
תואר ראשון 
במשפטים
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  כנית הלימודי�תו -לק א' ח
  
  

  כללי
זכות מלאה לשנות כל הוראה, סעי� ופרט בתקנו� זה, לרבות תוכנית ההוראה ג�  ושומר לעצמ האקדמי רכזהמ

במש� שנת הלימודי�, וכל התלמידי� כפופי� לשינוי כאמור. לא תשמע טענה מצד תלמיד שהוא סמ� על הוראה או 
  פרט ששונו בהתא� לאמור לעיל.

  
   

  מי נחשב תלמיד
  הוא מי שממלא אחר כל התנאי� הבאי�: ועסקי� משפטהאקדמי ל רכזתלמיד במ

  
  בהתא� לכללי הקבלה.האקדמי  למרכזהתקבל   .א

  
  מימש את קבלתו והסדיר את הרשמתו ותשלומיו הכספיי� לפי הכללי� שנקבעו.  .ב

 
  תוכנית לימודי� (שאושרה באמצעות טופס הלימודי�) האקדמי רכזהגיש למזכירות המ  .ג

  .ולפי הכללי� והמועדי� הנהוגי� ב  
  
  

   תלמיד כרטיס

    תלמיד שמילא את התנאי� שהוזכרו לעיל יקבל כרטיס תלמיד. כרטיס תלמיד חתו�  .א
  . האקדמי רכזמקנה לתלמיד את הזכות לשאול ספרי� מספריית המ מוסדידי מזכירות ה-על              

  
  לאחריה,  .תלמיד בשנת לימודי� מסוימת נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודי� -  תחולה  .ב

  עליו למלא אחר התנאי� האקדמיי�, המנהליי�  וסד,וכדי להמשי� ולהיחשב כתלמיד במ              
  והכספיי� שנקבעו בתקנו� זה, לרבות רישו� מחדש במועדי� שיקבעו.              

  
  

  חובת נוכחות בשיעורי�
  תוכנית הלימודי� מורכבת מקורסי חובה משפטיי�, קורסי בחירה משפטיי� וסמינריוני�. פירוט יבוא בהמש�. 

. ההשתתפות בלימודי� מחייבת נוכחות בשיעורי� (חובה האקדמי רכזשל המ פעילותההוראה ניתנת בכל שעות ה
בית, עמידה במבחני ביניי� בכתב ובעל  ובחירה), בתרגילי� ובסמינריוני�, הכנת החומר הדרוש לכ�, כתיבת עבודות

  פה וביתר דרישות המורי�.
  
  

  נ"ז וסמינר שנתי אחד.  20תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד  במהל' התואר, קורסי בחירה בהיק& של 
  חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר.

  
   
  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו& לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת 
  .המרכז האקדמיהמוסדות המוסמכי� של 
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  .לפי השני�, המסלולי� והמרצי�החובה ת את התפלגות מקצועות רלהל� טבלה המתא
  עליה� תינת� הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויי� בתוכנית זו

  
   שנה א'

  
  ש� הקורס

  
  נקודות זכות  קוד קורס  המרצה ש�

  פרופ' עידו פורת /גילה שטופלר  פרופ'  דיני חוקה
  סש" 2+ תרגיל  סש" 4שעור 

  נ"ז 6  1005

  דיני חוקה
  (דוברי אנגלית)

  עידו פורת פרופ'
  סש" 2+ תרגיל  סש" 4שעור 

  נ"ז 6  1086

  ש"ס  6/ שיעור ד"ר שחר ולר   דיני חוזי�
  ד"ר אורי ב� אוליאל

   סש" 2+ תרגיל  סש" 4שעור 

  נ"ז 6  1007

  קידר / -ד"ר רונית דוני.    תורת המשפט
   סש" 4שעור 

  נ"ז 4  1010

  תורת המשפט
    (דוברי אנגלית)

  קידר-ד"ר רונית דוני.
  ש"ס 4שעור 

  נ"ז 4  1085

  יעד רות� פרופ'ד"ר אורי ב� אוליאל /   משפט וכלכלה
  ש"ס  2שעור 

  נ"ז 2  1011

מבוא למשפט 
ישראלי ומשפט 

  השוואתי

  יעקב שטר�ד"ר פרופ' פבלו לרנר/  
  ש"ס 4שעור   

  נ"ז 4  1083

מבוא למשפט 
ישראלי ומשפט 

  השוואתי
  (דוברי אנגלית)

  פרופ' פבלו לרנר 
  ש"ס 4שעור   

  נ"ז 4  1090

  נ"ז  2    היק� השעות יקבע בהתא� לרמת התלמיד   אנגלית למשפטני�

  פרופ' בועז סנג'רו   דיני עונשי�
  ש"ס 6שעור 

  נ"ז 6   1030
  

כתיבה וחשיבה 
  במשפט

   גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/
  מר יואב שוט�/רובינס- רות� רוזנברג גב'

  ש"ס 2שעור 

  נ"ז 2  1084

כתיבה וחשיבה 
  במשפט 

  (דוברי אנגלית)

  גב' דנה פאר
  ש"ס 2שיעור 

  נ"ז 2  1091

תורות מוסר ומדע 
  המדינה

  ד"ר רועית דה�
  ש"ס 2שעור 

  נ"ז 2  1033

מבוא למשפט 
  העברי

   (דוברי אנגלית)

  ד"ר אבישלו� וסטריי� 
  ש"ס 4שיעור 

  נ"ז 4  2071

  גב' מיכל אהרוני ומר הישא� שבאיטה  שער למשפט*
  ש"ס 6שעור 

  נ"ז 4  

  
  *הקורס שער למשפט מיועד לתלמידי� ששפת אימ� אינה עברית.
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  שנה ב'
  

  ש� הקורס
  

נקודות   קוד קורס  ש� המרצה
  זכות

   יעד רות� פרופ'ד"ר דב סולומו�/  דיני תאגידי�
  סש" 6שיעור 

  נ"ז 6  3011

  דיני תאגידי�
  (דוברי אנגלית)

  מר איתי פייגנבאו�
  ש"ס 6שיעור 

  נ"ז 6  2070

  ש"ס 6שיעור ד"ר בועז שנור/   דיני נזיקי�
   

  נ"ז  6  2001

  דיני משפחה וירושה
  

  פרופ' פנחס שיפמ� 
  סש" 2+ תרגיל  סש" 4שעור 

  עו"ד ולרי זילכה
  ש"ס 6שיעור 

  נ"ז 6  2003

  פרופ' רינת קיטאי סנג'רו   דיו� פלילי
  ש"ס 1ש"ס + תרגיל  3שעור 

  נ"ז 4  2005

  ד"ר אס� הראל/ עומר דקל  פרופ'  משפט מנהלי 
  ש"ס 6שיעור 

  נ"ז 6  2009

  ד"ר אבישלו� וסטריי�ד"ר איתי ליפשי./   מבוא למשפט העברי 
  ש"ס 4שיעור 

  

  נ"ז 4  2011

עו"ד רות�  גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/  כתיבה אקדמית
  מר יואב שוט�//רובינס- רוזנברג

  מר ר� לוסיטגמ�
  ש"ס 2שיעור 

  נ"ז 2  2051

  כתיבה אקדמית 
  (דוברי אנגלית)

  גב' דנה פאר
  ש"ס 2שיעור 

  נ"ז 2  2052

משפט בינלאומי 
  פומבי

  נ"ז 4  2015  סש" 4שיעור /  ד"ר טלי אמיר

קורסי בחירה 
  משפטיי� 

  נ"ז 8    

  
  שנה ג'

    
נקודות   קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

  זכות
  נ"ז 4  3002    סש" 4שעור ד"ר ליאור דוידאי /   דיני מיסי�מבוא ל

  פרופ' יוסי דהא�  דיני עבודה
  סש" 4שעור 

  נ"ז 4  3004

  ד"ר אייל כתב�  דיני ראיות
  ש"ס  4שעור 

  נ"ז 4  3009

   איתי ליפשי.ד"ר   דיו� אזרחי 
  סש" 2+ תרגיל  סש" 4שעור 

  נ"ז 6  3008

   סש" 6שעור  /  אודליה מינסד"ר   דיני קניי�
  

  נ"ז 6  3014

  השתקפויות משפט
  

  / ד"ר דוד גורבי. טל-ד"ר מיה מי
  ש"ס 3שיעור 

  נ"ז 3  3015

משפט בינלאומי 
  פרטי

  יעד רות�  פרופ'
  ש"ס 2שיעור 

  נ"ז 2  2045

  סמינריו� אחד   סמינריו�
  

  נ"ז 6  

  קורסי בחירה
  משפטיי�

  נ"ז 8    
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  שנה ד'

  
  ש� הקורס

  
נקודות   קוד קורס  ש� המרצה

  זכות
  ד"ר יואב המר  משפט וחברה  

  ש"ס 2שעור 
  נ"ז 2  4003

אתיקה מקצועית 
  של עורכי די� 

  עידו פורתפרופ' 
  ש"ס 2שעור 

  נ"ז 2  4005

סדר די� אזרחי 
  מהלכה למעשה

  /  ר� לוסטיגמ�עו"ד  מנשה כה� / עו"ד
  עו"ד יעל סנאי

  ש"ס 4שעור 

  נ"ז 4  4006

ההלי� הפלילי 
  מהלכה למעשה

  / עו"ד יעל סנאיד אופיר סטרשנוב"עו
  ש"ס 3שעור 

  נ"ז 3  4008

היבטי� פרוצדורליי� 
  של המשפט הפרטי

  עו"ד שירה וייסברגר/
  אורטל רייסמ�ועו"ד  עו"ד דוד אשד

  ש"ס 2שעור 

  נ"ז 2  4009

קורסי בחירה 
  משפטיי�

  נ"ז 4    

  
  
  

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר. •
המצוייני� בכל שנה כי יש לכ� השלכות על והבחירה התלמיד מתבקש לשי� לב למספר נ"ז בקורסי החובה  •

  ובנספח  תלמידי� מצטייני�.הכללות ברשימת דיק� לצור� הצטיינות, עיי� סעי� יז' בתקנו� הלימודי� 
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  תיאור  מקצועות  הלימוד
  

  שנה  א'
  

  אנגלית למשפטני�
  

  תיאור כללי של התוכנית באנגלית

  רמות:  4-התוכנית באנגלית מורכבת מ

  טרו� בסיסי ב'  אוטרו� בסיסי א' 
  בסיסי 

  מתקדמי� א' 
  מתקדמי� ב'.

  
  אמיר"�.המיו� לרמות נעשה על פי הציו� בבחינת אמי"ר או 

סטודנטי� המסיימי� רמת טרו� מתחילי� א' ניגשי� לאותה בחינה כמו סטודנטי� שסיימו רמת טרו� מתחילי� ב' 
  ועולי�  לרמת בסיסי.

  סיו� רמת מתקדמי� ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכי� אקדמיי� ומזכה אותו/אותה בפטור. 

  טרו� מתחילי� א'

  מיועד לכל הסטודנטי� והעוסק במגוו� רחב של נושאי�.: קורס כללי, התיאור הקורס

היא להעניק לסטודנט כלי� להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה, להעשיר  מטרת הקורס
את אוצר המילי� שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטי� באנגלית. בסיו� הקורס יהיה הסטודנט מסוגל 

  לית במגוו� נושאי� רחב.להבי� טקסטי� באנג

     במבח� אמיר"�/פסיכומטרי 50-69ציו� תנאי קבלה: 

  שעות סמסטריאליות 8מש' הקורס:  

  : מרכיבי הציו� הסופי

  50%מבח� מסכ�: 
  20%מבח� אמצע: 

      30%): 6הטובי� מבי�  5בחני� (
  

  .הגבוה ביניה�ציו� המבח� המסכ�,  אוהוא הציו� המשוקלל  ציו� הקורס הסופי

  נוכחות חובה.

  
  טרו� מתחילי� ב'

  : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטי� והעוסק במגוו� רחב של נושאי�.תיאור הקורס

זהה לזו של טרו� מתחילי� א': להעניק לסטודנט כלי� להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו  מטרת הקורס
ת יעילות לקריאת טקסטי� באנגלית. בסיו� במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילי� שלו ולתת לו אסטרטגיו

  הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבי� טקסטי� באנגלית במגוו� נושאי� רחב.

  במבח� אמיר"�/פסיכומטרי  70-84: ציו� תנאי קבלה

  שעות סמסטריאליות 6: מש' הקורס

  : מרכיבי הציו� הסופי

  50%מבח� מסכ�: 
  20%מבח� אמצע: 

      30%): 6הטובי� מבי�  5בחני� (
  

  .הגבוה ביניה�ציו� המבח� המסכ�,  אוציו� הקורס הסופי הוא הציו� המשוקלל 

  נוכחות חובה.
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  בסיסי 

  : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטי� והעוסק במגוו� רחב של נושאי�.תיאור הקורס

ת הנקרא של טקסטי� באנגלית במגוו� היא להעניק לסטודנט כלי� ואסטרטגיות הדרושי� להבנ מטרת הקורס
נושאי�, תו� כדי העשרת אוצר המילי� שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרי� של השפה. בסיו� הקורס יהיה 

  אקדמי באנגלית. -הסטודנט מסוגל להבי� טקסט קד�

  במבח� אמיר"�/פסיכומטרי או סיו� רמת טרו� בסיסי א' או ב'. 85-99ציו� תנאי קבלה: 

  שעות סמסטריאליות. 6: מש' הקורס

  מרכיבי הציו� הסופי

  50%מבח� מסכ�: 
  20%מבח� אמצע: 

  30%): 6הטובי� מבי�  5בחני� ( 
  

  .הגבוה ביניה�ציו� המבח� המסכ�,  אוציו� הקורס הסופי הוא הציו� המשוקלל 

  נוכחות חובה.

  

  מתקדמי� א'

הידע של משפטי� ושל מנהל עסקי� ומשלב : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטי�. מתמקד בעול� תיאור הקורס
  את שני התחומי�.

ה� להציג את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומי� השוני� של משפטי� ושל מנע"ס; להעשיר את  מטרות הקורס
אוצר המילי� של הסטודנט בשני התחומי� הללו; להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקסט ולתת לו  

נתו; לפתח את כישורי השפה האחרי�, שה� דיבור, האזנה וכתיבה. בסיו� הקורס יהיה אסטרטגיות יעילות להב
  הסטודנט מסוגל להבי� טקסט באנגלית בתחומי משפט ומנהל עסקי�, ולדו� בנושאי� הללו בע"פ או בכתב. 

  באמיר"�/פסיכומטרי או סיו� רמת בסיסי. 100-119: ציו� תנאי קבלה

  ת.שעות סמסטריאליו 4: מש' הקורס

  מרכיבי הציו� הסופי

  50%מבח� מסכ�: 
  20%מבח� אמצע: 

  30%): 4הטובי� מבי�  3בחני� ( 
  

  .הגבוה ביניה�ציו� המבח� המסכ�,  אוציו� הקורס הסופי הוא הציו� המשוקלל 

  נוכחות חובה.
  

  

  מתקדמי� ב' לסטודנטי� למשפטי�

  קורס מתקד� של אנגלית למשפטני�.תיאור הקורס: 

ה� להציג ולהעשיר את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומי המשפט השוני�; להעמיק את הידע  מטרות הקורס
הלשוני של הסטודנט, תו� התמקדות באספקטי� של השפה החשובי� במיוחד להבנת טקסט משפטי; להעניק 

לסטודנט כלי� ואסטרטגיות הנחוצי� להבנת פסקי די� ומאמרי� אקדמיי� בנושא המשפט. במש� הקורס 
סטודנטי� ידרשו ג� לחפש חומרי� אותנטיי� באנגלית בתחו� המשפט ולהציג אות� בפרוייקט בכתב. בסיו� ה

  הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבי�, לנתח ולסכ� פסק די� אותנטי באנגלית.    

  באמיר"�/פסיכומטרי או סיו� רמת מתקדמי� א'. 120-133: ציו� תנאי קבלה

  ות.שעות סמסטריאלי 4: מש' הקורס
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  מרכיבי הציו�:

  50%מבח� מסכ�: 
  20%פרוייקט הגשה : 

  15%בוח� הבנת הנקרא: 
  15%בחני� :  3
  

  ציו� הקורס הסופי הוא הציו� המשוקלל.

  נוכחות חובה. סיו� הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור.

 
  

   דיני חוזי�
  ד"ר שחר ולר 

  
תו� הלב במשא ומת� לכריתת חוזה ובביצועו של חוזה, אחריות מבוא כללי לדיני חיובי�, עקרו� חופש החוזי�, עקרו� 

בשלב הטרו� חוזי, יצירת החוזה, הצעה וקיבול, כשרות משפטית, פגמי� בכריתת חוזה, טעות, הטעיה, כפיה, עושק, 
וזה ת פטור, חוזה על תנאי, חוזה פסול, חיווכ� החוזה, פירוש החוזה והשלמתו,תניחוזה למראית עי�, צורת החוזה, ת

  לטובת אד� שלישי, הפרת חוזה וסיכול חוזה, תרופות בגי� הפרת חוזה, אכיפה, ביטול, פיצויי�, חוזי� אחידי�.
  

  מרכיבי הציו� הסופי:
   עבודות בכתב 2 - 20%
  בחינה סופית. - 80%

  
  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה

  
  
  

  דיני חוזי�
  אוליאל- ד"ר אורי ב�

  
להסדרת יחסי� בי� פרטי� בחברה. בקורס זה ייבחנו באופ� מקי� דיני החוזי� חשיבות -החוזה הוא אמצעי רב

בישראל. נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה�: יצירת החוזה, פגמי� בכריתת החוזה, חוזה לטובת אד� שלישי, חוזה 
  על תנאי, הפרת חוזה, סיכול החוזה, אכיפת חוזה, ביטול חוזה, פיצויי� בשל הפרת חוזה.

, חוק החוזי� (תרופות בשל הפרת 1973 –תבסס, בי� השאר, על ניתוח חוק החוזי� (חלק כללי), תשל"ג הקורס י
, והפסיקה בישראל בתחו� דיני החוזי�. הקורס א� יכלול דיו� ביקורתי על הדי� המצוי, תו� 1970 –חוזה), תשל"א 

  בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיי�. 
  

  מרכיבי הציו� הסופי: 
  בכתב.  בחינה 90%
  עבודות). תישעבודות בכתב ( 10%

  
  ספרי� פתוחי�. שיטת הבחינה:

  
  
  

  דיני חוקה
  / פרופ' עידו פורת גילה שטופלרפרופ' 

  
עקרונות היסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית, עיקרו� החוקתיות, הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי היסוד: מעמד� 

המדינה השונות: הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה; מעמד הדת ופרשנות�; הביקורת השיפוטית על רשויות 
בישראל; מרש� האוכלוסי�; ההגנה החוקתית על זכויות אד�: כבוד האד�, שיוויו�, חופש הביטוי, חופש הדת, זכויות 

  כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות; הגנה על זכויות בתנאי� של מצב חירו�.
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ופית.בחינה ס 85%
  .בחינת ביניי� 15%
  נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת. 5עד 

  
  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה
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  דיני חוקה (אנגלית)

Constitutional LawConstitutional LawConstitutional LawConstitutional Law    
  עידו פורת פרופ' 

The course is intended to provide basic tools in the understanding of the constitutional law 
of Israel. Constitutional law is among the most fascinating areas of law. It comprises of 
general and abstract questions, such as the nature of human rights, and the role of the 
judiciary in a democracy, together with specific and practical question such as, 
consciences objection, the regulation of commercials, elections procedures, the selling of 
pork meat, and many others. The constitutional law in Israel has a unique and 
controversial history, and it is also an area of law that often appears in the media, so that 
major court decisions are reviewed in the headlines of the daily newspapers and in 
editorials  

By the end of the course the students should be able to identify constitutional issues, 
analyze them, place them in their historical context, and understand the considerations of 
the Court in resolving them. In addition students will be able to understand the main 
approaches towards rights and towards the role of the Court in the Israeli democracy, and 
the main tensions within Israeli constitutional law. 

GradingGradingGradingGrading 

Written exam - 15%  
Final exam (closed books) - 85%  
Up to 5 extra points for participation according to "reading list".  

  דיני עונשי� 
    פרופ' בועז סנג'רו

    
 :נושאי הקורס

ההצדקה) המוסרית לענישה - ההצדקה (או אי הפילוסופיה של הענישה,הגדרת הענישה, , הענישה הפלילית
(את מי מענישי�? למה מענישי�?), שיקולי הענישה (מטרות הענישה), עונש  ניתוח סוציולוגי של הענישה הפלילית,

   הדעת השיפוטי בענישה.-המאסר, הבניית שיקול

  .מבנהו ומטרותיוהמשפט הפלילי המהותי, 

עיקרו� . 4עיקרו� השיוריות, . 3עיקרו� הער� המוג�, . 2 עיקרו� החוקיות,. 1: דיני העונשי� היסוד של עקרונותששת 
   .עיקרו� הפרופורציה. 6עיקרו� ההתנהגות (אי� עונשי� על דברי� שבלב), . 5האשמה, 

   .תחולת הנורמה הפלילית במקו� ובזמ�

כלל . 2המשמעות הטבעית והרגילה של המלי�, . 1: כללי הפרשנות המיוחדי� של המשפט הפלילי שלושת
   .צמצו� היק� האיסור בהתא� למטרת החקיקה. 3הפרשנות המצמצמת, 

  .משפטית) והגדרהסוציולוגית  הגדרה( הגדרת העבירה

  עונשי�: בגיר, שפוי, לא לוקה בשכלו);-(בר העבירה מבצע. 1 :יסודות העבירהארבעת 

    (חיי�, שלמות הגו�, חירות, אוטונומיה, פרטיות, קני�; ועוד); ידי איסור העבירה-על הער' המוג�. 2

, הנסיבות, התוצאה, [ומקורות החובה לפעול] של העבירה ורכיביו (ההתנהגות, המחדל הפלילי היסוד העובדתי. 3
  ;הקשר הסיבתי)

תנאי -על-{לרבות כוונה המודעות, היחס החפצי [הכוונה –של העבירה ורכיביו (המחשבה הפלילית  הנפשי היסוד. 4
העיניי�, הלכת הצפיות, הרשלנות, האחריות הקפידה); -הדעת], עצימת-, המטרה, האדישות, קלותוכוונה מועברת}

   .סביר-יבלתסיכו� הדרישה להוכחת היסוד הנפשי (לימוד פרק מתחו� דיני הראיות); 

  . ביצוע באמצעות אחר (ביצוע עקי�).3בצוותא; -. ביצוע2. הביצוע הרגיל 1: שלוש הצורות של הביצוע העיקרי
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לעבור עבירה וההבחנה בינו לבי� מעשי  הניסיו� :של האחריות הפלילית והכללי� החלי� עליה�הצורות הנגזרות 
  שידול; הסיוע (הפיזי והרוחני); לניסיו� הלדבר עבירה; השידול;  השותפותהכנה לקראת ביצוע העבירה; צורות 

נתוני� . 2לעבירה;  אחר אחריות נגררת לעבירה שונה או נוספת שעבר שות�. 1: סוגיות נוספות מתחו� השותפות
   .חוק מאבק בארגוני פשיעה. 4עבירות המותנות בעושה בעל מאפיי� מיוחד; . 3ענייניי� מול נתוני� אישיי�; 

, זוטי דברי�, טעות לקות שכלית(הגנה עצמית, צור�, כורח, צידוק, שכרות, אי שפיות,  לאחריות פלילית הסייגי�

לבי� פטורי�  (justifications)) וההבחנה בי� צידוקי� , הסכמת הקורב�באשר לעובדה, טעות באשר לחוק

(excuses).  

, הריגה, גרימת מוות ברשלנות, העבירות החדשות (רצח בכוונה רגילה, רצח בנסיבות מיוחדות עבירות ההמתה
  שבהצעת החוק הממשלתית).

  .בהתא� להוראות הכלליות של המשפט הפלילינוספות עבירות ספציפיות דיו� ב

  :מרכיבי הציו� הסופי

 ).בכל אחת מההרצאות חומר הקריאה (תיתכ� הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתעהכרה של מבדקי� בכתב של  10%

  . (האחד באמצע הקורס והשני לקראת סיומו) בכתבלהגשה  תרגילי�שני  10%

  .ולפני כל בחינה תרגילתתקיימנה הדרכות לפני הגשת כל 

  .קורסבחינה מסכמת בסו� ה 80%

(יינת� רק למספר מצומצ� של תלמידי�  בהרצאות ומועילה נקודות בגי� השתתפות פעילה 5עד  -   ציו� מיטיב
  יש להימנע מפניות בעניי� זה. –ר על אי קבלת ציו� מיטיב אפשרות לערע אי� .בולטי�)

חלק מהתלמידי� שלא קיבלו ציו� מיטיב על השתתפות פעילה ומועילה  – ציו� מיטיב למתמידי� במיוחד
ההרצאות ונרשמו בה�. מובהר כי תלמיד  26א� (ורק א�) הופיעו לכל  –נקודות מיטיב  2בהרצאות, יקבלו בכל זאת 

שהחסיר אפילו הרצאה אחת, ג� א� מסיבה "מוצדקת" כגו� הרשמה באיחור / מחלה / תאונה / מילואי� / חתונה / 
  ד. גירושי� / לידה וכו', לא יקבל "ציו� מיטיב למתמידי� במיוחד". המבח� כא� איננו הכוונה אלא התוצאה בלב

  תנאי הקורס והזכאות להיבח� (חשוב לקרוא!):

ותנאי מקדמי לזכאות לגשת לבחינת הסיו� (כ' ג� באשר  ה� חובה שני התרגילי�הגשת ו הנוכחות בהרצאות

   לתלמידי� החוזרי� על הקורס; ג� ה� חייבי� להירש� בכל הרצאה).

(בלבד). הפטור מהגשת  התרגילי�גשת תלמיד שנכשל בקורס זה בעבר ולומד אותו שוב, יוכל לקבל פטור מה
אוטומטי, אלא כפו� לאישורו של המרצה בקורס, בעקבות בקשה בכתב של התלמיד/ה ובהתחשב  איננו התרגילי�

  בציוני�.

  הרצאות לא יהיו זכאי� לגשת לבחינות. 5מעל  הקורסתלמידי� שיחסירו במהל' 

  ההרצאות. 26- מ 21- פחות בחובה להשתת& (ולהירש�) ל זאת ללא קשר לסיבת ההיעדרות.

 6ההיעדרויות האפשריות נועדו לחיסורי� ע� הצדקה (כגו� מילואי�, לידה, מחלה). תלמידי� שיחסירו  5

החיסורי� יהיו מוצדקי� וע�  כלידי המרצה רק א� - הרצאות ויגישו בקשה לאישור להיבח�, הבקשה תידו� על

הרצאות בשל סיבה/סיבות  5(לדוגמא: תלמיד/ה שיחסיר/תחסיר הרצאה אחת ללא הצדקה ועוד אישורי� בכתב 
  יקבל/תקבל אישור להיבח�).  לאמוצדקת/ות 

הרצאות למקרי� מיוחדי� שעלולי� להתעורר ג� א� אינ�  5-מומל% מאוד לשמור על האפשרות להיעדר מ

  צפויי� מראש!

לבחינה נית� להכניס . הכללי של חוק עונשי� יוצמדו לשאלו� הבחינה) (סעיפי החלק : ספרי� סגורי�שיטת הבחינה
  מכשירי כתיבה בלבד.

  יש להביאו לכל השיעורי�).מחולק לתלמידי� בתחילת השנה. ( 1977 -: חוק העונשי�, תשל"זחומר עזר
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הקריאה  : המקראה בדיני עונשי� (מומל. מאוד להצטייד בה מייד בתחילת השנה. כל חומרחומר קריאה חובה
  בהתא� למטרות הקורס).  –הדי� מובאי� בה באופ� מקוצר - המאמרי� ופסקי מרביתמופיע בה בצורה נגישה. 

  

  

  כתיבה וחשיבה במשפט
  רובינס / עו"ד ר� לוסטיגמ�- עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוט�/עו"ד רות� רוזנברג

בצעדיה� הראשוני� בעול� המשפט, במטרה לפתוח בפניה� שערי� הקורס יעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטי� 
להבנת העול� המשפטי וליכולת ביטוי בכתב. לש� כ� תיער� בקורס היכרות ע� הכתיבה המשפטית והאקדמית 

  וע� דרישותיה� הייחודיות.

השאר יילמדו  חלק מרכזי של הקורס יוקדש לפיתוח יכולות הכתיבה באמצעות תרגילי� בכיתה ועבודות בית. בי�
  בקורס: הבנת פסק די�, ניתוח משפטי וכתיבה בהירה.

  חובת נוכחות, הכנת עבודות ומבח�. דרישות הקורס:

  מרכיבי הציו� הסופי:

  עבודות בית. 50%

  בחינה סופית.  50%

  הציוני� יהיו ציו� מג�.  –ומעלה  60מי שממוצע ציוניו בעבודות הבית הוא 

  מהציו� הסופי.  50%-הציוני� יחושבו כ – 60-מי שממוצע ציוניו פחות מ

  כדי לעבור את הקורס נדרשי� שני תנאי�:

  א. צרי� לקבל ציו� עובר במבח� הסופי.

  ב. יש לקבל ציו� עובר בשקלול בי� ציו� המבח� הסופי ובי� ממוצע העבודות.

  ציו� מיטיב יינת� על פי בוח�.

  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה: 

    (אנגלית)כתיבה וחשיבה במשפט 
  גב' דנה פאר

  
מטרת הקורס להעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטי� דוברי אנגלית בצעדיה� הראשוני� בעול� המשפט בישראל. 

לש� כ� יתמקד הקורס בשתי מטרות עיקריות: א. הקניית יסודות בעברית: לימוד מושגי� בסיסי� מתחו� הלקסיקו� 
בעברית. ב. הקניית מיומנויות יסוד משפטיות כגו� עקרונות  המשפטי ומערכת המשפט, ותרגול קריאה וכתיבה

  הסיכו�, מענה על שאלות קייס, כללי האזכור האחיד, רטוריקה, חיפוש משפטי ועוד.
  

  .ומבח� סיו�: חובת נוכחות, הכנת עבודות דרישות הקורס
  

  הסופי: מרכיבי הציו�
  עבודות. 20%
  .בחינה סופית 80%

  
  סגורי�.: ספרי� שיטת הבחינה
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ברי אנגלית)מבוא למשפט העברי (דו  
    ד"ר אבישלו� וסטריי'

Introduction to Jewish LawIntroduction to Jewish LawIntroduction to Jewish LawIntroduction to Jewish Law 
Dr. Avishalom WestreichDr. Avishalom WestreichDr. Avishalom WestreichDr. Avishalom Westreich 

    

Course DescriptionCourse DescriptionCourse DescriptionCourse Description::::    

The object of the course is to acquaint students with the origins, characteristics and the 
principles of Jewish Law. As a derivate, the course intends to equip students with 
preliminary tools for understanding and analyzing sources of Jewish Law.  
The course begins with introducing the primary sources of Jewish Law dating from 
Talmudic period to the modern age.  We discuss the history of the Halakha, the nature of 
the halakhic decision-making, and the status of halakhic traditions throughout the history 
of Jewish Law. Based on these foundations we examine the characteristics of Jewish Law 
as a legal system and as a religious law. We discuss basic Jewish Law principles such as: 
tradition and innovation, dispute and authority, interpretation, and the status of revelation. 
We complete the course while discussing the place of Jewish Law in modern day society 
and in particular in the state of Israel. 
Throughout the course, three quizzes will be held on the topics discussed in class and the 
reading materials. Students must participate in two quizzes to be eligible to take the final 
exam. 
In addition to the course taught material, the final Exam will include familiarity questions 
pertaining mainly to Menachem Elon's book: Jewish Law: History, Sources, Principles 
(students will be referred to the relevant chapters throughout the semester).  
 
Composition of the final grade:Composition of the final grade:Composition of the final grade:Composition of the final grade:    
Final exam – 90% 
Two quizzes – 10% 
Eligibility to take the final examination is dependent on participation in the quizzes 

Examination type: closed book  
  
  

  ישראלי והשוואתימבוא למשפט 
  פרופ' פבלו לרנר 

  
תמונה כללית של העקרונות עליה� מתבסס המשפט הישראלי. מאחר והשיטה מטרת הקורס היא להעניק 

הישראלית משלבת בתוכה מרכיבי� משיטות אחרות, הגישה  השוואתית שהקורס מפתח, תעזור להבי� את המשפט 
וח תופעות משפטיות הישראלי על מרכיביו השוני�. בד בבד הקורס ידגיש את חשיבות המשפט המשווה ככלי לנית

  שונות.
בי� נושאי הדיו�: העקרונות במשפט הפרטי, הישראלית ומאפייניו הייחודיי�. במהל� הקורס נדו� בהתפתחות המשפט 

מאפייניה של החקיקה ישראלית, המבנה של בתי המשפט , מקומ� של עורכי הדי� והמלומדי� במשפט הישראלי , 
  .  ננסה תמיד לנתח כל סוגיה וסוגיה בהשוואה  לשיטות משפט אחרות. 'הביקורת שיפוטית  וכו

מאחר שהקורס הוא השוואתי נדו� במסורות משפטיות שונות תו� העמקה במשפט אירופאי . נלמד את יסודות  
) ואת  התפתחות היסטורית של המשפט אירופאי,  סוגיות חשובות כדי שפט האירופאי (בעיקר המשפט הרומיהמ

           נתייחס לקודיפיקציה באירופהשפט המקובל והמשפט הקונטיננטלי. את השיטות כיו�. נבחי� בי� המלהבי� 
נושא רלבנטי ג� לישראל, משו� שג� ישראל עוברת הלי� של קודיפיקציה של  (בעיקר נתייחס לצרפת ולגרמניה ),

  המשפט הפרטי. 
המודרני, המקבל ביטוי במסגרת האיחוד האירופי. בעיד� בחלק האחרו� של הקורס נית� מבט על המשפט האירופאי 

של גלובליזציה נוכל להבי� הכיצד השיטות מתקרבות ומדוע השיטה הישראלית כשיטה מעורבת יכולה לשמש מודל  
  . XXI - להבנת ההתפתחויות המשפטיות שמאפיינות את המאה ה

  
  מרכיבי הציו� הסופי:

  .בוח� ביניי� 10%
  בחינה סופית. 90%

  
  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:
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  מבוא למשפט ישראלי והשוואתי
  ד"ר יעקב שטר�

  
מטרת הקורס להנחיל לסטודנט את יסודותיה� של המסורות המשפט העיקריות, מה� יונקת שיטת המשפט 

  .הישראלית ואליה� משתייכות רוב שיטות המשפט המצויות ביחסי גומלי� ע� שיטת המשפט הישראלית
קונטיננטלית ושל מסורת המשפט המקובל, התפתחות� -יוקדש ללימוד� של המוסרת המשפטית הרומיתהקורס 

ומאפייניה�, תו� בחינת ההבדלי� הקיימי� בי� שתי המסורות בנקודות מרכזיות, א� בהתייחס ג� למגמת ההתקרבות 
ות הללו על שיטת המשפט ביניה�, הניכרת בעשורי� האחרוני�. כמו כ�, נבדוק את השפעותיה� של שתי המסור

 הישראלית, התפתחותה וחלק ממאפייניה הבסיסיי�.
: מבוא למשפט משווה וחשיבותו ובחינת הגדרתה של שיטת המשפט י� המרכזיי� שיילמדו במהל� הקורסהנושא

הישראלית כשיטה מעורבת. התפתחותה של שיטת המשפט הישראלית ושורשיה. מבוא קצר למשפט הרומי, 
אחד ממרכיביו העיקריי� של התרבות המערבית, המשפטית והכללית, ממנו יונקת ועל יסודותיו בנויה המהווה את 

המסורת הקונטיננטלית, א� אשר השפיע ג� על מסורת המשפט המקובל ודרכו על עקרונות ומוסדות משפטיי� 
ת המשפט, תו� הדגשת ישראליי�, כגו� העברת הבעלות הנגזרת בדיני קניי� ועשיית העושר ולא במשפט. מקורו

מקומו של התקדי� המחייב, הנוהג ג�  בשיטת המשפט הישראלית, אל מול החוקה והחוק החקוק. קודיפיקציה 
קונטיננטלית, לרבות הדג� הצרפתי והגרמני, והרלוונטיות למשפט הישראלי כיו�, אל מול דר� ריכוז החוקי� 

השופטי�, בשיטה הישראלית ובמסורות  במסורת המשפט המקובל.  מערכות בתי המשפט ומעמד� של
הקונטיננטלית ושל המשפט המקובל, תו� שימת דגש על בתי הדי� לחוקה, מערכת בתי המשפט הפליליי�, חבר 

בשיטה הצרפתית. פרשנות חוקי�; ודאות במשפט ותורת היושר; ההלי�  המושבעי� ומקומו של השופט החוקר
  .המשפטי והשחקני� הראשיי� בהלי�

  
    י הציו� הסופי:מרכיב

  בוח� ביניי�. 10%
  בחינה סופית. 90%

  
  : חובת נוכחותדרישות הקורס

  
  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:

  
  
  
  
  
  
  

  מבוא למשפט ישראלי והשוואתי (אנגלית)

Introduction to Israeli and Comparative LawIntroduction to Israeli and Comparative LawIntroduction to Israeli and Comparative LawIntroduction to Israeli and Comparative Law    

  פרופ' פבלו לרנר
  

The course aims to afford students with basic tools to understand the principles that guide 
Israeli law as well as various legal systems throughout the world, providing a framework 
to examine and analyze domestic law within a global frame. 

The course will begin examining the evolution of Israeli law, its different periods, and its 
principal features. Students will learn about the Israeli judiciary, the profession of jurist in 
Israel, and characteristics of an Israeli legal education. To stress and enhance the 
comparative approach, distinct aspects of Israeli law such as contract law or property law 
will be analyzed jointly with the study of other legal systems.  

The course will focus on the common law and its evolution, including the contrast between 
common law and equity and the English judicial system and the legal profession in 
England (solicitors and barristers). We will also compare British with American law, a 
comparison that will certainly boost the understanding of contemporary common law. 

In respect to continental law, the course will provide a historical background on 
institutions of Roman law. A considerable number of lessons will be dedicated to principal 
civil codes (particularly French and German codes), underscoring the advantages and 
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shortcomings of codification. This topic is particular important due to the civil codification 
process Israel has embarked upon. 

In order to enlighten students with a broader perspective, the course will also refer to 
principal mixed jurisdictions (Scotland, Quebec, etc.) which, as does Israel, combine 
elements of common law and continental law. We will also focus on the process of 
harmonization of law, with a particular accent on Europe’s cumbersome path to a unified 
“European Law.” 

The final grades will be composed of the following:The final grades will be composed of the following:The final grades will be composed of the following:The final grades will be composed of the following:    

Active participation (reading and discussion of articles): 20% 

Written exam: 10% 

Final exam: 70% 

Both tests are with “closed books. 

  
  
  

  משפט וכלכלה
  אוליאל- ד"ר אורי ב�

  
הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה. גישה זו היא זר� בולט וחשוב בתורת 

  המשפט המודרנית, והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי המשפט. 
ורס בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגווני� מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט. לק

שישה חלקי� מרכזיי�. בחלק הראשו�, יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, אשר עומדי� בבסיס הניתוח הכלכלי. 
בחלק השני של הקורס, ייבחנו סוגיות בתחו� המשפט הפרטי, ובעיקר בדיני חוזי�, נזיקי�, וקניי�. החלק השלישי 

, וביניה� היחסי� בי� בעלי מניות של חברה לבי� יתמקד בניתוח כלכלי של נושאי� נבחרי� בתחו� המשפט המסחרי
נושאי משרה בחברה, וכ� היחסי� בי� חברה מזכה לבי� זכייני�. חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות הגישה 

הכלכלית על הדי� הפלילי. החלק החמישי ד� בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. לבסו�, תוצג בחינה 
  כלית המסורתית למשפט, תו� התייחסות, בי� היתר, להארות מתחו� הפסיכולוגיה.ביקורתית של הגישה הכל

 הקורס אינו דורש ידע מוקד� בכלכלה. 
  

  .סופיתבחינה  100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה
  

  משפט וכלכלה
  יעד רות� פרופ'

  
ניתוח ותובנות חשובי�. אלו מאפשרי� לבחו� באופ� ביקורתי הסדרי� -מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי

שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את התנהגותו של הפרט אופ� הבניית� במכלול ענפי המשפט.משפטיי� ואת 
מעצבי הדי�, וזאת מכיוו� ולהשפיע על בחירותיו בי� קווי פעולה אפשריי�, הופכת את מדע הכלכלה לרלוואנטי ל

שכלכלה עוסקת, בי� היתר, בניבוי תוצאות השפעת� של תמריצי� שוני� על ההתנהגות האנושית. מטרת הקורס 
שאינו מצרי� ידע שפטיות. הקורס,היא לערו� היכרות ע� הכלי� שמספק מדע הכלכלה לצור� ניתוח בעיות מ

סימטריה במידע, ועוד; וכ� את -תועלת, יעילות, החצנה, מונופול, אמוקד� בכלכלה, יציג מושגי יסוד כגו� רציונליות, 
האופ� שבו נית� לנתח בעזרת� בעיות משפטיות. הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות בענפי משפט שוני�, כגו� 

  דיני הקניי�, הנזיקי�, החוזי�, והחברות.
  

  מרכיבי הציו� הסופי:
  בחינת סיו�. 100%

  יינת�). (פירוט "המבדקוני�" בשיטת  מיטיב ציו�
  

  : ספרי� פתוחי�.שיטת הבחינה
  

  הנוכחות חובה.
  

  שער למשפט*
  הישא� שבאיטה עו"דמיכל אהרוני ועו"ד 
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הקורס  "שער למשפט" ילווה את הסטודנטי� ששפת אמ� אינה עברית במקביל לקורסי� במקצועות החובה שה� 
לומדי� בשנה א'. מטרתו היא לאפשר לסטודנטי� להתוודע למושגי היסוד של ענפי המשפט המרכזיי� באופ� 

� קריאה וכתיבה בטקסטי� הדרגתי ובסביבה נוחה וידידותית. במקביל ללימוד מושגי היסוד יתרגלו הסטודנטי
משפטיי� ואחרי�, במטרה לצמצ� את פערי השפה. הקורס יחולק לשני חלקי�: "מבט על המשפט" שילמד עו"ד 

  הישא� שבאיטה ו"משפטי� על המשפט" שתלמד עו"ד מיכל אהרוני. 

דיני נזיקי�. עו"ד עו"ד הישא� שבאיטה יעסוק בחלק שלו בקורס במבואות למשפט חוקתי, משפט פלילי, דיני חוזי� ו
  מיכל אהרוני תעסוק בקריאה ובהבנה של טקסטי� משפטיי� ובתרגילי כתיבה.

  :ומרכיבי הציו� הסופי דרישות הקורס

  חובת נוכחות.

החלק של  25%-החלק של עו"ד שבאיטה ו 25%מהציו� ( 50% –בחני� בס� הכול לסמסטר)  8בחני� בכל חלק ( 4
  עו"ד אהרוני).

  לציו� מיטיב. בוח� אחד בכל חלק

  .החלק של עו"ד אהרוני 50%-החלק של עו"ד שבאיטה ו 50% -מבח� סופי 

  ספרי� סגורי�. :שיטת הבחינה
  
  

  *הקורס שער למשפט מיועד לתלמידי� ששפת אימ� אינה עברית.
  
  

  תורות מוסר ומדע המדינה
  רועית דה�ד"ר 

  
המדינה ובתורת המוסר. הקורס יציג באופ� הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגי� מרכזיי� במדע 

פילוסופי אנליטי תורות ומושגי� מרכזיי� בתורת המוסר (מושגי� כזכויות, חובות, אחריות ועוד ותורות מרכזיות 
כתועלתיות ותורות זכויות), ההצגה תיעשה תו� היכרות ע� דרכי הדיו� הפילוסופי. הקורס ג� יסקור מושגי� 

דרניות מרכזיות במחשבה המדינית (תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית, תורות אמנה ותיאוריות קלאסיות ומו
חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות, כמו ג� מושגי� מרכזיי� כחירות, צדק, שוויו�, דמוקרטיה 

ת שלה� לדיו� המוסרי ומושגי� נוספי�). כמו כ� יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות במדעי החברה והרלבנטיו
 והפוליטי. בקורס יוש� דגש על הרלבנטיות של הדיו� המוסרי והפוליטי לעול� המשפט.

  
  מרכיבי הציו� הסופי:

  עבודת רשות לציו� מיטיב. בחינה סופית. 100% 
  

  ספרי� סגורי�.: שיטת הבחינה
  
  

  תורת המשפט
  ד"ר רונית דוני% קידר

  
ע� השאלות והמושגי� היסודיי� המעסיקי� את הפילוסופיה של המשפט.  הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות

הקורס יעסוק בסוגיות יסוד, ובה� מהו המשפט? מה מבדיל אותו מתחומי� נורמטיביי� אחרי� (דוגמת דת או מוסר); 
מהו מקור הסמכות של המשפט? מה� תפקידיו החברתיי�? ממה נובעת החובה לציית לחוק מה� מאפייניו של 

פי אילו עקרונות נקבע תוכנו? מהו מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית; מה� יחסי -לל המשפט, ועלהכ
  הגומלי� של המשפט ע� החברה והתרבות.

   
  מרכיבי הציו� הסופי:

  בחני�; 2  20%
  בחינה סופית; 80%
  נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה; 5עד 

 
.וה תנאי לגשת לבחינה הסופיתציו� עובר בבחני� מהוהערה:   

  
  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה
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  תורת המשפט (אנגלית)

Introduction to Legal Philosophy  
  ד"ר רונית דוני% קידר

  
The course addresses some of the central aspects of the role of law in modern society. It starts by an 

inquiry into the nature of law itself, and discusses the possibility to think about law as a rational 

system of rules; it then moves to discuss the sources of law and the debate between positivism and 

non-positivism. This is followed by an inquiry into the nature of related concepts, such as morality 

and justice, and especially into the relationship between these concepts and the concept of law. The 

last part of the course discusses prominent critiques of legal theory and thinking, and is aimed to 

expose the complexity of the role of law in modern society, and to doubt some of our prima facie 

beliefs about law. Throughout the course special attention is given to the question of law's 

legitimacy, to the conditions that legal systems need to satisfy before its use of coercive power can 

be considered legitimate, and to social hierarchies constructed and maintained by the law.  
  
  

  מרכיבי הציו� הסופי:
  בוח�; 10%
  בחינה סופית; 90%
  נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה; 5עד 
  

  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:

  

  שנה ב'
  

  דיו� פלילי
  סנג'רו- רינת קיטאי פרופ'

  
סדר הדי� הפלילי משק� את המתח הקיי� בי� הצור� באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלו� הציבור לבי� 

זכויות הפרט בכלל, וזכויות חשודי� ונאשמי� בפרט. מתח זה עובר כחוט השני בסוגיות שיילמדו במהל� הקורס: דיני 
סמכותו העניינית של בית המשפט, זכות הייצוג בידי סניגור, זכות העיו� מעצר וחיפוש, המאשי� במשפט הפלילי, 

בחומר הראיות, נוכחות בעלי הדי�, פסלות שופט, התיישנות, הסדרי טיעו�, צירו� אישומי� ונאשמי� בכתב אישו�, 
  הרשעה בעבירה שלא צוינה בכתב האישו�, ערעור ומשפט חוזר, מושג עיוות הדי�, גזר הדי�.

  
  בחינה סופית. 100% הציו� הסופי:מרכיבי 

  נק' מיטיב על השתתפות איכותית בשיעור ובתרגיל. 7עד 
  

  : ספרי� פתוחי�.שיטת הבחינה
  

  דיני עונשי�.תנאי קד�: 
  

  דיני  משפחה  וירושה
   שיפמ� פרופ' פנחס 

  
נישואי�; כושר לנישואי�;  המשפחה בישראל בי� די� דתי וחוק חילוני; מוסד הנישואי� וחיי אישות ללא נישואי�; הבטחת

צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; תוצאות הנישואי�; מזונות ב� 
הזוג; היחס המשפטי בי�  הורי� וילדי�: הקרבה הטבעית, אימו. והטכניקות המלאכותיות של - הזוג ויחסי ממו� בי� בני

ה בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; יחסי ילדי�, הורי� והמדינה; עקרו� "טובת הילד", ההולדה; התערבות החבר
החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי�; ירושה על פי די� ועל פי צוואה; מזונות מ� העיזבו� 

  וניהול העיזבו�.
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  מבח� אמצע. 15%
  בחינה סופית. 85%

  
  ספרי� סגורי�. - מבח� אמצע: ת הבחינהשיט

  ספרי� סגורי�. –בחינה סופית                            
  

  בבוח�.: השתתפות תנאי לגשת לבחינה הסופית
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  דיני  משפחה  וירושה
  עו"ד ולרי זילכה 

  
נישואי�; כושר לנישואי�; המשפחה בישראל בי� די� דתי וחוק חילוני; מוסד הנישואי� וחיי אישות ללא נישואי�; הבטחת 

צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; תוצאות הנישואי�; מזונות ב� 
הזוג; היחס המשפטי בי�  הורי� וילדי�: הקרבה הטבעית, אימו. והטכניקות המלאכותיות של - הזוג ויחסי ממו� בי� בני

בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; יחסי ילדי�, הורי� והמדינה; עקרו� "טובת הילד",  ההולדה; התערבות החברה
החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי�; ירושה על פי די� ועל פי צוואה; מזונות מ� העיזבו� 

  וניהול העיזבו�.
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  מבח� אמצע. 15%
  בחינה סופית. 85%

  
  ספרי� סגורי�. - מבח� אמצע : ת הבחינהשיט

  ספרי� פתוחי�. –בחינה סופית                            
  

  : השתתפות בבוח�.תנאי לגשת לבחינה הסופית
  
  
  

    דיני נזיקי�
  ד"ר בועז שנור

  
דיני נזיקי� עוסקי� בפיצוי אד� על נזקי� שנגרמו לו כתוצאה ממעשי עוולה. מטרת הקורס להציג לתלמידי� את 
המשפט המצוי בנושא ולהקנות לה� כלי� להבי� את ההיגיו� העומד מאחוריו, כמו ג� את הביקורת הקיימת נגדו. 

  דיו� זה יהווה את הבסיס לכל שאר  בתחילת הקורס נדו� במטרות השונות שיכולות להיות לדיני הנזיקי�.
 –עוולת הרשלנות, ואת עוולת המסגרת השניה  –הקורס. לאחר מכ� נציג את העוולה המרכזית של דיני הנזיקי� 

עוולת הפרת החובה החקוקה. בהמש� נעסוק בנושאי הקשר הסיבתי והנזק ונציג את ההגנות המרכזיות אשר 
שולבו לאור� הקורס מספר נושאי� שמיועדי� לפתור בעיות מיוחדות, כמו עשויות לעמוד לנתבע בנזיקי�. בנוס� י

אחריות שילוחית וריבוי מעוולי�. כ� נציג מספר משטרי אחריות נוספי� אשר קיימי� במדינת ישראל, כמו חוק 
  הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�, עוולות המטרדי� ולשו� הרע וחוק האחריות למוצרי� פגומי�. 

  
  :יו� הסופימרכיבי הצ

  בחינה סופית. 100%
 נקודות בגי� השתתפות ברשימת הקריאה כפי שיפורט בתחילת השנה. 7ציו� מיטיב עד 

  
  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה

  
  .דיני חוזי�תנאי קד�: 

  
  
  

  דיני תאגידי� 
  יעד רות� פרופ'

  
מונחי יסוד הקשורי� לחברות קורס בסיסי זה בדיני תאגידי� מתמקד בחברות בע"מ. מטרת הקורס היא להכיר 

חוב, חברה פרטית, חברה ציבורית, בעלי מניות, אסיפה כללית, דירקטוריו�) וכ� לעמוד בהרחבה על  -(מניות, אגרות 
בעיית הנציג. הסטודנטי� נדרשי� להיות נוכחי� בהרצאות ולהתכונ� אליה�  –הבעיה המאפיינת תאגידי� מודרניי� 

  מראש.
  קוני�, פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס.בקורס יונהג הסדר מבד

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  בחינת ביניי�. 15%
  בחינה סופית. 85%

  
  : ספרי� פתוחי�.שיטת הבחינה

  
  : קבלת ציו� "עובר" בבחינת הביניי�.הסופית תנאי לגשת לבחינה

  
  הנוכחות חובה.

  
  .דיני חוזי�תנאי קד�: 
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  דיני תאגידי�

  ד"ר דב סולומו�
  

מטרת הקורס היא לתאר ולנתח באופ� ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול  הקורס:תיאור 
פעילות עסקית באמצעות תאגידי�. פעילות זו נעה סביב שלושה מוקדי כוח עיקריי�: הבעלי� של התאגיד, מנהליו 

הללו ונבח� כיצד דיני התאגידי�, ונושיו. במהל� הקורס נתמקד בניגודי האינטרסי� הקיימי� בי� הקבוצות השונות 
מכשירי� חוזיי� ומנגנוני השוק מתמודדי� עמ� וממזערי� את עלויותיה�. בי� הנושאי� שיידונו בקורס: עקרו� 
האישיות המשפטית הנפרדת, היק� האחריות של בעלי המניות, תכלית החברה המסחרית, ייזו� והקמה של חברה, 

� בחברה וחלוקת הסמכויות ביניה�, עסקאות ע� בעלי עניי�, חובות מסמכי ההתאגדות, האורגני� המרכזיי
  התנהגות של נושאי משרה ובעלי מניות, מבנה ההו� של החברה והגנה על הנושי�.

   מרכיבי הציו� הסופי:
  בחני�. 15%
  בחינה סופית. 85%

  

  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:

  

  ת.השתתפות בבוח� אחד לפחו תנאי לגשת לבחינה הסופית:

  
  
  
  
  

  דיני תאגידי� (אנגלית)
  עו"ד איתי פייגנבאו�

Corporations LawCorporations LawCorporations LawCorporations Law 
Adv. Itai FiegenbaumAdv. Itai FiegenbaumAdv. Itai FiegenbaumAdv. Itai Fiegenbaum    

    
  

This course provides a foundational understanding of the legal structure of modern 
business organizations. Although the course deals primarily with privately-held and 
publicly-traded companies, coverage of other types of business entities prevalent in Israel 
will be added for depth and contrast.  
The course focuses on how companies take form and operate. We will study how decisions 
within companies are made, how companies are financed, how externalities are regulated, 
how shareholder voting happens in public companies, and how corporate directors and 
officers comply with fiduciary duties. 
     
The gradeThe gradeThe gradeThe grade will be composed of a final exam (65%), two quizzes in class (10% each; 
aggregate of 20%) and class participation (15%). All students will be eligible for the class 
participation points by declaring before class that they have read the assigned material 
and they are able to answer general questions should they be called upon. The final exam 
will be open book while the two quizzes will be closed book. The quizzes will be scheduled 
and declared in advance to facilitate advance studying.    

 

  .זי�דיני חותנאי קד�: 

  

  כתיבה אקדמית
  רובינס / עו"ד ר� לוסטיגמ�- עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוט�/עו"ד רות� רוזנברג

כתיבה ביקורתית   מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנטי� לכתיבה ביקורתית. בי� הנושאי� שיילמדו בקורס:
  הכתיבה ושילוב "הקול האישי" בחיבור אקדמי.בדר� של הערת פסיקה, שימוש נכו� במקורות, מוסכמות 



  21

 

סמינריו� בתהלי� מתמש� לאור� הקורס בעזרת משימות כתיבה בכיתה ובבית, ובסופו יגישו -הסטודנטי� יכתבו פרו
  את העבודה המוגמרת. 

  חובת נוכחות, הכנת עבודות.דרישות הקורס: 

  וחשיבה במשפט". תנאי להשתתפות בקורס הוא ציו� עובר בקורס "כתיבה תנאי קד�:

   מרכיבי הציו� הסופי:

  עבודות בית. 40%

  בוח� על מאמר. 10%

  עבודה סופית. 50%

  ציו� מיטיב יינת� על פי בוח�. 

  : תלמיד שלא יעבור קורס זה לא יהיה רשאי להגיש עבודת סמינר.הערה

  

  
  כתיבה אקדמית (אנגלית)

  גב' דנה פאר

לכתיבת הסמינריו� בשנה ג'. בי� הנושאי� שיילמדו בקורס: בניית מטרת הקורס להכשיר סטודנטי� דוברי אנגלית 
טיעו�, מבנה החיבור האקדמי, חיפוש מקורות בעברית ובאנגלית ושימוש נכו� בה�, שילוב "הקול האישי" בחיבור 

ת סמינריו� בתהלי� מתמש� לאור� הקורס, ובסופו יגישו א-האקדמי ומיומנויות הפרזנטציה. הסטודנטי� יכתבו פרו
 העבודה המוגמרת.

  סמינריו�).-חובת נוכחות, הכנת עבודות ועבודה מסכמת (פרו דרישות הקורס:

  תנאי להשתתפות בקורס הוא ציו� עובר בקורס "כתיבה וחשיבה במשפט". תנאי קד�:

  

  מרכיבי הציו� הסופי:
   עבודות בית 15%
  רפרט 25%
  מסכמתעבודה  60%

  יהיה רשאי להגיש עבודת סמינר בשנה ג'.: תלמיד שלא יעבור קורס זה לא הערה 

  
  

  מבוא למשפט עברי
  ד"ר איתי ליפשי%

  
נדו� במושגי יסוד כגו�: ההלכה מחד ולספרות ההלכה מאיד�. מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של 

והתפתחות משפט עברי ו'הלכה יהודית', תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מוסדות ההלכה וסמכויותיה�, תקופות 
ההלכה. במהל� הקורס תוקנה לתלמידי� מיומנות בסיסית של גישה למקורות המשפט העברי. הידע והמיומנות 

האמורי� נרכשי� אגב לימוד סוגיות  במשפט העברי, כגו�: מחלוקת ופסיקה בהלכה, משפט ומוסר, די� ולפני� 
  ות במשפט הישראלי.משורת הדי�. כמו כ� יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש לה� מקביל

       
  בחינה סופית. 100%מרכיבי הציו� הסופי: 

  
  .סגורי�: ספרי� שיטת הבחינה
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  מבוא למשפט עברי 
  ד"ר אבישלו� וסטריי'

  
מטרת הקורס היא לערו� היכרות ע� מקורותיו, מאפייניו ועקרונותיו של המשפט העברי. מתו� כ�, הקורס מבקש 

 להעניק לסטודנטי� כלי� ראשוניי� להבנה ולניתוח מקורות מ� המשפט העברי.  
כ�, נדו�  במהל� הקורס נציג את מקורותיו העיקריי� של המשפט העברי מתקופת התלמוד ועד העיד� המודרני. כמו

בתולדות ההלכה, בדרכי פסיקת ההלכה ובמעמד� של מסורות הלכתיות לאור� ההיסטוריה של המשפט העברי. על 
בסיס זה נבח� את מאפייניו של המשפט העברי כשיטת משפט וכהלכה דתית, ונדו� בכמה מעקרונות היסוד של 

של ההתגלות ותופעת המחלוקת. בסיו�  המשפט העברי, ובה�: מסורת וחידוש, שאלת הסמכות, פרשנות, מעמדה
  הקורס נעסוק בשאלת מקומו ותפקידו של המשפט העברי במדינת ישראל ובחברה המודרנית. 

בחינת הסיו� תכלול, מלבד החומר הנלמד בקורס, שאלות בקיאות על חלקי� מספרו של מנח� אלו�: המשפט 
  ו לקטעי הקריאה במהל� הקורס).תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו (הסטודנטי� יופנ –העברי 

  
  מרכיבי הציו� הסופי:

  בחינה סופית. 90%
  מבדקי� על חומר הקריאה והחומר הנלמד. 2  - 10%

  
  השתתפות במבדקי� היא תנאי לזכאות לגשת לבחינת הסיו�.*
  

  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:
  
  

 משפט בינלאומי פומבי
  ד"ר טלי אמיר

   
בחלקו הראשו של הקורס נדו � ביסודות המשפט הבינלאומי. נשאל הא� קיי� בכלל "משפט בינלאומי" ומה� 

תפקידיו לפי התיאוריות השונות. נבח� מושגי היסוד של המשפט הבינלאומי כמו המדינה והריבונות, נכיר את מערכת 
כלליו המינהגיי �. נלמד על המוסדות הכללי של המשפט הבינלאומי, ובכלל זאת את האמנות הבינלאומיות ואת 

המרכזיי � של המשפט הבינלאומי ובה� בתי הדי� הבינלאומיי �, ארגו � האומות המאוחדות ועוד. נבח � את מערכת 
היחסי � בי � המשפט הפני � מדינתי לבי � המשפט הבינלאומי. בחלקו השני של הקורס נדו � בענפי � מרכזיי � מבי 

אומי, אשר לה � ג� היבטי � יישומיי� הרלוונטיי� להקשר הישראלי. הענפי� העיקריי� בה� � ענפי המשפט הבינל
 נדו � ה�: דיני זכויות האד� במשפט הבינלאומי, המשפט הבינלאומי הומניטארי, ודיני פליטי� . 

    
  מרכיבי הציו� הסופי:

  בחינה מסכמת. 100%
כל אחד.  יערכו שישה מבדקוני�, בהיק� של מספר שורותבמהל� השיעורי� י –ציו� מיטיב בשיטת "המבדקוני�" 

חומר עזר), ועבודת� תנוקד  לתלמידי� שנכחו לאור� כל מהלכו של שיעור שבו נער� מבדקו� יתאפשר להיבח� (ללא
 בציו� "עובר" או "נכשל". קבלת ציו� "עובר" על כל מבדקו� תזכה את התלמיד

  ור בשיטה זו עד חמש נקודות, אול� תנאי לקבלת ציו� מיטיבבציו� מיטיב של נקודה אחת. נית� יהיה לצב
  כלשהו יהיה השתתפות בארבעה מתו� ששת המבדקוני� וקבלת ציו� "עובר" על שלושה מבדקוני� לפחות.

  .דעת בלעדי בקביעת כללי הסדר המבדקוני�-מובהר בזאת, כי מכיוו� שמדובר בציו� מיטיב, למרצה שיקול
  

  פתוחי�.: ספרי� שיטת הבחינה
  
  
  

  משפט מנהלי
  מר דקלוע פרופ'

  
הקורס במשפט מינהלי הינו קורס הד� בהיבטי� המשפטיי� של פעילות הרשות המבצעת במדינת ישראל. במסגרת 
הקורס יידונו, בי� היתר, מאפייניו של המשפט המינהלי, סמכויות הרשות המבצעת, מגבלות שונות החלות על סמכות 

ניה�, כללי הצדק הטבעי, הביקורת השיפוטית של פעילות הרשות המבצעת, ובכלל זה זו, סוגי סמכויות ומאפיי
עילות הביקורת השונות, פגמי� שנפלו בהלי� המינהלי והתוצאות המשפטיות שיש לפגמי� אלה, מאפייני הפעילות 

ס יבחנו של בית המשפט הגבוה לצדק, סמכות בית המשפט הגבוה לצדק ועילות הס� המינהליות. במסגרת הקור
  וינותחו חלקי� מחוק יסוד: הממשלה, חוק חופש המידע, חוק חובת המכרזי� וחוק בתי משפט לענייני� מינהליי�. 

עיקר הקורס יתבסס על קריאת פסקי די� של בית המשפט העליו�, המהווי� את התשתית המרכזית למשפט 
  המינהלי בישראל, ועל ניתוח ביקורתי של פסיקה זו.

  
 :הסופי מרכיבי הציו�

  בחינה סופית. - 90%
העבודות הטובות ביותר  2הציו� החלקי יורכב מציוני  .5%) שמשקל כל אחת מה� הוא 4עבודות (מתו�  2 - 10%

  שיוגשו.

  



  23

 

   העבודות וקבלת ציו� עובר בה�. 4נק' על הגשת כל  4ציו� מיטיב של 
  נק' עבור נוכחות בשיעורי�. 5ציו� מיטיב של עד 

  נקודות) 7 –מירבי (ציו� מיטיב 
   

  תנאי ההשתתפות בבחינה המסכמת: קבלת ציו� עובר בעבודה אחת לפחות.

  
  התנאי� המפורטי� יפורסמו בד� הנחיות כלליות שיעלה לאתר בתחילת שנת הלימודי�.

   
  ספרי� פתוחי�. –ספרי� סגורי� (למעט סילבוס שיצור� לבחינה), חלק ב'  - חלק א'  שיטת הבחינה:

   
  דיני חוקה. :תנאי קד�

  
  

  ד"ר אס& הראל
  משפט מנהלי

מזה עשרות שני� מתקיימת לצד המהפכה החוקתית מהפכה נוספת, מהפכה שפרופסור זמיר כינה בש� המהפכה 
המינהלית. המדינה, ורשויות המינהל מסדירות כמעט כל חלקה בהתנהלויות שלנו כתושבי� וכאזרחי�. במהל� 

רשויות המינהל בפעולת�. נעמוד על עקרונות יסוד כעקרו� חוקיות המינהל,  הקורס נבח� את מער� הדיני� החל על
והחובה לפעול על בסיס סמכות. נעמוד על מער� הכללי� והעקרונות הנוגעי� להלי� הנאות לש� קבלת החלטה. 
נעמוד על הכללי� והעקרונות הנוגעי� להפעלתו של שיקול הדעת המינהלי. נבח� את פעולות גורמי המינהל 
בשדותיו של המשפט הפרטי, ונעמוד על דיני המכרזי�, ועל דיני החוזי� השלטוניי�; נעמוד על הגופי� המעניקי� 
סעד משפטי כנגד הפעלה שלא כדי� של שיקול הדעת המינהלי, ובעיקר נתמקד בבית המשפט הגבוה לצדק ובבתי 

 וגעות לרגולציה.המשפט לענייני� מנהליי�, ועוד נקדיש התייחסות לדילמות עדכניות הנ

  
  

    :דרישות הקורס והרכב הציו� הקורס
  ).10%כל עבודה  –עבודות סמסטר (שתי עבודות  20% •

 בחינה סופית.  80% •

 
  לזכאות להיבח�. תנאי הגשת עבודות הסמסטר מהווה

  
  .סגורי�: ספרי� שיטת הבחינה

  
  דיני חוקה. תנאי קד�:

  
  

  שנה ג'
  
  

  דיו�  אזרחי  
   איתי ליפשי%ד"ר 

  
: מטרות המשפט הדיוני; בי� משפט דיוני למשפט מהותי; השיטה האדוורסרית והשיטה  מבוא כללי (א)

  לב וחוקי יסוד).-האינקוויזיטורית; פורמליז� וגמישות; עקרונות יסוד מנחי� (תו�
ררת; : סמכות בינלאומית; סמכות מקומית; סמכות עניינית; סמכות נג(ב) המערכת השיפוטית וארגונה (דיני סמכות)

  רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט (ועדת לנדוי וועדת אור).
: שלב הטיעו�; שלב ההכנה למשפט; שלב הראיות וברור העובדות; שלב מת� (ג) שלבי הדיו� (מודל כללי ומטרות) 

  פסק הדי� ותוצאותיו.      
; סדר די� מקוצר; הודעת צד ג'; סדר : כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה; המרצת פתיחה (ד) דרכי פתיחת הלי�

  די� מהיר; טע� ביניי�; תביעה ייצוגית.
סעדי� זמניי� בראי חוקי היסוד; עיקול זמני; צווי מניעה וצווי עשה; כונס נכסי�; עיכוב יציאה מ�  :(ה) סעדי� זמניי�

  האר.; הגבלת שימוש בנכסי� ("מרווה") ותפיסת נכסי� ("אנטו� פילר"). 
  פסק די� ופסק די� חלקי.   : שפט(ו) סיו� המ

  השתק עילה; השתק פלוגתא.   : די�-(ז) מעשה בית
די� שנית� במעמד צד אחד -ערעור בזכות וערעור ברשות; דיו� נוס�; משפט חוזר; ביטול פסק  : הליכי תקיפה (ח)

  די� שנית� בהעדר סמכות. -בלבד; ביטול פסק
  בוררות, פישור וגישור.  (ט) דרכי� אלטרנטיביות להכרעת סכסוכי�:



  24

 

   
  :ושיטת הבחינה מרכיבי הציו� הסופי

  בחינת ביניי� (ספרי� סגורי�). 25%
  ).בלבדבצי חקיקה חינה סופית (ספרי� סגורי�, קב 75%
  ).יו�נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורי� (מסלול  5עד 
 ).ערבנקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה בתרגולי� (מסלול  5עד 

  
  

  דיני עבודה
  פרופ' יוסי דהא�

  
  מטרת הקורס היא לבחו� את ייחודו של משפט העבודה תו� לימוד הרקע ההיסטורי, האידיאולוגי 

  והכלכלי שלו:
  
  מעביד); תנאי עבודה מכוח חוזה (חובות         -חוזה העבודה האישי; הצדדי� לחוזה (עובד  .1

  המעביד וחובות העובד).       
  ההסכ� הקיבוצי: חוק הסכמי� קיבוציי�; הסדרי� קיבוציי� שלא לפי החוק. .2
 ארגוני עובדי� ומעבידי�: הביקורת השיפוטית על פעילות הארגוני�; אופייה של  .3

  ההסתדרות.       
  ניתוק קשר העבודה: התפטרות ופיטורי�; פיצויי פיטורי�; פיצויי� חוזיי�; אכיפת חוזה   .4

  העבודה.        
  סכסוכי עבודה: חוק יישוב סכסוכי עבודה; שביתות והשבתות. .5
  .    מנגנוני� ליישוב סכסוכי עבודה: בוררות; בית הדי� לעבודה.6
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  עבודה. 15%
  בחינה סופית. 85%

  
  : הגשת עבודה.תנאי לגשת לבחינה הסופית

  
  : ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה

  
  .דיני חוזי�תנאי קד�: 

  
  
  
  
  
  
  

  דיני קניי�
  אודליה מינסד"

דיני קניי� ה� הדיני� החלי� על נכסי� וה� המסדירי� את היחסי� המשפטיי� החלי� בי� בני אד� (ובכלל זה 
מלאכותית) ביחס אליה�. הקורס יבהיר מהי זכות קניינית וכיצד היא מתייחדת לעומת סוגי זכויות אישיות משפטית 

אחרי� בעול� המשפט; מה� סוגי הנכסי� שלגביה� הזכות עשויה לחול; מה� סוגי הזכויות השוני� הקיימי� ובאילו 
קנייניות ואחרות ביחס לאותו נכס אופני� נית� לרכוש אות�; מהו ההסדר המשפטי במקרה של תחרויות בי� זכויות 

ועוד. מטרת הקורס היא לפתח הבנה יסודית של דיני הקניי� בישראל, תו� התייחסות, בי� היתר, למשפט משווה 
 רלוונטי. הקורס ישא� ג� להעניק כלי� פרקטיי� בסיסיי� למשפטני� המתחילי�.

  מרכיבי הציו הסופי:
  ח� אמצע.מב 20% 

  מבח� בסו� הקורס. 80%

  
  :שיטת הבחינה

  ספרי� סגורי�.  - מבח� אמצע 
  ספרי� פתוחי�. –מבח� סו� 

   חובות קריאה יינתנו משיעור לשיעור. דרישות:
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  דיני ראיות
  ד"ר אייל כתב�

  
דיני הראיות קשורי� קשר הדוק לדיו� ולהלי� המשפטי. הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות ובהשפעת 

חוקי היסוד על תחו� משפטי חשוב זה ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעי� מדעיי� וטכנולוגיי� בהקשר זה. כ� 
  קבילות ורלוונטיות ועוד.  יעסוק הקורס בכללי� בדבר עדויות, נטלי הוכחה, הודאות, חסיונות,

 
  בחינה סופית. 100%מרכיבי הציו� הסופי: 

  
  .ספרי� סגורי� שיטת הבחינה:

  
  

  בספרות, בתיאטרו� ובקולנוע - השתקפויות משפט
  טל- ד"ר מיה מי

קורס זה יבח� היבטי� והשתקפויות שונות של המשפט ביצירות ספרותיות וקולנועיות. בקורס זה נבח� את תפקיד 
בשיח המשפטי ובניתוח טקסטי� משפטיי� וספרותיי�. נדו� במשמעות מושג הצדק, בחשיבות ההלי�  הפרשנות

המשפטי, מהי אמת משפטית, תפקידה של שיטת המשפט על תוצאות המשפט, תפקידו של השופט, וכדומה. נדו� 
 בסוגיות אלו כפי שה� עולות מתו� היצירות אות� נקרא בקורס.

 בחינה סופית. 100%  מרכיבי הציו� הסופי:

  ספרי� סגורי�.  שיטת הבחינה:

  בספרות, בתיאטרו� ובקולנוע - השתקפויות משפט
  ד"ר דוד גורבי%

  
  
  

  סי�ימבוא לדיני מ
  ד"ר ליאור דוידאי

  
  :תיאור הקורס

הקורס עוסק בניתוח התנאי� להיווצרותו של אירוע מס ובכללי� למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת 
נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי של ההסדרי� הקיימי� בתחו� דיני המס והיחס ביניה� מס 

ובי� כוחות השוק הפועלי� בעול� העסקי. במסגרת הקורס יינת� דגש לניתוח עקרונות כלכליי�, חשבונאיי� 
יטרליות של מערכת המס ביחס להקצאת ופיננסיי� בהסדרי המס, ליישו� שיקולי מדיניות מס, לשאיפה ליצירת ני

  לגיטימיי�.-המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ובי� תכנוני מס בלתי

הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה בשלושה מישורי�: הראשו�, הכללי� המהותיי� להיווצרותו 
ניתוח מערכת דיני  צר אירוע מס; והשלישי, העקרונות למיסוי בינלאומי.של אירוע מס ולמיסויו; השני, העיתוי שבו נו

מס ההכנסה יתבצע ה� במישור היחיד וה� במישור החברה, ה� במישור מס ההכנסה וה� במישור מס רווח הו� ומס 
מבלי שבח מקרקעי�. דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� עסקאות ופעילויות כלכליות שבה� נית� לחסו� במס 

  שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה., וכ� שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�

מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחו� דיני המיסי�, ליצור 
מתרחשי� היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסיסיי� בתחו� דיני המיסי�, להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכי� ה

בתחו� דיני המיסי�, להקנות כלי� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטית בתחו� דיני המיסי�, 
  וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי� מתקדמי� בתחו� דיני המיסי�.

ויתר בתי  שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�, עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו�
המשפט ופתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער� זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובה� מיושמות 
הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית, תו� בחינת טיעוני הצדדי� והכרעת 

  המשפט.-בית

  מרכיבי הציו� הסופי ושיטת הבחינה:

חוברת חקיקה, ובלבד  מהציו� הסופי ותהיה ע� חומר סגור, למעט 65%סיו� הסמסטר מהווה הבחינה ב •
ו, יצידשני אחד, כתוב מ ד�, ולמעט (אול� נית� למרקר את סעיפי החוק השוני�) שלא כתוב עליה דבר

 בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה.  ,A4בגודל 
וזאת בנוס� לדרישות המרכז  –עובר בבחינה בסיו� הקורס תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� 

  האקדמי לציו� מעבר בקורס.
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 ).20% –; בוח� ביניי� שני 15% –(בוח� ביניי� ראשו�  35% –שני בחני ביניי�  •

  .קורסי הביניי� בבבחנ )50( ציו� עוברקבלת תנאי לגשת לבחינה הסופית:  •
  
  
  
  

  משפט בינלאומי פרטי
  יעד רות�פרופ' 

  
המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבי� שבה� יסודות זרי� נכרכי� בסכסו� אזרחי המתברר בישראל. או אז 

המשפט הישראלי לדו� בסכסו�, שאלת הדי� שיחול על הסכסו�, -מתעוררות שאלת סמכותו הבינלאומית של בית
שובות במיוחד על רקע תופעת משפט זרי�. סוגיות אלו ח- ידי בתי-די� שניתנו על-ושאלת השימוש בישראל בפסקי

  הגלובליזציה, וריבוי הקשרי� העסקיי� והחברתיי� הנרקמי� בסֵפרה הבינלאומית (האינטרסֵפרה). במסגרת 
הקורס מורכב מהרצאות, לימוד עצמי ומבח� הקורס ננתח באופ� ביקורתי סוגיות אלו במשפט הישראלי והמשווה. 

  ההרצאות, ולהתכונ� אליה� מראש. סיו�. הסטודנטי� נדרשי� להיות נוכחי� בכל
  

   מרכיבי הציו� הסופי:
    בחינה סופית. 100%

  פי ציו� מבח� הסיו�. - ציו� הקורס ייקבע על
  

 כל העמוד כמחצית עד של בהיק� מבדקוני�, שישה ייערכו השיעורי� במהל� – "המבדקוני�" בשיטת מיטיב ציו�

 ועבודת� עזר), חומר (ללא להיבח� יתאפשר מבדקו� נער� שבו שיעור של מהלכו כל לאור� שנכחו לתלמידי� אחד.

 נית� אחת. נקודה של מיטיב בציו� התלמיד את תזכה מבדקו� כל על "עובר" ציו� קבלת "נכשל". או "עובר" בציו� תנוקד

 ששת מתו� ארבעהב השתתפות יהיה כלשהו מיטיב ציו� לקבלת תנאי אול� נקודות, חמש עד זו יטהבש לצבור יהיה

 למרצה מיטיב, בציו� שמדובר מכיוו� כי בזאת, מובהר לפחות. מבדקוני� שלושה על "עובר" ציו� וקבלת המבדקוני�

  המבדקוני�. הסדר כללי בקביעת בלעדי דעת- שיקול
  

  : ספרי� פתוחי�.שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות חובה
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  שנה ד'
  

  אתיקה מקצועית של עו"ד
  עידו פורת פרופ' 

  
תיאוריה ורקע; מבנה לשכת עורכי הדי�; מעשה שאינו  - במהל� הקורס יידונו הנושאי� הבאי�: אתיקה מקצועית 

טובות הנאה וניגוד ענייני�; עיסוקי� שיוחדו לעורכי די� ועיסוקי� שנאסרו על עורכי  -הול� את המקצוע; עו"ד ולקוח 
סו�, פרסומת ושידול לקוחות; ענייני שכר טרחה וענייני� טיפול והפסקתו; אחריות מקצועית; פר - די�; עו"ד והלקוח 

כספיי�; חסינויות; דילמות סביב סוגיית הלקוח המשקר; משרד עור� הדי�; ההלי� המשמעתי; עור� די� וחברו 
      למקצוע; עור� די� והצד שכנגד; עור� די� ועדי� במשפט; עור� די� ובית המשפט.

  
  מרכיבי הציו� הסופי: 
  סופית.בחינה  100% 
  ע"פ רישו� ברשימת קריאה.נקודות מיטיב  5עד  
  

  ספרי� סגורי�. שיטת הבחינה:
  
  
  
  
  

  ההלי' הפלילי הלכה למעשה
   עו"ד אופיר סטרשנוב

   

 :הקורס תיאור

 הקורס. הפלילי ההלי� של הפרקטיי� ההיבטי� ע� להתמודדות וידע כלי� לסטודנט להקנות היא הקורס מטרת

, יסוד במושגי התמקדות תו�, למעשה הלכה הפלילי ההלי� ניהול בעת הצדדי� בפני העומדות שונות בסוגיות יעסוק

 המעצרי� דיני, הפלילי הדי� סדר מתחו� סוגיות וננתח נעסוק הקורס במהל�. ההלי� בבסיס העומדי� ובעקרונות

 . הראיות ודיני

 .הדי� עורכי לשכת לבחינת והמוכנות הידע ולשיפור להכנה רבות הקורס תור�, בנוס�

, הדי� בעריכת העיסוק במסגרת הפלילי ההלי� בניהול ויישומו בתחו� התיאורטי הידע בשילוב הינו הקורס של ייחודו

 .למעשה הלכה

 

 ציו�:
  . 65 יהיה בקורס העובר הציו� •

  

  :הסופי הציו� מרכיבי
  נוכחות לפי רישו� -  5% •

   ביניי� בחינת - 20% •
  .סופית בחינה - 75% •

  

  : הבחינה שיטת
 .סגורי� בספרי� ברירות רב בשאלו� בחינה •
 .65 הינו בקורס עובר ציו� •

  
  .: דיו� פליליתנאי קד�
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  ההלי' הפלילי הלכה למעשה
  עו"ד יעל סנאי 

  
 תיאור הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלי� וידע להתמודדות ע� ההיבטי� הפרקטיי� של ההלי� הפלילי. הקורס 
יעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני הצדדי� בעת ניהול ההלי� הפלילי הלכה למעשה, תו� התמקדות במושגי יסוד, 

תחו� סדר הדי� הפלילי, דיני המעצרי� ובעקרונות העומדי� בבסיס ההלי�. במהל� הקורס נעסוק וננתח סוגיות מ
  ודיני הראיות. 

לצד אלה יית� הקורס למשתתפיו כלי� ללימוד עצמי של חומר הלימוד ולפתרו� שאלות רב ברירה ("שאלות 
  אמריקניות").

הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרו� ה� בהתמחות, ה� בהסמכה במסגרת בחינות לשכת עורכי הדי� וה� בהענקת 
  שפטי לאחר מכ�.ייצוג מ

  
  מרכיבי הציו� הסופי:

 
   .65יהיה  קורסהציו� העובר ב         .1
  
  הציו� הסופי בקורס ייקבע על בסיס שקלול ציוני כלל המטלות בקורס, לרבות מטלות הביניי�.         .2
  
  לכל מטלת ביניי� יינת� משקל בציו� הסופי של הקורס כמפורט להל�:         .3
  
       ציו� רכיב זה יינת� באופ� יחסי לפי מידת הנוכחות בקורס. ע� זאת סטודנט  -   (לפי רישו�)  תנוכחו  5%        א.

  נוכחות. י� ומעלה, לא יקבל נקודות בגי�שייעדר משישה שיעור  
                   .אמצעמבח� ציו�  20%         ב.
  
  .ציו� בחינת הסיו� 75%          ג.
  

               
  
ציו� מיטיב יינת� בכפו� לסימו� "כוכביות" בבחינת אמצע ובבחינה הסופית (נושא ה"כוכביות" יוסבר בקורס).          .4

  .65ציו� מיטיב יתווס� לציו� הקורס רק לאות� סטודנטי� שקיבלו בקורס ציו� משוקלל של 
  
  

  ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה: 
  

  י.: דיו� פלילתנאי קד�
  

  
  
  

    פרוצדורליי� של המשפט הפרטיהיבטי� 
  עו"ד שירה וייסברגר

 
הוצאה לפועל, רישו� חברות,  - מטרת הקורס היא היכרות ראשונית ע� עול� הפרוצדורה של ענפי המשפט הפרטי 

  ורישו� עסקאות במקרקעי�.
אמריקניות לצד הקניית הידע נשי� דגש ג� על הקניית טכניקות ליישו� נכו� של החומר הנלמד בעת פתרו� שאלות 

  כהכנה לבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדי�. -
במסגרת הקורס נסקור סוגיות פרוצדורליות מרכזיות בהוצאה לפועל כגו�: מבנה לשכת ההוצאה לפועל, היכרות ע� 
המערכת מהצד של הזוכה, פעולות שיכול לנקוט החייב, מסלולי� מיוחדי�, סדרי די� ועוד. כמו כ� נסקור סוגיות 
פרוצדורליות מרכזיות ברישו� חברות כגו�: סמכויות רש� החברות, הלי� רישו� החברה ותקנונה, מינהל החברה 
ומרשמיה, חובת הדיווח לרש� החברות ועוד. לבסו� נסקור סוגיות פרוצדורליות מרכזיות ברישו� עסקאות 

משותפי�, בעלי תפקידי� במרש� במקרקעי� כגו�: הזכויות במקרקעי�, רישו� הערות/פעולות במקרקעי�, בתי� 
  וערעור על החלטותיה� ועוד.

   
  מרכיבי הציו� הסופי:

  
   .65הוא  בקורס הציו� העובר

   
  הציו� הסופי בקורס ייקבע על בסיס שקלול ציוני כלל המטלות בקורס, לרבות מטלות הביניי�. 
   

  לכל מטלת ביניי� יינת� משקל בציו� הסופי של הקורס כמפורט להל�:
   

  5%                  (לפי רישו�)  נוכחות         א.
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  30%                     ציו� שלושה בחני�         ב.             

   
  

  65%                      ציו� בחינת הסיו�         ד.             
   

   
מיטיב יתווס� לציו� הקורס רק לאות� הציו� נקודות.  4ציו� מיטיב בגי� עבודה ע� שיטת הכוכביות בבחינת הסיו�: עד 

  .65סטודנטי� שקיבלו בקורס ציו� משוקלל של 

  : מבח� רב ברירה ("אמריקני") בספרי� סגורי�.הבחני� ובחינת הסיו�שיטת 
  
  
  
  

 
 היבטי� פרוצדורליי� של המשפט הפרטי

  עו"ד דוד אשד ועו"ד אורטל רייסמ�
   

מטרת הקורס להעניק לסטודנטי� ידע בעול� סדרי הדי� בנושאי� הנשאלי� במבח� ההסמכה של לשכת 
  הדי�, במגוו� תחומי�:  עורכי
   

o        הוצאה לפועל  
o         זכויות וסדרי רישו� במקרקעי� -דיני קניי�  
o         פרוצדורות נוספותרישו�, מסמכי� ו -דיני תאגידי�  

      
אקדמי תו� דגש על יישו� פרקטי של אותו ידע במסגרת העיסוק -ייחודו של הקורס הוא שילוב הידע התיאורטי

  בעריכת הדי�, הלכה למעשה.
הקורס עוסק בפ� הפרוצדוראלי של נושאי הלימוד (בשונה מהקורסי� הנלמדי� במהל� התואר העוסקי� בדי� 

  רבות ברירה (שאלות אמריקאיות). המהותי) ומשלב תרגול שאלות
  ברירה ("אמריקאית") כנהוג בבחינות לשכת עורכי הדי�.- כיצד עוני� על שאלה רב - כמו כ� יגע הקורס בשאלה 

  
  :דרישות הקורס

  
     בחני אמצע

  במהל� הקורס יתקיימו שלושה בחני� על הנושאי� הנלמדי� בשעורי� במתכונת שאלות רב ברירה בחומר סגור.

  לכל בוח�). 10%ממנו ( 30%הבחני� משוקלל לציו� הסופי ומהווה ציו� 
                              

  בחינה מסכמת

  בסיו� הקורס תיער� בחינה מסכמת באותה מתכונת, דהיינו שאלו� רב ברירה (שאלו� אמריקאי) בחומר סגור.
צאי� בסילבוס, ג� א� לא נלמדו החומר לבחינה המסכמת יהיה על הנושאי� שנלמדו בכיתה וכ� נושאי� שנמ

  בכיתה.
  :מרכיבי הציו� הסופי

  בחינה סופית. 65% 
  בחני�. 30%
  נוכחות בשיעורי�. 5%

  
  נקודות מיטיב בגי� השתתפות איכותית ופעילה והצלחה בבחני�. 5עד 

  לפחות. 65ציו� מיטיב יינת� רק למי שיעבור את הבחינה הסופית בציו� 

  
  רה ("אמריקני") בספרי� סגורי�.מבח� רב ברי שיטת הבחינה:

מהציו� ינת� לפי נוכחות בשיעורי�, כאשר יחושב  5%נוכחות בשיעורי� והצלחה בבחני� הינה תנאי לגשת לבחינה. 
  מהשיעורי�. 40%-לסטודנט שיחסיר יותר מ 5%- מתו� ה 0ציו� 

  
  , כפו� לתנאי� המצטברי�.65ציו� עובר בקורס הוא  הערה:
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  משפט וחברה
  ד"ר יואב המר

  

הקורס מעניק ידע תאורטי ויישומי בנוגע ליחסי הגומלי� שבי� המשפט, החברה, הפוליטיקה והמדיניות, באופ� כללי 
ובמיוחד באשר למדינת ישראל. בי� הנושאי� שיילמדו בקורס: הלגיטימיות של ההגדרה החוקתית של ישראל 

שראל כמדינה יהודית סותרת את הגדרתה כמדינה כ'מדינה יהודית ודמוקרטית' (למשל, הא� הגדרתה של י
תרבותית?; -דמוקרטית? הא� היהודי� זכאי� למדינה משלה�?); הא� ישראל צריכה להגדיר את עצמה כמדינה רב

היחס שבי� המשפט לבי� הדת בישראל; המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל; נשי� וסוגיות מגדריות 
פוטי של בית המשפט העליו�; תיאוריות של צדק חברתי (ליברטריניז�, במשפט הישראלי; האקטיביז� השי

שוויונית); זכויות כלכליות וחברתיות (מעמד� המשפטי של זכויות חברתיות בישראל, -תועלתנות, הגישה הליברלית
קה? ערכ� של הזכויות החברתיות, ביקורת שיפוטית בנוגע לזכויות חברתיות, הא� יש לעג� זכויות חברתיות בחו

  הזכות לבריאות, הזכות לחינו�, הזכות לדיור, הזכות להכנסה מינימלית); תופעת ההפרטה בישראל.

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  עבודות. 30%
  בחינה סופית. 70%

  ציו� מיטיב עבור נוכחות תדירה והשתתפות בשיעור.
  

  ספרי� סגורי�.שיטת הבחינה: 
  
  

    סדר די� אזרחי מהלכה למעשה
  עו"ד יעל סנאי /לוסטיגמ�עו"ד ר� 

  
הקורס מבקש להקנות ידע וכלי� משפטיי� לניהול הלי� אזרחי בבית המשפט ומחוצה לו וליישו� כללי סדר הדי� 

האזרחי. הקורס מתמקד בלימוד הליכי� מרכזיי� ומושגי� בתחו� סדר הדי� האזרחי. לצד אלה יית� הקורס 
 ברירה ("שאלות אמריקניות"). - שאלות רבלמשתתפיו כלי� ללימוד עצמי של חומר ולפתרו� 

 
הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרו� ה� בהתמחות, ה� בהסמכה במסגרת בחינות לשכת עורכי הדי� וה� בהענקת 

  ייצוג משפטי לאחר מכ�.
  

  מרכיבי הציו� הסופי:
  
  .65יהיה  קורסהציו� העובר ב         .1
  
  בסיס שקלול ציוני כלל המטלות בקורס, לרבות מטלות הביניי�.הציו� הסופי בקורס ייקבע על          .2
  
  לכל מטלת ביניי� יינת� משקל בציו� הסופי של הקורס כמפורט להל�:         .3
  

שייעדר   ציו� רכיב זה יינת� באופ� יחסי לפי מידת הנוכחות בקורס. ע� זאת  - (לפי רישו�)  נוכחות 5%   א.
   נוכחות. יקבל נקודות בגי�י� ומעלה, לא משישה שיעור

  ציו� שלושה בחני�.  15%  ב.             
  

  .ציו� בחינת הסיו� 80%   ג.             
  

               
  
בבחני� וסימו� "כוכביות" בבחינה הסופית (נושא ה"כוכביות" יוסבר בקורס).  100ציו� מיטיב בגי� הצלחה בציו�          .4

  .65הקורס רק לאות� סטודנטי� שקיבלו בקורס ציו� משוקלל של ציו� מיטיב יתווס� לציו� 

 

  חומר סגור; שאלות אמריקניות. שיטת הבחינה:
  

  סיו� בהצלחה של קורס בסדר די� אזרחי. דרישות מקדימות:
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  סדר די� אזרחי מהלכה למעשה
  עו"ד מנשה כה�

  .האזרחי הדי� סדר כללי ע� להתמודדות משפטיי� וכלי� ידע לסטודנטי� להקנות היא הקורס מטרת

 הפרקטיי� הנושאי� על בדגש, האזרחי הדי� סדר בתחו� ומושגי� מרכזיי� הליכי� בלימוד מתמקד הקורס
  .הדי� עור� לעבודת הנדרשי�

 סעדי�, הס� על סילוק, שוני� הליכי� סוגי, טענות כתבי ניסוח, השוני� סוגיה על הסמכות בשאלת נעסוק היתר בי�
 נתייחס, כ� נכיר את ההליכי� בבית המשפט לענייני� מנהליי� ואת בית המשפט הכלכלי. כמו. הערעור והלי� זמניי�

  .וגישור בוררות: המשפט בית לכותלי מחו. הנערכי� להליכי� ג�

, מכ� לאחר וה� די� לעריכת ההסמכה בחינות לקראת ה�, בהתמחות ה� יתרו� יקנו בקורס והתעמקות הצלחה
  .די� כעורכי משפטי ייצוג בהענקת

  

  .65 :בקורס עובר ציו�

  בחני�. 3במהל� הקורס יתקיימו 

  : חובה. היעדרות משיעורי� תגרור הורדה בציו�.בשיעורי� נוכחות

ברכיב הציו� של נוכחות  0שיעורי�. חריגה ממכסה זו תגרור ציו�  5מספר השיעורי� המקסימלי להיעדרות: עד 
  בשיעורי�.

  

  :הסופי הציו� מרכיבי

   5%    (לפי רישו�)  נוכחות  א.  

; תו� עיגול 12(צבירת הציו� בגי� מטלה זו תתבסס על מניי� השיעורי� שבה� הסטודנט נכח, חלקי 
הציו� לנקודה השֵלמה כלפי מטה. על א� האמור לעיל, סטודנט שנעדר משישה שיעורי� ומעלה 

  יקבל ציו� אפס על מטלה זו)

  15%    ציו� שלושה בחני�  ב.  

  

  80%    בחינת הסיו�ציו�   .ג  

  

  . בבחני� בשיעורי� והצלחה ופעילה איכותית השתתפות בגי� מיטיב ציו� נקודות 7 עד ציו� מיטיב:

  .לפחות 65שקיבל בקורס ציו� משוקלל של  למי רק ינת� המיטיב ציו�

  

  ברירה (ה� בבחני� וה� במבחני�). רבות שאלות, סגור חומר :הבחינה שיטת

  

  .אזרחי די� סדר הקורס של בהצלחה סיו�: מקדימות דרישות
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  ד' - נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני� ב', ג' ו ת
  
  

  שנה ב'
  
  

  דיני עונשי�; -דיו� פלילי  .1

 
  דיני חוזי�; –דיני נזיקי�  .2
 

  דיני חוקה; - משפט מנהלי .3

 
  דיני  חוזי�; -דיני תאגידי�  .4

  
  

  שנה ג'
  

  דיני חוזי�;  -דיני קניי�  .1
  

 דיני חוזי�;  - דיני עבודה    .2
  

  
  שנה ד'

  

  דיו� אזרחי; –סדר די� אזרחי מהלכה למעשה  .1
  

  דיו� פלילי;  –ההלי� הפלילי מהלכה למעשה  .2
  
  
  
  

  תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב בשנת הלימודי� הנוכחית. החובה להרש� לקורס  
היא על התלמיד בלבד. כמו כ� עליו להקפיד למלא את תנאי הקד� כפי שמפורט. תלמיד שלא עמד בתנאי קד� לא 

  בשו� מקרה לא ינת� היתר ללימוד שיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות.יוכל ללמוד קורס מתקד�. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

המוסדות  התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ


