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תיאור  מקצועות  הלימוד

שנה  א'

אנגלית למשפטנים

מטרת הקורס היא להציג ולהעשיר את הטרמינולוגיה המשפטית בתחומי המשפט השונים ולסייע 
בהבנת הנקרא של טקסטים משפטיים באנגלית. במהלך הקורס נתמקד בקריאת פסקי דין וניתוחם.

מתכונת הקורס: השיבוץ לרמות יקבע על פי הציון בבחינת אמיר"ם. סטודנטים שישובצו לרמת מתקדמים, 
ילמדו סמסטר אחד בלבד. סטודנטים שישובצו לרמת מתחילים או בינוני, ילמדו שני סמסטרים.

מרכיבי הציון הסופי בקורס מתחילים ובינוני:
40% בחנים ומטלות.

20% בחינת אמצע.
40% מבחן סופי.

תנאי מעבר בקורס: קבלת  ציון 60 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציון הסופי.  

מרכיבי הציון הסופי בקורס מתקדמים:
20% בחנים  על אוצר מילים.

unseen” 20%“ בוחן הבנת הנקרא.
seen” 20%“ בוחן הבנת הנקרא.

40% בחינה סופית. 

תנאי מעבר בקורס: קבלת ציון 60 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציון הסופי.  

הערה: הנוכחות חובה והינה תנאי לגשת לבחינות.

דיני חוזים  ד"ר שחר ולר 

מבוא כללי לדיני חיובים, עקרון חופש החוזים, עקרון תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה ובביצועו של 
חוזה, אחריות בשלב הטרום חוזי, יצירת החוזה, הצעה וקיבול, כשרות משפטית, פגמים בכריתת חוזה, 
טעות, הטעיה, כפיה, עושק, חוזה למראית עין, צורת החוזה, תוכן החוזה, פירוש החוזה והשלמתו, תנייות 
פטור, חוזה על תנאי, חוזה פסול, חוזה לטובת אדם שלישי, הפרת חוזה וסיכול חוזה, תרופות בגין הפרת 

חוזה, אכיפה, ביטול, פיצויים, חוזים אחידים.

מרכיבי הציון הסופי:
20% מבדקים בכתב של בקיאות בחומר הקריאה )תיתכן הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(.

20% עבודות בכתב )ארבע עבודות(.
60% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



דיני חוזים  ד“ר אורי בן-אוליאל

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

חוזה.
הקורס יתבסס, בין השאר, על ניתוח חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג - 1973, חוק החוזים )תרופות בשל 
הפרת חוזה(, תשל"א- 1970, והפסיקה בישראל בתחום דיני החוזים. הקורס אף יכלול דיון ביקורתי על 

הדין המצוי, תוך בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים. 

מרכיבי הציון הסופי: 
85% בחינה בכתב. 

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

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

דיני חוקה  פרופ’ משה כהן-אליה/ד“ר גילה שטופלר/ד“ר עידו פורת

עקרונות היסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית, עיקרון החוקתיות, הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי היסוד: 
מעמדם ופרשנותם; הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות: הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה; 
מעמד הדת בישראל; מרשם האוכלוסין; ההגנה החוקתית על זכויות אדם: כבוד האדם, שיוויון, חופש 
הביטוי, חופש הדת, זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות; הגנה על זכויות בתנאים של מצב חירום.

מרכיבי הציון הסופי:
70% בחינה סופית.
15% בחינת ביניים.

15% תרגילים.
עד 5 נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

דיני עונשין  פרופ’ בועז סנג’רו 

הענישה הפלילית, הפילוסופיה של הענישה, ניתוח סוציולוגי של הענישה; המשפט הפלילי המהותי, 
מבנהו ומטרותיו; עקרונות דיני העונשין )עיקרון החוקיות, עיקרון השיוריות, עיקרון האשמה, אין עונשין 
על דברים שבלב(; תחולת הנורמה הפלילית במקום ובזמן; כללי הפרשנות המיוחדים של המשפט 
הפלילי )המשמעות הטבעית והרגילה של המלים, כלל הפרשנות המצמצמת, צמצום היקף האיסור 
בהתאם למטרת החקיקה(; הגדרת העבירה )הן סוציולוגית הן משפטית(; היסודות הכלליים שבעבירה; 
עושה העבירה; הערך המוגן על-ידי איסור העבירה;  היסוד העובדתי של העבירה ורכיביו )ההתנהגות, 



המחדל הפלילי, הנסיבות, התוצאה, הקשר הסיבתי(; היסוד הנפשי של העבירה ורכיביו )המחשבה 
הפלילית – המודעות, היחס החפצי )הכוונה, המטרה, האדישות, קלות-הדעת(, עצימת-העיניים, הלכת 
הצפיות, הרשלנות, האחריות הקפידה(; הוכחת היסוד הנפשי )פרק בדיני ראיות(; סיכון סביר; הצורות 
הנגזרות של האחריות הפלילית והכללים החלים עליהן; הניסיון לעבור עבירה וההבחנה בינו לבין מעשי 
הכנה לקראת ביצוע העבירה; צורות השותפות לדבר עבירה; הביצוע בצוותא; השידול; ניסיון השידול; 
הסיוע )הפיזי והרוחני(; ביצוע באמצעות אחר; אחריות נגררת לעבירה שונה או נוספת שעבר שותף 
לעבירה; נתונים ענייניים מול נתונים אישיים; עבירות המותנות בעושה בעל מאפיין מיוחד; חוק מאבק 
בארגוני פשיעה; דיון בעבירות ספציפיות אחדות בהתאם להוראות הכלליות של המשפט הפלילי; 
עבירות ההמתה; הסייגים לאחריות פלילית )ההגנות: הגנה עצמית, צורך, כורח, צידוק, שכרות, אי שפיות, 
פיגור, זוטי דברים, טעות באשר לעובדה, טעות באשר לחוק( והבחנה בין צידוקים )justifications( לבין 

.)excuses( פטורים

מרכיבי הציון הסופי:
10% מבדקים בכתב של בקיאות בחומר הקריאה )תיתכן הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(.

20% בחינת ביניים המסכמת את הלימודים בסמסטר הראשון. אין מועד ב' לבחינת הביניים.
15% שלוש עבודות בכתב. תתקיימנה הדרכות לפני הגשת כל עבודה ואחריה, שתועברנה

        בקבוצות קטנות )בדומה לקבוצות תרגיל(.
55% בחינה מסכמת בסוף השנה.

תנאי הקורס והזכאות להיבחן )חשוב לקרוא!(:
הגשת כל שלוש העבודות, ההשתתפות בבחינת הביניים והנוכחות בהרצאות הן חובה ותנאי 
מקדמי לזכאות לגשת לבחינת הסיום )כך גם באשר לתלמידים החוזרים על הקורס; וכן גם הם 

חייבים להירשם בכל הרצאה(. 
תלמיד שנכשל בקורס זה בעבר ולומד אותו שוב, יוכל לקבל פטור מהגשת העבודות )בלבד(. הפטור 
מהגשת העבודות איננו אוטומטי, אלא כפוף לאישורו של המרצה בקורס, בעקבות בקשה בכתב של 

התלמיד/ה.
תלמידים שיחסירו במהלך סמסטר אחד מעל 3 הרצאות לא יהיו זכאים לגשת לבחינות.

זאת ללא קשר לסיבת ההיעדרות.
נועדו לחיסורים עם הצדקה )כגון מילואים, לידה,  3 ההיעדרויות האפשריות בכל סמסטר 
להיבחן,  לאישור  בקשה  ויגישו  אחד  בסמסטר  הרצאות   4 שיחסירו  תלמידים  מחלה(. 
בכתב  אישורים  ועם  מוצדקים  יהיו  החיסורים  כל  אם  רק  המרצה  על-ידי  תידון  הבקשה 
סיבה/ בשל  הרצאות   3 ועוד  הצדקה  ללא  אחת  הרצאה  שיחסיר/תחסיר  תלמיד/ה  )לדוגמא: 
האפשרות  על  לשמור  מאוד  מומלץ  להיבחן(.  אישור  יקבל/תקבל  לא  מוצדקת/ות  סיבות 
מראש! צפויים  אינם  אם  גם  להתעורר  שעלולים  מיוחדים  למקרים  הרצאות  מ-3  להיעדר 

ציון מיטיב  - עד 5 נקודות בגין השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות. אין אפשרות לערער על אי 
קבלת ציון מיטיב – יש להימנע מפניות בעניין זה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. מכשירי כתיבה בלבד.

חומר עזר: חוק העונשין, תשל"ז- 1977 )יש להביאו לכל השיעורים(.

חומר קריאה חובה: המקראה בדיני עונשין )מומלץ מאוד להצטייד בה מייד בתחילת השנה. כל חומר 
הקריאה מופיע בה בצורה נגישה. חלק מהמאמרים ופסקי-הדין מובאים בה באופן מקוצר - בהתאם 

למטרות הקורס(. 



דיני עונשין  ד“ר לימור עציוני

המשפט הפלילי המהותי, מבנהו ומטרותיו; עקרונות דיני עונשין; כללי הפרשנות המיוחדים של 
המשפט הפלילי; הגדרת העבירה; היסודות הכלליים שבעבירה; הניסיון לעבור עבירה; צורות השותפות 
לעבירה; ביצוע בצוותא;שידול; סיוע; ביצוע באמצעות אחר; דיון בעבירות ספציפיות אחדות לאור 
ההוראות הכלליות של המשפט הפלילי; עבירות המתה; הסייגים לאחריות פלילית; הענישה הפלילית.

מרכיבי הציון הסופי:
20% עבודות.

20% בחינת ביניים בתום הסמסטר הראשון.
60% בחינה בסוף השנה.

השתתפות בבחינת הביניים, הגשת העבודות והנוכחות בהרצאות הן חובה ותנאי מקדמי לזכאות 
לגשת לבחינת הסיום )גם לתלמידים החוזרים על הקורס(.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

חומר עזר: חוק העונשין התשל"ז – 1977 )יש להצטייד בנוסח מעודכן ולהביאו לכל השיעורים(.

הבעה וכתיבה משפטית  עו“ד זוהר לנדה/ עו“ד אפי מיכאלי/עו“ד חיה מנע

מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים ידע וכלים להתמודדות עם הבנת טקסטים משפטיים, עריכת 
מחקר משפטי וכתיבה משפטית. במהלך הקורס תוקדש תשומת לב להתמצאות במאגרי מידע 
משפטיים, קריאה וניתוח של טקסט משפטי וכתיבה משפטית. בין הנושאים שיידונו בקורס: היכרות 
עם עקרונות מנחים ומושגי יסוד בעולם המשפט; התמצאות במאגרי מידע משפטיים; קריאה וניתוח 
של פסק-דין; קריאה וניתוח של כתיבה אקדמית בתחום המשפט; עקרונות מנחים בכתיבה משפטית.

מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה: יפורסמו בהמשך.

מבוא לשיטות משפט   פרופ’ פבלו לרנר 

מטרת הקורס לצייד את התלמיד בכלים הבסיסיים להבנת שיטות משפט שונות. הקורס מתמקד 
בהבחנה בין  שיטת המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטאלי. אמנם היום ההבחנה הזו אינה כה חדה 
כפי שהיתה בעבר, אך יש חשיבות בהבנת המאפיינים של כל אחת מהן ואת השפעתן על המשפט הפרטי 

הישראלי.
נפתח במבוא כללי על התפתחותו של המשפט הרומי אשר מהווה בסיס לשיטות משפט רבות. בהמשך 
נדון ברעיונות הבסיסים שמבדילים בין השיטות כגון נפקות החוק, חשיבות התקדים המחייב, מעמד בתי 
המשפט והשופטים, דוקטרינת היושר, השפעת האקדמיה ועוד. בניגוד למה שניתן לשער, נראה כי יש 

בין השיטות דמיון רב והדבר משתלב עם המגמות העכשוויות של האחדת המשפט הפרטי.
בתקופה בה המשפט הישראלי עובר הליך של קודיפיקציה, הקורס ייתן מבט משווה על הקודקסים 
החשובים באירופה: הקודקס האזרחי הצרפתי, הגרמני, האיטלקי ועוד. נדון גם במודלים של קודיפיקציה 

של המשפט האמריקאי.



נוסף לבדיקה כללית של הקודקסים, מבנם ותכנם, נעסוק בשאלות מיוחדות המתעוררות במשפט 
האירופאי וחשובות למשפטן הישראלי, כגון נפקות ההבטחות, תום לב, אכיפת חיובים ועוד. 

במסגרת הקורס תנתן התייחסות מיוחדת לשיטות משפט מעורבות )כגון המשפט במדינת קוויבק(, 
אשר משלבות עקרונות של המשפט הקונטיננטאלי ושל המשפט המקובל.  הכרת השיטות הללו 
חשובה משום שגם המשפט הישראלי הינו שיטה מעורבת, ומשום ששיטות מעורבות יכולות להוות בסיס 

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

ותפקודו של בית הדין החוקתי בשיטות השונות.

מרכיבי הציון הסופי: 
90% בחינה סופית.

10% מבדק.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

מבוא לשיטות משפט  ד“ר אדם חפרי-וינוגרדוב 

מטרת הקורס היא להבין את צמיחת המשפט הישראלי על רקע מסורות המשפט ו'שיטות המשפט' 
מהן שאב ועודנו שואב. 

על אחת המסורות הללו - המשפט העברי - תלמדו בקורס אחר, ולפיכך יתמקד הקורס הנוכחי בשלוש 
־ממסורות האחרות המהוות את הרקע העיקרי והמקורות העיקריים למשפטנו: המשפט הרומי )כולל גי

לגולו המאוחר כ-ius commune של אירופה(, המשפט המוסלמי )השריעה( והמשפט המקובל האנגלי. 
נעסוק בתמצית בתולדותיהן של שלוש המסורות הללו, במאפייניהן העיקריים, ובהשפעתן על משפטן 

של ארץ-ישראל ומדינת ישראל. 
חלק מן הקורס יתמקד בתכנים היסטוריים הרחוקים מן הכאן והעכשיו. לצד העניין שבתכנים אלה, 
לכשעצמם, מפתיע תמיד לגלות כיצד קווי-המתאר הראשיים של המשפט הישראלי של ימינו - כמו גם 
חלק מהפרטים - נוצרו, במקרים רבים, לא כאן ולא עכשיו, אלא ברומא הקיסרית, בבגדד העבאסית או 

בבתי-המשפט של מלכי אנגליה. 
הקורס יסתיים בדיון בתולדותיו של המשפט הארץ-ישראלי והישראלי, שיתמקד בשאלות כיצד התעצב 
משפטנו כמשפט כה 'חקייני', מדוע התעצב כך, אילו אינטרסים שירת כיוון התפתחות זה, והאם הכיוון 

האמור אכן ראוי ומתאים למשפטה של מדינת ישראל העכשווית. 
 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים. 



משפט וכלכלה  ד“ר יעד רותם

מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי-ניתוח ותובנות חשובים. אלו מאפשרים לבחון באופן ביקורתי 
הסדרים משפטיים ואת אופן הבנייתם במכלול ענפי המשפט. שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את 
התנהגותו של הפרט ולהשפיע על בחירותיו בין קווי פעולה אפשריים, הופכת את מדע הכלכלה לרלוואנטי 
למעצבי הדין, וזאת מכיוון שכלכלה עוסקת, בין היתר, בניבוי תוצאות השפעתם של תמריצים שונים על 
ההתנהגות האנושית. מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם הכלים שמספק מדע הכלכלה לצורך ניתוח 
בעיות משפטיות. הקורס, שאינו מצריך ידע מוקדם בכלכלה, יציג מושגי יסוד כגון רציונליות, תועלת, 
יעילות, החצנה, מונופול, א-סימטריה במידע, ועוד; וכן את האופן שבו ניתן לנתח בעזרתם בעיות משפטיות. 
הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות בענפי משפט שונים, כגון דיני הקניין, הנזיקין, החוזים, והחברות.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינת סיום.

ציון מיטיב  בשיטת "המבדקונים" )פירוט יינתן(.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות חובה.

משפט וכלכלה  ד“ר אורי בן-אוליאל

הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה. גישה זו היא זרם בולט 
וחשוב בתורת המשפט המודרנית, והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי המשפט. 
הכלכלית  הגישה  של  המבט  מנקודת  מגוונים  משפט  בתחומי  משפטיות  סוגיות  ינותחו  זה  בקורס 
למשפט. לקורס שישה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון, יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, אשר עומדים 
בבסיס הניתוח הכלכלי. בחלק השני של הקורס, ייבחנו סוגיות בתחום המשפט הפרטי, ובעיקר בדיני 
חוזים, נזיקין, וקניין. החלק השלישי יתמקד בניתוח כלכלי של נושאים נבחרים בתחום המשפט המסחרי, 
וביניהם היחסים בין בעלי מניות של חברה לבין נושאי משרה בחברה, וכן היחסים בין חברה מזכה לבין 
זכיינים. חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות הגישה הכלכלית על הדין הפלילי. החלק החמישי 
הכלכלית  הגישה  של  ביקורתית  בחינה  תוצג  לבסוף,  המשפטית.  ההתדיינות  של  הכלכלי  בניתוח  דן 

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

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



משפט ישראלי  ד“ר איל כתבן

הקורס "מבוא למשפט ישראלי" נועד להכיר למשתתפים בו, את מערכת המשפט ואת שיטת המשפט 
משלהי  ובמדינת-ישראל  בארץ-ישראל  המשפט  של  ההיסטוריה  רקע  על  יוצגו  אלו  בישראל.  הנהוגה 
התקופה העות'מאנית. בדרך זו, יאפשר הקורס לבחון ממבט-על את מערכת המשפט הישראלית על 
ימינו גם כתוצר של  מוסדותיה, ענפיה, והשחקנים המרכזיים בה. הקורס יאפשר לראות במשפט של 

התפתחויות חברתיות, פוליטיות, מוסדיות ואחרות. 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
ציון מיטיב- עד 5 נקודות, לפי שיקול דעת המרצה. לא ינתן ציון מיטיב בגין נוכחות בלבד.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

משפט ישראלי  ד“ר עידו פורת

מטרת הקורס לשמש מבוא להכרת המשפט הישראלי ולאפשר את השוואתו לשיטות משפט אחרות. 
בנוסף נועד הקורס לתת היכרות ראשונית עם מושגים וכלי עבודה בסיסיים ללימודי המשפטים בארץ. 
א' של הקורס תינתן סקירה קצרה של המוסדות המשפטיים השונים בארץ, של סמכויותיהם  בחלק 
ודרך פעולתם, ושל ההליכים המשפטיים השונים. כן יילמדו מושגים בסיסיים שונים שחיוניים לתלמיד 
משפטים. חלק ב' של הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטורית של המשפט הישראלי ובתמורות והשינויים 
שחלו בו במהלך שנים, החל מהמשפט העותומני והמדנטורי בארץ ישראל וכלה בתהליכים העוברים על 

המשפט הישראלי כיום. 

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

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תורות מוסר ומדע המדינה  ד“ר יוסי דהאן / גב’ רועית דהן

הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגים מרכזיים במדע המדינה ובתורת המוסר. הקורס יציג 
באופן פילוסופי אנליטי תורות ומושגים מרכזיים בתורת המוסר )מושגים כזכויות, חובות, אחריות ועוד 
ותורות מרכזיות כתועלתיות ותורות זכויות(, ההצגה תיעשה תוך היכרות עם דרכי הדיון הפילוסופי. הקורס 
)תיאוריות מהמחשבה  ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית  ותיאוריות קלאסיות  יסקור מושגים  גם 
היוונית הקלאסית, תורות אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות, כמו גם מושגים 
מרכזיים כחירות, צדק, שוויון, דמוקרטיה ומושגים נוספים(. כמו כן יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות 
במדעי החברה והרלבנטיות שלהן לדיון המוסרי והפוליטי. בקורס יושם דגש על הרלבנטיות של הדיון 

המוסרי והפוליטי לעולם המשפט.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.



תורת המשפט  ד“ר אבישלום וסטרייך

ומהי מערכת  יחולק לשלוש חטיבות. במסגרת החטיבה הראשונה נעסוק בשאלה מהו החוק  הקורס 
המשפט, וכן נדון במטרותיו של המשפט לפי זרמים שונים בתורת המשפט )המשפט כמערכת מוסרית, 
נערוך  כאן  וביישומו.  החוק  בפרשנות  עוסקת  ביקורתיות(. החטיבה השנייה  גישות  תועלתניות,  גישות 
קונקרטיות  בשאלות  נדון  וכן  השיפוטית,  הפרשנות  בבסיס  העומדות  פרשניות  תיאוריות  עם  היכרות 
ועוד. בחטיבה השלישית  כדוגמת מעמדו של שיקול הדעת השיפוטי, מקומה של ה"לקונה" במשפט 
נתמקד בסוגיות נבחרות בתורת המשפט ובתחומים פילוסופיים משיקים, כגון צדק, חירות האדם, חובת 

הציות לחוק וזכויות הפרט.

מרכיבי הציון הסופי:
85% בחינה סופית.

10% שלושה בחנים על חומר הקריאה והחומר הנלמד.
5% עבודה.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

תורת המשפט   ד“ר רונית דוניץ-קידר

הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות עם השאלות והמושגים היסודיים המעסיקים את הפילוסופיה 
של המשפט. הקורס יהיה בנוי לפי שלוש השאלות שתורת המשפט עוסקת בהן:

1.  שאלות במשפט: הזכות והחובה המשפטיות, השפה המשפטית, פרשנות, שיקול דעת שיפוטי.
2.  שאלות על המשפט: מהו המשפט? מה מבדיל אותו מתחומים נורמטיביים אחרים )דוגמת דת

     או מוסר(; מהו מקור הסמכות שלו? מהם תפקידיו החברתיים? מהי צורתו של המשפט, ועל-פי אילו
     עקרונות נקבע תוכנו?

3.  שאלות על מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית: מהו מקומו של המשפט בקהילה
     פוליטית מאורגנת, עקרון שלטון החוק, יחסי המשפט עם החברה והתרבות, חובת הציות לחוק.

 מרכיבי הציון הסופי:
 20% בחינת בקיאות סמסטריאלית;

 80% בחינה סופית;
עד 5 נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה;

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



שנה ב'

דיון  פלילי  ד“ר תהילה שגיא

הקורס סוקר את הנושאים במרכזיים מתחום ההליך הפלילי החל מההליכים הקודמים להגשת כתב 
כתב  הגשת  לאחר  ההליכים  דרך  הפלילית(  החקירה  וערובה,  שחרור  חיפוש,  מעצר,  )עיכוב,  האישום 
האישום )מעצר עד תום ההליכים, עיכוב הליכים, טענות מקדמיות( ועד להליכים שלאחר מתן גזר הדין 
ינותחו תוך דגש משולש: השפעת חוקי  וועדות שחרורים(. שלבי ההליך הפלילי  )ערעור, משפט חוזר 
היסוד על ההליך הפלילי, יחסי היחס הדיאלקטי בין אי שוויון חברתי וההליך הפלילי, והפער בין "החוק 

בספרים" ובין "החוק בפעולה". 

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 7 נק' מיטיב על השתתפות פעילה וקבועה בשיעורים.

שיטת הבחינה: תקבע בהמשך.

תנאי קדם: דיני עונשין.

דיון פלילי  ד“ר רינת קיטאי-סנג’רו

סדר הדין הפלילי משקף את המתח הקיים בין הצורך באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלום הציבור 
לבין זכויות הפרט בכלל, וזכויות חשודים ונאשמים בפרט. מתח זה עובר כחוט השני בסוגיות שיילמדו 
במהלך הקורס: דיני מעצר וחיפוש, המאשים במשפט הפלילי, סמכותו העניינית של בית המשפט, זכות 
הייצוג בידי סניגור, זכות העיון בחומר הראיות, נוכחות בעלי הדין, פסלות שופט, התיישנות, הסדרי טיעון, 
ומשפט  ערעור  האישום,  בכתב  צוינה  שלא  בעבירה  הרשעה  אישום,  בכתב  ונאשמים  אישומים  צירוף 

חוזר, מושג עיוות הדין, גזר הדין.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 7 נק' מיטיב על השתתפות איכותית בשיעור ובתרגיל.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

תנאי קדם: דיני עונשין.



דיני מנהל ציבורי  ד“ר עמר דקל

במדינת  המבצעת  הרשות  פעילות  של  המשפטיים  בהיבטים  הדן  קורס  הינו  מינהלי  במשפט  הקורס 
יידונו, בין היתר, מאפייניו של המשפט המינהלי, סמכויות הרשות המבצעת,  ישראל. במסגרת הקורס 
מגבלות שונות החלות על סמכות זו, סוגי סמכויות ומאפייניהם, כללי הצדק הטבעי, הביקורת השיפוטית 
המינהלי  בהליך  שנפלו  פגמים  השונות,  הביקורת  עילות  זה  ובכלל  המבצעת,  הרשות  פעילות  של 
והתוצאות המשפטיות שיש לפגמים אלה, מאפייני הפעילות של בית המשפט הגבוה לצדק, סמכות 
בית המשפט הגבוה לצדק ועילות הסף המינהליות. במסגרת הקורס יבחנו וינותחו חלקים מחוק יסוד: 

הממשלה, חוק חופש המידע, חוק חובת המכרזים וחוק בתי משפט לעניינים מינהליים. 
עיקר הקורס יתבסס על קריאת פסקי דין של בית המשפט העליון, המהווים את התשתית המרכזית 

למשפט המינהלי בישראל, ועל ניתוח ביקורתי של פסיקה זו.

מרכיבי הציון הסופי:
20% - ארבע עבודות שמשקלה של כל אחת מהן הינו 5%. 

10% - בחינת ביניים שתיערך בחופשת הסמסטר )חומר סגור(.
70% - בחינה סופית )חומר סגור(.

תנאי ההשתתפות בבחינה המסכמת מפורטים בדף הנחיות כלליות שיופץ בתחילת שנת הלימודים.

דיני מנהל ציבורי  פרופ’ יואב דותן

סמכויות המנהל הציבורי; ההליך המנהלי; עילות הביקורת המשפטית על המנהל הציבורי; דרכי הביקורת 
המשפטית על המנהל הציבורי )במיוחד בג"צ(.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

תנאי קדם: דיני חוקה.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

דיני  משפחה  וירושה  פרופ’ פנחס שיפמן / פרופ’ שחר ליפשיץ 

המשפחה בישראל בין דין דתי וחוק חילוני; מוסד הנישואין וחיי אישות ללא נישואין; הבטחת נישואין; 
כושר לנישואין; צורת הנישואין וההסכמה לנישואין; פקיעת הנישואין עקב פטירת בן הזוג ועקב גירושין; 
וילדים: הקרבה  ויחסי ממון בין בני-הזוג; היחס המשפטי בין  הורים  תוצאות הנישואין; מזונות בן הזוג 
בתחום  היחיד  בהחלטות  החברה  התערבות  ההולדה;  של  המלאכותיות  והטכניקות  אימוץ  הטבעית, 
ההולדה; יחסי ילדים, הורים והמדינה; עקרון "טובת הילד", החזקת ילדים ומזונותיהם והתערבות המדינה 

ביחסי הורים וילדים; ירושה על פי דין ועל פי צוואה; מזונות מן העיזבון וניהול העיזבון.

מרכיבי הציון הסופי:
15% עבודות )שתיים במספר(.

15% בחינת ביניים.
70% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: בחינת ביניים - ספרים סגורים.

                          בחינה סופית -ספרים סגורים.



דיני נזיקין  פרופ’ ישראל גלעד ועו“ד שמרית קניג

 - השונות  העוולות  השונות;  הגישות   - הנזיקין  דיני  מטרות  המודרני;  במשפט  נזיקין  דיני  של  מקומם 
המדינה  אחריות  חקוקה;  חובה  הפרת  רשלנות;  ומקורותיה;  הנזיקין  פקודת  מבנה  האחריות;  מרכיבי 
יחד;  נזק; מעוולים  וריחוק   ובשמו הטוב; קשר סיבתי  עוולות הפוגעות בגוף האדם  ציבוריות;  ורשויות 
אחריות למעשי הזולת; פיצוי נפגעי תאונות דרכים; ראשי הנזק והערכתו; יורשים ותלויים; ריבוי מקורות 

הפיצוי.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

דיני נזיקין  ד“ר תמר גדרון ועורכי הדין בעז סגל ואלעד שילד

במסגרת השיעור והתרגילים יידונו הנושאים הבאים: מקומם של דיני נזיקין במשפט המודרני; מטרות  דיני 
הנזיקין - הגישות השונות; מבנה פקודת הנזיקין ומקורותיה; עוולות המסגרת בפקודת הנזיקין - עוולת 
מיוחדים  נזקים   - מיוחדות  בעיות  ומבחניה.  ההתרשלות  והיקפה,  החובה  גבולות  ומרכיביה,  הרשלנות 
ורשלנות רפואית. פגיעה באוטונומיה;  מזיקים/ניזוקים מיוחדים. הפרת חובה חקוקה; עוולת התקיפה 
אחריות על פי חיקוקים מחוץ לפקודה- עוולות מסחריות, לשון הרע, אחריות למוצרים פגומים, תאונות 
יורשים  והערכתו;  הנזק  ראשי  הזולת;  למעשי  אחריות  יחד;  מעוולים  נזק;  וריחוק  סיבתי  קשר  דרכים; 

ותלויים; ריבוי מקורות הפיצוי. עקרונות בסיסיים בדיני פיצויים.
התרגול. מפגשי  במהלך  מפורטים  דיונים  ייערכו  בהרצאות  שידונו  העיקריים  מהנושאים  אחד  כל  על 

 
מרכיבי הציון הסופי:                                                                     

20% עבודות )מספרן יקבע בהמשך(.
80% בחינה סופית.

ציון מיטיב- עד 5 נקודות.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

מבוא למנהל ציבורי  פרופ’ ברוך מבורך
  

במסגרת הקורס נעסוק במופעי הניהול והמנהל הציבורי הבאים, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט היישומי: 
הכוללת,  והמנהל  כוללת, מערכת המדיניות  גישת מערכות פתוחות  ועסקי,  ציבורי  בין מנהל  הבדלים 
)חשיב  קבוצתיות  החלטות  כשלי  החלטות,  וקבלת  קביעת  הלאומית,  הכלכלה  בניהול  וימין  שמאל 
ניהול איכותי בסקטור הציבורי, תכנון אסטרטגי  ניהול פרוייקטים לאומיים,  הקבוצה(, תקצוב ותקציב, 

לסקטור הציבורי, מנהיגות וניהול.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.



מבוא למשפט עברי  ד“ר אבישלום וסטרייך

כך,  מתוך  העברי.  המשפט  של  ועקרונותיו  מאפייניו  מקורותיו,  עם  היכרות  לערוך  היא  הקורס  מטרת 
הקורס מבקש להעניק לסטודנטים כלים ראשוניים להבנה וניתוח מקורות מן המשפט העברי.  

במהלך הקורס נציג את מקורותיו העיקריים של המשפט העברי מתקופת התלמוד ועד העידן המודרני. 
כמו כן, נדון בתולדות ההלכה, בדרכי פסיקת ההלכה ובמעמדן של מסורות הלכתיות לאורך ההיסטוריה 
של המשפט העברי. על בסיס זה נבחן את מאפייניו של המשפט העברי כשיטת משפט וכהלכה דתית, 
פרשנות,  הסמכות,  שאלת  וחידוש,  מסורת  ובהם:  העברי,  המשפט  של  היסוד  מעקרונות  בכמה  ונדון 
מעמדה של ההתגלות ותופעת המחלוקת. בסיום הקורס נעסוק בשאלת מקומו ותפקידו של המשפט 

העברי במדינת ישראל ובחברה המודרנית. 
בחינת הסיום תכלול, מלבד החומר הנלמד בקורס, שאלות בקיאות על חלקים מספרו של מנחם אלון: 

המשפט העברי – תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו )הסטודנטים יופנו לקטעי הקריאה במהלך הקורס(.

מרכיבי הציון הסופי:
90% בחינה סופית.

10% בחנים על חומר הקריאה והחומר הנלמד )3 בחנים(.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

מבוא למשפט עברי  ד“ר איתי ליפשיץ

מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של ההלכה מחד ולספרות ההלכה מאידך.  נדון במושגי 
יסוד כגון: משפט עברי ו'הלכה יהודית', תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מוסדות ההלכה וסמכויותיהם, 
גישה למקורות  מיומנות בסיסית של  תוקנה לתלמידים  והתפתחות ההלכה. במהלך הקורס  תקופות 
המשפט העברי. הידע והמיומנות האמורים נרכשים אגב לימוד סוגיות  במשפט העברי, כגון: מחלוקת 
ופסיקה בהלכה, משפט ומוסר, דין ולפנים משורת הדין. כמו כן יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש להן 

מקבילות במשפט הישראלי.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



משפט בינ"ל פומבי  פרופ’ דוד קרצמר

תיאור הנושאים שיידונו בשיעור 
א.  אופיו ותפקידו של המשפט הבינלאומי

ב.  הבחנה בין משפט בינלאומי פומבי לבין משפט בינלאומי פרטי
ג.  מקורות המשפט הבינלאומי

ד.  משפט מנהגי ומשפט הסכמי
ה.  שחקנים במערכת המשפט הבינלאומית

ו.  אחריות המדינה
ז.  ענפים שונים במשפט הבינלאומי הפומבי

ח.  האו"ם ומוסדותיו
ט.  מעמד המשפט הבינלאומי במערכת המשפט הפנימית

מרכיבי הציון הסופי: 
10% תרגילים.

90% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

קריאת החומר לקראת כל שיעור והשתתפות בשיעור הינן חובה.

משפט בינ"ל פומבי  ד“ר קרין קלוו-גולר

לבין  בינו  היחס  הבינלאומי,  המשפט  של  והתפתחותו  טבעו  הבאים:  בנושאים  נדון  הקורס  במסגרת 
המשפט הפנימי, מקורות המשפט הבינלאומי, אופיו המחייב; התיאוריות במשפט הבינלאומי; המדינה 
מדינות  עם   יחסים  לקשור  הקושר  אפקטיבי,  ממשל  אוכלוסייה,  טריטוריה,  הדרושים:  האלמנטים   -
קונסולריים;  יחסים  דיפלומטיים,  יחסים  לוחם;  בצד  הכרה  בממשלה,  הכרה  במדינה,  הכרה  אחרות, 
ריבונות  רכישת  חסות;   מדינות  מנדטים,  בינלאומי,  משטר  כינון  והתחייבויות,  זכויות  ניטרלית:  מדינה 
בדרך מקורית, בדרך נגזרת; קביעת גבולות בינלאומיים; סמכות שיפוט - טריטוריאלית, הגנתית, עיקרון 
האזרחות הפסיבית/האקטיבית; דיני אזרחות, הסגרה, גרוש; דיני אמנות, דיני הים; דיני האוויר, דיני החלל 
החיצון; אחריות בינלאומית של המדינה; זכויות האדם; פשעים בינלאומיים; איסור מלחמה, הזכות להגנה 
עצמית; דיני כיבוש; ארגונים בינלאומיים; בתי דין בינלאומיים וטריבונלים בינלאומיים. הסוגיות השונות 

תילמדנה תוך הדגשת הרלוונטיות שלהן למדינת ישראל.

מרכיבי הציון הסופי: 
80% בחינה סופית.  

20%  שתי עבודות בכתב )הגשתן במועד מהווה תנאי לגשת לבחינה בכתב(. 

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

קריאת חובה: החלקים הדרושים יפורסמו במהלך הקורס
1.  רובי סיבל, משפט בינלאומי, 2003. 

Malcolm N. Shaw, International Law - 1997  .2



משפט בינ"ל פומבי  ד“ר עפרה פריזל

הבינלאומית,  בזירה  השונים  הגורמים  בין  היחסים  את  להסדיר  מבקש  הפומבי  הבינלאומי  המשפט 
ובראשן המדינות. יחודו בניסיון ליצור שיתוף פעולה בין ישויות עצמאיות, המבוסס רובו ככולו על הסכמה. 

מטרת הקורס להקנות ידע בסוגיות היסוד של המשפט הבינלאומי.
לבין  בינו  וביחס  במקורותיו,  הבינלאומי,  המשפט  במאפייני  דן  המבוא  חלקים:  משלושה  בנוי  הקורס 
ארגונים  המדינה,  הבינלאומי:  במשפט  והחובות  הזכויות  בנושאי  עוסק  השני  חלקו  הפנימי;  המשפט 
ביניהם:  הבינלאומי,  במשפט  מרכזיים  תחומים  להכרת  יוקדש  השלישי  החלק  ופרטים;  בינלאומיים 
אחריות בינלאומית, זכויות אדם, יישוב סכסוכים בדרכי שלום, איסור השימוש בכוח והחריגים לו, משפט 

בינלאומי פלילי, ההגנה על איכות הסביבה ועוד.

מרכיבי הציון הסופי: 
30% בחינת ביניים.
70% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

משפט בינ"ל פרטי  ד“ר יעד רותם

המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבים שבהם יסודות זרים נכרכים בסכסוך אזרחי המתברר בישראל. 
הדין  לדון בסכסוך, שאלת  הישראלי  בית-המשפט  הבינלאומית של  אז מתעוררות שאלת סמכותו  או 
שיחול על הסכסוך, ושאלת השימוש בישראל בפסקי-דין שניתנו על-ידי בתי-משפט זרים. סוגיות אלו 
חשובות במיוחד על רקע תופעת הגלובליזציה, וריבוי הקשרים העסקיים והחברתיים הנרקמים בסֵפרה 
הישראלי  במשפט  אלו  סוגיות  ביקורתי  באופן  ננתח  הקורס  במסגרת  )האינטרסֵפרה(.  הבינלאומית 
והמשווה. הקורס מורכב מהרצאות, לימוד עצמי ומבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל 

ההרצאות, ולהתכונן אליהן מראש.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית. ציון הקורס ייקבע על-פי ציון מבחן הסיום. 

ציון מיטיב בשיטת "המבדקונים" - במהלך השיעורים ייערכו שישה מבדקונים, בהיקף של עד כמחצית 
להיבחן  יתאפשר  מבדקון  נערך  שבו  שיעור  של  מהלכו  כל  לאורך  שנכחו  לתלמידים  אחד.  כל  העמוד 
)ללא חומר עזר(, ועבודתם תנוקד בציון "עובר" או "נכשל". קבלת ציון "עובר" על כל מבדקון תזכה את 
התלמיד בציון מיטיב של נקודה אחת. ניתן יהיה לצבור בשיטה זו עד חמש נקודות, אולם תנאי לקבלת 
ציון מיטיב כלשהו יהיה השתתפות בארבעה מתוך ששת המבדקונים וקבלת ציון "עובר" על שלושה 
מבדקונים לפחות. מובהר בזאת, כי מכיוון שמדובר בציון מיטיב, למרצה שיקול-דעת בלעדי בקביעת 

כללי הסדר המבדקונים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

הנוכחות חובה.



שנה ג'

דיון  אזרחי    ד“ר איתי ליפשיץ וד“ר רוני אורנשטיין

א.  מבוא כללי: מטרות המשפט הדיוני; בין משפט דיוני למשפט מהותי; השיטה האדוורסרית והשיטה
        האינקוויזיטורית; פורמליזם וגמישות; עקרונות יסוד מנחים )תום-לב וחוקי יסוד(.

ב.  המערכת השיפוטית וארגונה )דיני סמכות(: סמכות בינלאומית; סמכות מקומית; סמכות עניינית;
  סמכות נגררת; רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט )ועדת לנדוי וועדת אור(.

ג.  שלבי הדיון )מודל כללי ומטרות(: שלב הטיעון; שלב ההכנה למשפט; שלב הראיות וברור העובדות;
  שלב מתן פסק הדין ותוצאותיו.      

ד.  דרכי פתיחת הליך: כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה; המרצת פתיחה; סדר דין מקוצר; הודעת
  צד ג'; סדר דין מהיר; טען ביניים; תביעה ייצוגית.

ה.  סעדים זמניים: סעדים זמניים בראי חוקי היסוד; עיקול זמני; צווי מניעה וצווי עשה; כונס נכסים;
  עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת שימוש בנכסים )"מרווה"( ותפיסת נכסים )"אנטון פילר"(. 

ו.  סיום המשפט:  פסק דין ופסק דין חלקי. 
ז.  מעשה בית-דין:  השתק עילה; השתק פלוגתא. 

ח.  הליכי תקיפה:  ערעור בזכות וערעור ברשות; דיון נוסף; משפט חוזר; ביטול פסק-דין שניתן במעמד
  צד אחד בלבד; ביטול פסק-דין שניתן בהעדר סמכות. 

ט.  דרכים אלטרנטיביות להכרעת סכסוכים:  בוררות, פישור וגישור.

מרכיבי הציון הסופי:
25% בחינת ביניים )ספרים סגורים(.

75% בחינה סופית )ספרים סגורים, קובצי חקיקה פתוחים(.
עד 5 נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה בתירגולים.

דיון אזרחי  השופט רחמים כהן

א.  מבוא כללי: מטרות המשפט הדיוני; בין משפט דיוני למשפט מהותי; השיטה האדוורסרית והשיטה
  האינקוויזיטורית; פורמליזם וגמישות; עקרונות יסוד מנחים )תום-לב וחוקי יסוד(.

ב.  המערכת השיפוטית וארגונה )דיני סמכות(: סמכות בינלאומית; סמכות מקומית; סמכות עניינית; 
  סמכות נגררת; רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט )ועדת לנדוי וועדת אור(.

ג.  שלבי הדיון )מודל כללי ומטרות(: שלב הטיעון; שלב ההכנה למשפט; שלב הראיות וברור העובדות; 
  שלב מתן פסק הדין ותוצאותיו; קדם משפט והליכי גילוי מוקדם : שאלונים, גילוי ועיון במסמכים,

  פרטים נוספים.  
ד.  דרכי פתיחת הליך: כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה; המרצת פתיחה; סדר דין מקוצר; הודעת

  צד ג'; סדר דין מהיר; טען ביניים; תביעה ייצוגית; תביעה לפינוי מושכר.
ה.  סעדים זמניים: סעדים זמניים בראי חוקי היסוד; עיקול זמני; צווי מניעה וצווי עשה; כונס נכסים;

  עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת שימוש בנכסים )"מרווה"( ותפיסת נכסים )"אנטון פילר"(. 
ו.  סיום המשפט:  פסק דין ופסק דין חלקי. 

ז.  מעשה בית-דין:  השתק עילה; השתק פלוגתא. 
ח.  הליכי תקיפה:  ערעור בזכות וערעור ברשות; דיון נוסף; משפט חוזר; ביטול פסק-דין שניתן במעמד

  צד אחד בלבד; ביטול פסק-דין שניתן בהעדר סמכות. 
ט.  דרכים אלטרנטיביות להכרעת סכסוכים:  בוררות, פישור וגישור.

מרכיבי הציון הסופי:
25% בחינת ביניים )ספרים סגורים(.

75% בחינה סופית )ספרים סגורים, קובצי חקיקה פתוחים(.
עד 5 נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה בתירגולים.



דיני עבודה  ד“ר יוסי דהאן 

מטרת הקורס היא לבחון את ייחודו של משפט העבודה תוך לימוד הרקע ההיסטורי, האידיאולוגי 
והכלכלי שלו:

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

2.  ההסכם הקיבוצי: חוק הסכמים קיבוציים; הסדרים קיבוציים שלא לפי החוק.
3.  ארגוני עובדים ומעבידים: הביקורת השיפוטית על פעילות הארגונים; אופייה של ההסתדרות.

4.  ניתוק קשר העבודה: התפטרות ופיטורים; פיצויי פיטורים; פיצויים חוזיים; אכיפת חוזה העבודה.
5.  סכסוכי עבודה: חוק יישוב סכסוכי עבודה; שביתות והשבתות.

6.  מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה: בוררות; בית הדין לעבודה.

מרכיבי הציון הסופי:
25% בחינת ביניים.
75% בחינה סופית.

תנאי לגשת לבחינה הסופית: השתתפות בבחינת הביניים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

דיני עבודה  גב’ עינת אלבין

מערכת  שבין  הגומלין  יחסי  ועל  העבודה,  משפט  תחום  על  מושגית  חשיבה  להקנות  מבקש  הקורס 
המשפט ומערכת יחסי העבודה. במסגרתו, נדבר על הכלים הבסיסיים להסדרת מערכת יחסי העבודה 
האישית והקיבוצית וההסדרה ביניהם, תוך התבוננות בסוגיות חשובות ואקטואליות של שוק העבודה 

בישראל. 

מרכיבי הציון הסופי:
25% בחינת ביניים.
75% בחינה סופית.

תנאי לגשת לבחינה הסופית: השתתפות בבחינת הביניים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



דיני קניין  פרופ’ דפנה לוינסון זמיר 

חכירות;  משותפים;  בתים  שיתוף;  )בעלות;  למיניהן;  הקניין  זכויות  הנכסים;  סוגי  הקניין;  זכויות  ניתוח 
זיקות הנאה; בטוחות; נאמנויות(; דרכי הרכישה; רישום; הפיקוח הציבורי על השימוש במקרקעין.

בחינת הביניים
שני  שבין  בחופשה  תהיה  הביניים  בחינת  הסופי.  הציון  מן   40% שמשקלה  ביניים  בחינת  תיערך 
הסמסטרים, בתאריך שיפורסם בהמשך. בחינת הביניים תהיה מבוססת על החומר שיימסר לתלמידים 

במהלך הסמסטר הראשון.

מרכיבי הציון הסופי:
40% בחינת ביניים.
60% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: בחינת הביניים ובחינת סוף השנה תהיינה בספרים פתוחים.

דיני קניין  ד“ר שלי קרייצר-לוי

הקורס יעסוק בהצדקות לזכות הקניינית, גבולותיה ומאפייניה. במסגרת הקורס, נדון באופן בו נרכשות 
זכויות קנייניות שונות, למשל, בעלות, שכירות, שעבוד, זיקת הנאה וזכות קדימה. כמו כן,  נדון בהתנגשות 
בין זכויות קנייניות שונות ובחובות המוטלות על בעל הקניין. בנוסף, נעסוק במקרים קניינים מיוחדים כגון 

רכישת דירה מקבלן, שותפות ובתים משותפים, והצמתים שמתעוררים בין קניין למשפחה.  
 

מרכיבי הציון הסופי: 
25% בחינת ביניים.
75% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: בחינת הביניים ובחינת סוף השנה תהיינה בספרים סגורים.
                 

דיני ראיות  ד“ר אייל כתבן

דיני הראיות קשורים קשר הדוק לדיון ולהליך המשפטי. הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות 
ובהשפעת חוקי היסוד על תחום משפטי חשוב זה. כן יעסוק הקורס בכללים בדבר עדויות, נטלי הוכחה, 
הודאות, חסיונות, קבילות ורלוונטיות ועוד. פרק מיוחד יוקדש לראיות המופקות בחקירה הנשענת על 

אמצעים טכנולוגיים ומדעיים חדשים, ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעים אלו.    

מרכיבי הציון הסופי: 
15% עבודה אחת.

85% בחינה סופית.
ציון מיטיב- עד 5 נקודות, לפי שיקול דעת המרצה. לא ינתן ציון מיטיב בגין נוכחות בלבד.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



דיני ראיות  ד“ר דורון מנשה

תיאור הקורס:
אמת מול  עובדתית  אמת  הוכחה,  חופש  או  ראייתיים  כללים  מבוא:  כלליים:  ומושגים  א.  עקרונות 
  משפטית, הערך האינטרינזי של פרוצדורה ואמון הציבור, מושגי יסוד: רלוונטיות, קבילות, משקל,
  מטריאליות, הערכת מהימנות של עדויות והתערבות ערכאות הערעור, ההפרדה בין איתור החוק
  לקביעת עובדות ובין סביר למסתבר, ידיעה שיפוטית, ידיעה פרטית, ניסיון החיים ושכל ישר, שיטה

אדברסרית מול שיטה אינקוויזיטורית, אטומיזם, הוליזם, נרטיב.    
ראיה ישירה,  ראיה  חוץ,  הודית  מול  פורמלית  הודיה  ראיות:  של  הוכחה-קלסיפיקציה  ב.  אמצעי 

  נסיבתית וראיה סטטיסטית עירומה, עיקרון הראיה הטובה ביותר.
ג.  גביית ראיות: החובה להעיד ולהציג ראיות, חיסוי הראיה, כושר להעיד.

ד.  ניהול הדיון הראייתי: הכנת עדים למשפט, חקירה ראשית ותצהיר, רענון זיכרון, הקפאת הזכירה
  שבעבר ועד עוין, חקירה נגדית, חקירה חוזרת, חקירת עדים על ידי בית המשפט והבאתם על ידו,

  ראיות מפריכות, ראיות בשלב הערעור.
ואסטרטגיות הוכחה  מידת  ומדעיים,  מכניים  הוכחה  אמצעי  זיהוי,  עובדתית:  והכרעה  ה.  הסקה 
  להכרעה, נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות, דוקטרינת "הנזק הראייתי", חזקות והקשר בינן לנטלים
ראייתיים". ו-"תמריצים  "דיוניות"  "ראיתיות", סנקציות  כראיה. סנקציות  פלילי  דין    ראייתיים, פסק 

ו.  הפיקוח על ההסקה וההכרעה העובדתית.
ז.  פסילת ראיות פרובטיביות: הכלל הפוסל עדות מפי השמועה והחריגים לכלל, הכלל הפוסל עדות
  סברה והכלל בדבר עדות מומחה, הכלל האוסר סתירת מסמך בכתב על ידי ראיה בעל-פה, הכלל

  הפוסל ראיות אודות דיספוזיציה עבריינית, פסילת ראיות שהושגו שלא כדין.
 

מרכיבי הציון הסופי:
הציון בקורס יחושב אך ורק בהתאם לפרמטרים הבאים:

20% שתי עבודות.
80% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

דיני תאגידים   ד“ר יעד רותם

קורס בסיסי זה בדיני תאגידים מתמקד בחברות בע"מ. מטרת הקורס היא להכיר מונחי יסוד הקשורים 
לחברות )מניות, אגרות - חוב, חברה פרטית, חברה ציבורית, בעלי מניות, אסיפה כללית, דירקטוריון( וכן 
לעמוד בהרחבה על הבעיה המאפיינת תאגידים מודרניים – בעיית הנציג. הסטודנטים נדרשים להיות 

נוכחים בהרצאות ולהתכונן אליהן מראש.
בקורס יונהג הסדר מבדקונים, פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס.

מרכיבי הציון הסופי:
15% בחינת ביניים.
85% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

תנאי לגשת לבחינה הסופית: קבלת ציון "עובר" בבחינת הביניים.

הנוכחות חובה.



דיני תאגידים  ד“ר דב סולומון

מטרת הקורס היא לתאר ולנתח באופן ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות 
זו נעה סביב שלושה מוקדי כוח עיקריים: הבעלים של התאגיד,  עסקית באמצעות תאגידים. פעילות 
ונבחן  ונושיו. במהלך הקורס נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין הקבוצות השונות הללו  מנהליו, 
בין  וממזערים את עלויותיהם.  ומנגנוני השוק מתמודדים עמם  חוזיים  דיני התאגידים, מכשירים  כיצד 
הנושאים שיידונו בקורס: עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, היקף האחריות של בעלי המניות, תכלית 
ייזום והקמה של חברה, מסמכי ההתאגדות, האורגנים המרכזיים בחברה וחלוקת  החברה המסחרית, 

הסמכויות ביניהם, חובות נושאי משרה ובעלי מניות ומבנה ההון של החברה.

מרכיבי הציון הסופי:
80% בחינה סופית.

20% עבודות ו/או בחנים )מידע מפורט יימסר במהלך השיעור הראשון בקורס(.
עד 5 נקודות ציון מיטיב יינתן בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

מבוא לדיני מיסים  רו“ח )LL.M( אילי פיטרמן

הקורס יעסוק בעקרונות ובמדיניות דיני מס הכנסה בישראל. במסגרת הקורס נעסוק בדין הפוזיטיבי 
וברציונאל העומד בבסיסו וכן בשיקולי מדיניות. במסגרת כך נגדיר את המס ותשלומי חובה אחרים, נדון 

בעקרונות מיסוי, בתפקידי המס ומטרותיו ובשיקולי מדיניות בעיצוב מיסים.
בין  נבחין  בישראל,  המקור  שיטת  ואת  הכנסה  המונח  את  נגדיר  הכנסה  מס  בפקודת  הדיון  במסגרת 

הכנסות הוניות לפירותיות, נדון במיסוי הכנסות  פירותיות, הכנסות  "רעיוניות" והכנסות הוניות. 
בנוסף, נדון בניכוי הוצאות ובקיזוז הפסדים )פירותיים והוניים(, בתחולה הבינלאומית של מיסוי הכנסות, 

במיסוי תאגידים )כללי( ובעקרונות מיסוי היחיד והתא המשפחתי.

מרכיבי הציון הסופי:
20% עבודות )הגשת לפחות 3 עבודות מתוך 5( .

80% בחינה סופית.
ציון מיטיב )בונוס( בגין השתתפות פעילה בשיעור - עד 5 נקודות. 

תנאי לגשת לבחינה:  אין

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

מבוא לדיני מיסים  ד“ר אמיר חנצ’ינסקי

הקורס  בישראל. במסגרת  דיני המס  והמעשיים של  התיאורטיים  ההיבטים  על  לעמוד  הקורס  מטרת 
יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: )1( עקרונות כלליים ושיקולי מדיניות בהטלת מסים; )2( מקור הסמכות 
וההיבטים החוקתיים בהטלת מסים בישראל; )3( סיווג הכנסה למקורות השונים; הכנסה רעיונית; )4( 
ההבחנה בין הכנסה פירותית לבין הונית; )5( מיסוי רווחי הון )6( דיני הוצאות המותרות בניכוי; )7( קיזוז 
הפסדים; )8( מיסוי היחיד; )9( מיסוי חברות וישויות מסחריות; )10( בחינת הוראות אנטי תכנוניות בדיני 

המס. )11(  היבטים במיסוי בינלאומי.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 5 נקודות מיטיב על השתתפות תורמת בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.



שנה ד’

אתיקה מקצועית של עו"ד  ד“ר אייל כתבן

ועוד.  ונאמנויות: ללקוח, לבית-המשפט, לחברה, לעמיתיו למקצוע  עורך-הדין מצוי בצומת של חובות 
הקורס יעסוק בבעיות האתיות והפרקטיות בהן נתקל עורך-הדין בעבודתו היומיומית, בכללים שנועדו 
ללומדים  להקנות  במטרה  זאת  בבסיסם.  העומדים  הרציונלים  לפי  כללים  אותם  של  ובמיון  להסדירן, 
כלים לזהות ולהתמודד עם דילמות אתיות ומקצועיות שונות. הקורס יפתח תחילה בבסיס התיאורטי 
וכן ההיסטורי של התחום, ולאחר מכן יתמקד בסוגיות שונות, דוגמת יחסי עו"ד/לקוח, הדין המשמעתי,

חסיונות וכן הלאה. באלו תהא גם משום הכנה לבחינות לשכת עוה"ד.   

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.
ציון מיטיב - עד 5 נקודות, לפי שיקול דעת המרצה. לא ינתן ציון מיטיב בגין נוכחות בלבד.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

אתיקה מקצועית של עו"ד  ד“ר עידו פורת

במהלך הקורס יידונו הנושאים הבאים: אתיקה מקצועית - תיאוריה ורקע; מבנה לשכת עורכי הדין; מעשה 
שאינו הולם את המקצוע; עו"ד ולקוח - טובות הנאה וניגוד עניינים; עיסוקים שיוחדו לעורכי דין ועיסוקים 
שנאסרו על עורכי דין; עו"ד והלקוח - טיפול והפסקתו; אחריות מקצועית; פרסום, פרסומת ושידול לקוחות; 
ענייני שכר טרחה ועניינים כספיים; חסינויות; דילמות סביב סוגיית הלקוח המשקר; משרד עורך הדין; ההליך 
המשמעתי; עורך דין וחברו למקצוע; עורך דין והצד שכנגד; עורך דין ועדים במשפט; עורך דין ובית המשפט.  

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

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

ההליך הפלילי הלכה למעשה  השופט בני שגיא / עו“ד אופיר סטרשנוב

ההליך  של  הפרקטיים  ההיבטים  עם  להתמודדות  וידע  כלים  לסטודנט  להקנות  היא  הקורס  מטרת 
הפלילי. הקורס יעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני הצדדים בעת ניהול ההליך הפלילי הלכה למעשה, 
תוך התמקדות במושגי יסוד, ובעקרונות העומדים בבסיס ההליך. במהלך הקורס נעסוק וננתח סוגיות

מתחום סדר הדין הפלילי, דיני המעצרים ודיני הראיות. 
בנוסף, תורם הקורס רבות להכנה ולשיפור הידע והמוכנות לבחינת לשכת עורכי הדין.

ייחודו של הקורס הינו בשילוב הידע התיאורטי בתחום ויישומו בניהול ההליך הפלילי במסגרת העיסוק
בעריכת הדין, הלכה למעשה.

מרכיבי הציון הסופי: 
25% בחינת ביניים.
75% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.



משפט וחברה  ד“ר יוסי דהאן

למשפט.  חברה  בין  והזיקות  היחסים  לניתוח  שונות  בגישות  ביקורתית  מפרספקטיבה  יעסוק  הקורס 
הנושאים  בין  בישראל.  הללו  היחסים  את  המאירות  מרכזיות  סוגיות  על  דגש  יושם  הקורס  במהלך 
שיידונו בקורס: אקטיביזם שיפוטי ודמוקרטיה, אופייה הייחודי של "המהפכה החוקתית", בית המשפט 
דת  יחסי  היסוד,  חוקי  של  והכלכלית  החברתית  התפיסה  דמוקרטית",  יהודית  "מדינה  של  וערכיה 
המשפט  משפטית,  ורטוריקה  פוליטיקה  הפוליטית,  והמערכת  המשפטית  המערכת  יחסי  ומדינה, 

ופלורליזם תרבותי ועוד.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 7 נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה ואיכותית בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים פתוחים.

משפט וחברה  ד“ר יואב המר

למשפט.  חברה  בין  והזיקות  היחסים  לניתוח  שונות  בגישות  ביקורתית  מפרספקטיבה  יעסוק  הקורס 
במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות מרכזיות המאירות את היחסים הללו בישראל. בין הנושאים שיידונו 
בקורס: אקטיביזם שיפוטי ודמוקרטיה, אופייה הייחודי של "המהפכה החוקתית", בית המשפט וערכיה 
של "מדינה יהודית דמוקרטית", התפיסה החברתית והכלכלית של חוקי היסוד, יחסי דת ומדינה, יחסי 
המערכת המשפטית והמערכת הפוליטית, פוליטיקה ורטוריקה משפטית, המשפט ופלורליזם תרבותי 

ועוד.

מרכיבי הציון הסופי: 
100% בחינה סופית.

עד 7 נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה ואיכותית בשיעורים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.



סדר דין אזרחי מהלכה למעשה  ד“ר שלומית יניסקי-רביד ועו“ד סיון סבן

מטרת הקורס להקנות לבוגרי המוסד ידע וכלי ניתוח משפטיים, אשר יעניקו להם יתרון בהתמודדות עם 
תחום המשפט האזרחי. הקורס מתמקד בלימוד של עקרונות, תפיסות יסוד, מושגים והליכים בתחום 

סדר הדין האזרחי. 
וגישור. בוררות  הרגיל כגון הליכי  המשפטי  לדיון  מחוץ  המתרחשים  הליכים  וננתח אף  בקורס נלמד 

בחינות  לקראת  הידע  לשיפור  הקורס תורם  לפועל.  הוצאה  בנושא  הרצאות נוספות  גם  הקורס כולל 
לשכת עורכי הדין. הידע והדיון במסגרת הקורס הינם הכרחיים לכל מי שיעסוק בעריכת דין. 

כל השיעורים יכללו בחני ושאלוני רשות.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית. 

עד 7 נקודות ציון מיטיב בגין השתתפות בשאלוני רשות. 

שיטת הבחינה: שאלון רב ברירה בחומר סגור. 

דרישות מקדימות: סיום או לימוד במקביל של קורס דיון אזרחי.

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה  ד“ר ערן טאוסיג

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע וכלים להתמודדות עם הצד הפרקטי של כללי סדר הדין 
האזרחי.

הקורס יתמקד בסוגיות פרוצדוראליות שונות העומדות בפני צדדים המתדיינים בבתי המשפט. הקורס 
יציג בפני הסטודנטים עקרונות יסודיים בדיני פרוצדורה שעל כל עורך דין להכיר, אך יתמקד במיוחד 

בנושאים הנדונים בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין.
צירוף  שונים,  הליכים  סוגי  טענות,  כתבי  ניסוח  השונים,  סוגיה  על  הסמכות  בשאלת  נעסוק  היתר  בין 
בעלי דין, סילוק על הסף, הליכים מוקדמים, סעדים זמניים והליך הערעור. כמו כן, נתייחס גם להליכים 

הנערכים מחוץ לכותלי בית המשפט: בוררות וגישור.

מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה סופית.

עד 7 נקודות מיטיב בגין השתתפות איכותית במפגשים.
הציון בקורס לא יעלה על 100%.

שיטת הבחינה: שאלון רב ברירה )"אמריקאי"( בספרים סגורים.

דרישות מקדימות: סיום או לימוד במקביל של קורס סדר הדין האזרחי.




