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  תיאור  מקצועות  הלימוד
  

  'שנה  א
  

  למשפטני� אנגלית
  וסמ�סאביבה ' וגב אנטוני קסו� ד"עו ,א� מרקס' גב, הל� כצנלסו�' גב, גלית בנצור' גב, ר אילנה שילה"ד
  

מטרת הקורס היא להציג ולהעשיר את הטרמינולוגיה המשפטית בתחומי המשפט השוני� ולסייע בהבנת 
.במהל� הקורס נתמקד בקריאת פסקי די� וניתוח�. באנגלית הנקרא של טקסטי� משפטיי�  

 
סטודנטי� שישובצו ). בינוני ומתקדמי�, מתחילי�(בתחילת השנה תתקיי� בחינת מיו� לרמות : מתכונת הקורס

ילמדו שני , סטודנטי� שישובצו לרמת מתחילי� או בינוני. ילמדו סמסטר אחד בלבד, לרמת מתקדמי�
.סמסטרי�  

 
:ו� הסופי בקורס מתחילי� ובינונימרכיבי הצי  

.בחני� ומטלות  40%  
.בחינת אמצע  20%  

.מבח� סופי 40%   

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת  ציו� : תנאי מעבר בקורס  

 
:מרכיבי הציו� הסופי בקורס מתקדמי�  

.על אוצר מילי� בחני�  20%  

  unseen” 20%“  .בוח� הבנת הנקרא 

  seen” 20%“   .בוח� הבנת הנקרא
. בחינה סופית 40%  

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת ציו� : תנאי מעבר בקורס  

 
.הנוכחות חובה והינה תנאי לגשת לבחינות: הערה  

  
 

  
   דיני חוזי�

  ר שחר ולר "ד
  

, עקרו� תו� הלב במשא ומת� לכריתת חוזה ובביצועו של חוזה, החוזי�עקרו� חופש , מבוא כללי לדיני חיובי�
, הטעיה, טעות, פגמי� בכריתת חוזה, כשרות משפטית, הצעה וקיבול, יצירת החוזה, אחריות בשלב הטרו� חוזי

, יחוזה על תנא, תנייות פטור, פירוש החוזה והשלמתו, תוכ� החוזה, צורת החוזה, חוזה למראית עי�, עושק, כפיה
, פיצויי�, ביטול, אכיפה, תרופות בגי� הפרת חוזה, הפרת חוזה וסיכול חוזה, חוזה לטובת אד� שלישי, חוזה פסול

  .חוזי� אחידי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ).תיתכ� הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(מבדקי� בכתב של בקיאות בחומר הקריאה  20%
  ).ארבע עבודות(עבודות בכתב  20%
  .סופית בחינה 60%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  דיני חוזי�
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

בקורס זה ייבחנו באופ� מקי& דיני החוזי� . חשיבות להסדרת יחסי� בי� פרטי� בחברה- החוזה הוא אמצעי רב
, שלישיחוזה לטובת אד� , פגמי� בכריתת החוזה, יצירת החוזה: נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה�. בישראל

  .פיצויי� בשל הפרת חוזה, ביטול חוזה, אכיפת חוזה, סיכול החוזה, הפרת חוזה, חוזה על תנאי
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תרופות בשל הפרת (חוק החוזי� , 1973 –ג "תשל, )חלק כללי(על ניתוח חוק החוזי� , בי� השאר, הקורס יתבסס
, ול דיו� ביקורתי על הדי� המצויהקורס א& יכל. והפסיקה בישראל בתחו� דיני החוזי�, 1970 –א "תשל, )חוזה

  . תו� בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיי�
  

  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  . בחינה בכתב 85%

  ).עבודות שלוש(עבודות בכתב  15% 
      .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  דיני חוקה

  ר עידו פורת"ד/ר גילה שטופלר"ד
  

מעמד� : חוקי היסוד; הצדקות לביקורת שיפוטית, עיקרו� החוקתיות, יהודית ודמוקרטית מדינה: עקרונות היסוד
מעמד הדת ; נשיא המדינה, הממשלה, הכנסת: הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות; ופרשנות�
, ש הדתחופ, חופש הביטוי, שיוויו�, כבוד האד�: ההגנה החוקתית על זכויות אד�; מרש� האוכלוסי�; בישראל

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

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .תסופיבחינה  70%
  .בחינת ביניי� 15%
  .תרגילי� 15%
  .נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת 5עד 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  דיני עונשי� 
  רו 'ר בועז סנג"ד
  

כללי הפרשנות המיוחדי� של המשפט  ;עקרונות דיני העונשי�; מבנהו ומטרותיו, הפלילי המהותיהמשפט 
צורות השותפות ; הניסיו� לעבור עבירה ;רכיבי העבירה ;היסודות הכלליי� שבעבירה; הגדרת העבירה; הפלילי
דיו� בעבירות ; שיעהארגוני פ; ביצוע באמצעות אחר; סיוע; ניסיו� שידול; שידול; ביצוע בצוותא; לעבירה

 הסייגי� לאחריות פלילית; עבירות ההמתה ;ספציפיות אחדות לאור ההוראות הכלליות של המשפט הפלילי

  .הענישה הפלילית ;)הגנות(
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ).תיתכ� הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(מבדקי� בכתב של בקיאות בחומר הקריאה  10%
  .סטר הראשו�בתו� הסמ בחינת ביניי� 20%
שתועברנה בקבוצות קטנות , תתקיימנה הדרכות לפני הגשת כל עבודה ואחריה .עבודות בכתב שלוש 15%

  ).בדומה לקבוצות תרגיל(
  .בחינה בסו& השנה 55%

ותנאי מקדמי לזכאות  חובה �והנוכחות בהרצאות ה ההשתתפות בבחינת הביניי�, הגשת כל העבודות
, תלמיד שנכשל בקורס זה בעבר ולומד אותו שוב .)ג� לתלמידי� החוזרי� על הקורס(לגשת לבחינת הסיו� 

  ). בלבד(יוכל לקבל פטור מהגשת העבודות 
  .ה/בעקבות בקשה בכתב של התלמיד, אלא כפו& לאישורו של המרצה בקורס, הפטור אינו אוטומטי

החל מההרצאה הרביעית תיגרענה שתי נקודות , שנה מעל שלוש הרצאותתלמידי� שיחסירו במהל# ה
  .הרצאות לא יהיו זכאי� לגשת לבחינה הסופית 7תלמידי� שיחסירו . מהציו� הסופי בגי� כל חיסור

  .זאת ללא קשר לסיבת ההיעדרות 
  

  .נקודות בגי� השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות 5עד  -  ציו� מיטיב
  

  . י� סגורי�ספר: שיטת הבחינה
  

  ).יש להביאו לכל השיעורי�( 1977 -ז"תשל, חוק העונשי�: חומר עזר
  . )מומל1 מאוד להצטייד בה מייד בתחילת השנה( עונשי�המקראה בדיני : חומר קריאה חובה

  
  דיני עונשי�
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  ר לימור עציוני"ד
  

; המיוחדי� של המשפט הפליליכללי הפרשנות ; עקרונות דיני עונשי�; מבנהו ומטרותיו, המשפט הפלילי המהותי
ביצוע ; צורות השותפות לעבירה; הניסיו� לעבור עבירה; היסודות הכלליי� שבעבירה; הגדרת העבירה

דיו� בעבירות ספציפיות אחדות לאור ההוראות הכלליות של ; ביצוע באמצעות אחר; סיוע; שידול;בצוותא
  .הענישה הפלילית; הסייגי� לאחריות פלילית; עבירות המתה; המשפט הפלילי

  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודות 20%
  .בחינת ביניי� בתו� הסמסטר הראשו� 20%
  .סופיתבחינה  60%

  
הגשת העבודות והנוכחות בהרצאות ה� חובה ותנאי מקדמי לזכאות לגשת לבחינת , השתתפות בבחינת הביניי�

  ).ג� לתלמידי� החוזרי� על הקורס(הסיו� 
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  ).יש להצטייד בנוסח מעודכ� ולהביאו לכל השיעורי�( 1977 –ז "חוק העונשי� התשל: חומר עזר
  
  
  
  בוא לשיטות משפט מ
  ר פבלו לרנר "ד
  

הקורס מתמקד בהבחנה בי�  . בכלי� הבסיסיי� להבנת שיטות משפט שונות תלמידלצייד את ההקורס מטרת 
 א� ,אינה כה חדה כפי שהיתה בעברהזו בחנה האמנ� היו� ה. ישיטת המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטאל

  .חשיבות בהבנת המאפייני� של כל אחת מה� ואת השפעת� על המשפט הפרטי הישראלייש 
בהמש� נדו� . ות משפט רבותבסיס לשיטאשר מהווה ו של המשפט הרומי מבוא כללי על התפתחותב נפתח

מעמד בתי המשפט , חשיבות התקדי� המחייב, ברעיונות הבסיסי� שמבדילי� בי� השיטות כגו� נפקות החוק
נראה כי יש בי� השיטות דמיו� , בניגוד למה שנית� לשער. השפעת האקדמיה ועוד, דוקטרינת היושר, והשופטי�
  .ר משתלב ע� המגמות העכשוויות של האחדת המשפט הפרטירב והדב

מבט משווה על הקודקסי� החשובי�  �הקורס יית, בתקופה בה המשפט הישראלי עובר הלי� של קודיפיקציה
נדו� ג� במודלי� של קודיפיקציה של המשפט . האיטלקי ועוד, הגרמני, הקודקס האזרחי הצרפתי: באירופה

  .האמריקאי
נעסוק בשאלות מיוחדות המתעוררות במשפט האירופאי , מבנ� ותכנ�, לית של הקודקסי�נוס& לבדיקה כל

  . אכיפת חיובי� ועוד, תו� לב, כגו� נפקות ההבטחות, וחשובות למשפט� הישראלי
אשר , )כגו� המשפט במדינת קוויבק(במסגרת הקורס תנת� התייחסות מיוחדת לשיטות משפט מעורבות 

הכרת השיטות הללו חשובה משו� שג� .  ושל המשפט המקובל יהקונטיננטאל משלבות עקרונות של המשפט
ומשו� ששיטות מעורבות יכולות להוות בסיס להרמוניזציה בי� השיטות , המשפט הישראלי הינו שיטה מעורבת

   . השונות
ית  א� נדו� ג� בסוגיות מסויימות של המשפט הציבורי כגו� ביקורת שיפוט, הקורס יתמקד במשפט הפרטי

  .ותפקודו של בית הדי� החוקתי בשיטות השונות
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 90%
  .מבדק 10%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  
  בוא לשיטות משפט מ
   וינוגרדוב-ר אד� חפרי"ד
  

מה� שאב ' שיטות המשפט'רקע מסורות המשפט ו מטרת הקורס היא להבי� את צמיחת המשפט הישראלי על
  . ועודנו שואב

ולפיכ� יתמקד הקורס הנוכחי בשלוש , תלמדו בקורס אחר - המשפט העברי  -על אחת המסורות הללו 
על גילגולו (המשפט הרומי : המסורות האחרות המהוות את הרקע העיקרי והמקורות העיקריי� למשפטנו

נעסוק . והמשפט המקובל האנגלי )השריעה(המשפט המוסלמי , )השל אירופ ius commune-המאוחר כ
ישראל -ובהשפעת� על משפט� של אר1, במאפייניה� העיקריי�, בתמצית בתולדותיה� של שלוש המסורות הללו

  . ומדינת ישראל
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, א� לצד העניי� שבתכני� אלה. חלק מ� הקורס יתמקד בתכני� היסטוריי� הרחוקי� מ� הכא� והעכשיו
כמו ג� חלק  -המתאר הראשיי� של המשפט הישראלי של ימינו - מפתיע תמיד לגלות כיצד קווי, �לכשעצמ

-בבגדד העבאסית או בבתי, אלא ברומא הקיסרית, לא כא� ולא עכשיו, במקרי� רבי�, נוצרו  -מהפרטי� 
  . המשפט של מלכי אנגליה

יתמקד בשאלות כיצד התעצב ש, ישראלי והישראלי-הקורס יסתיי� בדיו� בתולדותיו של המשפט האר1
והא� הכיוו� האמור , אילו אינטרסי� שירת כיוו� התפתחות זה, מדוע התעצב כ�', חקייני'משפטנו כמשפט כה 

  . אכ� ראוי ומתאי� למשפטה של מדינת ישראל העכשווית
   

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  

  מידעמיומנויות משפט ו
  ד זוהר לנדה"עו/ד אפי מיכאלי"עו
  

. מיומנויות בסיסיות הנדרשות מ� המשפט�כלי� לימודיי� ו תלמידלהיא להקנות הקורס מטרת  :תיאור הקורס
, בנושא המחשב בשירות המשפט�, יועברו שיעורי� בהתמצאות במשפט הישראלי והזרמסגרת הקורס ב

  . ובכתיבה משפטית
, למידה; אמריקאי-התמצאות במקורות המשפט הישראלי והאנגלו: בי� היתר, יכללונושאי הפגישות השבועיות 

מבנה ; הקניית כלי� שימושיי� לניתוח טקסטי� משפטיי� ;שוני� יי�משפטמידע שימוש במאגרי ותרגול 
דרכי התמודדות ע� פתרו�  ;עקרונות מרכזיי� של כתיבה משפטית ;מערכות מידע משפטיותו מאגרי מידע
  .בחירת שאלת מחקר ובניית עבודה משפטית ;אירוע משפטי

  .בקורס קיימת חובת נוכחות שתיבדק בקפידה
  

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

  .הגשת העבודות ונוכחות בשיעורי� ה� תנאי לגשת לבחינה :הערה
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  
  

  משפט וכלכלה
  יעד רות� ר"ד
  

אלו מאפשרי� לבחו� באופ� ביקורתי . ניתוח ותובנות חשובי�-מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי
שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את התנהגותו . הסדרי� משפטיי� ואת אופ� הבניית� במכלול ענפי המשפט

, ת את מדע הכלכלה לרלוואנטי למעצבי הדי�הופכ, של הפרט ולהשפיע על בחירותיו בי� קווי פעולה אפשריי�
. בניבוי תוצאות השפעת� של תמריצי� שוני� על ההתנהגות האנושית, בי� היתר, וזאת מכיוו� שכלכלה עוסקת

, הקורס. מטרת הקורס היא לערו� היכרות ע� הכלי� שמספק מדע הכלכלה לצור� ניתוח בעיות משפטיות
סימטריה -א, מונופול, החצנה, יעילות, תועלת, מושגי יסוד כגו� רציונליות יציג, שאינו מצרי� ידע מוקד� בכלכלה

הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות . וכ� את האופ� שבו נית� לנתח בעזרת� בעיות משפטיות; ועוד, במידע
  .והחברות, החוזי�, הנזיקי�, כגו� דיני הקניי�, בענפי משפט שוני�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינת סיו� 100%
  ).יינת� פירוט( "המבדקוני�" בשיטת  מיטיב ציו�
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות חובה
  
  
  

  משפט וכלכלה
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
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גישה זו היא זר� בולט וחשוב . הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה
  . והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי המשפט, בתורת המשפט המודרנית

. בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגווני� מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט
אשר עומדי� בבסיס הניתוח , יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, בחלק הראשו�. ורס שישה חלקי� מרכזיי�לק

החלק . וקניי�, נזיקי�, ובעיקר בדיני חוזי�, ייבחנו סוגיות בתחו� המשפט הפרטי, בחלק השני של הקורס. הכלכלי
וביניה� היחסי� בי� בעלי מניות , השלישי יתמקד בניתוח כלכלי של נושאי� נבחרי� בתחו� המשפט המסחרי

חלקו הרביעי של הקורס עוסק . וכ� היחסי� בי� חברה מזכה לבי� זכייני�, של חברה לבי� נושאי משרה בחברה
. החלק החמישי ד� בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. בהשלכות הגישה הכלכלית על הדי� הפלילי

להארות , בי� היתר, תו� התייחסות, כלית המסורתית למשפטתוצג בחינה ביקורתית של הגישה הכל, לבסו&
  .מתחו� הפסיכולוגיה

 . הקורס אינו דורש ידע מוקד� בכלכלה
  

  .סופיתבחינה  100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  
  

  משפט ישראלי
  איל כתב�ר "ד
  

את מערכת המשפט ואת שיטת המשפט הנהוגה , נועד להכיר למשתתפי� בו" מבוא למשפט ישראלי"הקורס 
ישראל משלהי התקופה -ישראל ובמדינת- אלו יוצגו על רקע ההיסטוריה של המשפט באר1. בישראל

, יהענפ, על את מערכת המשפט הישראלית על מוסדותיה-יאפשר הקורס לבחו� ממבט, בדר� זו. מאנית'העות
, הקורס יאפשר לראות במשפט של ימינו ג� כתוצר של התפתחויות חברתיות. והשחקני� המרכזיי� בה

  . מוסדיות ואחרות, פוליטיות
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .תקבע בהמש� :שיטת הבחינה
  

  משפט ישראלי
  עידו פורתר "ד
  

בנוס& . מטרת הקורס לשמש מבוא להכרת המשפט הישראלי ולאפשר את השוואתו לשיטות משפט אחרות
של ' בחלק א. נועד הקורס לתת היכרות ראשונית ע� מושגי� וכלי עבודה בסיסיי� ללימודי המשפטי� באר1

ושל , �של סמכויותיה� ודר� פעולת, הקורס תינת� סקירה קצרה של המוסדות המשפטיי� השוני� באר1
של הקורס ' חלק ב. כ� יילמדו מושגי� בסיסיי� שוני� שחיוניי� לתלמיד משפטי�. ההליכי� המשפטיי� השוני�

החל , יעסוק בהתפתחות ההיסטורית של המשפט הישראלי ובתמורות והשינויי� שחלו בו במהל� שני�
  . הישראלי כיו�משפט המהמשפט העותומני והמדנטורי באר1 ישראל וכלה בתהליכי� העוברי� על 

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  ).פרטי� ע� תחילת הקורס(על פי השתתפות ברשימת קריאה , יינת� ציו� מיטיב עבור השתתפות 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  

  תורות מוסר ומדע המדינה
  רועית דה�' גב/ יוסי דהא� ר "ד
  

הקורס יציג באופ� . במושגי� מרכזיי� במדע המדינה ובתורת המוסר הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק
אחריות ועוד ותורות מרכזיות , חובות, מושגי� כזכויות(פילוסופי אנליטי תורות ומושגי� מרכזיי� בתורת המוסר 

 הקורס ג� יסקור מושגי�. ההצגה תיעשה תו� היכרות ע� דרכי הדיו� הפילוסופי, )כתועלתיות ותורות זכויות
תורות , תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית(ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית 

, שוויו�, צדק, כמו ג� מושגי� מרכזיי� כחירות, אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות
במדעי החברה והרלבנטיות שלה�  כמו כ� יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות). דמוקרטיה ומושגי� נוספי�

 .בקורס יוש� דגש על הרלבנטיות של הדיו� המוסרי והפוליטי לעול� המשפט. לדיו� המוסרי והפוליטי
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
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  תורת המשפט
  יואב המרר "ד
  

העיסוק בשאלות אלה . 'משפט'תורת המשפט עוסקת בשאלות כלליות ביחס למהותו של המוסד שאנו מכני� 
שאלות . התשובות הניתנות קובעות במקרי� רבי� מה תהיה התוצאה המשפטית. איננו נטול חשיבות פרקטית

? וסר וצדקמה היחס בי� המשפט לבי� מ? מה� תפקידי המשפט? מהו המשפט: ונושאי� שיידונו בקורס
מה מקור ? ומדוע הוא חשוב' שלטו� החוק'מה משמעות הרעיו� של ; )פוזיטיביז� לעומת גישת משפט טבעי(

-כיצד יש להתייחס למפרי חוק שמונעי� על? הא� ישנה חובה לציית לחוק? הסמכות שדורש לעצמו המשפט
עקרו� (? ר� המשפט הפלילימה הגבולות הראויי� של התערבות המשפט בחירות של אנשי� ד? ידי מצפונ�

גישה תועלתנית לעומת (? מה� ההצדקות לענישה; )ידי המשפט הפלילי-אכיפת מוסר על, פטרנליז�, הנזק
הא� שופטי�  –השפיטה ; ההבחנה בי� משפט ציבורי לבי� משפט פרטי וביקורות על הבחנה זו; )גישת גמול

? שיקול הדעת השיפוטי צרי� להיות צר או רחב הא�? מיישמי� את החוק או פועלי� לפי תחושת הצדק שלה�
אי� לאז� בי� ? הא� ישנ� זכויות מוחלטות? מה� זכויות; התקדי�, פרשנות חוקי�, ביקורת שיפוטית על המחוקק

  . Critical Legal Studies -הריאליז� האמריקני וה; פמיניז� ומשפט ?זכויות נוגדות
  

 :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינת ביניי� 15%
  .)3(עבודות  15%
  .בחינה סופית 70%

  
  . תנאי לגשת לבחינה הסופית �הגשת העבודות והשתתפות בבחינת הביניי� ה: הערה

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
   תורת המשפט

  קידר-רונית דוני%ר "ד
  

 הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות ע� השאלות והמושגי� היסודיי� המעסיקי� את הפילוסופיה של
  :הקורס יהיה בנוי לפי שלוש השאלות שתורת המשפט עוסקת בה�. המשפט

  .שיקול דעת שיפוטי, פרשנות, השפה המשפטית, הזכות והחובה המשפטיות: שאלות במשפט .1

דוגמת דת או (מה מבדיל אותו מתחומי� נורמטיביי� אחרי� ? מהו המשפט: שאלות על המשפט .2

פי אילו -ועל, מהי צורתו של המשפט? ו החברתיי�מה� תפקידי? מהו מקור הסמכות שלו; )מוסר

  ?עקרונות נקבע תוכנו

מהו מקומו של המשפט בקהילה : שאלות על מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית .3

  .חובת הציות לחוק, יחסי המשפט ע� החברה והתרבות, עקרו� שלטו� החוק, פוליטית מאורגנת

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ;סמסטריאלית בחינת בקיאות 15%
      ;)במהל� הסמסטר השני(תרגיל להגשה  15%
  ;בחינה סופית 70%
  ;נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה 5עד 

 

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  
  
  
  
  

  'שנה ב
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  דיו�  פלילי
  ר דורו� מנשה"ד
  

השוואת ההלי� הפלילי  ,לדיני הראיותיודגש הקשר שבי� הדי� הפלילי  .הקורס עוסק בעקרונות ההלי� הפלילי
 :בי� הנושאי� הנלמדי�. להלי� האזרחי והשפעת העיד� החוקתי על זכויות החשוד והנאש� וההלי� הראוי

; צירו& אישומי� ונאשמי�; העמדה לדי� .חיפוש ותפיסת חפצי�, סמכויות נלוות למעצר; מעצר; עיכוב  ;חקירה
הכרעת הדי� ; הסדרי טיעו�; זכות העיו�; בירור האשמה; ת מקדמיותטענו; טענת פסלות שופט; פתיחת המשפט

 .דיו� נוס& ומשפט חוזר ;ערעור ;וגזר הדי�
  

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

  
  . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  

  דיו� פלילי
  רו'סנג-ר רינת קיטאי"ד
  

הצור� באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלו� הציבור לבי� סדר הדי� הפלילי משק& את המתח הקיי� בי� 
מתח זה עובר כחוט השני בסוגיות שיילמדו במהל� . וזכויות חשודי� ונאשמי� בפרט, זכויות הפרט בכלל

זכות הייצוג בידי , סמכותו העניינית של בית המשפט, המאשי� במשפט הפלילי, דיני מעצר וחיפוש: הקורס
צירו& אישומי� , הסדרי טיעו�, התיישנות, פסלות שופט, נוכחות בעלי הדי�, � בחומר הראיותזכות העיו, סניגור

גזר , מושג עיוות הדי�, ערעור ומשפט חוזר, הרשעה בעבירה שלא צוינה בכתב האישו�, ונאשמי� בכתב אישו�
  .הדי�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .בשיעור ובתרגיל מיטיב על השתתפות איכותית' נק 7עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .דיני עונשי�: תנאי קד�
  
  
  
  

  דיני מנהל ציבורי
  ר עמר דקל"ד
  

. הקורס במשפט מינהלי הינו קורס הד� בהיבטי� המשפטיי� של פעילות הרשות המבצעת במדינת ישראל
מגבלות שונות , סמכויות הרשות המבצעת, מאפייניו של המשפט המינהלי, בי� היתר, במסגרת הקורס יידונו
ת של פעילות הרשות הביקורת השיפוטי, כללי הצדק הטבעי, סוגי סמכויות ומאפייניה�, החלות על סמכות זו

פגמי� שנפלו בהלי� המינהלי והתוצאות המשפטיות שיש , ובכלל זה עילות הביקורת השונות, המבצעת
סמכות בית המשפט הגבוה לצדק ועילות הס& , מאפייני הפעילות של בית המשפט הגבוה לצדק, לפגמי� אלה
חוק חובת , חוק חופש המידע, ההממשל: במסגרת הקורס יבחנו וינותחו חלקי� מחוק יסוד. המינהליות

  . המכרזי� וחוק בתי משפט לענייני� מינהליי�
המהווי� את התשתית המרכזית למשפט , עיקר הקורס יתבסס על קריאת פסקי די� של בית המשפט העליו�

  .ועל ניתוח ביקורתי של פסיקה זו, המינהלי בישראל
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . 5%ארבע עבודות שמשקלה של כל אחת מה� הינו  - 20%
    ).חומר סגור(בחינת ביניי� שתיער� בחופשת הסמסטר  - 10%
  ).חומר סגור(בחינה סופית  - 70%

  
  .תנאי ההשתתפות בבחינה המסכמת מפורטי� בד& הנחיות כלליות שיופ1 בתחילת שנת הלימודי�

  
  דיני מנהל ציבורי

  יואב דות�' פרופ
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דרכי הביקורת ; עילות הביקורת המשפטית על המנהל הציבורי; ההלי� המנהלי; ות המנהל הציבוריסמכוי
  ).צ"במיוחד בג(המשפטית על המנהל הציבורי 

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .דיני חוקה :תנאי קד�

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת בחינה

  
  
  
  
  

  דיני  משפחה  וירושה
  פנחס שיפמ� ' פרופ

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

תוצאות ; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; לנישואי�
אימו1 , הקרבה הטבעית: בי�  הורי� וילדי�היחס המשפטי ; הזוג-מזונות ב� הזוג ויחסי ממו� בי� בני; הנישואי�

הורי� , יחסי ילדי�; התערבות החברה בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; והטכניקות המלאכותיות של ההולדה
ירושה על פי ; החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי� ,"טובת הילד"עקרו� ; והמדינה

  .� העיזבו� וניהול העיזבו�מזונות מ; די� ועל פי צוואה
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ).במספר שתיי�(עבודות  15%
  .בחינת ביניי� 15%
  .בחינה סופית 70%

  
  .י�סגורספרי�  -בחינת ביניי� : שיטת הבחינה

  .ספרי� סגורי� –בחינה סופית                            
  

  דיני  משפחה  וירושה
  ר שחר ליפשי%"ד
  

כושר ; הבטחת נישואי�; מוסד הנישואי� וחיי אישות ללא נישואי�; בישראל בי� די� דתי וחוק חילוניהמשפחה 
תוצאות ; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; לנישואי�
אימו1 , הקרבה הטבעית: י� וילדי�היחס המשפטי בי�  הור; הזוג-מזונות ב� הזוג ויחסי ממו� בי� בני; הנישואי�

הורי� , יחסי ילדי�; התערבות החברה בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; והטכניקות המלאכותיות של ההולדה
ירושה על פי ; החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי� ,"טובת הילד"עקרו� ; והמדינה

  .� וניהול העיזבו�מזונות מ� העיזבו; די� ועל פי צוואה
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ).במספר שתיי�(עבודות  15%
  .בחינת ביניי� 15%
  .בחינה סופית 70%

  
  .י�סגורספרי�  -בחינת ביניי� : שיטת הבחינה

  .ספרי� סגורי� –בחינה סופית                            
  

  דיני נזיקי�
  ישראל גלעד' פרופ

  
מרכיבי  -השונות  העוולות; הגישות השונות -מטרות  דיני הנזיקי� ; המודרני מקומ� של דיני נזיקי� במשפט

; אחריות המדינה ורשויות ציבוריות ;הפרת חובה חקוקה; רשלנות; מבנה פקודת הנזיקי� ומקורותיה; האחריות
פיצוי ; הזולתאחריות למעשי ; מעוולי� יחד; וריחוק  נזק קשר סיבתי; עוולות הפוגעות בגו& האד� ובשמו הטוב

  .ריבוי מקורות הפיצוי; יורשי� ותלויי�; והערכתו ראשי הנזק; נפגעי תאונות דרכי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 93%
  .נקודות ציוני בחני� 10.5עד 
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  .100הציו� הסופי לא יעלה על  :הערה
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  דיני נזיקי�
  בועז שנור ר"ד
  

מרכיבי  -השונות  העוולות; הגישות השונות -מטרות  דיני הנזיקי� ; דיני נזיקי� במשפט המודרנימקומ� של 
; אחריות המדינה ורשויות ציבוריות ;הפרת חובה חקוקה; רשלנות; מבנה פקודת הנזיקי� ומקורותיה; האחריות

פיצוי ; אחריות למעשי הזולת ;מעוולי� יחד; וריחוק  נזק קשר סיבתי; עוולות הפוגעות בגו& האד� ובשמו הטוב
  .ריבוי מקורות הפיצוי; יורשי� ותלויי�; והערכתו ראשי הנזק; נפגעי תאונות דרכי�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ).מספר� יקבע בהמש�(עבודות  15%
  .בחינה סופית 85%

  .נקודות בגי� השתתפות ברשימת הקריאה כפי שיפורט בתחילת השנה 7ציו� מיטיב עד 
  

  .ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  
  
  

  מבוא למנהל ציבורי
  ברו# מבור#' פרופ

    
: ה� בהיבט התיאורטי וה� בהיבט היישומי, במסגרת הקורס נעסוק במופעי הניהול והמנהל הציבורי הבאי�

שמאל וימי� , מערכת המדיניות והמנהל הכוללת, גישת מערכות פתוחות כוללת, הבדלי� בי� מנהל ציבורי ועסקי
, תקצוב ותקציב, )חשיב הקבוצה(כשלי החלטות קבוצתיות , קביעת וקבלת החלטות, בניהול הכלכלה הלאומית
  .מנהיגות וניהול, תכנו� אסטרטגי לסקטור הציבורי, ניהול איכותי בסקטור הציבורי, ניהול פרוייקטי� לאומיי�

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .פתוחי�ספרי� : שיטת הבחינה

  
  מבוא למשפט עברי

  ר אבישלו� וסטריי#"ד
  

הקורס , מתו� כ�. מאפייניו ועקרונותיו של המשפט העברי, מטרת הקורס היא לערו� היכרות ע� מקורותיו
  .  מבקש להעניק לסטודנטי� כלי� ראשוניי� להבנה וניתוח מקורות מ� המשפט העברי

יי� של המשפט העברי מתקופת התלמוד ועד העיד� בחלקו הראשו� של הקורס נציג את מקורותיו העיקר
בדרכי פסיקת ההלכה ובמעמד� של מסורות הלכתיות לאור� , נדו� בתולדות ההלכה, כמו כ�. המודרני

על בסיס זה נבח� את מאפייניו של המשפט העברי כשיטת משפט וכהלכה . ההיסטוריה של המשפט העברי
, פרשנות, שאלת הסמכות, מסורת וחידוש: ובה�, ט העבריונדו� בכמה מעקרונות היסוד של המשפ, דתית

בסיו� הקורס נעסוק בשאלת מקומו ותפקידו של המשפט העברי . מעמדה של ההתגלות ותופעת המחלוקת
  . במדינת ישראל ובחברה המודרנית

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

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 90%
  .עבודה בכתב 10%

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  

  מבוא למשפט עברי
  ר איתי ליפשי%"ד
  

נדו� במושגי יסוד .  ולספרות ההלכה מאיד�מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של ההלכה מחד 
תקופות , מוסדות ההלכה וסמכויותיה�, תורה שבכתב ותורה שבעל פה', הלכה יהודית'משפט עברי ו: כגו�

. במהל� הקורס תוקנה לתלמידי� מיומנות בסיסית של גישה למקורות המשפט העברי. והתפתחות ההלכה
משפט , מחלוקת ופסיקה בהלכה: כגו�, סוגיות  במשפט העברי הידע והמיומנות האמורי� נרכשי� אגב לימוד

  .כמו כ� יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש לה� מקבילות במשפט הישראלי. די� ולפני� משורת הדי�, ומוסר
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  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .י�סגורספרי� : שיטת הבחינה

  
  מבוא לפילוסופיה

  ר רוני מירו�"ד
  

הקורס היא לאפשר לסטודנטי� נגישות לבעיות יסוד ולדרכי הטיעו� הבסיסיי� בתו� מספר שדות מטרת 
תשומת לב מיוחדת מוקדשת להכרות ולניתוח שדות פילוסופיי� ודרכי עיו� בתחומי� . פילוסופי� עיקריי�

  .כסטודנטי� המתמחי� בלימודי משפט, שיעשירו ויפרו את גישת� של הסטודנטי�
בעיות יסוד , אתיקה, )אונטולוגיה(תורת היש , )אפיסטמולוגיה(תורת ההכרה : � נכיר ה�התחומי� שאות

  .בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה פוליטית
בתחו� האפיסטמולוגיה והאונטולוגיה נעסוק בניתוח דרכי ההכרה האנושיי� ומידת כשירות� לספק לנו מידע 

רה דר� המסורת האימפריציסטית הבריטית ועד לשיקו� נעקוב אחר הביקורת על ההכ. על מה שיש במציאות
- ביחס בי� אתיקה ומטהבתחו� האתיקה נעסוק . פופר ואחרי�, ההכרה כהכרה ביקורתית בהגות� של קארנפ

  .דר� קאנט וכלה בתיאוריות בנות זמננו, אתיקה וכ� ננתח כמה תורות מוסר מרכזיות החל מהתקופה הקלאסית
  .וביחס בי� תחו� זה למוסר) פרשנות ורב תרבותיות, שפה(ביקורת התרבות כמו כ� נעסוק ביסודות 

  
ביקורתי במעמדו של  בעיות יסוד בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה פוליטית נחזור לדיו�במסגרת דיוננו ב

כמה  נעקוב אחר. ה� בתחו� הפוליטי וה� בתחו� הפילוסופי של המדע, הסובייקט וביחס שבינו לבי� הקהילה
  .והשלכותיה� לתחו� השיח החברתי) פופר ובורדיה, כדוגמת קו�(תיאוריות ביקורתיות 

  
  .ביבליוגרפיה תחולק לפי הנושאי� הנידוני�

  
  .סופית הבחינ 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  .סס על החומר הנלמד בכיתה בצירו& החומר הביבליוגרפייתבהמבח� 
  

  .נוכחות חובה: דרישות הקורס
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  מבוא לפילוסופיה
  ר אבישלו� וסטריי#"ד
  

בפתיחת . מטרתו של הקורס היא להפגיש את הסטודנטי� ע� הפילוסופיה וע� דר� המחשבה הפילוסופית
ובאמצעותה נבקש לסרטט את תחומי עניינה העיקריי� של הפילוסופיה " ?מהי פילוסופיה"הקורס נדו� בשאלה 

דרכ� יחשפו הסטודנטי� לתחומי� המרכזיי� בה� עוסקת , וק במספר סוגיותבהמש� נעס. בעבר ובהווה
פילוסופיה פוליטית ויסודות ביקורת התרבות , תורת ההכרה, פילוסופיה של המוסר: כדוגמת, הפילוסופיה

הסוגיות שתיבחנה עומדות ג� במוקד השיח המשפטי והציבורי במדינת ). פרשנות ורב תרבותיות, שפה(
  .לה� לפיכ� חשיבות מיוחדת לסטודנטי� למשפטי�ויש , ישראל

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  

  ל פומבי"משפט בינ
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  

משפט בינלאומי , טבעו ותוקפו של המשפט הבינלאומי :אי� הבאי�שבנו, בי� היתר, הקורס נדו� במסגרת
 רכישת ריבונות; היסודיי� י�טהאלמנו המדינה; משפט בינלאומי פומבי ומשפט בינלאומי פרטי, ומשפט פנימי
הסגרה , ופרסונלית טריטוריאלית שיפוטסמכות ; בינלאומיתהכרה , מיי�וגבולות בינלא ;על טריטוריה

מדינות , ניטראליות ותמדינ כגו� מצבי� מיוחדי�ב כמו כ� נעסוק  ;והקונסולאריהמשפט הדיפלומטי  ,וגירוש
  .מנדטי�ו חוסות

   בינלאומיי�פסקי די� של בית הדי� הבינלאומי כולל אירועי� , הדוקטרינה לאורהשונות תילמדנה  הסוגיות     
  .ישראלתו� הדגשת הרלוונטיות שלה� למדינת  שהתרחשו לאחרונה

     
  

  : הסופי הציו� מרכיבי
    .סופית בחינה 90%
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 נושא העבודה וכ� ביבליוגרפיה  ).בכתב לבחינהלגשת  איבמועד מהווה תנ ההגשת(עבודה בכתב   10%
  .ספציפית יפורסמו בתחילת שנת הלימודי�

  
  יפורסמו במהל� הקורס הדרושי�החלקי� : חובה קריאת

1.       Malcolm N. Shaw, International Law – Fifth edition (2003)   
   .2003, משפט בינלאומי, סיבל רובי       .2
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  ל פומבי"משפט בינ
  אמיר-טלי קריצמ� ר"ד
  

יבחנו עקרונות . במסגרת הקורס יבח� המשפט הבינלאומי כתחו� משפטי רלוונטי לעולמנו בעיד� הגלובליזציה
ארגוני� , פרטי�, המדינה(מקומ� של נושאי זכויות שוני� בו , היסוד ומקורותיו של המשפט הבינלאומי

כל אלו ימוקמו . הבינלאומיויוש� דגש מיוחד בנושאי� של השימוש בכוח וזכויות אד� במשפט , )בינלאומיי�
  . ויבחנו בראייה ביקורתית, בהקשר התיאורטי של העיסוק במשפט בינלאומי במחקר העכשיו

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  .סופית בחינה 90%
  ). אשר הגשת� במועד מהווה תנאי לגשת לבחינה(עבודות בכתב  10%

  . נקודות ציו� מיטיב על השתתפות בונה ותורמת 5ינתנו עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  ל פרטי"משפט בינ
  ר יעד רות�"ד
  

או אז  .אזרחי המתברר בישראלסכסו� ב נכרכי� זרי�יסודות בה� שהמשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבי� 
על שיחול שאלת הדי� , המשפט הישראלי לדו� בסכסו�-של בית הבינלאומית שאלת סמכותו מתעוררות
על סוגיות אלו חשובות במיוחד . י�משפט זר-יידי בת-על נודי� שנית- יפסקהשימוש בישראל ב שאלתו ,הסכסו�

וריבוי הקשרי� העסקיי� והחברתיי� הנרקמי� בסֵפרה הבינלאומית , הגלובליזציה רקע תופעת
הקורס מורכב . במשפט הישראלי והמשווהבמסגרת הקורס ננתח באופ� ביקורתי סוגיות אלו . )האינטרסֵפרה(
  .ולהתכונ� אליה� מראש, הסטודנטי� נדרשי� להיות נוכחי� בכל ההרצאות. לימוד עצמי ומבח� סיו�, הרצאותמ
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . פי ציו� מבח� הסיו�-ציו� הקורס ייקבע על. בחינה סופית 100%

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

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

 השתתפות יהיה כלשהו מיטיב ציו� לקבלת תנאי אול� ,נקודות חמש עד זו יטהבש לצבור יהיה נית� .אחת נקודה

 מכיוו� כי ,בזאת מובהר .לפחות מבדקוני� שלושה על "עובר" ציו� וקבלת המבדקוני� ששת מתו� ארבעהב

  .המבדקוני� הסדר כללי בקביעת בלעדי דעת- שיקול למרצה ,מיטיב בציו� שמדובר
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  הנוכחות חובה

 
  ל פרטי"משפט בינ

  ר יעל רונ�"ד
  

מצבי� . בה� מעורב יסוד זר כלשהו, המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק בסיטואציות מכל תחומי המשפט הפרטי
בעיד� בו הניידות החברתית רבה והנוכחות העסקית של גורמי� ישראליי� בזירה הבינלאומית , אלה נפוצי� היו�
הא� בית משפט בישראל , רבי� הית, השאלות עמ� מתמודד המשפט הבינלאומי הפרטי ה�. הולכת ומתרחבת

וכיצד יתייחס בית , מהו הדי� אותו יחיל בית המשפט על הסכסו�, מוסמ� לדו� בסכסו� שמעורב בו גור� זר
, במסגרת הקורס נבח� את הדי� הישראלי בסוגיות הללו. ידי בית משפט זר בעניי�-המשפט להכרעות שניתנו על

  ). דגש על המשפט האנגלי והמשפט האמריקאיב(תו� מבט השוואתי למשפט הנוהג בשיטות אחרות 
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  :מרכיבי הציו� הסופי

  .)חובת הגשה כתנאי גישה למבח�(עבודת בית  10%
  .סופיתבחינה  90%

  .נקודות על סמ� מבדקוני� במהל� הסמסטר 5עד  –ציו� מיטיב 
  

  .מותר להכניס לאול� הבחינה קוב1 חקיקה וסילבוס בלבד :שיטת הבחינה
  
  
  
  

  'שנה ג
  

    אזרחי  דיו�
  ר איתי ליפשי%"ד
  
השיטה האדוורסרית והשיטה ; בי� משפט דיוני למשפט מהותי; מטרות המשפט הדיוני:  מבוא כללי) א(

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

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

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

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

  "). אנטו� פילר("י� ותפיסת נכס") מרווה("הגבלת שימוש בנכסי� ; יציאה מ� האר1
  . פסק די� ופסק די� חלקי  : סיו� המשפט) ו(
  . השתק פלוגתא; השתק עילה  : די�-מעשה בית) ז(
די� שנית� במעמד צד -ביטול פסק; משפט חוזר; דיו� נוס&; ערעור בזכות וערעור ברשות  : הליכי תקיפה )ח(

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

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .)ספרי� סגורי�(בחינת ביניי�  25%
  .)פתוחי�קובצי חקיקה , � סגורי�ספרי(בחינה סופית  75%
  .בתירגולי�השתתפות פעילה ו נוכחות נקודות מיטיב על 5עד 

  
  
  
  
  

  דיו� אזרחי
  השופט רחמי� כה�

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

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

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

    .פרטי� נוספי�, במסמכי� גילוי ועיו�, שאלוני�: קד� משפט והליכי גילוי מוקד�  ;מת� פסק הדי� ותוצאותיו
'; הודעת צד ג; סדר די� מקוצר; המרצת פתיחה; כתב הגנה וכתב תשובה, כתב תביעה:  דרכי פתיחת הלי�) ד(

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

  "). אנטו� פילר("ותפיסת נכסי� ") מרווה("הגבלת שימוש בנכסי� ; יציאה מ� האר1
  . פסק די� ופסק די� חלקי  : סיו� המשפט) ו(
  . השתק פלוגתא; השתק עילה  : די�-מעשה בית) ז(
 די� שנית� במעמד צד-ביטול פסק; משפט חוזר; דיו� נוס&; ערעור בזכות וערעור ברשות  : הליכי תקיפה )ח(

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

  :מרכיבי הציו� הסופי
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  .)ספרי� סגורי�(בחינת ביניי�  25%
  .)פתוחי�קובצי חקיקה , � סגורי�ספרי(בחינה סופית  75%
  .בתירגולי�השתתפות פעילה ו נוכחות נקודות מיטיב על 5עד 

  
  דיני עבודה

   �האר יוסי ד"ד
  

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

  

  חובות        (תנאי עבודה מכוח חוזה ; )מעביד -עובד (הצדדי� לחוזה ; חוזה העבודה האישי .1
  ).המעביד וחובות העובד       

  .הסדרי� קיבוציי� שלא לפי החוק; חוק הסכמי� קיבוציי�: הקיבוציההסכ�  .2

 אופייה של ; הביקורת השיפוטית על פעילות הארגוני�: ארגוני עובדי� ומעבידי� .3
  .ההסתדרות       

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

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

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .ביניי�בחינת  25%
  .בחינה סופית 75%

  
  .הביניי�השתתפות בבחינת  :הסופית תנאי לגשת לבחינה

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  דיני עבודה

  אמיר-טלי קריצמ� ר"ד
  

במסגרת הקורס נבח� את ההסדרי� המהותיי� של משפט העבודה האישי והקיבוצי מתו� הסתכלות על 
המקו� של העבודה בחיי הפרט והחברה ומתו� בחינה של ההצדקות של הרגולציה של התחומי� השוני� 

בעיקר נתעכב ). הסדרה קיימותואילו אלטרנטיבות ל, מדוע נבחרה דר� הסדרה מסויימת, מדוע ראוי להסדיר�(
ורגולציה , הגירת עבודה, ובה� העסקה באמצעות קבלני כוח אד�, על היבטי� אקטואליי� של משפט העבודה

  . בינלאומית של משפט העבודה
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .סופית בחינה 90% 
  ). אשר הגשת� במועד מהווה תנאי לגשת לבחינה(עבודות בכתב  10% 

  . נקודות ציו� מיטיב על השתתפות בונה ותורמת 5ינתנו עד 
  

  . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  דיני קניי�
   ר קטיה אס&"ד/דפנה לוינסו� זמיר' פרופ

  
זיקות ; חכירות; בתי� משותפי�; שיתו&; בעלות(; זכויות הקניי� למיניה�; סוגי הנכסי�; ניתוח זכויות הקניי�

  .הפיקוח הציבורי על השימוש במקרקעי�; רישו�; הרכישהדרכי ; )נאמנויות; בטוחות; הנאה
  

  בחינת הביניי�
, בחינת הביניי� תהיה בחופשה שבי� שני הסמסטרי�. מ� הציו� הסופי 40%תיער� בחינת ביניי� שמשקלה 

בחינת הביניי� תהיה מבוססת על החומר שיימסר לתלמידי� במהל� הסמסטר . בתארי� שיפורס� בהמש�
  .הראשו�

  
  :י הציו� הסופימרכיב
  .בחינת ביניי� 40%
  .בחינה סופית 60%
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  .בחינת הביניי� ובחינת סו& השנה תהיינה בספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  דיני ראיות
  ר אייל כתב�"ד
  

הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות . דיני הראיות קשורי� קשר הדוק לדיו� ולהלי� המשפטי
, נטלי הוכחה, כ� יעסוק הקורס בכללי� בדבר עדויות. ובהשפעת חוקי היסוד על תחו� משפטי חשוב זה

הנשענת על אמצעי�  פרק מיוחד יוקדש לראיות המופקות בחקירה. קבילות ורלוונטיות ועוד, חסיונות, הודאות
  .    ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעי� אלו, טכנולוגיי� ומדעיי� חדשי�

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .עבודות 20%
  .בחינה סופית 80%

  
  .תקבע בהמש� :שיטת הבחינה

  
  דיני ראיות

  ר דורו� מנשה"ד
  

 :תיאור הקורס
, אמת עובדתית מול אמת משפטית, כללי� ראייתיי� או חופש הוכחה: מבוא :עקרונות ומושגי� כלליי�. א

הערכת , מטריאליות, משקל, קבילות, רלוונטיות: מושגי יסוד, הער� האינטרינזי של פרוצדורה ואמו� הציבור
ההפרדה בי� איתור החוק לקביעת עובדות ובי� סביר , מהימנות של עדויות והתערבות ערכאות הערעור

, שיטה אדברסרית מול שיטה אינקוויזיטורית, ניסיו� החיי� ושכל ישר, ידיעה פרטית, ידיעה שיפוטית ,למסתבר
ראיה , הודיה פורמלית מול הודית חו1 :קלסיפיקציה של ראיות-אמצעי הוכחה. ב. נרטיב, הוליז�, אטומיז�

החובה להעיד : גביית ראיות .ג. עיקרו� הראיה הטובה ביותר, ראיה נסיבתית וראיה סטטיסטית עירומה, ישירה
חקירה ראשית , הכנת עדי� למשפט :ניהול הדיו� הראייתי. ד. כושר להעיד, חיסוי הראיה, ולהציג ראיות

חקירת עדי� על ידי בית , חקירה חוזרת, חקירה נגדית, הקפאת הזכירה שבעבר ועד עוי�, רענו� זיכרו�, ותצהיר
אמצעי , זיהוי :הסקה והכרעה עובדתית. ה. ות בשלב הערעורראי, ראיות מפריכות, המשפט והבאת� על ידו
דוקטרינת , נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות, מידת הוכחה ואסטרטגיות להכרעה, הוכחה מכניי� ומדעיי�

סנקציות , "ראיתיות"סנקציות . פסק די� פלילי כראיה, חזקות והקשר בינ� לנטלי� ראייתיי�, "הנזק הראייתי"
 :פסילת ראיות פרובטיביות. ז .הפיקוח על ההסקה וההכרעה העובדתית. ו". ריצי� ראייתיי�תמ"-ו" דיוניות"

הכלל , הכלל הפוסל עדות סברה והכלל בדבר עדות מומחה, הכלל הפוסל עדות מפי השמועה והחריגי� לכלל
פסילת , הכלל הפוסל ראיות אודות דיספוזיציה עבריינית, פה- האוסר סתירת מסמ� בכתב על ידי ראיה בעל

  .ראיות שהושגו שלא כדי�

   
   

  :מרכיבי הציו� הסופי
  :הציו� בקורס יחושב א� ורק בהתא� לפרמטרי� הבאי�

  .עבודות 2 20%
  .בחינה סופית 80%

   
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  

  דיני תאגידי� 
  ר יעד רות�"ד
  

מטרת הקורס היא להכיר מונחי יסוד הקשורי� לחברות . מ"קורס בסיסי זה בדיני תאגידי� מתמקד בחברות בע
וכ� לעמוד בהרחבה ) דירקטוריו�, אסיפה כללית, בעלי מניות, חברה ציבורית, חברה פרטית, חוב -אגרות , מניות(

דרשי� להיות נוכחי� בהרצאות ולהתכונ� הסטודנטי� נ. בעיית הנציג –על הבעיה המאפיינת תאגידי� מודרניי� 
  .אליה� מראש

  .פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס, בקורס יונהג הסדר מבדקוני�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינת ביניי� 15%
  .בחינה סופית 85%

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

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

  
  דיני תאגידי�

  ד עמית לוי"עו
  

, מנהליה, הבעלי� של הפירמה: פעילות כלכלית במסגרת תאגידית סבה סביב שלושה מוקדי כח עקריי�
, במהל� הקורס נתמקד בניגודי האינטרסי� הקיימי� בי� קבוצות אלה ונבח� כיצד דיני התאגידי�. ונושיה

  .ימ� וממזערי� את עלויותיה�ומנגנוני השוק מתמודדי� ע, מכשירי� חוזיי�
  

היק& האחריות של בעלי , תחילה נבח� סוגיות תאגידיות כלליות כמו עקרו� האישיות המשפטית הנפרדת
ייזו� והקמה של חברת מניות ותכליתה של , אחריותה של החברה בגי� פעולותיה� של האורגני� שלה, המניות

תפקוד , תקנו� החברה: בנושאי� כגו�, חברהלאחר מכ� נעסוק בבעיות השליטה ב. החברה המסחרית
חובותיה� של בעלי השליטה ובעלי המניות , חובותיה� של הדירקטורי� והמנהלי�, הדירקטוריו� וסמכויותיו

כללי , נסיי� בסוגיות הקשורות למימו� החברה ובה� מבנה ההו� של החברה. האחרי� ושינויי שליטה בחברה
  .תרמית בניירות ער�ושימוש במידע פני� , גילויוחובות  שוק ההו�, חלוקת רווחי�

  
  .דיני חוזי�: תנאי קד�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .שתי עבודות בית - 20%
   .תסופיבחינה  - 80%
  .נקודות בונוס יינתנו על בקיאות בחומר הקריאה לפי פרטי� שיימסרו בכיתה 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  
  
  

  סי�ימבוא לדיני מ

  אילי פיטרמ� )LLM( ח"רו
  

במסגרת הקורס נעסוק בדי� הפוזיטיבי וברציונאל . הקורס יעסוק בעקרונות ובמדיניות דיני מס הכנסה בישראל
, נדו� בעקרונות מיסוי, במסגרת כ� נגדיר את המס ותשלומי חובה אחרי�. העומד בבסיסו וכ� בשיקולי מדיניות

  .בעיצוב מיסי�בתפקידי המס ומטרותיו ובשיקולי מדיניות 
נבחי� בי� הכנסות , במסגרת הדיו� בפקודת מס הכנסה נגדיר את המונח הכנסה ואת שיטת המקור בישראל

  . נדו� במיסוי הכנסות רעיוניות והכנסות הוניות, הוניות לפירותיות
במיסוי , כנסותבתחולה הבינלאומית של מיסוי ה, )פירותיי� והוניי�(נדו� בניכוי הוצאות ובקיזוז הפסדי� , בנוס&

  .ובעקרונות מיסוי היחיד והתא המשפחתי) כללי(תאגידי� 
  

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

  . נקודות 5עד  –בגי� השתתפות פעילה בשיעור ) בונוס(ציו� מיטיב 
  

  .כל העבודות הגשת: תנאי לגשת לבחינה
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה 
  
  

  מיסי�מבוא לדיני 
  ר לימור ריזה"ד
  

מה� עקרונות המס ואילו , להבהיר לסטודנטי� מהו מס, בי� היתר, קורס זה הינו קורס מבוא בדיני המס ומטרתו
סוי הכנסה יהקורס יתמקד בדיני מס הכנסה בישראל תו� דיו� ביתרונות ובחסרונות של מ. שיטות מס קיימות

, כדוגמת, � הקורס ידונו סוגיות מרכזיות בדיני מס הכנסהבמהל). מס צריכה, כדוגמת(סי� אחרי� ילעומת מ
אופ� חישוב , ובי� הכנסה אקטיבית לבי� פסיבית, ההבחנה בי� הכנסה פירותית לבי� הונית, הגדרת הכנסה

  . חשבונאות מס ובחינת יחידת המס, ההכנסה החייבת במס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
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הציו� המקסימלי הכולל ציו� מטיב לא יעלה (ת על השתתפות תורמת במהל� השיעורי� נקודו 5ציו� מיטיב עד 
 ).נקודות 100על 

  
 .הסטודנטי� יתבקשו לעיי� בחומר הקריאה כהכנה לשיעורי�: מוכנות לשיעורי�

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  .קיימת חובת נוכחות בשיעורי�

  
  מבוא לדיני מיסי�

  ר ליאור דוידאי"ד
  

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

 ת� דגש לניתוח עקרונות כלכליי�במסגרת הקורס יינ. והיחס ביניה� ובי� כוחות השוק הפועלי� בעול� העסקי
לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס , ליישו� שיקולי מדיניות מס, ופיננסיי� בהסדרי המס

  .לגיטימיי�-בלתיבי� תכנוני מס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ו
יוצגו עקרונות היסוד , למיסוי הפירמה טות המיסוי הנהוגותושי בסיסי המס המקובלי� ונותחיבתחילת הקורס 

ינותחו כללי הפרשנות בתחו� דיני המיסי� ויידונו ההיבטי� , לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה
בשלושה תמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה יהמש� הקורס . החוקתיי� והמינהליי� של דיני המסי�

, ובכלל זה הגדרתו של בסיס המס( לי� המהותיי� להיווצרותו של אירוע המס ולמיסויוהכל, הראשו�: מישורי�
, סיווג ההכנסה השוטפת למקורות השוני�, ההבחנה בי� הכנסה בעלת אופי הוני לבי� הכנסה בעלת אופי שוט&

שימוש בהכנסה  ,מיסוי עסקאות חליפי�, מיסוי הכנסות רעיוניות, מיסוי הכנסות הנובעות מפיצויי� או ממענקי�
דיני ניכוי , שיעורי המס ביחס ליחיד וביחס לחברה ושיעורי מס מיוחדי�, פטורי� על הכנסות, וניכור של הכנסה

ובכלל זה בסיסי הדיווח ותשלו� המס ( העיתוי שבו נוצר אירוע המס, השני; )הוצאות ודיני קיזוז הפסדי�
ובכלל זה ניתוח כללי המקור הקובעי� את ( י הבינלאומיהעקרונות למיסו, השלישיו; )ומועדי� מיוחדי� לדיווח

). המקו� שבו ההכנסה מופקת וניתוח הגדרת התושבות הקובעת את זיקתו הפרסונאלית של מפיק ההכנסה
ה� במישור מס ההכנסה וה� , ניתוח מערכת דיני מס ההכנסה יתבצע ה� במישור היחיד וה� במישור החברה

דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� עסקאות ופעילויות כלכליות . מקרקעי�במישור מס רווח הו� ומס שבח 
  .שבה� נית� לחסו� במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�

ליצור , דיני המיסי�בתחו�  יסודות בחשיבה המשפטיתוהשכלה אקדמית בסיסית  להקנות הינה מטרת הקורס
ת ידע תיאורטי להבנת התהליכי� וקנלה, דיני המיסי�� בתחו� היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסיסיי

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

ויתר בתי  עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו�, קיקה ודברי די� אחרי�קריאת חבקורס הינה  שיטת הלימוד
ת ובה� והמשפטי ותדות הרלבנטיות והשאלבפתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער� זיהוי של העוהמשפט ו

תו� בחינת טיעוני , למסכת עובדתית פלוניתביחס מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט 
  .המשפט-והכרעת ביתהצדדי� 

  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .תרגילי�קבלת ציו� עובר ב: תנאי לזכאות לגשת לבחינה - תרגילי� בכתב  20%

  .יו� הקורסתנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� עובר בבחינת ס. בחינה סופית 80%
  

  .נקודות ציו� מיטיב 7עד 

  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
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  'שנה ד
  

  ד"אתיקה מקצועית של עו
  אייל כתב� ר"ד
  

הקורס . לעמיתיו למקצוע ועוד, לחברה, המשפט- לבית, ללקוח: הדי� מצוי בצומת של חובות ונאמנויות-עור�
ובמיו� , בכללי� שנועדו להסדיר�, הדי� בעבודתו היומיומית-יעסוק בבעיות האתיות והפרקטיות בה� נתקל עור�
מדי� כלי� לזהות ולהתמודד ע� זאת במטרה להקנות ללו. של אות� כללי� לפי הרציונלי� העומדי� בבסיס�

ולאחר מכ� , הקורס יפתח תחילה בבסיס התיאורטי וכ� ההיסטורי של התחו�. דילמות אתיות ומקצועיות שונות
באלו תהא ג� משו� הכנה . חסיונות וכ� הלאה, הדי� המשמעתי, לקוח/ד"דוגמת יחסי עו, יתמקד בסוגיות שונות

  .   ד"לבחינות לשכת עוה
  

  .בחינה סופית 100%: הסופי מרכיבי הציו�
  

  .תקבע בהמש� :שיטת הבחינה
  
  
  

  ההלי# הפלילי הלכה למעשה
  ד אופיר סטרשנוב"עו
  

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

תחו� סדר הדי� במהל� הקורס נעסוק וננתח סוגיות מ. ובעקרונות העומדי� בבסיס ההלי�, במושגי יסוד
 . דיני המעצרי� ודיני הראיות, הפלילי
 .תור� הקורס רבות להכנה ולשיפור הידע והמוכנות לבחינת לשכת עורכי הדי�, בנוס&

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

  
  :ופימרכיבי הציו� הס

 .בחינת ביניי� 25%
  .בחינה סופית 75%

  .תו� הפגנת שליטה בחומר, עבור השתתפות פעילה ותורמת בשיעור 7%ציו� מיטיב עד 
  .100%הציו� בקורס לא יעלה על 

  .בחינה בשאלו� רב ברירות בספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  

  משפט וחברה
  ר יוסי דהא�"ד
  

במהל� . בגישות שונות לניתוח היחסי� והזיקות בי� חברה למשפטהקורס יעסוק מפרספקטיבה ביקורתית 
: בי� הנושאי� שיידונו בקורס. הקורס יוש� דגש על סוגיות מרכזיות המאירות את היחסי� הללו בישראל

מדינה "בית המשפט וערכיה של , "המהפכה החוקתית"אופייה הייחודי של , אקטיביז� שיפוטי ודמוקרטיה
יחסי המערכת המשפטית , יחסי דת ומדינה, התפיסה החברתית והכלכלית של חוקי היסוד, "יהודית דמוקרטית

  .המשפט ופלורליז� תרבותי ועוד, פוליטיקה ורטוריקה משפטית, והמערכת הפוליטית
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
  .השתתפות פעילה ואיכותית בשיעורי�ו נוכחות נקודות מיטיב על 7עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: הבחינהשיטת 
  
  

  סדר די� אזרחי מהלכה למעשה
  רביד-שלומית יניסקי ר"ד
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אשר יעניקו לה� יתרו� בהתמודדות ע� תחו� , מטרת הקורס להקנות לבוגרי המוסד ידע וכלי ניתוח משפטיי�
מושגי� והליכי� בתחו� סדר הדי�  ,תפיסות יסוד, בלימוד של עקרונות הקורס מתמקד. המשפט האזרחי

   .האזרחי
  .הליכי בוררות וגישור  כגו� א& הליכי� המתרחשי� מחו1 לדיו� המשפטי הרגיל נלמד וננתח בקורס
תור� לשיפור הידע לקראת בחינות לשכת עורכי  הקורס. נוספות בנושא הוצאה לפועל כולל ג� הרצאות הקורס

  . לכל מי שיעסוק בעריכת די� הכרחיי�הידע והדיו� במסגרת הקורס הינ� . הדי�

  . כל השיעורי� יכללו בחני ושאלוני רשות 

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .בחינת ביניי� 25%
   .בחינה סופית 75%
  . נקודות ציו� מיטיב בגי� השתתפות בשאלוני רשות 7עד 

   
  . בחינות בשאלו� רב ברירה בחומר סגור: שיטת הבחינה

   
  .וד במקביל של קורס דיו� אזרחיסיו� או לימ: דרישות מקדימות 
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  'ד -ו ' ג', נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני� בת
  

  
  'שנה ב

  
  

  ;דיני עונשי� -דיו� פלילי  .1

 

  ;דיני חוזי� –דיני נזיקי�  .2

 

  ;דיני חוקה -דיני מנהל ציבורי  .3
  
  

  'שנה ג
  
  ;דיני  חוזי� -דיני תאגידי�  .1
  
  ;דיו� פלילי - דיני ראיות   .2
  
  ;דיני  נזיקי�; דיני חוזי� -דיני קניי� .           3
  
  ;דיני נזיקי�; דיני חוזי� - דיני עבודה   .4
  
  
  

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

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

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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




