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  קורסי בחירה משפטיי�
  

בשנת ' ד השנתלמידי  .ז"נ 14בהיק� של  קורסי בחירה, במהל� התואר ללמוד חייב " בוגר"תלמיד לתואר 
  . ז"נ 18בהיק� של  קורסי בחירהידרשו ללמוד  ע"הלימודי� תש

  
  לימודי הבחירה נועדו לאפשר לתלמיד לגוו� את תוכנית לימודיו וללמוד נושאי� המענייני�      .א

  ".מוגבלי משתתפי�"מוגדרי� כקורסי� ) וסמינריוני�קורסי� (לימודי הבחירה . אותו במיוחד       
  
  כדי�    ולכל עניי� אחר, ההישגי�, ההכנה, ההשתתפות, די� קורסי הבחירה לעניי� חובת הנוכחות  .ב

  .רכז האקדמישאר הקורסי� הנלמדי� במ       
  
  . לימודי הבחירה נלמדי� החל משנת הלימודי� השניה  .ג
  
  להשלי� את , באישור הדיק�, רשאי, תלמיד השנה הראשונה הפטור מלימוד קורס כלשהו  .ד

  ).על בסיס מקו� פנוי(מכסת שעותיו על ידי לימוד קורס בחירה        
  
  .השלמת תנאי הקד� -תנאי מוקד� להשתתפות בלימודי הבחירה : תנאי קד�  .ה
  
  .לימוד קורס ועמידה בבחינה בו מזכי� את התלמיד במספר נקודות הזכות המצוי� לידו  .ו
  
  חייב התלמיד במש� שנות    , "בוגר במשפטי�"כתנאי  לקבלת התואר  - היק� לימודי הבחירה  .ז

  .משפטיי� וקורסי� כלליי� כפי שיפורס� מידי שנהלימודיו ללמוד קורסי בחירה       
  
  י� תלמידשישלחו לי  הוראות "ההרשמה לשעורי בחירה תיער� במועד שיקבע על ידי המזכירות ועפ  .ח

  .במכתב מקדי� לתקופת ההרשמה             
  
  .המוסדעל ידי  שייקבע ,הרשמת מספר מינימלי של תלמידי� -תנאי לפתיחת קורס בחירה   .ט
  
          בהתא� באתר האינטרנט  לקורסי� רישו�אופ� החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על   .י

                 .�התלמידי  תלהעדפו
              
  .לא ילמד תלמיד אותו קורס בחירה יותר מפע� אחת  .יא
  
  ,   עורי הבחירההיא לגוו� את ש האקדמי רכזתשומת ליב� של התלמידי� מופנית לכ� שמדיניות המ  .יב

  .ומשו� כ� חלק משעורי הבחירה הניתני� השנה לא יינתנו בשנה הבאה
  
   מקו� פנויי הבחירה על בסיס לימודנית� יהיה לשנות את  עד סו� השבוע השני של כל סמסטר  .יג

   .רישו� לקורסי� באתר האינטרנט בלבדבאמצעות    
  
  .בשיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות תלמידלא ילמד   .יד
  
   .נקודות בקורסי� מעשיי� 10 - יותר מיוכל ללמוד לא  תלמיד.         טו
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  שעה  יו�  'סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

  שנתי

השופט רחמי�   "*עלי משפט"עת הכתב   .1
  כה�

מותנה בראיו�     ש  4  5151
  קבלה

 Law and Ethics ofכתב העת   .2
Human Rights*.   

- ר משה כה�"ד
  אליה 

  מותנה     ש  4  5356
  קבלהבראיו� 

ר גילה "ד  פורטל זכויות אד�  .3
  שטופלר

' סמסטר א  'ד  ש  4  5387
19:30-18:00  
  'סמסטר ב

17:30-16:00  
מותנה בראיו� 

  קבלה
   17:00  'ד  ש  6  5237  ר שחר ולר"ד  *משפטי� מודרכי�  .4

מותנה בראיו� 
  קבלה

  19:30-18:00  'א  ש  6  5440  ד ער� צי�"עו  *חברתי-לשינוי סביבתיקליניקה   .5
מותנה בראיו� 

   קבלה
השתתפות וב

משפט "בקורס 
ומדיניות 
   "סביבתית

  ' בסמסטר א
  'מיועד לשנה ג

  ד ברק לייזר"עו  *עריכת די� קהילתיתלקליניקה   .6
  ד שירלי אל�"ועו
  

  19:30-18:00   'א  ש  6  5196
מותנית בראיו�  

 קבלה
ובהשתתפות 

עריכת "בקורס 
די� קהילתית 

   "חברתית
  'מיועד לשנה ג 

קליניקה לטיפול ומניעת אלימות   .7
  *במשפחה

השופטת רבקה 
ד "ועומקייס 

  אריה זגזג

  19:30-18:00   'א  ש  6  5126
מותנית בראיו� 

  קבלה
  'מיועד לשנה ג

  * קליניקה לשוויו� ולזכויות אד�  .8

  

  19:30-18:00  'א  ש  6  5435  ד דבי שדה"עו
מותנית בראיו� 

   קבלה
ובהשתתפות 

הזכות "בקורס 
לשוויו� והאיסור 

" פליה אעל 
' בסמסטר א
ובמפגשי� 
  שבועיי�

  'גמיועד לשנה 
  'א  ש  6  5084  ד סאני כלב"עו  *קליניקה לזכויות בחינו�  .9

  
19:30-18:00  

מותנית בראיו� 
קבלה 

ובהשתתפות 
הזכות " בקורס
  "לחינו�

  'מיועד לשנה ג

  
ז קורסי� מעשיי� במהל� "נ 10 - לא נית� ללמוד יותר מ, הקורסי� המסומני� בכוכבית הינ� קורסי� מעשיי�  *

  .התואר
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  שעה  יו�  'סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

קליניקה בנושא אחריות חברתית של   .10
  *תאגידי�

  19:30-18:00  'א ש  6  5406  ד עופר סיטבו�"עו
מותנית בראיו� 

קבלה ובהשתתפות 
אחריות "בקורס 

חברתית של 
  "תאגידי�

  'מיועד לשנה ג

סנגוריה וזכויות , סדנה בעריכת די�  .11
  *במשפט הפלילי

 

  ד משה הכה�"עו

 

  20:30-19:00 'ד ש  6 5382
-סדנה שנתית

' לתלמידי שנה ג
מותנית -ומעלה
  קבלהבראיו� 

  21:30-18:00  'א  'ב  4/6  5407  ד רחלה אראל"עו  *סדנה בנושא זכויות עצורי�  .12
מותנית בראיו� 

קבלה ובהשתתפות 
  "דיני מעצר"בקורס 

  'מיועד לשנה ג

  'סמסטר א

  15:30-14:00  'א  'א  2  5441  ר שילה ליפשי0"ד  עקרונות במימו� ובנקאות למשפטני�  .13

אחריות חברתית של  -מוסר ומסחר   .14
  תאגידי�

  

  15:30-14:00  'א  'א  2  5442  קידר-ר רונית דוני0"ד

  ד יובל אלבש�"עו  בישראלנגישות לצדק  -משפט ועוני   .16
  

  15:30-14:00  'א  'א  2  5410

-ר רויטל סלע"ד  פשיעה ותקשורת ,סטייה  .17
  שיובי0

  15:30-14:00  'א  'א  2  5444

  17:30-16:00  'א  'א  2  5415  הד מוטי גלוסק"עו  �"עסקאות נדל  .18
' מיועד לשנה ד

  בלבד

  17:30-16:00  'א  'א  2  5352  ד יובל ליבדרו"עו  נזק ראייתי במשפט הפלילי  .19
' מיועד לשנה ג

  ומעלה

  עריכת די� קהילתית חברתית  .20
  

  17:30-16:00  'א  'א  2  5414  ד יובל אלבש�"עו

-ר טלי קריצמ�"ד  פליהאהזכות לשוויו� והאיסור על   .21
  אמיר

  17:30-16:00  'א  'א  2  5438

  הזכות לחינו�  .22
  

  17:30-16:00  'א  'א  2  5290  ר יוסי דהא�"ד

  19:30-18:00  'א  'א  2  5422  ר אורי ב� אוליאל"ד  הצרכ�הגנת   .23

  19:30-18:00  'א  'א  2  5297  ר חגית לרנאו"ד  דיני מעצר  .24

* 
  חדש

ר אבישלו� "ד  מזונות במשפט הישראלידיני 
  י�יוסטר

  19:30-18:00  'א  'א  2  5454

  ר בועז שנור"ד  משפט ומדיניות סביבתית  .25
  

  21:30-20:00  'א  'א  2  5411

  21:30-20:00  'א  'א  2  5097  ר גיא שגיא"ד  דיני הגבלי� עסקיי�  .26

  21:30-20:00  'א  'א  2  5409  ד דורו� אפיק"עו  רכישות ומיזוגי�  .27

 השוואת סוגיות בדיו� פלילי למשפט  .28
   הקונטיננטאלי

  21:30-20:00  'א  'א  2  5369  ר חאלד גנאי�"ד

הגורמי�  – תיאוריות בקרימינולוגיה  .29
  לפשיעה

  16:30-15:00  'ב  'א  2  5270  ר עודדה שטיינברג"ד
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  שעה  יו�  'סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

, היבטי� חברתיי� -תקשורת המוני�   .30
  ערכיי� ואתיי�, תרבותיי�

  18:30-17:00  'ב  'א  2  5372  ר יואב המר"ד   

ר אחיק� "השופט ד  ראיות מדעיות  .31
  סטולר

  20:30-19:00  'ב  'א  2  5021
' מיועד לשנה ג

  ומעלה

  20:30-19:00  'ב  'א  2  5445  ר אס� הרדו�"ד  הפשע המקוו�  .32

  20:30-19:00  'ב  'א  2  5096  ר הראל ארנו�"ד  ניירות ער� דיני  .33

, עקרונות: משפט השלטו� המקומי   .35
  מבנה וסמכויות

  10:30-09:00  'ג  'א  2  5434  יר נחמיה אבנר"ד

  10:45-09:15  'ג  'א  2  5447  דוד-שרה ב�' פרופ  נשי� ופשיעה  .36

  13:30-12:00  'ג  'א  2  5426  ר אורי ב� אוליאל"ד  עסקאות מסחריות בינלאומיות  .37

  13:30-12:00  'ג  'א  2  5421  ד אריה רוטר"עו  משפט ובטחו� לאומי, טרור  .38

  18:30-17:00  ' ג  'א  2  5448  ד אריאל מנור"עו  אומנות החקירה הנגדית  .39
' מיועד לשנה ג

  ומעלה

  18:30-17:00  'ג  'א  2  5393  ילי�-ד רבקה דות�"עו  דיני תכנו� ובנייה  .40

  18:30-17:00  'ג  'א  2  5340  ר שחר אלדר"ד  ניסיו� ושותפות –עבירות נגזרות   .41

  18:30-17:00  'ג  'א  2  5158  השופט אביטל ח�  הלכה ומעשה ,תיאוריה – תעבורה דיני  .42
' שנה גלמיועד 
  ומעלה

  20:30-17:00  'ג  ' א  4  5362  ר פבלו לרנר"ד  דיני הוצאה לפועל ודיני פשיטת רגל   .43

גופי� ממשלתיי� הפועלי� בסביבה   44
  עסקית

  20:30-19:00  'ג  'א  2  5439  ילי�-ד רבקה דות�"עו

  20:30-19:00  'ג  'א  2  5375  ד עמיר פרידמ�"עו  מבוא לקניי� רוחני  .45

  20:30-19:00  'ג  'א  2  5449  ד אפי מיכאלי "עו  דיני הפרטה  .46

  13:30-12:00  'ד  'א  2  5450  ד מוטי לוי"עו  איסור הלבנת הו�  .47

  13:30-12:00  'ד  'א  2  5451  טל-ר מיה מי"ד  אישיות הנאש� ועברייני� פסיכופטיי�  .48

  13:30-12:00  'ד  'א  2  5452  לוי-שלי קרייצר' גב  סוגיות בדיני ירושה  .49

  15:30-14:00  'ד  'א  2  5046  ר אלי וול�"ד  דיני בנקאות  .50

  זכויות אד� ושינוי חברתי  .51
  

  17:30-16:00  'ד  'א  2  5310  ר גילה שטופלר"ד

  19:30-18:00  'ד  'א  2  5431  ר שחר ולר"ד  תובענות ייצוגיות  .52

  15:30-14:00  'ה  'א  2  5455  ר עידו פורת"ד  שיקולי שופטי� שפיטה ופוליטיקה  .54

  15:30-14:00  'ה  'א  2  5456  יגודה- ד עדי ניב"עו  המשפט הרפואי  .55

  19:30-18:00  'ה  'א  2  5404  ר יואב המר"ד   דיני תקשורת   .56

  19:30-18:00  'ה  'א  2  5423  יעד רות�ר "ד  פירוק ושיקו� חברות  .57

  13:30-12:00  'ו  'א  2  5307  ר לימור עציוני"ד  עבירות מי� במשפחה  .58

   13:30-12:00  'ו  'א  2  5062  ד אס� פורת"עו  דיני צבא  .60
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  'סמסטר ב

  שעה  יו�  'סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

זכויות הנאש� במשפט הבינלאומי   .61
  פליליה

  15:30-14:00  'א  'ב  2  5428  גולר- ר קארי� קלוו"ד

ביצוע : חותאמצעי תשלו� ובטו  .62
  ואכיפה

דליה השופטת 
  רקאמ

  15:30-14:00  'א  'ב  2  5458

מדיניות , תיאוריה :קרימינולוגיה  .63
  וביקורת

  19:30-18:00  'א  'ב  2  5353  ר חגית לרנאו"ד

  19:30-18:00  'א  'ב  2  5420  קידר-ר רונית דוני0"ד  פרשנות במשפט   .64

  מוסר וערכי� במשפט  .65

 

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5378  ר יואב המר"ד

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5425  ד אריאל מנור"עו  דיני בוררות  .66

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5236  רו'ר בועז סנג"ד  הענישה הפלילית  .67

-ר תמר ברנדס"ד  זכויות לשו� מיעוטי� ותרבות   .68
  הוסטובסקי

  20:30-19:00  'ב  'ב  2  5453

  20:30-19:00  'ב  'ב  2  5432  ר אלקנה לייסט"ד  סוגיות בתחו� המחשבה הפלילית  .69

זכויות מיעוטי� ורב , זכויות קיבוציות  .70
  תרבותיות

  20:30-19:00  'ב  'ב  2  5459  ר ראי� זריק"ד

ר אבישלו� "ד  דת משפט ומוסר   .71
  וסטריי�

  10:30-09:00  'ג  'ב  2  5460

  10:30-09:00  'ג  'ב  2  5138  ד אלעד פלד"עו  דיני לשו� הרע  .72

  10:30-09:00  'ג  'ב  2  5461  עינת אלבי�' גב  זכויות עובדי� כזכויות אד�  .73
' מיועד לשנה ג

  ומעלה

ד נעמי אלימל� "עו  הזכות להלי� הוג�  .74
  שמרה

  19:30-18:00  'ג  'ב  2  5466

  15:30-14:00  'ד  'ב  2  5326  ר גילה שטופלר"ד  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי�  .75

  10:45-09:15  'ה  'ב  2  5408  ר רימונה פלס"ד  חשבונאות למשפטני�  .76

  10:45-09:15  'ה  'ב  2  5462  ר דורו� מנשה"ד  כללי פסילה של ראיות  .77
' מיועד לשנה ג

  ומעלה

תיאוריה של דיני הנזיקי� במשפט   .78
  הישראלי ובמשפט העברי

ר אבישלו� "ד
  וסטריי�

  15:30-14:00  'ה  'ב  2  5463

  15:30-14:00  'ה  'ב  2  5346  ר יאיר רונ�"ד  זכויות הילד  .79

  17:30-16:00  'ה  'ב  2  5091  ר יובל מרי�"ד  מגדר ומשפט, מיניות  .80

  17:30-16:00  'ה  'ב  2  5464  ד יונת� ברמ�"עו  מדיניות הגירה בישראל  .81

השתמטות ממס , התחמקות  .82
  והכלכלה השחורה

  19:30-18:00  'ה  'ב  2  5465  ר אבי נוב"ד

  
   .ה עילה למועד מיוחדצפיפות מבחני� אינה מהוו, מפורס� בסו� השנתו� ע"תשלוח בחינות לשנת   :הערה
          

  
       
  
  

  אומנות החקירה הנגדית
  ד אריאל מנור"עו
  

וכיצד מתכונני� לחקירה נגדית , במהל� הקורס נלמד כיצד מכיני� את העדי� לחקירה נגדית בידי הצד האחר
ונתרגל שימוש , לחקירת עדי� מומחי�" רגילי�"נעמוד על ההבדל בי� חקירת עדי� . של עדי הצד האחר
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מפני� , של החוקר נגדית" ואויבי"נכיר את ). מלכודת ועוד, פיתוי, התשה(, בטכניקות שונות של חקירה נגדית
עוד נלמד על האפשרות להתנגד לשאלות שנשאלות בחקירה ועל . ונעמוד על הדרכי� להתמודד עמ�, ומחו0

  .הלכה למעשה –בשעורי� האחרוני� של הקורס נתרגל חקירות נגדיות של ממש . טעמי ההתנגדות

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100% 

  .ות על השתתפות מושכלתנקוד 7ציו� מיטיב עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  .דיני ראיות, או לומדי� במקביל, ואיל� שלמדו' הקורס פתוח לתלמידי� משנה ג :הערה

  
  

  איסור הלבנת הו�
  ד מוטי לוי"עו
  

החוק . מהווה שינוי תפיסתי ומחשבתי במשפט הפלילי") החוק: "להל�( 2000 –ס "חוק איסור הלבנת הו� תש
מדגיש את האחריות הפלילית הנובעת מעשיית שימוש מרווחי העבירה ואחריות� הפלילית של המסייעי� 

  .למבצעי העבירה
החוק נועד למנוע שימוש במערכת הפיננסית הלגיטימית לצור� הבלעת רכוש שמקורו בפעילות עבריינית  

ת ולשחזר את מקורותיו העברייני� של בתו� רכוש הנושא אופי חוקי ותמי� ובאופ� שלא נית� יהיה עוד להתחקו
  . רכוש זה

  
  :מטרת הקורס

מהל� הקורס יחשפו הסטודנטי� לסוגיות משפטיות הקשורות בחוק לאיסור הלבנת הו� ה� במישור התיאורטי ב
השלכותיו והמאבק של  רשויות האכיפה במפרי , תו� בחינת משמעות החוק, וה� על פי פסיקת בתי המשפט

  .החוק
  

  .בחינה סופית 100% :הציו� הסופימרכיבי 
  נקודות ציו� מיטיב על פי שיקול דעת של המרצה אשר יינת� לסטודנטי� שיתרמו באופ� פעיל  5עד 

  .מהל� ההרצאותבלדיוני� 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  אישיות הנאש� ועברייני� פסיכופטיי�
  טל-ר מיה מי"ד
  

בהגנות ובטיעוני� , וידו� בסתירה, הקורס יסקור את מושג האחריות הפלילית והקשרה לאישיותו של הנאש�
נדו� בהפרעת האישיות , כמו כ�. בעד ונגד עיסוק באישיותו של הנאש� ובהשלכות על שאלת האחריות הפלילית

בי� , נדו� בתפקיד הרגשות, פתיהבדיוננו בפסיכו. אחריות בדיני עונשי�של הקשרה לשאלות בפסיכופתיה וההיא 
 .אוריה ובפרקטיקה של המשפט הפלילייבי� שאיננו או רצוי שיהיה בת, שישנו

 
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  
  
  
  

  ביצוע ואכיפה: חותאמצעי תשלו� ובטו
  רקאהשופטת דליה מ

  
העסקית והבנקאית - תו� היכרות ע� הסביבה היזמית, להעניק כלי� לניתוח בעיות יישומיות :  הקורס תכלית

  .ועל הצור� בשנויי הגישה, המקומית והבינלאומית
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  . ייבחנו בי� היתר סוגי אמצעי תשלו� שוני� והבטוחות להבטחת� , במהל� הקורס
, כרטיסי  אשראי, שיקי�, שטרי חוב, שטרות כס�יסודות השימוש  ב,   נבי� את מהותו של אמצעי התשלו�

ערבות בנקאית , ערבות -ואת השימוש בבטוחות, אמצעי תשלו� מקוו�, העברה בנקאית, אשראי דוקומנטרי
  .ועוד, עכבו�, שטר משכנתא, שטר משכו�, אוטונומית 

  
 ,י נפו0 בחיי המסחרכאמצע,  בטחתוננתח בעיות קיימות  בשימוש בכל אחד  מאמצעי התשלו�  והבטוחות לה

, זכויותיו של האוחז, סוגי  האחיזה, נבח� את דרכי  סיחור� של  אמצעי  התשלו�.  ובאופ� ביטויו במישור העסקי
  .סוגי ההיסב והמחאת  הזכות או החיוב

   
, השיק הבנקאי, ההעברה הבנקאית, הבעיות המתעוררות בעת השימושי� בכרטיסי  האשראינעמוד על 

תו� הדגשי הוראות הדי� לגבי כל אחד , האשראי הדוקומנטרי וכספת הבנק, ית האוטונומיתהערבות  הבנקא
  . ועל הצור� בשינוי הגישה , מאלה

  
ננתח אירועי�  הגורמי� לסיו� הקשר החוזי שבי� הבנק ,  בעת  הדיו� על סוגי  חשבונות הבנק ושירותי הסליקה

  .או בכפייה, על פי רצו� הצדדי� בי�: ללקוחו
  
נעמוד  על  אירועי�  העלולי� למנוע או ,  נכיר  את  סביבת הגבייה של  אמצעי  התשלו�  השוני�,  סו� לב

  . וננתח   הסנקציות שמעמיד לרשותנו הדי� לאכיפתה  האפקטיבית של הגבייה,  לעכב את הפרעו�
  

  .דיני חוזי� :דרישה מוקדמת 
  

  .סופיתבחינה  100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� פתוחי� :הבחינהשיטת 
  
  
  

  יבה עסקיתבגופי� ממשלתיי� הפועלי� בס
  ד רבקה דות� ילי�"עו
  

הממשלה פועלת באמצעות גופי� . מסחרי –הממשלה הינה גור� מרכזי ולעיתי� דומיננטי בעול� העסקי 
  .ממשלתיי� שוני� המתמודדי� בעול� העסקי תחרותי

המערכת האחת היא מערכת הדיני� שעקרונותיה : על פעילות הגופי� הממשלתיי� חלות שתי מערכות דיני�
  . המערכת האחרת הינה מערכת הדיני� של המשפט הפרטי, הציבורי –במשפט המינהלי 

הגופי� הממשלתיי� מתמודדי� בעול� תחרותי למול גופי� כלכליי� עסקיי� עליה� חלה מערכת דיני� אחת 
  .בד היא מערכת הדיני� של המשפט הפרטיבל

לפיכ� נוצרת דיכוטומיה הטבועה בפעילות הגופי� הממשלתיי� אשר מקורה במתח המתמיד הקיי� בי� הצור� 
  .מאיד�, מינהלי  –וכללי ההתנהגות והחובות מתחו� המשפט הציבורי , תחרותי מחד -להתמודד בעול� עסקי

  
יי� בחיי הגופי� הממשלתיי� ובהתנהלות� לאור הדיכוטומיה במסגרת הקורס נבח� מספר נושאי� מרכז

  .והמתח הקיימי� בפעילות�
מ "ניהול מו, ההתקשרויות, בי� היתר נבח� את נושא ההתמודדות והתחרות בעול� העסקי� בתחו� המכרזי�

, ההתמודדות בעול� העסקי� לנוכח חובות שקיפות וגילוי מוגברות, מסחרי לקראת התקשרות ובמהלכה
מיקסו� והשאת רווחי הגו� הממשלתי  ,קליטת כח אד� ושימור כח אד� איכותי, התמודדות בשוק העבודהה

  .לנוכח ההגנה על זכות הקניי� וחובות הפיצוי בגי� נטילה שלטונית ועוד
  

  .סופית בחינה 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  דיני בוררות 
  ד אריאל מנור"עו
  

במהל� הקורס נתחקה אחר מהותו ותכליתו של מוסד הבוררות ונעקוב אחר הלי� הבוררות מתחילתו ועד סופו 
לסוגי� שוני� של , להסכמי בוררות, במיוחד נית� את הדעת לנושאי� הראויי� להתברר במסגרת בוררות

להתערבות בית המשפט בניהול , � ניהולה של הבוררותלדר, �תלמינוי בוררי� ולהסרת� מכהונ, בוררויות
  .לפסק הבורר ולעילות לביטולו ולאפשרות הערעור על פסק בורר, הבוררות
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  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .נקודות על השתתפות מושכלת 7ציו� מיטיב עד 
  

 .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  

  דיני בנקאות
  ר אלי וול�"ד
  

  :יידונו הנושאי� הבאי�בקורס 
. בנק ישראל כמפקח על הבנקי�. כולל בטחונות –האשראי הבנקאי . יחסי בנק ולקוח. החקיקה הבנקאית

. היתר עיסקה. ריבית. התניית שירות בשירות. סודיות בנקאית והגנת הפרטיות. אחריות הבנק כלפי לקוחותיו
ערבויות . ה� כלפי הבנק וה� כלפי צד שלישיהכללי� החלי� על חשבונות משותפי� . רשלנות מצד הבנק

. כספות בבנק. 1974ה "תשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות)  (דירות(בנקאיות כולל ערבות לפי חוק המכר
  .נוהל עבודת דירקטוריו� הבנק. מסמכי הבנק כחוזי� אחידי�. התיישנות תביעות של בנקי�

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  
  

  דיני הגבלי� עסקיי�
  גיא שגיאר "ד
  

הקורס יעסוק בדיני� העוסקי� בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תו� שימת דגש על התיאוריה הכלכלית 
ס יתמקד הדיו� בקור). ב"בעיקר התפתחות דיני התחרות בארה(העומדת בבסיס� ועל המשפט המשווה 

קביעת מכסות , קביעת מחירי�(הסדרי� אופקיי� בי� מתחרי� כגו� הסכמי קרטל : בניתוח הסוגיות הבאות
; ועוד , הסכמי� להחלפת מידע, הסכמי� להקמת מיז� משות�, )וחלוקה טריטוריאלית של שווקי�, ייצור

, טריטוריאלית של שווקי� חלוקה, הסדרי� אנכיי� בי� המשתתפי� בשרשרת הייצור ובכלל� קביעת מחירי�
ומיזוגי� ובכלל ; המגבלות המוטלות על מונופולי� ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ועוד, הסכמי בלעדיות

  .ומיזוגי� קונגלומורטיי�, מיזוגי� אנכיי�, זה מיזוגי� אופקיי� בי� מתחרי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100% 
  .נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחומר הקריאה 5עד  
  

 .מבח� אמריקאי בספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פשיטת רגלדיני ו דיני הוצאה לפועל
  ר פבלו  לרנר"ד
  

בתחו� . תו� השוואה בינה� לבי� דיני פשיטת רגל, הקורס יעסוק בעקרונות החולשי� על דיני ההוצאה לפועל
כדאיות הליכי פשיטת הרגל , נשי� דגש מיוחד על הסיבות והתנאי� לפתיחת הליכי פשיטת רגל, פשיטת רגל

  .תפקידו של הנאמ� ומת� ההפטר, מבחינת הנושי� והחייב
מאסר , סוגי� שוני� של עיקולי�, נדו� בי� היתר במעמדו של ראש ההוצאה לפועל, בתחו� ההוצאה לפועל

  .הוצאה לפועל של שטרות ועוד, י�איחוד תיק, חייבי�
   .הקורס יתמקד במשפט הישראלי תו� התייחסות לפתרונות אחרי� המצויי� במשפט המשווה

  .יינת� דגש לרפורמה לחוק הוצאה לפועל שנכנס לתוקפו לאחרונה
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  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .מומל0לימוד במקביל של הקורס או  "דיו� אזרחי": תנאי קד�

  
  
  

  דיני הפרטה
  ד אפי מיכאלי"עו
  

מטרת הקורס הינה לבחו� את השלכותיה של תופעת ההפרטה על היבטיה השוני� ולהקנות לתלמידי� ידע 
תיאורטי ומעשי בכל הנוגע להתמודדות המשפט ע� כניסת� של התאגידי� הפרטיי� למרחב הציבורי ובאופ� 

תו� התמקדות באופיי� ובדרכי , השוק הפרטי והתחומי� המופרטי� בו בידי השלטו� המרכזיהסדרתו של 
  .פעולת� של מנגנוני פיקוח ורגולציה שוני�

  
  קהל היעד

הקורס מיועד ה� לתלמידי� הרואי� עצמ� משתלבי� בתחו� המשפט המסחרי בו ילוו חברות הבאות במגע 
וה� לאלו הרואי� את , לשלטו� המרכזי סמכויות הסדרה ופיקוח ע� המדינה בשורה ארוכה של תחומי חיי� בה�

בהכרעה באשר למדיניות הפרטה הננקטת ובהפעלת , מצידו השני של המתרס, עתיד� בשירות הציבורי ויעסקו
חוקתי (ג� אלו הרואי� את עתיד� בתחו� המשפט הציבורי . ידי השלטו� המרכזי- סמכויות פיקוח ורגולציה על

  .בתופעת ההפרטה מנקודות המבט של תחומי משפט אלה  ,בי� היתר, עניי� רב בקורס העוסק ימצאו) ומנהלי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
 .יוענקו למתאימי� כציו� מיטיב בגי� השתתפות תורמת ובגי� בקיאות בחומר הקריאה ותנוספנקודות   7עד 

, מילי� 2,000בהיק� של עד , שתחשב לצור� ציו� מיטיבתלמידי� המבקשי� להגיש למרצה עבודה לחילופי� 
  .ידי המרצה ויהיו זכאי� לציו� מיטיב בהתא� להישג� היחסי בעבודה-יעשו כ� לאחר אישור הנושא על

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  

  דיני לשו� הרע
  ד אלעד פלד"עו
  

מולו ניצבי� אתגרי� מורכבי� , ומאיד�, שורשיו עתיקי יומי�, דיני לשו� הרע הינ� ענ� משפטי מרתק אשר מחד
דיני לשו� הרע בעיד� תקשורת ההמוני� נדרשי� , תחו� של דיני הנזיקי�-כתת. שיוצרי� תנאי החיי� המודרניי�

. יה� נזקי� קשי� במיוחד לש� הטובאשר גוררי� אחר, להתמודד ע� פרסומי דיבה בעלי תפוצה חסרת תקדי�
כמו ג� תמורות בתפיסות החברתיות והפוליטיות שחלו בעול� המערבי בעשרות , אותה מציאות ממש, בד בבד

המשתק� בחירות הנתונה לכל פרט להתבטא , מבליטי� את חשיבותו של חופש הביטוי, השני� האחרונות
, המתח שבי� הזכות לש� טוב לבי� חופש הביטוי. ביחס לאחרי� בלא להיות חשו� לסנקציות משפטיות

, יעבור כחוט השני לאורכו של הקורס, המשתק� בכל אחד ואחד מכלליה� ועקרונותיה� של דיני לשו� הרע
, בפרט, הניתוח הביקורתי של הדי� הקיי� יסתמ�. ולאורו יידונו ההסדרי� המרכזיי� שמחיל המשפט הישראלי

הידע והכלי� הבסיסיי� להבנתו וליישומו של הדי�  כ� יוקנו לתלמידי� .על משפט משווה אמריקני וגרמני
  . הישראלי הפוזיטיבי

 
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .נקודות בגי� השתתפות פעילה בשיעורי� 5טיב של עד ייינת� ציו� מ
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  ".לשו� הרע והגנת הפרטיות"הסמינר הקורס אינו פתוח לתלמידי� שלומדי� את  :הערה
  

  דיני מעצר
  ר חגית לרנאו"ד
  

: אשר משלב בתוכו מתח בי� אינטרסי� שוני� ומנוגדי� ,הוא השלב הראשו� של ההלי� הפלילי חשודמעצר 
טר� נבדקו טענות התומכות בחפותו האפשרית של החשוד וטר� גובשו , החקירה רק בתחילתה, גיסא מחד
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המציאות מלמדת כי פעמי� רבות כלל לא יוגש כתב . המאפשרות להגיש נגדו כתב אישו�ראיות לכאורה 
כ�  ,ככל שיורחב חופש הפעולה של המשטרה בשלב זה, גיסא מאיד� .אישו� בסו� הלי� המעצר והחקירה
 . תתאפשר חקירה מהירה ויעילה יותר

מתו� , אויה בי� שני אינטרסי� נוגדי� אלוהדיו� על דיני המעצר מושתת במידה רבה על חיפוש נקודת האיזו� הר
  . כ� שחיזוק אינטרס אחד מוביל לפגיעה במשנהו', משחק סכו� אפס'הנחה כי ה� מקיימי� ביניה� זיקה של 

הלי� המעצר , תנאי השחרור והערובה, עילות המעצר: הקורס יעסוק בדיני המעצר על היבטיה� השוני�
תו� ניסיו� לבחו� את ההשפעה שהייתה לחוק  זאתכל . במעצר ועודתנאי החזקה , מבחינת פרוצדורה וראיות

  . על המציאות של המעצרי� בישראל, אשר נחקק לפני כעשור, המעצרי�
מהאווירה בבית המשפט ומהעבודה המעשית של " טעימות"הקורס ישלב ניתוח של המישור הנורמטיבי ע� 
פיות באול� המעצרי� וסימולציות אשר יערכו באמצעות תצ ,עור� הדי� הטוע� בבית המשפט בשלב המעצר

  .בכיתה
  

 :הסופי הציו� מרכיבי

 .סופית בחינה 70%
  .תרגילי� והשתתפות בכיתה, תצפיות שטח 30%
  

  .ספרי� פתוחי�: הבחינה שיטת

 

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

 .חובההנוכחות בשיעורי� היא 

  
  
  

  דיני ניירות ער"
  ר הראל ארנו�"ד
  

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידי� הבנה בסיסית של שוק ההו� הישראלי כמו ג� כלי� תאורטיי� ומעשיי� 
מה תפקיד� של ? מה ההבדל בי� מניה לאגרת חוב? מה� ניירות ער�.  לעבודה משפטית בתחו� ניירות ער�

מהו עקרו� העל הנורמטיבי של ניירות ? ציבור המשקיעי� למגייסי ההו� מהו המתח המובנה שבי�? שווקי ההו�
מי ה� השחקני� ? )ipo(כיצד מתבצעת הנפקה לציבור ? הער� כפי שהוא מתבטא בחקיקה ובפסיקה

 .ב"הקורס ינסה לענות על שאלות אלה ועוד תו� השוואה לנעשה בארה?  הראשיי� בשוק ההו�
  

  .בסיסית בדיני תאגידי� א" רצויה הבנה, הקורס פתוח לכל
  

   .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  .טיביציו� מנקודות  5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  

  דיני צבא
  ד אס� פורת"עו
  

מאפייניה� של מערכות המשפט הצבאי  -משפט הפלילי הצבאי מתחו� ההקורס יעסוק במספר סוגיות 
משפט - א� כבית - בתי הדי� הצבאיי� תהמשפט העליו� בפסיק תערבות ביתהשאלת  ;והשיפוט הצבאי

שאלת האחריות ; חיסיו� התחקיר המבצעי - דרכי החקירה בצבא; משפט גבוה לצדק-לערעורי� וא� כבית
אבני הבוח� הצריכי� להחלטה והגור� , הפיקודית דרכי התגובה האפשריות למיצוי האחריות - הפיקודית

שורשיה של הפקודה הבלתי חוקית ומאפייניה השוני�  - אלת הציות לפקודותש; המחליט בדבר העמדה לדי�
הדי� המשמעתי בצבא ; )בעליל והשלכותיה תפקודה בלתי חוקיבי� לרבות ההבחנה בי� פקודה בלתי חוקית ל(

   ).בכלל ואגב מקרי� של הטרדה מינית(התנהגות שאינה הולמת  ולבסו� העבירה המיוחדת של ומאפייניו
  

  .בחינה סופית 100% :הציו� הסופי מרכיבי
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  
  

  דיני תכנו� ובנייה
  ילי�-ד רבקה דות�"עו
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הרציונלה העומדת בבסיס דיני התכנו� והבניה והיחס בי� , בקורס ילמדו העקרונות הבסיסיי� בדיני תכנו� ובניה

  ).איכות הסביבה ועוד, נזיקי�, דיני הקני�(חוקי התכנו� והבניה לחוקי� אחרי� 
סוגי התוכניות , הנוטלי� חלק במערכת התכנו� הסטטוטורית ירגוני�בקורס נלמד על המוסדות והא
  .הסטטוטוריות ותהליכי האישור שלה�

וכ� על הטריבונלי� ) ב"לחוק התו 197סעי� (מקרקעי� בגי� תוכנית סטטוטורית בקורס נסקור את סוגיית ה
ואת השיקולי� , שיתו� הציבור בהלי� התכנוני .המפקחי� על ההלי� הסטטוטורי השיפוטיי� והמעי� שיפוטיי�

  .המרכזיי� בעד ונגד שיתו� הציבור
במסגרת ההלי� התכנוני ותער� סקירה של ) הפקעות(מספר פגישות יוקדשו לסוגיית הנטילה לצורכי ציבור 

  .יית הפגיעהעוד נלמד על סוג .המקורות הנורמטיביי� לדיני הנטילה לצורכי ציבור

 
  .סופית בחינה 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  הלכה ומעשה ,תיאוריה -דיני תעבורה
  השופט אביטל ח�

  
לימוד דיני . הקורס מבקש לערו� לתלמידי� הכרות ע� המשפט התעבורתי כענ� של המשפט הפלילי. 1

המנתח   מלווה בדיו� אקדמי, בי� התחומי� והדגשת השווה והשונה, תו� השוואה לדי� הפלילי התעבורה יעשה
 .מצב קיי� מול מצב רצוי בתחו�

יעסוק בלימוד בסיסי של הדי� הנוהג א� יית� דגש לבעיות הרבות המלוות תחו� זה הנוגע להתנהלות  הקורס. 2
  .היומיומית של כולנו

 או פסילת נהג מלנהוג, כגו� השבתת כלי רכב, הממתינות לפיתרו� או לשינוי תפיסהקיימות שאלות רבות . 3
של זכויות חשודי� ונאשמי�  הקורס מתייחס לסוגיות השונות ה� מנקודת המבט . לפני משפטכהליכי� 

נדו� בשאלת התיחו� שבי� עבירת גר� , בי� היתר   .וה� מנקודת המבט של המשפט המנהלי , במשפט הפלילי 
מד  , מד מהירות[בהסתמכות על ראיות מדעיות  , בנושא השכרות, לבי� עבירת ההריגה המוות ברשלנות 

 ,בעיות בלתי פתורות בסוגיית האחריות הקפידה והשוואתה לאחריות המוחלטת, ]מצלמת אור אדו� , אלכוהול
  .ועוד
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  .ומעלה' מיועד לתלמידי שנה ג: הערה

 

 

  
  
  

  דיני תקשורת 
  ר יואב המר"ד
  

מלבד לימוד של . בקורס זה נסקור את הההסדרי� המשפטיי� הנוגעי� לפעילות הגורמי� העוסקי� בתקשורת
דגש יוש� על . החוקי� והפסיקה יוצגו בקורס היבטי� תאורטיי� ושיקולי מדיניות ביחס לסוגיות המתעוררות

  . החשיבות של פעילות התקשורת להלי� דמוקרטי תקי�
  

  .ני שליש מהשיעורי�נוכחות בש :חובות הקורס
  

  .בחינה סופית 100%: בי הציו� הסופיימרכ
 .מיטיב בגי� נוכחות והשתתפות

  
 . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  דת משפט ומוסר
  ר אבישלו� וסטריי""ד
  

בחלק הראשו� של הקורס נדו� בגישות שונות . משפט ומוסר, דת: הקורס עוסק בשלוש מערכות נורמטיביות
כיצד מתפתחת ההלכה ? מהו מקור החוק? מהו מקור המוסר: למקורותיה� של שלוש המערכות הללובאשר 
כיצד מתייחסת כל מערכת : לאחר מכ� נבקש לבחו� את מערכת היחסי� הסבוכה בי� המערכות הללו? הדתית

רס במהל� הקו? כיצד יש לנהוג במקרה של סתירה? הא� ה� אכ� מערכות נורמטיביות נפרדות? לחברתה
שאלת סרבנות המצפו� וסרבנות , כדוגמת זכויות אד�, משפט ומוסר, נעסוק בנושאי� הנוגעי� למפגש בי� דת

  .מטעמי� דתיי� ועוד
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  .טיב על השתתפות פעילה בהרצאותינקודות ציו� מ 5עד 
  

 . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

 
  הגנת הצרכ�

  אוליאל-ב� ר אורי"ד
  

וכ� ההצדקות , בקורס ייבחנו ההגנות שמקנה הדי� לצרכני�. חברה מתוקנתכל של הגנת הצרכ� היא מיסודותיה 
, עסקה ברוכלות, מכירות באשראי, הטעייה צרכנית: נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה�. העיוניות להגנות הללו
, תרופות צרכניות מיוחדות, שירות לאחר מכירהאחריות ו, הצגת מחירי�, סימו� טובי�, עסקת מכר מרחוק

  . ותובענות ייצוגיות צרכנית
וחקיקת המשנה שהוצאה , 1981 –א "תשמ, הדיו� בקורס יתבסס בעיקר על ניתוח הוראות חוק הגנת הצרכ�

חוק הבנקאות , 1982 –ג "תשמ, וביניה� חוק החוזי� האחידי�, בקורס ייבחנו דיני� צרכניי� נוספי�. מכוחו
, וחוק תובענות ייצוגיות, 1980 –� "תש, חוק האחריות למוצרי� פגומי�, 1981 –א "תשמ, )שירות ללקוח(

  . 2006 –ו "תשס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  סופיתבחינה  100% 

  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  הזכות להלי" הוג�
  מרהד נעמי אלימל" ש"עו
  

מטרתה של . "due process of law" –הזכות להלי� הוג� הוכרה לראשונה במגילת הזכויות המגנה קרטה כ 
לכל אד� הזכות . הזכות למנוע פגיעה לא מוצדקת בזכויותיו של כל אד� אשר מנוהל נגדו הלי� משפטי כלשהו

 due(לק מדוקטרינת ההלי� ההוג� זכות זו היא ח. שההלי� השיפוטי או המנהלי המתנהל בעניינו יהיה הוג�

process (רקמה "זכות זו הוגדרה בפסיקה כבעלת . התומכת בזכויותיה� של נאשמי� בהליכי� פליליי�
הזכות , זכותו של נאש� לדעת מדוע נעצר ובמה הוא מואש�, בכלל�: במסגרתה חוסות זכויות רבות, "פתוחה

הזכות , זכות העיו� בחומר החקירה, הזכות להיות נוכח במשפט ,)ייצוג הול�( די� ידי עור�- להיות מיוצג על
  .ועוד הזכות להתגונ� במשפט ,ידי ערכאה בלתי תלויה וניטראלית למשפט פומבי על

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורי� 5עד 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  ". סדר די� פלילי"לימוד מקביל של הקורס  :נאי קד�ת
  

  ". הזכות להלי" הוג�"הקורס אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בסמינריו� : הערה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  הזכות לחינו"
  ר יוסי דהא�"ד
  

הזכות לחינו� מציינת מספר . משפטיי� וחברתיי�, הקורס יעסוק בהרחבה בזכות לחינו� מהיבטי� מוסריי�
  . הזכות לעצב את תכני החינו� והזכות השווה לחינו�, זכויות משנה כזכות לקבלת שירותי חינו�

  
לחינו� כזכות אד�  הקורס יבח� את עיגונה של הזכות. בקורס ייבחנו ההצדקות השונות לזכויות המשנה הללו

במשפט הבינלאומי ובמשפט ההשוואתי אול� יתרכז בזכות לחינו� במדינת ישראל ויסקור את המקורות לזכות 
הזכות לקבלת חינו� במוסדות חינוכיי� רשמיי� , כגו�(, הזו בחוקי� והתקנות המעגני� את הזכות לחינו�

הזכות להשכלה , כות לחינו� מיוחד והתנאי� למימושההז, חוק זכויות התלמיד,  ומוסדות חינוכיי� בלתי רשמיי�
פסקי די� מרכזיי� בערכאות המשפטיות השונות המעגני� את הזכות בתחומי� חינוכיי� (, ובפסיקה) גבוהה
הבחינה המוסרית והמשפטית של הזכות תיער� על רקע השינויי� הדרמטיי� העוברי� על מערכת ).  שוני�

היחלשות , שינויי� אלו כוללי� ירידת כוחה של המדינה בתחו� החינו�. �החינו� מאז תחילת שנות התשעי
מגמות ביזור והפרטה שבאו לידי ביטוי בשורה ארוכה של רפורמות חינוכיות שהאחרונה , החינו� הממלכתי

  ".ח ועדת דוברת"דו"שבה� 
  

הוא קורס חובה לכל מי אול� , יות/הקורס פתוח לכל הסטודנטי�', הקורס הינו סמסטריאלי ויינת� בסמסטר א
  .בחטיבה לזכויות אד�" לזכויות בחינו�"שמשתת� בקליניקה 

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  
  

  פליה הזכות לשוויו� והאיסור על א
  אמיר-ר טלי קריצמ�"ד
  

: לצד שאלות ספציפיות להקשר הישראלי, במהל� הקורס נבח� שורה ארוכה של שאלות תיאורטיות וכלליות
שוויו� ומעמד ; שוויו� בשוק העבודה; דוקטרינת העדפה מתקנת; ההצדקה לזכות לשוויו� כזכות חיובית ושלילית

  . ועוד; שוויו� ומעמד הפלסטיני� אזרחי ישראל; האישה
  

  .סופית בחינה 100%: ימרכיבי הציו� הסופ
  . נקודות ציו� מיטיב על השתתפות בונה ותורמת 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  היבטי� משפטיי� ועסקיי� של רגולציה בנקאית
  ר שילה ליפשי$"ד
  

הקורס יתאר . בתחו� הרגולציה של הבנקי�) תיאורטי ופרקטי(מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע 
במסגרת הקורס . מערכת הבנקאות כיו�יצבת השלכות כלכליות ומשפטיות של הנושאי� המרכזיי� לפניה� נ

חקיקה והוראות : דגש מיוחד יינת� לנושאי� הבאי�. יידונו הוראות ניהול בנקאי תקי� בתחו� החשיפה לסיכוני�
השלכות הרגולציה , אוקסלי -סרבנס חוק, 2כללי באזל   ,הלימות ההו�, ניהול סיכוני� , של הפיקוח על הבנקי�

  .המשבר הפיננסי והשלכות על הרגולציה העתידית, הבנקאית על חברות ביטוח ופירמות עסקיות
הקורס מתאי� לסטודנטי� ג�  .הקורס משלב בי� התיאוריה לפרקטיקה תו� מת� דגש על הבנקאות הישראלית

  . ללא רקע מוקד� במימו� וחשבונאות
  

  .בחינה סופית 100% :ימרכיבי הציו� הסופ
   .תרגילי� כתנאי לגשת למבח�  2תרגילי� ומתוכ� יש להגיש לפחות  3במהל� הקורס יינתנו 

  .עבור הגשת כל התרגילי� במועדנקודות  5 עדציו� מיטיב 
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .)נית� ללמוד במקביל( דיני תאגידי� :תנאי קד�
  
  

  המשפט הרפואי
  יגודה-ניבד עדי "עו
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ובכלל זאת המעבר , עברה המערכת הרפואית בישראל שינויי� רבי�, עת נחקק חוק זכויות החולה, 1996משנת 
תו� הצבת , לכיוו� גישה המכירה באוטונומיה של הפרט, "המטפל הוא כל יודע"מהגישה הפטרנליסטית לפיה 

במהל� הקורס נתחקה  .לבחירותיו ורצונותיוהמטופל במרכז ההחלטה על ההלי� הרפואי ומת� משקל מכריע 
  .ובי� עול� הרפואה, אתיות ומוסריות שמתקיימות בממשק שבי� עול� המשפט, משפטיותאחר סוגיות 

  
הלכה  –תביעה בגי� נזקי גו� ;  רפואה ציבורית למול רפואה פרטית: במסגרת הקורס נדו� בנושאי� שלהל�

טיפול ; תרומת איברי� למול סחר באיברי�; ואי בבית המשפטחקירת מומחה רפ; חוות דעת מומחה; למעשה
מעמד הילד ; הזכות למות בכבוד והחולה הנוטה למות; פונדקאות בישראל; רפואי חיוני למול טיפול קוסמטי
משמעויות  –מידע גנטי ; ניגודי האינטרסי� הרפואיי� בתא המשפחתי; ובני משפחתו במשפט הרפואי

  .ד� ועודניסויי� בבני א; והשלכות
  

לניתוח סוגיות מתחו�  ,פרקטיי�הקורס נועד לאפשר למשתתפיו לרכוש ידע תיאורטי לצד כלי� , להדגיש
ותביעות מסוג , נזיקיות בכלל-זאת בפרט לאלו המבקשי� לעסוק בעתיד בתביעות אזרחיות. המשפט הרפואי

  ).ב"תאונות עבודה וכיו, תאונות דרכי�, רשלנות רפואית(של נזקי גו� בפרט 
  

  ).אפשרי לימוד במקביל(דיני נזיקי� : תנאי קד�
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  הענישה הפלילית
  רו'ר בועז סנג"ד
  

  תיאור הקורס  .א
  

תו� התייחסות להיבטי� , תיאוריות שונות להצדקת הענישה הפלילית באופ� ביקורתי בחנהיבמהל� הקורס ת
  ).ושיקו�; מניעה; הרתעה ;גמול(הענישה הפלילית  שיקולי ייבחנוו, חברתיי� ומשפטיי�, פילוסופיי�

  
; ידי השופטי�- אופ� הפעלתו על; ידי המחוקק- הנית� לשופטי� על מאוד הדעת הרחב-לאחר מכ� יידו� שיקול

  ".עונשי מוצא"�  וזעריימ �עונשי ,עונשי� מרביי� נמוכי� יותר לרבות ,גבלתוואפשרויות לה
  

עבודות ; מאסר עול�; מאסר סירוגי; מאסר; עונש מוות: לרבות ,לבסו� ייבחנו לאור התיאוריות עונשי� שוני�
יבות בחנה אלטרנטיות ;השבה ופיצוי; שירות לתועלת הציבור; תנאי-קנס על; קנס; תנאי- מאסר על; שירות

  .ושיקו� בקהילה; גמילה; מבח� :כגו� ,לענישה
  

  :מרכיבי הציו� הסופי  .ב
  

     .100% - בחינה סופית     
  .בהרצאותנקודות בגי� השתתפות פעילה ומועילה  5עד  - ציו� מיטיב    
     
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה. ג
  
  ".דיני עונשי�"לפחות בקורס החובה  70ציו� : תנאי קד�. ד
  
  . הנוכחות בשיעורי� היא חובה. ה
  

  הפשע המקוו�
  ר אס� הרדו�"ד
  

קרי� רבי� חו. והא� מדובר בתופעה השונה בהכרח מהפשע הפיזי, הקורס עוסק בשאלת הפשע המקוו�
ביכולת האכיפה , בגודל הנזק שהפשע גור�, בדפוסי הפשע, בתנאי� לפשע המקוו� הצביעו על שינוי לכאורה

א� נקודת מבט� הייתה צרה והתמקדה . גזרו מסקנה בדבר צור� בהסדרה מיוחדת, שינוי וכתוצאה מאותו; ועוד
 .יש לנתחו באופ� שיטתי, כדי להבי� א� הפשע המקוו� הוא תופעה חדשה. בהיבט מסוי� של תופעת הפשע

הדי�  הלגיטימציה של החלת; טענות החוקרי� בדבר שוני הפשע המקוו�: יעסוק הקורס בסוגיות אלו, בי� היתר
ההיבט  –דיו� בהפללה ; שאלת הצור� בפתרו� בינלאומי לבעיות מקוונות; המקומי הפלילי על פעילויות מקוונות

מודל "בעזרת ניתוח , סקירה התנסותית של האינטרנט; סקירה טכנולוגית של האינטרנט; הנורמטיבי של הפשע
ניתוח יכולת ; ברמה הכללית, קוונתניתוח נורמטיבי של הפללת התנהגות מ; של לורנס לסיג" המסדירי�

ודיו� בעלויות ההפללה , )בעזרת מודל המסדירי� של לסיג(חיפוש חלופות להפללה , האכיפה באינטרנט

 child(והחזקה של פורנוגרפית ילדי� , הימורי� –ניתוח נורמטיבי של שני פשעי� מקווני� ; האפשריות

pornography (אלקטרונית.  
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אלא נצמד לרמת הפשטה גבוהה , בשאלות ראייתיות או בעבירות טכנולוגיות מובהקותהקורס אינו מתמקד 
ולא מענה לשאלות טכנולוגיות , הצבת השאלות החשובות: ודיו� משפטי ברמה של שיקולי� ושל הצדקה

א� ג�  לבעלי עניי� בשאלות של תקשורת , הקורס מתאי� בעיקר  לבעלי עניי� במשפט פלילי. קונקרטיות מאד
  .נוכח התמקדותו במדיו� האינטרנטי, בשאלות של משפט וטכנולוגיהו
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  . נקודות עבור השתתפות פעילה 5ציו� מיטיב עד  
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  
  

  פלילי למשפט הקונטיננטאלי ו�סוגיות בדיהשוואת 
  חאלד גנאי�ר "ד
  

אמריקני -שמקורה במשפט האנגלו רסריתבהאדהשיטה : בעול� המשפט הפלילי הדיוני קיימות שתי שיטות
שמאמ0 בעיקר את השיטה , המשפט הישראלי. שמקורה במשפט הקונטיננטאלי האינקוויזיטוריתוהשיטה 

כבוד האד� : חקיקת חוק יסודבעקבות  בייחוד , תקלט הסדרי� שמקור� בשיטה האינקוויזיטורי, האדברסרית
נערו� השוואה ביניה� תו� התמקדות במטרות , בשיעור נציג את הקווי� הכלליי� של שתי השיטות. וחירותו

, חשודהחובות של הזכויות וה, מעמדה כגו�, וכ� נדו� בסוגיות ספציפיות, השונות של הפרוצדורה הפלילית
זכות העיו�  ;ייצוג חשודי� ונאשמי�הזכות והחובה ל; יליונפגע העבירה בהלי� הפל השופט, המאשי�, נאש�ה

חומרת  ;פסלות שופט; מעמד� של ראיות שהושגו באמצעי� לא חוקיי� ;בחומר החקירה של נאש� ושל חשוד
  .עיוות די� כעילה למשפט חוזר ;הסדרי טיעו� ;שימוש בכוח קטלני לש� מעצר ;העבירה כעילת מעצר

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .חינה סופיתב 100%
  .נקודות על השתתפות פעילה ומועילה 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  השתמטות ממס והכלכלה השחורה, התחמקות
  ר אבי נוב"ד
  
טרת הקורס היא לדו� במגוו� נושאי� הקשורי� בגבול הדק בי� תכנו� מס להשתמטות ממס ובמיוחד בדרכי מ

תו� דיו� רחב יותר בהיבטי� וההשפעות של הכלכלה השחורה על , ההתמודדות של הרשויות נגד תופעות אלה
  .הפעילות במשק

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  

  זכויות אד� ושינוי חברתי
  ר גילה שטופלר"ד
  

, ע� זאת. האמירה לפיה לכל אד� באשר הוא אד� מגיעות זכויות אד� הפכה זה מכבר למוסכמה חברתית
וכיצד יש , מהי משמעותה המשפטית של הגדרה זו, מה ה� הזכויות אות� נגדיר כזכויות אד�, שאלות כגו�

וקת חריפה בחברה שנויות במחל, להוציא את זכויות האד� מ� הכוח אל הפועל ולהגשימ� במציאות החברתית
בקורס . הנובעת בי� השאר מהבדלי� בתפיסות חברתיות כלכליות ומהבדלי� בי� קבוצות תרבותיות, הישראלית

ובאמצעות דיו� בדוגמאות קונקרטיות מישראל , והמעשית, המשפטית, נדו� בשאלות אלה ברמה התיאורטית
  .   ת שינוי חברתיומהעול� נבח� וננתח מאבקי� להכרה בזכויות אד� שונות וליציר

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
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  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  .דיני חוקה :תנאי קד�

  
 הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  זכויות הילד 

  ר יאיר רונ�"ד
  

כמי שנושא  עליו נבקש להשתית את ההתייחסות לילד, נקודת המוצא לדיוננו הוא הממד האנושי ביחס לזולת
הא� עלינו לשאת עינינו רק ? נשאל מה המקור לזכויות הילד כזכויות אד�. זכויות הילד כאד�, בזכויות אד� 

 ?לחוקי הכנסת ולאמנות הבינלאומיות כאשר אנו שואלי� לאילו זכויות ראויי� ילדי�

בי� . יצוב עולמוהדיו� בזכויות הילד כזכויות אד� יוביל אותנו לדיו� בשאלה  כיצד הילד יכול להיות שות� בע
 :השאלות שנברר

כיצד אפשר לכבד את ? הא� הכרה בזכויות הילד משמעותה ראיית הילד כפרט עצמאי אנוכי ומנוכר לזולתו 
לדיכוי , מקהילה מיחסי תלות הדדית ובו בזמ� לא להפקיר אותו לשעבוד, הילד כפרט וכ� כחלק ממשפחה 

ודד תלות בישראל של המאה העשרי� ואחת בחברה בה הא� יש בכלל מקו� לכבד ולע? להשפלה או להזנחה
 ? ילדי� צריכי� להתמודד ע� מאבק הישרדות לא פשוט

א� הא� אנחנו באמת רוצי� ,  בודדי�  -?כי הוא  לא אוהב ילדי�? מי מוכ� להצהיר כי לא אכפת לו מילדי�
עויות של הילד מהדיו� בילד ננסה לבחו� יחד כיצד נית� לכבד את עול� המשמ? של הילד' מה הסיפור 'לדעת 

זוהי שאלה שטר� . כמי שיש לו  עול� אישי הראוי לכבוד נעבור לבחינת יחסנו לילדי� כשאלה של צדק חברתי
זכתה לתשומת לב של ממש  בשיח זכויות הילד הישראלי  והיא תוביל אותנו לשאלות של סנגור ושינוי חברתי 

 .לבהקשר של עבודה ע� ילדי� ומשפחותיה� בישרא
 :הנושא האחרו� בסילבוס הוא בבחינת סגירת מעגל

המשכנו בילד כמי שיש עול� של משמעויות ותפישת צדק הראויי� לכבוד ולהערכה , פתחנו בממד האנושי
ונחתו� בהנמקת התזה שהילד ראוי להגנה שאינה מובטחת לו עדיי� בחוק הישראלי או באמנה בדבר זכויות 

 . הגנה על זהותו המתהווית, משתיי� אליו רגשית הגנה על מה שהוא רואה כ: הילד

כיצד מגני� וכיצד ראוי להג� על זהותו ? הא� אפשר ונכו� להג� על זיקה רגשית של ילד לע0 או לכלב או לסוס 
הא� אנחנו יכולי� לקחת בחשבו� ? מי יקבע  מהי הזהות הראויה להגנה ? של ילד  ב� האר0 שהוריו ילידי רוסיה 

הא� אנחנו כחברה מסוגלי� ורוצי� לא רק לסבול הורי� וילדי� בני תרבויות שונות ? ט קונטקס, הקשר
הא� אנו מסוגלי� ורוצי� ' ? להסתכל עליה� בגובה העיניי�'שמתקיימות זו לצד זו בחברה הישראלית אלא ג� 

וננו בקורס אלה השאלות שבה� נחתו� את די? להג� על האפשרות שכל הילדי� הישראליי� יתגאו בזהויותיה�
 .זה

הקורס מכוו� לאתגר את המשתתפי� לחשיבה  ביקורתית  בתחו� זכויות הילד להצביע על הצור� בשינוי חברתי 
משפטי כדי להיענות לצרכי הילד הבסיסיי� ועל אפיקי� לפעילות סנגור לקידו� עניינ� של ילדי� 

  .ומשפחותיה�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .מטלה התנסותית 20%
  .)בחינה אמריקאית(ה מסכמת בחינ 80%

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  זכויות הנאש� במשפט הבינלאומי הפלילי

  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  

הקורס נועד לאפשר למשתתפי� לרכוש ידע על הזכויות המהותיות והדיוניות של הנאש� בהליכי� שמתנהלי� 
הזכויות האמורות ייבחנו החל . 20-� המאה הושהוקמו בסבטריבונלי� הפליליי� ובבית הדי� הפלילי הבינלאומי 

ויכללו את התנאי� להעברת הנאש� ממדינת הימצאותו  למקו� מושב� של , מתחילת היותו  של האד� חשוד
זכויותיו במהל� ההלי� המתנהל כנגדו משלבי הגשת כתב אישו� כולל שחרור , הטריבונלי� או של בית הדי�

התפתחות זכויות הנאש� במישור הבינלאומי תבח� . משפט חוזר, עונש במדינה זרהביצוע ה, הערעור, ביניי�
  .והתפתחות� באמצעות פסיקת�, כולל כללי הפרוצדורה, לאור הכללי� שבחוקת הגופי� השיפוטיי� האמורי�

  
  .בחינה סופית 100%: הסופי מרכיבי הציו�

  

  .ICC- וה ICTY -רומא וחוקת ה למעט אמנת, ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה                 
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה                  
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  מיעוטי� ותרבות, זכויות לשו�
  הוסטובסקי-ר תמר ברנדס"ד
  

חלקו הראשו� של . תו� התמקדות בזכויות הנובעות מהקשר בי� שפה וזהות, הקורס יעסוק בנושא הזכות לשפה
בחלק זה נעסוק במאפייני השפה כרכיב תרבותי ובתפקיד . הקורס יסקור את הקשר בי� שפה ותרבות
שנועדו להבטיח את , נדו� בהבדלי� בי� זכויות שפה אינסטרומנטליות. שממלאת השפה בגיבוש זהות תרבותית

וזכויות )  שנועדה להבטיח את הזכות למשפט הוג�, כגו� הזכות למתורגמ� בבית משפט(קיומ� של זכויות אחרות 
אשר מבוססות על ההכרה בחשיבות השפה ועל הזכות לשימור , כגו� הזכות לחינו� בשפת הא�, שפה מהותיות

חלקו השני . הכרה בזכויות שפה מהותיות של מיעוטי�כמו כ� נדו� בהתנגדויות ל. ייחודה התרבותי של קבוצה
מודל , המודל הטריטוריאלי מול המודל האישי: של הקורס יבח� מודלי� אפשריי� להכרה בזכויות שפה מהותיות

נבח� את היישו� של כל אחד מהמודלי� במדינות שונות ונדו� ביתרונות . האוטונומיה מול המודל הדואלי
. חלקו השלישי של הקורס יבח� מגוו� סוגיות הקשורות להכרה בזכויות שפה מהותיות .ובחסרונות של כל מודל

הפליה על בסיס שפה , בי� הסוגיות שידונו יהיו הזכות ללמוד את שפת הרוב והחובה ללמוד את שפת המיעוט
ות בהקשר של והיחס בי� זכויות קבוצתיות וזכויות אינדבידואלי, הקשר בי� שפה וכבוד האד�,  כפגיעה בשוויו�

  .  בוח� ופסקי די� ממדינות שונות-חלק זה יתבסס על  ניתוח של מקרי. שפה
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי�
  ר גילה שטופלר"ד
  

כגו� החוק למניעת הטרדה ית נשי� יבמשפט הישראלי נית� למצוא בה בעת חקיקה מתקדמת למניעת אפל
למול ההצהרות על שוויו� האישה בישראל . מינית וחקיקה המנציחה אפליית נשי� כגו� דיני הנישואי� והגירושי�
מטרת הקורס היא לסקור את . ית נשי� בשכרירווחות במציאות הישראלית תופעות כגו� אלימות נגד נשי� ואפל

מה ה� הכלי� , ה ה� הגורמי� המכשילי� את שוויו� האישהמעמד האישה במשפט ובחברה בישראל ולבחו� מ
תחילה נדו� בתאוריות פמיניסטיות . שהמשפט הישראלי מעמיד לש� השגת השוויו� והא� כלי� אלה מספיקי�

פמיניז� רדיקלי ופמיניז� תרבותי ונבי� כיצד כל אחת מהתאוריות הללו מסבירה את , שונות כגו� פמיניז� ליברלי
לאחר מכ� נדו� בסוגיות פרטניות המייצגות . ייה נגד נשי� ואילו פתרונות היא מציעה לבעיהקיומה של אפל

דר� ) פורנוגרפיה, הפלות, אונס(תחומי� שוני� א� שלובי� של אפליית נשי� החל מזכות האישה על גופה 
בשוק , )שי�רב תרבותיות וזכויות נ(אל מעמדה בקהילה , )דיני נישואי� וגירושי�(מעמד האישה במשפחה 

  ). מוקדי קבלת החלטות, צבא, פוליטיקה(ובחיי� הציבוריי� ) יה בשל הורותיאפל, יה בשכריאפל(העבודה 
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  .חובהבשיעורי� היא נוכחות ה
  
  

  זכויות עובדי� כזכויות אד�
  עינת אלבי�' גב
  

אחד הדיוני� המרכזיי� המתנהלי� כיו� בתחו� דיני העבודה הוא השימוש בשיח זכויות האד� על מנת לקד� 
דיו� זה נער� במסגרת השינויי� הדרמטיי� שאירעו בעול� העבודה בארבעת העשורי� . זכויות עובדי�

כניסה של נשי� , יהתהליכי גלובליזצ. האחרוני� אשר השפיעו בצורה משמעותית על מצב� של העובדי� בשוק
שינו את פני שוק העבודה ומעוררי� שאלות רבות , שבירתו של דפוס העבודה המסורתי ועוד, ומיעוטי� לשוק

כא� נכנס שיח הזכויות אשר מועלה כאפשרות חלופית . תכליתו והצדקתו, מבנהו –בכל הנוגע למשפט העבודה 
מטרתו של הקורס המוצע היא להכיר את התהליכי� המשפיעי� כיו� על .  או משלימה למת� הגנה לעובדי�

תו� הצפה ודיו� בשאלות ובאתגרי� שה� מציבי� למשפט העבודה , שוק העבודה ועל מוחלשות� של עובדי�
הקורס . ולבחו� במסגרת זו את הפוטנציאלי� והמגבלות של שיח הזכויות בהגנה על עובדי�, ובישראלבעול� 

כאשר בהמש� יבח� הקורס את , יתחיל בדיו� על מטרות דיני העבודה והבסיס התיאורטי של שיח זכויות האד�
מתחומי מדעי החברה החומרי� יכללו ספרות . השינויי� החלי� בתחו� העבודה דר� מושגי� תיאורטיי� אלה

  .והמשפט
  

 .לימוד קוד� או מקביל של דיני עבודה :תנאי קד�
  

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

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
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  זכויות מיעוטי� ורב תרבותיות, זכויות קיבוציות

  ר ראי� זריק"ד
  

לרבות עליית מרכזיותה , העשורי� האחרוני� אנו עדי� לתחיה מחדש של שיח לאומי ושל שיח זהות בכללבשני 
  .של התרבות ככלי ניתוח והגור� המרכזי בעיצוב החברה

הדיו� יתמקד בהיבטי� תיאורטיי� . הקורס יתמקד בשאלות הנוגעות לצורה בה המשפט מגיב לתופעות אלה
זכויות מהגרי� וזכויות ילידי� , דת ושל תרבות בכלל, רליז� לשאלות של לאומיותשוני� הנוגעי� ליחסו של הליב

  .ועל הקשיי� הקשורי� בשיח זכויות קבוצתיות לעומת זכויות אינדיוידואליות
, ב"מהעול� ובפרט ארה, במהל� הקורס נדו� בדוגמאות שונות ה� מ� הפסיקה וה� מהסדרי� חקיקתיי� מהאר0

  .קנדה וצרפת
  

  :ציו� הסופימרכיבי ה
  .השתתפות 20%
  .בחינה סופית 80%

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
זכויות מיעוטי� ורב , זכויות קיבוציות"הקורס אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בסמינריו� : הערה

  ". תרבותיות
  
  
  
  
  
  

  חשבונאות למשפטני�
  רימונה פלסר "ד
  

. לקריאה וניתוח של דוחות כספיי� ודוחות ניהוליי�מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע וכלי� 
 :הקורס יעסוק בנושאי� הבאי�

o השפעת העקרונות החשבונאיי� על הדיווח הפיננסי  
o  והכרת הדוחות הכספיי� ומטרת�הבנת הדיווח הפיננסי 
o  הכספיי� והערכת החברהניתוח הדוחות 
o תמחור מוצרי� והשפעת� על ההחלטות האסטרטגיות 
o והבנת ניתוח נקודת ה �השלכותיואיזו 
o בניית תקציב 

 
 : מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%

   .הסמסטר במהל� שינתנו מהתרגילי� 80% של הגשה חובת
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  לאומי טרור משפט ובטחו�
  ד אריה רוטר"עו
  

של תופעת הטרור וההיבטי� ,  וביטחוניות, אידיאולוגיות, מדיניות-לדו� בסוגיות פוליטיות: מטרת הקורס
, האסטרטגיה, הקורס יאפשר לסטודנט היכרות ע�  מושגי� מתחו� מדע המדינה. המשפטיי�  הנגזרי� מה�
בהתייחסות� לתופעת הטרור הבינלאומי והטרור המקומי בדגש על בעיית הטרור , הביטחו� הלאומי והמשפט

יבות הדמוקרטית לשלטו� חוק בדמוקרטיה מערבית לבי� הקורס יחדד את המתח שבי� המחו. באיזורנו
ויעסוק באתגר ליישב בי� שתי המחויבויות הללו במסגרת הכוללת של  -המחויבות ללחימה יעילה בטרור

  .הביטחו� הלאומי

הגדרת המושג על משמעויותיו :  בו ידו� הקורס יעסוק בתופעת הטרור על מאפייניה השוני�  המרכיב הראשו�
,  והתפתחותו לאור� השני�  בזירות השונות" הרציונאל הטרוריסטי",  ונפקות ההבדלי� שבי� ההגדרות השונות
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ת הטרוריסטית האיו� של הטרור על אורח החיי� הדמוקראטי והשינויי� שחלו באופי הפעילות וההתארגנו
  . מיקו� הטרור והלחימה בו בתו�  ההגדרות המקובלות של הביטחו� הלאומי ,ובאיו� הנובע כפועל יוצא ממנו 

ובדילמה של לחימה יעילה , יעסוק בדרכי ההתמודדות של המדינות הדמוקראטיות בטרור המרכיב  השני
יעשה ניתוח של התפיסה ,  במסגרת זו. ריסו� הכוח ומידתיות בהפעלתו,בטרור מול שמירה על זכויות אד� 

המשפטית המשתנה לאור� העשורי� האחרוני� וכ� של הכלי� המשפטיי� שעומדי� לרשות המדינה 
ייעשה ניתוח של פסיקת בית המשפט העליו� תו� התייחסות לדי� המקומי וכ� למשפט ; במלחמתה בטרור

ו� במספר סוגיות  יסוד משפטיות שנדונות ייעשה ניתוח ביקורתי של המצב המשפטי אגב די .הבינלאומי
  .בהקשרי� הללו

בשיתו� , של הקורס יעסוק במנגנוני� המדינתיי� והבינלאומיי� שעוסקי� בלחימה בטרור המרכיב השלישי
כמו כ� יעסוק חלק זה ג� בדיו� .  הפעולה ובחלוקת האחריות שביניה� ובתשתית החוקית על פיה ה� פועלי�

סיכול  האבחנה בי�, "פרדוקס הסיכול"כמו , משפטי במגוו� של דילמות שהלחימה בטרור מעוררת –עיוני 
  .ועוד' כשידה האחת קשורה לאחור'הדמוקרטיה המתגוננת , לפענוח ומשמעויותיה

  
   :שיטת הלימוד וההוראה

 תוולונטארי(ניתוח והצגה של סוגייה על ידי התלמידי� , הכנה עצמית של התלמידי�,  הרצאות פרונטאליות
  .ובחינה)  ובצוותי�

  
  :דרישות הקורס

שיעורי� תשלול באופ� מוחלט את הזכות לגשת  3-היעדרות מעל  ל(  חובה -נוכחות פעילה בכל השיעורי�. 1
  ).לבחינה בסו� הסמסטר

אפשרי  (עבודה בכתב שתכלול  ניתוח של   סוגייה :  לתלמידי� שיבחרו בכ� אופציונאלית -מטלת ביניי�. 2
  ).  מהציו� הכולל 30%-ייחשב ל(והצגתה  בכיתה   ) בזוגות

  ). מהציו� 70% -למי שיבחר להגיש עבודה. (ציו�מה 100%   -בחינה  .3
  . יוענק לתלמידי� ראויי� לפי שיקול דעת המרצה) 5%עד ( -"בונוס/ "ציו� מיטיב. 4
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  כללי פסילה של ראיות
  ר דורו� מנשה"ד
  

-ל" כללי הוכחה"-או מ" משקל"- ל" קבילות"הקורס יעסוק ברציותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות  מ
  שאלת הכשרות, נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית ."חופש הוכחה"

  .האבחנה בי� אטומיז� ראייתי להוליז� ראייתי והשפעתה על שאלת חופש הוכחה , הקוגנטיבית האוניברסאלית
ת ראיות עקב אי חוקיות פסלו: ואת כללי הפסילה הבאי�, הקורס יבקש לנתח את עיקרו� הרלוונטיות הראייתי

 והחריגי� מעשי� קודמי� , עדות סברה ,חריגיה המרכזיי� בהלי� הפליליועדות שמיעה  ,בדר� השגת�
  .ואבחנתה מעקרו� הראיה המקסימאלית, וכלל הראיה הטובה ביותר, שיטה ומעשי� דומי� :המרכזיי�

  
  .בחינה סופית 100% :הסופי מרכיבי הציו�

  .נקודות לציו� הסופי 5 אפשרות לציו� מיטיב עד
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

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

 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

  Law and Ethics of Human Rights  כתב העת
  אליה-ר משה כה�"ד: עור" ראשי

 

חברי , התלמידי�. 2007משנת ) bepress(ברקלי כתב העת יוצא לאור בהוצאה האלקטרונית של אוניברסיטת 

 Rights, Balancing and Proportionality: יהיו נוכחי� בסדנת חוקרי� בינלאומית בנושא, המערכת
התלמידי� אמורי� לבצע . בהשתתפות חוקרי� בעלי ש� עולמי בתחו� 2009אביב בינואר -שתתקיי� בתל

  . תקבלו לפרסו� בחוברת הרביעית של כתב העתעבודת עריכה מהותית וטכנית על המאמרי� שי
  

א� א� הדבר יימש� לאחר תו� שנת (כהונת המערכת תימש� עד למועד הפרסו� של החוברת השנתית 
  .'עיקר עבודת העריכה מתקיי� בסמסטר ב). הלימודי�
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חירה משפטי מלימוד קורס ב –לפי המלצת העור� ובאישור הדיק�  –יהיה פטור , חבר מערכת כתב העת, תלמיד
  . נקודת זכות עבור שנת חברות המערכת 4של 
  

  .עובדת כהונתו של התלמיד כחבר מערכת של כתב העת תצוי� בגיליו� הציוני� של התלמיד
  

  :דרישות קבלה

אשר יגישו את מועמדות� ' ג-ו' משנה ב מצטייני�ידי העור� מקרב תלמידי� -חברי המערכת ייבחרו על •
  .בצירו� קורות חיי� וגיליו� ציוני�

  .נדרשת שליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית •

 . הקבלה לקורס זה היא לאחר ריאיו� אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה •
  
  

  "עלי משפט"עת הכתב 
  השופט רחמי� כה�

  

  ".עלי משפט" - מוציא לאור כתב עת משפטי  רכז האקדמיהמ .1

  .רכז האקדמימורכבת מתלמידי המ המערכת .2

  .אשר יגישו את מועמדות� 'ג -ו' ב י�י העור� מתלמידי שנ"חברי המערכת ייבחרו ע .3
  יידרשו להגיש בקשה בכתב וקורות חיי�   , תלמידי� המעוניני� להימנות על מערכת כתב העת .  4

  . י העור� במהל� חופשת הקי0"וירואיינו ע      
  .הוא הצטיינות בלימודי�, הקריטריו� העיקרי לקבלת תלמידי� כחברי מערכת   .5
  ג� א� הדבר ימש� לאחר סיו� , כהונת המערכת תימש� עד לסיו� הוצאת החוברת השנתית .  6

  .שנת הלימודי�      
  מלימוד קורס   , לפי המלצת העור� ובאישור הדיק�, חבר מערכת כתב העת יהא פטור, תלמיד .  7

  יהא , למד התלמיד קורס מעשי. נקודות זכות עבור שנת חברות במערכת 4בחירה משפטי של 
  .עבור שנת חברות במערכת, ז בלבד"נ 2פטור מלימוד קורס בחירה משפטי בהיק� 

  י המלצת העור�     "עפ, ה מפרי עטו יפורסמו בכתב העת יהא פטורתלמיד אשר מאמר או רשימ.  8
  פטור זה יינת� פע� אחת   . נקודות זכות 4 - 2מלימוד מקצוע בחירה משפטי של , ובאישור הדיק�     
  .ג� א� פרס� התלמיד יותר ממאמר אחד, בלבד     
  דה זו בגיליו� הציוני� של   תצוי� עוב, פרס� תלמיד מאמר בכתב העת או כיה� כחבר מערכת .  9

  .התלמיד      
  .במהל� התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 - לא נית� ללמוד יותר מ, על פי תקנו� הלימודי� . 10

 
   .ולא במסגרת ההרשמה הרגילה אישיריאיו� לאחר היא , לקורס זה הקבלה

  
  ,"עלי משפט"המשפטי סטודנט שהשתת� בכתב העת , נית� להשתת� בכתב עת אחד בכל התואר: הערה

  .פ�לא יוכל להשתת� בכתב עת משפטי  בשפה האנגלית בתחו� זכויות האד� ולהי
  
  
  
  

  מבוא לקניי� רוחני
  ד עמיר פרידמ�"עו

סימני , זכויות היוצרי�, לרבות דיני הפטנטי� הכולל בחובו תחומי� רבי�, עול� קנייני הרוח הנו עול� עשיר ומגוו�
משנה   תחומי . דהאינטרנט ועו, המחשבי�, )דת גישההכב, גניבת עי�(המסחריות העוולות , המדגמי� ,המסחר

  .רכב וחשוב ביותרמו ,ידינאמ, מרתק, אלו הופכי� את עול� הקניי� הרוחני לעול� משפטי תוסס

, ובמסחר הבינלאומיי� נולוגיהכבט ,אל עבר כל פינה אפשרית בתעשייה, למעשה, תחומי הקניי� הרוחני חולשי�
, תוכנות שיתו� הקבצי�, העיצוב, הצילו�, העסקי המוניטי� ,הספרות, המוסיקה, לרבות תחומי הבמה

מחייב , רב גוניות תחו� זה . ההגבלי� העסקיי� ועוד, התאגידי� ,הספורט, המחשבי�, התקשורת, האינטרנט
 ,לכות כלכליותעל מנת לתת מענה לשאלות בעלות הש, השיפוט לתור אחר פתרונות חדשניי� את ערכאות

 .מסחריות ומשפטיות נעלות
  

יות מסחריות רבות ושעה שפעיל ,ערכו של קניי� רוחני בעול� המסחר המודרני זכה להכרה משפטית רחבה

עיד� המחשבי�  .על ידי בעלי הקניי� מושתתות על הזכות לשימוש וניצול הידע הרוחני שנצבר ופותח
הקניי� הרוחני וג� בה� עוסק המשפט תו� ניסיונו  ומורכבות בתחומיוהאינטרנט הביא עמו סוגיות חדשות 

 .הטכנולוגיות להדביק את קצב ההתפתחויות
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מתחו� הקניי� , את מרבית העסקי� בשוק להג� על נכסי� בלתי מוחשיי� מחייבת כיו�, המציאות העסקית

הגדילה , בד בבד .ועוד סימני� מסחריי�, מדגמי�, פטנטי�, סודות מסחריי�, מוניטי� כגו�, הרוחני
ג� אנשי� , כתוצאה מכ�. זכויות הקניי� הרוחני של החברה את מודעות הציבור לחשיבות� של" משפטיזציה"ה

אי� זה נדיר שג� , למשל, היו�. ולקצור רווחי� מזכויות הקניי� הרוחני מבקשי� להנות, ולא רק עסקי�, פרטיי�
הטמונות  יפעל להגנת זכויות הקניי� הרוחני, קולנוע או פרסו�, כגו� סטודנט לעיצוב תעשייתי ,ממציא פרטי

 .בעבודות שיצר במסגרת לימודיו

חשיבות� , מתו� ניסיו� לעמוד על מהות�, על רובדיה� השוני�, הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניי� הרוחני
  .במשפט הישראלי והבינלאומי באור הזרקורי�המוצבי� כיו� , וטבע� של דיני� אלו

  
  .בחינה סופית 100%: כיב הציו� הסופימר
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .  חובהבשיעורי� היא נוכחות ה

  
  
  
  
  

  מדיניות הגירה בישראל
  ד יונת� ברמ�"עו
  

נשמעי� במדינת ישראל , במקביל לעיסוק הגובר של בתי המשפט בסוגיות הנוגעות להגירה, בשני� האחרונות
במיוחד , של הגירה אל מחו0 לתחו� הביקורת השיפוטית של בתי המשפט קולות הקוראי� להוציא שאלות

בקורס זה נבח� את סוגיות ההגירה המרכזיות שעמ� מתמודד המשפט . כאשר מדובר בביקורת ברמה החוקתית
הא� דיני ההגירה אכ� מהווי� תחו� משפטי שייחודיותו מצדיקה הבחנה בינו לבי� , בי� השאר, בישראל ונשאל

מושג , לאחר דיו� תאורטי בתופעת ההגירה. אחרי� ומשיכת ידיה של המערכת המשפטית ממנותחומי� 
ולאחר מכ� נעבור לדיו� , האזרחות ושאלת קיומה של זכות להגר נבח� את הדיני� הרלוונטיי� במדינת ישראל

נות סחר בבני קורב, פליטי� ומבקשי מקלט, בי� השאר נתייחס למהגרי עבודה. בקבוצות ספציפיות של מהגרי�
  .אד� ולדיני� המיוחדי� החלי� על פלסטיני�

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  אחריות חברתית של תאגידי� -מוסר ומסחר 

  קידר-ר רונית דוני$"ד
  

מתו� שאיפה , תי פרקטיקות של תחרות חופשי"מקובל לחשוב על העול� העסקי כעל עול� המתנהל עפ
נתפשות , לעומת זאת, שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית. להפיק את מירב התועלת הכלכלית
ע� העלייה , בשני� האחרונות, ואול�. ממשלות וגופי� ציבוריי� מטעמ�, בשיח הציבורי כמוטלות על מדינות

ע הקריאה להחיל כללי� אתיי� החלה להישמ, לאומיי�-בכוח� הכלכלי והפוליטי של תאגידי הענק הרב
  . וחברתיי� ג� על תאגידי� אלה

מתו� הבנה כי , הקורס יבח� תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידי�
בי� אלה נית� למנות את . על חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילות� על החברה בכללותה

המוענק לחברות המתחייבות לעמוד בקריטריוני� החברתיי� " התו החברתי"את , "הירוק"הקריאה למחויבות 
לאומיי� -הקריאה למחויבות תאגידי� רב, של שמירה על זכויות עובדי� ועל גישה לאנשי� ע� מוגבלויות

הדיו� בתפישות אלה ייעשה מתו� מבט רחב על השאלות האתיות המתעוררות . ועוד, להגנה על זכויות אד�
מקור , תו� דיו� בסוגיות של היק� האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, בות תפישות חדשות אלהבעק

, שאלות של פלורליז� משפטי, )הסדרה עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת(הסמכות של רגולציה כזו 
ה ואופייה של מקומה מעמד, לב הלב וההגינות בעסקי�-של היקפ� ועומק� של חובות ת�, שאלות של אכיפה

  .ועוד, הפילנתרופיה בהקשר רחב זה

  

 :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה 5עד 
  

  .תקבע בהמש�: שיטת הבחינה
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  מוסר וערכי� במשפט

  ר יואב המר"ד
  
ל שבה� נדונו סוגיות "מהאר0 ומחונעסוק בפסקי די� . הקורס יבח� את הקשרי� בי� מוסר וערכי� לבי� המשפט

, אפליה גזעית, צדק חלוקתי, נש מוות וצדק בענישהוע, היחס הראוי לחיות, המתת חסד, הפלות: מוסריות כגו�
  ). פרשת נחמני(הזכות להורות , זכויות של הומוסקסואלי�, העדפה מתקנת

קרונות מוסריי� וששופטי� צריכי� נבח� את הטענות של דבורקי� שמאחורי מערכות כללי� משפטיי� עומדי� ע
הסבור שאי� אמת ושקר בענייני , ואת ההתנגדות לכ� מצד פרגמטיסט כמו פוזנר, להיעזר בשיקולי� מוסריי�

  . מוסר ושטענות מוסריות לא מייצגות יותר מאינטואיציה או רגש
הא� ראוי שהמדינה תפעל א� . ואולי א� הקניי�, שלמות הגו�, ברור שכל מדינה חייבת להג� על ערכי החיי�
הא� המדינה רשאית בש� ער� השוויו� לאסור על מועדו� , למשל? באמצעות חקיקה כדי לקד� ערכי� נוספי�

הא� בש� ערכי היהדות רשאית המדינה לאסור על יבוא בשר לא ? חברי� שלא לקבל אד� בשל צבע עורו
אפשר למצוא מגוו� של תשובות ? י� כאובייקטהא� בש� השוויו� צרי� לאסור על פורנוגרפיה המציגה נש? כשר

  .ואנו נבח� אות� בקורס, בנוגע ללגיטימיות של השימוש במשפט כדי לקד� ערכי�
  

  .נוכחות בשני שליש מהשיעורי� :חובות הקורס
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  .מיטיב בגי� נוכחות והשתתפות

  
   .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  פרשנות ושאלת הסמכות במשפט העברי, מחלוקת

  ר אבישלו� וסטריי""ד
  

מערכות שונות מפתחות מגוו� . מחלוקת וסמכות ה� שאלות הרובצות לפתחה של מערכת משפטית באשר היא
, ועוסקות בשאלת הסמכות דר� דיו� במעמדה של הרשות המחוקקת, מנגנוני הכרעה למחלוקות משפטיות

  . ופטת ובמושגי� כדוגמת התקדי� המחייבבתפקידה של הרשות הש
הקורס בוח� את התפתחות המשפט העברי דר� עיו� . סוגיות אלו קשות שבעתיי� עבור מערכת משפט דתית

במסגרת זאת נעסוק בשאלות כדוגמת כיצד מתייחס המשפט העברי . מחלוקת וסמכות: במושגי היסוד
  .מקור כוח� של העמדות הדומיננטיותמה מעמד� של דעות דחויות בהלכה ומה , למחלוקת

  
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בהרצאות 5עד 
  

 . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  
  

  מגדר ומשפט, מיניות
  ר יובל מרי�"ד
  

 ההלי� שממלא התפקיד ואת למיניות משפט בי� והמוסריות האידאולוגיות המפגש נקודות את יבדוק הקורס
-ופוסט מודרניות בתאוריות נדו�. מגדר ותפקידי מיניות, למי� הנוגעות החברתיות התפיסות בעיצוב המשפטי
דגש מיוחד יוש� על התאוריה הקווירית ועל . למשפט התאוריות בי� הגומלי� וביחסי ומגדר מיניות של מודרניות

נדו� . הפמיניז� התרבותי והפמיניז� הרדיקלי, הפמיניז� הליברלי ובכלל זה, תיאוריות פמיניסטיות של המשפט
ונבח� פתרונות שוני� שהוצעו , מגדר ונטייה מינית, בהיבטי� חוקתיי� של עקרו� השוויו� ובאפליה על בסיס מי�

נתח את נו ומגדר מינית נטיה של וחברתיות ביולוגיות תפיסות בי� הקיי� המתח נעמוד על. בתחומי� אלה
ג�  נדו� קורסה במסגרת. עיצוב ההסדרי� המשפטיי� עלוהמגדר  המיניות לחקר הנוגע המדע של השפעתו

בחלוקה ; "הטרוסקסואליות כפויה"בתפיסה הקווירית של ; סוגיות הנוגעות להסדרת מיניות במשפט הפליליב
  .הנישואי�ובגישות ביקורתיות ביחס למוסד המשפחה ו, הבינארית לתפקידי מגדר

  
  .בחינה סופית 100%: יבי הציו� הסופימרכ
  

 . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  משפט האינטרנט והעול� המקוו�
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  דעואל. ר דוד א"ד
  

. ההולכת מ� הי� הגדול אל הי� הגדול וסו� אי� לה, במאה העשרי� ואחת כולנו דגי� מקווני� ברשת האינטרנט
- בהבנת כללי המשחק החלי� במרחבי הסייבר, המקוו� עני� לנו בלימוד ההסטוריה הקצרה של העול�, ככאלה

-קוצפי� המתנהלי� בי� אי�-ספייס שלו ובהכרת אופני ההתערבות של מדינות העול� הריאלי בחיי� השוצפי�
, תחומי המשפט הנוגעי� לכ� רבי� ומגווני�. ספור הכניסות והיציאות של אוטוסטרדות המידע הוירטואליות

מלחמות סימני מסחר ; בסיסי נתוני� מקווני�; זכות יוצרי� ביצירות מוצבות רשת :ובקורס שלנו נתמקד באלה
; חוקיי� ברשת- אחריות לתכני� פוגעניי� ובלתי; פרטיות ואבטחה; הגנת הצרכ�; חוזי� מקווני�; ושמות מתח�

 ).long arm rules-ההיבט הטריטוריאלי וה(סמכות שיפוט 
שבמרכזה קריאות חובה , ה ועבודת הכנה נאותה לקראת�תידרשנה השתתפות אקטיבית בדיוני� בכית

  . חלק� באנגלית, משיעור לשיעור
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .עבור בחינה סופית בסיו� הסמסטר 85%
  .עבור השתתפות פעילה ותורמת 15%
  

  .יוש� דגש על התנסחות בהירה ועל חשיבה וניתוח בכלי� משפטיי�, במסגרת הערכת איכות התוצרי�
   

  .ספרי� סגורי� :יטת הבחינהש
  

דיני "וההשתתפות בו מותנית בהשלמת קורסי החובה , בלבד' ד- ו' הקורס פתוח לתלמידי השני� ג :תנאי קד�
  . או לימודו במקביל" עובר"בציו� " דיני קניי�"ובהשלמת קורס החובה " עובר"בציו� " דיני נזיקי�"ו" חוזי�

  
  
  
  
  
  
  
  

  מבנה וסמכויות, עקרונות: משפט השלטו� המקומי 
  ד נחמיה אבנרי"עו
  
' הטוב הנפלא'אושר והתקדמות למימוש האידיאל היווני העתיק בדבר , האפשרות לבריאות, הממוצע... לאזרח"

  ).Grahm Wallas" (יותר מאשר כל גור� אחר בסביבתו, תלויה ברשות המקומית בה הוא תושב
  

 250 -ניצבות למעלה מ, עת המרכיבות את השלטו� המרכזיהשופטת והמבצ, המחוקקת: לצד שלוש הרשויות
השלטו� המקומי מסדיר תחומי שלטו� רבי� ומגווני� ". שלטו� מקומי: "רשויות מקומיות הנכללות תחת ש� כולל

  . במכלול היבטי� הקשורי� לחיי הפרט והקהילה
כל אחד . שבי� ואיכות�לפעילות השלטו� המקומי מעורבות נרחבת והשפעה משמעותית על אורח חיי התו

א� בדר� כלל יודע מעט מאוד , שומע עליה רבות בתקשורת, מאיתנו מתחכ� בקביעות ע� הרשות המקומית
  .על היסודות עליה� היא מושתתת והבעיות עימ� היא נדרשת להתמודד

היחס ; מעמדה המשפטי של הרשות המקומית: ובה�, בקורס נעסוק במגוו� נושאי� הקשורי� לשלטו� המקומי
; מבנה ארגוני של הרשות המקומית; בחירות לרשות המקומית; בי� השלטו� המרכזי לבי� השלטו� המקומי

  .תאגידי� עירוניי�; תקציב; חוקי עזר; סמכויות הרשות המקומית
  

עסקי� או גופי� אחרי� , לידע הנלמד בקורס חשיבות רבה לכל משפט� הד� בזכויות וחובות של תושבי�
א� לקורס . הבאי� בדברי� ע� הרשות המקומית) תאגידי� ורשויות מקומיות שכנות, שלישי מגזר, המדינה(

מושפע ממנה ובעל יכולת מעורבות , שהרי כל אחד מאיתנו תושב ברשות מקומית, חשיבות ג� לכל אד�
  .והשפעה על תפקודה

   
     :הסופי ציו�המרכיבי 
   .בחינה סופית 100%
  .השתתפות פעילה במהל� הקורסנקודות ציו� מיטיב בגי�  5עד 

  
  .ספרי� פתוחי�   :שיטת הבחינה

  
  

  משפט ומדיניות סביבתית
  ר בועז שנור"ד
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בי� א� בהמש� , לעסוק בוכדי שיוכלו , מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� להכיר את דיני איכות הסביבה
  : מבטההיכרות תיער� מתו� שתי נקודות . בי� א� במסגרת עבודת� העתידית, לימודיה�

הבעיות , הדיני� בה� נעשה שימוש, מטרותיה�: מבט רוחב על המאפייני� הכללי� של דיני איכות הסביבה. 1
האופי ההוליסטי של במסגרת זו יוש� דגש על נושאי� כמו . ההקשר הגלובלי ועוד, האופייניות לדיני� אלה

, עות שימוש במשפט הפרטישיפור יכולת� של אזרחי� פרטיי� לתרו� לאיכות הסביבה באמצ, הסביבה
   .וחקיקה לא סביבתית כמנו� לשיפור הסביבה, המדינה כמזה�

מניעת , מניעת רעש, איכות האויר, איכות המי�: בעיות הסביבתיות השונותמבט עומק על הטיפול המשפטי ב. 2
  .קרקע וזיהו�, טיפול בחומרי� מסוכני�, טיפול בפסולת, שמירה על שטחי� פתוחי�, זיהו� י� וחופי�

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  ".דיני מנהל ציבורי"לימוד במקביל של הקורס  :תנאי קד�
  

  .  הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  
  

  נגישות לצדק בישראל –משפט ועוני 
  ד יובל אלבש�"עו
  
הצדק  סוגיית בי� לנתק נית� שלא לכ� מודע בעוניי� להילח� מוחלשות לאוכלוסיות שמסייע די� עור� כל

 .למשפט הנגישות נושא לבי� , חברתיות זכויות של לבוש כלל בדר� לובש המשפטית לעגה שתרגומו, החברתי
המשפט זרועה  לבתי העניי� של דרכ� תהייה ולעול� לעניי� בעיקר החברתיות הזכויות מטבע� רלבנטיות

, הנוכחית בתקופה שדווקא כ� על בעול� מצביע די� עריכת של זה בתחו� שהצטבר הניסיו� . רבי� מכשולי�
, החוק בפני השוויו� אידיאת על דמוקרטיי� שמבוססי� משטרי� תחת הפועלות מודרניות משפט ערכותבמ

 מערכת לאותה וכפופי� שופט לפני אותו נעמדי�, אול� אותו בשערי נכנסי� העשיר וג� העני כשג�
 וגדלי� הולכי� לחלקי� נית� להשגה בלתי כמעט להיות הצדק הפ� עכשיו דווקא, כללי� של נורמטיבית

  .המערבית מהחברה

 
אותו  לעבור שצרי� חתחתי� דר� אותה את שנתאר תו�, אלה לקשיי� הסברי� לתת הקורס ננסה במהל�
: בדרכו שמוצבי� הרבי� המכשולי� על נעמוד . זכויותיו על ש� ולהג� המשפט לבתי להגיע כדי מוחלש אזרח

לצור� זה נסקור  . ועוד חברתיות זכויות – המהותי; הלאומי; העדתי ;הכלכלי; האמו�; התרבותי; השפתי המכשול
העובדי� ; מהגרי העבודה; הנשי� הנסחרות: את האוכלוסיות המוחלשות המרכזיות החיות כיו� בישראל

 לבסו� נתאר. כונות ועיירות הפיתוח והעולי� החדשי�תושבי הש; נשי�; המיעוט הערבי; נוער מנותק; העניי�

מוחלשות ובראש� עריכת הדי�  לאוכלוסיות צדק העדר של – זו לבעיה המערבי בעול� שנמצאו הפתרונות את

  .  (poverty lawyering)החברתית נגד עוני  
  

 

  .  בחינה סופית 100% :הסופי הציו� מרכיבי
  

  .אמריקאי –שאלו� רב ברירה . ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  משפטי� מודרכי�
  ר שחר ולר"ד
  

הכנת טיעוני� : מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� להתנסות בניהול הלי� משפטי על כל הכרו� בכ�
פה בפני - וטיעו� בעל; עריכת מחקר משפטי מעמיק ויסודי ויישומו ביחס לבעיה משפטית ספציפית; למשפט

הכנת המשפט נועדה לשפר את יכולת התלמידי� לבצע מחקר משפטי ואת יכולת הביטוי שלה� . המשפט-בית
  .פה-בכתב ובעל

  
רכז נושאי המשפטי� נקבעי� מראש וה� נסבי� על בעיות המתעוררות במסגרת המקצועות הנלמדי� במ

בכל משפט . אחד המשפטי� מתקיימי� במהל� כל השנה כאשר כל תלמיד נוטל חלק במשפט. האקדמי
המשפטי� נערכי� במסגרת . משתתפי� ארבעה תלמידי� כאשר כל צד במשפט מיוצג בידי שני תלמידי�

. דעות- העובדות נתונות ולא ייתכנו לגביה� חילוקי). המשפט המחוזי וכיוצא בזה-בית, צ"בג(ערכאות שונות 
  . די�- יועורכ, שופטי�, רכז האקדמיהשופטי� במשפטי� המודרכי� ה� מורי המ
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הכנת כתב ; הדרכה לתלמידי� והערות; הכנת טיוטות כתב טענות והגשתו למדרי�: שלבי המשפט המודר�
  .המשפטי� פתוחי� לציבור התלמידי�. המשפט-פה בפני בית-טיעו� בעל; המשפט- טענות סופי והגשתו לבית

' ומעלה ולתלמידי שנה ג 88 הוא' שממוצע הציוני� שלה� בשנה א' הקורס פתוח לתלמידי� מצטייני� משנה ב
  .ומעלה 85הוא ' ב -ו' שממוצע הציוני� שלה� בשני� א
  . סטודנטי� שמעונייני� ירשמו במזכירות, הקבלה לקורס מותנית בראיו� אישי

  . משתתפי� 16 -הקורס מוגבל ל
  .מועדי הפגישות בי� המנחה לתלמידי� יקבעו במפגש הפתיחה

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ; � בכתבטיעו - 80%
  .פה- טיעו� בעל - 20%

  .בהתבסס על הערכות השופטי� ג�הציו� הסופי ייקבע 
  

  .במהל� התואר , ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  
  

 נזק ראייתי במשפט הפלילי

  ד יובל ליבדרו"עו
  

  . הינה דוקטרינה מוכרת ומקובלת במשפט האזרחי הנזיקי בישראל" הנזק הראייתי"דוקטרינת 
  .במסגרת הקורס ננסה לבחו� רעיו� חדשני של יישו� הדוקטרינה במשפט הפלילי

  
הערכי� , התאמתה למשפט הפלילי, יסודותיה, "הנזק הראייתי"בקורס נעמוד על טיבה של דוקטרינת 

" הנזק הראייתי"ההבדלי� שבי� דוקטרינת , הצור� בדוקטרינה, המתמודדי� בזירת הדוקטרינהוהאינטרסי� 
המודל , המודל המנהלי, המודל החוזי(והמודלי� השוני� לביסוס הדוקטרינה " ההגנה מ� הצדק"לדוקטרינת 
  ).החוקתי ועוד

  
  :הפליליבמסגרת הקורס נבח� את הנסיבות העובדתיות המעוררות את הדוקטרינה במשפט 

הגשת כתב , )שלא בשפת החשוד, ללא תיעוד, ללא אזהרה(הודעות והודאות , מחדלי חקירה והפללות מכוונות
  .משפט חוזר, אופ� ניהול ההלי� על ידי התביעה, אישו� וחומר חקירה

  
טלי הפיכת נ, ביטול, תרופות משפטיות כמו זיכוי. כ� נבקש לבחו� מה� התרופות הראויות לנפגע נזק ראייתי

, העמדה לדי� פלילי, כמו פיצויי�) של הנאש�(דרישת תוספות ראייתיות ותרופות לבר משפטיות , הוכחה
  ).שוטר ופרקליט(העמדה לדי� משמעתי 

  
בית , נבח� אפשרות של גרימת נזקי� ראייתיי� מצד השחקני� האחרי� במגרש כמו הנאש� והחשוד, לבסו�

  .והתקשורת הציבור, הסנגור, הקורב�, העדי�, המשפט
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

 .עבור השתתפות פעילה' נק 5ציו� מיטיב של עד  
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

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

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  

 
  נשי� ופשיעה

  דוד-שרה ב�' פרופ
  

. כקורבנות וכקרובות משפחה של עברייני�, כעברייניות, של מעורבות נשי� בפשיעההכרות ע� המגוו� הרחב 
חברתיות - כשנקודת המבט המשותפת היא התכונות הפסיכו, היבטי� שוני� של נשי� ופשיעהבקורס ידונו 

בעול� המערכתית והאישית את התנהגות� של נשי� או אישה מסוימת , מאפשרות להסביר ברמה החברתיתש
  . בשטחי� המשיקי� לפשיעה ולעול� העברייניני והעבריי

במהל� הקורס תהיה . בקורס ישולב דיו� תיאורטי ומעשי במגוו� נושאי� רחב וזאת מנקודת מבט קרימינולוגית
, נשי� במאסר, אמהות עברייניות, עברייניות :לנושאי� הקשורי� לנשי� ופשיעה בהיבט הרחב ביותר תהתייחסו
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תהליכי גיוס נשי� לעול� , נשי� כקורבנות, בנות ואחיות של עברייני�, לעברייני� אמהות, בנות זוג של עברייני�
  .אמהות אלימות ועוד, אלימות במשפחה, סמי�, זנות, העברייני

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 90%
  .בכיתה השתתפות בדיוני� 10%
  

  .ע� ספרי� סגורי� -על הנלמד בשיעורי� וחומר הקריאה הביבליוגראפי  ) אמריקני(מבח�  :שיטת הבחינה
  

  :דרישות הקורס
  . והשתתפות פעילה בדיוני� בכתה נוכחות חובה בהרצאות

  .יהביבליוגראפבקיאות בחומר הנלמד בהרצאות ובחומר הקריאה 
  
  
  
  

  ת במשפט הפליליסנגוריה וזכויו, סדנה בעריכת די�
  ד משה הכה� "עו

  נקודות 6, שיעור וסדנה
  

במסגרת . הסדנה נועדה לפתוח לסטודנטי� למשפטי� צוהר אל עולמו של הסנגור בהלי� הפלילי בישראל
הסדנה ירכשו הסטודנטי� ידע וכלי חשיבה וניתוח הנדרשי� ממשפט� המבקש לעסוק בלימוד סנגוריה על 

יתאפשר לסטודנטי� להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלילית הנוהגת , כמו כ�. הפליליחשודי� ונאשמי� בהלי� 
די� העומדי� בחזית העשייה הפלילית באר0 -מגוונת ומאתגרת בצמוד לעורכי" שטח- עבודת"וליטול חלק ב

  .במגזר הפרטי ובעבודת הסנגוריה הציבורית
  

משפטי הול� לנאשמי� מחוסרי אמצעי�  אחראית למת� ייצוג, 1996שהוקמה בשנת , הסנגוריה הציבורית
כיו� מייצגת הסנגוריה הציבורית . ולזכאי� אחרי� על פי חוק בהליכי� משפטיי� פליליי� המתנהלי� נגד�

א� כי אחוז גבוה מ� ההליכי� הפליליי� בישראל עדיי� מתקיי� כשהנאש� , מספר רב של חשודי� ונאשמי�
  . בלתי מיוצג

  
המטפלי� בתיקי� פליליי� , די�-סטודנטי� בעבודה מעשית בצמוד לעורכיבו הבחלק המעשי של הסדנה ישתל

. וכ� לאלה המטפלי� בתיקי הסנגוריה הציבורית בערכאות השונות, במגזר הפרטי בחסות הסנגוריה הציבורית
במעקב אחר הליכי� משפטיי� בענייני� ו, הסטודנטי� יסייעו לסנגורי� בהכנת הגנת� של נאשמי� וחשודי�

, הדי� לדיוני� בבתי המשפט- יתלוו הסטודנטי� לעורכי, בעבודת�. ליי� המתנהלי� ע� ייצוג וללא ייצוגפלי
כמו כ� יקיימו הסטודנטי� תצפיות . לפגישות ע� חשודי� ונאשמי� ולפגישות ע� גורמי התביעה השוני�

ולה בענייני� באולמות בתי המשפט ויוכלו לקחת חלק ג� בעבודה המתנהלת בסנגוריה הציבורית בטיפ
  .עקרוניי� שוני� שעל סדר היו� הציבורי

  
בו נדו� בהיבטי� שוני� של הזכות  ,במסגרת החלק העיוני של הקורס נתכנס בכל שבועיי� לשיעור ב� שעתיי�

בי� . בזכויות עצורי� ונאשמי�ו, בסוגיות שונות הכרוכות בניהול ההלי� הפלילי, לייצוג בהליכי� הפליליי� השוני�
, בחקירה נגדית של עדי�, באסטרטגיות הגנה על נאש� וחשוד, באופ� הטיפול בתיק פליליעסוק היתר נ

המאפיינות את עבודת הסנגור ובנושאי� נוספי� הנוגעי� לייצוג בהלי� פלילי  ומקצועיות שונות בסוגיות אתיות
   .בכלל ועל ידי הסנגוריה הציבורית בפרט
  .קשורי�  לעבודת הסנגורכמ� כ� יתקיימו הרצאות אורח בנושאי� ה

  ).trial advocacy(ייתכ� כי  ישולב בסדנה  ג� אימו� מעשי ומודר� בטיעו� וייצוג בבית משפט 
  

  .סיורי� לימודיי� וייתכנו פעילויות משותפות נוספות למשתתפי� בסדנהו קיימיתא� במהל� השנה 
  

לזכויות נאשמי� וחשודי� ואשר שואפי� המגלי� מחוייבות , הסדנה נועדה לסטודנטי� בעלי מוטיבציה גבוהה
  .להשתלב בעבודה עתידית בתחו� המשפט הפלילי

  
  : תנאי קד�

. 20ולא יעלה על  מספר המקומות מוגבל. קרימינולוגיהלהסדנה מיועדת לתלמידי החטיבה למשפט פלילי ו
להשקיע את  בו תיבח� התאמתו של הסטודנט למסגרתה ויכולתו, תיעשה לאחר ראיו� אישי הקבלה לסדנה

  .משאבי הזמ� הנדרשי� בסדנה
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
   .שבועיי� והשתתפות פעילה בשיעורי� ובסיורי�-קריאת חומר עיוני לקראת המפגשי� הדו - 20%
פה ובכתב על עבודתו המעשית של  -ת ודיווח בעלהעבודה המעשי סמסטריאליי� עלמסכמי� ת דוחו - 30%

  .הסטודנט
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  .לאור� כל שנת הלימודי�) לפחות(שעות שבועיות  4ל העבודה המעשית בת שהערכה  -  50%
  

הנוכחות הסדירה בשיעורי� ובמפגשי� המשותפי� השוני� וכ� העבודה המעשית השוטפת הינ� מטלות 
לשיעור עיוני אחד או מפגש  היעדרות מעבר, לפי הנחיות החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה. חובה

  .בסמסטר תגרור הרחקה מ� הסדנה מעשי שבועי אחד
ועל  התלמידי� להיות מודעי�  בירושלי�במשרדי עורכי די� ובבתי משפט  כולההעבודה המעשית תתקיי� 

  .לכ�
  

  .ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  סדנה לזכויות עצורי�

  ד רחלה אראל"עו

הסטאטוס . כלואי� המוחזקי� במתקני כליאה של שירות בתי הסוהר  23,000 -מצויי� כ, 2009בישראל של 
, אסירי� אזרחיי�, אסירי� ביטחוניי�, והוא מורכב מאסירי� פליליי�, המשפטי של הכלואי� אינו הומוגני

רחקה מכוח חוק הכניסה עצורי� מנהליי� ומוחזקי� המיועדי� לה, עצורי� פליליי�, לוחמי� בלתי חוקיי�
  . לישראל

, חולי נפש, נכי�, קטיני�, נשי�: הדורשות התייחסות מיוחדת, בבתי הסוהר מצויות א� אוכלוסיות מגוונות
  . חי� ועוד"שב, שומרי מצוות, זרי�, עברייני אלימות במשפחה, עברייני מי�, קשישי�

אוכלוסיית ,  הנוגעי� לתנאי הכליאה באר0 ,על פי דוחות הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדי� בישראל
העדר טיפול רפואי או , תנאי תברואה לקויי�, צפיפות: העצורי� והאסירי� בישראל סובלת מתנאי כליאה קשי�

מחלק� נמנעת האפשרות לביקורי� או לטיולי� . קבלת מזו� בכמות שאינה מספיקה ובאיכות ירודה, נפשי ראוי
  . רוב� ככול� אינ� מודעי� לזכויותיה� הבסיסיות  על פי חוק -ובעיקר , � ולשיקו�חלק� אינו זכאי לחינו, בחצר

אסירי� אינ� , ככלל. וא� לא להיאבק על תנאי כליאת�, די�- למרבית הכלואי� אי� כס� לממ� שכר טרחת עור�
  . זכאי� לייצוג משפטי מטע� הסנגוריה הציבורית במסגרת עתירות אסירי�

חוקתי  –תחו� ההגנה על זכויות אסירי� ועצורי� ותנאי מחיית� הינו מנהלי , שובבשונה ממה שממקובל לח
עתירות : הסדנא תאפשר לסטודנטי� לקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחומי� מגווני�. ולאו דווקא פלילי, ביסודו
, ת במשפחהועדות אלימו, בתי משפט לענייני� מינהלי�, דיוני� בפני ועדות שחרורי�, צ"עתירות לבג, אסירי�

  .תביעות נזיקי� של עצורי� שזכויותיה� הופרו בבית משפט לתביעות קטנות ועוד, הרשות לשיקו� האסיר

תיעשה היכרות ע� מסמכי יסוד במשפט הבינלאומי הנוגעי� לזכויות אד� , במסגרת השיעור השבועי בסדנא
; קינה בינלאומיי� ומשפט הומניטאריכללי ת, החלטות, הצהרות, אמנות: בכלל ולזכויות עצורי� ואסירי� בפרט

ובכלל זה נעמוד על הקשר שבי� המעמד , תידו� המסגרת הנורמטיבית לכליאת עצורי� ואסירי� בישראל
נעמוד על האבחנה שבי� זכויות מוקנות לזכויות שבשיקול ; המשפטי של הכלוא לזכויותיו ככלוא ולתנאי מחייתו

נעסוק בסוגיות נבחרות בתחו� ; לתנאי הכליאה של אוכלוסיות מיוחדותנתייחס לסיווג ולמיו� אסירי� וכ� ; דעת
ונדו� בדרכי� להתמודדות ע� הפרת זכויות הכלואי� במישור , זכויות האד� של מי שמצויי� במשמורת חוקית

  . המדינתי והבינלאומי

זכויותיה�  יתנסו הסטודנטי� בעבודה משפטית מעשית ומגוונת למימוש, במסגרת העשייה הקלינית בסדנא
מפגשי עבודה ע� ארגוני זכויות אד� , תביעות אזרחיות, לרבות הגשת עתירות מנהליות, של עצורי� ואסירי�
. יראיינו אסירי� ויערכו תצפיות בבתי משפט, הסטודנטי� יסיירו במתקני כליאה. וייזו� הליכי חקיקה

הכנת חוות דעת , בי פניה לרשויותניסוח מכת(הסטודנטי� יידרשו לעבודה עצמית על התיקי� שבטיפול� 
הסטודנטי� ישתתפו במפגשי הדרכה פרטניי� וכ� בכנסי� , כמו כ�). ניסוח תביעות ועתירות ועוד, משפטיות

  . שוני� הנערכי� במסגרת המרכז האקדמי

  :הקליניקה תפעל כדלקמ�, ע"בשנת הלימודי� התש

 .'תפעל בסמסטר א לאהקליניקה  .1

ולהקדיש , שעות אקדמיות ארבערשו להשתת� בשיעור שבועי ב� הסטודנטי� ייד', בסמסטר ב .2
 . שעות בשבוע לעבודה המעשית ארבעכ

  .ז"נ 4יקבלו הסטודנטי� ' עבור השתתפות בקליניקה בסמסטר ב

  ).ז"נ 6: ובס� הכל(ז נוספות "נ 2יקבלו , סטודנטי� שימשיכו את פעילות� בקליניקה ג� בקי0 .3
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הקבלה לסדנא היא . ר חגית לרנאו"של ד" דיני מעצר"להשתת� בקורס הנרשמי� לסדנא זו מחויבי� 
תינת� עדיפות לתלמידי החטיבה למשפט פלילי . מספר המשתתפי� מוגבל. באמצעות ראיו� אישי

  . ולקרימינולוגיה

  . קיימת חובת נוכחות בכל פעילויות הסדנא

  .רז קורסי� מעשיי� במהל� התוא"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה
  

  
  
  
  

  סוגיות בדיני ירושה
  לוי-שלי קרייצר' גב
  

בקורס . לדיני� אלה השפעות חברתיות וכלכליות נכבדות. דיני הירושה ממוקמי� על הצומת בי� משפחה וקניי�
מאפייניו , נדו� בחופש הציווי ,כ�. תו� עיסוק בשאלות המעסיקות את הפסיקה כיו�, נדו� בהשלכות אלה

, פרשנות צוואה, תקנת הציבור, השפעה בלתי הוגנת וכשרות לצוות, נדו� בסוגיית חוזי ירושה, כמו כ�. והצדקותיו
נזכיר בקצרה אלטרנטיבות של מבני ירושה , בנוס�. ירושה על פי די� והמשפחה המודרנית ומזונות מ� העזבו�

  .הקיימי� בשיטות אחרות
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  ".דיני ירושה"הקורס אינו פתוח לתלמידי� שלומדי� את הסמינר  :הערה
  
  
  
  
  
  

  סוגיות בתחו� המחשבה הפלילית
  ר אלקנה לייסט"ד
  

במישור המודעות . הקורס יעסוק במגוו� סוגיות הקשורות לציר המודעות ולציר החפצי של המחשבה הפלילית
כמו אי הסכמת הקורב� , של הנאש� בקשר לרכיב מחויב של העבירהייבח� יחסו של המשפט הפלילי לטעות 

  .כמו הגנה עצמית או כורח, או ביחס לקיו�  הצדקה או פטור, בעבירת מי�

מטרה  ,כוונה: יידונו בי� השאר ההבחנות השונות בי� המושגי�, בכל הנוגע למימד הרצוני של המחשבה הפלילית
ייבח� כלל אי הרלבנטיות של המניע באספקלריה של דוקטרינות . ותוהדר� בה יושמו בפסיקה ובספר, ומניע

 .ופטור עקב חרטה בניסיו�, עבירות שנאה, שונות כגו� קנטור

התנהגות בי� הוהקשר הראוי בי� היסוד הנפשי ל, עוד ייבחנו ההגדרות השונות שניתנו לרכיב הנפשי של  פזיזות
  .האסורה

  
  .יתבחינה סופ 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
   

  פשיעה ותקשורת, סטייה
  שיובי$- ר רויטל סלע"ד
  

אילו  פשעי�  : הקורס  נועד  לבחו�  סוגיות  נבחרות  בתחו�  הצגת  הסטייה והפשיעה  בתקשורת  כגו�
עיצוב  המדיניות  של  המשטרה  ומערכות  השפעת  סיקור  הפשיעה  בתקשורת  על  ,  מסוקרי� בתקשורת

, משטרה ותקשורת, פאניקה  מוסרית בתקשורת,  רצח אופי בתקשורת, )הכנסת ובתי המשפט (אחרות 
, הדיו� בסוגיות  יתמקד  בהצגת  מודלי� תיאורטיי�. 'עברייני� כגיבורי תרבות וכד, התקשורת וההלי� המשפטי

.ו� הסיקור  התקשורתיסקירת מחקרי� וניתוח של דוגמאות מתח  
 

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
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  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  עבירות מי� במשפחה
  ר לימור עציוני"ד
  

מודעות זו . בשני� האחרונות אנו עדי� למודעות חברתית הולכת וגוברת לתופעה של עבירות בתו� המשפחה
ג� לתחילתה של התייחסות מיוחדת של המחוקק לעבירות , באר0 ובמדינות אחרות, הביאה בשני� האחרונות 

, אשר יש בה� פגיעה, התייחסות שבאה לתת ביטוי להכרת המחוקק במאפייני� המיוחדי� של עבירות אלו, אלו
  .תו� ניצול יחסי המרות והתלות הייחודיי� הקיימי� במסגרת המשפחה

הינו  תחו� מרכזי , תחו� זה. רות המי� יוחד מקו� נרחב ורב חשיבות בקודקס הפלילי במדינת ישראללנושא עבי
  .שבו נעשו שינויי� מרחיקי לכת בשני� האחרונות 

הקורס יתמקד בדיו� רחב .  מטרתו של הקורס המוצע הינה דיו� מתקד� בסוגיות בתחו� עבירות המי� במשפחה
כי א� יעסוק בכל המטריה הפלילית , לא יוגבל לדיו� כללי בדיני עונשי� בלבד א�, ומקי� בדי� הפלילי המהותי

לרבות שינויי� בחקיקה ומגמות חדשות בפסיקת בתי המשפט וכ� באספקטי� , הכוללת דיני ראיות ופרוצדורה
ת יחד ע� זאת ולאור העובדה שנושא זה  נקשר לדיסציפלינות לבר משפטיו. אזרחיי� שוני� הנוגעי� לסוגיה

נבח� את התופעה תו� התבוננות רב ממדית ובאופ� , חינו� ועוד, פסיכולוגיה, סוציולוגיה , כדוגמת אנתרופולוגיה
כבעיה , קורס זה מיועד ללימוד והבנת התופעה שהוגדרה במש� שני� רבות כטאבו. המשלב תחומי� שוני�

  .סוציאליי� ומשפטיי�-תו� העמקה באספקטי� פסיכו, חברתית מורכבת
רת הקורס המוצע ללמוד את הבעיה תו� פיתוח יכולת ניתוח השוואתי ועמידה על המשות� והנבדל בי� דרכי מט

  .הפסיקה והספרות בנושא, ההתמודדות ע� התופעה לפי החקיקה 
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  ."דיני עונשי�"בקורס " עובר"ציו�  :תנאי קד�

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

 
  

  ניסיו� ושותפות –עבירות נגזרות 
  ר שחר אלדר"ד
  

עקרו� האש� והעקרו� לפיו אי� עונשי� על , עקרו� החוקיות -על פי עקרונות היסוד של המשפט הפלילי 
יורשע כגנב , למשל, כ�. נאש� יורשע רק א� התקיימו כל יסודותיה של עבירה הקבועה בחוק  -מחשבות שבלב 

המשפט מכיר , ד ע� האמוריח. רק מי שביצע מעשה מוגמר של גניבה בליווי היסוד הנפשי הקבוע בעבירה זו
ויציג , הקורס יסקור את הקטגוריות השונות של העבירות הנגזרות. בסדרה של עבירות נגזרות כבסיס להרשעה

הביצוע באמצעות , הסיוע, ההסתה, השידול, הקשר הפלילי, הניסיו� הבלתי צליח, ניתוח  של הניסיו� הפלילי
  .ארגוני פשיעההאחריות למעשי שותפי� לעבירה והשליטה ב, אחר

ומיועד למי שמעוניי� בהבנה מעמיקה יותר של המשפט , "דיני עונשי�"הקורס מהווה המש� לקורס הבסיס 
  . הפלילי

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  ".דיני עונשי�"בקורס " עובר"ציו� : תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  עסקאות מסחריות בינלאומיות

  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

בקורס זה ייבחנו היבטי� משפטיי� . עסקאות מסחריות בינלאומיות מהוות מרכיב מרכזי בכלכלת ישראל
הדיו� בקורס יתבסס בעיקר על הפסיקה והחקיקה בישראל . הנוגעי� לעסקאות אלה, מעשיי� ותיאורטיי�

אשר חל על העסקאות , וכ� על הדי� הבינלאומי המהותי האחיד, ותבנוגע לעסקאות המסחריות הבינלאומי
  .  הללו

וביניה� , ייבחנו הסוגי� העיקריי� של הסכמי� מסחריי� בינלאומיי�, בחלק הראשו�. לקורס שלושה חלקי�
תיבח� סוגיית , בחלק השני של הקורס. והפצה, זכיינות בינלאומית, סוכנות מסחרית, מכר טובי� בינלאומי

בחלקו השלישי יעסוק הקורס . בחלק זה יוש� דגש על שטר המטע� והביטוח הימי. בלה הבינלאומיתההו
הערבות , יידונו מכתב האשראי הדוקומנטרי, במסגרת זו. בסוגיות המימו� והתשלו� בעסקאות הבינלאומיות

  . ושטר החליפי� הבינלאומי, הבנקאית האוטונומית
   

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .סופיתבחינה  100%
  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  � "עסקאות נדל
  ד מוטי גלוסקה"עו
  

העיסוק בתחו� זה כולל לימוד . העסקה במקרקעי� היא עסקה שבה עוברות זכויות במקרקעי� מאד� לאד�
  .  ואת הדר� בה מבצעי� עסקה בזכות זו" זכות במקרקעי�"והכרה של המושג 

  
. כל זרקור מאיר את הזירה מזוית אחרת. להשוות את העסקה במקרקעי� לזירה המוקפת זרקורי�נית� 

  .הזרקורי� בדוגמא זו ה� ענפי המשפט השוני� אשר כל אחד מה� מאיר את העסקה מכיוו� אחר
  

לכל עסקה יש . העסקה עצמה היא עסקה חוזית. ביסוד העסקה עומדת הזכות במקרקעי� שהיא זכות קניינית
. הזכויות במקרקעי� נוצרות מכח דיני התכנו� והבניה ולפיכ� קיי� קשר ישיר למשפט המינהלי. יבט של מיסויה

הבטוחות ודיני , �  שאינה ממומנת במימו� הנה ל� מעורבות של דיני הבנקאות"הואיל ואי� ל� כמעט עסקת נדל
ידי עורכי די� בסיוע מומחי�  בהיות העסקה מתבצעת על –אחרו� אחרו� וחשוב , לבסו�. חדלות הפרעו�

  .הרשלנות המקצועית –הרי ל� נגיעה ישירה לתחו� האחריות המקצועית וחלילה  –מתחומי� שוני� 
  

יבדק השילוב של ענפי המשפט זה . במסגרת הקורס תיבח�  העסקה במקרקעי� על כל היבטיה ולכל שלביה
לכל אור� חייה של העסקה החל משלב  המשתתפי� במחזה ומה תפקיד�" השחקני�"נבח� מי ה� . ע� זה

  .דר� של כריתת החוזה וכלה בשלב הביצוע, מ"הבדיקות המקדמיות והמו
  

� ותו� הפנייה ויישו� של אירועי� המתרחשי� בזמ� אמת וניתוח "הלימוד ייעשה על רקע הכרת שוק הנדל
פרקטי והמציאות הקורס הוא אקדמי א� הוא מבוסס על הניסיו� ה. עסקאות המתבצעות הלכה למעשה

  .שבלעדיה האקדמיה נותרת בגדר תיאוריה בלבד
  

לאחר מכ� . מיקומו במשק וההתפתחויות החלות בו לעת הזו, �"הקורס ייפתח בתיאור רקע כללי של ענ� הנדל
בהתבסס על הכרת הזכות ומרכיביה נתעמק . על כל היבטיה ומאפייניה" הזכות במקרקעי�"תער� הכרות ע� 
מרכיבי . שהיא עסקת המכר תו� הבחנה בי� מכר דירת המגורי� לבי� מכר של נכסי� אחרי�בעסקה הבסיסית 

לעסקאות מיוחדות יש מרכיבי� ספציפיי� , כמוב�, העסקה הבסיסית דומי� לגבי מכלול העסקאות כאשר
  .אליה� נתייחס בנפרד

  
  .� ועסקאות שכירותרכישת דירה מקבל –על רקע הכרת עסקת הבסיס נפנה להכיר עסקאות שכיחות כמו 

  .קבוצות רכישה, בינוי –פינוי , עסקאות קומבינציה –מצויידי� בידע הבסיסי נפנה להכרה של עסקאות מיוחדות 
  .� בכלל"שיעור נפרד יוקדש לנושא מימו� העסקה במקרקעי� ועקרונות מימו� ענ� הנדל

  .ווה עסקה במקרקעי�לכל אור� הדר� תיבח� למעורבותו ואחריותו של עור� הדי� המל –לבסו� 
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

 .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .'הקורס מיועד לתלמידי שנה ד
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  למשפטני� מימו� ובנקאותעקרונות 
  ר שילה ליפשי$"ד
  

, הלוואותסוגי , ער� הזמ� של הכס�: הנושאי� המרכזיי� שילמדו. מימו� ובנקאותהקניית מושגי יסוד בתחו� 
, שוק ההו� הישראלי, פרוייקטי� מסוכני� בדיקת כדאיות, פרויקטי� חסרי סיכו� בדיקת כדאיות, סוגי ריביות

  .הגופי� המוסדיי� הפעילי� בו וסוגי ניירות הער� הנסחרי� בו
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  .לבחינהמהתרגילי� שינתנו במהל� הקורס הינו תנאי לגשת  80%הגשת 

  .עבור הגשת כל התרגילי� במועד נקודות 5 עדציו� מיטיב 
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

 
 ".מבוא למימו�"הקורס אינו פתוח לתלמיד שלמד את הקורס : הערה

  
  חברתית עריכת די� קהילתית

  ד יובל אלבש�"עו
  

והוא נגיש באופ� , הוא עממי, הוא מוכר: עור� די� קהילתי הוא כמו רופא משפחה שעובד בקרב קהילה מוחלשת
מרבית עורכי הדי� הקהילתיי� בעול� עובדי� . שנית� לפנות אליו בכל שעה ובכל בעיה כדי לקבל ייעו0 משפטי

זי� שנמצאי� במרכזה המסחרי של  הכוונה למרכ". מרכזי זכויות"או " חנויות זכויות"במסגרת מה שמכונה 
השאיפה . כדי לא להרתיע את העוברי� והשבי� מלהיכנס שעריה�, אשר נבני� כחנויות רגילות, אותה קהילה

כ� היא , היא שכמו שאותה פונה ענייה יוצאת למרכז המסחרי וקונה תרופות בבית המרקחת או בקופת החולי�
עור� הדי� הקהילתי לומד את שפת ,בד בבד. טית חינ� אי� כס�עזרה משפ" תקנה"תעבור ליד חנות הזכויות ו

למתורגמ� בינה לבי� מערכת המשפט , למעשה, הקהילה ואת הקודי� התרבותיי� השכיחי� בה והופ�
להיות לחלק מנו� חייה� של אזרחי� שעל פי רוב ) ג� הצדק, ובשאיפה(הופ� המשפט , כ�. הפורמאלית
  . מודרי� ממנו

 
קש להרכיש את הידע והמיומנויות הדרושי� לעור� די� קהילתי בפרט ולעריכת הדי� הקורס נב במהל�

 קולנוע בסרטי נצפה; משפטי סיוע ובמרכזי משפט בבתי נעשה זאת ג� באמצעות תצפיות. החברתית בכלל

ת העצמ: וכ� נלמד לעומק את הנושאי� הבאי� .זה בתחו� וטלוויזיה ונערו� סדנאות שונות להרכשת מיומנויות

)Empowerment legal  (תידוע אזרחי� בדבר זכויותיה�; טכניקות להקשבה אקטיבית; אוכלוסיות חלשות ;

) preventive lawyering(עריכת די� מניעתית ; זכויות חברתיות וזכאויות סוציאליות) Outreach(יישוג 
  . אוכלוסיות משוללות זכויותבקרב  ) ח שיעורי�"ע(כמו כ� ייערכו שני סיורי�  .ועוד

 

  .  סופית בחינה 100% :הסופי הציו� מרכיבי
  

  .אמריקאי –שאלו� רב ברירה . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  פורטל זכויות אד�
  ר גילה שטופלר"ד
  

נושא זכויות האד� הינו אחד הנושאי� החשובי� והיסודיי� בחברה הישראלית ומהווה נדב� מרכזי בפעילותה 
אתר אינטרנט בו יכול  - פורטל זכויות אד� הינו פרויקט ייחודי וחדשני של חטיבת זכויות האד� . של המכללה

העדכני הנוגע לזכויות  תלמידי המשפטי� והקהל הרחב לקבל את כל המידע המשפטי, ציבור המשפטני�
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� לשמש כחברי מערכת הפורטל וליטול חלק פעיל ומרכזי . האד� בישראל
, העתירות, חברי המערכת מעדכני� את הפורטל בדיווחי� יומיי� על פסקי הדי�. בעיצובו וביצירתו, ביצירת תכניו

בנוס� להבנה מעמיקה . יות האד� באר0 וא� בעול�התביעות וההתפתחויות החשובות ביותר בתחו� זכו
זוכי� חברי המערכת להבי� מקרוב את עבודת עורכי הדי� ופעולת , והיכרות רחבה ע� תחו� זכויות האד�

מערכת בתי המשפט באמצעות קריאה וניתוח של פסקי די� וכתבי בית די� מערכאות רבות ומגוונות ובנושאי� 
ברי המערכת את היכולת לנתח סוגיות משפטיות מורכבות ולדווח עליה� באופ� כ� רוכשי� ח. שוני� ומגווני�
  . תמציתי ומדויק

  
  .בכל המפגשי� בקורס הינה חובה הנוכחות

  
  .בדיני חוקה 80ציו� : תנאי קד�

  
  . בקורס ייקבע בהתא� לרמת ביצוע המטלות על ידי התלמיד הציו� הסופי
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  . אי� צור� בכל ידע מוקד� בנוגע להפעלת אתרי אינטרנט

  
  .הקבלה לקורס תיעשה על סמ� ראיו� אישי. מספר המקומות בקורס מוגבל

  
  
  
  
  

  פירוק ושיקו� חברות
  ר יעד רות�"ד
  

עשויה להתערב בתהלי�  –המשפט -באמצעות בית –המדינה , מ נקלעת לקשיי� פיננסיי�"כאשר חברה בע
או ") פירוק זמני"או " הקפאת הליכי�("מנת לנהל הלי� לשיקו� החברה -וזאת על, התדרדרותה של החברה

א� שטר� הובהרו , לכת-המשפט המנהל את ההלי� מפעיל במסגרת זו סמכויות מרחיקות-בית. לפירוקה
הא� מותר להעדי� את , כ� למשל. המשפט לשאו�-לאשור� המטרות הכלכליות והחברתיות שאליה� על בית

, מטרת הקורס? על טובת הנושי�, שקריסת החברה תקפח את מקור פרנסת�, טובת עובדי החברה המבוגרי�
היא להציג את עקרונות המחשבה המשפטית המאפייני� את , המיועד לתלמידי� המתענייני� במשפט מסחרי

אשר תכופות מייצרי� עימות משפטי , המלוות הליכי� אלוולערו� דיו� בבעיות , התחו� של פירוק ושיקו� חברות
במסגרת הקורס יידונו שאלות שהתעוררו . זה מזה" רחוקי�"מרתק בי� צדדי� שעובר לקריסת החברה היו 

  .לאחרונה במשפט הישראלי אגב קריסת� של חברות ישראליות שונות
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .ודות בשיטת המבדקוני�נק 5ציו� מיטיב עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  

  פרשנות במשפט
  קידר-ר רונית דוני$"ד
  

שכ� הפרש� של הטקסט , במשפט יש לפרשנות תפקיד מרכזי. פרשנות היא הענקת משמעות לטקסט

ג� במשפט קיימות שיטות שונות של , כמו בתחומי� אחרי�. המשפטי מעניק לנורמה את משמעותה המעשית

מטרת הקורס היא לעמוד על . שימוש בכללי� שוני� של פרשנות, פי דרכה-כל אחת על, המחייבות, פרשנות

ולבחו� כיצד ה� באות לידי יישו� בענפי� , על מרכיביה� והנחות היסוד שלה�, טיב� של שיטות פרשנות אלה

  .ובמוסדות שוני� של המשפט

יכולת איתור בעיות פרשנות , של פרשנות במשפט הקורס מיועד להקנות לתלמידיו ידע והבנה בשאלות 

  : לקורס שלושה חלקי� מרכזיי�. ומיומנות ניתוח תו� התאמה לעובדות המקרה, בטקסטי� משפטיי�

I - בחלק זה של הקורס נעמוד על האופי המיוחד של הפרשנות בתחו� המשפט: מבוא לפרשנות במשפט ,

במסגרת זו נבח� את היחס המשולש . לפרשנות בתחומי� אחרי�) ודומה(ונבח� כיצד הפרשנות במשפט שונה 

בקונטקסט שבו פועל , נדו� בשאלות הנוגעות ללשו� הטקסט ופרשנותו, הטקסט והפרש�, בי� יוצר הטקסט

  .ועוד, פרש� הטקסט המשפטי

II  - או (בחלק זה של הקורס נעסוק בסוגיות המיוחדות הנוגעות לפרשנות חוקה   :פרשנות חוקה וחקיקה

בהקשר זה נעמוד על סוגיות הנוגעות בשיקולי� דמוקרטיי� שוני� בפרשנות . וחקיקה רגילה) חקיקת יסוד

בפרשנות , בהגשמת תכלית החקיקה, בפרשנות דברי חקיקה" רצו� הע�"במת� ביטוי ל, חוקה וחקיקה

  .ועוד) קסטפרשנות לפי כוונת יוצר הט(י כוונת המחוקק "בפרשנות עפ, טקסטואלית של דבר החקיקה

III - בחלק זה של הקורס נעסוק בסוגיות המיוחדות הנוגעות לפרשנות טקסטי�  :פרשנות במשפט הפרטי

ונבח� כיצד משתנה יישומ� של שיטות הפרשנות שנבחנו לעיל כאשר הטקסטי� העומדי� , במשפט הפרטי

רצו� אובייקטיבי , ו� הצדדי�בהקשר זה נדו� בשאלות של רצ. בפנינו ה� טקסטי� אזרחיי� כמו חוזה או צוואה

  . ועוד, תקנת הציבור ושיקולי צדק בפירוש טקסט מ� המשפט האזרחי, מול רצו� סובייקטיבי

 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה 5עד 
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  .תקבע בהמש�: שיטת הבחינה

  
  
  
  
  
  
  

  תאגידי�חברתית של קליניקה בנושא אחריות 
  ד עופר סיטבו�"עו
  
  

מפני� ארגוני , בעיד� הגלובליזציה. החובה להג� על זכויות אד� הוטלה בעיקר על רשויות המדינה, עד לאחרונה
וזאת בשל עוצמת� הכלכלית , לאומיי� הגדולי�-זכויות האד� את מבט� יותר ויותר אל עבר התאגידי� הרב

גוברי� הקולות הקוראי� להטיל על התאגידי� אחריות לשמור לא רק על , עקב כ�. והפוליטית הגוברת

השוני� ) stakeholders(אלא ג� על אלו של מחזיקי העניי� , )shareholders(האינטרסי� של בעלי המניות 
אחד הויכוחי� המרכזיי� הניטשי� בהקשר זה הוא . הקהילה וא� הסביבה, הצרכני�, הספקי�, העובדי� -

או שמא יש לו ג� נפקויות משפטיות , אחריות חברתית של תאגידי� היא עניי� וולונטארי גרידאא� , בשאלה
  .מכא� ג� העניי� הגובר שמגלי� משפטני� בשאלות אלו. שונות

  
שמבקריה רואי� (מעשייה וולונטארית : הקליניקה תדו� בדרכי� השונות להטלת חובות חברתיות על תאגידי�

הסטודנטי� . דר� הסדרה בדי� הפנימי ועד אכיפה במישור הבינלאומי, )יחסי ציבורבה לא יותר מאשר תרגיל ב
כמו ג� שיתו�  –שתכלול פעילות ביקורתית כלפי חברות מסחריות , יתנסו בעבודה מעשית חדשנית בתחו�
 ,")ידיד בית משפט"כ, למשל(הצטרפות להליכי� משפטיי� רלבנטיי� ; פעולה עמ� לקידו� מדיניות� החברתית

  . לשילוב תחו� האחריות החברתית והסביבתית בתו� דיני התאגידי�, וייזו� תיקוני חקיקה ושינויי מדיניות
  

, במהל� השנה. שתיער� בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, הקורס יחל בהשתלמות מרוכזת בת יומיי�
, ישתתפו בשיעור שבועי; )כארבע  שעות בשבוע(הסטודנטי� יידרשו לעבודה עצמית על התיקי� שבטיפול� 

ויתארחו מרצי� מתחומי� , ייער� דיו� בתיקי� המתנהלי� בקליניקה, במסגרתו יילמדו הדיני� הרלבנטיי�
עוד יידרשו הסטודנטי� להשתת� בכנסי� הנערכי� . ישתתפו במפגשי הדרכה פרטניי� ובסיורי�; שוני�

 "תת� בקורסה על הסטודנטי� להשחוב, להשלמה התיאורטית של נושאי� אלה. בחטיבת זכויות האד�
, ההשתתפות במפגשי�. ר רונית דוני$ קידר"של ד" אחריות חברתית של תאגידי� -מוסר ומסחר 

  . חובה –בעבודה המעשית ובכל פעילויות הקליניקה , בשיעורי�
  

תינת� עדיפות לתלמידי החטיבה . מספר המשתתפי� מוגבל. הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיו�
  .המסחרית

  
  .במהל� התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  
  
  
  

  קליניקה לזכויות בחינו" 
  ד סאני כלב"עו
  
  .אק'יאנוש קורצ / "פירושו לתק� את החינו�, לתק� את העול�"
  

כלי� להשתלב קוני� , ש� אנו רוכשי� השכלה. מערכת החינו� היא המקו� בו כל אד� מתחיל את דרכו בחיי�
שיש לו השפעה רבה על מער� זכויותיה� , החינו� הוא לפיכ� מכשיר רב עוצמה. ומפנימי� את ערכיה, בחברה

מערכת החינו� היא פריזמה שדרכה משתקפות רבות מ� הבעיות הבוערות ביותר בחברה . של אנשי�
היק� החובות של מדינה ושאלות בדבר ; הפליה דתית ועדתית; פערי� בי� עשירי� ועניי� –הישראלית 
  .לאזרחיה

  
על ידי גביית , הפרות של הזכות לחינו� חינ� –היכרות ע� מערכת החינו� בישראל מעלה סוגיות מדאיגות  

הפרטה הולכת וגוברת של מערכת ; קבלה לבית הספר על רקע מוצא עדתי-אי; תשלומי הורי� מעל למותר
הקצאה לא שוויונית של ; ת הספר או הפנייה פסולה להקבצותפרקטיקות מפלות כגו� מיו� בקבלה לבי; החינו� 

   .ועוד ,מחסור בכיתות לימוד; משאבי�
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ובחינה , תו� דיו� במדיניות החינו� הראויה, הקליניקה לזכויות בחינו� עוסקת בסוגיות אלה ובסוגיות נוספות
  .ביקורתית של הפרקטיקות הקיימות במערכת החינו�

  
 ,השנהבמהל� . שתיער� בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, מרוכזת בת יומיי�הקליניקה תחל בהשתלמות 

כארבע שעות ( הנחיה של עור� הדי�בהתלמידי� יתנסו בעבודה משפטית מעשית מגוונת ומאתגרת בליווי ו
 פנייה לרשויות, בחינה משפטית של הסוגיה לרבות, זכויות בחינו�ב העוסקותהתלמידי� יטפלו בפניות  ).בשבוע

בחינת הצעות : חינו�הכמו כ� יתנסו התלמידי� במעורבות לשינוי מדיניות . המתאימות ועתירה לבתי משפט
  .כתיבת ניירות עמדה וכיוצא בזה, חוק
  

תידרש מהסטודנטי� עבודה עצמית , בנוס�. וכ� בפגישות הדרכה פרטניות, התלמידי� ישתתפו בשיעור שבועי
  .על התיקי� שבטיפול�

  
הזכות "חובה על תלמידי הקליניקה להשתת� בקורס , טית של לימוד נושאי� אלהאורילהשלמה ת

   .'המועבר בסמסטר א" לחינו"
  

  .מספר המשתתפי� מוגבל. ולא במסגרת ההרשמה הרגילה, הקבלה לקורס מותנה בראיו� אישי
  

  .ז קורסי� מעשיי� במהל� התואר"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה
  
  
  

  ולזכויות אד� קליניקה לשוויו�
  ד דבי שדה"עו

אלא שיש פער גדול בי� החקיקה . פליההמגנה על זכויות אד� ואוסרת על א ,במדינת ישראל יש חקיקה ענפה
הסטודנטי� יעמדו על בעיות שחוות קבוצות שונות , במסגרת הקליניקה. המתקדמת לבי� האכיפה הלקויה

יתעמקו , )אנשי� מבוגרי� ועוד, אנשי� ע� מוגבלות ,ערבי�, מזרחיי�, הומוסקסואלי�, נשי�(באוכלוסייה 
, וייתנו סיוע משפטי לאנשי�, יכירו את הדרכי� השונות להגנה על זכויות אד�, בחקיקה ובפסיקה הרלבנטיות

  .לייזו� הליכי חקיקה ועוד, הסטודנטי� יהיו שותפי� להגשת תביעות אזרחיות ועתירות. שזכויותיה� הופרו

, במהל� השנה. שתיער� בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, מות מרוכזת בת יומיי�הקליניקה תחל בהשתל
ייער� דיו� בתיקי� המתנהלי� , במסגרתו יילמדו הדיני� הרלבנטיי�, הסטודנטי� ישתתפו בשיעור שבועי

הסטודנטי� יידרשו לעבודה עצמית על התיקי� , בנוס�. ויתארחו מרצי� מתחומי� שוני�, בקליניקה
עוד ). כארבע שעות בשבוע(ד לדיוני� בבתי משפט "יכתבו כתבי טענות ויתלוו לעוה, יראיינו פוני�, ל�שבטיפו

  . יידרשו הסטודנטי� להשתת� בכנסי� שוני� הנערכי� במרכז האקדמי

הזכות לשוויו� והאיסור "קורס חובה על תלמידי הקליניקה להשתת� ב ,להשלמתו התיאורטית של הלימוד
  .'המועבר בסמסטר א" פליהעל א

  .בעבודה המעשית ובכל יתר פעילויות הקליניקה, קיימת חובת נוכחות בפגישות השבועיות

  . מספר המשתתפי� מוגבל. הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיו�

  .במהל� התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  
  

  חברתי-לשינוי סביבתיקליניקה 
  צי�ד ער� "עו
  

הצלחה זו באה לידי ביטוי במישורי� . מצליחה יותר מאי פע�" המהפכה הירוקה"כי , בשני� האחרונות נדמה
כחלק מהעלאת המודעות להתחממות , החשכת האורות לשעה: כגו�(מפסטיבלי� ואירועי� ציבוריי� , שוני�

  ).לסביבה" ידידותיי�"הקלות מס על רכבי� : כגו�(ועד  מדיניות ציבורית ) כדור האר0
, למרבה הצער? מבחינת חובבי איכות הסביבה" חזו� אחרית הימי�"הא� תמונת המצב המתוארת לעיל מהווה 

נית� להצביע על מגמת שיפור ברמת המודעות הציבורית לסוגיות , אכ�. רבתי' התשובה לכ� היא לא בא
תולדה של מערכת אינטרסי� , רוב על פי, סוגיות סביבתיות ה�: אלא שהעיקר עדיי� נסתר מהעי�. סביבתיות
הסטודנטי� בתיקי� משפטיי� , א� כ�, במסגרת פעילות הקליניקה יעסקו. כלכלית רחבה ומורכבת-פוליטית
כ� למשל יעסקו . חברתי- יצירת שינוי סביבתי –שהמטרה המשותפת לכול� , במנעד רחב של נושאי�, שוני�

  :הסטודנטי� בפרויקטי� הבאי�



  35

 

נתיבי , כמו קווי מתח גבוה, שות במאבק� נגד מפגעי� סביבתיי� ותברואתיי�סיוע לשכונות מוחל .1
  ; לרבות פנייה לערכאות המשפטיות הרלבנטיות, תחבורה ראשיי� ואתרי פסולת

 ;בצד קידו� מדיניות כללית המעגנת את זכויותיה�, סיוע פרטני לדרי רחוב .2

חקיקה שפותחת את ועדות : למשל, הגברת השקיפות הציבורית בענייני� סביבתיי� ובריאותיי� .3
 ;ועתירה לסימו� מוצרי� שעברו הנדסה גנטית, התכנו� בפני הציבור

 ;כמו רגולציה של הרשאות הניתנות לזיהו� נחלי�, קידו� חקיקה סביבתית .4

 .בעיגו� מדיניות המגנה על מקבלי משכנתאות" הארגו� לזכויות בדיור"ליווי משפטי של  .5

 
  :הפעילויות הבאותהקליניקה כוללת את 

 .שתיער� לפני פתיחתה של שנת הלימודי�, השתלמות בת יומיי� •

ההנחייה ). כארבע שעות בשבוע(בהנחייתו של עור� הדי� , עבודה מעשית על תיקי� משפטיי� שוני� •
 .כוללת מפגשי� פרטניי� ע� עור� הדי� מדי שבוע

 .שיעור שבועי ע� עור� הדי� •

 .כנסי� ועוד, לרבות סיורי�, ות אד�השתתפות בפעילות החטיבה לזכוי •

 
בשני�  פטורי� מכ� מי שלמדו( "משפט ומדיניות סביבתית"קורס תלמידי הקליניקה חייבי� להשתת� ב

 .)"דיני איכות הסביבה"קודמות את הקורס 
  

ועל סמ� ההשתתפות , ית במהל� השנה/הציו� בקורס יינת� על סמ� העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט
  .הפרטניי� והאקדמיי�במפגשי� 

  
  .במהל� התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  
  

  קליניקה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה 
  ד אריה זגזג"ועוהשופטת רבקה מקייס 

  
הקורס משלב . הדרכי� למניעתהאת ת תופעת האלימות במשפחה בחברה הישראלית והקליניקה בוחנת א

  .היקפה ודרכי הטיפול וההתמודדות עימה, תחומיי� של הכרות ע� הגורמי� לתופעה אלמנטי� בי�
 ,מעמדו במער� הטיפולי הכולל של המלחמה בתופעה תו� בדיקת ,על הטיפול המשפטי ישי� דגשקורס ה
  .משפחההליכי� בבית משפט לענייני בכמו כ� יעסוק הקורס בסוגיות הקשורות לייצוג . מגבלותיובחינת כוחו וו

לרבות , הקורס משלב עבודה מעשית במזכירות בית משפט לענייני משפחה ע� קהל של פוני� לא מיוצגי�
  .סטודנטי� ילוו את מנחה הקליניקה בניהול תיקי�, בנוס� .בהוצאת צווי הגנה סיוע

  
  : מתכונת הקורס

והשתתפות בכנסי� של כלל  משוב על העבודה המעשית ,הכולל דיו� בנושאי� האמורי� ,שיעור אחת לשבוע  -
  .החטיבה

, אחת לשבוע) על פי מספר הנרשמי�(ובאר שבע  עבודה במזכירות בית משפט לענייני משפחה ברמת ג�   -
  ).15/07/10(העבודה המעשית תימש� עד ליציאה לפגרת בית משפט  .שעותבמש� חמש  

  .מפגשי� פרטניי� של הסטודנטי� ע� מנחי הקורס   -
עריכת , די�-כולל כתיבת כתבי בי, מתחילת ההליכי� ועד לסיומ�, שעניינ� אלימות במשפחה, י�ליווי תיק   -

  .הסכמי� וליווי מנחה הקליניקה לדיוני� בבית המשפט
  .עריכת תצפיות בדיוני� משפטיי�    -
  .סיורי� לימודיי� מחו0 למוסד   -
, מרכז האקדמיהלימודי�  ביחת שנת פתשתיער� בשבוע שלפני , ימי�השתתפות בהשתלמות של שלושה    -

  .ש"ומטרתה הכשרה בסיסית לעבודה בבימ
  

  .הציו� יינת� על סמ� העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהל� השנה �

�   
  .בלבד' מיועד לשנה ג

  
מספר התלמידי� . ההרשמה לקורס זה היא באמצעות ועדת קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה

  !מוגבל מאוד
  

  .במהל� התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה
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  עריכת די� קהילתית קליניקה ל

  ד שירלי אל�"ברק לייזר ועוד "עו
  

שבדר� , מטרת הקליניקה היא להעניק לסטודנטי� התנסות במת� סיוע משפטי ראשוני לאוכלוסיות מוחלשות
יתנסו הסטודנטי� המשתתפי� בהתמודדות ע� , תו� כדי מת� הסיוע. כלל אינ� נגישות למערכת המשפט

לה בליווי ובהנחייה כל א. יגבשו דרכי� אפשריות לפתרונ� ויישמו את הפתרו� הנבחר, סוגיות משפטיות שונות
  .  צמודה של עורכי די� מנוסי� בתחו�

  
  .רכז האקדמיהפעילות בקליניקה מחולקת לעבודה מעשית ושיעורי� פרונטליי� במ

  
בדר� כלל בפריפריה או , מתבצעת בשעות הבוקר והצהריי� במרכזי סיוע משפטי בקהילה העבודה המעשית
, הסטודנט מקבל קהל. יכות למקו� מגוריו של הסטודנטככל שנית� בסמ, אחת לשבוע, בשכונות מוחלשות

כל סטודנט מחויב למשמרת בת . די�-בקשות וכתבי בי, מתנסה בכתיבת מכתבי�, ובהנחיית עורכי הדי� המנחי�
ד המנחה אחת "ופגישה אישית ע� עוה, במש� כשעתיי� נוספות –טיפול בפניות המגיעות , כשעתיי� בשבוע

  . לשבוע
  

במסגרתו יועברו הרצאות על ידי מומחי� ה� בענפי  קורס שבועי במרכז האקדמיאת העבודה המעשית מלווה 
, ביטוח לאומי, דיני עבודה, דיני משפחה, אה לפועלהוצ: המשפט השוני� המאפייני� אוכלוסיות מוחלשות

משפטני� , חברי כנסת, בוריי�צי נארח גיבורי מאבקי� : וה� בנושא שינוי חברתי, כדומהוזכויות נשי� , פנסיה
  .יועצי תקשורת וכדומה, יועצי� משפטיי�, יועצי לובי, צ"מומחי� בעתירות לבג

  
שתיער� בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי� , הקורס יחל בהשתלמות פתיחה מרוכזת בת שלושה ימי�

  .שמטרתה לצייד את המשתתפי� בכלי� הבסיסיי� לעבודה המעשית, במרכז האקדמי
  

  . תיקי� המתנהלי� בערכאות השונות וקמפייני� המתנהלי� בחטיבה, ק מהשיעורי� יוקדשו לליבו� פניותחל
עריכת די� "חובה על תלמידי הקליניקה להשתת� בקורס , להשלמה תאורטית של לימוד נושאי� אלה

  .'המועבר בסמסטר א" קהילתית חברתית
  

  .חובה - ובחטיבה ובכל יתר הפעילויות בקליניקה , הנוכחות בשיעורי�
  

ישתת� כל סטודנט בדיו� בבית משפט בו ייקח , להעמקת ההכרות של המשתתפי� ע� עולמ� של הפוני�
  . חלק פונה לא מיוצג

  .וההשתתפות בשיעורי� הציו� יינת� על סמ� העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהל� השנה
  .'ידי שנה בלתלמ - ובמקרי� מיוחדי� , 'שנה גתלמידי ל תמיועדהקליניקה 

  
מספר התלמידי� מוגבל . ולא במסגרת ההרשמה הרגילה ,ראיו�ההרשמה לקורס זה היא באמצעות 

  !מאוד
  

  .ז קורסי� מעשיי� במהל� התואר"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ: הערה

  
  

  מדיניות וביקורת , תיאוריה: קרימינולוגיה
  ר חגית לרנאו"ד
  

 תיאוריות בי� לקשר הנוגעות שאלות ע� להתמודדות ניתוח וכלי בסיסי רקע להקנות נועד הקורס

 .וסטייה עבריינות כלפי חברתית ותגובה מדיניות לבי� בקרימינולוגיה
 מתקופת החל, וסיבותיה העבריינות לאפיו� שוני� תיאורטיי� מודלי� בארבעה נתמקד הקורס במהל�

 ).התיוג ותיאוריית סוציולוגיות תיאוריות  ,פוזיטיביסטיות תיאוריות , הקלאסית התיאוריה(  היו� ועד ההשכלה

 ועל חברתית מדיניות על להשפעת� התייחסות ותו� פוליטי-חברתי-היסטורי בהקשר ייבחנו השוני� המודלי�

  .החוק אכיפת מערכת

 

 :הסופי הציו� מרכיבי

 .סופית בחינה 100% 

  .בכיתהנקודות יינת� על סמ� השתתפות תורמת  5 עד מיטיב ציו�

 

  .פתוחי� ספרי�  :הבחינה שיטת
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  ."הלפשיע הגורמי� -   בקרימינולוגיה תיאוריות" לקורס בנוס� זה קורס ללמוד נית� לא  :הערה

 

 .אי�  :קד� תנאי

  
  .הנוכחות בשעורי� היא חובה

  
  

  ראיות מדעיות
  ר אחיק� סטולר"דהשופט 

  
סתירה של אירועי� /או להוכחה, המדע מציע ידע וטכנולוגיה להגדרה ואכיפה של מערכות חוקי� מסוימות

ראיות מדעיות המוגשות לבתי המשפט ע� , עורכי הדי� מתמודדי� מעשה יו� ביומו, לפיכ�. מסוימי�
להקנות לסטודנט  כוונת הקורס היא, לאור משקל� הסגולי של הראיות המדעיות. במשפטי� פליליי� ואזרחיי�

  .כלי� בסיסיי� שיכשירוהו להתמודד ע� הראיה המדעית ועדות המומחה, שאינו בעל רקע אקדמי במדעי�
הקורס יעסוק במגוו� . מטרת הקורס להקנות לסטודנטי� עקרונות ומונחי יסוד של השיטות המדעיות הנפוצות

, שימוש בנשק ח�, אפיוני� וזיהוי - סמי� , ירהזירת העב, עדות מומחה: רחב של נושאי� פליליי� ואזרחיי� כגו�
, פוליגר�, כלי� מדעיי� לחקר תאונות ואירועי�, טביעות אצבע וטביעות נעל, הצתות ופיצוצי�, סימני כלי�

  .'בדיקת אלכוהול וכד, בדיקת מסמכי�, א.נ.בדיקת רקמות וד
הלימוד וינותחו פסקי די� שבה�  במסגרתו יוקרנו סרטי� להמחשת נושאי, שקפי�תו� שימוש בהקורס יועבר 

  .נעשה שימוש בראיות מדעיות
  .ביבליוגרפיה ותוכנית מפורטת של השיעורי� תימסר לסטודנטי� בתחילת הקורס

  .ההוראה בקורס מבוססת על דיו� בקורתי בהשתתפות התלמידי�
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .מקדמי לזכאות להבח�אי מהשיעורי� לפחות הינה תנ 80% - נוכחות ב
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

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

 .הנוכחות בשעורי� היא חובה

  
  

  רכישות ומיזוגי�
  דורו� אפיקד "עו
  
 - בהחלט כ�? כול� התחילו כחברות קטנות. אמריקה אונליי� ה� תאגידי ענק, מייקרוסופט, נרל אלקטריק'ג

מיזוג או , תאגידי� גדלי� באמצעות מיזוג ורכישה. מיקרוסופט החלה מפעילות במחס� ביתו של ביל גייטס
 10חברה אינה יכולה לגדול על פני .  רה על חוס� החברה ולפיתוחהירכישה של חברות ה� פעולות הכרחיות לשמ

וכתוצאה ממיזוג עשויי� , חרתכשקיימת פעילות משלימה אצל חברה א, לכ�. שני� כתוצאה מפעילותה שלה
. סביר כי תתבצע עסקה) התאגיד החדש יספק יותר שירותי� ליותר לקוחות וירוויח יותר(שני הצדדי� להרוויח 

לעסקאות אלו היבטי� רבי� הנוגעי� בכל קצוות . עסקאות מיזוג או רכישה ה� עסקאות מורכבות ומרתקות
בנוס� .  חברות והגבלי� עסקיי�, מקרקעי�, מסי�, ניירות הער�, עבודה, החל מדיני החוזי�:  המשפט והעסקי�

ניהול החברה , ספקי� ולקוחות ניוד, ניוד עובדי�, החל מנושא מצגי� כספיי�, קיימות סוגיות עסקיות רבות, לכ�
  .העברת שליטה מסודרת ועוד, בתקופת הביניי�
.  משא ומת� וכתיבת מער� ההסכמי�, בדיקת נאותות: דר� כלל משלושה שלבי� עיקריי�בעסקה מורכבת 

רכישה ה� מההיבט התיאורטי וה� מההיבט /מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנט להבי� את עסקאות המיזוג
דגש מיוחד . הפרקטי ואת מהל� הקורס ילוו עסקאות ספציפיות על מנת לאפשר להתנסות בהיבט פרקטי זה

  .  ת המשפטית של העסקהת באדריכלוומת� והיצירתיות הנדרש יינת� לחשיבות אומנות המשא
  

של אוניברסיטה  למשפטי�הפקולטה וגר ב, מ�'עור� די� דורו� אפיק הינו השות� המנהל במשרד אפיק תורג
.  מוסמ� לעריכת די� ה� בישראל וה� בניו יורק ומרצה מזה כעשר שני� לדיני מדינת ניו יורק, העברית בירושלי�

דיני תאגידי� והסכמי� , מיזוגי� ורכישות, מיזמי� משותפי�, מיותד אפיק מתמחה בהשקעות בינלאו"עו
  .  נושא בו הוא נות� הרצאות אורח רבות, כמו ג� במימו� מובנה ועסקאות נגזרות מעבר לדלפק, מסחריי�

  
תינת� עדיפות לבוגרי תאגידי� או .  קורס בדיני חוזי�ב" עובר"ציו�   :דרישה מקדמית להשתתפות בקורס

  .  יני תאגידי� במקבילללומדי� ד
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  .   ה אשר יתרו� מהבנתו להרצאה/נקודות לתלמיד 7יינת� בונוס של עד 
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  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  

 בי� צדק חברתי ליעילות כלכלית  :שינויי� משפטיי� במערכות הפנסיה בישראל

  וק אלכסנדר'נאוה פינצ ד"עו
  

לביטוח פנסיוני בדי� הישראלי ולבחו� את השפעת�  הקורס להכיר את ההסדרי� המשפטיי� העיקריי�מטרת 

 .העשורי� האחרוני� במערכת הפנסיה כלכליי� ופוליטיי� על השינויי� שנערכו בשני, של תהליכי� חברתיי�
 ות הזכות לביטחו�חשיב ,המשווה נפתח בדיו� על התפתחות ההכרה בזכות החברתית לביטחו� פנסיוני במשפט

נבח� את . החברתית והשתלבות הזכות לביטחו� פנסיוני במודל הרווחה, �פנסיוני כמרכיב בשמירת כבוד האד
הבנויה על  הקיימת בדי� הישראלי לזכות לביטחו� פנסיוני על פי יישומה בשיטת ביטוח פנסיוני היק� ההכרה
רובד חוזי הבנוי על הסכמי עבודה קיבוציי�  ,יהלאומסטטוטורי המעוג� בחוק הביטוח  רובד: שלושה רבדי�

ונעמוד על  התעסוקתית בשוק העבודה הישראלי נכיר את מאפייני הפנסיה .מסחרי ורובד וולונטרי של ביטוח
מכוח חוק לפנסיה צוברת המוסדרת  ההבדלי� המשפטיי� בי� פנסיה תקציבית המשולמת לעובדי ציבור

הקשר בי� , הישראלי נסקור את התפתחות רעיו� הפנסיה החברתית בדי� .במערכת הסכמי עבודה קיבוציי�
מערכות הפנסיה כסוכני� חברתיי� המאפשרי� חלוקת מחדש  ותפקיד� של לעבודה מאורגנת פנסיה חברתית
ונדו� במימד המגדרי של , השוויו� בקרנות הפנסיה החברתית משמעות עיקרו�על נעמוד  .תדורו של הכנסה בי�

 החברתיי� ,�הגורמי� הכלכליי נבח� את. אי שוויו� בפנסיה סיוני והשפעת אי השוויו� בשוק העבודה עלשוויו� פנ

שנערכו  והפוליטיי� שהביאו להתערערות� של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות ונבח� השפעת הרפורמות

במשמעות  נעסוק .ואיל� על זכויות הפנסיה של עובדי� בישראל 1995 במערכת הפנסיה הישראלית משנת
ומוסדות חברתיי� על קביעת גיל  ונדו� בהשפעת שחקני� ,תמנדטורי החוקתית של קביעת חובת פרישה

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקי�  לבסו� נבדוק את השאלה הא� .פרישה הפרישה מעבודה וחקיקת חוק גיל

  .אזרחיהלביטחו� הפנסיוני של  במשק מהווה שינוי מגמה וקבלת אחריות מצד המדינה
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  שיקולי שופטי� שפיטה ופוליטיקה
  ר עידו פורת"ד
  

החלק . בעיקר בתחו� של זכויות האד� והמשפט החוקתי, הקורס ידו� בהיבטי� שוני� של נושא השפיטה
הנמקות שיפוטיות  –ובעיקר בשני סוגי� עיקריי� של הנמקות שיפוטיות , הראשו� יעסוק בשיקולי השופטי�

אינטרסי� ומידתיות  במיוחד תיסקר ההנמקה השיפוטית של איזו�. והנמקות שיפוטיות פתוחות, פורמליסטיות
בחלק השני יידונו הדר� שבה שופטי� . ב"שהיא רווחת בישראל ובאירופה ותונגד לשיטה הקטגורית יותר בארה

לאחרונה היבטי� . והקשרי� בי� שני אלו לבי� פוליטיקה, הדר� שבה שופטי� מחליטי� בהחלטות רוב, נבחרי�
  . ובשאלות של עצמאות שיפוטית, וי שופטי�אלו עלו לכותרות באמצעות הדיו� בהרכב הוועדה למינ

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .יינת� ציו� מיטיב בעבור השתתפות פעילה על סמ� חומר הקריאה
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  תובענות ייצוגיות

  ר שחר ולר"ד
  

, המשפט לאד� אחד לייצג קבוצה של אנשי�-בגדרה מאפשר בית: תובענה ייצוגית היא מכשיר משפטי מיוחד
החוק מאפשר את הפרוצדורה המיוחדת הזו בדר� כלל כאשר . הג� שאות� אנשי� לא נתנו את הסכמת� לכ�

של כל אחד מחברי א� הנזק , תאגיד גדול המספק שירותי� לציבור רחב גור� נזק לקבוצה גדולה של אנשי�
חוקק חוק  2006בשנת . נפרד נגד התאגידבעד שאי� זה כדאי עבורו להגיש תביעה , קבוצה זו הינו קט� יחסית

הקורס יעמוד . מאז חקיקת החוק הוגשה כמות גדולה מאוד של תובענות ייצוגיות. שכל עניינו תובענות ייצוגיות
לל זה התנאי� לאישורה והמגבלות המוטלות על הסדר על המאפייני� המיוחדי� של התובענה הייצוגית ובכ

  .ישולב בו ניתוח של הפסיקה תו� עמידה על חיי המעשה בתחו�. פשרה בי� הצדדי�
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
  .מיטיב  בגי� השתתפות מועילה נקודות  5עד 
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  .סגורי�ספרי�  :שיטת הבחינה

  
  

  במשפט הישראלי ובמשפט העברי נזיקי�התיאוריה של דיני 
  ר אבישלו� וסטריי""ד
  

התיאוריות הללו ניצבות על ספקטרו� . תיאוריות שונות מתחרות אלו באלו במת� הסבר לדיני הנזיקי� המודרניי�
דר� תיאוריות תועלתניות , המושתתות על תפיסות כדוגמת הצדק המתק�, החל מתיאוריות מוסריות, רחב

והיא קיימת , ית למשפט המודרניתחרות זו איננה ייחוד. וכלה בתיאוריות כלכליות מודרניות, כהרתעה ואחרות
 . ובכלל� במשפט העברי, ג� בשיטות משפט אחרות

מטרת הקורס היא לעמת בי� הבסיס התיאורטי של דיני הנזיקי� במשפט העברי הקלאסי לבי� תיאוריות 
מה� עולי� מגוו� של הסברי� , נדו� במספר סוגיות במשפט העברי, במסגרת זאת. מודרניות של דיני הנזיקי�

ולאור� נעמוד על הבסיס התיאורטי של דיני , היסטורית-הסוגיות תנותחנה בגישה ספרותית. דיני הנזיקי�ל
כי לצד , נראה, למשל, כ�. הנזיקי� במשפט העברי ועל התנאי� לחיובו של המזיק במערכת משפטית זו

המגיעות עד כדי , ותהדומיננטיות של תפיסה התולה את החיוב הנזיקי בעקרו� האשמה קיימות ג� גישות אחר
  .הקבלה מעניינת ע� תפיסות של אחריות מוחלטת בנות זמננו

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה בהרצאות 5עד 
  

 . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  
  

  הגורמי� לפשיעה –תיאוריות בקרימינולוגיה 
  ר עודדה שטיינברג"ד
  

נדו� בתיאוריות הממקדות את . פשיעה ועבריינות, הקורס יעסוק בהסברי� שניתנו במהל� השני� לסטייה
, תרבותיי� ואחרי�, אקולוגיי�, פסיכולוגיי�, פיזיולוגיי�, תורשתיי�, הסיבות לתופעת הפשיעה בגורמי� מולדי�

  .אינטרס וכוחבמבנה החברתי ובקבוצות , ובגישות המסבירות את התופעה בתגובה החברתית
המוצע על ידיה� לתופעה " פתרו�"נתייחס ג� להצעות השונות למדיניות חברתית הנגזרות ממודלי� אלה וב

  .מורכבת זו
פיקוח , טיפולוגיה של עברייני�, בהגדרות ומושגי� כמו סטטיסטיקה פלילית, בי� השאר, במהל� הקורס נדו�

  . ב"קורבנות וכיו, חברתי
  . על מחקרי� רלוונטיי� שנערכו באר0 ובעול�הדיוני� בקורס יתבססו 

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  . ופריטי קריאה נבחרי�הרצאות חומר שנלמד בהכולל את המבח� 
  

  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  ".מדיניות וביקורת, תיאוריה: קרימינולוגיה"לא נית� ללמוד קורס זה בנוס� לקורס : הערה
  

  .אי�: �תנאי קד
  

  .הנוכחות בשיעורי� הינה חובה
  
  

  ערכיי� ואתיי�, תרבותיי�, היבטי� חברתיי� –תקשורת המוני� 
  ר יואב המר"ד
  

נבח� את הטענות של . בקורס זה נתבונ� באמצעי התקשורת ובעבודת� של אנשי תקשורת מכמה זוויות
הטענה שהטלוויזיה הופכת אותנו כמו (סוציולוגי� של תקשורת ביחס להשפעות של התקשורת על החברה 

ואת ההסברי� החברתיי� ) לטפשי� או הטענה שהאינטרנט גור� להתמעטות הקשרי� החברתיי� בי� אנשי�
נשאל מה צריכי� להיות תפקידיה של התקשורת ). כמו הסוציולוגיה של ייצור חדשות(לתופעות תקשורתיות 

לאחר שנפרט מה� . ת ביחס למהותה של דמוקרטיהכדי לענות על כ� נציג דעות שונו. במדינה דמוקרטית
נצביע בעני� זה על ההשלכות . תפקידי התקשורת נבח� הא� במצב הנוכחי התקשורת ממלאת תפקידי� אלה

ידי הניסיו� -שיש לעובדה שאמצעי התקשורת במדינות דמוקרטיות ה� ברוב� בבעלות פרטית ומונחי� על
קביעת תכני� או הכוח שיש למפרסמי� לקבוע תכני� תקשורתיי� החשיבות של הרייטינג ב, למשל. להרוויח

נבח� אילו אמצעי� . בגלל העובדה שחלק נכבד מהכנסותיה� של אמצעי תקשורת מגיע מהמפרסמי�
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משפטיי� נית� לנקוט כדי לפתור בעייתיות זו ולהביא לכ� שאמצעי התקשורת ימלאו את תפקידיה� בצורה 
. פש הביטויופש העיתונות ואת חובחשש שאמצעי� כאלה מגבילי� את ח בבחינה זו נתמקד. מוצלחת יותר

למשל ההשלכות שיש לחשיפה העצומה שלנו , כ� נבח� בקורס היבטי� תרבותיי� של התקשורת ההמונית-כמו
, נדו� בסוגיות הקשורות בעבודת אנשי תקשורת, לבסו�. לפרסומות על עיצוב תרבות של צריכה ונהנתנות

הא� מותר לעיתונאי , אל שלפיו עיתונאי� צריכי� לדווח באופ� אובייקטיבי נית� למימושלמשל הא� האידי
  .לעבור על החוק על מנת לחשו� פרשיות שחיתות

  
  .נוכחות בשני שליש מהשיעורי� :חובות הקורס

  
  . סופיתבחינה  100%: מרכיבי הציו� הסופי

  .מיטיב בגי� נוכחות והשתתפות
  

   .�ספרי� סגורי :שיטת הבחינה
  
  
  
  
  
  
  
  
  


