
  שם המרצה  שם הקורס
קוד 

  קורס
נקודות 

  זכות

  דיני חוקה
  עידו פורתר "ד

  ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 
  ז"נ 6  1005

  דיני חוזים
  אורי בן אוליאל  ר "ד

  ז"נ 6  1007  ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 

תורת מבוא ל
  המשפט

   אבישלום וסטרייךר "ד
  ז"נ 4  1010   ס"ש 6שיעור 

    אוליאל אורי בןר "ד  משפט וכלכלה
  ס "ש 3שעור 

  ז"נ 3  1011

משפט מבוא ל
  ישראלי

  עידו פורתר "ד
  ס"ש 2  שעור 

  ז"נ 2  1013

אנגלית 
  למשפטנים

 , אן מרקס' גב, גלית בנצור' גב
  ד טוני קסון"עו

1050  
1051  
1027  

   ז"נ 2

  ר אסף הרדוף"ד  דיני עונשין
   ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 

  ז"נ 6   1030
  

מיומנויות משפט 
  מידע

  חיה מנעד "עו
  ס"ש 2  שעור

  ז"נ 2  1031

בוא לשיטות מ
  משפט 

  פבלו לרנר' פרופ
  ז"נ 4  1032  ס"ש 4 שעור

תורות מוסר ומדע 
  המדינה

  רועית דהן' גב
  ז"נ 4  1033  ס"ש 4 שעור

  
  

  למשפטנים אנגלית
  ד טוני קסון"עו, אן מרקס' גב, גלית בנצור' גב

 
גיה המשפטית בתחומי המשפט השונים ולסייע בהבנת מטרת הקורס היא להעשיר את הטרמינולו

.במהלך הקורס נתמקד בקריאת פסקי דין וניתוחם. הנקרא של טקסטים משפטיים באנגלית  
 

 ם"בחינת אמיר, תתקיים בחינת מיון לרמותסמסטר פברואר תחילת לפני : מתכונת הקורס 
ילמדו סמסטר אחד , ובינוניתלמידים שישובצו לרמת מתקדמים ). בינוני ומתקדמים, מתחילים(

.וסמסטר קיץ' סמסטר ב: ילמדו שני סמסטרים, תלמידים שישובצו לרמת מתחילים. בלבד בקיץ  
 

:מרכיבי הציון הסופי  
.בחנים ומטלות 40%  
.ת אמצעבחינ 20%  
.בחינה סופית 40%  

 
.ופיבבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציון הס 60קבלת  ציון  :תנאי מעבר בקורס    

 
.מבחן הסופיהנוכחות חובה והינה תנאי לגשת ל :הערה  

  
  

  דיני חוזים
  אורי בן אוליאלר "ד
  

בקורס זה ייבחנו באופן מקיף . חשיבות להסדרת יחסים בין פרטים בחברה-החוזה הוא אמצעי רב
חוזה  ,פגמים בכריתת החוזה, יצירת החוזה: נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם. דיני החוזים בישראל
פיצויים , ביטול חוזה, אכיפת חוזה, סיכול החוזה, הפרת חוזה, חוזה על תנאי, לטובת אדם שלישי

  .בשל הפרת חוזה
תרופות (חוק החוזים , 1973 –ג "תשל, )חלק כללי(על ניתוח חוק החוזים , בין השאר, הקורס יתבסס

הקורס אף יכלול דיון . יםוהפסיקה בישראל בתחום דיני החוז, 1970 –א "תשל, )בשל הפרת חוזה
  . תוך בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים, ביקורתי על הדין המצוי

  
  :מרכיבי הציון הסופי

  . בחינה סופית 90%



  .)5%כל עבודה ; 2עבודות ' מס(עבודות בכתב  10% 
      .נקודות 5עד  -ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה 

  

  .ספרים פתוחים :שיטת הבחינה

  
  
  

  דיני חוקה
  עידו פורתר "ד
  

חוקי ; הצדקות לביקורת שיפוטית, עיקרון החוקתיות, מדינה יהודית ודמוקרטית: עקרונות היסוד
, הממשלה, הכנסת: הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות; מעמדם ופרשנותם: היסוד

כבוד : ההגנה החוקתית על זכויות אדם; מרשם האוכלוסין; מעמד הדת בישראל; נשיא המדינה
הגנה על זכויות ; זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות, חופש הדת, חופש הביטוי, שיוויון, האדם

 .בתנאים של מצב חירום
   

  :מרכיבי הציון הסופי
  .בחינה סופית 85%
  .תרגילים 15%
  .נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת 5עד 

   
  .ספרים סגורים: שיטת הבחינה

  
  

  דיני עונשין
  אסף הרדוףר "ד
  

מטרת המשפט  –) criminalization –שאלת ההפללה (גבולות המשפט הפלילי : תכני הקורס
; עקרונות דיני העונשין; החלופות לו והמחיר הערכי הכרוך בהחלתו, שיטות הפעולה שלו, הפלילי

העבירות הבלתי ; )היסוד העובדתי והיסוד הנפשי(העבירה ויסודותיה ; כללי פרשנות מיוחדים
הגנה (הסייגים לאחריות פלילית ; צורות השותפות לעבירה; )החזקה, קשר, שידול, ניסיון(מושלמות 

דיון בעבירות ספציפיות אחדות לאור ההוראות ; הענישה הפלילית; )ועוד, כורח, צורך, עצמית
  ).הימורים, זנות ותועבה, סמים, גניבה(הכלליות של המשפט הפלילי 

  
  :מרכיבי הציון הסופי

  ). א"כ 15%(עבודות בכתב  2 30%
  .בחינה סופית 70%

  .הגשת כל העבודות והנוכחות בהרצאה ובתרגול הן חובה ותנאי מקדמי לגשת לבחינה הסופית
החל מהחיסור הרביעי  –תלמידים אשר יצברו ארבעה חיסורים או יותר מסך כל ההרצאות והתרגולים 

תלמידים אשר יגיעו לשבעה חיסורים ומעלה לא  .תיגרענה שתי נקודות מהציון הסופי בגין כל חיסור
  .ללא קשר לסיבת ההיעדרות, יהיו זכאים לגשת לבחינה הסופית

  .נקודות בגין השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות ובתרגול 5עד : ציון מיטיב
  

  .ספרים סגורים: שיטת הבחינה
  

  ).יעוריםיש להביא נוסח מעודכן לכל הש( 1977- ז"תשל, חוק העונשין: חומר עזר
  

למרצה . הדרישות מהתלמידים וכדומה, ובו יפורטו רשימת הקריאה, יפורסם בנפרד: סילבוס
את חומרי ) לכל הפחות(על כל התלמידים לקרוא . ולמתרגל שמורה האפשרות לערוך מבדקי קריאה

  .החובה לכל שיעור ושיעור
  
  
  
  
  
  
  

  מבוא למשפט ישראלי



  עידו פורתר "ד
  

להכרת המשפט הישראלי ולאפשר את השוואתו לשיטות משפט  מטרת הקורס לשמש מבוא
בנוסף נועד הקורס לתת היכרות ראשונית עם מושגים וכלי עבודה בסיסיים ללימודי . אחרות

, של הקורס תינתן סקירה קצרה של המוסדות המשפטיים השונים בארץ' בחלק א. המשפטים בארץ
כן יילמדו מושגים בסיסיים שונים . יים השוניםושל ההליכים המשפט, של סמכויותיהם ודרך פעולתם

של הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטורית של המשפט ' חלק ב. שחיוניים לתלמיד משפטים
החל מהמשפט העותומני והמדנטורי בארץ , הישראלי ובתמורות והשינויים שחלו בו במהלך שנים

 . ישראל וכלה בתהליכים העוברים על המשפט הישראלי כיום
   

  .בחינה סופית 100%: יבי הציון הסופימרכ
  ).פרטים עם תחילת הקורס(על פי השתתפות ברשימת קריאה , יינתן ציון מיטיב עבור השתתפות 
   

  .ספרים סגורים: שיטת הבחינה
  
  
  
   בוא לשיטות משפטמ

  פבלו לרנר' פרופ
  

מתמקד  הקורס. לצייד את התלמיד בכלים הבסיסיים להבנת שיטות משפט שונותהקורס מטרת 
אינה כה הזו בחנה האמנם היום ה. יבהבחנה בין  שיטת המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטאל

חשיבות בהבנת המאפיינים של כל אחת מהן ואת השפעתן על יש  אך ,חדה כפי שהיתה בעבר
  .המשפט הפרטי הישראלי

. ות משפט רבותבסיס לשיטאשר מהווה מבוא כללי על התפתחותו של המשפט הרומי ב נפתח
, חשיבות התקדים המחייב, בהמשך נדון ברעיונות הבסיסים שמבדילים בין השיטות כגון נפקות החוק

בניגוד למה שניתן . השפעת האקדמיה ועוד, דוקטרינת היושר, מעמד בתי המשפט והשופטים
 נראה כי יש בין השיטות דמיון רב והדבר משתלב עם המגמות העכשוויות של האחדת, לשער

  .המשפט הפרטי
מבט משווה על הקודקסים  ןהקורס יית, בתקופה בה המשפט הישראלי עובר הליך של קודיפיקציה

נדון גם במודלים של . האיטלקי ועוד, הגרמני, הקודקס האזרחי הצרפתי: החשובים באירופה
  .קודיפיקציה של המשפט האמריקאי
שאלות מיוחדות המתעוררות במשפט נעסוק ב, מבנם ותכנם, נוסף לבדיקה כללית של הקודקסים

  . אכיפת חיובים ועוד, תום לב, כגון נפקות ההבטחות, האירופאי וחשובות למשפטן הישראלי
, )כגון המשפט במדינת קוויבק(במסגרת הקורס תנתן התייחסות מיוחדת לשיטות משפט מעורבות 

ת השיטות הללו הכר.  ושל המשפט המקובל יאשר משלבות עקרונות של המשפט הקונטיננטאל
ומשום ששיטות מעורבות יכולות להוות , חשובה משום שגם המשפט הישראלי הינו שיטה מעורבת

   . בסיס להרמוניזציה בין השיטות השונות
אך נדון גם בסוגיות מסויימות של המשפט הציבורי כגון ביקורת , הקורס יתמקד במשפט הפרטי

  .ת השונותשיפוטית  ותפקודו של בית הדין החוקתי בשיטו
  

   :מרכיבי הציון הסופי
  .בחינה סופית 90%
  .מבדק 10%

  
  .ספרים סגורים: שיטת הבחינה

  

  

  
  מבוא לתורת המשפט

  ר אבישלום וסטרייך"ד
  

עוסק בשאלות הנוגעות לאופיו ולטיבו של המשפט כמוסד חברתי " מבוא לתורת המשפט"הקורס 
לעמוד על , למושג החוק ולמוסד המשפט הקורס מבקש לבחון מגוון הסברים. וכמערכת נורמטיבית

הקורס עוסק בשאלת יחסה של , בד בבד. מקורותיו של המשפט ולאפיין את מקור כוחו וסמכותו
ובכלל זה ניתוח המטרות החברתיות אותן מממשת החברה על ידי המשפט , החברה אל המשפט

  . והכרת הדרכים באמצעותם מיושם המשפט בחברה
במסגרת החטיבה הראשונה נעסוק בשאלה מהו החוק ומהי מערכת . בותהקורס יחולק לשלוש חטי

המשפט כמערכת (וכן נדון במטרותיו של המשפט לפי זרמים שונים בתורת המשפט , המשפט



. החטיבה השנייה עוסקת בפרשנות החוק וביישומו). תגישות ביקורתיו, גישות תועלתניות, מוסרית
וכן נדון בשאלות , ת העומדות בבסיס הפרשנות השיפוטיתכאן נערוך היכרות עם תיאוריות פרשניו

. במשפט ועוד" לקונה"מקומה של ה, קונקרטיות כדוגמת מעמדו של שיקול הדעת השיפוטי
כגון , בחטיבה השלישית נתמקד בסוגיות נבחרות בתורת המשפט ובתחומים פילוסופיים משיקים

  .חובת הציות לחוק וזכויות הפרט, חירות האדם, צדק
  
  :רכיבי הציון הסופימ

  .בחינה סופית 90%
  .על חומר הקריאה והחומר הנלמדבחנים  3 10%

  
  .ספרים סגורים: שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורים היא חובה

  
  
  
  

  מיומנויות משפט ומידע
  חיה מנעד "עו

  
ידע בסיסי , שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם המשפט, מטרת הקורס להקנות לסטודנטים

. לצורך התמודדות עם עולם המשפט, להם יידרשו במהלך לימודיהם ואף בסיומם, חיונייםוכלים 
שיעניק לסטודנטים מיומנות בנושאים , בקורס ישולב לימוד תיאורטי של נושאים שונים לצד תרגול

ניתוח , )חקיקה, פסיקה(מקורות המשפט : בין היתר יילמדו בקורס הנושאים הבאים. הנלמדים
מבנה מערכת המשפט בישראל והגופים , מושגי יסוד משפטיים ושפה משפטית, יןוסיכום פסק ד

  .עקרונות מנחים בניתוח אירוע ובכתיבת עבודות, התמצאות במאגרי מידע משפטיים, הפועלים בה
  

  תנאי המעבר 
  .עבודות וציון עובר בבחינה הסופית 2 הגשת, נוכחות בשיעורים

נאי לעמידה בדרישות הקורס ולזכאות להגשת העבודות הנוכחות בשיעורים היא חובה ומהווה ת
) אבל, מילואים, מחלה(היעדרות של למעלה משיעור אחד ללא סיבה מוצדקת . ולגשת לבחינה

  . מהווה עילה לפסילת הקורס
  

  :מרכיבי הציון הסופי
  .בחינה סופית 80%
  .עבודות 2 20%

  
  .ספרים סגורים :שיטת הבחינה

  
  משפט וכלכלה

  אוליאל-ר אורי בן"ד
  

גישה זו היא זרם בולט . הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה
והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי , וחשוב בתורת המשפט המודרנית

  . המשפט
בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגוונים מנקודת המבט של הגישה הכלכלית 

אשר , יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, בחלק הראשון. לקורס שישה חלקים מרכזיים. למשפט
, ייבחנו סוגיות בתחום המשפט הפרטי, בחלק השני של הקורס. עומדים בבסיס הניתוח הכלכלי

החלק השלישי יתמקד בניתוח כלכלי של נושאים נבחרים בתחום . וקניין, נזיקין, ובעיקר בדיני חוזים
וכן היחסים , וביניהם היחסים בין בעלי מניות של חברה לבין נושאי משרה בחברה, פט המסחריהמש

חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות הגישה הכלכלית על הדין . בין חברה מזכה לבין זכיינים
תוצג בחינה ביקורתית , לבסוף. החלק החמישי דן בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. הפלילי

  .להארות מתחום הפסיכולוגיה, בין היתר, תוך התייחסות, הגישה הכלכלית המסורתית למשפטשל 
 . הקורס אינו דורש ידע מוקדם בכלכלה

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציון הסופי

  
  .ספרים סגורים :שיטת הבחינה

  



  
  תורות מוסר ומדע המדינה

  רועית דהן' גב
  

הקורס . ק במושגים מרכזיים במדע המדינה ובתורת המוסרהקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסו
אחריות , חובות, מושגים כזכויות(יציג באופן פילוסופי אנליטי תורות ומושגים מרכזיים בתורת המוסר 

ההצגה תיעשה תוך היכרות עם דרכי הדיון , )ועוד ותורות מרכזיות כתועלתיות ותורות זכויות
ם ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית הקורס גם יסקור מושגי. הפילוסופי

תורות אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי , תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית(
כמו כן יוצגו ). דמוקרטיה ומושגים נוספים, שוויון, צדק, כמו גם מושגים מרכזיים כחירות, מודרניות

בקורס . ת במדעי החברה והרלבנטיות שלהן לדיון המוסרי והפוליטיבקורס גישות מתודולוגיות שונו
 .יושם דגש על הרלבנטיות של הדיון המוסרי והפוליטי לעולם המשפט

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציון הסופי 

  .נקודות עבודת רשות לציון מיטיב 7עד 
  

  .תקבע בהמשך: שיטת הבחינה
  
  


