
קוד   ש� המרצה  ש� הקורס
  קורס

נקודות 
  זכות

  עידו פורתר "ד  דיני חוקה
  ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 

  ז"נ 6  1005

  אורי ב� אוליאל  ר "ד  דיני חוזי�
  ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 

  ז"נ 6  1007

תורת מבוא ל
  המשפט

   יובל לבנת ר "ד
   ס"ש 6שיעור 

  ז"נ 4  1010

    אלאורי ב� אוליר "ד  משפט וכלכלה
  ס "ש 3שעור 

  ז"נ 3  1011

משפט מבוא ל
  ישראלי

  אייל כתב�ר "ד
  ס"ש 2  שעור 

  ז"נ 2  1013

  1050  ד טוני קסו�"עו, א� מרקס' גב, גלית בנצור' גב  אנגלית למשפטני�
1051  
1027  

   ז"נ 2

�  לימור עציוניר "ד  דיני עונשי
   ס תרגול"ש 2+ ס "ש 4שעור 

  ז"נ 6   1030
  

הבעה וכתיבה 
  משפטית

  מיכל אהרוני' גב
  ס"ש 2  שעור

  ז"נ 2  1024

בוא לשיטות מ
  משפט 

  פבלו לרנר' פרופ
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  1032

תורות מוסר ומדע 
  המדינה

  רועית דה�' גב
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  1033

  
  

  למשפטני� אנגלית
  ד טוני קסו�"עו, א� מרקס' גב, גלית בנצור' גב

 

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

   
שתסווג , �"בחינת אמיר, לפני תחילת סמסטר פברואר תתקיי� בחינת מיו� לרמות: מתכונת הקורס 

סטודנטי� שיסווגו לרמת מתחילי�  .מתקדמי�בינוני ו, מתחילי� :את הסטודנטי� לשלוש רמות
סטודנטי� שיסווגוו לרמות בינוני או  . אותו בסמסטר קי( וימשיכו' יתחילו את הקורס בסמסטר ב

   .בסמסטר קי( מתקדמי� ילמדו רק
   

  :מרכיבי הציו� הסופי בקורס מתחילי� ובינוני
  .בחני� ומטלות 40%
  .בחינת אמצע 20%
  .בחינה סופית 40%

   

  :בי הציו� הסופי בקורס מתקדמי�מרכי
  בחני� על אוצר מילי� 20%

20%   "unseen "�  הבנת הנקרא  בוח

20% "seen "הבנת הנקרא �  בוח

  בחינה סופית 40%
  

  .קלול שאר מרכיבי הציו�בבחינה הסופי כתנאי לש 690ציו�  קבלת: תנאי מעבר בקורס
  
  

  דיני חוזי�
  אורי ב� אוליאלר "ד
  

בקורס זה ייבחנו באופ� מקי- . חשיבות להסדרת יחסי� בי� פרטי� בחברה- החוזה הוא אמצעי רב
חוזה , פגמי� בכריתת החוזה, יצירת החוזה: נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה�. דיני החוזי� בישראל
פיצויי� , ביטול חוזה, אכיפת חוזה, סיכול החוזה, הפרת חוזה, חוזה על תנאי, לטובת אד� שלישי
  .בשל הפרת חוזה



תרופות (חוק החוזי� , 1973 –ג "תשל, )חלק כללי(על ניתוח חוק החוזי� , בי� השאר, הקורס יתבסס
הקורס א- יכלול דיו� . והפסיקה בישראל בתחו� דיני החוזי�, 1970 –א "תשל, )בשל הפרת חוזה

  . תו' בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיי�, ביקורתי על הדי� המצוי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . בחינה סופית 90%

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

  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  
  

  דיני חוקה
  עידו פורתר "ד
  

חוקי ; הצדקות לביקורת שיפוטית, עיקרו� החוקתיות, מדינה יהודית ודמוקרטית: עקרונות היסוד
, הממשלה, הכנסת: הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות; מעמד� ופרשנות� :היסוד

כבוד : ההגנה החוקתית על זכויות אד�; מרש� האוכלוסי�; מעמד הדת בישראל; נשיא המדינה
הגנה על זכויות ; זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות, חופש הדת, חופש הביטוי, שיוויו�, האד�

 .מצב חירו� בתנאי� של

   
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 85%
  .תרגילי� 15%
  .על פי רשימת קריאהנקודות מיטיב עבור השתתפות  5עד 
   

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  

  דיני עונשי�
  לימור עציוניר "ד
  

ל כללי הפרשנות המיוחדי� ש; עקרונות דיני עונשי�; מבנהו ומטרותיו, המשפט הפלילי המהותי
צורות ; הניסיו� לעבור עבירה; היסודות הכלליי� שבעבירה; הגדרת העבירה; המשפט הפלילי

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

  .יליתהענישה הפל
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  עבודות 20%
  בחינה בסו- השנה 80%
  .ציו� מיטיב בגי� בחני� ' נק 7עד 
  

ג� (הגשת העבודות והנוכחות בהרצאות ה� חובה ותנאי מקדמי לזכאות לגשת לבחינת הסיו� 
  ).לתלמידי� החוזרי� על הקורס

  
  ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  ).יש להצטייד בנוסח מעודכ� ולהביאו לכל השיעורי�( 1977 –ז "חוק העונשי� התשל: חומר עזר

  
  
  
  
  
  
  
  



  הבעה וכתיבה משפטית
  מיכל אהרוני' גב
  

במטרה לפתוח , הקורס יעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטי� בצעדיה� הראשוני� בעול� המשפט
. תבלגיבוש עמדה וליכולת ביטוי בכ, לחשיבה משפטית, בפניה� שערי� להבנת העול� המשפטי

ע� הכתיבה המשפטית והאקדמית , לש� כ' תיער' בקורס היכרות ע� מערכת המשפט בישראל
  .וע� מקורות המשפט

עבודות בבית , חלק מרכזי של הקורס יוקדש לשיפור יכולות הכתיבה באמצעות תרגילי� בכיתה
תיבה נורמות הכ,  כתיבה בהירה ומשכנעת, ניתוח משפטי: בי� השאר יילמדו בקורס.  ומשובי�

  .האקדמית
  

  ).ללא ספרי�(הכנת עבודות ומבח� , קריאת חומר לקראת השיעורי�, חובת נוכחות :דרישות הקורס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . עבודות בבית 60%
  .השתתפות בדיו� בכיתה כולל הכנת תרגילי� בכיתה 10%
  .בחינה סופית 30%
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  
  

  מבוא למשפט ישראלי
  אייל כתב�ר "ד
  

 שיטת ואת המשפט מערכת את, בו למשתתפי� להכיר נועד" ישראלי למשפט מבוא" הקורס
 ישראל- ובמדינת ישראל-באר( המשפט של ההיסטוריה רקע על יוצגו אלו. בישראל הנהוגה המשפט
 המשפט מערכת את על-ממבט לבחו� הקורס יאפשר, זו בדר'. מאנית'העות התקופה משלהי

 ימינו של במשפט לראות יאפשר הקורס. בה המרכזיי� והשחקני�, ענפיה, מוסדותיה על הישראלית
 . ואחרות מוסדיות, פוליטיות, חברתיות התפתחויות של כתוצר ג�

  
  .סופית בחינה 100%: הסופי הציו� מרכיבי

�  .בלבד נוכחות בגי� מיטיב ציו� ינת� לא. המרצה דעת שיקול לפי, נקודות 5 עד -מיטיב ציו
  

  .סגורי� ספרי�: הבחינה תשיט
  
  
  
  
   בוא לשיטות משפטמ

  פבלו לרנר' פרופ
  

הקורס מתמקד . לצייד את התלמיד בכלי� הבסיסיי� להבנת שיטות משפט שונותהקורס מטרת 
אינה כה הזו בחנה האמנ� היו� ה. יבהבחנה בי�  שיטת המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטאל

בנת המאפייני� של כל אחת מה� ואת השפעת� על חשיבות בהיש  א' ,חדה כפי שהיתה בעבר
  .המשפט הפרטי הישראלי

. ות משפט רבותבסיס לשיטאשר מהווה מבוא כללי על התפתחותו של המשפט הרומי ב נפתח
, חשיבות התקדי� המחייב, בהמש' נדו� ברעיונות הבסיסי� שמבדילי� בי� השיטות כגו� נפקות החוק

בניגוד למה שנית� . השפעת האקדמיה ועוד, ינת היושרדוקטר, מעמד בתי המשפט והשופטי�
נראה כי יש בי� השיטות דמיו� רב והדבר משתלב ע� המגמות העכשוויות של האחדת , לשער

  .המשפט הפרטי
מבט משווה על הקודקסי�  �הקורס יית, בתקופה בה המשפט הישראלי עובר הלי' של קודיפיקציה

נדו� ג� במודלי� של . האיטלקי ועוד, הגרמני, תיהקודקס האזרחי הצרפ: החשובי� באירופה
  .קודיפיקציה של המשפט האמריקאי
נעסוק בשאלות מיוחדות המתעוררות במשפט , מבנ� ותכנ�, נוס- לבדיקה כללית של הקודקסי�
  . אכיפת חיובי� ועוד, תו� לב, כגו� נפקות ההבטחות, האירופאי וחשובות למשפט� הישראלי

, )כגו� המשפט במדינת קוויבק(ייחסות מיוחדת לשיטות משפט מעורבות במסגרת הקורס תנת� הת
הכרת השיטות הללו .  ושל המשפט המקובל יאשר משלבות עקרונות של המשפט הקונטיננטאל



ומשו� ששיטות מעורבות יכולות להוות , חשובה משו� שג� המשפט הישראלי הינו שיטה מעורבת
   . בסיס להרמוניזציה בי� השיטות השונות

א' נדו� ג� בסוגיות מסויימות של המשפט הציבורי כגו� ביקורת , הקורס יתמקד במשפט הפרטי
  .שיפוטית  ותפקודו של בית הדי� החוקתי בשיטות השונות

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 90%
  .מבדק 10%
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  

  
  מבוא לתורת המשפט

  ר יובל לבנת"ד

הא� המשפט הוא : בי� הנושאי� שיידונו". ?מהו משפט"ור תיבח� השאלה הפילוסופית במהל' השיע
מה הקשר ? כגו� כללי המוסר, או שמא הוא תלוי במערכות כללי� אחרות, מערכת כללי� אוטונומית

הא� המשפט משמש מסווה לדיכוי פרטי� או קבוצות מסויימות ? בי� משפט לבי� פוליטיקה או כוח
 ? ומה מקורה, ימת חובת ציות לחוקהא� קי? בחברה

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  
  
  
  
  
  

  משפט וכלכלה
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

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

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

אשר , יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, בחלק הראשו�. לקורס שישה חלקי� מרכזיי�. למשפט
, ייבחנו סוגיות בתחו� המשפט הפרטי, בחלק השני של הקורס. עומדי� בבסיס הניתוח הכלכלי

החלק השלישי יתמקד בניתוח כלכלי של נושאי� נבחרי� בתחו� . וקניי�, נזיקי�, ובעיקר בדיני חוזי�
וכ� היחסי� , וביניה� היחסי� בי� בעלי מניות של חברה לבי� נושאי משרה בחברה, המשפט המסחרי

ורס עוסק בהשלכות הגישה הכלכלית על הדי� חלקו הרביעי של הק. בי� חברה מזכה לבי� זכייני�
תוצג בחינה ביקורתית , לבסו-. החלק החמישי ד� בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. הפלילי

  .להארות מתחו� הפסיכולוגיה, בי� היתר, תו' התייחסות, של הגישה הכלכלית המסורתית למשפט
 . הקורס אינו דורש ידע מוקד� בכלכלה

  
  .בחינה סופית 100% :הסופי מרכיבי הציו�

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  

  

  

  

  



  
  תורות מוסר ומדע המדינה

  רועית דה�' גב
  

הקורס . הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגי� מרכזיי� במדע המדינה ובתורת המוסר
אחריות , חובות, ותמושגי� כזכוי(יציג באופ� פילוסופי אנליטי תורות ומושגי� מרכזיי� בתורת המוסר 

ההצגה תיעשה תו' היכרות ע� דרכי הדיו� , )ועוד ותורות מרכזיות כתועלתיות ותורות זכויות
הקורס ג� יסקור מושגי� ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית . הפילוסופי

ת צדק חברתי תורות אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריו, תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית(
כמו כ� יוצגו ). דמוקרטיה ומושגי� נוספי�, שוויו�, צדק, כמו ג� מושגי� מרכזיי� כחירות, מודרניות

בקורס . בקורס גישות מתודולוגיות שונות במדעי החברה והרלבנטיות שלה� לדיו� המוסרי והפוליטי
 .יוש� דגש על הרלבנטיות של הדיו� המוסרי והפוליטי לעול� המשפט

  
  .בחינה סופית 100% :יבי הציו� הסופימרכ 

  .נקודות עבודת רשות לציו� מיטיב 7עד 
  

  .תקבע בהמש': שיטת הבחינה
  
  


