובל
המפגישות הלכה וערכים. תחקה אחר מעמדם של הערכים בעייו של איש ההלכה, תוך עיון בסוגיות 

הכלליות בחן את היחסים שבין הלכה למוסר, שבין הלכה לאגד  כלליות ובושאים ספציפיים. בין הסוגיות
מספרות  –ושבין הלכה לקבלה. במסגרת הושאים הספציפיים עיין בערך כבוד הבריות לגלגוליו השוים 

  התאים עד לספרות הפוסקים האחרוים.

  

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-6001-01  ובראן'ג-תותרי מאל ר"ד	ובייה תכון דיי

  

Land-use & Planning Law 

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

 אוכלוסיה עבור פיזיות תשתיות ושל כלכלי פיתוח של יחסית צר, טכי כתחום להתפתח החל המרחב ארגון
 אילו; מתגוררים התושבים בה השכוה תיראה כיצד קובע זה תחום המקומית ברמה. תון במרחב תוה

 ייראו כיצד; הבתים חזיתות ייראו איך; בה שיבו הדירות גודל יהיה מה; תכלול היא קרקע שימושי
 ומה בה יוקמו ציבור מבי כמה; בה ייבו עסק בתי אילו; ומבלים עובדים מתגוררים בה, השכוה רחובות
 ומה מסויימים ישובים יוקמו היכן כלל בדרך קובע המרחבי התכון והארצית האזורית ברמה. אופיים יהיו
. ועוד, גים, פארקים, תעשייה, מגורים כגון שטחים של השוים הייעודים את; וסוגם אופיים, גודלם יהא

, היסטוריה, ערים תכון, הפוליטית הגיאוגרפיה מתחומי, לצמוח החלו הקודמת המאה של 30-ה בשות
 המרחבי הארגון השלכות את הבוחות ביקורתיות גישות, המשפטי מהתחום גם ולאחרוה ברההח מדעי
 על הצביעו אלה גישות. תון ופוליטי כלכלי, חברתי, היסטורי הקשר במסגרת החברתי המבה על

 החברתי ההרכב על גם אלא, הפיזי המרחב של עיצובו על רק לא המרחב לתכון שיש החשובות ההשפעות
 ציבוריים ומשאבים טבע משאבי הקצאת על; הכלכלי הפיתוח על; החיים איכות על; שוים באזורים
 שוות חברתיות קבוצות בין השוויון ואי השוויון ועל אחרות פי על העדפתן תוך מסוימות קבוצות לטובת
 בחובה טומת המרחב לתכון הסמכות כי ההבה טמעה גישות אותן בעקבות. הגיאוגרפי למיקומן הקשור
 המרחב ארגון מערכת את ולתח להבין יש, לפיכך. ממו קטן מרכיב רק היא שאסתטיקה אדיר כוח

, חברתיות, דתיות, תרבותיות, סביבתיות, כלכליות להשלכות הוגעים, רבים וערכים איטרסים ככוללת
  .ובריאותיות ביטחויות, פוליטיות

 ראשוית היכרות באמצעות והביה התכון הליך של העיקריות המטרות את להבין היא זה קורס מטרת
 הציבורית במדייות מרכזיות סוגיות הצגת תוך והביה התכון בתחום והפרוצדורלי המהותי הדין עם

  .זה בתחום והמשפטית

 

 .100% -) הביבליוגרפית והרשימה חקיקה קובץ למעט, סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי

  

 עיויים היבטים: במשפחה ממון יחסי
	וגישוריים

  99-6002-01  ליפשיץ שחר' פרופ

  

Marital property: contractual and judicial aspects 

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

 יישום תוך במשפחה הכלכליים היחסים הסדרת של למורכבות הסטודטים חשיפת היא הקורס מטרת
  .בתחום לגישור התיאורטי הושא

 .כלכליים בושאים במשפחה והסכמים גישור, במשפחה הכלכליים היחסים הסדרת -הקורס תוכן

 .20% –, השתתפות פעילה בדגש על סימולציות 80% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

  

  

  

  

  

  



213  
 

  99-6003-01  בדור אריאל' פרופ	מהלי משפט

Administrative Law 

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

  .לאזרח הרשויות ובין עצמן לבין בים, המדיה רשויות בין היחסים במערכת עוסק המהלי המשפט

  .עליהם החל המיוחד והמשפט המהליים הגופים בהכרת יעסוק הקורס

, אלו רשויות של פעולתן עקרוות, המהל רשויות את המחייבים היסוד עקרוות את יבחו השאר בין
 במערכת המהל רשויות את המחייבים והכללים לכללים ביגוד העשות המהל פעילות של תוצאות
  .המדיה אזרחי לבין ובין, עצמן לבין בים שלהן היחסים

 

 .5% –. השתתפות פעילה 95% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים פתוחים)  מרכיבי
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  )ז"תשע חורף מסלול( ולמשפטים דין לעורכי שי תואר .12

  קורסים 12.1

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

Developments in Public and Criminal Law 

  ). ורגולציה משפחה-גישור, ציבורי-פלילי: למסלולים( 16:00-18:00 שלישי יום', א סמסטר

יוצגו ויידוו חידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומי המשפט החוקתי, המשפט המיהלי מטרת הקורס, שבו 
ודיי העושין, היא לתאר ולתח התפתחויות מהותיות שחלו בשים האחרוות בתחומי יסוד של המשפט 

 –הלכת הבשלות וזכויות רווחה; במשפט המיהלי  –הציבורי בישראל. בין היתר יידוו במשפט החוקתי 
 הרפורמה המתוכת בדיי המתה ומעמדם של פגעי עבירות. –ת של הפרטה ורגולציה; בדיי עושין סוגיו

  

 

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

      

  אלד'ח כבוב השופט	הכלכלי במשפט ופלילית אזרחית ליטיגציה

  

01-628-99  

Corporate Litigation – Civil and Criminal Aspects 

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

 הדיון. והפליליים האזרחיים בהיבטים, הכלכלית הליטיגציה בסוגיות ולשיח לדיוים הסטודטים חשיפת
 '.וכו לפרשות הקשורות מהותיות שאלות לצד, דין סדרי של פרוצדורליות שאלות של שיח ישלב

 התאגידית הליטיגציה היבט על דגש מתן תוך, הכלכלי המשפט לעולם צוהר לסטודטים ייתן הקורס
 ועבירות עוולות והבת בהגדרת כלים לסטודטים יקה הקורס. בהבייתה המשפט בית של ומקומו
 החשיבה דרך להבת כלים והקיית כלכלית ליטיגציה לכדי ותרגומן יומיומיות סיטואציות יתוח, כלכליות

 .הפסיקה ושיקולי הישראלי הכלכלי המשפט של

, ומגווים רחבים תאגידיים וסכסוכים סוגיות מוליד, רבה בריכוזיות המאופיין, הישראלי הכלכלה שוק
 אלו. בפרט הכלכלית המחלקה של ולבחיתה השיפוטיות הערכאות של לבחיתן לבקרים חדשות המגיעים

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

 הייחודיים היבטיהם על, הייצוגית והתובעה הגזרת התביעה כלי בהרחבה ייבחו האזרחי באספקט
 תביעות במסגרת מקדמיים הליכים, להגשתן הקודמים ההליכים בחית כך בין: האחרוה העת וחידושי

 בתביעות פשרה הסדרי לאישור ותאים הכפולה הגזרת התביעה, להגישן רשאי מי, לאישורן תאים, אלו
 .אלו

 עבירות, פים במידע שימוש אישור ובעיקר הרלבטיות העבירות בהרחבה ייבחו הפלילי באספקט
 . דיווח ועבירות") מיות הרצת(" בשוק המיפולציה

 אכיפה: כך ובין התאגידית המשפטית העשיה בלב המצאים וספים מהותיים ושאים בקורס ידוו כן
 .ועוד עיין בעלי עם עסקאות, 16 ותיקון החברות חוק מדייות", הסף שומרי" של מקומם, מיהלית

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

Developments in Civil and Commercial Law 

  ). המסלולים לכל( 20:00-22:00 שלישי יום', א סמסטר

  בשים האחרוות.הקורס בא לעמוד על התפתחויות מרכזיות בתחומי המשפט האזרחי 

במסגרת דיי החוזים עמוד על תחום החוזים האחידים, אשר עבר שיויים משמעותיים בחקיקה בשים 
  האחרוות, וראה כיצד מסייעת החקיקה בתחום לפתור בעיות חדשות בתחום המתעוררות הלכה למעשה.

חרוות, האחת היא יסודות במסגרת דיי הזיקין פה מבט לשתי התפתחויות משמעותיות של השים הא
עוולת הרשלות, אשר עברו בשים האחרוות שיויים משמעותיים חוזרים. ביט בשיויים אלו וסה 
להבין מה עומד מאחוריהם ולאן פי עוולת הרשלות. לאחר מכן בחן את סוגיית הסיבתיות העמומה, 

  חויות שם ומה צופן העתיד בתחום.שהפסיקה מוסיפה להתחבט בה בשים האחרוות, וראה את ההתפת

במסגרת דיי התרופות, עסוק בשתי סוגיות: האחת, ושא הפיצויים בגין הפגיעה באוטוומיה, שעובר 
מגמות סותרות בפסיקת בתי המשפט בעפי המשפט השוים: דיי זיקין, דיי הגת הצרכן ודיי חוזים. 

רוות, והוא תחום האשם התורם, שעובר שיויים סיים בתחום שעובר התפתחות פסיקתית בשים האח
 מועטים בדיי זיקין בצד התפתחויות משמעותיות יותר בדיי חוזים.

 

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

  

  

  

  שטרן ידידיה' פרופ	ודמוקרטית יהודית מדיה

 שרעבי יוסי ר"ד

01-631-99 

Jewish Democratic State 

  ). המסלולים לכל( 18:00-20:00 שלישי יום', א סמסטר

הכרזת העצמאות מדברת על "הקמת מדיה יהודית בארץ ישראל, היא מדית ישראל". התיבה "מדיה 
דמוקרטית" אמם עדרת, אך עקרוות ההכרזה מלמדים על כווה להקמתה של מדיה דמוקרטית. כעבור 

בוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, הכתירה הכסת את ישראל שים, בעת חקיקת חוקי היסוד: כ 44
  בתואר "מדיה יהודית ודמוקרטית". 

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

דמוקרטית, אך רבים, בארץ ומחוצה לה, מדגישים את המתח בין שי חלקי ההגדרה. יש הוטים להעדיף ו
  רכיב אחד על פי משהו ויש הטועים כי שי החלקים כלל אים יתים ליישוב. 

ההתמודדות עם הגדרה זו של מדית ישראל מחייבת בירור של קשיים מושגיים, חווייתיים ומעשיים 
  מה ודיון בהצעות למערכת איזוים שבוחים את יישובם. שעולים מ

 בקורס ישותפו מרצים אורחים.

 

 .100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  01-629-99 דוד הלפגוט ד"עולמעשה הלכה העברי במשפט הדין סדר

The Procedural of the Jewish Law Process 

  ).המסלולים לכל( 08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 העברי במשפט הדין סדר]. רובישטיין אליקים' הש' כב" [ המהותי הדין של ובגדו רתיקו הוא הדין סדר"
  .האזרחי  במשפט המקובלת במתכות בוי איו

 
 לא אך, משפט חושן ערוך בשולחן   מצויים אמם חלקם. מורכבים   העברי המשפט של  הדין סדר מקורות
 הדין של בתכים  ע"השו של עיסוקו במסגרת גם מוזכרים דין וסדרי יש.  מבוזרת אלא מרוכזת בצורה
. יותר המאוחרים הפוסקים בספרות   מקורם, והוהגות דין לסדרי הוגעות   ההוראות מן חלק.  המהותי
 בתי של והן הממלכתיים הדין בתי של   הן רביים הדין בפסקי,והתשובות השאלות בספרות מצויות השאר
  . פרטיים  דין
 

 המשפט בתי מפסיקת   מושפעים הדין סדרי גם, ההלכה של המהותי הדין של שוים בתחומים כמו
  .בה הוהג ומהדין י"מד מחוקי, בישראל

  
 הדין סדרי של הכלים ארגז את להכיר, היהודית ההלכה של היישומי לפן להתוודע הן הקורס מטרות
 להכיר, ממוות בדיי העוסקים   רביים דין בבתי   התורי הדיון לסדרי   להתוודע, העברי במשפט והדיון
, המהותי הדין ועל הדין   סדרי על הדין בתי בין ההבדלים של ההשלכות בחית, דין בתי של שוים סוגים
 .הדין בתי על   י"מד של המשפט במערכת ההוגים הדין סדרי של ההשפעה בחית
90% -   )סגורים ספרים(  סופי מבחןהציון הסופי:   מרכיבי

  10%   - פעילה השתתפות                                   
  

  

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

Companies in Distress and Directors 

  ).המסלולים לכל( 10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 הלמדים לושאים הקשורים השוים והחוקים המשפטיים ההיבטים הן וייסקרו יילמדו הקורס במסגרת
 בחיי מעשית התמודדות לצורך לסטודטים וכלים ידע ליתן מטרה מתוך, המעשיים ההיבטים והן

  :הבאים הושאים ייסקרו הקורס במסגרת. הפרקטיקה

 בחברות שוות טיפול צורות. במצוקה חברות המאפייים והאירועים הסיבות יתוח: בקשיים חברות
 הטיפול לצורות בסיס המהווים העקרוות. ושים והסדרי הליכים הקפאות, פירוק, כיוס - בקשיים
 האחריות, המיוי בכדאיות שיקולים, אמן או מפרק, כוס של מיוי דרכי. בקשיים בחברות השוות

. בקשיים חברות ויהול בשיקום מיוחדות סוגיות. בקשיים חברות של למעשה הלכה יהול. שבו והסיכוים
 סוגיות. לפעילותו הלווים מיוחדים ושאים עם התמודדות ודרכי תפקיד מבעל הדרשות מיומויות
 ישראל אפריקה תיק אירוע, הקלאבמרקט תיק יתוח, וציבוריות פרטיות חברות של ושים הסדרי בגיבוש

 .וספים ואירועים

 היבטים, הדרשים הכשירות ותאי דירקטורים מיוי דרכי: דירקטורים בפעילות מיוחדים היבטים
 החברה ההלת מול ועבודתו הדירקטוריון תפקיד, דירקטורים בפעילות מיוחדות וסוגיות מעשיים
 בחברות דירקטורים(דמ"צים)  הציבור מטעם ודירקטורים(דח"צים)  חיצויים דירקטורים"ל, והמכ

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

. ציון מיטיב (אפשרי) 15%–. השתתפות פעילה 85% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
– 5%.  
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  וחשבואות עסקים מהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שי תואר. 13

  )קיץ מסלול(      

  
  ז"תשע קיץ סמסטר 13.1
 .השעות מערכת בפרק מצא ההוראה תכית פירוט. שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי

  .ברשת והוראה פרוטלית הוראה המשלבים" משולב תקשוב" קורסי הם קיץ בסמסטר הקורסים
  

  99-602-01 גלברד משה ר"ד	חוזים דיי

Contracts Law 

  .10:00-14:00 שישי ויום 16:00-20:00 חמישי יום, קיץ

 לכריתת ומתן משא, החוזים דיי גבולות, חוזים לדיי מבוא: חוזים בדיי יסוד במושגי יעסוק הקורס
  .החוזה וצורת החוזה כריתת הליך, חוזה

  

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

  

  99-664-01  ספיר גדעון' פרופ  ציבורי משפט

Public Law 

   12:00-16:00 חמישי יום, קיץ

הציבורי הו מכלול הורמות המאפשרות, מארגות, ומגבילות את הפעלת כוחה של המדיה  המשפט
הדמוקרטית ואת אופי מוסדותיה. בקורס עסוק במקורות הורמטיביים של המשפט הציבורי בישראל 
(חוקי היסוד, החקיקה וחקיקת המשה) ובדיים העיקריים של המשפט הציבורי שפותחו בפסיקת בג"ץ. 

בעקרוות ובערכים המוחים ביסוד המשפט הציבורי בישראל ובקר אותם. בד בבד, סקור את  דון
עם דגש מיוחד על "המהפכה החוקתית" של  –התפתחות המשפט הציבורי בישראל מאז קום המדיה 

  ועל דיי ההגה על זכויות האדם והאזרח במשפט הישראלי. 90-אמצע שות ה

ושג החוקה, בהצדקות שלו ובביקורות עליו, וסקור את עיקרי המשפט הקורס: תחילה דון במ מבה
החוקתי בישראל ואת פעולתם של חוקי היסוד. דון גם בעתידו של המהלך החוקתי בישראל. משם פה 

מבה מוסדות השלטון, כוחותיהם  –לבחית ההיבטים המוסדיים של המשטר החוקתי הישראלי 
  ות המחוקקת, השופטת והמבצעת.וסמכויותיהם. בפרט דון ברשוי

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

 .100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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    99-665-01וסים יעקב ר"ד	ישראלי למשפט מבוא

Introduction to Israeli Law 

  .08:00-10:00 שישי ויום 20:00-22:00 חמישי יום, קיץ

 .בהמשך ימסר הקורס תיאור

 הציון הסופי:  מרכיבי

  

  
  

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

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

Ethics, Halakha and Medicine 

  .14:00-16:00 חמישי יום', א סמסטר

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

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

, המוות רגע קביעת, איברים השתלות: ובייהן, וספות ובסוגיות אלו בשאלות דון הקורס במהלך
  .מחלה על הדיווח וחובת(שיבוט)  גטית התערבות

  

  

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

  

  
  

 99-072-01  שגב יהושע ר"ד  המשפט תורת

Jurisprudence 

  .16:00-20:00 חמישי יום', א סמסטר

 מיוחדת לב תשומת. המערבית הפילוסופית במסורת המשפט תורת של מרכזיות בסוגיות יעסוק הקורס
 או אפלטון של במכתביהם עיוים ישלב הקורס. המודרית היוריספרודציה את המעסיקות לבעיות תוקדש
 הושאים. ורולס ברלין, ודוורקין רז, פולר, קלון, הרט, אוסטין: יותר מאוחרים הוגים של וכן, אריסטו
 משפטי בפוזיטיביזם שוות גישות), אריסטו או(אפלטון  טבעי משפט: השאר בין הם בקורס שיידוו

, למשפט הביקורתית והגישה משפטי ראליזם), דוורקיןפוזיטיביזם (פולר, -ון), רז, קלון, הרט(אוסטין, 
(רולס),  צדק(ברלין),  חירות: במשפט מרכזיים מושגים, ומוסר משפט, המשפט של החברתיות המטרות

 דעת ושיקול, פרשות, מצפון וסרבות אזרחי מרי, לחוק הציות חובת  :כגון ושאים יידוו כן. זכות
 .פוליטית ופילוסופיה אתיקה כגון לתחומים זיקה ומתוך רחב פילוסופי בהקשר יידוו אלו סוגיות. שיפוטי

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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   99-614-01דיב טע ד"עו  עבודה דיי

Labour Law 

  .16:00-18:00 חמישי יום', ב סמסטר

 חייב אי האם? מעבידו של המיימום שכר תשלום חובת את להחליף יכולה למלצר"טיפ"  העקת האם
 לעבור יכול אי האם? להתפטר והחלטתי במידה, בעבודה שעברתי ההכשרה קורס עלות את להחזיר
 שלי המיילים תכתובות את לקרוא המעביד רשאי האם? יותר גבוה שכר לי שהציע מעבידי של למתחרה
 התפטרות מתי? אדם כוח חברת דרך מועסק אי כאשר שלי האמיתי המעביד מיהו? העבודה במחשב
  ?אסורה כשביתה להיחשב עשויה

הקורס "דיי עבודה" היא להקות מושגי יסוד ורקע בוגע למשפט העבודה הישראלי. משפט  מטרת
יחסים הורמטיבית הרובד האישי, העוסק במערכת ה –העבודה הישראלי מורכב משי רבדים עיקריים 

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

פן יישומן בפסיקה. בחלקו תח את השאלות העיקריות היצבות בבסיס משפט העבודה האישי ואת או
  השי של הקורס, עסוק ביתוח חלק מהסוגיות בתחום משפט העבודה הקיבוצי.

  

  :הסופי הציון מרכיבי

  .להיבחן לזכאות תאי היא בהם פעילה והשתתפות בשיעורים. וכחות א

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

 .סגורים בספרים ייערך המבחן. הסופי מהציון 100% מהווה הסמסטר בסוף המסכם. המבחן ג

  
  
  

   99-619-01יר אורי ר"ד  הצרכן הגת

Consumer Protection Law 

  .20:00-22:00 חמישי יום', ב סמסטר

  

דיי החוזים אים מבחיים בין חוזים צרכיים לבין חוזים מסחריים, ואולם בפועל מדובר באופי שוה 

  בתכלית של חוזה. הקורס יעסוק הסוגיות בהן משים דיי הגת הצרכן מהדין הרגיל. 

מצוקה, . חוק הגת הצרכן: איסור הטעיה ויצול 3. הגדרתו של המוח צרכן; 2. מבוא; 1ושאי הקורס: 

. כלים לאכיפת זכויות צרכיות: כלים מהליים, כלים פליליים, כלים אזרחיים ותביעות 4זכות הביטול; 

  . חוזים אלקטרויים.7. חוק החוזים האחידים; 6. תובעות ייצוגיות; 5קטות; 

  

 100%בחינה סופית הציון הסופי:  מרכיבי
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  99-650-01  ביטון-'מרקוביץ מרים ר"ד  קיין דיי

Property Law 

  .14:00-16:00 חמישי יום', ב סמסטר

 הקיין בתחום. הפרטי המשפט במסגרת ומקומם הקיין דיי הבת לצורך כלים הקיית היא הקורס מטרת
 לרבות( הזכות של והיקפה הגדרתה – הקייית הזכות מהות: הבאים בושאים עסוק מוחשיים בכסים
 דיון לרבות( הקיין זכות על החוקתית ההגה היקף); אחרות לזכויות הקייית הזכות בין ההבחה
 הערת; היושר מן וזכויות וגדות עסקאות; המרשם שיטות; הקייית הזכות רכישת); ההפקעות בסוגיית
, שכירות( הזולת בכסי זכויות; משותפים ובתים הקייית בזכות שיתוף; התיישות; השוק תקת; אזהרה
 ).האה זיקת

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

  
  
  
  
  
  
  

  הפלילי במשפט עיקרים

	

  ויזל לאה ר"ד

 

99-669-01 

Principles in Criminal Law 

  .20:00-22:00 חמישי יום', א סמסטר

 מטרותיו, הפלילי הדין של ייחודו על עמוד הקורס במסגרת. המהותיים העושין בדיי עוסק הקורס
 ולאור בפסיקה שפורש כפי 1977-"זתשל, העושין חוק של הכללי החלק ביתוח יתמקד הדיון. ועקרוותיו
  .העושין דיי של לתפקידם ביחס שוות תיאוריות

 החוקיות עקרון לרבות ועקרוותיו העושין דיי מטרות של סקירה יכללו בקורס שיילמדו הושאים
 בחיה תוך הכל. הפלילים לאחריות וסייגים לעבירה צדדים; פלילית אחריות להטלת התאים; והשלכותיו
  .ובעולם בארץ בתחום המתרחשים תהליכים ויתוח השוים בושאים והפסיקה החקיקה של ביקורתית

  

 

 . 100% - הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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   99-676-01וסים יעקב ר"ד  מסים דיי

Tax Law 

  .08:00-12:00 שישי יום', ב סמסטר

 בדיי התמקדות תוך מס מערכות של היסוד בעקרוות יעסוק הקורס. מסים בדיי יסוד קורס היו הקורס
. מס מדייות המכוים ובשיקולים בישראל הכסה מס דיי של העיקריות במגמות דון כן כמו. הכסה מס
 ההבחה, הכסה(הגדרת  מס אירועי זיהוי, המס בסיס הגדרות: הקורס במהלך עסוק שבהם הושאים בין
 קיזוז דיי, הוצאות דיי, ממס פטורים, רעיוית הכסה, הכסות סיווג, פירותי ומיסוי הון רווחי מיסוי בין

 הטבות), התאגיד מיסוי, המשפחה(מיסוי  המיסוי יחידת, המס הטלת עיתוי), הון רווחי מיסוי, הפסדים
  .החוקתי והמשפט מסם דיי, מלאכותיות עסקאות, מס

 

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

  
  
  

 99-692-01 שמואלי בימין' פרופ  מכרזים דיי

Public Tender Law 

  .12:00-14:00 שישי יום', ב סמסטר

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

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

 הצד על תתבצע העבודה וכי, הספק בבחירת האה וטובות פים משוא יהיו לא כי, מתאימים עקרוות
  .משאבים שפחות כמה השקעת ותוך יותר הטוב

 עשית השיפוטית הבחיה. המכרזים ועדות בהחלטות פעם מאי רבה במידה מתערבים המשפט בתי כיום
 הוגת לתחרות והדאגה החוזים דיי לבין המועמדים בין לשוויון הדואג המהלי המשפט בין איזון במסגרת
 בקשות פסלו או זכו לא שהצעותיהם מציעים מגישים לבקרים חדשות. הרשות משאבי של כון ויצול
 הרשות גד מוגשות הבקשות. המכרז ולביטול הזוכה עם התקשרות לאי מיעה צווי להוצאת המשפט לבתי
  .כמשיבה הזוכה גד גם כלל ובדרך

 למציעים הן תעזור היא שכן, המסחרי בעולם המציאות מחויבת כיום היה מכרזים בדיי שליטה
 הזכייה את לממש ורוצים זכתה שהצעתם למציעים הן, זכו שלא בפועל למציעים הן, פוטציאליים

 סודות בה לגלות כדי הזוכה בהצעתם עיון זכו שלא למציעים לאפשר שלא רוצים או וביעילות במהירות
  .הזוכה עם וביעילות במהירות בחוזה להתקשר המבקשות השוות לרשויות וכן מסחריים

 שלא ומעיית מיוחדתמהלית - חוזית בישה מדובר. המכרזים בדיי מקיפה רפורמה ערכה 2009 בשת
, והאזוריות המקומיות במועצות, בעיריות זה בושא רבה עבודה שישה אף, אליה ערים הדין עורכי כל

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

קודות ציון  5. עד 100% -הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים, בצירוף חקיקה וסילבוס)  מרכיבי
 מיטיב על השתתפות פעילה. 
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 99-705-01  אליהו-בן הילה ר"ד  ומדיה דת

.20:00-18:00 חמישי יום', ב סמסטר

 חברה בושאי חילויות- שיפוטיות להכרעות דתיות-הלכתיות הכרעות בין והסמויים הגלויים המתח מוקדי

 העומדות והערכיות האידיאולוגיות היסוד בהחות והן, עצמן בפסיקות הן מעמיק עיון דורשים ומדיה

 המשפטית בהיסטוריה יעסוק הקורס. פסיקות אותן את המייצרים למוסדות היחס, ובתוכן, בבסיסן

 שבין המורכבות היחסים מערכות של שוות לתפיסות השוואתן תוך אלה עקרויות עמדות של וההלכתית

, קוו הסטטוס התהוות סוגיות של שוות הלכתיות בתפיסות הקורס יעסוק היתר בין. ומשפט קהילה, פרט

 ובסוגית, הציבורי המרחב, וגירושין ישואין, יהודי מיהו ושאלת גיור, חברתיות וזכויות חוקה גיבוש

 המשפט ממקורות ראשויים בחומרים עיון באמצעות תהיה השוים הושאים בחית. בטל השוויון

  . העליון המשפט בית של דין ופסקי, המחקר מעולם משיים בחומרים, העברי

     10%) סגורים ספרים( מבחן 90%. מלאה השתתפות:  הסופי הציון מרכיבי

 . פעילה השתתפות 

  
  
  

  סמיריוים 13.3
  .שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הסמיריוים תיאורי

  

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

Corporate Liquidation and Reorganization 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 חייה במהלך. חברות פירוק של וכלכליים משפטיים בהיבטים ידע למשתתפיו להקות היא הקורס מטרת
 פעם לא. ומגווות שוות מסיבות לבוע עלולים אלו קשיים. כלכליים לקשיים קלעת שחברה יש העסקיים

 פירעון את המקדמים מיוחדים משפטיים להליכים להיזקק וקבריטיה החברה את מחייב זה דברים מצב
  .הלמד הקורס של במרכזו יעמדו אלו הליכים. לושים חובותיה

 או כסים כיוס, ההסדר הליך: ושיה ולפי בקשיים חברה לפי הפתוחים השוים בהליכים יעסוק הקורס
, הממוים המשרה ושאי בסמכויות, תחולתו בהיקף עסוק אלו מהליכים אחד כל לגבי. חברה פירוק

 הקורס של השי חלקו. פירעון בחדלות החלה המיוחדת הדיים ובמערכת מיות ובעלי ושים של במעמדם
. במערב רבות במדיות והג הוא כי אף בישראל חקיקה בהליכי עדיין זה הליך. ההבראה בהליך יתמקד
 מאידך לחברה ההגות ואת גיסא מחד הושים זכויות את, ההליך של היסוד תפיסת את בחן זו במסגרת
 תכית ואישור גיבוש מהלך ועל ההולמת ההגה סעד על, מכבידים כסים דין על בהרחבה עמוד. גיסא

  .בהליכים חלק הושאות השוות הקבוצות ידי על השיקום

 

 .100% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-288-02 גבאי חיים ר"ד	המס בדיי פליליים היבטים

Criminal Aspects of Tax Policy 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 וידע כלים גם לסטודט להקות הקורס ועד, השוים המס בדיי העושין בתחום התאורטי הידע על וסף
  .הפלילי במישור המסים רשות פעולת עם ומעשי יישומי באופן להתמודד

 והן עצמן לבין בין הן, הפלילי בתחום בעוסקות השוות היחידות של פעולתן אופן ייבחן הקורס במסגרת
 תיערך, כן כמו. המשפט ובתי הפרקליטות, המשטרה כגון, שוות אכיפה רשויות לבין שבין הגומלין קשרי
  .הכסה מס בפקודת"מהותיות" ה העבירות לבין"טכיות" ה העבירות בין הבחה

. בתאגיד תפקיד ושאי של ואחריותם התאגיד לעבירות פרק ויוקדש"מ מע עבירות לגבי דיון יתקיים
 בכל והחיה ההליכים עיכוב הליכי ויובהרו המס בעבירות וייחודו הכופר מוסד על דגש ייתן בהמשך
 .המס לעבירות הוגע

 

 . .– 10%וכחות 90% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  

 99-878-01 וקסלמן גלעד ר"ד	רוחי קיין בדיי מתקדמות סוגיות

Intellectual Property 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 המשפחה במסגרת היוצרים זכויות דיי של הצבתם תוך, הרוחי הקיין תחומי את בקצרה סקור
 בעולם הרוחי הקיין לתחומי שיש הכלכליים הפרישה תחומי את בחן. הרוחי הקיין דיי של המורחבת
 בהקשר. הגלובליזציה בעידן הרוחי הקיין לתחומי שיש הבילאומי ההיבט על צביע. המודרי העסקים

 המרכזיות הבילאומיות האמות על וצביע יוצרים זכויות דיי של הורמטיביים המקורות את סקור זה
  .יוצרים זכויות דיי על הגה ושא את המסדירות

 

 . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-415-02  שטרן שי ר"ד  במשפט קהילות

Communities in Law 

  08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 המערכות של הראוי עיצובן אודות הציבורי הדיון את החיה  2008 בשת שפרץ העולמי הכלכלי המשבר
 ראוי האידיבידואלי האידיאל כי הכרה גם בחובה שאה העולמית השווקים התמוטטות. חיים או בהן

 למקום היחיד של העתו על המושתתים התמריצים ומערכי השוק במגבלות ההכרה. מחודשת לבחיה
 ההיתכות אודות גם כמו, כלכלי הסדרה כמגון פעולה שיתוף של תפקידו לבחית מהלכים הולידה רווחיו

, המוכרים החברתיים המוסדות אחד עומד הסמיריון של במרכזו. המשפט באמצעות להטמעתו
 מאתגרת, יחידים בין פעולה שיתוף המשמיעה, הקהילה. הקהילה: להגדרה ביותר והקשים, המורכבים
 של דעת לשיקול היחיד זכויות של מסוימת הכפפה משמיעה שהיא בכך אידיבידואליות חברתיות תפיסות
, סוציולוגיה דוגמת, שוים מחקר בשדות בהרחבה דון ומקומו הקהילה במוסד שהעיסוק בעוד. אחרים

 אף ולעיתים, מצומצם ותר זה מוסד אודות המשפטי שהשיח הרי, פוליטית הופילוסופי אתרופולוגיה
  .העין מן סמוי

 וביישומים, במשפט הקהילה למוסד הכרה מתן בדבר וורמטיביים תיאורטיים בשיקולים יתמקד הסמיר
 החברות דיי, המשפחה דיי, החוזים דיי, הקיין דיי: דוגמת שוים משפט בתחומי זו הכרה של מעשיים
  .העבודה ודיי

 100% - פעילה והשתתפות סופית עבודה: הסופי הציון מרכיבי

  

  

 99-466-01 פרחומובסקי גדעון' פרופ  הציבור זכויות מול יוצרים זכויות

Copyrights Law 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 אלו פרשיות כל של במרכזן? גבע דוד של והברווז, הרוח עם חלף, אפסטר בעיין הדין לפסקי משותף מה
 זכויות בין אות איזון ליצור כדי חקקה ההוגן השימוש דוקטרית. ההוגן השימוש דוקטרית יצבה

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

  .הקיין על וההגה הביטוי חופש כגון, המשפטית בשיטתו דמוקרטיים יסוד ערכי מגולמים זו בדוקטריה

 ההתפתחויות את ויסקור ההוגן השימוש דוקטרית של והפרקטיים התאורטיים בהיבטים יעסוק הסמיר
  .והאמריקית הישראלית בפסיקה, בתחום האחרוות

  

  

  

 . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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 99-810-01 לורברבוים יאיר' פרופ	לאחר זק גרימת

Liberalism and Distributive Justice 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 ובעיקר, פוליטית, חברתית מדייות אודות על חריפות מחלוקות במוקד עומדות חלוקתי צדק של שאלות
  .חוקה ובעיין מיסים בדיי, קיין בדיי יסוד בסוגיות במישרין וגעות אלה שאלותפלילית. -כלכלית

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

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

  

 99-850-02 שטרן ידידיה' פרופ	חברות רכישת

Corporate Acquisition 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 רבי באיטרסים שליטה על מאבקים של להתרחשותם זירה העולם ברחבי משמש בחברות השליטה שוק
 על להשתלטות השוות הטקטיקות הם בשוק המשתתפים חמושים שבהם המשפטיים השק כלי. חשיבות
 שורה קובע החוק. בחברה שליטה רכישת של לעסקאות ומתוחכם רחב פרק מייחד החברות חוק. חברה
 של כפויה ומכירה מיוחדת רכש הצעת(מיזוג,  מרכזית רכישה טכיקות לשלוש המתייחסים הסדרים של

  .ישיר באופן בחוק מוסדרות שאין רכישה טכיקות קיימות בוסף). מיות

. האמורים ההסדרים של והכלכליות המשפטיות המשמעויות ובחקר בפרשות, בהבה יתמקד הקורס
  .כאחד ומעשי תיאורטי יהיה היתוח

  

 

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

  

  99-861-02 קאור איריס' פרופ  מכרזים דיי

Public Tender Law 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 המעוייים גורמים בין תחרות מתקיימת פיהם שעל ועקרוות כללים של מסגרת מהווים המכרזים דיי
  .ועוד אותם למכור, טובין לרכוש, עבודה לבצע

 במלואו ייושם השווה התחרות עקרון כי במכרז המשתתף של רצוו בין המתח על עמוד זה בסמיריון
  .ביותר הטובה ההצעה את לקבל המכרז מפרסם של לשאיפותיו

 בין יידוו. המקומית הרשות מכרזי את המסדירים הדיים יתוח תוך, המכרזים דיי את סקור בסמיריון
 בתאי הוגת תחרות; המכרז של ופרסומו הכתו דרכי; זו מחובה והפטור עריכת חובת: הסוגיות היתר
 הפרת על הסעד; מכרז ביטול; בהליכים או במכרז פגמים; המכרז לבעל ביותר הטובה ההצעה קבל; שוויון
 .זרות משפט בשיטות המכרזים דיי הלכות את ובחן השוואתית פרספקטיבה גם קוט. המכרז דיי

 .100% - פעילה והשתתפות סמיריוית עבודה: הסופי הציון מרכיבי
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  ח"תשע קיץ סמסטר 13.4
 .שעות מערכת בפרק מצא ההוראה תכית פירוט. שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי

  

  99-013-01 חבה יעקב ר"ד  ישראל במדית העברי המשפט

Jewish Law in Israel 

  .08:00-12:00 שישי יום, קיץ

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

  .מהותית מבחיה והן פורמאלית מבחיה הן כזו לקליטה

 לעשות הראוי מן שהיה או, העברי המשפט את לשלב יסיון עשה בהן ספציפיות סוגיות יידוו השי בחלק
 דיי; במשפט לא עושר עשיית; משפטיים שאים ממויים חיובים: הבאים הושאים מבין במבחר דון. כן

 הזיקין דיי של מיקומם, הדין ידיעת אי; עצמית הגה; הפלילי במשפט האחריות עקרוות; השומרים
  .ועוד

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

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

  ).עצמי(לימוד  חלקית מתוקשב הקורס

  

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

  

  

  

 . 99-680-01.ט	משפחה דיי

Family Law 

  .12:00-16:00 חמישי יום, קיץ

 .בהמשך ימסר הקורס תיאור

 הציון הסופי: ט.  מרכיבי
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  99-6720-07 רייך אריה' פרופ  זיקין בדיי מבוא

Issues in Torts Law 

  .16:00-20:00 חמישי יום, קיץ

 את לסטודט להכיר מיועד זה קורס. הפרטי במשפט המרכזיים מהעפים אחד הים הזיקין דיי
 תחילה דון. התחום את שמעצבות המרכזיות התיאוריות ואת בישראל הזיקין דיי של העקרוות
 הזיקין דיי של ההיסטוריים המקורות על למד. המשפט מערכת בתוך ובמקומם הזיקין דיי במטרות
 המסגרת עוולות ובשתי) התקיפה עוולת( אחת פרטיקולרית בעוולה עסוק. התפתחותם דרכי ועל בישראל

 מוצרים( חמורה אחריות באמצעות המוסדרים בתחומים עסוק, כן כמו). ורשלות חקוקה חובה הפרת(
 הזה ההסדר של הלימוד). דרכים תאוות לפגעי הפיצויים הסדר( מוחלטת ובאחריות) כלבים וזקי פגומים
 ובהתפתחותה הסיבתי הקשר בסוגיית דון. תרגיל והגשת מוחה עצמי לימוד על ברובו מבוסס יהיה

 ובעקרוות גוף וזקי רכוש זקי על הפיצויים בתרופת סיים. התורם האשם בהגת וכן, הישראלי במשפט
 . מחושבים הללו הפיצויים שלפיהם

 .20% – בכתב תרגיל, 80% – סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי

  
  
  
  
  

	

     וחשבואות עסקים  מהל, כלכלה לבוגרי משפט בלימודי שי תואר. 14
  )ז"תשע חורף מסלול(      

  

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

  
  

  99-614-07  לובוצקי יצחק השופט  עבודה דיי

Labour Law 

  .20:00-22:00 חמישי יום', א סמסטר

 היסטורית בפרספקטיבה בחיתו תוך, המצוי העבודה משפט הבת לצורך כלים הקיית היא הקורס מטרת
 ייחודם: שיידוו הושאים בין. בישראל מרכזיים דין ופסקי חוקים סקור, דוקטרילית מבחיה. וחברתית

 חוזה, והמעביד העובד של והחובות הזכויות מהן, מעביד ומיהו עובד מיהו, תכליתם, עבודה דיי של
 ואפילה והשבתה שביתה, קיבוציים הסכמים, עובדים ארגוי של מעמדם, מגן חוקי, האישי העבודה
 של המיוחד לאופי מעה ותת העבודה משפט של הדיים מערכת כמה עד ברר הקורס במסגרת. בעבודה

 זו שי ומצד כלכליות למטרות שועדה התקשרות מהווה אחד מצד אשר עבודה לצורך ההתקשרות
 מעה ותים המשפטיים ההסדרים כמה עד ברר. רבה וחברתית אישית משמעות לה יש אשר התקשורת

 משפט של היסוד חוקי של השלכותיהם את בחן, כן כמו. משתתפיו של ולצרכים המשתה העבודה לשוק
 .העבודה

 .100% –הציון הסופי: בחיה סופית (ספרים סגורים)  מרכיבי
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 99-622-06 האן דוד' פרופ  חברות דיי

Corporate Law 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 .משפטיים תאגידים באמצעות עסקית פעילות יהול של והכלכליות המשפטיות בהשלכות עיסוק

 

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

  
  
  
  
  

 99-650-06  ביטון-'מרקוביץ מרים ר"ד  קיין דיי

Property Law 

  .18:00-20:00 חמישי יום', א סמסטר

הקורס היא הקיית כלים לצורך הבת דיי הקיין ומקומם במסגרת המשפט הפרטי. בתחום הקיין  מטרת
הגדרתה והיקפה של הזכות (לרבות  –בכסים מוחשיים עסוק בושאים הבאים: מהות הזכות הקייית 

דיון  ההבחה בין הזכות הקייית לזכויות אחרות); היקף ההגה החוקתית על זכות הקיין (לרבות
בסוגיית ההפקעות); רכישת הזכות הקייית; שיטות המרשם; עסקאות וגדות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקת השוק; התיישות; שיתוף בזכות הקייית ובתים משותפים; זכויות בכסי הזולת (שכירות, 

  זיקת האה).

 

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

  
  
  
  

   99-676-06וסים יעקב ר"ד	מסים דיי

Tax Law 

  .14:00-16:00 חמישי יום', א סמסטר

 בדיי התמקדות תוך מס מערכות של היסוד בעקרוות יעסוק הקורס. מסים בדיי יסוד קורס היו הקורס
. מס מדייות המכוים ובשיקולים בישראל הכסה מס דיי של העיקריות במגמות דון כן כמו. הכסה מס
 ההבחה, הכסה(הגדרת  מס אירועי זיהוי, המס בסיס הגדרות: הקורס במהלך עסוק שבהם הושאים בין
 קיזוז דיי, הוצאות דיי, ממס פטורים, רעיוית הכסה, הכסות סיווג, פירותי ומיסוי הון רווחי מיסוי בין

 הטבות), התאגיד מיסוי, המשפחה(מיסוי  המיסוי יחידת, המס הטלת עיתוי), הון רווחי מיסוי, הפסדים
  .החוקתי והמשפט מסם דיי, מלאכותיות עסקאות, מס

 

 .100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-6720-07  רייך אריה' פרופ  זיקין לדיי מבוא

 Issues in Torts Law 

  .16:00-18:00 חמישי יום', א סמסטר

 את לסטודט להכיר מיועד זה קורס. הפרטי במשפט המרכזיים מהעפים אחד הים הזיקין דיי
 תחילה דון. התחום את שמעצבות המרכזיות התיאוריות ואת בישראל הזיקין דיי של העקרוות
 הזיקין דיי של ההיסטוריים המקורות על למד. המשפט מערכת בתוך ובמקומם הזיקין דיי במטרות
 המסגרת עוולות ובשתי) התקיפה עוולת( אחת פרטיקולרית בעוולה עסוק. התפתחותם דרכי ועל בישראל

 מוצרים( חמורה אחריות באמצעות המוסדרים בתחומים עסוק, כן כמו). ורשלות חקוקה חובה הפרת(
 הזה ההסדר של הלימוד). דרכים תאוות לפגעי הפיצויים הסדר( מוחלטת ובאחריות) כלבים וזקי פגומים
 ובהתפתחותה הסיבתי הקשר בסוגיית דון. תרגיל והגשת מוחה עצמי לימוד על ברובו מבוסס יהיה

 ובעקרוות גוף וזקי רכוש זקי על הפיצויים בתרופת סיים. התורם האשם בהגת וכן, הישראלי במשפט
 . מחושבים הללו הפיצויים שלפיהם

 . 20% –, תרגיל בכתב 80% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

  
  
  

  99-725-07  דויטש אורה ר"ד	איטרדיסציפלירי במבט ומתן משא יהול

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 מדעי: שוות דיסציפליות שילוב תוך, ומתן המשא תורת את רחב במבט להעביר היא הקורס מטרת
  .והמשפטים המשחקים תורת, פסיכולוגיה, יהול, החברה

 היסיון. העסקיים והן האישיים הן, המגזרים בכל האושית הפעילות את מלווה ומתן המשא תופעת
 רחבה הכרה כיום וקיימת, השוות בדיסציפליות, האחרוות בשים והתעצם התרחב זה בתחום המחקרי
 הקורס. והגות בפרקטיקות שילובו תוך, בדון המדעית התשתית את ולהעמיק להוסיף הצורך בדבר

 בסוגיות הדיון במהלך זאת עם. ההקשרים בכל, הוא באשר ומתן למשא המשותפים בהיבטים יתמקד
, עסקיים: שוים קוקרטיים בהקשרים הוגעים יישומים באמצעות הכלליים העקרוות יודגמו השוות

  .ועוד שכים יחסי, משפחתיים

 .100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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   מסלול( הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שי תואר. 15

  )קיץ        

  ז"תשע קיץ סמסטר 15.1
 .השעות מערכת בפרק מצא ההוראה תכית פירוט. שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי

  .ברשת והוראה פרוטלית הוראה המשלבים" משולב תקשוב" קורסי הם קיץ בסמסטר הקורסים
  

  גלברד משה ר"ד	חוזים דיי

  פרחומובסקי גדעון' פרופ

99-602-02  

Contracts Law 

  . 08:00-10:00 שישי ויום 20:00-22:00 חמישי יום, קיץ

 לכריתת ומתן משא, החוזים דיי גבולות, חוזים לדיי מבוא: חוזים בדיי יסוד במושגי יעסוק הקורס
  .החוזה וצורת החוזה כריתת הליך, חוזה

  

  

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

  

  99-664-02  אביעד בקשי ר"ד  ציבורי משפט

Public Law 

  . 10:00-14:00 שישי ויום 16:00-20:00 חמישי יום, קיץ

למד מהי חוקה, אפיוים אפשריים שלה ושיקולים בעד וגד חוקה. סקור את  בחלקו הראשון של הקורס,
, 1992ההיסטוריה החוקתית של ישראל מאז הכרזת העצמאות ועד לקבלת חוקי היסוד "החדשים" בשת 

ותמקד בתיאור ויתוח ההתפתחויות החוקתיות מאז אותה "מהפכה חוקתית" ועד לשה זו. דון גם 
  לעתיד החוקתי בישראל.במגמות אפשריות 

בחלקו השי של הקורס עסוק בהגה על זכויות האדם והאזרח בישראל. בחן את הזכויות המויות בחוקי 
היסוד ואת הזכויות הבלתי מויות שהולכות ווצרות בפסיקת בית המשפט. לאחר מכן, תמקד בשלוש 

החברתיות שעלתה בקיץ האחרון לראש סדר  זכויות אדם ספציפיות: חופש הביטוי, שוויון וסוגיית הזכויות
היום בישראל. לאחר מדגם זכויות ספציפיות זה דון בעקרוות החוקתיים החלים על כלל זכויות האדם: 
דרישת ההסמכה, איזוים אכיים ואופקיים בין זכויות, דרישת התכלית הראויה ודרישת המידתיות על 

וקתיים כלליים אלו בשתי סוגיות אופיייות לישראל: זכויות מבחיה השוים. לאחר מכן יישם עקרוות ח
  האדם מול שיקולי בטחון המדיה וזכויות האדם והאזרח במדיה המוגדרת כמדיה יהודית.

החלק השלישי של הקורס יקה היכרות תמציתית עם כמה מכללי המשפט המיהלי: עקרון החוקיות, כלל 
יפות, חובת המקה, כללי הצדק הטבעי, יגוד עייים, שיקולים ההסדרים הראשויים, חובת הגיות, שק

זרים, איסור הפליה, עילת הסבירות ומידתיות. בחלק זה סקור באופן ראשוי גם את סוגי ההליכים 
  המהליים בבג"צ ובבית משפט לעייים מהליים ותאר באופן שלדי את מבי ההליכים.

מתוקשב. בחלק זה למד על רשויות השלטון השוות במדית  החלק הרביעי של  הקורס יילמד באופן
ישראל ועל תפקידיהם: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, שיא המדיה ומבקר 
המדיה. הלימוד יתבסס על חוקי היסוד הרלווטיים וכמה חוקים לווים ועל פרקים מספרם של 

ה "המשפט החוקתי של מדישטיין ומדית ישראל". לימוד החלק הרביעי ייעשה במשך כל הסמסטר רובי
תוך קביעת חומרי קריאה שבועיים, שאלות החיה, דיוים איטרטיים ובמידת הצורך התייחסויות 

 לחומר המתוקשב בהרצאות.

  .  100% –סופית  בחיההציון הסופי:  מרכיבי
 .5%עד  –ציון מיטיב                                     
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  99-665-02  עדי אייל' פרופ	ישראלי למשפט מבוא

Introduction to Israeli Law 

 הבולטות התפיסות מן כמה של ובהצגה המשפט במקורות תעסוק הראשוה: חטיבות מארבע בוי הקורס
, מוסדותיהן(על  המערבי בעולם הבולטות המשפט שיטות את תציג השייה; המודרית בעת המשפט של

, לעפיו ציבורי משפט: העיקריים המשפט עפי את לסטודטים תציג השלישית'); וכו שלהן המשפט תפיסת
  .המשפט תורת של היסודיות בשאלות תדון והרביעית; דיוי משפט, לעפיו אזרחי משפט, פלילי משפט

  . 12:00-16:00 חמישי יום, קיץ

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

  

  

  

  

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

  

  99-015-02 ברד יצחק' פרופ  ורפואה הלכה, אתיקה

Ethics, Halakha and Medicine 

  . 16:00-18:00 חמישי יום', א סמסטר

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

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

, המוות רגע קביעת, איברים השתלות: ובייהן, וספות ובסוגיות אלו בשאלות דון הקורס במהלך
  .מחלה על הדיווח וחובת(שיבוט)  גטית התערבות

  

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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 99-072-02  בריס מיכאל ר"ד  המשפט תורת

Jurisprudence 

  .18:00-22:00 חמישי יום', א סמסטר

  :מתחבטת המשפט תורת שבהן שאלות בשלוש ידון הקורס

 פוזיטיביזם בין המחלוקת, המשפטית הורמה של הבסיסיים מאפיייה: כתופעה המשפט על שאלות
 צורת שבין ביחס העוסקות תאוריות, למוסר משפט שבין והקשרפוזיטיביסטיות -ון ותפיסות משפטי
 ).ביקורתיות תיאוריות, תכליתיות תאוריות, משפטי(פורמליזם  לתוכן המשפט

 מוסדות עיצוב, משפטיים מושגים של הגדרות(יוריספרודציה):  פרקטיותמשפטיות - פים שאלות
 .משפטית פרשות של שאלות, משפטיים

, החוק שלטון ורעיון המודרית המדיה תורת: הפוליטית ובקהילה בחברה המשפט מקום על שאלות
  .המשפט של סוציולוגיה, החוק שלטון רעיון על ואחרות מודריות פוסט, מרקסיסטיות ביקורות

 

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

  

  

 

  99-614-02 גבאי דיאלה ד"עו  עבודה דיי

Labour Law 

  .08:00-10:00 שישי יום' ב סמסטר

 העבודה משפט, המרכזיים מרכיביו שי על העבודה משפט עם היכרות בצע, הקורס של הראשון בחלקו

 האישי העבודה משפט של המהותיים ההסדרים את בחן, זו במסגרת. הקיבוצי העבודה ומשפט הפרטי

 הרגולציה של ההצדקות בחית ומתוך, והחברה הפרט בחיי העבודה מקום על הסתכלות מתוך והקיבוצי

 העשויות האלטרטיבות ומהן ספציפית הסדרה דרך בחרה מדוע, להסדירם) מדוע ראוי  השוים בתחומים

 עם היכרות; בייהם החוזיים והיחסים, ומעבידים עובדים יחסי מהות של והבה היכרות בצע(. להחליפה

 משפט משמעות הבת; בפועל ומעסיקים משה קבלי, אדם כוח חברות: מודולריות העסקה תביות

 הכרוכות והחובות הזכויות לימוד; השכר הגת וחוק מימום שכר חוק בחית באמצעות המגן העבודה

 לחופש הזכות משמעות -הקיבוציים העבודה יחסי של והבה היכרות; מעביד עובד יחסי בסיום

 הבת, כן-כמו. קיבוציים והסדרים קיבוציים הסכמים, הרחבה צווי, קיבוצי ומתן משא יהול, ההתארגות

  .מעביד עובד ביחסי ומשמעותם, והפרדה מיזוג, כהפרטה תהליכים

 בעולם העבודה משפט לתפקיד דגש מתן תוך, העבודה משפט של אקטואליים היבטים על גם תעכב

  .המשתה הגלובלי הכלכלי

, שטרות דיי הכוללים, המסחרי המשפט מתחום וספים ושאים בתמצית בחן, הקורס של השי בחלקו

  .ועוד ירושה דיי, ופישור גישור, בוררות, ביטוח דיי

 השתתפות בגין מטיב מרכיבק' ( +  50(ספרים פתוחים)  100% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי
 .שוטפת
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 99-650-02  ביטון-'מרקוביץ מרים ר"ד  קיין דיי

Property Law 

  .16:00-18:00 חמישי יום', ב סמסטר

הקורס היא הקיית כלים לצורך הבת דיי הקיין ומקומם במסגרת המשפט הפרטי. בתחום הקיין  מטרת
הגדרתה והיקפה של הזכות (לרבות  –בכסים מוחשיים עסוק בושאים הבאים: מהות הזכות הקייית 

דיון  ההבחה בין הזכות הקייית לזכויות אחרות); היקף ההגה החוקתית על זכות הקיין (לרבות
בסוגיית ההפקעות); רכישת הזכות הקייית; שיטות המרשם; עסקאות וגדות וזכויות מן היושר; הערת 
אזהרה; תקת השוק; התיישות; שיתוף בזכות הקייית ובתים משותפים; זכויות בכסי הזולת (שכירות, 

  זיקת האה).

 

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

  

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

Principles in Criminal Law 

  . 14:00-16:00 חמישי יום', א סמסטר

יעסוק בעקרוות הבסיסיים של המשפט הפלילי בישראל. ככל שהזמן יאפשר יידוו הושאים  הקורס
הבאים: ייחודו של המשפט הפלילי, עקרון החוקיות, היסוד העובדתי של העבירה, היסוד הפשי של 

 שפיות ועישה מופחתת, אחריות מוחלטת-מודעות, כווה, פזיזות ורשלות, היעדר שליטה, אי –העבירה 
  ואחריות קפידה, עבירת היסיון.

 

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

  

 99-676-02  גבאי חיים ר"ד  מסים דיי

Tax Law 

 . 20:00-22:00 חמישי יום', ב סמסטר

פקודת  -יעסוק בעקרוות היסוד של דיי מסים, תוך התמקדות בחיקוק העיקרי במדית ישראל  הקורס
מס הכסה. מטרת הקורס לספק היכרות עם הכללים הבסיסיים של דיי המס, הן מן ההיבט התאורטי והן 

הבחה  מההיבט של יישום כללים אלו בעולם המעשה. בקורס יידוו, בין היתר, הושאים: הגדרת הכסה,
בין הכסה פירותית לבין הכסה הוית, מקורות הכסה, הכסה רעיוית, הוצאות והפסדים, מיסוי 
בילאומי, מיסוי תאגידים, מס רווח הון, מס שבח מקרקעין. כמו כן, יתקיים דיון לגבי הגבולות 

  ס.  הלגיטימיים שבין המעות ממס לבין התחמקות ממס והחלת המשפט הפלילי על עבירות המ

 

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

  

 99-680-02 שיבר יאיר ר"ד  משפחה דיי

Family Law 
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  . 12:00-14:00 שישי יום', ב סמסטר

מקים לשי בי הזוג זכויות וחובות ממויות ואישיות. דיי חיובים אלו הם סוגיה מתחום דיי  הישואין
המשפחה (דיי המעמד האישי). סוגיה זו, כפי שדוה בבתי הדין הרביים ובבתי המשפט האזרחיים, סוגיה 

בושאים  הרבית הרלווטית-גדולה ורחבת. מטרתו של הקורס היא לבחון את הפסיקה ההלכתית
השוים, תוך השוואתם עם הדיים הוהגים בשיטת המשפט האזרחית במדית ישראל. בחיה זו תקה גם 

הרביים ולהבת הרציול העומד בבסיסם. כך גם -את הכלים הדרושים ליתוח הטקסטים ההלכתיים
  למד להכיר את מקורות המשפט העברי: משה, תלמוד, ספרות הלכה וספרות השו"ת. 

; הישואין יסוד על לאישה הבעל בין וזכויות חיובים בדבר כללים; הכתובה: הם בקורס שיילמדו ושאיםה

מזוות האישה; חיוב הבעל במזוות האישה כשאיה עמו; כסות ומדור האישה; רפואת האישה;  ;כתובה
תוקף דיי אישות  פדיון האישה; מעשה ידיה של האישה; זכויות וחיובים בין בעל לאישה בישואי איסור;

 כלפי צד ג'.

 הציון הסופי:  מרכיבי

  

  

  99-696-02  חבה יעקב ר"ד  פלילי הליך

Criminal Proceeding 

  .14:00-16:00 חמישי  יום', ב סמסטר

. הראיות ודיי הפלילי הדין סדר מתחום ושאים בו ויידוו, יהולו ובדרך הפלילי בהליך יעסוק הקורס
 שיש ובמתח, הפלילי ההליך במטרות הקורס יתמקד הפלילי ההליך של שלביו עם כללית היכרות לאחר

 של זכויותיהם על בעמידה שיש הציבורי האיטרס לבין הפלילי הדין את להגשים השאיפה בין לכאורה
  .הראיות ודיי הפלילי הדין סדר של מרכזיות בסוגיות דיון תוך אלה כל על עמוד. ואשמים חשודים

 מפי והחיסיון השתיקה זכות, וחיפוש מעצרים, ועקרוותיו הפלילי ההליך מטרות: דון בהם הושאים בין
 הכלל, להעיד וחובה הכשרות, ההוכחה טל, טיעון הסדרי, לייצוג הזכות, העיון זכות, עצמית הפללה
  ראיות הערכת, כדין שלא שהושגו ראיות, עד של חוץ אמרת - א 10 סעיף, שמיעה עדות הפוסל

 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 99-704-02 שמואל יליק ר"ד  ורפואה משפט

 

  .10:00-12:00 שישי יום', ב סמסטר
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 דברי שעולים עד, משהו את האחד המגחים ככאלה תדיר ראים, מאידך והמשפט מחד הרפואה תחומי
 אם ואולם השוררת ההוויה את המתארים ככאלה" ועדו אם בלתי יחדיו שיים הילכו: "עמוס הביא

 ואף בזה זה רבות העזרים תחומים דווקא שאלה בעליל ראה, והידע ההבה את ומרחיבים מעמיקים
 מהראה יותר הרבה ומשמעותי רחב היו הביתחומי הפעולה ושיתוף ההדדית בהתפתחותם מסייעים
  .בתחילה

 אי לעיתים בהם רבים וושאים תחומים על ולהצביע המפריד על המשותף את לחשוף היה הקורס מטרת
 וכן המעשי מהתחום הן, שוים בושאים ועיסוק דיון ידי על זאת, משהו של סיוע בלא לאחד אפשר

  .ביטוי לכך הותים עיויים מתחומים

 רפואה הלכה, הרפואיים המומחיות תחומי]; הזמן שיספיק ככל[ הקורס במהלך שיועלו הושאים בין
, ועוד הפלילי, האזרחי המשפט בשרות הרפואה, רפואית לרשלות מבוא – הרשלות עוולת, ומשפט
, בכפיה רפואי טיפול, בעוולה הולדה, באוטוומיה פגיעה, מדעת הסכמה, הגתית רפואה, רפואיים מומחים
  . ועוד המת כבוד, Assisted Suicide כבוד חסר מוות?; למי חסד – חסד המתת

 

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

  

  

 99-705-01  אליהו-בן הילה ר"ד  ומדיה דת

Religion and State 

.20:00-18:00 חמישי יום', ב סמסטר

 חברה בושאי חילויות- שיפוטיות להכרעות דתיות-הלכתיות הכרעות בין והסמויים הגלויים המתח מוקדי

 העומדות והערכיות האידיאולוגיות היסוד בהחות והן, עצמן בפסיקות הן מעמיק עיון דורשים ומדיה

 המשפטית בהיסטוריה יעסוק הקורס. פסיקות אותן את המייצרים למוסדות היחס, ובתוכן, בבסיסן

 שבין המורכבות היחסים מערכות של שוות לתפיסות השוואתן תוך אלה עקרויות עמדות של וההלכתית

, קוו הסטטוס התהוות סוגיות של שוות הלכתיות בתפיסות הקורס יעסוק היתר בין. ומשפט קהילה, פרט

 ובסוגית, הציבורי המרחב, וגירושין ישואין, יהודי מיהו ושאלת גיור, חברתיות וזכויות חוקה גיבוש

 המשפט ממקורות ראשויים בחומרים עיון באמצעות תהיה השוים הושאים בחית. בטל השוויון

  . העליון המשפט בית של דין ופסקי, המחקר מעולם משיים בחומרים, העברי

     10%) סגורים ספרים( מבחן 90%. מלאה השתתפות:  הסופי הציון מרכיבי

 . פעילה השתתפות 
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  סמיריוים 15.3
  .שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הסמיריוים תיאורי

  99-260-03  אלברשטיין מיכל' פרופ  סכסוכים יישוב

Dispute Resolution 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

הסמיר עוסק בהכרת הליכים חלופיים לישוב סכסוכים כפי שהתפתחו בעקבות הקמת התועה לישוב 
) בארה"ב. בוסף להכרת Alternative Dispute Resolution) ADR -סכסוכים בדרכים חלופיות, ה

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

תורת משפט של גישור. מודלים הגישור, ייבחן את תפקידם החדש של עורכי דין ושופטים בגישור ויציע 
שוים של גישור יוצגו בסמיר כביטוי להתפתחות תפישות רעיויות שוות של ישוב סכסוכים. הסמיר 
ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השוים וכן בהקרת קטעי סרטים ובהשתתפות 

  אקטיבית של הסטודטים. 

 

. וכחות מלאה, השתתפות פעילה  .– 10%ייר תגובה 90% –ית הציון הסופי: עבודה סמיריו מרכיבי
 בשיעורים ובסימולציות כולל תגובות באתר הקורס.

  

  

  

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

Sanctity of Human Life in Jewish Law 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

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

 חיי, אחר חיי מול האדם חיי, דתית חובה מול החיים קדושת: הבאים הושאים יידוו השאר בין. אחרים
, הריון הפסקת, חסד המתות: רפואית באתיקה סוגיות, אחרים והגת עצמית הגה, רבים חיי מול היחיד
  .ועוד איברים השתלת

  

 

 .10% –. השתתפות ותרגילים 90% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי
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  99-275-01  ספיר גדעון' פרופ	ישראל במדית השבת

Shabbat in Israel 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

מעמד השבת הציבורית במדית הלאום היהודי העסיקה את הוגי הדעות ומהיגים הפוליטיים מאז  שאלת
ימי חיבת ציון, גם כיום היא ממשיכה לתפוס מקום מרכזי בשיח הציבורי בישראל. האם ראוי לקבוע בחוק 

קף את עמדת ההלכה? אם לא, אלו מגבלות על פעילות ציבורית ביום השבת? האם המגבלות צריכות לש
עקרוות  צריכים להיות מופעלים בעיצוב חקיקת השבת? ההסדרים העיקריים בסוגיית השבת קבעו 

קוו בעייי דת ומדיה. חרף זאת, דיון -בשותיה הראשוות של המדיה ותפסו כמרכיב מרכזי בסטטוס
קוו -ראשית, בעשורים האחרוים הסטטוס מעמיק בשאלה היו דבר בעיתו וזאת משתי סיבות עיקריות.

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

  הזהות היסודיות של המדיה ובכלל זה בשאלת השבת. 

 המשפטיים ההסדרים את תאר, הציבורים השבת בשאלת וההלכתי העיוי השיח את סקור בסמיר
. אלו לשיויים האחראים הגורמים אחר ותחקה הזמן ציר על והשתו התפתחו שבו האופן את, הוהגים

  .ועריכן הושא של המשפטית בהסדרה לרפורמה השוות היוזמות את בחן, כן כמו

  

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

  

    99-281-02צר- פרידגוט ליאת ר"ד  ותרבות משפט    

 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 בקורס. תרבות יוצר וגם תרבות של תוצר גם הוא המשפט. תרבות ויוצר תרבות של כתוצר המשפט בחית
 כגון תרבותיים חומרים של תרומתם את בחן, הראשון בהקשר. אלו הקשרים בשי המשפט את בחן זה

 תרבות בחומרי עיין כאן. משפטיים ומודלים ברעיוות להתבוות ותקשורת טלוויזיה, קולוע, ספרות
 את בחן, כן כמו? המשפט על מכך ללמוד יתן תובות ואלו? בהם משתקף המשפט כיצד וראה שוים

 את תח, השי בהקשר. דין פסקי של והשתות התגבשות על שורתייםתק רטיבים של השפעתם
 ודפוסי החשיבה דפוסי, החברתיים הערכים הדגשת תוך, במשפט הוצרות התרבותיות המשמעויות
"? המצוי ישראלי"ה מיהו: לדוגמה. בו המובים הכוחות יחסי על עמידה ותוך המשפט שמייצר ההתהגות

 בית מעצב כיצד? תרבותית לשוות המשפט בית מתייחס כיצד"? האחר" את המשפט בית מעצב כיצד
 ומשפטיות תרבותיות באסכולות תאורטי דיון ישלב הקורס. ב"וכיו? וגברים שים בין היחסים את המשפט

 המשפטי לשיח תאורטיים כלים יקה הקורס. תרבותיות וביצירות דין בפסקי טקסטואלי עיון עם
  .מאידך המעשה לחיי הפרקטית תרומתו את וידגיש מחד הביקורתי

 .100% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-286-01 דויטש אורה ר"ד	איטרדיספלירי במבט ומתן משא

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 מדע: שוות דיסציפליות שילוב תוך, ומתן המשא תורת את רחב במבט להעביר היא הסמיר מטרת
  .והמשפטים המשחקים תורת, פסיכולוגיה, יהול, החברה

 היסיון. העסקיים והן האישיים הן, המגזרים בכל האושית הפעילות את מלווה ומתן המשא תופעת
 רחבה הכרה כיום וקיימת, השוות בדיסציפליות, האחרוות בשים והתעצם התרחב זה בתחום המחקרי
 הסמיר. והגות בפרקטיקות שילובו תוך, בדון המדעית התשתית את ולהעמיק להוסיף הצורך בדבר

 בסוגיות הדיון במהלך זאת עם. ההקשרים בכל, הוא באשר ומתן למשא המשותפים בהיבטים יתמקד
, עסקיים: שוים קוקרטיים בהקשרים הוגעים יישומים באמצעות הכלליים העקרוות יודגמו השוות

  .ועוד שכים יחסי, משפחתיים

  

   

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

  

  

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

Maimonides – Philosophy, Law and Halakha 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 החשוב והפילוסוף ביותר הגדול ההלכה בעל"ם הרמב היה היהודית המסורת של האחרוות השים באלף
 הוא" הבוכים"מורה  וחיבורו ביותר החשוב ההלכתי החיבור הוא) החזקה(היד  תורה משה ספרו - ביותר
 בין המורכבים הקשרים את לבחון היא הסמיר מטרת. היהודית במסורת ביותר המשפיע הפילוסופי הספר
  .ההלכתית יצירתו לבין"ם הרמב של הגותו

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

 .הלכה בעייי ופסיקותיו הכרעותיו על השפיעה הגותו כיצד

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

 .וההלכות המצוות טעמי על"ם הרמב

 שיידוו המרכזיים הטקסטים. ההלכתית ליצירתו מבוא גם כמו"ם הרמב של בהגותו רקע יציע הקורס
 בחרים ופרקים, הבוכים למורה"ם הרמב של הפתיחה, תורה למשה"ם הרמב הקדמת יהיו בקורס
 תורה, במשה הלכות מבחר), המצוות טעמי פרקי, הבואה פרקי, עדן גן לסיפור פירושו(ובכללם  מהספר

  .השמד אגרת, ובתשובות

  

  – 15%יירות עמדה במהלך הקורס  3. 85% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי
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  99-430-02  שמואלי בימין' פרופ	המשפחתי בתא זיקין דיי

The Torts Law and the Family 

  10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

המשפטי במשפחה מאגד בתוכו מערכת מסועפת של דיים, שלא כולם דיי משפחה "טהורים" (כמו  הדיון
בסוגיות של דיי הגירושין, אימוץ או מזוות). במסגרת הסמיריון תמקד בקודות השקה של מערכת 

חויבת התייחסות זיקי. בחן האם מ-המשפחה ודייה (יחסי הורים וילדים ודיי זוגיות) עם הדין האזרחי
משפטית מיוחדת לתא המשפחתי, דהייו עד כמה הדין מתייחס אחרת לעוולות העשות דווקא במסגרת 

האם הוא מחמיר עם המבצעים יותר או פחות מאשר בין זרים? האם יתן להשוות בין יחסי  –המשפחה 
ודיות לתא המשפחתי? בין הורים וילדים ליחסים בין בי זוג בסוגיות שוות? האם קיימות עוולות ייח

הושאים שיידוו: ההתייחסות המשפטית האזרחית למקרים של התעללות פיזית ופשית ומקרים של 
הזחה פיזית ורגשית; תביעות זיקין בתוך המשפחה בגין אלימות והזחה; תביעות זיקין בגין הפרת 

כורחה וריבוי שים במגזר המוסלמי;  הסדרי ראייה וחטיפת ילדים, תביעות זיקין בגין גירוש אישה בעל
תביעות זיקין וחוזים בגין סרבות גט במגזר היהודי; תביעת זיקין וחוזים בגין הפרת הבטחה להמיר דת 

  כדי לאפשר גירושין במגזר הוצרי הקתולי; תביעות זיקין גד בן הזוג והמאהב בגין בגידה.

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

  

  

  ליפשיץ שחר' פרופ  משפחתיים חוזים

-אפרתי שלומית ד"עו
 בקרמן

99-834-02  

Family Contracts 

  .10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

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

 וסה משפחתיים חוזים של רחב מגוון של הייחודיים מאפיייהם את בחן הסמיר של התאורטי בחלק
 המשפחה דיי של בתאוריות רחב שימוש עשה זו במסגרת. הללו החוזים של ראויה להסדרה מודל לעצב
  .החוזים דיי ושל

 על ההצהרות לצד כיצד לחשוף וסה המשפחתי החוזה בושא הקיימת בפסיקה עסוק המעשי בחלק
 לאופיים המתואמים ייחודיים הסדרים רבים במקרים הפסיקה מפעילה, הרגילים החוזים דיי של יישום

 הפסיקה תוצרת משפחתיים הסכמים חוק מעין עצב זה חלק של בסופו. המשפחתיים החוזים של המיוחד
  .הישראלית

 כללים זו מפריזמה לגזור ולאפשרות הישואים של חוזי ליתוח מיוחדת יחידה קדיש הסמיר של בסופו
  .המשפחה דיי של שוים

 

 100% –הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  99-835-01  שפירא חיים ר"ד	ודמוקרטית יהודית מדיה

Jewish Democratic State 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 שבייהם ערכים שי למושג יסיון מבטא, היסוד בחוקי המופיע", ודמוקרטית יהודית"מדיה  הביטוי
 דת ויחסי ודמוקרטיה לאומיות יחסי: עיקריות חזיתות בשתי ביטוי לידי בא המתח. מהותי מתח שורר

 את לבחון, השוות העמדות של והרעיוי ההיסטורי הרקע על לעמוד היא הסמיר מטרת. ומדיה
  .השוים בתחומים מהם הובעים ההסדרים ואת, החוקתית לוסחה היתים השוים הפירושים

 מן ושאים וכן תאורטיים ושאים, משפטיים ושאים על סמיריויות עבודות לכתוב יוכלו הסטודטים
  .הסמיר לושא שוגעים העברי המשפט

  . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית  מרכיבי

  

  

  

 99-878-04 פרחומובסקי גדעון' פרופ	רוחי קיין בדיי מתקדמות סוגיות

Intellectual Property 

   10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

 Open – הפיטוט בתופעות דון היתר בין. הרוחי הקיין עפי ממגוון עכשוויות בסוגיות יעסוק הסמיר
Source, Creative Commons ,י דילול, עסקיות שיטותועוד מסחר סימ.  

 

 . 100% -הציון הסופי: עבודה סמיריוית והשתתפות פעילה  מרכיבי
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  ח"תשע קיץ סמסטר 15.4
  .השעות מערכת בפרק מופיע ההוראה תכית פירוט. שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי

  99-013-02 חבה יעקב ר"ד  ישראל במדית העברי המשפט

Jewish Law in Israel 

  .16:00-20:00 חמישי יום, קיץ

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

  .מהותית מבחיה והן פורמאלית מבחיה הן כזו לקליטה

 לעשות הראוי מן שהיה או, העברי המשפט את לשלב יסיון עשה בהן ספציפיות סוגיות יידוו השי בחלק
 דיי; במשפט לא עושר עשיית; משפטיים שאים ממויים חיובים: הבאים הושאים מבין במבחר דון. כן

 הזיקין דיי של מיקומם, הדין ידיעת אי; עצמית הגה; הפלילי במשפט האחריות עקרוות; השומרים
  .ועוד

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

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

  ).עצמי(לימוד  חלקית מתוקשב הקורס

  

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

  

    99-763-01וסים יעקב ר"ד  רגולציה

Regulation in Theory and Practice 

  .12:00-16:00 חמישי יום, קיץ

 בגין חוצה זו הכווה. הפרטים התהגות הכוות היא משפט מערכת של החשובות המטרות אחת
 עושה בו המרכזיים הכלים אחד. אחת חברתית למסגרת השייכים הפרטים בין מעת בלתי האיטראקציה

  .רגולציה הוא התהגות הכוות של זו מטרה להשגת המדיה שימוש

בעולם בכלל ובישראל  –הקורס לבחון כלי שלטוי זה על פי מהותו ועל פי השימוש העשה בו בפועל  מטרת
בפרט. כמו כן, ציג כלי יתוח ואופי חשיבה (כלכליים) להבהרת המכיקה של מכשיר הרגולציה. באמצעות 

קש לעמוד על ההבדלים שבין רגולציה לשאר כלים מתחום המשפט הפרטי והציבורי ועל כלים אלו ב
הקריטריוים לבחירה בכלי המתאים להכוות התהגות. במסגרת זו סה לאפיין את הקו המפריד בין 
פעילות חופשית של השוק ובין הצורך בהתערבות המדיה. תאר בקורס תאוריות רגולציה, וכן עמוד על 

  יות הכרוכות בעיצוב הרגולציה.הבע

 איכות של רגולציה כגון ושאים. הישראלית ומהתקיה מהחקיקה בדוגמאות יתרכז היישומי החלק
 התהגות של רגולציה"ב); וכיו דיג, סביבתיים רעשים, מסוכים חומרים, וים אוויר(זיהום  הסביבה
"ב); וכיו מיוחדים חוזים, הצרכן(הגת  שוק יחסי של רגולציה; הציבור בריאות של רגולציה; בדרכים
  ).מים, חשמל, טלפויה(בקים,  ריכוזיים שווקים של רגולציה

 

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-6720-02 רייך אריה' פרופ  זיקין בדיי מבוא

Issues in Torts Law 

  .8:00-12:00, שישי יום, קיץ

 את לסטודט להכיר מיועד זה קורס. הפרטי במשפט המרכזיים מהעפים אחד הים הזיקין דיי
 תחילה דון. התחום את שמעצבות המרכזיות התיאוריות ואת בישראל הזיקין דיי של העקרוות
 הזיקין דיי של ההיסטוריים המקורות על למד. המשפט מערכת בתוך ובמקומם הזיקין דיי במטרות
 המסגרת עוולות ובשתי) התקיפה עוולת( אחת פרטיקולרית בעוולה עסוק. התפתחותם דרכי ועל בישראל

 מוצרים( חמורה אחריות באמצעות המוסדרים בתחומים עסוק, כן כמו). ורשלות חקוקה חובה הפרת(
 הזה ההסדר של הלימוד). דרכים תאוות לפגעי הפיצויים הסדר( מוחלטת ובאחריות) כלבים וזקי פגומים
 ובהתפתחותה הסיבתי הקשר בסוגיית דון. תרגיל והגשת מוחה עצמי לימוד על ברובו מבוסס יהיה

 ובעקרוות גוף וזקי רכוש זקי על הפיצויים בתרופת סיים. התורם האשם בהגת וכן, הישראלי במשפט
 . מחושבים הללו הפיצויים שלפיהם

 .20% – בכתב תרגיל, 80% – סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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   מסלול( הרוח ומדעי החברה מדעי לבוגרי משפט בלימודי שי תואר. 16
  )ז"תשע חורף       

  קורסים 16.1
  .השעות מערכת בפרק מופיע ההוראה תכית פירוט. שוטף מספרי קוד י"עפ להלן מוצגים הקורסים תיאורי

  99-614-07  לובוצקי יצחק השופט  עבודה דיי

Labour Law 

  .20:00-22:00 חמישי יום', א סמסטר

 היסטורית בפרספקטיבה בחיתו תוך, המצוי העבודה משפט הבת לצורך כלים הקיית היא הקורס מטרת
 ייחודם: שיידוו הושאים בין. בישראל מרכזיים דין ופסקי חוקים סקור, דוקטרילית מבחיה. וחברתית

 חוזה, והמעביד העובד של והחובות הזכויות מהן, מעביד ומיהו עובד מיהו, תכליתם, עבודה דיי של
 ואפילה והשבתה שביתה, קיבוציים הסכמים, עובדים ארגוי של מעמדם, מגן חוקי, האישי העבודה
 של המיוחד לאופי מעה ותת העבודה משפט של הדיים מערכת כמה עד ברר הקורס במסגרת. בעבודה

 זו שי ומצד כלכליות למטרות שועדה התקשרות מהווה אחד מצד אשר עבודה לצורך ההתקשרות
 מעה ותים המשפטיים ההסדרים כמה עד ברר. רבה וחברתית אישית משמעות לה יש אשר התקשורת

 משפט של היסוד חוקי של השלכותיהם את בחן, כן כמו. משתתפיו של ולצרכים המשתה העבודה לשוק
 .העבודה

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

  

 99-622-07 האן דוד' פרופ  חברות דיי

Corporate Law 

  .  18:00-20:00 חמישי יום', א סמסטר

 .משפטיים תאגידים באמצעות עסקית פעילות יהול של והכלכליות המשפטיות בהשלכות עיסוק

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

  

  99-696-07  חבה יעקב ר"ד  פלילי הליך

Criminal Proceeding 

  . 10:00-12:00 שישי יום', א סמסטר

. הראיות ודיי הפלילי הדין סדר מתחום ושאים בו ויידוו, יהולו ובדרך הפלילי בהליך יעסוק הקורס
 שיש ובמתח, הפלילי ההליך במטרות הקורס יתמקד הפלילי ההליך של שלביו עם כללית היכרות לאחר

 של זכויותיהם על בעמידה שיש הציבורי האיטרס לבין הפלילי הדין את להגשים השאיפה בין לכאורה
  .הראיות ודיי הפלילי הדין סדר של מרכזיות בסוגיות דיון תוך אלה כל על עמוד. ואשמים חשודים

 מפי והחיסיון השתיקה זכות, וחיפוש מעצרים, ועקרוותיו הפלילי ההליך מטרות: דון בהם הושאים בין
 הכלל, להעיד וחובה הכשרות, ההוכחה טל, טיעון הסדרי, לייצוג הזכות, העיון זכות, עצמית הפללה
 ראיות הערכת, כדין שלא שהושגו ראיות, עד של חוץ אמרת - א 10 סעיף, שמיעה עדות הפוסל

 .100% - ) סגורים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-704-07 יליק שמואל ר"ד  ורפואה משפט

Law and Medicine 

  .14:00-16:00 חמישי יום', א סמסטר

 דברי שעולים עד, משהו את האחד המגחים ככאלה תדיר ראים, מאידך והמשפט מחד הרפואה תחומי
 אם ואולם השוררת ההוויה את המתארים ככאלה" ועדו אם בלתי יחדיו שיים הילכו: "עמוס הביא

 ואף בזה זה רבות העזרים תחומים דווקא שאלה בעליל ראה, והידע ההבה את ומרחיבים מעמיקים
 מהראה יותר הרבה ומשמעותי רחב היו הביתחומי הפעולה ושיתוף ההדדית בהתפתחותם מסייעים
  .בתחילה

 אי לעיתים בהם רבים וושאים תחומים על ולהצביע המפריד על המשותף את לחשוף היה הקורס מטרת
 וכן המעשי מהתחום הן, שוים בושאים ועיסוק דיון ידי על זאת, משהו של סיוע בלא לאחד אפשר

  .ביטוי לכך הותים עיויים מתחומים

  

 .100% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

  99-725-07  דויטש אורה ר"ד	איטרדיסציפלירי במבט ומתן משא יהול

Negotiation – Interdisciplinary Aspects 

  .08:00-10:00 שישי יום', א סמסטר

 מדעי: שוות דיסציפליות שילוב תוך, ומתן המשא תורת את רחב במבט להעביר היא הקורס מטרת
  .והמשפטים המשחקים תורת, פסיכולוגיה, יהול, החברה

 היסיון. העסקיים והן האישיים הן, המגזרים בכל האושית הפעילות את מלווה ומתן המשא תופעת
 רחבה הכרה כיום וקיימת, השוות בדיסציפליות, האחרוות בשים והתעצם התרחב זה בתחום המחקרי
 הקורס. והגות בפרקטיקות שילובו תוך, בדון המדעית התשתית את ולהעמיק להוסיף הצורך בדבר

 בסוגיות הדיון במהלך זאת עם. ההקשרים בכל, הוא באשר ומתן למשא המשותפים בהיבטים יתמקד
, עסקיים: שוים קוקרטיים בהקשרים הוגעים יישומים באמצעות הכלליים העקרוות יודגמו השוות

  .ועוד שכים יחסי, משפחתיים

  

  

   

 .100% -) פתוחים(ספרים  סופית בחיה: הסופי הציון מרכיבי
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  99-6720-07  רייך אריה' פרופ  זיקין לדיי מבוא

 Issues in Torts Law 

  .16:00-18:00 חמישי יום', א סמסטר

 העקרוות את לסטודט להכיר מיועד זה קורס. הפרטי במשפט המרכזיים מהעפים אחד הים הזיקין דיי
 דיי במטרות תחילה דון. התחום את שמעצבות המרכזיות התיאוריות ואת בישראל הזיקין דיי של

 ועל בישראל הזיקין דיי של ההיסטוריים המקורות על למד. המשפט מערכת בתוך ובמקומם הזיקין
 חובה הפרת( המסגרת עוולות ובשתי) התקיפה עוולת( אחת פרטיקולרית בעוולה עסוק. התפתחותם דרכי

 וזקי פגומים מוצרים( חמורה אחריות באמצעות המוסדרים בתחומים עסוק, כן כמו). ורשלות חקוקה
 מבוסס יהיה הזה ההסדר של הלימוד). דרכים תאוות לפגעי הפיצויים הסדר( מוחלטת ובאחריות) כלבים
, הישראלי במשפט ובהתפתחותה הסיבתי הקשר בסוגיית דון. תרגיל והגשת מוחה עצמי לימוד על ברובו
 הפיצויים שלפיהם ובעקרוות גוף וזקי רכוש זקי על הפיצויים בתרופת סיים. התורם האשם בהגת וכן

 . מחושבים הללו

 . 20% –, תרגיל בכתב 80% –הציון הסופי: בחיה סופית  מרכיבי

  

  

  
  
  

  

  

  
  
  


