
תואר שני
במשפט

מסחרי גלובלי
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 קורסי חובה
 

 שם הקורס
 

 נקודות זכות קוד קורס שם המרצה

חשבונאות וניתוח 
 דוחות כספיים

 ד"ר רימונה פלס
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5511

משפט בינלאומי 
 מסחרי בין ממשלתי

 פרופ' גיא הרפז
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9400

עסקאות מסחריות 
 בינלאומיות

 ד"ר אורי בן אוליאל
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5426

סוגיות  סמינר
נבחרות בסחר 

 בינלאומי

 נ"ז 4 9601 פרופ' גיא הרפז

קורסי בחירה 
 משפטיים 

 נ"ז 6  

 
 
 
 

 יאור  מקצועות  הלימודת
 
 

 חשבונאות וניתוח דוחות כספיים
 ד"ר רימונה פלס

 
מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע וכלים לקריאה וניתוח של דוחות כספיים ודוחות ניהוליים. הקורס 

יעסוק בנושאים הבאים: השפעת העקרונות החשבונאיים על הדיווח הפיננסי, הבנת הדיווח הפיננסי והכרת הדוחות 
ת החברה, תמחור מוצרים והשפעתם על ההחלטות הכספיים ומטרתם, ניתוח הדוחות הכספיים והערכ

 האסטרטגיות, ניתוח נקודת האיזון והבנת השלכותיו, בניית תקציב.
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 בחינה סופית. 100%

 נק' ציון מיטיב עבור הגשת שיעורי הבית בזמן. 7עד 
 

 ללא ספרי לימוד. -חומר פתוחשיטת הבחינה: 
 

 מידים שלמדו את קורס הבחירה "חשבונאות למשפטנים".הקורס אינו פתוח לתל הערה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 משפט בינלאומי מסחרי בין ממשלתי
 פרופ' גיא הרפז

 
דיני הסחר הבינלאומי מייצגים תחום מורכב ומתפתח. התמצאות בהסדרה המשפטית של הסחר הבינלאומי דורשת 

ם ודו צדדיים, אזוריים ולאומיים, ידיעה של נורמות ייחודיות לתחומי סחר בקיאות במערך סבוך של הסדרים רב צדדיי
שונים, כמו גם היכרות עם מגוון של מסגרות ארגוניות ומנגנונים ליישוב סכסוכי סחר. מתוך כך מבקש הקורס 

ידם בכלים להעניק לתלמידים היכרות בסיסית עם התחום, תולדותיו, מוסדותיו וכלליו המרכזיים, וזאת על מנת לצי
שיאפשרו להם להתמחות בתחום בהמשך לימודיהם ובמהלך הקריירה המקצועית ולעקוב אחר ההתפתחויות 

החלות בו. מטרת הקורס, אם כן, היא לאפשר לתלמידים לרכוש ידע עיוני מזה ולתת בידיהם את הכלים המעשיים 
 ליישם ידע זה ולפתחו בהמשך דרכם מזה

  ינה סופית.בח 100%: מרכיבי הציון הסופי

 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה
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 עסקאות מסחריות בינלאומיות
 ד"ר אורי בן אוליאל

 
עסקאות מסחריות בינלאומיות מהוות מרכיב מרכזי בכלכלת ישראל. בקורס זה ייבחנו היבטים משפטיים מעשיים 

ותיאורטיים, הנוגעים לעסקאות אלה. הדיון בקורס יתבסס בעיקר על הפסיקה והחקיקה בישראל בנוגע לעסקאות 
 על העסקאות הללו.   המסחריות הבינלאומיות, וכן על הדין הבינלאומי המהותי האחיד, אשר חל

לקורס שלושה חלקים. בחלק הראשון, ייבחנו הסוגים העיקריים של הסכמים מסחריים בינלאומיים, וביניהם מכר 
טובין בינלאומי, סוכנות מסחרית, זכיינות בינלאומית, והפצה. בחלק השני של הקורס, תיבחן סוגיית ההובלה 

והביטוח הימי. בחלקו השלישי יעסוק הקורס בסוגיות המימון הבינלאומית. בחלק זה יושם דגש על שטר המטען 
והתשלום בעסקאות הבינלאומיות. במסגרת זו, יידונו מכתב האשראי הדוקומנטרי, הערבות הבנקאית האוטונומית, 

 ושטר החליפין הבינלאומי. 
  

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

 נקודות ציון מיטיב. 5עד 
 

 פרים פתוחים.ס שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 סוגיות נבחרות בסחר בינלאומי סמינר
 סמינר בהנחיה אישית

 פרופ' גיא הרפז
 

צדדי, תוך שימת -צדדי, אזורי ודו-הסמינריון יעסוק בהיבטים המשפטיים של הסחר הבינלאומי בהקשרם הרב
 דגש על מדינת ישראל ומיקומה בזירת הסחר הבינלאומי. הסמינר יחולק לארבעה חלקים. 

  
 תיסקר מטודת הסמינר ואופן כתיבת העבודה הסמינריונית.  החלק הראשוןבמסגרת 

  
ננתח את הסחר הבינלאומי והיבטיו המשפטים והאחרים: תיאוריות סחר, רקע היסטורי, השני  החלקבמסגרת 

ארגון הסחר הבינלאומי, ישוב סכסוכי סחר, מכסים, מכסות, היטלי היצף, סחר בשירותים, הסדרים אזוריים 
האירופאי,  צדדיים, מערכת היחסים המסחרית בין ישראל לאיחוד-לרבות האיחוד האירופאי, הסכמי סחר דו

ארצות הברית ומדינות אחרות, ממשק בין סחר לפוליטיקה ועוד. נושא העבודה הסמינריונית יהיה קשור 
 לנושאים אלה או לנושאים אחרים בתחום. יודגש כי לא תקבע 'רשימה סגורה' של נושאים לרפרט. 

  
 מצגת יתקיים דיון בנושא שהוצג.של הסמינר יוצגו במהלך הסמסטר השני הרפרטים. בסיום כל בחלקו השלישי 

  
  תוגש עבודת מחקר משמעותית שתכתב בהנחיה אישית המרצה.  בחלקו הרביעי

 
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 נוכחות והשתתפות תורמת ואיכותית;  10%
 רפרט  10%
 עבודה  80%
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 קורסי בחירה
 

קוד  שם המרצה שם הקורס מס'
 נ"ז מתכונת קורס

דיני הוצאה לפועל ופשיטת  .1
 רגל

 סמסטר א', יום א' 5362 פרופ' פבלו לרנר
21:30-18:00 

4 

2. Introduction to U.S. Tort 
Law 

פרופ' שחר 
 דילברי

 יתקיים בין התאריכים  5605
11-15/12/17  

 16:00-20:30ה' -ב'
 09:00-13:30 –ו' 

הרשמה דרך 
 המזכירות

4 

 חוק המכר האמריקאי .3
American Sales Law 

פרופ' ליסה 
 ברנשטיין

סמסטר א', יתקיים בין  5531
 התאריכים 

 24-29/12/17  
 16:00-19:30ה'  -'א
 10:00-13:30 –ו' 

 הרשמה דרך המזכירות

4 

4.  American Tort law and 
the Market 

פרופ' אביחי 
 דורפמן

סמסטר א', יתקיים בין  5632
 התאריכים 

 07-11/01/18  
 16:00-20:30ה'  -'א

 הרשמה דרך המזכירות

4 

שיעבודים ובטוחות לאשראי –  .5
 מבט גלובלי

 סמסטר ב', יום ג' 5512 ד"ר דוב סולומון
16:00-17:30 

2 

6. Regulating Global 
Energy Markets 

סמסטר א', יתקיים  5602 ד"ר אפי חלמיש
 בין התאריכים 

 18-22/12/17  
 09:00-13:30'  ו-'ב

הרשמה דרך 
 המזכירות

4 

7. ICC International 
Commercial Arbitration 

רכז אקדמי: ד"ר 
 אורי בן אוליאל

 2018סמסטר קיץ  5523
על אופן הרישום תצא 

 הודעה

2 

קניין רוחני: זכויות יוצרים בעידן  .8
האינטרנט  קורס באנגלית 

 (Oxfordבאוניברסיטת 

 -ד"ר קים טרייגר
 ברעם

 
5386 

 2018 סמסטר קיץ
תצא הודעה על אופן 

 הרישום

4 

 
 
 
 

 ( ICCקורס קיץ מרוכז בפריז: בוררות מסחרית בינלאומית )
 ד"ר אורי בן אוליאל

 
-(, שמקום מושבו בפריז, הוא ארגון בינלאומי שנוסד בICC-)ה International Chamber of Commerce-ה

מדינות ברחבי  140-באלו ארגונים ב-וכיוצאלשכות מסחר, התאחדויות תעשיינים  8,000-ומאגד למעלה מ 1919
בפעילויות של אנשי עסקים, תאגידים ואף מדינות, בתחומי המסחר,  ICC-העולם. כחלק מפעילותו תומך ה

-ההשקעות הבינלאומיות, התובלה הימית והאווירית, הסחר האלקטרוני והקניין הרוחני. מוּכרת במיוחד פעילות ה
ICC ת: בית הדין הבינלאומי של הבתחום הבוררות הבינלאומי-ICC  לבוררות נחשב בעולם למוסד בוררות יוקרתי

ומוביל, המשמש פורום לניהול בוררויות מסחריות מורכבות וליישוב סכסוכים עסקיים בהיקפים כספיים גדולים. 
בית הדין סכסוכים אלה הם לעיתים בעלי השלכות כלכליות דרמטיות, ומערבים חברות ענק ישראליות. כך למשל, 

, בהיקף של Telecom Italiaטיפל, בין השאר, בסכסוך בין אחת מחברות התקשורת המובילות בישראל לבין חברת 
 מיליון יורו. 100-למעלה מ

 
לפתוח את שעריו בפני  ICC-לבין המרכז האקדמי ניאות ה ICC-כחלק מהסכם ייחודי לשיתוף פעולה שנכרת בין ה

-ופעילות בית ICC-קבוצה מצומצמת של תלמידי המרכז האקדמי, אשר תקבל הזדמנות להתמקצע ברזי עבודת ה
 הדין הבינלאומי לבוררות.

 
; סדרי ICC; הסכמי בוררות ICCבקורס יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: מבנה בית הדין לבוררות : נושאי הקורס
ידי עורך הדין; יישוב -על ICC; ניהול הליך בוררות ICC; אכיפת פסק בורר ICC; סמכות בורר ICCהדין בבוררות 
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ידי -בדרכים אלטרנטיביות להליך הבוררות המסחרית; עיצוב מדיניות בתחום המסחר הבינלאומי על ICC-סכסוכים ב
 ., אשר נמצא בפריזOECD-. הקורס גם יכלול סיור לימודי במטה ארגון הICC-ארגון ה

 
עורכי דין המתמחים בבוררות מסחרית  ידי-, כמו גם עלICC-סגל ארגון ה ידי-ההרצאות תועברנה ברובן על: מרצים

 בינלאומית, ממשרדי עורכי דין בינלאומיים מובילים בעולם.
 

ון , במטה העולמי של ארגפריז, צרפת(, וייערך ב2013: הקורס צפוי להימשך כשבוע )במהלך חודש יולי מבנה הקורס
 .בשפה האנגלית. הקורס יתקיים ICC-ה
 

תלמידים, לפי קריטריונים  10הקבלה לקורס מותנית בהליך מיון, אשר יכלול ראיון אישי. מתוך כלל המועמדים ייבחרו 
 ידי מרכז הקורס.-של מצוינות אקדמית, כפי שייקבעו מראש על

 
 )ישראל(. ICC-תעודת גמר מטעם ארגון הנ"ז. בוגר הקורס יקבל  2-: ההשתתפות בקורס תזכה בהיקף הקורס

 
: מפגש הכנה בישראל טרם הנסיעה לפריז; נוכחות מלאה במהלך ימי ההוראה בפריז והשתתפות דרישות הקורס

 וכו'(; הגשת תזכיר מסכם.  ICC-בפעילויות האקדמיות הנלוות )סיורים, מפגשים עם בכירי ה
 שלתלמידים יתאפשר גם לקיים מפגשים חברתיים )טיולים וכו'(.לוח הזמנים של הקורס בפריז מתוכנן כך 

 
הקורס אינו פוטר את המשתתף בו מחובותיו האקדמיות האחרות. עם זאת, תלמידים שישתתפו בקורס בפריז יהיו 

זכאים באופן אוטומטי לגשת למועד מיוחד בבחינה שתתקיים בקורס אחר אליו הם רשומים במכללה, בנסיבות 
 ה בקורס האחר הינה במועד חופף לקורס בפריז.שבהן הבחינ

 
: הציון בקורס יהיה "עובר" או "לא עובר", וייקבע בסיום הקורס על יסוד תזכיר מסכם שיידרש כל תלמיד ציון הקורס

 להגיש.
 

: ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום. התלמיד יישא בעלויות הכרוכות בנסיעה לפריז, לרבות עלות הקורס
 ולינה.טיסה 

 
 : רשאים להגיש מועמדות לקורס תלמידי שנה ב' ומעלה.תנאי קדם

 
 מועד אחרון להגשת מועמדות: יפורסם בהמשך.

 
 *  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. תכנית הקורס כפופה לשינויים.

 
 

 Intellectual Property: Copyright in the Computer Ageקניין רוחני: זכויות יוצרים בעידן האינטרנט  
 Oxfordקורס באנגלית באוניברסיטת 

 ברעם-ד"ר קים טרייגר
 

הקורס מתמקד בבעיות המועלות בעידן המחשב. ובמיוחד זכויות יוצרים בנוגע לפיתוח תוכנה ודיגיטאליזציה של 
אירופאית, וישראלית. אמריקאית, -יצירות. הקורס יבחן גישות שונות לזכויות יוצרים, ויכלול השוואה בין גישת אנגלו

(.  הקורס יתנהל LSEהתוכנית תכלול הרצאות מאת מרצים מאוניברסיטת אוקספורד ומאוניברסיטה בלונדון )
  . בשפה האנגלית. כתיבת המבחן או עבודת המחקר תהיה בשפה עברית או אנגלית, לפי בחירת הסטודנט

 
 מרכיב הציון הסופי:

 השתתפות. 20%
 בחינה סופית. 80%

 
 ספרים פתוחיםשיטת הבחינה: 

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 מבט גלובלי -שיעבודים ובטוחות לאשראי
 ד"ר דב סולמון

 
יוזמות עסקיות בכלכלה המודרנית נשענות בעיקר על אשראי שהיזמים מגייסים ממקורות חוץ  תיאור הקורס:

שונים, כאשר ההון העצמי שברשותם משמש למימון חלקי בלבד. גופים מממנים מתנים לעתים קרובות הענקת 
וב, המקנה אשראי בקבלת שעבוד על נכסיו של מקבל האשראי או אחרים. השעבוד הוא ייחוד נכס כערובה לחי

 לנושה המובטח עדיפות, לעניין הגבייה מהנכס המשועבד, על פני שאר הנושים של החייב.
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע וכלים יעילים להתמודדות עם האתגרים הכלכליים והמשפטיים שמציב 

קרקעין, שעבוד צף על נכסי תחום השעבודים והבטוחות לאשראי. בין הנושאים שיידונו בקורס: משכון, משכנתה במ
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תאגיד, משכון זכויות חוזיות, משכון מסווה, אשראי ספקים וקונסיגנציה, הסכמי ליסינג, עסקות איגוח 
(Securitization) .והשוק המשני למשכנתאות 

הדיון בקורס ייערך בפרספקטיבה השוואתית לשיטות משפט זרות. במסגרתו נדון, בין היתר, בשאלות משפטיות 
והמשבר בשוק  Enronהענק -נטיות לתחום השעבודים והבטוחות לאשראי, שהתעוררו אגב קריסתו של תאגידרלוו

 המשכנתאות האמריקני.
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:
 נקודות ציון מיטיב יינתן בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורים. 5עד 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 

 ורים היא חובה.הנוכחות בשיע
 
 
 

  דיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל
 פרופ' פבלו לרנר

 
העדר תשלום חובות ובעיית חדלות פירעון היא בעיה נפוצה בחברה . שני מנגנונים אשר אמורים להתמודד עם 
הבעיות האלה הן הוצאה לפועל ופשיטת רגל. הקורס יעסוק בעקרונות החולשים על דיני ההוצאה לפועל, תוך 

 השוואה ביניהם לבין דיני פשיטת רגל. שני התחומים האלו עברו שינויים משמעותיים בשנים אחרונות.
בתחום ההוצאה לפועל, נדון בין היתר במעמדו של רשם ההוצאה לפועל, סוגים שונים של עיקולים, הגנות על רכוש 

דין , הוצאה לפועל של משכון  המסלולים השונים לביצוע פסק החייב ,הגבלות מוטלות על חייבים סרבנים, 
 משכנתא ועוד. סוגית ההפטר לחייבים מוגבלים באמצעים תזכה להתייחסות מיוחדת. או 

בתחום פשיטת רגל, נשים דגש מיוחד על הסיבות והתנאים לפתיחת הליכי פשיטת רגל, כדאיות הליכי פשיטת הרגל 
מעמד הנושים  המובטחים ומתן ההפטר. הסוגיות מבחינת הנושים והחייב, תפקידו של הנאמן, ביטול עסקאות , 

השונות תיבדקנה לאור העקרונות של הרפורמה בדיני חדלות פירעון כפי שמקבל ביטוי בהצעת חוק חדלות פירעון ) 
2016.) 

 הקורס יתמקד במשפט הישראלי תוך התייחסות לפתרונות אחרים המצויים  בשיטות משפט שונות. 
 

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 : ספרים סגורים. שיטת הבחינה

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 קורסים מרוכזים באנגלית
 

Regulating Global Energy Markets 
ד"ר אפי חלמיש   

“Regulating Global Energy Markets” is a course that examines the regulatory and 
business framework for international energy markets. Section I provides an overview of 
the global energy markets and their various key players. The class will look at both supply 
chain and demand management in global markets. Section II will review the general 
international law concepts and principles applicable to energy and natural resource 
activities. We will learn about rulemaking institutions, such as Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (“OPEC”) and the International Energy Agency (“IEA”) and 
associated conventions/treaties. Section III will discuss the protection of foreign direct 
investment (“FDI”) in the energy industry, including States’ taxation, nationalization, and 
expropriation. The class will also examine carefully trade, investment, and other economic 
legal instruments, such as the Energy Charter Treaty, which balance investors and states’ 
interests. The role of MIGA, the World Bank’s multilateral guarantee agency, will be 
examined as well. Section IV examines the international regulation of specific energy and 
other natural resources sectors, including oil, natural gas, electricity, and alternative 
energy. In Section V the students will discuss the unique features of energy and 
infrastructure financing. We will look at sources of funding, insurance, and deal 
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structuring. The class will compare various energy contracts and their business models, 
and simulate negotiations of potential transactions. Finally, Section VI will examine the 
intersections between multinational corporations, governments, and the NGO community 
with respect to the impact of the energy sector on social, human rights, and environmental 
aspects of our lives. 

 18-22/12/17ר א': בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע בסמסט: הערה
 .09:00-13:30 ' בין השעותו-ב ימים

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 השתתפות בכיתה. 20%
 בחינה. 80%

 
פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 

 .ב' מתקדמים
 

תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 
 
 
American Tort Law and  the Market 

Professor Dorfman Avihay  
 
The course will offer a sustained analysis of U.S. tort law and remedies in the commercial 
sphere. The course will conduct in-depth examinations of certain key torts regulating the 
conduct of market actors and will then consider whether the doctrine meets the demands 
of justice and efficiency. The course will both consider some "general" torts such as 
negligence and nuisance and extend the analysis to capture torts and doctrines, such as 
products liability, economic torts, and breach of fiduciary duties. At a more general level, 
engaging in these micro-based analyses of the law of torts could illuminate the broader, 
macro-based questions such as what tort law in the commercial domain is for, what to 
make of the distinction between contract and torts, and between private and public law. 

 
The grade will be determined 40% on class participation, and 60% on a take-home 
assignment (to be completed within two weeks). 

 
 

 7-11/01/18הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע בסמסטר א': בין התאריכים 
 .16:00-20:30ה' בין השעות -אימים 

 
פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 

 .ב' מתקדמים
 

תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו.

 
 .הנוכחות בשיעורים היא חובה 

 
 

 
 

American Sales Law 
 חוק המכר האמריקאי 
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 פרופ' ליסה ברנשטיין
 

This class in American Sales law approaches the subject from both a jurisprudential and 
practical lawyering standpoint. It is based on the idea that while the Uniform Commercial 
Code, the statute that governs transactions in the sale of goods in the United States, is 
called a “Code,” that term bears no resemblance to the Codes of continental legal 
systems, or even other American private law statutes like the Tax Code. Rather, the 
Uniform Commercial Code is sui generis. It can only be understood and applied by delving 
into and understanding the highly legal realist jurisprudential philosophy of its principle 
drafter Karl Llewellyn and the basic tenants of the American Legal Realism. Indeed, it is 
often described at the best example of legal realism in practice and the movements most 
significant achievement. 

The goals of the class are: (1) to give you an introduction to the animating ideas behind the 
Code, (2) to give you an understanding of the many aspects of a business organization its 
provisions effect  (wholly apart from the terms of the contracts the organization enters 
into), and (3) to suggest ways you can protect your client’s business interests when doing 
business governed by the statute, a task that turns out to be more complex than it appears 
at first glance, since in practice the Code imposes many rules that are default in theory, 
yet quasi mandatory in practice. 

In addition, because the basic ideas animating the Code are shared by the CISG, and the 
recently proposed, Common European Sales Law, studying the ideas behind the Code will 
enable students to better understand  decisions rendered under these laws as well. 

 One of the core goals of this course is to get you to think like a commercial lawyer which 
means getting you to think like a client. Another is to teach you the most important things 
you need to know to avoid letting an American lawyer get the best of you in a negotiation. 

 Most of the reading will consist of sections of the Uniform Commercial Code (the Statute 
that governs transactions in the sale of goods) and case law, although a few highly edited 
excerpts from law review articles will be included as well. In lieu of an exam students will 
do two short written exercises at home, work problems in groups in class, and discuss 
their conclusions with the class. In place of a final exam, students be given a description of 
a clients business goals and have to choose between including one of two proposed 
clauses for each of several issues and explain their reasoning. The total number of pages 
for these exercises will be no more than 4.5 double spaced pages. 

Recognizing that English is not the classes' first language, there will be no more tan 
average of 18 pages of reading per class. However, every page assigned will be necessary 
to understanding the class discussions and working the group problems. As a 
consequence, the readings will be available by November 15 so students will have time to 
read the material at a leisurely pace. 

The grade will be determined 40% on class participation,  and 20% on the problems, and 
40% on the final contract.   

 
 

פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 
 .ב' מתקדמים
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תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 

 
  24-29/12/17בסמסטר א' בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע 

 .10:00-13:30 –ו' , 16:00-19:30ה'  -'א
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction to U.S. Tort Law 
Professor J. Shahar Dillbary  
 
The objectives of the course are to introduce the students to the basic principles of the 
common law of torts as applied in U.S. jurisdictions. The course will consider and debate 
the policies underlying those principles; and develop skills in critical reasoning and 
advocacy. The course will further explore the extent to which economics can be used to 
explain and analyze the tort system and offer, when appropriate, alternatives. Special 
attention will be given to alternative liability rules (e.g., strict liability, no liability and 
negligence) and the efficiency of certain defenses (e.g., comparative versus contributory 
negligence). Time permitting, we will cover apportionment rules, tort-based evidentiary 
rules (e.g., res ipsa) and causation theories. Concepts from game theory will be introduced 
throughout the course. No background is required.  The final grade will be a function of (a) 
the level of preparation for class, (b) class participation, and (c) a final group assignment. 
 

 
 11-15/12/17של קורס מרוכז למשך שבוע בסמסטר א': בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת 

 .09:00-13:30יום ו'  16:00-20:30,ה' בין השעות -ב ימים
 

פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 
 .ב' מתקדמים

 
לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של תלמידים. הקבלה  40 -הרישום לקורס מוגבל ל

 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו.
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה. 
 
 
 
 
 

 


