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קורסי בחירה משפטיים

תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד  במהלך התואר, קורסי בחירה בהיקף של 14 נ"ז. 

א.  לימודי הבחירה נועדו לאפשר לתלמיד לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים אותו
       במיוחד. לימודי הבחירה )קורסים וסמינריונים( מוגדרים כקורסים "מוגבלי משתתפים".

ב.  דין קורסי הבחירה לעניין חובת הנוכחות, ההשתתפות, ההכנה, ההישגים, ולכל עניין אחר כדין   
       שאר הקורסים הנלמדים במרכז האקדמי.

ג.  לימודי הבחירה נלמדים החל משנת הלימודים השניה. 

ד.  תנאי קדם: תנאי מוקדם להשתתפות בלימודי הבחירה - השלמת תנאי הקדם.

ה.  לימוד קורס ועמידה בבחינה בו מזכים את התלמיד במספר נקודות הזכות המצוין לידו.

ו.  היקף לימודי הבחירה - כתנאי  לקבלת התואר "בוגר במשפטים", חייב התלמיד במשך שנות
  לימודיו ללמוד קורסי בחירה משפטיים וקורסים כלליים כפי שיפורסם מידי שנה.

ז.  ההרשמה לשעורי בחירה תיערך במועד שיקבע על ידי המזכירות ועפ"י  הוראות שישלחו
  לתלמידים במכתב מקדים לתקופת ההרשמה.

ח.  תנאי לפתיחת קורס בחירה - הרשמת מספר מינימלי של תלמידים, שייקבע על ידי המוסד.

ט.  אופן החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על רישום לקורסים באתר האינטרנט בהתאם
  להעדפות  התלמידים.               

י.  לא ילמד תלמיד אותו קורס בחירה יותר מפעם אחת.

יא.  תשומת ליבם של התלמידים מופנית לכך שמדיניות המרכז האקדמי היא לגוון את שעורי
  הבחירה, ומשום כך חלק משעורי הבחירה הניתנים השנה לא יינתנו בשנה הבאה.

יב.  עד סוף השבוע השני של כל סמסטר ניתן יהיה לשנות את לימודי הבחירה על בסיס מקום פנוי
  באמצעות רישום לקורסים באתר האינטרנט בלבד. 

יג.  לא ילמד תלמיד בשיעורים המתקיימים בשעות חופפות.

יד.  תלמיד לא יוכל ללמוד יותר מ-10 נקודות בקורסים מעשיים. 

התקנון כולו כפוף לתיקונים ולשינויים שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות
המוסמכים של המרכז האקדמי.



קורסי בחירה משפטיים
שעהיוםסמ'נ"זקודמרצהשם הקורסמס’

מותנה בראיון קבלהש51514השופט רחמים כהןכתב העת "עלי משפט"*1.

.2 Law and כתב העת
 Ethics of Human

 .*Rights

מותנה ש53564פרופ' משה כהן-אליה 
בראיון קבלה

קליניקה לעריכת דין 3.
קהילתית*

עו"ד שירלי אלף
ועו"ד דבי שדה

 15:30-14:00א'ש51966
 מותנית בראיון קבלה ובהשתתפות 

בקורס "עריכת דין קהילתית חברתית" 
 מיועד לשנה ג'

קליניקה לשינוי סביבתי-4.
חברתי*

19:30-18:00א'ש54406עו"ד ערן צין
מותנה בראיון קבלה 

ובהשתתפות בקורס "משפט ומדיניות 
סביבתית" 

בסמסטר א' 
מיועד לשנה ג'

קליניקה לטיפול ומניעת 5.
אלימות במשפחה*

השופטת רבקה מקייס 
ועו"ד אריה זגזג

 19:30-18:00א'ש51266
מותנית בראיון קבלה

מיועד לשנה ג'

קליניקה לשוויון ולזכויות 6.
אדם* 

19:30-18:00א'ש54356עו"ד דבי שדה
מותנית בראיון קבלה 

ובהשתתפות בקורס "הזכות לשוויון 
והאיסור על אפליה " בסמסטר א' 

ובמפגשים שבועיים
מיועד לשנה ג'

19:30-18:00א'ש50846עו"ד סאני כלבקליניקה לזכויות בחינוך*7.
מותנית בראיון קבלה ובהשתתפות 

בקורס
"הזכות לחינוך"
מיועד לשנה ג'

קליניקה לשינוי חברתי – 8.
בג"צים וחקיקה *

19:30-18:00א'ש54726עו"ד נטע דגן
מותנית בראיון קבלה 

קליניקה בנושא אחריות 9.
חברתית של תאגידים*

19:30-18:00א'ש54066עו"ד עופר סיטבון
מותנית בראיון קבלה ובהשתתפות 

בקורס "מוסר ומסחר- אחריות חברתית 
של תאגידים"

מיועד לשנה ג'

סדנה לזכויות אסירים 10.
ועצורים *

19:30-18:00א'ש54076עו"ד רחלה אראל
מותנית בראיון קבלה ובהשתתפות 

בקורס "דיני מעצר"
מיועד לשנה ג'

ד"ר גילה שטופלרפורטל זכויות אדם11.
ועו"ד סאני כלב

18:30-17:00ד'א'53874
מותנה בראיון קבלה

17:30-16:00ד'ב'

15:00ד'ש52376ד"ר שחר ולרמשפטים מודרכים*12.
מותנה בראיון קבלה

סדנת שיפוט ומשפט 13.
הלכה למעשה*

ד"ר תמר גדרון;
עו"ד בעז סגל;

עו"ד אלעד שילד 

מותנה בראיון קבלהש54716



שעהיוםסמ'נ"זקודמרצהשם הקורסמס'

סמסטר א'

משפט ועוני - נגישות 14.
לצדק בישראל

15:30-14:00א'א'54102עו"ד יובל אלבשן

17:30-16:00א'א'53522ד"ר יובל ליבדרונזק ראייתי במשפט הפלילי15.
מיועד לשנה ג' ומעלה

17:30-16:00א'א'54152עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות נדל"ן16.
מיועד לשנה ד' בלבד

17:30-16:00א'א'54732ד"ר בני קלדרוןמיסוי תאגידים17.
מיועד לשנה ד' בלבד

עריכת דין קהילתית 18.
חברתית

17:30-16:00א'א'54142עו"ד יובל אלבשן

17:30-16:00א'א'52972ד"ר חגית לרנאודיני מעצר19.

17:30-16:00א'א'52902ד"ר יוסי דהאןהזכות לחינוך20.

19:30-18:00א'א'54222ד"ר אורי בן אוליאלהגנת הצרכן21.

הזכות לשוויון והאיסור על 22.
אפליה

21:30-20:00א'א'54382עו"ד הדס תגרי

מוסר ומסחר - אחריות 23.
חברתית של תאגידים

21:30-20:00א'א'54422ד"ר רונית דוניץ-קידר

21:30-20:00א'א'54112עו"ד ערן ציןמשפט ומדיניות סביבתית24.

שיקול דעת שיפוטי 25.
בקביעת עובדות במשפט 

הפלילי

21:30-20:00א'א'52022ד"ר דורון מנשה

תיאוריות בקרימינולוגיה – 26.
הגורמים לפשיעה

15:30-14:00ב'א'52702ד"ר עודדה שטיינברג

17:30-16:00ב'א'54742ד”ר עודדה שטיינברגעבריינות נשים27.

17:30-16:00ב'א'51382ד"ר  אלעד פלדדיני לשון הרע28.

הליטיגציה המסחרית – 29.
מהלכה למעשה

19:30-18:00ב'א'54752עו"ד ליאב וינבאום

20:30-19:00ב'א'53752עו"ד עמיר פרידמןמבוא לקניין רוחני30.

20:30-19:00ב'א'54492עו"ד אפי מיכאלי דיני הפרטה31.

21:30-20:00ב'א'54092עו"ד דורון אפיקרכישות ומיזוגים32.
מיועד לשנה ג' ומעלה

10:30-09:00ג'א'54562עו"ד עדי ניב-יגודההמשפט הרפואי33.

15:30-14:00ג'א'54522ד"ר שלי קרייצר-לויסוגיות בדיני ירושה34.

19:30-18:00ג'א'53102פרופ' משה כהן-אליהזכויות אדם ושינוי חברתי35.



שעהיוםסמ'נ"זקודמרצהשם הקורסמס'

19:30-18:00ג'א'53992ד"ר ליאור דוידאימיסוי מקרקעין36.
מיועד לשנה ג' ומעלה

19:30-18:00ג'א'54232ד"ר יעד רותםפירוק ושיקום חברות37.

השוואת סוגיות בדיון פלילי 38.
למשפט הקונטיננטאלי 

21:30-20:00ג'א'53692ד"ר חאלד גנאים

חוק ופורעי חוק – מאדיפוס 39.
עד קלינט איסטווד

11:30-10:00ד'א'54762ד"ר אילנה שילה

11:30-10:00ד'א'54502עו"ד מוטי לויאיסור הלבנת הון40.

13:30-12:00ד'א'54772ד"ר מיה מי-טלצדק מאחה41.

חבר הכנסת לשעברהליכי החקיקה42.
מר רן כהן

13:30-12:00ד'א'54782

15:30-14:00ד'א'54442ד"ר רויטל סלע-שיוביץסטייה, פשיעה ותקשורת43.

זכויות אדם במשפט 44.
הבינלאומי

15:30-14:00ד'א'53672פרופ' דוד קרצמר

איסור סחר בבני אדם 45.
וזכויות אדם

ח”כ לשעבר, זהבה 
גלאון

16:30-15:00ד'א'54912

16:30-15:00ד'א'54212עו"ד אריה רוטרטרור, משפט ובטחון לאומי46.

המשפט הבינ"ל 47.
ההומניטארי

18:30-17:00ד'א'53662פרופ' דוד קרצמר

18:30-17:00ד'א'54482עו"ד אריאל מנוראומנות החקירה הנגדית48.
מיועד לשנה ג' ומעלה

18:30-17:00ד'א'53932עו"ד רבקה דותן-יליןדיני תכנון ובנייה49.

גופים ממשלתיים הפועלים 50.
בסביבה עסקית

20:30-19:00ד'א'54392עו"ד רבקה דותן-ילין

20:30-19:00ד'א'54312ד"ר שחר ולרתובענות ייצוגיות51.

20:30-19:00ד'א'50962ד"ר הראל ארנוןדיני ניירות ערך52.

זכויות הנאשם במשפט 53.
הבינלאומי הפלילי

15:30-14:00ה'א'54282ד"ר קארין קלוו-גולר

סוגיות מתקדמות בניתוח 54.
כלכלי של המשפט

17:30-16:00ה'א'54802ד"ר דורון טייכמן
מיועד למצטיינים משנים 

ג' וד'

סוגיות משפטיות במימון 55.
נדל"ן

17:30-16:00ה'א'54812ד"ר דב סולומון

17:30-16:00ה'א'53802פרופ' גדעון ליבזוןמבוא למשפט מוסלמי56.

19:30-18:00ה'א'50552ד"ר תומר ברודידיני סחר בינלאומי57.
מיועד למצטיינים משנים 

ג' וד'



תקשורת המונים- היבטים 58.
חברתיים, תרבותיים, 

ערכיים ואתיים

19:30-18:00ה'א'53722   ד"ר יואב המר

20:30-19:00ה'א'50972ד"ר גיא שגיאדיני הגבלים עסקיים59.

תורת המשחקים ויישומה 60.
במשפט

20:30-19:00ה'א'54822רו"ח ליאור אגאי

13:30-12:00ו'א'53072ד"ר לימור עציוניעבירות מין במשפחה61.

דיני תעבורה – תיאוריה, 62.
הלכה ומעשה

13:30-12:00ו'א'51582השופט אביטל חן

13:30-12:00ו'א'50622עו"ד אסף פורתדיני צבא63.

סמסטר ב'

17:30-16:00א'ב'51942עו"ד טליה שחםהזכות לפרטיות64.

שיקולי שופטים שפיטה 65.
ופוליטיקה

19:00-20:30ה'ב'54552ד"ר עידו פורת

עסקאות מסחריות 66.
בינלאומיות

19:30-18:00א'ב'54262ד"ר אורי בן אוליאל

השופט ד"ר אחיקם ראיות מדעיות67.
סטולר

21:30-20:00א'ב'50212
מיועד לשנה ג' ומעלה

מעשה מול מחדל 68.
במשפט הפלילי

17:30-16:00ב'ב'54832ד"ר רוני רוזנברג

משפט השלטון המקומי : 69.
עקרונות, מבנה וסמכויות

17:30-16:00ב'ב'54342ד"ר נחמיה אבנרי

17:30-16:00ב'ב'54042ד"ר יואב המר דיני תקשורת 70.

17:30-16:00ב'ב'54702עו"ד איתי הרמליןסדנה בניהול תיק פלילי71.

זכויות נשים, פמיניזם 72.
ומשפט

18:30-17:00ב'ב'53262ד"ר גילה שטופלר

הפריה, הולדה והורות: 73.
הסדרים משפטיים 

ודילמות זכויות אדם 

19:30-18:00ב'ב'54842עו"ד הדס תגרי

19:30-18:00ב'ב'52362פרופ' בועז סנג'רוהענישה הפלילית74.

אמצעי תשלום ובטוחות: 75.
ביצוע ואכיפה

השופטת )בדימ.( דליה 
מארק

20:30-19:00ב'ב'54582

סוגיות בתחום המחשבה 76.
הפלילית

20:30-19:00ב'ב'54322ד"ר אלקנה לייסט

15:30-14:00ג'ב'54852ד"ר שלי קרייצר לויחלוקת רכוש במשפחה77.

זכויות עובדים כזכויות 78.
אדם

19:30-18:00ג'ב'54612גב' עינת אלבין
מיועד לשנה ג' ומעלה

19:30-18:00ג'ב'53172עו"ד עמיר פרידמןעוולות מסחריות79.

17:30-16:00ד'ב'54862ד"ר דב סולומוןהמחאת חיובים ואיגוח80.

קרימינולוגיה: תיאוריה, 81.
מדיניות וביקורת

19:30-18:00ד'ב'53532ד"ר חגית לרנאו



שעהיוםסמ'נ"זקודמרצהשם הקורסמס'

זכויות אדם בחברה 82.
שסועה

19:30-18:00ד'ב'54872ד"ר גילה שטופלר

19:30-18:00ד'ב'54252עו"ד אריאל מנורדיני בוררות83.

21:30-20:00ד'ב'54082ד"ר רימונה פלסחשבונאות למשפטנים84.

15:30-14:00ה'ב'54202ד"ר רונית דוניץ-קידר פרשנות במשפט85.

השפעות חוקתיות על דיני 86.
הראיות בפלילים

עו"ד נעמי אלימלך-
שמרה

17:30-16:00ה'ב'52942

הגירה לישראל: עובדים 87.
זרים, פליטים, איחוד 

משפחות וקורבנות סחר

19:30-16:00ה'ב'54882ד"ר טלי אמיר
יחל ביום 5/05/11
למשך 6 שבועות

עו"ד נעמי אלימלך הזכות להליך הוגן88.
שמרה

19:30-18:00ה'ב'54662

סמכות שיפוט במישור 89.
הבינלאומי

19:30-18:00ה'ב'54902ד"ר קרין קלוו-גולר

כתיבה משפטית 90.
ואקדמית

20:30-19:00ה'ב'54922גב' מיכל אהרוני

הערות:
1. לוח בחינות לשנת תשע"א מפורסם בסוף השנתון, צפיפות מבחנים אינה מהווה עילה למועד מיוחד. 

2. הקורסים המסומנים בכוכבית הינם קורסים מעשיים, לא ניתן ללמוד יותר מ-10 נ”ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

        



אומנות החקירה הנגדית  עו”ד אריאל מנור

במהלך הקורס נלמד כיצד מכינים את העדים לחקירה נגדית בידי הצד האחר, וכיצד מתכוננים לחקירה נגדית 
של עדי הצד האחר. נעמוד על ההבדל בין חקירת עדים "רגילים" לחקירת עדים מומחים, ונתרגל שימוש 
בטכניקות שונות של חקירה נגדית, )התשה, פיתוי, מלכודת ועוד(. נכיר את "אויביו" של החוקר נגדית, מפנים 
ומחוץ, ונעמוד על הדרכים להתמודד עמם. עוד נלמד על האפשרות להתנגד לשאלות שנשאלות בחקירה 
ועל טעמי ההתנגדות. בשעורים האחרונים של הקורס נתרגל חקירות נגדיות של ממש – הלכה למעשה.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

 ציון מיטיב עד 7 נקודות על השתתפות מושכלת.
שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הערה: הקורס פתוח לתלמידים משנה ג' ואילך שלמדו, או לומדים במקביל, דיני ראיות.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

איסור הלבנת הון  עו”ד מוטי לוי

חוק איסור הלבנת הון תש"ס - 2000 )להלן: "החוק"( מהווה שינוי תפיסתי ומחשבתי במשפט הפלילי. 
החוק מדגיש את האחריות הפלילית הנובעת מעשיית שימוש מרווחי העבירה ואחריותם הפלילית של 

המסייעים למבצעי העבירה.
החוק נועד למנוע שימוש במערכת הפיננסית הלגיטימית לצורך הבלעת רכוש שמקורו בפעילות 
עבריינית  בתוך רכוש הנושא אופי חוקי ותמים ובאופן שלא ניתן יהיה עוד להתחקות ולשחזר את מקורותיו 

העבריינים של רכוש זה. 

מטרת הקורס:
במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לסוגיות משפטיות הקשורות בחוק לאיסור הלבנת הון הן במישור 
התיאורטי והן על פי פסיקת בתי המשפט, תוך בחינת משמעות החוק, השלכותיו והמאבק של  רשויות 

האכיפה במפרי החוק.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

יינתן לסטודנטים שיתרמו באופן פעיל  ציון מיטיב על פי שיקול דעת של המרצה אשר  נקודות   5 עד 
לדיונים במהלך ההרצאות.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



איסור סחר בבני-אדם וזכויות-אדם  חברת-הכנסת לשעבר, גב’ זהבה גלאון

מטרת הקורס היא לסקור את המאבק בסחר בבני-אדם בישראל, בעשור האחרון, לתאר את הפעילות 
שהובילה לחקיקת "חוק איסור סחר בבני-אדם", ולעמוד על הקשר בין המאבק בסחר-בנשים והזנות 

בישראל, והפעילות לגיבוש הצעת-חוק "לאיסור צריכת זנות" )הפללת לקוחות(. 

בפגישות השבועיות ידונו, בין היתר, הנושאים הבאים:
עבדות וסחר בבני-אדם, סחר בנשים למטרות זנות, סחר במהגרי עבודה, הביקורת הבינלאומית, 
השחקנים המרכזיים ופעולתם למיגור הסחר בבני-אדם  )הכנסת, רשויות-האכיפה ובראשן מערכת 

המשפט, ארגונים לא ממשלתיים, התקשורת( והשינוי התודעתי ביחס לקורבנות הסחר. 
בהקשר זה יושם דגש על השימוש בחקיקה כמכשיר לשינוי חברתי, והקשר בין המאבק בסחר-בנשים 
והזנות בישראל. האסטרטגיות להתמודדות עם תופעת הזנות, לקוחות תעשיית-המין, הגישות לפיקוח 

משפטי על הזנות והצעת החוק "לאיסור צריכת זנות".

מרכיבי הציון הסופי: 
20% קריאה לשיעורים והשתתפות פעילה.

80% בחינה סופית. 

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

אמצעי תשלום ובטוחות: ביצוע ואכיפה  השופטת )בדימ.( דליה מארק

תכלית הקורס להעניק כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות עם הסביבה היזמית-העסקית והבנקאית 
המקומית והבינלאומית, ועל שנויי הגישה.

במהלך הקורס, ייבחנו בין היתר סוגי אמצעי תשלום השונים, נבין את מהותו של אמצעי התשלום,  יסודות 
השימוש בשטרי כסף, שטרי חוב, שיקים, שיקים ושטרות לביטחון, שיקים בנקאיים, ערבות, כרטיסי חיוב 
)אשראי(, העברה בנקאית, ערבות בנקאית אוטונומית, שטר-מטען, מכתב אשראי דוקומנטרי, תווי קניה, 

המחאת נוסעים, תשלום מקוון וכד'.

נסקור את הכללים המשפטיים החלים לגבי כל אחד מאמצעי התשלום, הבעיות הקיימות  בשימוש 
בכל אחד  מאמצעי התשלום  לעומת יתרונותיו המשמשים סוגי עסקאות שונים, ובאופן ביטויו במישור 
העסקי. נבחן את דרכי  סיחורם של  אמצעי התשלום, סוגי ההיסב, סוגי  האחיזה, זכויותיו של האוחז 

והמחאת הזכות או החיוב.
 

בנוסף, נעמוד על הבעיות המיוחדות המתעוררות בעת השימושים בכרטיסי האשראי, ההעברה הבנקאית,  
הערבות הבנקאית האוטונומית, שטר-מטען, מכתב אשראי דוקומנטרי - תוך הדגשי הוראות הדין לגבי 

כל אחד מאלה. 

בעת הדיון על סוגי חשבונות הבנק ושירותי הסליקה, ננתח אירועים הגורמים לסיום הקשר החוזי שבין 
הבנק ללקוחו: בין על פי רצון הצדדים, או בכפייה.



לבסוף, נכיר היכרות יסודית את נושאי הפירעון אמצעי התשלום, כגון פירעון מותנה, סוגיית ההשבה 
בפירעון שיסודו בטעות,  נעמוד על סוגי  אירועים  העלולים למנוע או לעכב את הפרעון,  וננתח   הסנקציות 

שמעמיד לרשותנו הדין לאכיפתה האפקטיבית של הגבייה. 

דרישה מוקדמת: דיני חוזים.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

גופים ממשלתיים הפועלים בסביבה עסקית  עו”ד רבקה דותן ילין

הממשלה הינה גורם מרכזי ולעיתים דומיננטי בעולם העסקי - מסחרי. הממשלה פועלת באמצעות גופים 
ממשלתיים שונים המתמודדים בעולם העסקי תחרותי.

על פעילות הגופים הממשלתיים חלות שתי מערכות דינים: המערכת האחת היא מערכת הדינים 
שעקרונותיה במשפט המינהלי -הציבורי, המערכת האחרת הינה מערכת הדינים של המשפט הפרטי. 

הגופים הממשלתיים מתמודדים בעולם תחרותי למול גופים כלכליים עסקיים עליהם חלה מערכת דינים 
אחת בלבד היא מערכת הדינים של המשפט הפרטי.

לפיכך נוצרת דיכוטומיה הטבועה בפעילות הגופים הממשלתיים אשר מקורה במתח המתמיד הקיים 
בין הצורך להתמודד בעולם עסקי - תחרותי מחד, וכללי ההתנהגות והחובות מתחום המשפט הציבורי 

- מינהלי, מאידך.

במסגרת הקורס נבחן מספר נושאים מרכזיים בחיי הגופים הממשלתיים ובהתנהלותם לאור הדיכוטומיה 
והמתח הקיימים בפעילותם.

בין היתר נבחן את נושא ההתמודדות והתחרות בעולם העסקים בתחום המכרזים, ההתקשרויות, ניהול 
מו"מ מסחרי לקראת התקשרות ובמהלכה, ההתמודדות בעולם העסקים לנוכח חובות שקיפות וגילוי 
מוגברות, ההתמודדות בשוק העבודה, קליטת כח אדם ושימור כח אדם איכותי, מיקסום והשאת רווחי 

הגוף הממשלתי לנוכח ההגנה על זכות הקניין וחובות הפיצוי בגין נטילה שלטונית ועוד.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני בוררות   עו”ד אריאל מנור

במהלך הקורס נתחקה אחר מהותו ותכליתו של מוסד הבוררות ונעקוב אחר הליך הבוררות מתחילתו 
ועד סופו במיוחד ניתן את הדעת לנושאים הראויים להתברר במסגרת בוררות, להסכמי בוררות, לסוגים 
בית  להתערבות  הבוררות,  של  ניהולה  לדרך  מכהונתם,  ולהסרתם  בוררים  למינוי  בוררויות,  של  שונים 

המשפט בניהול הבוררות, לפסק הבורר ולעילות לביטולו ולאפשרות הערעור על פסק בורר.

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה סופית.
ציון מיטיב עד 7 נקודות על השתתפות מושכלת.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני הגבלים עסקיים  ד”ר גיא שגיא

התיאוריה  על  דגש  שימת  תוך  הישראלי  בשוק  התחרות  בהסדרת  העוסקים  בדינים  יעסוק  הקורס 
הדיון  בארה"ב(.  התחרות  דיני  התפתחות  )בעיקר  המשווה  המשפט  ועל  בבסיסם  העומדת  הכלכלית 
)קביעת  קרטל  הסכמי  כגון  מתחרים  בין  אופקיים  הסדרים  הבאות:  הסוגיות  בניתוח  יתמקד  בקורס 
משותף,  מיזם  להקמת  הסכמים  שווקים(,  של  טריטוריאלית  וחלוקה  ייצור,  מכסות  קביעת  מחירים, 
קביעת  ובכללם  הייצור  בשרשרת  המשתתפים  בין  אנכיים  הסדרים  ועוד;  מידע,  להחלפת  הסכמים 
מונופולים  על  ועוד; המגבלות המוטלות  בלעדיות,  שווקים, הסכמי  טריטוריאלית של  חלוקה  מחירים, 
ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ומיזוגים ובכלל זה מיזוגים אופקיים בין מתחרים, מיזוגים אנכיים, 

ומיזוגים קונגלומורטיים.
מרכיבי הציון הסופי:
 100% בחינה סופית.

 עד 5 נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחומר הקריאה.

שיטת הבחינה: מבחן אמריקאי בספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני הפרטה  עו”ד אפי מיכאלי

מטרת הקורס הינה לבחון את השלכותיה של תופעת ההפרטה על היבטיה השונים ולהקנות לתלמידים 
למרחב  הפרטיים  התאגידים  של  כניסתם  עם  המשפט  להתמודדות  הנוגע  בכל  ומעשי  תיאורטי  ידע 
הציבורי ובאופן הסדרתו של השוק הפרטי והתחומים המופרטים בו בידי השלטון המרכזי, תוך התמקדות 

באופיים ובדרכי פעולתם של מנגנוני פיקוח ורגולציה שונים.

קהל היעד
הקורס מיועד הן לתלמידים הרואים עצמם משתלבים בתחום המשפט המסחרי בו ילוו חברות הבאות 
במגע עם המדינה בשורה ארוכה של תחומי חיים בהם לשלטון המרכזי סמכויות הסדרה ופיקוח, והן 
לאלו הרואים את עתידם בשירות הציבורי ויעסקו, מצידו השני של המתרס, בהכרעה באשר למדיניות 
הפרטה הננקטת ובהפעלת סמכויות פיקוח ורגולציה על-ידי השלטון המרכזי. גם אלו הרואים את עתידם 
בתחום המשפט הציבורי )חוקתי ומנהלי( ימצאו עניין רב בקורס העוסק, בין היתר,  בתופעת ההפרטה 

מנקודות המבט של תחומי משפט אלה.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 7  נקודות נוספות יוענקו למתאימים כציון מיטיב בגין השתתפות תורמת ובגין בקיאות בחומר 
הקריאה. לחילופין תלמידים המבקשים להגיש למרצה עבודה שתחשב לצורך ציון מיטיב, בהיקף של 

עד 2,000 מילים, יעשו כן לאחר אישור הנושא על-ידי המרצה ויהיו זכאים לציון מיטיב בהתאם להישגם 
היחסי בעבודה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני לשון הרע  ד”ר אלעד פלד

דיני לשון הרע הינם ענף משפטי מרתק אשר מחד, שורשיו עתיקי יומין, ומאידך, מולו ניצבים אתגרים 
מורכבים שיוצרים תנאי החיים המודרניים. כתת-תחום של דיני הנזיקין, דיני לשון הרע בעידן תקשורת 
אחריהם  גוררים  אשר  תקדים,  חסרת  תפוצה  בעלי  דיבה  פרסומי  עם  להתמודד  נדרשים  ההמונים 
נזקים קשים במיוחד לשם הטוב. בד בבד, אותה מציאות ממש, כמו גם תמורות בתפיסות החברתיות 
והפוליטיות שחלו בעולם המערבי בעשרות השנים האחרונות, מבליטים את חשיבותו של חופש הביטוי, 
המשתקף בחירות הנתונה לכל פרט להתבטא ביחס לאחרים בלא להיות חשוף לסנקציות משפטיות. 
המתח שבין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי, המשתקף בכל אחד ואחד מכלליהם ועקרונותיהם של 
דיני לשון הרע, יעבור כחוט השני לאורכו של הקורס, ולאורו יידונו ההסדרים המרכזיים שמחיל המשפט 
הישראלי. הניתוח הביקורתי של הדין הקיים יסתמך, בפרט, על משפט משווה אמריקני וגרמני. כן יוקנו 

לתלמידים הידע והכלים הבסיסיים להבנתו וליישומו של הדין הישראלי הפוזיטיבי. 

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

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הערה: הקורס אינו פתוח לתלמידים שלמדו או לומדים את הסמינר "לשון הרע והגנת הפרטיות".

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני מעצר  ד”ר חגית לרנאו

שונים  אינטרסים  בין  מתח  בתוכו  משלב  אשר  הפלילי,  ההליך  של  הראשון  השלב  הוא  חשוד  מעצר 
של  האפשרית  בחפותו  התומכות  טענות  נבדקו  טרם  בתחילתה,  רק  החקירה  גיסא,  מחד  ומנוגדים: 
החשוד וטרם גובשו ראיות לכאורה המאפשרות להגיש נגדו כתב אישום. המציאות מלמדת כי פעמים 
רבות כלל לא יוגש כתב אישום בסוף הליך המעצר והחקירה. מאידך גיסא, ככל שיורחב חופש הפעולה 

של המשטרה בשלב זה, כך תתאפשר חקירה מהירה ויעילה יותר. 
הדיון על דיני המעצר מושתת במידה רבה על חיפוש נקודת האיזון הראויה בין שני אינטרסים נוגדים 
אלו, מתוך הנחה כי הם מקיימים ביניהם זיקה של 'משחק סכום אפס', כך שחיזוק אינטרס אחד מוביל 

לפגיעה במשנהו. 
הקורס יעסוק בדיני המעצר על היבטיהם השונים: עילות המעצר, תנאי השחרור והערובה, הליך המעצר 
מבחינת פרוצדורה וראיות, תנאי החזקה במעצר ועוד. כל זאת תוך ניסיון לבחון את ההשפעה שהייתה 

לחוק המעצרים, אשר נחקק לפני כעשור, על המציאות של המעצרים בישראל. 
הקורס ישלב ניתוח של המישור הנורמטיבי עם "טעימות" מהאווירה בבית המשפט ומהעבודה המעשית 
של עורך הדין הטוען בבית המשפט בשלב המעצר, באמצעות תצפיות באולם המעצרים וסימולציות 

אשר יערכו בכיתה.

מרכיבי הציון הסופי:
70% בחינה סופית.

30% תצפיות שטח, תרגילים והשתתפות בכיתה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הבהרה: תלמידים שלמדו בעבר דיני מעצר אצל מרצה אחר/ת לא יוכלו ללמוד קורס זה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני ניירות ערך  ד”ר הראל ארנון

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים הבנה בסיסית של שוק ההון הישראלי כמו גם כלים תאורטיים 
ומעשיים לעבודה משפטית בתחום ניירות ערך.  מהם ניירות ערך? מה ההבדל בין מניה לאגרת חוב? 
מה תפקידם של שווקי ההון? מהו המתח המובנה שבין ציבור המשקיעים למגייסי ההון? מהו עקרון 
העל הנורמטיבי של ניירות הערך כפי שהוא מתבטא בחקיקה ובפסיקה? כיצד מתבצעת הנפקה לציבור 
)ipo(? מי הם השחקנים הראשיים בשוק ההון?  הקורס ינסה לענות על שאלות אלה ועוד תוך השוואה 

לנעשה בארה"ב.

הקורס פתוח לכל, אך רצויה הבנה בסיסית בדיני תאגידים.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. 
עד 5 נקודות ציון מיטיב.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.
    



דיני סחר בינלאומי  ד”ר תומר ברודי
      

)פתיחות  הבינלאומי  הסחר  של  הבסיסיות  הדילמות  את  הבליט   2008 של  העולמי  הכלכלי  המשבר 
לגלובליזציה אל מול הגנת התעשייה המקומית(, ואת הצורך במערכת משפטית בינלאומית שתסדיר 
שהגלובליזציה  לסיכונים  התייחסות  תוך  הכלכלית  הצמיחה  את  שיקדם  באופן  העולמי  הסחר  את 
טומנת בחובה. הסחר הבינלאומי מהווה חלק עצום מהכלכלה העולמית, בכל הענפים היצרניים, בטובין 
ובשירותים. הכרת המערכות המשפטיות המסדירות את הסחר העולמי חשובה לכל העוסקים בתחום 
המסחרי הן בפן המשפטי והן בפן העסקי. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי מקיף במנגנוני הסדרת 
יילמדו  כך  בתוך  בנושא.  העוסקים  הבינלאומיים  והמוסדות  הסחר  הסכמי  וביסודות  העולמי  הסחר 
עקרונות משפטיים בתחומי המכס והמכסות, כלל המדינה המועדפת ביותר וכלל היחס הלאומי, יישוב 
הסכסוכים בסחר והשקעות, היצף, סובסידיות והיטלים משווים, סחר בשירותים, קניין רוחני בינלאומי 
ועוד. יושם דגש נוסף על האופן בו כללי הסחר הבינלאומי משפיעים על נושאי משפט ומדיניות שאינם 

מסחריים.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. מבחן סוף הקורס יחולק לשניים: חלק א' - שאלות 
במתכונת "אמריקאית" בהיקף של 60%,  חלק ב' - שאלות פתוחות בהיקף של 40%.

למשתתפים באופן עקבי ומועיל בשיעורי הקורס, על בסיס חומר הקריאה, יוענק ציון מיטיב של עד 5 
נקודות על פי שיקול דעת המרצה. 

שיטת הבחינה: חלק א' -ספרים סגורים. חלק ב' - ספרים פתוחים.

הערה: מיועד למצטיינים משנים ג' ו-ד' שממוצע ציוניהם הוא 85 ומעלה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני צבא  עו”ד אסף פורת

המשפט  מערכות  של  מאפייניהן   - הצבאי  הפלילי  המשפט  מתחום  סוגיות  במספר  יעסוק  הקורס 
הצבאי והשיפוט הצבאי; שאלת התערבות בית המשפט העליון בפסיקת בתי הדין הצבאיים - אם 
כבית-משפט לערעורים ואם כבית-משפט גבוה לצדק; דרכי החקירה בצבא - חיסיון התחקיר המבצעי; 
הבוחן  אבני  הפיקודית,  האחריות  למיצוי  האפשריות  התגובה  דרכי   - הפיקודית  האחריות  שאלת 
הצריכים להחלטה והגורם המחליט בדבר העמדה לדין; שאלת הציות לפקודות - שורשיה של הפקודה 
חוקית  בלתי  לבין פקודה  חוקית  בלתי  בין פקודה  )לרבות ההבחנה  ומאפייניה השונים  חוקית  הבלתי 
בעליל והשלכותיה(; הדין המשמעתי בצבא ומאפייניו ולבסוף העבירה המיוחדת של התנהגות שאינה 

הולמת )בכלל ואגב מקרים של הטרדה מינית(. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני תכנון ובנייה  עו”ד רבקה דותן-ילין

והבניה  דיני התכנון  בבסיס  העומדת  הרציונלה  ובניה,  תכנון  בדיני  ילמדו העקרונות הבסיסיים  בקורס 
והיחס בין חוקי התכנון והבניה לחוקים אחרים )דיני הקנין, נזיקין, איכות הסביבה ועוד(.

התוכניות  סוגי  הסטטוטורית,  התכנון  במערכת  חלק  הנוטלים  והאירגונים  המוסדות  על  נלמד  בקורס 
הסטטוטוריות ותהליכי האישור שלהן.

בקורס נסקור את סוגיית המקרקעין בגין תוכנית סטטוטורית )סעיף 197 לחוק התו"ב( וכן על הטריבונלים 
ואת  התכנוני,  בהליך  הציבור  שיתוף  הסטטוטורי.  ההליך  על  המפקחים  שיפוטיים  והמעין  השיפוטיים 

השיקולים המרכזיים בעד ונגד שיתוף הציבור.
מספר פגישות יוקדשו לסוגיית הנטילה לצורכי ציבור )הפקעות( במסגרת ההליך התכנוני ותערך סקירה 

של המקורות הנורמטיביים לדיני הנטילה לצורכי ציבור. עוד נלמד על סוגיית הפגיעה.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני תעבורה - תיאוריה, הלכה ומעשה  השופט אביטל חן

הקורס מבקש לערוך לתלמידים היכרות עם המשפט התעבורתי כענף של המשפט הפלילי. לימוד   .1
דיני התעבורה יעשה תוך השוואה לדין הפלילי, והדגשת השווה והשונה בין התחומים, מלווה בדיון   

אקדמי  המנתח מצב קיים מול מצב רצוי בתחום.  
הקורס יעסוק בלימוד בסיסי של הדין הנוהג אך ייתן דגש לבעיות הרבות המלוות תחום זה הנוגע   .2

להתנהלות היומיומית של כולנו.  
קיימות שאלות רבות הממתינות לפיתרון או לשינוי תפיסה, כגון השבתת כלי רכב, או פסילת נהג   .3
זכויות  המבט  של  מנקודת  הן  השונות  לסוגיות  מתייחס  הקורס  משפט.  לפני  כהליכים  מלנהוג   
בין  המנהלי.  המשפט  של  המבט  מנקודת  והן  הפלילי,  במשפט  ונאשמים  חשודים   
ההריגה,  עבירת  לבין  ברשלנות  המוות  גרם  עבירת  שבין  התיחום  בשאלת  נדון  היתר,   
אור  מצלמת  אלכוהול,  מד  מהירות,  )מד  מדעיות  ראיות  על  בהסתמכות  השכרות,  בנושא   
אדום(, בעיות בלתי פתורות בסוגיית האחריות הקפידה והשוואתה לאחריות המוחלטת, ועוד.  

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני תקשורת   ד”ר יואב המר

בקורס זה נסקור את הההסדרים המשפטיים הנוגעים לפעילות הגורמים העוסקים בתקשורת. מלבד 
לימוד של החוקים והפסיקה יוצגו בקורס היבטים תאורטיים ושיקולי מדיניות ביחס לסוגיות המתעוררות. 

דגש יושם על החשיבות של פעילות התקשורת להליך דמוקרטי תקין. 

חובות הקורס: נוכחות בשני שליש מהשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
מיטיב בגין נוכחות והשתתפות.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הגירה לישראל: עובדים זרים, פליטים, איחוד משפחות וקורבנות סחר  ד”ר טלי אמיר

בעולם הגלובלי הגירה של סוגים שונים של מהגרים, מטעמים מגוונים, היא תופעה נפוצה, המתרחשת 
של  החובה  להגר,  הזכות  ההגירה,  תופעת  של  תיאורטית  בבחינה  ייפתח  הקורס  משמעותי.  בהקף 
המדינה כלפי המהגרים אליה והשפעתה של ההגירה על מושג האזרחות. כן נדון בשאלת הקשר בין 
העוסקת  הדינים  מערכת  את  נמפה  הישראלי:  בהקשר  בהגירה  לדון  נעבור  מכן  לאחר  והגירה.  מגדר 
בענייני הגירה ואזרחות, ולאחר מכן נדון בסוגים השונים של המהגרים הלא-יהודים לארץ. נתמקד בעיקר 
במהגרי העבודה, אך נעסוק גם בפליטים, במהגרים לשם איחוד משפחות ובקורבנות הסחר בבני אדם. 
זכויות אדם בתחום למקומות בהם  ייערך במסגרת הקורס סיור לימודי בהנחיית פעילי ארגוני  כמו-כן 
מתרכזים המהגרים בתל-אביב, על-מנת להיחשף בצורה בלתי-אמצעית לתנאיי חייהם של המהגרים 
וכן לעבודת השטח של הארגונים. חומר הקריאה יכלול מאמרים בעברית ובאנגלית, אמנות בינלאומיות, 

חקיקה ופסיקה רלוונטית.
הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז. החל מהשבוע הראשון לחודש מאי, במשך שישה 

שבועות יתקיימו שיעורים שבועיים בני ארבע שעות כל אחד. 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות בונה ותורמת. 

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הערה: הקורס אינו פתוח לתלמידים שלמדו את הקורס "מדיניות הגירה בישראל".
הנוכחות בשיעורים היא חובה.



הגנת הצרכן  ד”ר אורי בן-אוליאל

הגנת הצרכן היא מיסודותיה של כל חברה מתוקנת. בקורס ייבחנו ההגנות שמקנה הדין לצרכנים, וכן 
ההצדקות העיוניות להגנות הללו. נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם: הטעייה צרכנית, מכירות באשראי, 
עסקה ברוכלות, עסקת מכר מרחוק, סימון טובין, הצגת מחירים, אחריות ושירות לאחר מכירה, תרופות 

צרכניות מיוחדות, ותובענות ייצוגיות צרכנית. 
המשנה  וחקיקת   ,1981  - תשמ"א  הצרכן,  הגנת  חוק  הוראות  ניתוח  על  בעיקר  יתבסס  בקורס  הדיון 
ייבחנו דינים צרכניים נוספים, וביניהם חוק החוזים האחידים, תשמ"ג - 1982,  שהוצאה מכוחו. בקורס 
חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א - 1981, חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם - 1980, וחוק 

תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006. 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית

עד 5 נקודות ציון מיטיב.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הזכות להליך הוגן  עו”ד נעמי אלימלך שמרה

הזכות להליך הוגן הוכרה לראשונה במגילת הזכויות המגנה קרטה כ – "due process of law". מטרתה 
של הזכות למנוע פגיעה לא מוצדקת בזכויותיו של כל אדם אשר מנוהל נגדו הליך משפטי כלשהו. לכל 
היא חלק מדוקטרינת  זו  זכות  הוגן.  יהיה  בעניינו  או המנהלי המתנהל  הזכות שההליך השיפוטי  אדם 
הוגדרה  זו  זכות  פליליים.  בהליכים  נאשמים  של  בזכויותיהם  התומכת   )due process( ההוגן  ההליך 
בפסיקה כבעלת "רקמה פתוחה", במסגרתה חוסות זכויות רבות: בכללן, זכותו של נאשם לדעת מדוע 
נעצר ובמה הוא מואשם, הזכות להיות מיוצג על-ידי עורך דין )ייצוג הולם(, הזכות להיות נוכח במשפט, 
זכות העיון בחומר החקירה, הזכות למשפט פומבי על ידי ערכאה בלתי תלויה וניטראלית, הזכות להתגונן 

במשפט ועוד.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תנאי קדם: לימוד מקביל של הקורס "סדר דין פלילי". 

הערה: הקורס אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בסמינריון "הזכות להליך הוגן". 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



הזכות לחינוך  ד”ר יוסי דהאן

וחברתיים. הזכות לחינוך מציינת  יעסוק בהרחבה בזכות לחינוך מהיבטים מוסריים, משפטיים  הקורס 
מספר זכויות משנה כזכות לקבלת שירותי חינוך, הזכות לעצב את תכני החינוך והזכות השווה לחינוך. 

בקורס ייבחנו ההצדקות השונות לזכויות המשנה הללו. הקורס יבחן את עיגונה של הזכות לחינוך כזכות 
ויסקור את  ישראל  לחינוך במדינת  בזכות  יתרכז  אולם  ובמשפט ההשוואתי  הבינלאומי  אדם במשפט 
המקורות לזכות הזו בחוקים והתקנות המעגנים את הזכות לחינוך, )כגון, הזכות לקבלת חינוך במוסדות 
חינוכיים רשמיים ומוסדות חינוכיים בלתי רשמיים,  חוק זכויות התלמיד, הזכות לחינוך מיוחד והתנאים 
השונות  המשפטיות  בערכאות  מרכזיים  דין  )פסקי  ובפסיקה,  גבוהה(  להשכלה  הזכות  למימושה, 
המעגנים את הזכות בתחומים חינוכיים שונים(.  הבחינה המוסרית והמשפטית של הזכות תיערך על 
רקע השינויים הדרמטיים העוברים על מערכת החינוך מאז תחילת שנות התשעים. שינויים אלו כוללים 
ירידת כוחה של המדינה בתחום החינוך, היחלשות החינוך הממלכתי, מגמות ביזור והפרטה שבאו לידי 

ביטוי בשורה ארוכה של רפורמות חינוכיות שהאחרונה שבהן "דו"ח ועדת דוברת".

הקורס הינו סמסטריאלי ויינתן בסמסטר א', הקורס פתוח לכל הסטודנטים/יות, אולם הוא קורס חובה 
לכל מי שמשתתף בקליניקה "לזכויות בחינוך" בחטיבה לזכויות אדם.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הזכות לפרטיות  עו”ד טליה שחם

הקורס יפתח בשאלה האם יש אכן זכות "נפרדת" לפרטיות ואף ייתייחס לביקורות פמיניסטיות על הזכות 
בעולם  לפרטיות  בזכות  ובעיקר  יחודיים  בהקשרים  לפרטיות  בזכות  הקורס  יעמיק  בהמשך  לפרטיות. 
ויפרט את  יכלול מבוא פילוסופי קצר  ובזכות לפרטיות בהקשר לבריאות. הקורס  והטכנולוגיה  המידע 
עיקרי הפסיקה והחקיקה בנושא כאשר לכל אורך הדרך נראה כיצד באות לידי ביטוי הדילמות המוסריות 

העולות מהדיון בחקיקה ובפסיקה הרלוונטיות.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
עד 5 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות פעילה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



הזכות לשוויון והאיסור על אפליה   עו”ד הדס תגרי

השוויון, ובפרט איסור האפליה על רקע השתייכות קבוצתית )כגון לאום, מין, נטייה מינית, מעמד אישי, 
גם  וכך  לקדם,  מנסה  משפט  מערכת  שכל  וכזה  ביותר  המרכזיים  החברתיים  הערכים  אחד  הינו  גיל( 
בשיטת המשפט הישראלית. אולם המושגים שוויון ואפליה הינם מושגים פורמאליים, אשר ניתן לצקת 
להם תכנים שונים, ואכן אופן יישומו של ערך השוויון על ידי מערכת המשפט משתנה לאורך זמן וממקרה 
את  ולהבין  לנתח  נבקש  זה  בקורס  חיים.  אנו  שבה  החברתית  המציאות  גם  לכך  ובהתאם  למקרה, 
המושגים המרכזיים המרכיבים את ערך השוויון כזכות אדם ואת אופן יישומם בסוגיות נבחרות במשפט 
הישראלי: האם אפליה נבחנת ביחס או בתוצאה? מהו יחס מפלה או שוויוני? מהו שוני רלוונטי המאיין 
את הדרישה לשוויון והאם רק דומים זכאים לשוויון? האם יש ליישם את השוויון גם כאשר זה כרוך בעלות 
ואם כן – באיזה שיעור? כיצד נכון לקיים ולקדם שוויון נוכח מציאות לא שוויונית? האם דינו של יחס שונה 
כלפי מי שנמנה עם קבוצת הרוב כדינו של יחס כזה לחבר בקבוצת מיעוט? האם העדפה מפלה/מתקנת 
היא אמצעי המקדם שוויון או פוגע בו? האם קיומן של מסגרות נפרדות על רקע אתני או רקע מין עשוי 
ונבחן את התשובות  ננתח שאלות אלו באופן תיאורטי  לעלות בקנה אחד עם הזכות לשוויון? בקורס 

שניתנו להן במשפט הישראלי. 

 מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. 
ציון מיטיב של עד 5 נקודות יינתן במקרים יוצא דופן של השתתפות איכותית במיוחד. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הליטיגציה המסחרית - מהלכה למעשה  עו”ד ליאב וינבאום

ניהול תיק משפטי בבית משפט בתחום הליטיגציה המסחרית. ליבת  יובאו עקרונות  במסגרת הקורס 
הקורס הינה ניתוח סכסוכים )חלקם מתוקשרים( במסגרתם ירכשו הסטודנטים מספר כלים חשובים 
לצורך פרקטיקה בתחום הליטיגציה המסחרית, אשר עו"ד העוסק בתחום, זקוק להם "בארגז הכלים" 
משפטי  הליך  ניהול  טקטיקות  ראיות,  דיני  הדין,  סדרי  מבחינת  משפטי-מסחרי  תיק  בניהול  ידע  שלו: 
בבית משפט, והכל בדגשים על סדרי דין מיוחדים מקום בו ישנם כאלו. תבוצע העמקת ידע בתחום סדר 
הדין האזרחי, דיני החוזים ודיני החברות, וכן ידע נוסף בתחום דיני ניירות ערך, דיני חדלות הפירעון, דיני 

התחרות והעוולות המסחריות, דיני תובענות ייצוגיות. 
במסגרת הקורס יובאו בפני הסטודנטים אירועים שונים, כל אחד לקוח מדיסציפלינה שונה של המשפט 
המסחרי, מתוך כוונה לחשוף את הסטודנטים לתחומים שונים של המשפט המסחרי, וזאת בצד ניתוח 
ניהול פרקטי של ההליך בבית המשפט ומחוץ לכותלי בית המשפט. ביחס לכל נושא יובאו פרטי האירוע, 
כאשר לעיתים הנ"ל ילווו בכתבי בי דין מסוימים שהוגשו בהליך הספציפי והחלטות שיפוטיות שהתקבלו 
במהלכו. הדיון יערך ביחס לצד העיוני של הסוגיות שיובאו במסגרת הקורס, והן בכל הקשור להתנהלות 

של עורך הדין המנהל את ההליך וזאת ביחס לעצם ניהול ההליך.
האירועים ינוהלו סביב חלק מהנושאים הבאים:

ייצוגיות  תובענות  המשפט,  בבית  ותקיפתן  עניין"  "בעלי  ועסקאות  חריגות  עסקאות  ערך:  ניירות  דיני 
בתחום ניירות הערך, העברת שליטה וגרעיני שליטה בחברה ציבורית )הצעות רכש וכו'(, תקיפת החלטות 

מנהליות של רשות ניירות ערך בתפקידה כרגולאטור בשוק ההון.



דיני החברות: הליכים אגב מאבקי שליטה בחברות, צווי מניעה, סעדים מכח קיפוח המיעוט בחברה, דיני 
חדלות הפירעון והסדרי נושים בחברות פרטיות ונסחרות כאחד.

דיני החוזים: תביעות חוזיות בגין הפרת הסכם: סעדים לאכיפה, סעדים לביטול, סעדים כספיים וצו למתן 
חשבונות.

דיני תובענות ייצוגיות: סוגיות בדיני תובענות ייצוגיות תוך התמקדות בפרקטיקה של ניהול ההליך הייצוגי, 
לרבות הסדרי פשרה, הסתלקות וכו'.

מרכיב הציון הסופי: 100% בחינה סופית. עד 5 נק' ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה. 

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

תנאי קדם: יתרון לבעלי ידע בסיסי בדיני תאגידים וסדר דין אזרחי.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הליכי החקיקה  חבר הכנסת לשעבר מר רן כהן

הקורס מיועד ללמד את הכללים והמרכיבים המשפיעים על החקיקה, נוהלי וחוקי הכנסת המסדירים 
את החקיקה, וכן את ההשפעות של הממשלה, חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה והארגונים האזרחיים 
והחברתיים וכן התקשורת ובעלי העניין, על עיתוב החוקים. הקורס יכלול ביקור בכנסת ועמידה מקרוב 

על דרך עבודתה כולל מפגש עם אישים בכירים המעצבים את החקיקה במדינה. 
הסטודנטים יידרשו להשתתף בקורס ע"י נקיטת עמדה על הדרך לחקיקתם של חוקים שנויים במחלוקת 
ולהעיר על דרך חקיקתם. בין היתר ידון הקורס במפורט על דרך חקיקתם של "חוק ההסדרים במשק 
)קצבאות  הביטוח הלאומי"  ו"חוק  הציבורי"  הדיור  "חוק  לישראל",  והכניסה  "חוק האזרחות  במדינה", 

משפחות ברוכות ילדים(.

מרכיבי הציון הסופי:
 85% בחינה סופית.

 15% הכנת עבודה על הצעת חוק.
עד 5 נקודות ציון מיטיב יינתן בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורים. 

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים , אך ייאסר שימוש במחשבים ובטלפונים ניידים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



המחאת חיובים ואיגוח  ד”ר דב סולומון

בעידן המודרני עיקר עושרם של בני האדם גלום בזכויות חוזיות: בחשבונות בנק, בתכניות פנסיה וביטוח, 
לפיתוח  חשובה  עסקאות  בו  לעשות  שניתן  כנכס  הזכות  ראיית  ועוד.  ערך  בניירות  תגמולים,  בקופות 

הכלכלה, בכלל, ולקידומו של שוק האשראי, בפרט.
הדין המודרני מכיר באפשרות לבצע עסקאות בזכויות. חלקו הראשון של הקורס ייוחד אפוא ללימוד דיני 
המחאת חיובים המסדירים את העסקאות בזכויות חוזיות הנפוצות במציאות העסקית-מסחרית. בחלקו 
איגוח   .)securitization( האיגוח  מכשיר  באמצעות  זכות  המחאת  של  מתקדם  ביישום  נעסוק  השני 
לפעילותה העסקית. השימוש  לגייס אשראי  לה  לקוחותיה מאפשר  כלפי  הזכויות החוזיות של חברה 
בכלי מימון חדשני זה התפשט בשווקים הפיננסיים המפותחים בעולם, והוא חודר בהדרגה גם לישראל. 
במסגרת הקורס נבחן את שאלת ההסדרה המשפטית של שוק האיגוח לאור הלקחים הישירים שהופקו 
הנוכחי  מהמשבר  והן   )ENRON( אנרון  האמריקני  תאגיד-הענק  של  קריסתו  מפרשת  הן  לאחרונה 

בשווקים הפיננסיים.

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

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

המשפט הבינ"ל ההומינטרי  פרופ’ דוד קרצמר

המשפט הבינלאומי ההומניטארי עוסק בהגבלות המוטלות על צדדים בסכסוך מזויין כדי למנוע סבל 
מיותר ופגיעה באלה שאינם משתתפים בפעולות לחימה.  הסוגיות שיידונו:

תחולת המשפט ההומניטארי א. 
מהו סכסוך מזויין ב. 

מקורות המשפט ההומניטארי ג. 
הבחנה בין סכסוכים בינלאומים וסכסוכים שאינם בינלאומיים ד. 

בחנה בין הזכות להשתמש בכוח לבין דיני הלחימה ה. 
עקרונות יסוד של המשפט ההומניטארי ו. 

הזיקה בין משפט הומניטארי לבין דיני זכויות אדם ז. 
שטחים כבושים ח. 

אחריות פלילית ושיפוט פלילי ט. 
תרופות י. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.
חומר הקריאה לשיעורים יפורסם באתר הקורס באינטרנט

השתתפות בשיעורים וקריאת חומר לשיעורים: חובה.  



המשפט הרפואי  עו”ד עדי ניב-יגודה

ובכלל  רבים,  שינויים  בישראל  הרפואית  המערכת  עברה  החולה,  זכויות  חוק  נחקק  עת   ,1996 משנת 
גישה המכירה באוטונומיה  לכיוון  יודע",  זאת המעבר מהגישה הפטרנליסטית לפיה "המטפל הוא כל 
לבחירותיו  מכריע  משקל  ומתן  הרפואי  ההליך  על  ההחלטה  במרכז  המטופל  הצבת  תוך  הפרט,  של 
ורצונותיו. במהלך הקורס נתחקה אחר סוגיות משפטיות, אתיות ומוסריות שמתקיימות בממשק שבין 

עולם המשפט, ובין עולם הרפואה.

במסגרת הקורס נדון בנשואים שלהלן: רפואה ציבורית למול רפואה פרטית;  תביעה בגין נזקי גוף -הלכה 
למעשה; חוות דעת מומחה; חקירת מומחה רפואי בבית המשפט; תרומת איברים למול סחר באיברים; 
טיפול רפואי חיוני למול טיפול קוסמטי; פונדקאות בישראל; הזכות למות בכבוד והחולה הנוטה למות; 
מעמד הילד ובני משפחתו במשפט הרפואי; ניגודי האינטרסים הרפואיים בתא המשפחתי; מידע גנטי - 

משמעויות והשלכות; ניסויים בבני אדם ועוד.

סוגיות  לניתוח  פרקטיים,  כלים  לצד  תיאורטי  ידע  לרכוש  למשתתפיו  לאפשר  נועד  הקורס  להדגיש, 
מתחום המשפט הרפואי. זאת בפרט לאלו המבקשים לעסוק בעתיד בתביעות אזרחיות-נזיקיות בכלל, 

ותביעות מסוג של נזקי גוף בפרט )רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה וכיו"ב(.

תנאי קדם: דיני נזיקין )אפשרי לימוד במקביל(.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הענישה הפלילית  פרופ’ בועז סנג’רו

א. תיאור הקורס
במהלך הקורס תיבחנה באופן ביקורתי תיאוריות שונות להצדקת הענישה הפלילית, תוך התייחסות 
להיבטים פילוסופיים, חברתיים ומשפטיים; תיבחנה תיאוריות השוללות את ההצדקה של הענישה 

הפלילית - במלואה או בחלקה; וייבחנו שיקולי הענישה הפלילית )גמול, הרתעה, מניעה, ושיקום(.
יידון שיקול-הדעת הרחב מאוד הניתן לשופטים על-ידי המחוקק; אופן הפעלתו על-ידי  לאחר מכן 
השופטים; ואפשרויות להגבלתו, לרבות עונשים מרביים נמוכים יותר, עונשים מזעריים  ו"עונשי מוצא".
לבסוף ייבחנו לאור התיאוריות עונשים שונים, לרבות: עונש מוות, מאסר, מאסר סירוגי, מאסר עולם, 
עבודות שירות, מאסר על-תנאי, קנס, קנס על-תנאי, שירות לתועלת הציבור, השבה ופיצוי; ותיבחנה 

אלטרנטיבות לענישה, כגון: מבחן, גמילה ושיקום בקהילה.

ב. מרכיבי הציון הסופי:
     בחינה סופית - 100%.

     ציון מיטיב - עד 5 נקודות בגין השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות.

ג. שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

ד. תנאי קדם: ציון 70 לפחות בקורס החובה "דיני עונשין".

ה. הנוכחות בשיעורים היא חובה. 

ו.  אין אפשרות להצטרף לקורס זה בשבוע השני )או השלישי( של הלימודים.



הפריה, הולדה והורות: הסדרים משפטיים ודילמות זכויות אדם   עו”ד הדס תגרי

הפריה,  לתהליכי  ביחס  האחרונות  השנים  בעשרים  התרחשו  עצומים  וחברתיים  טכנולוגיים  שינויים 
והולדה  וגיבושה של ההורות החברתית והמשפטית. אלו פתחו אפשרויות חדשות של הפריה  הולדה, 
בסיוע רפואי וחברתי, העשויות להיות כרוכות בתרומת זרע או ביצית או בנשיאת ההיריון על ידי מי שאינו 
ובשכלול האפשרות לערוך בדיקות  מיועד להיות ההורה, באפשרות הטכנולוגיות להולדה מן המתים, 
ומורכבים  רבים  חברתיים  תהליכים  מצטרפים  לאלה  ולאחריו.  ההולדה  תהליך  במהלך  שונות  גנטיות 
ובכללם שינויים במבנה המשפחה ובדפוסי ההורות, שינויים דמוגרפים ותהליכים פוליטיים ומשפטיים, 

וכל אלו מעלים סוגיות מוסריות, חברתיות ומשפטיות מורכבות הנוגעות לזכויות ואינטרסים חיוניים.
ההסדרים  בישראל,  וסותרים  מורכבים  ופוליטיים  חברתיים  כוחות  נוכח  וכן  האמורה,  המורכבות  לאור 
המשפטיים של תהליכי הפריה, הולדה, והורות מתאפיינים בחסרים ובבעיות קשות, בין השאר על רקע 
זירה  סוגיות אלה מהוות  אותה.  וההשפעה הדתית המאפיינת  בישראל  דיני המשפחה  מבנה מערכת 
אקטואלית ביותר של מאמצי חקיקה אינטנסיביים שבחלקם כבר הביאו לשינויים משפטיים המשקפים 
איזונים בעייתיים וחלקם תלויים ועומדים. בקורס זה נבקש לעמוד על האופן בו מסדיר המשפט הישראלי 
סוגיות מורכבות אלה; לנתח את סוגיות זכויות האדם והאינטרסים החברתיים שהן מעלות; לשקול את 
ההסדרים הרצויים שעל המשפט הישראלי לשאוף אליהם, ואת הבעיות המשפטיות והחברתיות שיש 

להיערך אליהן במצב הקיים. 

 מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. 
ציון מיטיב של עד 5 נקודות יינתן במקרים יוצאי דופן של השתתפות איכותית במיוחד. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

השוואת סוגיות בדיון פלילי למשפט הקונטיננטאלי  ד”ר חאלד גנאים

קיימות שתי שיטות: השיטה האדברסרית שמקורה במשפט האנגלו- בעולם המשפט הפלילי הדיוני 
אמריקני והשיטה האינקוויזיטורית שמקורה במשפט הקונטיננטאלי. המשפט הישראלי, שמאמץ בעיקר 
את השיטה האדברסרית, קלט הסדרים שמקורם בשיטה האינקוויזיטורית, בייחוד  בעקבות חקיקת חוק 
וחירותו. בשיעור נציג את הקווים הכלליים של שתי השיטות, נערוך השוואה ביניהן  יסוד: כבוד האדם 
כגון המעמד,  נדון בסוגיות ספציפיות,  וכן  תוך התמקדות במטרות השונות של הפרוצדורה הפלילית, 
הזכויות והחובות של החשוד, הנאשם, המאשים, השופט ונפגע העבירה בהליך הפלילי; הזכות והחובה 
לייצוג חשודים ונאשמים; זכות העיון בחומר החקירה של נאשם ושל חשוד; מעמדן של ראיות שהושגו 
באמצעים לא חוקיים; פסלות שופט; חומרת העבירה כעילת מעצר; שימוש בכוח קטלני לשם מעצר; 

הסדרי טיעון; עיוות דין כעילה למשפט חוזר.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות על השתתפות פעילה ומועילה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



השפעות חוקתיות על דיני הראיות בפלילים  עו”ד נעמי אלימלך-שמרה

לדיני הראיות זיקה הדוקה למשפט החוקתי. מתבטאים בהם איזונים מורכבים בין אינטרסים ציבוריים 
ופרטיים בסיסיים.

קורס זה יעסוק בזכויות חוקתיות אשר משפיעות על דיני הראיות בפלילים. הקורס יתמקד בהסדרים 
חוקתיים שנקבעו בדין הישראלי ובדין האמריקני, בין היתר, בסוגיות הבאות: זכות הנאשם לזיכוי מחמת 
ספק סביר ומגבלותיה, זכות הנאשם לחקור את עדי התביעה והשפעתה על הקבילות של עדות שמיעה, 
אופי הנאשם כראיה במשפט, זכות השתיקה והחיסיון מפני הפללה עצמית, קבילות הודאות נאשמים 

ופסילת ראיות אשר הושגו שלא כדין ועוד.

תנאי קדם: לימוד הקורס "דיני ראיות" )אפשרי במקביל(.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הערה: הקורס אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בסמינריון "השפעות חוקתיות על דיני הראיות 
בפלילים".

הנוכחות  בשיעורים היא חובה.

זכויות אדם בחברה שסועה  ד”ר גילה שטופלר

ערבי   – היהודי  השסע  הם  בה  המרכזיים  השסעים  שני  שסועה.  חברה  היא  הישראלית  החברה 
והשסע החילוני - דתי. שסעים נוספים המאפיינים את החברה הישראלית הם השסע העדתי והשסע 
המעמדי. בקורס נדון בשאלה מהו מקומן הראוי של זכויות האדם בחברה שסועה? האם יש לאפשר 
ליתן  יש  האם  "ישראלי"?  לאום  של  בקיומו  להכיר  יש  האם  בירושלים?  הגאווה  מצעד  של  קיומו 
ניתן לטעון שקיומם  ישראל הערבים? מחד  כגון חרדים או אזרחי  אוטונומיה חינוכית לקבוצות מיעוט 
לפרטים  הגנה  שתתן  האדם  זכויות  על  יותר  רחבה  הגנה  מצדיק  עמוקים  חברתיים  שסעים  של 
פרשנות  מחייב  עמוקים  שסעים  של  שקיומם  לטעון  ניתן  מאידך  הרוב,  של  כוחו  מפני  ולמיעוטים 
המיעוט  זכויות  חשבון  על  גם  המשותף,  המכנה  מציאת  ועל  פשרה  על  דגש  ושימת  זכויות  של  צרה 
והפרט. אנו נדון בשאלות הללו בהיבט התיאורטי ובהיבט המעשי תוך דיון בדוגמאות מהארץ ומחו"ל. 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הערה: נוכחות בשיעורים מהווה תנאי לזכאות לגשת לבחינה הסופית.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



זכויות אדם ושינוי חברתי  פרופ’ משה כהן-אליה

הקורס יחולק לשניים: בחלק הראשון נדון במשמעויות התיאורטיות והפוליטיות של זכויות האדם: למה 
מה  מפלגתית-פוליטית?  בהשתייכות  תלויה  אדם  בזכויות  התמיכה  האם  האדם?  מזכויות  לנו  אכפת 
בתוך  והמידתיות  האיזון  של  המקום  מה  ברצינות"?  הזכויות  את  "לקיחת  של  המשפטית  המשמעות 
תפישת זכויות האדם? בחלק השני של הקורס נדון בדרכים להניע שינוי חברתי תוך שימוש בשיח זכויות 
לשם שיפור מצבן של קבוצות מוחלשות, כגון נשים, ערבים, הומואים, ועניים. נעריך את האפקטיביות ואת 
הלגיטימיות של אסטרטגיות שונות לשינוי חברתי, ובהן התדיינויות, שתדלנות, חינוך, פניה לתקשורת, 
שסועה  חברה  של  בתנאים  חברתית  לשנות  היכולת  גבולות  את  נבחן  כן  האזרחית.  בחברה  ופעילות 

ובהינתן "מלחמות תרבות" חריפות בישראל. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

ציון מיטיב עבור השתתפות תורמת: 5 נקודות.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תנאי קדם: דיני חוקה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות אדם במשפט הבינלאומי  פרופ’ דוד קרצמר

הענף של זכויות אדם הוא ענף חדש במשפט הבינלאומי שהתפתח אחרי מלחמת העולם השניה, כאחד 
מלקחי השואה. הקורס יעסוק בהתפתחות הענף; האמנות הבינלאומיות העיקריות; היחס עם משפט 
וסוגיות  רלטביסטיות;  גישות  לעומת  אוניברסליסטיות  גישות  עיקריים;  בינלאומיים  מוסדות  מדינתי; 
נבחרות, ביניהן  הזכות לחיים; הזכות לא להיות נתון לעינויים; הפליה; הגנה על מיעוטים וזכויות כלכליות 

וחברתיות. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

חומר הקריאה לשיעורים יפורסם באתר הקורס באינטרנט.

השתתפות בשיעורים וקריאת חומר לשיעורים: חובה.  



זכויות הנאשם במשפט הפלילי הבינלאומי   ד”ר קרין קלוו-גולר

בהליכים  הנאשם  של  והדיוניות  המהותיות  הזכויות  על  ידע  לרכוש  למשתתפים  לאפשר  נועד  הקורס 
שמתנהלים בטריבונלים הפליליים ובבית הדין הפלילי הבינלאומי שהוקמו בסוף המאה ה-20. הזכויות 
האמורות ייבחנו החל מתחילת היותו  של האדם חשוד, ויכללו את התנאים להעברת הנאשם ממדינת 
הימצאותו  למקום מושבם של הטריבונלים או של בית הדין, זכויותיו במהלך ההליך המתנהל כנגדו משלבי 
זרה, משפט חוזר. התפתחות  ביניים, הערעור, ביצוע העונש במדינה  הגשת כתב אישום כולל שחרור 
זכויות הנאשם במישור הבינלאומי תבחן לאור הכללים שבחוקת הגופים השיפוטיים האמורים, כולל כללי 

הפרוצדורה והתפתחותם באמצעות הפסיקה.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

.ICC-וה ICTY -שיטת הבחינה: ספרים סגורים, למעט אמנת רומא וחוקת ה

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות נשים, פמיניזם ומשפט  ד”ר גילה שטופלר

ניתן למצוא בה בעת חקיקה מתקדמת למניעת אפליית נשים כגון החוק למניעת  במשפט הישראלי 
הטרדה מינית וחקיקה המנציחה אפליית נשים כגון דיני הנישואין והגירושין. למול ההצהרות על שוויון 
בשכר.  נשים  ואפליית  נשים  נגד  אלימות  כגון  תופעות  הישראלית  במציאות  רווחות  בישראל  האישה 
הגורמים  הם  מה  ולבחון  בישראל  ובחברה  במשפט  האישה  מעמד  את  לסקור  היא  הקורס  מטרת 
והאם  המכשילים את שוויון האישה, מה הם הכלים שהמשפט הישראלי מעמיד לשם השגת השוויון 
כלים אלה מספיקים. תחילה נדון בתאוריות פמיניסטיות שונות כגון פמיניזם ליברלי, פמיניזם רדיקלי 
ופמיניזם תרבותי ונבין כיצד כל אחת מהתאוריות הללו מסבירה את קיומה של אפלייה נגד נשים ואילו 
פתרונות היא מציעה לבעיה. לאחר מכן נדון בסוגיות פרטניות המייצגות תחומים שונים אך שלובים של 
אפליית נשים החל מזכות האישה על גופה )אונס, הפלות, פורנוגרפיה( דרך מעמד האישה במשפחה 
)דיני נישואין וגירושין(, אל מעמדה בקהילה )רב תרבותיות וזכויות נשים(, בשוק העבודה )אפלייה בשכר, 

אפלייה בשל הורות( ובחיים הציבוריים )פוליטיקה, צבא, מוקדי קבלת החלטות(. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



זכויות עובדים כזכויות אדם  גב’ עינת אלבין

אחד הדיונים המרכזיים המתנהלים כיום בתחום דיני העבודה הוא השימוש בשיח זכויות האדם על מנת 
בארבעת  העבודה  בעולם  שאירעו  הדרמטיים  השינויים  במסגרת  נערך  זה  דיון  עובדים.  זכויות  לקדם 
העשורים האחרונים אשר השפיעו בצורה משמעותית על מצבם של העובדים בשוק. תהליכי גלובליזציה, 
כניסה של נשים ומיעוטים לשוק, שבירתו של דפוס העבודה המסורתי ועוד, שינו את פני שוק העבודה 
ומעוררים שאלות רבות בכל הנוגע למשפט העבודה – מבנהו, תכליתו והצדקתו. כאן נכנס שיח הזכויות 
אשר מועלה כאפשרות חלופית או משלימה למתן הגנה לעובדים.  מטרתו של הקורס המוצע היא להכיר 
את התהליכים המשפיעים כיום על שוק העבודה ועל מוחלשותם של עובדים, תוך הצפה ודיון בשאלות 
הפוטנציאלים  את  זו  במסגרת  ולבחון  ובישראל,  בעולם  העבודה  למשפט  מציבים  שהם  ובאתגרים 
והבסיס  דיני העבודה  יתחיל בדיון על מטרות  והמגבלות של שיח הזכויות בהגנה על עובדים. הקורס 
התיאורטי של שיח זכויות האדם, כאשר בהמשך יבחן הקורס את השינויים החלים בתחום העבודה דרך 

מושגים תיאורטיים אלה. החומרים יכללו ספרות מתחומי מדעי החברה והמשפט.

תנאי קדם: לימוד קודם או מקביל של דיני עבודה.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
עד 5 נקודות מיטיב עבור השתתפות פעילה ותורמת.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

חוק ופורעי חוק - מאדיפוס עד קלינט איסטווד  ד”ר אילנה שילה

העומדות מאחורי  החוק  הפילוסופיות של  ובתפיסות  ובקולנוע  בספרות  החוק  בייצוגי  יתמקד  הקורס 
ייצוגים אלה. נקרא וננתח את אנטיגונה,  טרגדיה המדגימה את הקונפליקט בין צדק ומוסר לחוק המדינה; 
את סיפורה של שירלי ג'קסון, "ההגרלה", המראה כיצד הופכות נורמות חברתיות לחוקים דרקוניים; את 
סיפורו של קפקא "לפני שערי החוק”, המרמז על פרימת הקשר בין חוק ומשמעות; את הרומן של אלבר 
מוסיקת  הרומן  ואת  האבסורד,  פילוסופית  של  מהפרספקטיבה  הרצח  סוגיית  את  הבוחן  הזר,  קאמי, 

המקרה מאת פול אוסטר, המתאר באורח מטלטל את הקשר בין )פריעת( חוק, הון ושלטון.
במערבון   הדיבור,  וחופש  המדינה  בחוקי  הדן  הקופים,  משפט  קרמר  סטנלי  של  בסרטו  נצפה  גם  כן 
Hang Them High בכיכובו של קלינט איסטווד, המציג את התפיסה הרומנטית של פריעת חוק כפי 
שהיא משתקפת במערבון האמריקאי, ובסרטם של האחים כהן האיש שלא היה שם, המציב את עקרון 

אי הוודאות של הייזנברג בתשתית מערכת המשפט. 
רשימת היצירות אינה סגורה והיא עשויה להשתנות.

מרכיבי הציון הסופי: 
15% השתתפות בשעורים.

25% עבודה בהיקף של 1000 מילה.
60% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



חלוקת רכוש במשפחה  ד”ר שלי קרייצר-לוי

מטרת הקורס היא לעסוק בשאלות הקנייניות במסגרת המשפחתית. אלה סוגיות הרלבנטיות לחיי היום 
יום של רוב האנשים, וכן לכל עורך דין שעוסק הן בתחום המשפחה והן בתחום הקנייני אזרחי. כך, הקורס 
יחסי ממון,  זוג,  גישור במסגרת  ירושה, מתנות ואפשרות חזרה מהן, קשרי הממון בין בני  ידון בענייני 
נאמנויות ובפרט ההקדש המשפחתי, וכן סוגיות הנוגעות לניהול רכוש של קשישים כגון כשרות לניהול 

נכסים, שימוש בירושה לצורך קבלת טיפול ועוד. כמו כן נערוך דיון ביקורתי במגוון הכללים שיילמדו.
 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

חשבונאות למשפטנים  ד”ר רימונה פלס

ודוחות  כספיים  דוחות  של  וניתוח  לקריאה  וכלים  ידע  לסטודנטים  להקנות  היא  הקורס  של  מטרתו 
ניהוליים. הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

1.   השפעת העקרונות החשבונאיים על הדיווח הפיננסי.
2.   הבנת הדיווח הפיננסי והכרת הדוחות הכספיים ומטרתם.

3.   ניתוח הדוחות הכספיים והערכת החברה.
4.   תמחור מוצרים והשפעתם על ההחלטות האסטרטגיות.

5.   ניתוח נקודת האיזון והבנת השלכותיו.
6.   בניית תקציב.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

חובת הגשה של 80% מהתרגילים שינתנו במהלך הסמסטר. 
שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



טרור משפט ובטחון לאומי  עו”ד אריה רוטר

לדון בהיבטים המשפטיים הנגזרים מהסוגיות הביטחוניות ,המדיניות והאידיאולוגיות, של תופעת הטרור. 
הקורס יאפשר לסטודנט היכרות עם עולם מושגים מתחום  הביטחון הלאומי, האסטרטגיה והמשפט, 
הקורס  באיזורנו.  הטרור  בעיית  על  בדגש  המקומי  והטרור  הבינלאומי  הטרור  לתופעת  בהתייחסותם 
יחדד את המתח שבין המחויבות לשלטון חוק בדמוקרטיה מערבית לבין המחויבות למאבק יעיל בטרור- 

ויעסוק באתגר ליישב בין שתי המחויבויות הללו במסגרת הכוללת של הביטחון הלאומי.

תיאור תמציתי של מרכיבי הקורס ותכניו:

המרכיב הראשון: הקורס יעסוק בתופעת הטרור על מאפייניה השונים:  ההגדרות השונות של המושג 
בזירות  השנים  לאורך  והתפתחותו  הטרוריסטי"  "הרציונאל  השונות,  ההגדרות  שבין  וההבדלים  טרור 
השונות, האיום של הטרור על אורח החיים הדמוקראטי והשינויים שחלו באופי הפעילות וההתארגנות 
הטרוריסטית ובאיום הנובע כפועל יוצא ממנו, מיקום הטרור והלחימה בו בתוך  ההגדרות המקובלות של 

הביטחון הלאומי. 

לחימה  של  ובדילמה  בטרור,  הדמוקראטיות  המדינות  של  ההתמודדות  בדרכי  יעסוק  השני:  המרכיב 
ניתוח  זו,  יעשה  ומידתיות בהפעלתו. במסגרת  ,ריסון הכוח  זכויות אדם  יעילה בטרור מול שמירה על 
שעומדים  המשפטיים  הכלים  של  וכן  האחרונים  העשורים  לאורך  המשתנה  המשפטית  התפיסה  של 
לרשות המדינה במלחמתה בטרור; ייעשה ניתוח של פסיקת בית המשפט העליון תוך התייחסות לדין 
המקומי וכן למשפט הבינלאומי. ייעשה ניתוח ביקורתי של המצב המשפטי אגב דיון במספר סוגיות  יסוד 

משפטיות  בהקשרים הללו.

והבינלאומיים שעוסקים בלחימה בטרור,  יעסוק במנגנונים המדינתיים  של הקורס  השלישי:  המרכיב 
יעסוק  כן  ובחלוקת האחריות שביניהם ובתשתית החוקית על פיה הם פועלים. כמו  בשיתוף הפעולה 
חלק זה גם בדיון עיוני - משפטי במגוון של דילמות שהלחימה בטרור מעוררת, כמו "פרדוקס הסיכול", 
האבחנה בין סיכול לפענוח ומשמעויותיה, הדמוקרטיה המתגוננת 'כשידה האחת קשורה לאחור' ועוד.

שיטת הלימוד וההוראה:
התלמידים  על-ידי  סוגייה  של  והצגה  ניתוח  התלמידים,  של  עצמית  הכנה  פרונטאליות,  הרצאות 

)וולונטארית ובצוותים( ובחינה.

דרישות הקורס:
1.  נוכחות פעילה בכל השיעורים - חובה )היעדרות מעל  ל-4 שיעורים תשלול  את הזכות לגשת

     לבחינה בסוף הסמסטר(.
2.  מטלת ביניים - אופציונאלית לתלמידים שיבחרו בכך:  עבודה בכתב בהיקף של כ-10 עמודים,  
     שתכלול  ניתוח של   סוגייה שתאושר מראש )אפשרי  בזוגות(   )ייחשב ל-30% מהציון הכולל(.  

3.  בחינה בסיום הקורס - 100% מהציון )למי שיבחר להגיש עבודה - 70% מהציון(. 
4.  ציון מיטיב / "בונוס" - עד 5 נקודות, יוענק לתלמידים ראויים לפי שיקול דעת המרצה. 

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.



כתב העת   Law and Ethics of Human Rights    עורך ראשי: פרופ’ משה כהן-אליה

כתב העת יוצא לאור בהוצאה האלקטרונית של אוניברסיטת ברקלי )bepress( משנת 2007 והוא מבין 
בסדנת  נוכחים  יהיו  המערכת,  חברי  התלמידים,  האדם.  זכויות  בתחום  בעולם  המובילים  העת  כתבי 
חוקרים בינלאומית בנושא: Rights and Reciprocity שתתקיים בתל-אביב בינואר 2011 בהשתתפות 
חוקרים בעלי שם עולמי בתחום. התלמידים אמורים לבצע עבודת עריכה מהותית וטכנית על המאמרים 

שיתקבלו לפרסום בחוברת הרביעית של כתב העת. 
יימשך לאחר תום  כהונת המערכת תימשך עד למועד הפרסום של החוברת השנתית )אף אם הדבר 

שנת הלימודים(. עיקר עבודת העריכה מתקיים בסמסטר ב'.
תלמיד, חבר מערכת כתב העת, יהיה פטור - לפי המלצת העורך ובאישור הדיקן - מלימוד קורס בחירה 

משפטי של 4 נקודת זכות עבור שנת חברות המערכת. 
עובדת כהונתו של התלמיד כחבר מערכת של כתב העת תצוין בגיליון הציונים של התלמיד.

דרישות קבלה:
     חברי המערכת ייבחרו על-ידי העורך מקרב תלמידים מצטיינים משנה ב' ו-ג' אשר יגישו את  

       מועמדותם בצירוף קורות חיים וגיליון ציונים.
     נדרשת שליטה טובה בשפה האנגלית.

     הקבלה לקורס זה היא לאחר ריאיון אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. 

כתב העת "עלי משפט"  השופט רחמים כהן

המרכז האקדמי מוציא לאור כתב עת משפטי - "עלי משפט".  .1
המערכת מורכבת מתלמידי המרכז האקדמי.  .2

חברי המערכת ייבחרו ע"י העורך מתלמידי שנים ב' ו-ג' אשר יגישו את מועמדותם.  .3
תלמידים המעונינים להימנות על מערכת כתב העת, יידרשו להגיש בקשה בכתב וקורות חיים     .4

וירואיינו ע"י העורך במהלך חופשת הקיץ.   
הקריטריון העיקרי לקבלת תלמידים כחברי מערכת, הוא הצטיינות בלימודים.  .5

כהונת המערכת תימשך עד לסיום הוצאת החוברת השנתית, גם אם הדבר ימשך לאחר סיום   .6
שנת הלימודים.  

תלמיד, חבר מערכת כתב העת יהא פטור, לפי המלצת העורך ובאישור הדיקן, מלימוד קורס     .7
בחירה משפטי של 4 נקודות זכות עבור שנת חברות במערכת. למד התלמיד קורס מעשי, יהא   

פטור מלימוד קורס בחירה משפטי בהיקף 2 נ"ז בלבד, עבור שנת חברות במערכת.  
תלמיד אשר מאמר או רשימה מפרי עטו יפורסמו בכתב העת יהא פטור, עפ"י המלצת העורך       .8

ובאישור הדיקן, מלימוד מקצוע בחירה משפטי של -2 נקודות זכות. פטור זה יינתן פעם אחת     
בלבד, גם אם פרסם התלמיד יותר ממאמר אחד.  

פרסם תלמיד מאמר בכתב העת או כיהן כחבר מערכת, תצוין עובדה זו בגיליון הציונים של     .9
      התלמיד.

על פי תקנון הלימודים, לא ניתן ללמוד יותר מ-10 נ"ז קורסים מעשיים, במהלך התואר.  .10

הקבלה לקורס זה, היא לאחר ריאיון אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. 

הערה: ניתן להשתתף בכתב עת אחד בכל התואר, סטודנט שהשתתף בכתב העת המשפטי "עלי משפט",
לא יוכל להשתתף בכתב עת משפטי  בשפה האנגלית בתחום זכויות האדם ולהיפך.



כתיבה משפטית ואקדמית  גב’ מיכל אהרוני

חיים ומוות ביד הלשון - ולפעמים גם הציון. רמת הכתיבה של הסטודנטים משפיעה באופן מכריע על 
גם כאחד מסימני ההיכר של  ובהירה נחשבת  רהוטה  התרשמות הקורא במסגרת האקדמית. כתיבה 
עורכי הדין הטובים. מטרת הקורס היא להקל על הכתיבה ולשכלל את יכולתם של הסטודנטים לכתוב 

מסמכים משפטיים ואקדמיים בהירים ואפקטיביים. 
בין הנושאים שיילמדו )כתיבה משפטית(: ניסוח תמציתי ובהיר;  דיוק תוכני ולשוני בניסוח; בניית טיעון 

משכנע; מבנה אפקטיבי של כתבי טענות וחוות דעת משפטיות; הטון והז'אנר של הכתיבה. 
)כתיבה אקדמית(: קריאה ביקורתית; שימוש נכון במקורות הספרות ועוד.

הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם נכונות לדיון פומבי, ולעיתים ביקורתי, על כתיבתם.

ובבית, כתיבה של כתבי טענות ושל חיבורים  הקורס: סדנה מעשית, הכוללת תרגול בכיתה  מתכונת 
אקדמיים, ודיון בכיתה על הנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס: נוכחות חובה, הכנת תרגילים בכתב בכיתה ובבית, השתתפות בדיון הביקורתי בכיתה.

מרכיבי הציון הסופי: 
60% עבודות שוטפות.

10% השתתפות בכיתה.
30% בחינה סופית.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.   

מבוא למשפט מוסלמי  פרופ’ גדעון ליבזון

הקורס יקיף מספר נושאים: מושגי יסוד של המשפט המוסלמי; מקורות היסטוריים, ספרותיים ומשפטיים; 
עיקרי ההבדלים בין שיטות המשפט הסוני והשיעי והחילופים בתוך האסכולות הסוניות השונות;

משפט קונסטיטוציוני; מלחמת הקודש ומעמד המיעוטים באיסלאם. מערכת בתי דין וסדרי הדין הנהוגים 
בהם, עקרונות, פרשנות ודרכי פסיקה; נושאים נבחרים מתחום המשפט הפרטי, הפלילי ודיני משפחה, 
כולל ירושה והקדש. דיון מיוחד יוקדש להלכה המוסלמית בתקופה המודרנית במדינות מוסלמיות שונות 
בקרב מיעוטים מוסלמים באירופה ומשפט מוסלמי במדינת ישראל ולפסיקת בתי המשפט בארץ בענייני 

המעמד האישי. בבליוגרפיה מומלצת תימסר בתחילת שנת הלימודים.
 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 7 נקודות מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. 

  



מבוא לקניין רוחני  עו”ד עמיר פרידמן

עולם קנייני הרוח הנו עולם עשיר ומגוון, הכולל בחובו תחומים רבים לרבות דיני הפטנטים, זכויות היוצרים, 
סימני המסחר, המדגמים, העוולות המסחריות )גניבת עין, הכבדת גישה(, המחשבים, האינטרנט ועוד. 
תחומי  משנה אלו הופכים את עולם הקניין הרוחני לעולם משפטי תוסס, מרתק, דינאמי, מורכב וחשוב 

ביותר. 
תחומי הקניין הרוחני חולשים, למעשה, אל עבר כל פינה אפשרית בתעשייה, בטכנולוגיה ובמסחר 
העיצוב,  הצילום,  הספרות, המוניטין העסקי,  המוסיקה,  הבמה,  תחומי  לרבות  הבינלאומיים, 
ההגבלים  הספורט, התאגידים,  המחשבים,  התקשורת,  האינטרנט,  הקבצים,  שיתוף  תוכנות 
העסקיים ועוד.  רב גוניות תחום זה, מחייב את ערכאות השיפוט לתור אחר פתרונות חדשניים, 
נעלות. ומשפטיות  כלכליות, מסחריות  השלכות  בעלות  לשאלות  מענה  לתת  מנת   על 

  
שפעילויות  רחבה, שעה  משפטית  להכרה  זכה  המודרני  המסחר  בעולם  רוחני  קניין  של  ערכו 
ידי  ופותח על  שנצבר  הרוחני  הידע  וניצול  לשימוש  הזכות  על  מושתתות  רבות  מסחריות 
בתחומי הקניין  ומורכבות  חדשות  סוגיות  עמו  הביא  והאינטרנט  המחשבים  עידן  הקניין.  בעלי 
ההתפתחויות הטכנולוגיות. קצב  את  להדביק  ניסיונו  תוך  המשפט  עוסק  בהם  וגם  הרוחני 

המציאות העסקית, מחייבת כיום את מרבית העסקים בשוק להגן על נכסים בלתי מוחשיים, מתחום 
הקניין הרוחני, כגון מוניטין, סודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, סימנים מסחריים ועוד. בד בבד, הגדילה 
ה"משפטיזציה" של החברה את מודעות הציבור לחשיבותן של זכויות הקניין הרוחני. כתוצאה מכך, גם 
אנשים פרטיים, ולא רק עסקים, מבקשים להנות ולקצור רווחים מזכויות הקניין הרוחני. היום, למשל, אין 
זה נדיר שגם ממציא פרטי, כגון סטודנט לעיצוב תעשייתי, קולנוע או פרסום, יפעל להגנת זכויות הקניין 

הרוחני הטמונות בעבודות שיצר במסגרת לימודיו.
מהותם,  על  לעמוד  ניסיון  מתוך  השונים,  רובדיהם  על  הרוחני,  הקניין  תחומי  להצגת  יוקדש  הקורס 

חשיבותם וטבעם של דינים אלו, המוצבים כיום באור הזרקורים במשפט הישראלי והבינלאומי.

מרכיב הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. 

מוסר ומסחר - אחריות חברתית של תאגידים  ד”ר רונית דוניץ-קידר

חופשית,  תחרות  של  פרקטיקות  עפ"י  המתנהל  עולם  כעל  העסקי  העולם  על  לחשוב  מקובל 
ואחריות  מוסרית  רגולציה  של  שאלות  הכלכלית.  התועלת  מירב  את  להפיק  שאיפה  מתוך 
ציבוריים  וגופים  מדינות, ממשלות  על  כמוטלות  הציבורי  בשיח  נתפשות  זאת,  לעומת  חברתית, 
הענק  תאגידי  של  והפוליטי  הכלכלי  בכוחם  העלייה  עם  האחרונות,  בשנים  ואולם,  מטעמן. 
אלה.  תאגידים  על  גם  וחברתיים  אתיים  כללים  להחיל  הקריאה  להישמע  החלה   הרב-לאומיים, 
הקורס יבחן תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידים, מתוך 
הבנה כי על חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילותם על החברה בכללותה. בין אלה 
ניתן למנות את הקריאה למחויבות "ירוקה", את "התו החברתי" המוענק לחברות המתחייבות לעמוד 
בקריטריונים החברתיים של שמירה על זכויות עובדים ועל גישה לאנשים עם מוגבלויות, הקריאה 



למחויבות תאגידים רב-לאומיים להגנה על זכויות אדם, ועוד. הדיון בתפישות אלה ייעשה מתוך מבט 
רחב על השאלות האתיות המתעוררות בעקבות תפישות חדשות אלה, תוך דיון בסוגיות של היקף 
האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, מקור הסמכות של רגולציה כזו )הסדרה עצמית מול 
הסדרה בינלאומית מחייבת(, שאלות של פלורליזם משפטי, שאלות של אכיפה, של היקפן ועומקן של 
חובות תם-לב הלב וההגינות בעסקים, מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר רחב זה, ועוד.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה.

שיטת הבחינה: תקבע בהמשך.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

מיסוי מקרקעין  ד”ר ליאור דוידאי

הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע המס בתחום מיסוי המקרקעין ובכללים למיסויו לאור 
עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס יעמוד הניתוח הכלכלי של 
ההסדרים הקיימים בעולם מיסוי המקרקעין והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי.
במסגרת הקורס יידונו היבטים עיוניים ופרקטיים של עקרונות מיסוי המקרקעין בשיטת המס הנהוגה 
בישראל, תוך בחינת הסדרים דומים בשיטות משפט אחרות ותוך ניתוח הזיקה הקיימת בין דיני המיסים, 
דיני הקניין ודיני החוזים. הקורס ינתח את הסדרי המס המושתים על מיסוי מקרקעין לפי דיני המס 
השונים: דיני מס שבח מקרקעין, דיני מס רכישה ומס מכירה, דיני מס הכנסה, דיני מס ערך מוסף ודיני מס 
רכוש, תוך יצירת שילוב ואיזון ביניהם. הקורס ישלב ידע תיאורטי להבנת הנושאים המשפטיים והתמודדות 

באופן מעשי עם החשיבה המשפטית בחקיקה ובפסיקה.

מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:
1.  הבחינה בסיום הסמסטר מהווה 100% מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור, למעט: 

     1.  תוכניית הקורס וחוברת חקיקה, ובלבד שלא כתוב עליהן דבר; 
     2.  עמוד אחד, כתוב מצידו האחד, בגודל A4, בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה. 

ציון מיטיב לפי שיקול-דעתו של המרצה - עד 5 נקודות.

תנאי קדם: לימוד הקורס דיני מיסים במקביל.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



מיסוי תאגידים ד”ר בני קלדרון

הפעילות העסקית במשק מתנהלת במידה רבה באמצעות תאגידים. במסגרת כלל ההיבטים המשפטיים 
לביצוע  כלים  לתת  נועד  הקורס  חשוב.  מקום  המס  שיקולי  תופסים  זו,  לפעילות  הנוגעים  והכלכליים 
הבחינה המיסויית, תוך ניתוח ההוראות הרלוונטיות בפקודת מס הכנסה ודיון במתווי המס האפשריים 
שבהתאגדות  המיסויים  והחסרונות  היתרונות  היתר,  בין  יידונו,  הדיון  במסגרת  המס.  חבות  להפחתת 
ומניותיו, המיסוי בחלוקת רווחים, המיסוי בפירוק, מיסוי תאגידים  כחברה, מיסוי מכירת נכסי התאגיד 
מיוחדים )כגון שותפות, חברה משפחתית, חברה שקופה ומוסד ציבורי(, שינויי מבנה )מיזוגים, פיצולים, 

העברת נכסים תמורת מניות( ומיסוי תאגידים זרים בישראל.

תנאי קדם: קורס דיני מסים )מיועד לתלמידי שנה ד' בלבד(.

מרכיבי הציון הסופי:
90% בחינה  סופית.

10% השתתפות פעילה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

מעשה מול מחדל במשפט הפלילי  ד”ר רוני רוזנברג

ההבחנה בין מעשה לבין מחדל היא אולי ההבחנה המעניינת והמושרשת ביותר בחשיבתנו המשפטית 
והמוסרית. הדין הפלילי והנזיקי וכן החשיבה המוסרית האינטואיטיבית יוצרים הבדל משמעותי בין מחדל 
או  כמעשה  אירוע  סיווגו של  הופכת את שאלת  זו  עובדה  זהה.  לנזק  לבין מעשה שגרם  לנזק  שגרם 
כמחדל לשאלה חשובה אך לאו דווקא קלה לפיצוח מבחינה משפטית. בהקשר זה יש לציין כי למרות 
בנוגע  אחידה  עמדה  אין  הישראלית  שבפסיקה  הרי  משפטית,  מבחינה  מקובלת  בהבחנה  שמדובר 

לסיווגו של אירוע כמעשה או כמחדל.  
על אף האמור, רבים מן ההוגים המודרניים סבורים כי להבחנה בין מעשה לבין מחדל אין על מה לסמוך. 
מובן כי אם נקבל עמדה כזו הרי שהיא אמורה לשנות באופן משמעותי את הפרקטיקות המשפטיות 

שלנו. 
לנוכח האמור יעסוק הקורס בגישות המצביעות על רציונלים מוסריים ומשפטיים לבהחנה בין מעשה 
לבין מחדל ובביקורות ביחס לרציונלים אלה. כמו כן, יעסוק הקורס בשאלות משפטיות חשובות הנובעות 
מהבחנה זו, כגון ההבחנה בין המתת חסד אקטיבית לבין המתת חסד פאסיבית. בנוסף, יתמקד הקורס 
בסוגיות סיוע במחדל ושידול במחדל, בסוגי העבירות המחדליות שיכולות לשמש כמקור חובה לפעול 
גם  יתייחס הקורס  זו  לבין מחדל. במסגרת  בין מעשה  וכן בהבדלים ברמת הענישה  בעבירות תוצאה 

להבדל בין הדין הפלילי לבין הדין הנזיקי ביחס להבחנה בין מעשה לבין מחדל. 

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות  בשיעורים היא חובה.



משפט השלטון המקומי : עקרונות, מבנה וסמכויות  עו”ד נחמיה אבנרי

"לאזרח... הממוצע, האפשרות לבריאות, אושר והתקדמות למימוש האידיאל היווני העתיק בדבר 'הטוב 
.)Grahm Wallas( "הנפלא' תלויה ברשות המקומית בה הוא תושב, יותר מאשר כל גורם אחר בסביבתו

לצד שלוש הרשויות: המחוקקת, השופטת והמבצעת המרכיבות את השלטון המרכזי, ניצבות למעלה 
תחומי  מסדיר  המקומי  השלטון  מקומי".  "שלטון  כולל:  שם  תחת  הנכללות  מקומיות  רשויות   250 מ- 

שלטון רבים ומגוונים במכלול היבטים הקשורים לחיי הפרט והקהילה. 
לפעילות השלטון המקומי מעורבות נרחבת והשפעה משמעותית על אורח חיי התושבים ואיכותם. כל 
אחד מאיתנו מתחכך בקביעות עם הרשות המקומית, שומע עליה רבות בתקשורת, אך בדרך כלל יודע 

מעט מאוד על היסודות עליהן היא מושתתת והבעיות עימן היא נדרשת להתמודד.
בקורס נעסוק במגוון נושאים הקשורים לשלטון המקומי, ובהם: מעמדה המשפטי של הרשות המקומית; 
היחס בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי; בחירות לרשות המקומית; מבנה ארגוני של הרשות 

המקומית; סמכויות הרשות המקומית; חוקי עזר; תקציב; תאגידים עירוניים.

לידע הנלמד בקורס חשיבות רבה לכל משפטן הדן בזכויות וחובות של תושבים, עסקים או גופים אחרים 
)המדינה, מגזר שלישי, תאגידים ורשויות מקומיות שכנות( הבאים בדברים עם הרשות המקומית. אך 
לקורס חשיבות גם לכל אדם, שהרי כל אחד מאיתנו תושב ברשות מקומית, מושפע ממנה ובעל יכולת 

מעורבות והשפעה על תפקודה.
 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. 
עד 5 נקודות ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה במהלך הקורס.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

משפט ומדיניות סביבתית  עו”ד ערן צין

“הדאגה לסביבה אינה עוד נחלתה של קבוצה קטנה ואקסצנטרית...דאגתנו חוצה את כל קצווי 
הקשת הפוליטית משמאל לימין” )מרגרט אטווד, 2005(

החוצה  "טרנד"  לכדי  הסביבתית  התנועה  של  צמיחתה  להבנת  העיוני  הבסיס  בהנחת  ייפתח  הקורס 
)לכאורה( את כל קצווי הקשת הפוליטית. במסגרת זו, נדון בצמיחתה של התנועה, תוך שימת דגש על 
תרבות-הנגד שצמחה בשנות השישים וראשית שנות השבעים של המאה ה-20 ובתפיסות התיאורטיות 
והפילוסופיות העומדות בבסיס הגישות הסביבתיות השונות. דיון זה ינוע מהתפיסה הקרטזיאנית )רנה 
דקארט( השמה את האדם במרכז ועד התפיסה הידועה כ- "אקולוגיה עמוקה", בה  האדם נתפס כחולייה 
אחת במכלול האקולוגי. בהמשך נדון בבעיות הסביבתיות הבוערות בישראל ובעולם )כגון: התחממות 
כדור הארץ וסוגיית הכחדת המינים( והאופן שבו הדין הישראלי מתייחס אליהן. דרך הדיון בסוגיות אלה 
ואחרות נגיע לחלקו השני של הקורס, שיוקדש ל"שברו" של "הטרנד". במסגרת זו, נמתח את מקבילית 
הכוחות החברתית הפועלת בישראל ונבחן מהי השפעתה על הסביבה והחברה בישראל. כך לדוגמא, 



נדון בקשר שבין הכלכלה הניאו-ליברלית לבין מפגעים סביבתיים, בשאלות של "צדק סביבתי", הדנות 
בחיבור שבין אפליה חברתית לבין אפליה סביבתית, ואף בחיבור שבין "תוכניות מציאות" בטלוויזיה לבין 
הסביבה. דגש מיוחד יושם על מקומה של מערכת המשפט במקבילית הכוחות האמורה. לסיכום, ננסה 

לאסוף את השברים ולהרכיבם מחדש תוך דיון במקומו של המשפט ככלי לשינוי חברתי-סביבתי.

מרכיבי הציון הסופי:
70% בחינה סופית.

15% הגשת שני דפי עמדה.
15% השתתפות בשיעור.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

משפט ועוני – נגישות לצדק בישראל  עו”ד יובל אלבשן

כל עורך דין שמסייע לאוכלוסיות מוחלשות להילחם בעוניין מודע לכך שלא ניתן לנתק בין סוגיית הצדק 
החברתי, שתרגומו לעגה המשפטית לובש בדרך כלל לבוש של זכויות חברתיות,  לבין נושא הנגישות 
למשפט. מטבען רלבנטיות הזכויות החברתיות בעיקר לעניים ולעולם תהייה דרכם של העניים לבתי 
מצביע על כך  מכשולים רבים.  הניסיון שהצטבר בתחום זה של עריכת דין בעולם  זרועה  המשפט 
שדווקא בתקופה הנוכחית, במערכות משפט מודרניות הפועלות תחת משטרים דמוקרטיים שמבוססים 
על אידיאת השוויון בפני החוק, כשגם העני וגם העשיר נכנסים בשערי אותו אולם, נעמדים לפני אותו 
שופט וכפופים לאותה מערכת נורמטיבית של כללים, דווקא עכשיו הפך הצדק להיות כמעט בלתי ניתן 

להשגה לחלקים הולכים וגדלים מהחברה המערבית.
במהלך הקורס ננסה לתת הסברים לקשיים אלה, תוך שנתאר את אותה דרך חתחתים שצריך לעבור אותו 
אזרח מוחלש כדי להגיע לבתי המשפט ולהגן שם על זכויותיו. נעמוד  על המכשולים הרבים שמוצבים 
בדרכו: המכשול השפתי; התרבותי; האמון; הכלכלי; העדתי; הלאומי; המהותי – זכויות חברתיות ועוד.  
לצורך זה נסקור את האוכלוסיות המוחלשות המרכזיות החיות כיום בישראל: הנשים הנסחרות; מהגרי 
העבודה; העובדים העניים; נוער מנותק; המיעוט הערבי; נשים; תושבי השכונות ועיירות הפיתוח והעולים 
החדשים. לבסוף נתאר את הפתרונות שנמצאו בעולם המערבי לבעיה זו – של העדר צדק לאוכלוסיות 

 . )poverty lawyering(  מוחלשות ובראשן עריכת הדין החברתית נגד עוני

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.  

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. שאלון רב ברירה – אמריקאי.

הערה:  מי שלומד קורס זה לא יכול ללמוד  את הקורס "עריכת דין קהילתית חברתית".

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



משפטים מודרכים  ד”ר שחר ולר

מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים להתנסות בניהול הליך משפטי על כל הכרוך בכך: הכנת טיעונים 
למשפט; עריכת מחקר משפטי מעמיק ויסודי ויישומו ביחס לבעיה משפטית ספציפית; וטיעון בעל-פה 
בפני בית-המשפט. הכנת המשפט נועדה לשפר את יכולת התלמידים לבצע מחקר משפטי ואת יכולת 

הביטוי שלהם בכתב ובעל-פה.

הנלמדים  המקצועות  במסגרת  המתעוררות  בעיות  על  נסבים  והם  מראש  נקבעים  המשפטים  נושאי 
במרכז האקדמי. המשפטים מתקיימים במהלך כל השנה כאשר כל תלמיד נוטל חלק במשפט אחד. 
בכל משפט משתתפים ארבעה תלמידים כאשר כל צד במשפט מיוצג בידי שני תלמידים. המשפטים 
נערכים במסגרת ערכאות שונות )בג"צ, בית-המשפט המחוזי וכיוצא בזה(. העובדות נתונות ולא ייתכנו 

לגביהן חילוקי-דעות. השופטים במשפטים המודרכים הם מורי המרכז האקדמי, שופטים, ועורכי-דין. 

שלבי המשפט המודרך: הכנת טיוטות כתב טענות והגשתו למדריך; הדרכה לתלמידים והערות; הכנת 
כתב טענות סופי והגשתו לבית-המשפט; טיעון בעל-פה בפני בית-המשפט. המשפטים פתוחים לציבור 

התלמידים.

הקורס פתוח לתלמידים מצטיינים משנה ב' שממוצע הציונים שלהם בשנה א' הוא 88 ומעלה 
ולתלמידי שנה ג' שממוצע הציונים שלהם בשנים א' ו- ב' הוא 85 ומעלה.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי, סטודנטים שמעוניינים ירשמו במזכירות. 
הקורס מוגבל ל- 16 משתתפים. 

מועדי הפגישות בין המנחה לתלמידים יקבעו במפגש הפתיחה.

מרכיבי הציון הסופי:
80% - טיעון בכתב; 

20% - טיעון בעל-פה.
הציון הסופי ייקבע גם בהתבסס על הערכות השופטים.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.



נזק ראייתי במשפט הפלילי  ד”ר יובל ליבדרו

דוקטרינת "הנזק הראייתי" הינה דוקטרינה מוכרת ומקובלת במשפט האזרחי הנזיקי בישראל. 
במסגרת הקורס ננסה לבחון רעיון חדשני של יישום הדוקטרינה במשפט הפלילי.

בקורס נעמוד על טיבה של דוקטרינת "הנזק הראייתי", יסודותיה, התאמתה למשפט הפלילי, הערכים 
"הנזק  דוקטרינת  שבין  ההבדלים  בדוקטרינה,  הצורך  הדוקטרינה,  בזירת  המתמודדים  והאינטרסים 
הראייתי" לדוקטרינת "ההגנה מן הצדק" והמודלים השונים לביסוס הדוקטרינה )המודל החוזי, המודל 

המנהלי, המודל החוקתי ועוד(.
במסגרת הקורס נבחן את הנסיבות העובדתיות המעוררות את הדוקטרינה במשפט הפלילי:

החשוד(,  בשפת  שלא  תיעוד,  ללא  אזהרה,  )ללא  והודאות  הודעות  מכוונות,  והפללות  חקירה  מחדלי 
הגשת כתב אישום וחומר חקירה, אופן ניהול ההליך על ידי התביעה, משפט חוזר.

כן נבקש לבחון מהן התרופות הראויות לנפגע נזק ראייתי. תרופות משפטיות כמו זיכוי, ביטול, הפיכת 
נטלי הוכחה, דרישת תוספות ראייתיות ותרופות לבר משפטיות )של הנאשם( כמו פיצויים, העמדה לדין 

פלילי, העמדה לדין משמעתי )שוטר ופרקליט(.
לבסוף, נבחן אפשרות של גרימת נזקים ראייתיים מצד השחקנים האחרים במגרש כמו הנאשם והחשוד, 

בית המשפט, העדים, הקורבן, הסנגור, הציבור והתקשורת.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

ציון מיטיב של עד 5 נק' עבור השתתפות פעילה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תנאי קדם: לימוד הקורס "דיני ראיות" )אפשרי במקביל(.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סדנה בניהול תיק פלילי  עו”ד איתי הרמלין

הסדנה מיועדת למספר מוגבל )20( של סטודנטים, תלמידי השנים ג' ו-ד', עם עדיפות לתלמידי החטיבה 
למשפט פלילי ולקרימינולוגיה. הסדנה תתקיים משך סמסטר אחד, שתי שעות לימוד בשבוע )כך שהיא 

מקבילה מבחינת היקפה לקורס בחירה(.
הסדנה תעסוק בשלבים המרכזיים של ניהול התיק הפלילי, החל משלב המעצר והחקירה, דרך לימוד 

חומר החקירה ועד לניהול המשפט, לרבות חקירת עדים וטיעון בפני בית-המשפט.
מלבד הלימוד בכיתה – שיכלול בעיקר שיעורים שילמד מנחה הסדנה, אך גם הרצאות אורח של אנשי 

מקצוע נוספים – יצאו התלמידים לתצפיות בבתי-משפט ובבתי-מעצר. 
השיעורים יכללו – מלבד הרצאות פרונטאליות – גם סימולציות, שבמסגרתן יתנסו התלמידים, למשל,  

במעין חקירת עדים. הסימולציות תיערכנה לאחר עבודת הכנה של התלמידים – הן בכיתה והן בבית.

מרכיבי הציון הסופי:
30% הכנת עבודות וסימולציות.

70% בחינה סופית.

שיטת הבחינה:ספרים סגורים. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



סדנה לזכויות אסירים ועצורים  עו”ד רחלה אראל

בשנת 2007 הפך שירות בתי הסוהר לארגון הכליאה הלאומי של ישראל. השב"ס קיבל לידיו את האחריות 
הן לכליאתם של העצורים הפליליים ממשטרת ישראל וכן את הכלואים הביטחוניים מצה"ל. למעשה, 
כיום, במערך אכיפת החוק במדינת ישראל, השב"ס הוא המופקד הבלעדי והיחידי על החזקתם של כלל 
משוללי החירות. מהפך מערכתי וארגוני זה העמיד בפני השב"ס אתגרים לא פשוטים שונים ומגוונים 

הנוגעים בין השאר לאסירים וזכויותיהם. 

בישראל של 2010, מצויים כ- 23,000 כלואים המוחזקים במתקני כליאה של שירות בתי הסוהר. הסטאטוס 
המשפטי של הכלואים אינו הומוגני, והוא מורכב מאסירים פליליים, אסירים ביטחוניים, אסירים אזרחיים, 
לוחמים בלתי חוקיים, עצורים פליליים, עצורם מנהליים, פליטים ומבקשי מקלט /או מוחזקים המיועדים 

להרחקה מכוח חוק הכניסה לישראל. 

חולי  נכים,  נשים, קטינים,  מיוחדת:  מגוונות, הדורשות התייחסות  אוכלוסיות  בבתי הסוהר מצויות אף 
נפש, קשישים, עברייני מין, עברייני אלימות במשפחה, זרים, שומרי מצוות, שב"חים ועוד. 

על פי דוחות הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין בישראל, הנוגעים לתנאי הכליאה בארץ, אוכלוסיות 
העצורים והאסירים סובלת מתנאי כליאה קשים: צפיפות; תנאי תברואה לקויים; העדר טיפול רפואי או 
נפשי ראוי; קבלת מזון בכמות שאינה מספיקה ואיכות ירודה. מחלקם נמנעת האפשרות לביקורים או 
לטיולים בחצר, חלקם אינו זכאי לחינוך ולשיקום, אחרים מוחזקים בתנאי כליאה קשים כבידוד והפרדה, 

ובעיקר - רובם ככולם אינם מודעים לזכויותיהם הבסיסיות על פי חוק. 

למרבית הכלואים אין כסף לממן שכר טרחת עורך דין, ואף לא להיאבק על תנאי כליאתם ומחיתם. ככלל, 
שחרורים,  ובועדות  עתירות  במסגרת  הציבורית  הסנגוריה  מטעם  משפטי  לייצוג  זכאים  אינם  אסירים 

למעט במקרים מיוחדים. 

בשונה ממה שמקובל לחשוב, תחום ההגנה על זכויות אסירים ועצורים לרבות תנאי מחיתם הינו מנהלי-
חוקתי ביסודו, ולאו דווקא פלילי. 

אסירים  לזכויות  הנוגעים  מגוונים  בתחומים  ומעשי  אקדמי  ידע  לקנות  לסטודנטים  תאפשר  הסדנה 
ועצורים, לרבות הגשת עתירות מנהליות, תביעות אזרחיות, מפגשי עבודה עם ארגוני זכויות אדם וייזום 

הליכי חקיקה. 

אדם  לזכויות  הנוגעים  הבינלאומי  במשפט  יסוד  מסמכי  יכירו  הסטודנטים  האקדמי,  הלימוד  בתחום 
בינלאומיים  זה: אמנות, הצהרות, החלטות, כללי תקינה  ובכלל  ואסירים בפרט  ולזכויות עצורים  בכלל 
ובין השאר נעמוד  ומשפט הומניטארי; תידון המסגרת הנורמטיבית לכליאת אסירים ועצורים בישראל 
על הקשר שבי והמעמד המשפטי של הכלוא לזכויותיו ככלוא ולתנאי מחייתו; נעמוד על האבחנה שבין 
וכן לתנאי הכליאה של אוכלוסיות  זכויות מוקנות לזכויות שבשיקול דעת; נתייחס לסיווג ומיון אסירים 
מיוחדות; נעסוק בסוגיות נבחרות בתחום זכויות האדם של מי שמצויים במשמורת חוקית, ונדון בדרכים 

להתמודדות עם הפרת זכויות כלואים במישור המדינתי והבינלאומי.

אדם  זכויות  ומימוש  לקידום  הנוגעים  עקרוניים  תיקים  ינהלו  הסטודנטים  הקלינית,  העשייה  בתחום 



ועדות  זה,  ובכלל  וזאת בדרך של עתירות אסירים בפני טריבונלים שונים  ותנאי מחיתם של הכלואים 
שחרורים, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט מחוזי, בית משפט לעניינים מינהלים, בג"צ, וכיו"ב. 
במסגרת זו, הסטודנטים יעבדו בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם: אגודה לזכויות האזרח, רופאים 
לזכויות אדם; עם הרשות לשיקום האסיר, עם הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין בישראל. בנוסף, 
תלמידי הסדנה יפעלו לקידום מדיניות באמצעות שינויי חקיקה מול ועדת הפנים ואיכול הסביבה של 

הכנסת וכן ועדת חוקה, חוק ומשפט וכן ישתפו פעולה עם מרכז מחקר ומידע של הכנסת. 

בעתירות  תצפיות  ויערכו  אסירים  יראיינו  כליאה,  במתקני  יסיירו  הסטודנטים  הלימודים,  שנת  במהלך 
אסירים. הסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על התיקים שבטיפולם )ניסוח מכתבי פניה לרשויות, הכנת 
חוות דעת משפטית, ניסוח תביעות עתירות והצעות חוק ועוד(. כמו כן, הסטודנטים ישתתפו במפגשי 

הדרכה פרטניים עם המרצה וכן בכנסים שונים הנערכים במסגרת המרכז האקדמי. 

תנאי קדם:
עדיפות בקבלה לסדנה תיתן לתלמידי החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה.   .1

הסדנה פתוחה לסטודנטים משנה ג' ללימודיהם.   .2
הקבלה לסדנה היא באמצעות ראיון אישי. מספר המשתתפים מוגבל.   .3

הסטודנטים הנרשמים לסדנה מחויבים להשתתף בקורס "דיני מעצר" של ד"ר חגית לרנאו    .4
)אפשרי ללמוד את הקורס במקביל לסדנה(.  

דרישות הסדנה:
הסדנה תפעל במתכונת שנתית: סמסטר א' וסמסטר ב' )תישקל אפשרות לקיום קורס קיץ, בכפוף  .1

להחלטת המרצה ובהתאם לתיקי הקליניקה(.  
בכל שבוע במהלך שנת הלימודים, הסטודנטים יידרשו להשתתף בשיעור אקדמי שבועי בן 2 שעות   .2

אקדמיות וכן להקדיש בכל שבוע כארבע שעות לעבודה המעשית.   
עבור ההשתתפות השנתית בסדנה, כמתואר לעיל, יקבלו הסטודנטים 6 נ"ז.  .3

סטודנטים שימשיכו את פעילותם בסדנה גם בקיץ, יקבלו 2 נ"ז נוספות )ובסך הכל: 8 נ"ז(.  .4
קיימת חובת נוכחות בכל פעילויות הסדנה: שיעורים, מפגשים עם מרצה, סיורים לימודיים   .5

במתקני כליאה, ימי עיון וכיוצ"ב.  

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ-10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 



סדנת שיפוט ומשפט הלכה למעשה  ד”ר תמר גדרון; עו"ד בעז סגל; עו"ד אלעד שילד 

הסדנה מאפשרת הצצה נדירה לבית המשפט והתוודעות למלאכת השיפוט. 
בבתי  לשופטים  שלמה,  לימודים  שנת  למשך  הנבחרים  הסטודנטים  יוצמדו  הלימודים  שנת  במהלך 
המשפט השונים המשתתפים בפרויקט, ביניהם בית המשפט המחוזי בתל אביב, בית המשפט המחוזי 
בפתח תקווה ובית משפט השלום בראשון לציון,  ויסייעו בעבודה המשפטית שעל סדר יומו של השופט.
יישומן של תיאוריות משפטיות אותן הם  מטרת הסדנה היא לחשוף את הסטודנטים הנבחרים לדרך 
לומדים באקדמיה על ההליך המשפטי הלכה למעשה; לאפשר להם להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם 
בתחומי הנושאים המשפטיים בהם הם מוצאים עניין מיוחד וכן לקרב אותם להיבטים המיוחדים בעבודתו 

של בית המשפט.
שיבוץ הסטודנטים הנבחרים ייעשה תוך התחשבות בתחומי המשפט המועדפים עליהם ובכפוף לצורכי 

המערכת. לאור זאת יוכלו להשתתף בסדנה מספר מצומצם בלבד של סטודנטים. 

דרישות אקדמאיות:
כל סטודנט יחויב בנוכחות של שמונה שעות לפחות מידי שבוע בלשכת השופט )שעות לא אקדמיות(, 
וזאת לפי תיאום מראש עם השופט. על הסטודנט להיות נוכח כאמור במהלך כל השנה למעט תקופת 
ועם השופט  ובתיאום עם האחראים על הסדנה  בבית הספר  נערכים מבחנים  בה  חופשת הסמסטר 

עצמו.
במהלך השנה יגיש כל סטודנט שתי עבודות מחקר. העבודות ייגזרו מתכניי התיקים בהם עסק הסטודנט 

במהלך עבודתו ובתיאום עם מנחי הסדנה. בעבודות יושם דגש על ההיבט האקדמי-מחקרי.
ישוקלל על בסיס עבודות המחקר האמורות, על סמך דו"חות תקופתיים  ציונו של הסטודנט בסדנה 
ביטוי  לידי  שבאו  כפי  כישוריו  ואת  הסטודנט  של  עבודתו  תכניי  את  ויפרטו  השופטים  ידי  על  שיוגשו 
במהלך עבודתו בכל הנוגע לכושר הניתוח האקדמי שלו, רמת ההשקעה, רצינות והתמדה, וכן בהתאם 

להערכתם של מנחי הסדנה. 

הנחיה שוטפת:
השוטף  האקדמי  החומר  בהכנת  שיסייע  הסדנה  לצוות  בצמידות  הסטודנטים  יעבדו  השנה  במהלך 

הדרוש לביצוע המטלות שתוטלנה עליהם.
בחירת הסטודנטים:

הקורס מוצע למספר מצומצם של סטודנטים נבחרים אשר יהיו בשנה"ל תשע"א בשנה ג' ללימודיהם.
הליך הקבלה לסדנה יכלול מיונים של הסטודנטים המתאימים על ידי צוות הסדנה ובשיתוף נציגי בתי 

המשפט המשתתפים בפרויקט.
הסטודנטים ייבחרו במהלך החודשים יולי-אוגוסט לשנה"ל תש"ע.

     בסדנה לא יוכלו להשתתף סטודנטים אשר מועסקים במשרדי עורכי דין ו/או בחברות ביטוח.
     עדיפות לסטודנטים מצטיינים.

     סטודנטים אשר יזומנו לראיון מתבקשים להגיע עם קורות חיים, גיליון ציונים עדכני, תמונת
       פספורט, עבודה שנכתבה במהלך התואר ומשקפת את יכולת הניסוח וכן, באם יש,

       מכתבי המלצה. 

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.



סוגיות בדיני ירושה  ד”ר שלי קרייצר-לוי

דיני הירושה ממוקמים על הצומת בין משפחה וקניין. לדינים אלה השפעות חברתיות וכלכליות נכבדות. 
בקורס נדון בהשלכות אלה, תוך עיסוק בשאלות המעסיקות את הפסיקה כיום. כך, נדון בחופש הציווי, 
תקנת  לצוות,  וכשרות  הוגנת  בלתי  השפעה  ירושה,  חוזי  בסוגיית  נדון  כן,  כמו  והצדקותיו.  מאפייניו 
הציבור, פרשנות צוואה, ירושה על פי דין והמשפחה המודרנית ומזונות מן העזבון. בנוסף, נזכיר בקצרה 

אלטרנטיבות של מבני ירושה הקיימים בשיטות אחרות.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הערה: הקורס אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בסמינריון "דיני ירושה".

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סוגיות בתחום המחשבה הפלילית  ד”ר אלקנה לייסט

ולציר החפצי של המחשבה הפלילית. במישור  יעסוק במגוון סוגיות הקשורות לציר המודעות  הקורס 
המודעות ייבחן יחסו של המשפט הפלילי לטעות של הנאשם בקשר לרכיב מחויב של העבירה, כמו אי 

הסכמת הקורבן בעבירת מין, או ביחס לקיום  הצדקה או פטור, כמו הגנה עצמית או כורח. 
בכל הנוגע למימד הרצוני של המחשבה הפלילית, יידונו בין השאר ההבחנות השונות בין המושגים: כוונה, 
מטרה ומניע, והדרך בה יושמו בפסיקה ובספרות. ייבחן כלל אי הרלבנטיות של המניע באספקלריה של 

דוקטרינות שונות כגון קנטור, עבירות שנאה, ופטור עקב חרטה בניסיון.
לבין  היסוד הנפשי  בין  והקשר הראוי  פזיזות,  לרכיב הנפשי של   ייבחנו ההגדרות השונות שניתנו  עוד 

ההתנהגות האסורה.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סוגיות משפטיות במימון נדל"ן  ד”ר דב סולומון

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע וכלים יעילים להתמודדות עם האתגרים המשפטיים שמציב 
התחום המתפתח של מימון נדל"ן. במסגרתו נדון בין היתר בשאלות משפטיות שהתעוררו לאחרונה אגב 

קריסתה של חברת הבנייה חפציבה והמשבר בשוק המשכנתאות האמריקני.
ומכר  חוזר  מכר  חוזיות,  זכויות  משכון  משכנתה,  כגון:  מימון,  מכשירי  במגוון  נעסוק  הקורס  במהלך 
מותנה, השוק המשני למשכנתאות, עסקת קומבינציה וליווי פיננסי של פרויקט בנייה. המכשירים יבחנו 
ניתן לשאוב הסדרים משפטיים משלימים  זרות, אשר מהן  בפרספקטיבה השוואתית לשיטות משפט 
העשויים להקל על קליטתן בישראל של טכניקות מתקדמות למימון נדל"ן. דגש מיוחד יינתן לבחינת 



שיקולי המדיניות הרלוונטיים לעיצובם של ההסדרים המשפטיים תוך איזון בין האינטרסים המתנגשים 
של השחקנים השונים שפעילים בתחום זה.

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

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סוגיות מתקדמות בניתוח כלכלי של המשפט  ד”ר דורון טייכמן

היא  ההמשך  קורס  מטרת  א'.  בשנה  הנלמד  וכלכלה"  "משפט  לקורס  המשך  קורס  מהווה  זה  קורס 
מתחומים  נוספים  כלים  בידם  ולתת  המשפט  של  הכלכלי  בניתוח  התלמידים  של  הידע  את  להעמיק 
כדוגמת תיאוריה כלכלית, פסיכולוגיה קוגניטיבית,  ותורת המשחקים על מנת לנתח סוגיות משפטיות. 
במסגרת הקורס נמשיך בניתוח הכלכלי של ענפי המשפט שנדונו במסגרת הקורס הבסיסי, כדוגמת דיני 
נזיקין ודיני חוזים. בנוסף לזאת, נרחיב את הדיון לענפי משפט אחרים אשר לא נלמדו במסגרת הקורס 

הבסיסי. כך למשל, ננתח סוגיות מהמשפט הציבורי בראי התיאוריה הכלכלית.  

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הערה: מיועד למצטיינים משנים ג' ו-ד' שממוצע ציוניהם 85 ומעלה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

סטייה, פשיעה ותקשורת  ד”ר רויטל סלע-שיוביץ

הקורס  נועד  לבחון  סוגיות  נבחרות  בתחום  הצגת  הסטייה והפשיעה  בתקשורת  כגון: אילו  פשעים  
מסוקרים בתקשורת,  השפעת  סיקור  הפשיעה  בתקשורת  על  עיצוב  המדיניות  של  המשטרה  
ומערכות  אחרות )הכנסת ובתי המשפט (, רצח אופי בתקשורת,  פאניקה  מוסרית בתקשורת, משטרה 
ותקשורת, התקשורת וההליך המשפטי, עבריינים כגיבורי תרבות וכד'. הדיון בסוגיות  יתמקד  בהצגת  

מודלים תיאורטיים, סקירת מחקרים וניתוח של דוגמאות מתחום הסיקור  התקשורתי.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



סמכות שיפוט במישור הבינלאומי  ד”ר קרין קלוו-גולר

התחומים  על  הקיימים,  הבינלאומיים  השיפוטיים  הגופים  על  ידע  לסטודנט  להעניק  מיועד  זה  קורס 
שבסמכותם לדון, מקור והיקף הסמכות, הקריטריונים הטריטוריאליים והמהותיים, כיצד מפעילים את 

הסמכות והמשפט החל. 
מהכללים  לנבוע  שעלולה  בהתנגשות  ונדון  אוניברסלית,  שיפוט  בסמכות  הכרוכות  הסוגיות  את  נבחן 
הקיימים בדבר סמכות שיפוט טריטוריאלית ופרסונלית של המדינות  מחד, והפעלת הסמכות ע"י גופים 

שיפוטיים בינלאומיים מאידך.   

מרכיבי הציון הסופי:
80% בחינה סופית.

20% השתתפות פעילה בשעור.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עבירות מין במשפחה  ד”ר לימור עציוני

בתוך המשפחה.  עבירות  לתופעה של  וגוברת  הולכת  למודעות חברתית  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
מיוחדת  התייחסות  לתחילתה של  גם  ובמדינות אחרות,  בארץ   , בשנים האחרונות  הביאה  זו  מודעות 
של המחוקק לעבירות אלו, התייחסות שבאה לתת ביטוי להכרת המחוקק במאפיינים המיוחדים של 
עבירות אלו, אשר יש בהן פגיעה בקורבנות, תוך ניצול יחסי המרות והתלות הייחודיים הקיימים במסגרת 

המשפחה.
לנושא עבירות המין יוחד מקום נרחב ורב חשיבות בקודקס הפלילי במדינת ישראל. תחום זה הינו  תחום 

מרכזי שבו נעשו שינויים מרחיקי לכת בשנים האחרונות.
מטרתו של הקורס המוצע הינה דיון מתקדם בסוגיות בתחום עבירות המין במשפחה.  הקורס יתמקד 
בדיון רחב ומקיף בדין הפלילי המהותי, אך לא יוגבל לדיון כללי בדיני עונשין בלבד, כי אם יעסוק בכל 
בפסיקת  ומגמות חדשות  בחקיקה  שינויים  לרבות  ופרוצדורה,  ראיות  דיני  הכוללת  המטריה הפלילית 
שנושא  העובדה  ולאור  זאת  עם  יחד  לסוגיה.  הנוגעים  שונים  אזרחיים  באספקטים  וכן  המשפט  בתי 
ועוד,  חינוך  פסיכולוגיה,  סוציולוגיה,  אנתרופולוגיה,  כדוגמת  משפטיות  לבר  לדיסציפלינות  נקשר  זה  
ובאופן המשלב תחומים שונים. קורס זה מיועד ללימוד  נבחן את התופעה תוך התבוננות רב ממדית 
והבנת התופעה שהוגדרה במשך שנים רבות כטאבו, כבעיה חברתית מורכבת, תוך העמקה באספקטים 

פסיכו-סוציאליים ומשפטיים.
מטרת הקורס המוצע ללמוד את הבעיה תוך פיתוח יכולת ניתוח השוואתי ועמידה על המשותף והנבדל 

בין דרכי ההתמודדות עם התופעה לפי החקיקה , הפסיקה והספרות בנושא.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תנאי קדם: ציון "עובר" בקורס "דיני עונשין".

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



עבריינות נשים  ד”ר עודדה שטיינברג

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע והבנה באשר לקשרים שבין מגדר, פשיעה, חברה ותרבות.  
בין הנושאים שיידונו: מקומה של פשיעת נשים בתחום הידע הקרימינולוגי; עבריינות נשים ועבריינות 

גברים: דומה, שונה, אחר; ההסברים השונים לפשיעת נשים - מבט היסטורי; העבריינית “החדשה” 
– מיתוס או מציאות; נערות במצוקה: הגדרות ומאפיינים; ה”תרחיש” המוביל מקורבנות לעבריינות: 

מנגנוני הגנה והישרדות; פטרנליזם ואבירות במערכת אכיפת החוק - סטנדרט כפול של מוסריות; נשים 
במאסר – “כל הדרך למטה”; נשים, פשיעה ואמצעי התקשורת - השתקפות הפשיעה ודרכי ייצוגה; 

 נשים נסחרות בישראל ובעולם. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. המבחן כולל את ההרצאות ופריטי קריאה נבחרים. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עוולות מסחריות  עו”ד עמיר פרידמן

בשנת 1999 נכנס לתוקפו חוק העוולות המסחריות, המעגן בחובו שורה של עוולות ועקרונות שמטרתם 
להבטיח, לשריין ולשמר את התחרות ההוגנת בעולם המסחר הישראלי. החוק משלב בחובו מספר עוולות 
ולהגן על סודות מסחריים,  ומהותיות בתחום זה, שנועדו למנוע תחרות בלתי הוגנת, לשמור  חשובות 

למנוע הכבדה מסחרית בלתי הוגנת ועוד.

בכדי לסבר את האוזן, חברת קוקה קולה, המוכרת היטב ברחבי העולם, בחרה שלא לרשום פטנט בגין 
נוסחת המשקה המוכר, על מנת שהידע והמידע שבאמתחתה לא יהפכו למידע ציבורי במועד פקיעת 
נוסחת המשקה הפופולרי, המהווה סוד  ובכספותיה את  הפטנט. החברה שומרת עד היום במרתפיה 
רבות בחשיבות הסוד המסחרי  נדון  ועניין. במסגרת הקורס  דבר  לכל  קנייני של החברה  ונכס  מסחרי 
ובתרומת חוק העוולות המסחריות לשימור הסודות המסחריים, לרבות הסוד המסחרי אותו אנו לוגמים 

להנאתנו הצרופה והרבה מעת לעת.

בשווקים,  ההוגנת  התחרות  את  להבטיח  שמטרתם  והמרתקים,  החדשניים  החוקיים  ההסדרים  בצד 
זמניים,  וסעדים  סנקציות  סטטוטורי,  פיצוי  מנגנון  לרבות  פרקטיים,  כלים  החוק  במסגרת  משולבים 

שמטרתם לאפשר לעוסקים להבטיח שזכויותיהם המהותיות לא יכורסמו על ידי מתחריהם. 

בעניין  העליון  המשפט  בית  הלכת  לנוכח  ומתעצמת  גוברת  המסחריות  העוולות  חוק  של  חשיבותו 
א.ש.י.ר., המקנה הגנה נורמטיבית אף בהיעדר רישום זכויות הקניין הרוחני במרשמים המתנהלים על 
פי דין. פרשת א.ש.י.ר. דנה בתחולה המקבילה של דיני עשיית עושר ולא במשפט, אך כפי שנלמד ונכיר 

לדעת להלכה זו השפעה והשלכה מהותית ביחס לתחולת ולפרשנות חוק העוולות המסחריות.

בעולם המודרני  סודות המסחר, חשיבותם  וטיבעם של  טיבם  על  נעמוד בהרחבה  זה  קורס  במסגרת 
המשתנה המוכתר בכינוי "עידן המידע", תוך ליבון ולימוד הפסיקה והקודיפיקציה הלאומית והבינלאומית 

בתחום מרתק וחדשני זה.   

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים. הנוכחות בשיעורים היא חובה.



עסקאות מסחריות בינלאומיות  ד”ר אורי בן-אוליאל

עסקאות מסחריות בינלאומיות מהוות מרכיב מרכזי בכלכלת ישראל. בקורס זה ייבחנו היבטים משפטיים 
והחקיקה  הפסיקה  על  בעיקר  יתבסס  בקורס  הדיון  אלה.  לעסקאות  הנוגעים  ותיאורטיים,  מעשיים 
וכן על הדין הבינלאומי המהותי האחיד, אשר חל  בישראל בנוגע לעסקאות המסחריות הבינלאומיות, 

על העסקאות הללו.  
בינלאומיים,  מסחריים  הסכמים  של  העיקריים  הסוגים  ייבחנו  הראשון,  בחלק  חלקים.  שלושה  לקורס 
הקורס,  של  השני  בחלק  והפצה.  בינלאומית,  זכיינות  מסחרית,  סוכנות  בינלאומי,  טובין  מכר  וביניהם 
תיבחן סוגיית ההובלה הבינלאומית. בחלק זה יושם דגש על שטר המטען והביטוח הימי. בחלקו השלישי 
יידונו מכתב האשראי  זו,  והתשלום בעסקאות הבינלאומיות. במסגרת  בסוגיות המימון  יעסוק הקורס 

הדוקומנטרי, הערבות הבנקאית האוטונומית, ושטר החליפין הבינלאומי. 
 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עסקאות נדל"ן   עו”ד מוטי גלוסקה

העסקה במקרקעין היא עסקה שבה עוברות זכויות במקרקעין מאדם לאדם. העיסוק בתחום זה כולל 
לימוד והכרה של המושג "זכות במקרקעין" ואת הדרך בה מבצעים עסקה בזכות זו.  

ניתן להשוות את העסקה במקרקעין לזירה המוקפת זרקורים. כל זרקור מאיר את הזירה מזוית אחרת. 
הזרקורים בדוגמא זו הם ענפי המשפט השונים אשר כל אחד מהם מאיר את העסקה מכיוון אחר.

ביסוד העסקה עומדת הזכות במקרקעין שהיא זכות קניינית. העסקה עצמה היא עסקה חוזית. לכל 
עסקה יש היבט של מיסוי. הזכויות במקרקעין נוצרות מכח דיני התכנון והבניה ולפיכך קיים קשר ישיר 
למשפט המינהלי. הואיל ואין לך כמעט עסקת נדל"ן  שאינה ממומנת במימון הנה לך מעורבות של דיני 
הבנקאות, הבטוחות ודיני חדלות הפרעון. לבסוף, אחרון אחרון וחשוב – בהיות העסקה מתבצעת על ידי 
עורכי דין בסיוע מומחים מתחומים שונים – הרי לך נגיעה ישירה לתחום האחריות המקצועית וחלילה – 

הרשלנות המקצועית.

במסגרת הקורס תיבחן  העסקה במקרקעין על כל היבטיה ולכל שלביה. יבדק השילוב של ענפי המשפט 
זה עם זה. נבחן מי הם "השחקנים" המשתתפים במחזה ומה תפקידם לכל אורך חייה של העסקה החל 

משלב הבדיקות המקדמיות והמו"מ, דרך של כריתת החוזה וכלה בשלב הביצוע.

אמת  בזמן  המתרחשים  אירועים  של  ויישום  הפנייה  ותוך  הנדל"ן  שוק  הכרת  רקע  על  ייעשה  הלימוד 
וניתוח עסקאות המתבצעות הלכה למעשה. הקורס הוא אקדמי אך הוא מבוסס על הניסיון הפרקטי 

והמציאות שבלעדיה האקדמיה נותרת בגדר תיאוריה בלבד.

בו לעת הזו.  וההתפתחויות החלות  ייפתח בתיאור רקע כללי של ענף הנדל"ן, מיקומו במשק  הקורס 
לאחר מכן תערך הכרות עם "הזכות במקרקעין" על כל היבטיה ומאפייניה. בהתבסס על הכרת הזכות 



ומרכיביה נתעמק בעסקה הבסיסית שהיא עסקת המכר תוך הבחנה בין מכר דירת המגורים לבין מכר 
של נכסים אחרים. מרכיבי העסקה הבסיסית דומים לגבי מכלול העסקאות כאשר, כמובן, לעסקאות 

מיוחדות יש מרכיבים ספציפיים אליהם נתייחס בנפרד.

ועסקאות  מקבלן  דירה  רכישת   – כמו  שכיחות  עסקאות  להכיר  נפנה  הבסיס  עסקת  הכרת  רקע  על 
שכירות. מצויידים בידע הבסיסי נפנה להכרה של עסקאות מיוחדות – עסקאות קומבינציה, פינוי – בינוי, 

קבוצות רכישה.
שיעור נפרד יוקדש לנושא מימון העסקה במקרקעין ועקרונות מימון ענף הנדל"ן בכלל.

לבסוף – לכל אורך הדרך תיבחן למעורבותו ואחריותו של עורך הדין המלווה עסקה במקרקעין.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הקורס מיועד לתלמידי שנה ד'.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עריכת דין קהילתית חברתית  עו”ד יובל אלבשן

עורך דין קהילתי הוא כמו רופא משפחה שעובד בקרב קהילה מוחלשת: הוא מוכר, הוא עממי, והוא נגיש 
באופן שניתן לפנות אליו בכל שעה ובכל בעיה כדי לקבל ייעוץ משפטי. מרבית עורכי הדין הקהילתיים 
שנמצאים  למרכזים  הכוונה  זכויות".  "מרכזי  או  זכויות"  "חנויות  שמכונה  מה  במסגרת  עובדים  בעולם 
במרכזה המסחרי של  אותה קהילה, אשר נבנים כחנויות רגילות, כדי לא להרתיע את העוברים והשבים 
מלהיכנס שעריהן. השאיפה היא שכמו שאותה פונה ענייה יוצאת למרכז המסחרי וקונה תרופות בבית 
המרקחת או בקופת החולים, כך היא תעבור ליד חנות הזכויות ו"תקנה" עזרה משפטית חינם אין כסף. 
והופך,  בה  השכיחים  התרבותיים  הקודים  ואת  הקהילה  שפת  את  לומד  הקהילתי  הדין  בבד,עורך  בד 
למעשה, למתורגמן בינה לבין מערכת המשפט הפורמאלית. כך, הופך המשפט )ובשאיפה, גם הצדק( 

להיות לחלק מנוף חייהם של אזרחים שעל פי רוב מודרים ממנו. 

במהלך הקורס נבקש להרכיש את הידע והמיומנויות הדרושים לעורך דין קהילתי בפרט ולעריכת הדין 
החברתית בכלל. נעשה זאת גם באמצעות תצפיות בבתי משפט ובמרכזי סיוע משפטי; נצפה בסרטי 
קולנוע וטלוויזיה ונערוך סדנאות שונות להרכשת מיומנויות בתחום זה. וכן נלמד לעומק את הנושאים 
תידוע  אקטיבית;  להקשבה  טכניקות  חלשות;  אוכלוסיות   )legal  Empowerment( העצמת  הבאים: 
אזרחים בדבר זכויותיהם; יישוג )Outreach( זכויות חברתיות וזכאויות סוציאליות; עריכת דין מניעתית 
)preventive lawyering( ועוד. כמו כן ייערכו שני סיורים )ע"ח שיעורים( בקרב  אוכלוסיות משוללות 

זכויות. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.  

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. שאלון רב ברירה – אמריקאי.

הערה:  מי שלומד קורס זה לא יכול ללמוד  את הקורס "משפט ועוני – נגישות לצדק בישראל".
הנוכחות בשיעורים היא חובה.



פורטל זכויות אדם  ד”ר גילה שטופלר / עו”ד סאני כלב

מרכזי  נדבך  ומהווה  הישראלית  בחברה  והיסודיים  החשובים  הנושאים  אחד  הינו  האדם  זכויות  נושא 
בפעילותה של המכללה. פורטל זכויות אדם הינו פרויקט ייחודי וחדשני של חטיבת זכויות האדם - אתר 
אינטרנט בו יכול ציבור המשפטנים, תלמידי המשפטים והקהל הרחב לקבל את כל המידע המשפטי 
העדכני הנוגע לזכויות האדם בישראל. מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לשמש כחברי מערכת 
הפורטל וליטול חלק פעיל ומרכזי ביצירת תכניו, בעיצובו וביצירתו. חברי המערכת מעדכנים את הפורטל 
בדיווחים יומיים על פסקי הדין, העתירות, התביעות וההתפתחויות החשובות ביותר בתחום זכויות האדם 
בארץ ואף בעולם. בנוסף להבנה מעמיקה והיכרות רחבה עם תחום זכויות האדם, זוכים חברי המערכת 
להבין מקרוב את עבודת עורכי הדין ופעולת מערכת בתי המשפט באמצעות קריאה וניתוח של פסקי דין 
וכתבי בית דין מערכאות רבות ומגוונות ובנושאים שונים ומגוונים. כן רוכשים חברי המערכת את היכולת 

לנתח סוגיות משפטיות מורכבות ולדווח עליהן באופן תמציתי ומדויק. 

הנוכחות בכל המפגשים בקורס הינה חובה.

תנאי קדם: ציון 80 בדיני חוקה.

הציון הסופי בקורס ייקבע בהתאם לרמת ביצוע המטלות על ידי התלמיד. 

אין צורך בכל ידע מוקדם בנוגע להפעלת אתרי אינטרנט. 

מספר המקומות בקורס מוגבל. הקבלה לקורס תיעשה על סמך ראיון אישי.

פירוק ושיקום חברות  ד”ר יעד רותם

כאשר חברה בע"מ נקלעת לקשיים פיננסיים, המדינה – באמצעות בית-המשפט – עשויה להתערב 
או  הליכים"  )"הקפאת  לשיקום החברה  הליך  לנהל  על-מנת  וזאת  בתהליך התדרדרותה של החברה, 
"פירוק זמני"( או לפירוקה. בית-המשפט המנהל את ההליך מפעיל במסגרת זו סמכויות מרחיקות-לכת, 
אף שטרם הובהרו לאשורן המטרות הכלכליות והחברתיות שאליהן על בית-המשפט לשאוף. כך למשל, 
האם מותר להעדיף את טובת עובדי החברה המבוגרים, שקריסת החברה תקפח את מקור פרנסתם, 
את  להציג  היא  מסחרי,  במשפט  המתעניינים  לתלמידים  המיועד  הקורס,  מטרת  הנושים?  טובת  על 
עקרונות המחשבה המשפטית המאפיינים את התחום של פירוק ושיקום חברות, ולערוך דיון בבעיות 
המלוות הליכים אלו, אשר תכופות מייצרים עימות משפטי מרתק בין צדדים שעובר לקריסת החברה היו 
"רחוקים" זה מזה. במסגרת הקורס יידונו שאלות שהתעוררו לאחרונה במשפט הישראלי אגב קריסתן 

של חברות ישראליות שונות.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

ציון מיטיב עד 5 נקודות בשיטת המבדקונים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



פרשנות במשפט  ד”ר רונית דוניץ-קידר

הפרשן  שכן  מרכזי,  תפקיד  לפרשנות  יש  במשפט  לטקסט.  משמעות  הענקת  היא  פרשנות 
גם  אחרים,  בתחומים  כמו  המעשית.  משמעותה  את  לנורמה  מעניק  המשפטי  הטקסט  של 
בכללים  שימוש  דרכה,  על-פי  אחת  כל  המחייבות,  פרשנות,  של  שונות  שיטות  קיימות  במשפט 
שונים של פרשנות. מטרת הקורס היא לעמוד על טיבן של שיטות פרשנות אלה, על מרכיביהן 
המשפט. של  שונים  ובמוסדות  בענפים  יישום  לידי  באות  הן  כיצד  ולבחון  שלהן,  היסוד   והנחות 

 הקורס מיועד להקנות לתלמידיו ידע והבנה בשאלות של פרשנות במשפט, יכולת איתור בעיות פרשנות 
בטקסטים משפטיים, ומיומנות ניתוח תוך התאמה לעובדות המקרה. לקורס שלושה חלקים מרכזיים: 

I - מבוא לפרשנות במשפט: בחלק זה של הקורס נעמוד על האופי המיוחד של הפרשנות בתחום 
המשפט, ונבחן כיצד הפרשנות במשפט שונה )ודומה( לפרשנות בתחומים אחרים. במסגרת זו נבחן 
את היחס המשולש בין יוצר הטקסט, הטקסט והפרשן, נדון בשאלות הנוגעות ללשון הטקסט ופרשנותו, 

בקונטקסט שבו פועל פרשן הטקסט המשפטי, ועוד.
II - פרשנות חוקה וחקיקה:  בחלק זה של הקורס נעסוק בסוגיות המיוחדות הנוגעות לפרשנות חוקה 
)או חקיקת יסוד( וחקיקה רגילה. בהקשר זה נעמוד על סוגיות הנוגעות בשיקולים דמוקרטיים שונים 
בפרשנות חוקה וחקיקה, במתן ביטוי ל"רצון העם" בפרשנות דברי חקיקה, בהגשמת תכלית החקיקה, 
בפרשנות טקסטואלית של דבר החקיקה, בפרשנות עפ"י כוונת המחוקק )פרשנות לפי כוונת יוצר 

הטקסט( ועוד.
לפרשנות  הנוגעות  המיוחדות  בסוגיות  נעסוק  הקורס  של  זה  בחלק  הפרטי:  במשפט  פרשנות   -  III
כאשר  לעיל  שנבחנו  הפרשנות  שיטות  של  יישומן  משתנה  כיצד  ונבחן  הפרטי,  במשפט  טקסטים 
הטקסטים העומדים בפנינו הם טקסטים אזרחיים כמו חוזה או צוואה. בהקשר זה נדון בשאלות של רצון 
הצדדים, רצון אובייקטיבי מול רצון סובייקטיבי, תקנת הציבור ושיקולי צדק בפירוש טקסט מן המשפט 

האזרחי, ועוד. 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה.

שיטת הבחינה: תקבע בהמשך.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



צדק מאחה  ד”ר מיה מי-טל

של  התפקידים  את  יסקור  הקורס  מאחה.  צדק  של  ולפרקטיקה  לעקרונות  הקדמה  מהווה  זה  קורס 
קורבנות פשע, עבריינים, חברי הקהילה והמערכת הפלילית. נדון בעקרונות ובערכים בבסיס המערכת 
מאחה  צדק  של  השונים  המודלים  על  נדבר  מאחה.  צדק  שבבסיס  ובאלה  הפורמאלית  הפלילית 

בפרקטיקה. כמו כן נדון ביתרונות  של צדק מאחה ובאתגרים שעומדים בפני מימוש התיאוריה. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

קליניקה בנושא אחריות חברתית של תאגידים  עו”ד עופר סיטבון

עד לאחרונה, החובה להגן על זכויות אדם הוטלה בעיקר על רשויות המדינה. בעידן הגלובליזציה, 
מפנים ארגוני זכויות האדם את מבטם יותר ויותר אל עבר התאגידים הרב-לאומיים הגדולים, וזאת בשל 
עוצמתם הכלכלית והפוליטית הגוברת. עקב כך, גוברים הקולות הקוראים להטיל על התאגידים אחריות 
לשמור לא רק על האינטרסים של בעלי המניות )shareholders(, אלא גם על אלו של מחזיקי העניין 
)stakeholders( השונים - העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה ואף הסביבה. אחד הויכוחים המרכזיים 
הניטשים בהקשר זה הוא בשאלה, אם אחריות חברתית של תאגידים היא עניין וולונטארי גרידא, או 
שמא יש לו גם נפקויות משפטיות שונות. מכאן גם העניין הגובר שמגלים משפטנים בשאלות אלו.

הקליניקה תדון בדרכים השונות להטלת חובות חברתיות על תאגידים: מעשייה וולונטארית )שמבקריה 
רואים בה לא יותר מאשר תרגיל ביחסי ציבור(, דרך הסדרה בדין הפנימי ועד אכיפה במישור הבינלאומי. 
הסטודנטים יתנסו בעבודה מעשית חדשנית בתחום, שתכלול פעילות ביקורתית כלפי חברות מסחריות-
כמו גם שיתוף פעולה עמן לקידום מדיניותן החברתית; הצטרפות להליכים משפטיים רלבנטיים )למשל, 
כ"ידיד בית משפט"(, וייזום תיקוני חקיקה ושינויי מדיניות, לשילוב תחום האחריות החברתית והסביבתית 

בתוך דיני התאגידים. 

יומיים, שתיערך בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. במהלך  בת  יחל בהשתלמות מרוכזת  הקורס 
השנה, הסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על התיקים שבטיפולם )כארבע  שעות בשבוע(; ישתתפו 
בשיעור שבועי, במסגרתו יילמדו הדינים הרלבנטיים, ייערך דיון בתיקים המתנהלים בקליניקה, ויתארחו 
מרצים מתחומים שונים; ישתתפו במפגשי הדרכה פרטניים ובסיורים. עוד יידרשו הסטודנטים להשתתף 
בכנסים הנערכים בחטיבת זכויות האדם. להשלמה התיאורטית של נושאים אלה, חובה על הסטודנטים 
קידר.  דוניץ  רונית  ד"ר  של  תאגידים"  של  חברתית  אחריות   - ומסחר  “מוסר  בקורס  להשתתף 

ההשתתפות במפגשים, בשיעורים, בעבודה המעשית ובכל פעילויות הקליניקה -חובה.
הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות לתלמידי החטיבה 

המסחרית.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.



קליניקה לשינוי חברתי -בג"צים וחקיקה  עו”ד נטע דגן

בשנת 2005 הגישו הקליניקות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים עתירה תקדימית נגד חוק, שהתיר 
העברה מלאה של סמכויות לניהול בית-סוהר - לידיים פרטיות. הקליניקות פנו לארגונים שונים, על מנת 
שיצטרפו לעתירה – אך איש לא ראה בהפרטה בעיה חוקתית או פגיעה בזכויות אדם. כארבע שנים 
מאוחר יותר, קיבל בית המשפט העליון את עתירתנו, ביטל את החוק, וקבע כי העברתן של סמכויות 

הכליאה לידי תאגיד פרטי מהווה פגיעה קשה בזכויות האסיר ובכבודו.
אכן, לקליניקות תפקיד מרכזי בהובלת שינוי חברתי. החופש האקדמי העומד לרשותנו, בצד חשיבה 
חדשנית ורעננה, בעיקר מצד סטודנטים, שעדיין לא נשחקו על-ידי המערכת, מאפשרים לנו לבדוק את 

גבולות המשפט, ולאתגר את המערכת המשפטית בעשייה מתקדמת למען זכויות אדם.
בעיות  תאתר  עקרוניים,  נושאים  של  רחב  במגוון  תעסוק  חברתי"  לשינוי  משפטיים  "כלים  הקליניקה 
"רוחב", שמטרידות אלפי אנשים, ותנסה להתמודד איתן – לא ברמה הפרטנית, של סיוע לפונה בודד/ת, 

אלא על-ידי יצירת שינוי חברתי אמיתי: אם על-ידי הגשת עתירות לבג"צ, ואם על-ידי קידום חקיקה. 
העבודה בקליניקה כוללת:

שיעור שבועי, במסגרתו ננתח את תפקידו/ה החברתי של עורכ/ת הדין, ואת היכולת לערוך שינוי חברתי-
במאבקם  הדין  עורכי  לרשות  העומדות  האסטרטגיות  למגוון  ייחשפו  הסטודנטים  משפטיים.  בכלים 
לשינוי חברתי, ובעיקר הגשת עתירות וייזום חקיקה, אך גם כלים ציבוריים, כמו שימוש בתקשורת, הקמת 
קואליציות של ארגונים, עריכת הפגנות ועוד. נעמוד על יתרונותיהם וחסרונותיהם של כל אחד מהכלים 
- חברי כנסת, פעילים  גיבורי מאבקים ציבוריים  ונלמד את ההליכים הרלבנטיים. עוד נארח  האמורים, 

מרכזיים בארגונים, פרקליטים בשירות המדינה ואחרים.
עבודה מעשית עצמית, בת כארבע שעות בשבוע, במסגרתה הסטודנטים יהיו שותפים לניסוח ולקידום 

הצעות חוק ולהגשת עתירות לבג"צ. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בפגישות שבועיות עם מנחת 
הקליניקה, יצטרפו לפגישות עם לקוחות וישתתפו בדיונים בכנסת ובבתי המשפט.

הפעילות בקליניקה כוללת גם השתלמות טרם פתיחת שנת הלימודים, סיורים, כנסים ועוד.
השתתפות בכל פעילויות הקליניקה - חובה.

להשלמתו התיאורטית של הלימוד, מומלץ כי תלמידי הקליניקה ישתתפו בקורס "שינוי חברתי 
וזכויות אדם", המועבר בסמסטר א'.

הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. מספר המשתתפים מוגבל. 

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

קליניקה לזכויות בחינוך   עו”ד סאני כלב

"לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך" )יאנוש קורצ'אק(

מערכת החינוך היא המקום בו כל אדם מתחיל את דרכו בחיים. שם אנו רוכשים השכלה, קונים כלים 
להשתלב בחברה, ומפנימים את ערכיה. החינוך הוא לפיכך מכשיר רב עוצמה, שיש לו השפעה רבה על 
מערך זכויותיהם של אנשים. מערכת החינוך היא פריזמה שדרכה משתקפות רבות מן הבעיות הבוערות 



היקף  בדבר  ושאלות  ועדתית;  דתית  הפליה  ועניים;  עשירים  בין  פערים   – הישראלית  בחברה  ביותר 
החובות של מדינה לאזרחיה.

היכרות עם מערכת החינוך בישראל מעלה סוגיות מדאיגות – הפרות של הזכות לחינוך חינם, על ידי 
גביית תשלומי הורים מעל למותר; אי-קבלה לבית הספר על רקע מוצא עדתי; הפרטה הולכת וגוברת 
להקבצות;  פסולה  הפנייה  או  הספר  לבית  בקבלה  מיון  כגון  מפלות  פרקטיקות   ; החינוך  מערכת  של 

הקצאה לא שוויונית של משאבים; מחסור בכיתות לימוד, ועוד. 

הראויה,  החינוך  במדיניות  דיון  תוך  נוספות,  ובסוגיות  אלה  בסוגיות  עוסקת  בחינוך  לזכויות  הקליניקה 
ובחינה ביקורתית של הפרקטיקות הקיימות במערכת החינוך.

הקליניקה תחל בהשתלמות מרוכזת בת יומיים, שתיערך בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. במהלך 
הדין  עורך  של  ובהנחיה  בליווי  ומאתגרת  מגוונת  מעשית  משפטית  בעבודה  יתנסו  התלמידים  השנה, 
בחינה משפטית  לרבות  בחינוך,  בזכויות  העוסקות  בפניות  יטפלו  )כארבע שעות בשבוע(. התלמידים 
של הסוגיה, פנייה לרשויות המתאימות ועתירה לבתי משפט. כמו כן יתנסו התלמידים במעורבות לשינוי 

מדיניות החינוך: בחינת הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה וכיוצא בזה.

התלמידים ישתתפו בשיעור שבועי, וכן בפגישות הדרכה פרטניות. בנוסף, תידרש מהסטודנטים עבודה 
עצמית על התיקים שבטיפולם.

להשלמה תיאורטית של לימוד נושאים אלה, חובה על תלמידי הקליניקה להשתתף בקורס "הזכות 
לחינוך" המועבר בסמסטר א'. 

הקבלה לקורס מותנה בראיון אישי, ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. מספר המשתתפים מוגבל.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

קליניקה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה   השופטת רבקה מקייס ועו”ד אריה זגזג

הקליניקה בוחנת את תופעת האלימות במשפחה בחברה הישראלית ואת הדרכים למניעתה. הקורס 
וההתמודדות  הטיפול  ודרכי  היקפה  לתופעה,  הגורמים  עם  הכרות  בין תחומיים של  משלב אלמנטים 

עימה.
המלחמה  של  הכולל  הטיפולי  במערך  מעמדו  בדיקת  תוך  המשפטי,  הטיפול  על  דגש  ישים  הקורס 
בתופעה, ובחינת כוחו ומגבלותיו. כמו כן יעסוק הקורס בסוגיות הקשורות לייצוג בהליכים בבית משפט 

לענייני משפחה.
הקורס משלב עבודה מעשית במזכירות בית משפט לענייני משפחה עם קהל של פונים לא מיוצגים, 

לרבות סיוע בהוצאת צווי הגנה. בנוסף, סטודנטים ילוו את מנחה הקליניקה בניהול תיקים.

מתכונת הקורס: 
     שיעור אחת לשבוע, הכולל דיון בנושאים האמורים, משוב על העבודה המעשית והשתתפות בכנסים



      של כלל החטיבה.
     עבודה במזכירות בית משפט לענייני משפחה ברמת גן ובאר שבע )על פי מספר הנרשמים( אחת

       לשבוע, במשך חמש  שעות. העבודה המעשית תימשך עד ליציאה לפגרת בית משפט )15/07/11(.
     מפגשים פרטניים של הסטודנטים עם מנחי הקורס.

     ליווי תיקים, שעניינם אלימות במשפחה, מתחילת ההליכים ועד לסיומם, כולל כתיבת כתבי בי-דין,
       עריכת הסכמים וליווי מנחה הקליניקה לדיונים בבית המשפט.

     עריכת תצפיות בדיונים משפטיים.
     סיורים לימודיים מחוץ למוסד.

     השתתפות בהשתלמות של שלושה ימים, שתיערך בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים  במרכז
       האקדמי, ומטרתה הכשרה בסיסית לעבודה בבימ"ש.

הציון יינתן על סמך העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהלך השנה.
מיועד לשנה ג' בלבד.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. מספר התלמידים מוגבל!

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים, במהלך התואר.

קליניקה לעריכת דין קהילתית   עו”ד שירלי אלף ועו”ד דבי שדה

מטרת הקליניקה היא להעניק לסטודנטים התנסות במתן סיוע משפטי ראשוני לאוכלוסיות מוחלשות, 
המשתתפים  הסטודנטים  יתנסו  הסיוע,  מתן  כדי  תוך  המשפט.  למערכת  נגישות  אינן  כלל  שבדרך 
בהתמודדות עם סוגיות משפטיות שונות, יגבשו דרכים אפשריות לפתרונן ויישמו את הפתרון הנבחר. כל 

אלה בליווי ובהנחייה צמודה של עורכי דין מנוסים בתחום.  
הפעילות בקליניקה מחולקת לעבודה מעשית ושיעורים פרונטליים במרכז האקדמי.

כלל  בדרך  בקהילה,  משפטי  סיוע  במרכזי  והצהריים  הבוקר  בשעות  מתבצעת  המעשית  העבודה 
הסטודנט.  של  מגוריו  למקום  בסמיכות  שניתן  ככל  לשבוע,  אחת  מוחלשות,  בשכונות  או  בפריפריה 
הסטודנט מקבל קהל, ובהנחיית עורכי הדין המנחים, מתנסה בכתיבת מכתבים, בקשות וכתבי בי-דין. 
כל סטודנט מחויב למשמרת בת כשעתיים בשבוע, טיפול בפניות המגיעות – במשך כשעתיים נוספות, 

ופגישה אישית עם עוה"ד המנחה אחת לשבוע. 

את העבודה המעשית מלווה קורס שבועי במרכז האקדמי במסגרתו יועברו הרצאות על ידי מומחים 
הן בענפי המשפט השונים המאפיינים אוכלוסיות מוחלשות: הוצאה לפועל, דיני משפחה, דיני עבודה, 
ביטוח לאומי, פנסיה, זכויות נשים וכדומה, והן בנושא שינוי חברתי: נארח גיבורי מאבקים  ציבוריים, חברי 

כנסת, משפטנים מומחים בעתירות לבג"צ, יועצי לובי, יועצים משפטיים, יועצי תקשורת וכדומה.

הקורס יחל בהשתלמות פתיחה מרוכזת בת שלושה ימים, שתיערך בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים 
במרכז האקדמי, שמטרתה לצייד את המשתתפים בכלים הבסיסיים לעבודה המעשית.

המתנהלים  וקמפיינים  השונות  בערכאות  המתנהלים  תיקים  פניות,  לליבון  יוקדשו  מהשיעורים  חלק 
בחטיבה. 

להשלמה תאורטית של לימוד נושאים אלה, חובה על תלמידי הקליניקה להשתתף בקורס "עריכת דין 



קהילתית חברתית" המועבר בסמסטר א'.

הנוכחות בשיעורים, ובכל יתר הפעילויות בקליניקה ובחטיבה - חובה.

להעמקת ההכרות של המשתתפים עם עולמם של הפונים, ישתתף כל סטודנט בדיון בבית משפט בו 
ייקח חלק פונה לא מיוצג. 

הציון יינתן על סמך העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהלך השנה וההשתתפות בשיעורים.
הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג', ובמקרים מיוחדים - לתלמידי שנה ב'.

ההרשמה לקורס זה היא באמצעות ראיון, ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. מספר התלמידים מוגבל!

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

קליניקה לשוויון ולזכויות אדם  עו”ד דבי שדה

במדינת ישראל יש חקיקה ענפה, המגנה על זכויות אדם ואוסרת על אפליה. אלא שיש פער גדול בין 
החקיקה המתקדמת לבין האכיפה הלקויה. במסגרת הקליניקה, הסטודנטים יעמדו על בעיות שחוות 
אנשים  מוגבלות,  עם  אנשים  ערבים,  מזרחיים,  הומוסקסואלים,  )נשים,  באוכלוסייה  שונות  קבוצות 
מבוגרים ועוד(, יתעמקו בחקיקה ובפסיקה הרלבנטיות, יכירו את הדרכים השונות להגנה על זכויות אדם, 
אזרחיות  תביעות  להגשת  שותפים  יהיו  הסטודנטים  הופרו.  שזכויותיהם  לאנשים,  משפטי  סיוע  וייתנו 

ועתירות, לייזום הליכי חקיקה ועוד.
הקליניקה תחל בהשתלמות מרוכזת בת יומיים, שתיערך בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. במהלך 
בתיקים  דיון  ייערך  הדינים הרלבנטיים,  יילמדו  ישתתפו בשיעור שבועי, במסגרתו  השנה, הסטודנטים 
המתנהלים בקליניקה, ויתארחו מרצים מתחומים שונים. בנוסף, הסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על 
התיקים שבטיפולם, יראיינו פונים, יכתבו כתבי טענות ויתלוו לעוה"ד לדיונים בבתי משפט )כארבע שעות 

בשבוע(. עוד יידרשו הסטודנטים להשתתף בכנסים שונים הנערכים במרכז האקדמי. 
לשוויון  "הזכות  בקורס  להשתתף  הקליניקה  תלמידי  על  חובה  הלימוד,  של  התיאורטית  להשלמתו 

והאיסור על אפליה" המועבר בסמסטר א'.
קיימת חובת נוכחות בפגישות השבועיות, בעבודה המעשית ובכל יתר פעילויות הקליניקה.

הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. מספר המשתתפים מוגבל. 

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

קליניקה לשינוי סביבתי-חברתי  עו”ד ערן צין

“רק כשהעץ האחרון ייכרת, הנהר הנקי האחרון יזוהם, והדג האחרון ייתפס;
 נבין שלא ניתן לאכול כסף” )אימרה משבט הקרי(

אם יש משפט המקפל בחובו את מהות הקליניקה זהו המשפט דלעיל. הצורך של האדם, כמו כל בעל-
חיים אחר, להסתמך על הטבע לשם מחייתו, נהיר לכל. אולם, מאז המהפכה התעשייתית, הניצול של 
הטבע אינו נעשה אך ורק למטרת הישרדותנו היומיומית, אלא הוא מהווה נדבך חיוני בתשתית הכלכלה 



הקפיטליסטית. בהתאם לכך, ובחיבור ישיר לקורס המלווה את הקליניקה, נמשיך במסגרת זו לעמוד על 
טיבו של הקשר הגורדי הקיים בין סביבה לחברה. במקביל להנחת הבסיס העיוני, יעסקו הסטודנטים 
בתיקים משפטיים שונים, הנוגעים למינעד רחב של נושאים שהמשותף להם הוא: יצירת שינוי סביבתי-

חברתי. כך למשל, יעסקו הסטודנטים בפרויקטים כגון אלה:
נתיבי  גבוה,  מתח  קווי  כמו  ותברואתיים,  סביבתיים  מפגעים  נגד  במאבקן  מוחלשות  לשכונות  סיוע 

תחבורה ראשיים ואתרי פסולת, לרבות פנייה לערכאות המשפטיות הרלבנטיות; 
הנדסה  שעברו  מוצרים  סימון  ובריאה,  נקייה  לסביבה  העובדים  זכויות  )כגון:  סביבתית  חקיקה  קידום 

גנטית(;
פעילות ציבורית ומשפטית בנושאים שונים )כגון: "הפרטת" המשטרה והרפורמה בחוק התכנון והבניה(.

הקליניקה כוללת את הפעילויות הבאות:
     עבודה מעשית על תיקים משפטיים שונים, בהנחייתו של עורך הדין )כארבע שעות בשבוע(. 

       ההנחייה כוללת מפגשים פרטניים עם עורך הדין מדי שבוע.
     שיעור שבועי עם עורך הדין.

     השתתפות בפעילות החטיבה לזכויות אדם, לרבות סיורים, כנסים ועוד.

להשלמתו התיאורטית של הלימוד, חובה על תלמידי הקליניקה להשתתף בקורס " משפט ומדיניות 
סביבתית" המועבר בסמסטר א'.

הציון בקורס יינתן על סמך העבודה המשפטית שיבצעו הסטודנט/ית במהלך השנה, ועל סמך 
ההשתתפות במפגשים הפרטניים והאקדמיים.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר מ- 10 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.

קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות וביקורת   ד”ר חגית לרנאו

הקורס נועד להקנות רקע בסיסי וכלי ניתוח להתמודדות עם שאלות הנוגעות לקשר שבין תיאוריות 
בקרימינולוגיה לבין מדיניות ותגובה חברתית כלפי עבריינות וסטייה.

במהלך הקורס נתמקד בארבעה מודלים תיאורטיים שונים לאפיון העבריינות וסיבותיה, החל מתקופת 
ההשכלה ועד היום  )התיאוריה הקלאסית , תיאוריות פוזיטיביסטיות , תיאוריות סוציולוגיות ותיאוריית 
התיוג(. המודלים השונים ייבחנו בהקשר היסטורי-חברתי-פוליטי ותוך התייחסות להשפעתם על מדיניות 

חברתית ועל מערכת אכיפת החוק.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

ציון מיטיב עד 5 נקודות יינתן על סמך השתתפות תורמת בכיתה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הערה: לא ניתן ללמוד קורס זה בנוסף לקורס "תיאוריות בקרימינולוגיה  - הגורמים לפשיעה".

הנוכחות בשעורים היא חובה.



ראיות מדעיות  השופט ד”ר אחיקם סטולר

של  להוכחה/סתירה  או  מסוימות,  חוקים  מערכות  של  ואכיפה  להגדרה  וטכנולוגיה  ידע  מציע  המדע 
ביומו עם ראיות מדעיות המוגשות לבתי  יום  אירועים מסוימים. לפיכך, עורכי הדין מתמודדים מעשה 
המשפט במשפטים פליליים ואזרחיים. לאור משקלן הסגולי של הראיות המדעיות, כוונת הקורס היא 
להקנות לסטודנט שאינו בעל רקע אקדמי במדעים, כלים בסיסיים שיכשירוהו להתמודד עם הראיה 

המדעית ועם עדות המומחה.
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים עקרונות ומונחי יסוד של השיטות המדעיות הנפוצות. הקורס יעסוק 
וזיהוי,  אפיונים   - סמים  העבירה,  זירת  מומחה,  עדות  כגון:  ואזרחיים  פליליים  נושאים  של  רחב  במגוון 
לחקר  מדעיים  כלים  נעל,  וטביעות  אצבע  טביעות  ופיצוצים,  הצתות  כלים,  סימני  חם,  בנשק  שימוש 

תאונות ואירועים, פוליגרף, בדיקת רקמות וד.נ.א, בדיקת מסמכים, בדיקת אלכוהול וכד'.
הקורס יועבר תוך שימוש בשקפים, במסגרתו יוקרנו סרטים להמחשת נושאי הלימוד וינותחו פסקי דין 

שבהם נעשה שימוש בראיות מדעיות.
ביבליוגרפיה ותוכנית מפורטת של השיעורים תימסר לסטודנטים בתחילת הקורס.

ההוראה בקורס מבוססת על דיון ביקורתי בהשתתפות התלמידים.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

נוכחות ב-80% מהשיעורים לפחות הינה תנאי מקדמי לזכאות להבחן.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תנאי קדם: לימוד הקורס "דיני ראיות" )אפשרי במקביל(.

הנוכחות בשעורים היא חובה.

רכישות ומיזוגים  עו”ד דורון אפיק

ג'נרל אלקטריק, מייקרוסופט, אמריקה אונליין הם תאגידי ענק. כולם התחילו כחברות קטנות? בהחלט 
כן - מיקרוסופט החלה מפעילות במחסן ביתו של ביל גייטס. תאגידים גדלים באמצעות מיזוג ורכישה, 
מיזוג או רכישה של חברות הן פעולות הכרחיות לשמירה על חוסן החברה ולפיתוחה.  חברה אינה יכולה 
אצל  משלימה  פעילות  כשקיימת  לכן,  שלה.  מפעילותה  כתוצאה  שנים   10 פני  על  לגדול  כלל  בדרך 
חברה אחרת, וכתוצאה ממיזוג עשויים שני הצדדים להרוויח )התאגיד החדש יספק יותר שירותים ליותר 
לקוחות וירוויח יותר( סביר כי תתבצע עסקה. עסקאות מיזוג או רכישה הן עסקאות מורכבות ומרתקות. 
לעסקאות אלו היבטים רבים הנוגעים בכל קצוות המשפט והעסקים:  החל מדיני החוזים, עבודה, ניירות 
הערך, מסים, מקרקעין, חברות והגבלים עסקיים.  בנוסף לכך, קיימות סוגיות עסקיות רבות, החל מנושא 
שליטה  העברת  הביניים,  בתקופת  החברה  ניהול  ולקוחות,  ניוד ספקים  עובדים,  ניוד  כספיים,  מצגים 

מסודרת ועוד.
מערך  וכתיבת  ומתן  משא  נאותות,  בדיקת  עיקריים:  שלבים  משלושה  כלל  בדרך  מורכבת  עסקה 
מההיבט  הן  המיזוג/רכישה  עסקאות  את  להבין  לסטודנט  לאפשר  היא  הקורס  מטרת  ההסכמים.  
התיאורטי והן מההיבט הפרקטי ואת מהלך הקורס ילוו עסקאות ספציפיות על מנת לאפשר להתנסות 
בהיבט פרקטי זה.  במסגרת הקורס יילמדו עקרונות רבים בדיני החברות, הגבלים עסקיים, מיסוי, דיני 
עבודה, בוררות וגישור ותחומים רבים אחרים המקיפים את עסקאות המיזוג והרכישה.  דגש מיוחד יינתן 



לחשיבות אומנות המשא ומתן והיצירתיות הנדרשת באדריכלות המשפטית של העסקה ולמשמעויות 
הנסתרות של סעיפי החוזה השונים תוך שימת דגש על ניסיונו רב השנים של המרצה.  

של  למשפטים  הפקולטה  בוגר  תורג'מן,  אפיק  במשרד  המנהל  השותף  הינו  אפיק  דורון  דין  עורך 
האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך לעריכת דין הן בישראל והן בניו יורק, מוסמך כנוטריון בישראל 
מיזמים  בינלאומיות,  בהשקעות  מתמחה  אפיק  עו"ד  יורק.   ניו  מדינת  לדיני  שנים  כעשר  מזה  ומרצה 
משותפים, מיזוגים ורכישות, דיני תאגידים והסכמים מסחריים, כמו גם במימון מובנה ועסקאות נגזרות 

מעבר לדלפק, נושא בו הוא נותן הרצאות אורח רבות.  

דרישה מקדמית להשתתפות בקורס: ציון "עובר" בקורס בדיני חוזים.  סיום לימודי תאגידים או לימוד 
דיני תאגידים במקביל.  

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
יינתן בונוס של עד 7 נקודות לתלמיד/ה אשר יתרום מהבנתו להרצאה.   

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.  

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

שיקול דעת שיפוטי בקביעת עובדות במשפט הפלילי  ד”ר דורון מנשה

מטרת הקורס היא לחקור את תחומי וסוגי שיקולי הדעת השיפוטיים בעניינים עובדתיים. בקורס 
נבקש לבקר את האפיון המקובל של דיני הראיות כמערכת של הסדרים בדבר אמצעי הוכחה של 
עובדות במשפט המכוונת להגיע ל"חשיפת האמת" או ל"התקרבות מספקת לאמת". אפיון זה של 
הדינים המותיר, אם בכלל, תמונה עגומה של היקף ותוכן שיקול הדעת השיפוטי-עובדתי לוקה הן 
במישור תיאור הקיים והן במישור ההמלצה על הראוי; שיקול הדעת של שופטים בעניינים עובדתיים 
המקובל.  האפיון  מתוך  העולה  מעל  הרבה  בתכנים  ועשיר  מגוון  רחב,  שיהיה(  הראוי  )ומן   הינו 
כללים  קובץ  והוא:  הראיות  לדיני  יותר,  פרגמאטי  אחר,  אפיון  אפוא  יוצע   הקורס   של  בפתחו 
הנמקות  )או  הצדקות  של  שונים  סוגים  המשרטטים  שונות  חיוב  בדרגות  משפטיות  והנחיות 
הדין. פרופוזיציות  חיתוך  לצורכי  עובדתיות  פרופוזיציות  על  להסתמכות  כאלה(  הצדקות  של 

אפיון חדש זה יפתח, כך אנו מקווים, אופקים חדשים לתורת שיקול הדעת השיפוטי בעניינים עובדתיים. 
תורה זו תבחין, בין היתר, בין הסיטואציות בהן יש לשופטים שיקול דעת במובן חזק )למשל, במובן של חופש 
לעצב בעצמם כללים או הנחיות לשכילה )Reasoning( הראייתית מבלי להיות כפופים באותם מקרים 
להנחיות פוליטיות מחייבות או עקרונות כלליים הנובעים מהדין(; לבין מקרים בהם יש לשופטים שיקול 
דעת חלש יותר )למשל, במובן של יישום פרוצדורות או כללים הדורשים הפעלה של שיפוט או הערכה(. 

לאחר שיעורי הפתיחה, נפנה להצגת מודלים שונים של קביעת עובדות בהליך הפלילי, כגון המודל  
האינטואיטיבי, המודל ההסתברותי- מתמטי, המודל האינדוקטיבי- ביקוניאני, המודל הפרגמטיסטי,

מודל האינטגריטי, הניתוח הכלכלי והתיאוריה הנרטיבית.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



שיקולי שופטים שפיטה ופוליטיקה  ד”ר עידו פורת

החוקתי.  והמשפט  האדם  זכויות  של  בתחום  בעיקר  השפיטה,  נושא  של  שונים  בהיבטים  ידון  הקורס 
החלק הראשון יעסוק בשיקולי השופטים, ובעיקר בשני סוגים עיקריים של הנמקות שיפוטיות – הנמקות 
איזון  של  השיפוטית  ההנמקה  תיסקר  במיוחד  פתוחות.  שיפוטיות  והנמקות  פורמליסטיות,  שיפוטיות 
בחלק  בארה"ב.  יותר  הקטגורית  לשיטה  ותונגד  ובאירופה  בישראל  רווחת  שהיא  ומידתיות  אינטרסים 
השני יידונו הדרך שבה שופטים נבחרים, הדרך שבה שופטים מחליטים בהחלטות רוב, והקשרים בין שני 
אלו לבין פוליטיקה. לאחרונה היבטים אלו עלו לכותרות באמצעות הדיון בהרכב הוועדה למינוי שופטים, 

ובשאלות של עצמאות שיפוטית. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
יינתן ציון מיטיב בעבור השתתפות פעילה על סמך חומר הקריאה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

תובענות ייצוגיות  ד”ר שחר ולר

תובענה ייצוגית היא מכשיר משפטי מיוחד: בגדרה מאפשר בית-המשפט לאדם אחד לייצג קבוצה של 
אנשים, הגם שאותם אנשים לא נתנו את הסכמתם לכך. החוק מאפשר את הפרוצדורה המיוחדת הזו 
בדרך כלל כאשר תאגיד גדול המספק שירותים לציבור רחב גורם נזק לקבוצה גדולה של אנשים, אך 
הנזק של כל אחד מחברי קבוצה זו הינו קטן יחסית, עד שאין זה כדאי עבורו להגיש תביעה בנפרד נגד 
התאגיד. בשנת 2006 חוקק חוק שכל עניינו תובענות ייצוגיות. מאז חקיקת החוק הוגשה כמות גדולה 
מאוד של תובענות ייצוגיות. הקורס יעמוד על המאפיינים המיוחדים של התובענה הייצוגית ובכלל זה 
התנאים לאישורה והמגבלות המוטלות על הסדר פשרה בין הצדדים. ישולב בו ניתוח של הפסיקה תוך 

עמידה על חיי המעשה בתחום.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות מיטיב  בגין השתתפות מועילה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



תורת המשחקים ויישומה במשפט  ליאור אגאי, רו”ח

כל מצב שבו פרטים נדרשים לקבל החלטה והתשלום של כל פרט תלוי גם בהחלטות של הפרטים 
האחרים נקרא משחק. תורת המשחקים מספקת כלים למידול ולפיתרון של משחקים. תורת המשחקים 
הוא ענף של המתמטיקה, המנתח מצבי עימות או שיתוף פעולה בין מקבלי החלטות רציונאליים בעלי 
רצונות שונים. מטרת קורס זה היא לתאר את תחום תורת המשחקים בדגש על תחומים שונים בתיאוריה 
ובפרקטיקה של המשפט. הקורס יסקור מן הפן הכלכלי נושאים שונים כגון: דילמות חברתיות, הנחות 
דיני  דיני חוזים,  בין השאר  יסקרו  ומן הפן המשפטי  רציונאליות, כשלי שוק שונים, השפעות חיצוניות, 

נזיקין, אתיקה, וזכויות קניין.  

מטרות הקורס:
     הקורס יקנה לתלמידים ידע כללי רחב בנושא משפטים, כלכלה ותורת המשחקים.

     הקורס יקנה לסטודנטים הבנה אודות תחומים שונים במשפטים וכלכלה כגון דיני חוזים, נורמות
       חברתיות, חשיבותו של שלטון החוק, ודילמות שונות בחיי היום יום הקשורות למשפט ותורת המשחקים.
     התלמידים יחשפו לנושאים כגון החיים ללא שלטון חוק, זכויות הקניין והסכמים משפטיים, תביעות

       משפטיות בתנאי אי ודאות, שנאת סיכון וצדק חברתי.
     הקורס יקנה לסטודנטים ידע בנושא זכויות הקניין ודרכים משפטיות שונות לניהול מו"מ

     הקורס יסקור את מקורותיו של אי-השיוויון בהכנסות, ואת החיים בהיעדרן של נורמות חברתיות. 
     הקורס יעסוק בנושא ההשפעות החיצוניות והשפעותיו על החברה.

     הקורס יקנה לסטודנטים ידע נרחב בתורת המשחקים, בקורס ילמדו דילמות שונות כגון דילמת
       האסיר, סוגי משחקים שונים, סוגי שיווי משקל שונים, ודרכי השפעתם על המדיניות הכלכלית. 

     במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו למספר הוגי דעות שהשפיעו על התהוותם של מדעי הכלכלה
       והמשפט, כגון: מקס וובר, קארל מארקס, פרידריך האייק, אדם סמית, רונלד קואס )פרופסור

       למשפטים וזוכה פרס נובל(.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית )בחינה על חומר הקורס ועל חומר הקריאה(.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. 

הנוכחות בשיעורים הינה חובה.



תיאוריות בקרימינולוגיה – הגורמים לפשיעה  ד”ר עודדה שטיינברג

הקורס יעסוק בהסברים שניתנו במהלך השנים לסטייה, לפשיעה ולעבריינות. נדון בתיאוריות הממקדות 
אקולוגיים,  פסיכולוגיים,  פיזיולוגיים,  תורשתיים,  מולדים,  בגורמים  הפשיעה  לתופעת  הסיבות  את 
ובקבוצות  החברתי  במבנה  החברתית,  בתגובה  התופעה  את  המסבירות  ובגישות  ואחרים,  תרבותיים 
אינטרס וכוח. נתייחס גם להצעות השונות למדיניות חברתית הנגזרות ממודלים אלה וב"פתרון" המוצע 

על ידיהן לתופעה מורכבת זו.
במהלך הקורס נדון, בין השאר, בהגדרות ובמושגים כמו סטטיסטיקה פלילית, טיפולוגיה של עבריינים, 

פיקוח חברתי, קורבנות וכיו"ב.  הדיונים בקורס יתבססו על מחקרים רלוונטיים שנערכו בארץ ובעולם. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
המבחן כולל את החומר שנלמד בהרצאות ופריטי קריאה נבחרים. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. 

הערה: לא ניתן ללמוד קורס זה בנוסף לקורס "קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות וביקורת".

הנוכחות בשיעורים הינה חובה.

תקשורת המונים - היבטים חברתיים, תרבותיים, ערכיים ואתיים  ד”ר יואב המר

זוויות. נבחן את הטענות  ובעבודתם של אנשי תקשורת מכמה  בקורס זה נתבונן באמצעי התקשורת 
שהטלוויזיה  הטענה  )כמו  החברה  על  התקשורת  של  להשפעות  ביחס  תקשורת  של  סוציולוגים  של 
הופכת אותנו לטפשים או הטענה שהאינטרנט גורם להתמעטות הקשרים החברתיים בין אנשים( ואת 
צריכים  מה  נשאל  חדשות(.  ייצור  של  הסוציולוגיה  )כמו  תקשורתיות  לתופעות  החברתיים  ההסברים 
להיות תפקידיה של התקשורת במדינה דמוקרטית. כדי לענות על כך נציג דעות שונות ביחס למהותה 
של דמוקרטיה. לאחר שנפרט מהם תפקידי התקשורת נבחן האם במצב הנוכחי התקשורת ממלאת 
תפקידים אלה. נצביע בענין זה על ההשלכות שיש לעובדה שאמצעי התקשורת במדינות דמוקרטיות 
בקביעת  הרייטינג  של  החשיבות  למשל,  להרוויח.  הניסיון  על-ידי  ומונחים  פרטית  בבעלות  ברובם  הם 
תכנים או הכוח שיש למפרסמים לקבוע תכנים תקשורתיים בגלל העובדה שחלק נכבד מהכנסותיהם 
של אמצעי תקשורת מגיע מהמפרסמים. נבחן אילו אמצעים משפטיים ניתן לנקוט כדי לפתור בעייתיות 
זו ולהביא לכך שאמצעי התקשורת ימלאו את תפקידיהם בצורה מוצלחת יותר. בבחינה זו נתמקד בחשש 
שאמצעים כאלה מגבילים את חופש העיתונות ואת חופש הביטוי. כמו-כן נבחן בקורס היבטים תרבותיים 
של התקשורת ההמונית, למשל ההשלכות שיש לחשיפה העצומה שלנו לפרסומות על עיצוב תרבות 
האידיאל  האם  למשל  תקשורת,  אנשי  בעבודת  הקשורות  בסוגיות  נדון  לבסוף,  ונהנתנות.  צריכה  של 
שלפיו עיתונאים צריכים לדווח באופן אובייקטיבי ניתן למימוש, האם מותר לעיתונאי לעבור על החוק על 

מנת לחשוף פרשיות שחיתות.

חובות הקורס: נוכחות בשני שליש מהשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית. 
מיטיב בגין נוכחות והשתתפות.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.




