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סמינריונים

תלמיד לתואר "בוגר" חייב להשתתף בסמינר שנתי אחד בהיקף של 6 נ"ז. 

הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג'. תנאי להשתתפות בסמינריונים הוא עמידה בתנאי הקדם שנקבעו 
בכל סמינר. 

הרישום לסמינריונים ייעשה במועד שיקבע ע"י המזכירות דרך "רישום לקורסים" באתר האינטרנט. מידע 
מפורט נמצא באתר.

שיבוץ התלמידים לסמינריונים יעשה ע"פ הרישום באינטרנט לפי סדר העדיפות שהציג התלמיד ו/או 
המוסד ובשים לב לעמידתו בתנאי הקדם. 

תלמיד ילמד סמינריון שנתי אחד ויגיש עבודה סמינריונית בכתב, וירצה עליה גם בעל פה. נוסף לכך רשאי 
המרצה לערוך בחינה אם בעל פה ואם בכתב, בנושא הסמינריון.

לפני מועד ההרצאה יכין התלמיד בתאום עם המרצה, רשימה ביבליוגרפית שתשמש כחומר קריאת 
חובה מינימלי לכל המשתתפים בסמינריון לקראת הדיון על ההרצאה. הרשימה תימסר למשתתפים 

בזמן סביר לפני ההרצאה.

חייב תלמיד להתכונן לכל סמינריון ולקרוא את החומר הנדרש. הנוכחות בכל שיעורי הסמינריון חובה. 
המרצה ינהל רישום נוכחות ולכל מקרה של היעדרות יידרש אישור.

תלמיד הפורש מסמינריון לאחר שחולקו הנושאים בסמינריון או לאחר תקופת השינויים המותרת, יהא 
ציונו בסמינריון זה "0". הדיקן רשאי לאשר לתלמיד פרישה מסמינריון לאחר תקופת השינויים.

מורה יהיה רשאי למסור לתלמידים רשימה ביבליוגרפית ולדרוש שחומר זה יקרא עוד לפני תחילת 
הסמינריון.

המורה יקבע ציון לתלמיד על פי העבודה בכתב, על פי רמת הרצאתו בעל פה, ועל פי השתתפותו במהלך 
הסמינריון.

תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות: יפורסמו בהמשך.

בסמכות הדיקן לאשר קבלת עבודה לאחר המועד. כמו כן מטעמים מיוחדים  ובאישור המורה רשאי 
הדיקן לאשר מראש, דחייה בהגשת העבודה הסמינריונית.

ניתן להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד. המרכז האקדמי לא יהיה אחראי לעבודות 
שיוגשו ישירות למרצה. עבודה סמינריונית שאינה רשומה במזכירות- כאילו לא הוגשה.

בדיקת עבודת סיום קורס/סמינר: המורה ימסור ציון על עבודת סיום קורס/סמינר תוך חודשיים מיום 
הגשת העבודה.

תלמיד הנדרש ע"י המורה לתקן את עבודתו הסמינריונית יתקנה, בפרק זמן שיקבע על ידי המורה, אולם 
פרק זמן זה לא יעלה על חודשיים.

תנאי לפתיחת סמינר - הרשמת מספר תלמידים מינימלי שייקבע על ידי המוסד.

לא ניתן להגיש סמינרים בזוגות.



מתכונת הסמינר:

מפגשי הסמסטר הראשון יוקדשו לשיעורים רגילים בנושא הסמינר. מפגשי סמסטר ב' יוקדשו להרצאות 
התלמידים. 

לעבודת  שעה  לפחות  ולהקדיש  לספריה  להגיע  המורה,  עם  אישיות  לפגישות  בנוסף  ידרש  התלמיד 
אישור  להביא  התלמיד  על  יהיה  הספרניות.  אחת  של  צמודה  בהנחיה  וזאת  המידע  במאגרי  חיפוש 

חתום על ידי הספרנית שהוא קיבל הדרכה כאמור, וזאת כתנאי להמשך השתתפותו בסמינר.

והפרקים  הדין  פסקי  המאמרים,  כל  את  כנספחים  לעבודתו  יצרף  שהתלמיד  לדרוש  רשאי  המורה 
מספרים שקרא, שאינם בעברית וכן חומר בעברית שאינו נגיש.

הנוכחות במהלך כל המפגשים בסמינר היא חובה. תלמיד שנעדר מיותר מארבעה שיעורים )אף אם 
היו לו סיבות טובות לחלק מהעדרותיו( יורחק מהסמינר. 

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



רשימת סמינריונים

שעהיוםס'נ"זקודמרצהשם הסמינריוןמס'

19:30-16:00ה'א'72726ד"ר רונית דוניץ-קידרדיני הפרטה 1.
מיועד לשנה ד' 

בלבד

15:30-14:00א'ש72546פרופ' יואב דותןהרשות המנהלית בין הציבור לפרט2.

17:30-16:00א'ש72556פרופ' יואב דותןבג"ץ והביקורת השיפוטית בישראל3.

פתרונות הלכתיים ואזרחים לבעיית 4.
מעוכבות גט

17:30-16:00א'ש72536ד"ר אבישלום וסטרייך

17:30-16:00א'ש72586ד"ר רונית דוניץ-קידרעשיית עושר ולא במשפט5.

19:30-18:00א'ש72736ד"ר דורון מנשהכללי פסילה של ראיות6.

19:30-18:00א'ש72366פרופ' שחר ליפשיץהחוזה המשפחתי וחוזה הנישואין7.

21:30-20:00א'ש72696ד"ר בני קלדרוןמיסוי מקרקעין8.

21:30-20:00א'ש72746ד"ר שלומית יניסקי-רבידהזכויות החברתיות9.

17:30-16:00ב'ש70456ד"ר עומר דקלדיני מכרזים10.

19:30-18:00ב'ש71486ד"ר יואב המרחופש הביטוי והגבלתו 11.

19:30-18:00ב'ש70466ד"ר דוד א. דעואלזכויות יוצרים12.

21:30-20:00ב'ש71266ד"ר יעקב בן שמשחוק יסוד כבוד האדם וחירותו13.

17:30-16:00ב'א'72396ד"ר שחר אלדרעבירות נגזרות – ניסיון ושותפות14.

17:30-16:00ד'ב'

זכויות קיבוציות, זכויות מיעוטים ורב 15.
תרבותיות

15:30-14:00ג'ש72216ד"ר ראיף זריק

17:30-16:00ג'ש71546ד"ר רינת קיטאי -סנג'רוזכויות חשודים נאשמים ונפגעי עבירה16.

19:30-18:00ג'ש72386ד"ר תמר גדרוןלשון הרע והגנת הפרטיות17.

19:30-18:00ג'ש72686ד"ר חאלד גנאיםעבירות המגבילות את חופש הביטוי18.

19:30-18:00ג'ש72756ד"ר תהילה שגיאהפרקטיקה של זכויות אדם בישראל19.

19:30-18:00ג'ש71356ד"ר ישראל דורוןזיקנה וזכויות אזרח בישראל20.

18:30-17:00ד'ש72486ד"ר אמיר חוריעוולות מסחריות21.

הרשעת חפים מפשע – הגורמים 22.
לתופעה ופתרונות ראייתיים ודיוניים

סמס' א'ד'ש72356פרופ' בועז סנג'רו
18:30-17:00

סמס' ב'
17:30-16:00

הישראלי: 23. במשפט  הערבי  המיעוט 
מעמדו וזכויותיו

סמס' א'ד'ש72606ד"ר יוסף ג'אברין
18:30-17:00

סמס' ב'
17:30-16:00



שעהיוםס'נ"זקודמרצהשם הסמינריוןמס'

20:30-19:00ד'ש72716ד"ר צבי גבאיעבירות צווארון לבן24.

20:30-19:00ד'ש72576ד"ר יובל לבנתזכויות אדם - הישגים וכשלונות 25.

הליך הוגן ושיקולי ענישה לאור משפטו 26.
של בילי באד ברומן של הרמן מלוויל

סמס' א'ה'ש72786ד"ר רינת קיטאי-סנג'רו
14:30-13:00

סמס' ב'
15:30-14:00

15:30-14:00ה'ש71796ד"ר עידו פורתמשפט בראי הספרות והקולנוע27.

העמדה לדין בפני טריבונלים פליליים 28.
בינלאומיים

17:30-16:00ה'ש72276ד"ר קארין קלוו-גולר

התקשורת 29. בתחום  ומשפט  מדיניות 
בחברה הדמוקרטית

17:30-16:00ה'ש72456ד"ר יואב המר

17:30-16:00ה'ש72766ד"ר יאיר רונןזכויות הילד, זהות ואחרות30.

19:30-18:00ה'ש70236פרופ' גדעון ליבזוןדיני משפחה במשפט המוסלמי31.

הערה: מועדי ההגשה של הסמינרים יפורסמו בהמשך.



הפרקטיקה של זכויות אדם בישראל ד”ר תהילה שגיא 

הרעיון שיהווה את עמוד השדרה של הסמינר הוא שזכויות אדם הן כמו קוד פתוח, כלומר, כמו תוכנה 
הן, לפיכך, מושג או רעיון  זכויות אדם  ידי כל מי שחפץ לתרום לה.  שקוד המקור שלה בר פיתוח על 
משפטיים  כלים  ידי  על  רק  ולא  בו  שנעשה  השימוש  באמצעות  ומתעצב  משתנה  נוצר,  שמתהווה, 
אדם,  זכויות  של  זו  תפיסה  וכיוצ”ב.  בינ”ל  דין  בתי  החלטות  פרוטוקולים,  אמנות,  כמו  “קלאסיים” 
באופן שבו  בזכויות אדם בפעולה:  להתבוננות  מובילה  העיסוק האנתרופולוגי בתחום,  המאפיינת את 
המדינה, ארגוני זכויות אדם מקומיים, ארגונים בינ”ל וכל גוף רלוונטי אחר, מפעילים זכויות אדם בשטח. 
הפעולות הללו הן אלו שמייצרות את זכויות האדם ואת המשמעות שלהן והן אינן רק בגדר יישום של 
רעיון שנוצר במקום אחר. במהלך השיעורים נתוודע לאופן שבו הזפטיסטה במקסיקו, ארגוני נשים בהודו 
ובהוואי וארגוני זכויות אדם בפרו ובישראל משנים את המשמעות שניתנת לזכויות אדם בארצות אלו 
באמצעות האופנים שבהם הם פועלים לשם מימושן. המהלך של התבוננות במציאות ויצירת תיאוריה 
מהשטח שימושי במיוחד למשפטנים, שכן זהו המהלך שמאפיין את הפרקטיקה המשפטנית: התבוננות 
במציאות מורכבת וניסיון לעשות לה “תיאורטיזיה” במובן של מציאת מסגרות משפטיות שימסגרו אותה 
באופן שיועיל ללקוח. לפיכך, ההיכרות עם התיאוריות האורגניות, כלומר תיאוריות שצומחות מהמציאות, 

מפתחת ומחדדת את סוג החשיבה שמשפטנים נדרשים לו בחיי היום יום.”

הסמינר  מרצה  בפני  עבודתו  על  )רפרט(  הרצאה  מתן  סמינריונית;  עבודה  הגשת  הקורס:  דרישות 
שימוש  על  בספריה  הדרכה  קבלת  הסמינר;  מפגשי  בכל  נוכחות  בסמינר;  המשתתפים  והתלמידים 

במאגרי מידע משפטיים. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

בג"ץ והביקורת השיפוטית בישראל  פרופ’ יואב דותן
  )Judicial Review in Israel in the High Court of Justice(

שמעוררת  והקשיים  הצידוקים  שיפוטית;  וביקורת  חוקה  דמוקרטיה,  יסוד:  מונחי  שלושה  בין  היחסים 
על  והשלכותיהן  המדינה  במדע  שונות  תיאוריות  בדמוקרטיה;  חוקים  חוקיות  על  שיפוטית  ביקורת 
בישראל;  השיפוטית  הביקורת  על  והשלכותיה  בישראל  החוקתית"  "המהפכה  השיפוטית;  הביקורת 
הדיוני  במישור  בג"ץ  של  הייחודיות  ביניהם;  העבודה  וחלוקת  בישראל  השיפוטית  הביקורת  מוסדות 
בחברה  שינוי  ותהליכי  בג"ץ  פסיקת  הפוליטיות;  הרשויות  לבין  המשפט  בית  בין  היחסים  והמהותי; 

הישראלית.

מרכיבי הציון הסופי: 100% עבודה סמינריונית.

דרישות קדם: משפט חוקתי ומשפט מינהלי.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני הפרטה  ד”ר רונית דוניץ-קידר

בעשורים האחרונים מצויה מדינת ישראל בעיצומם של תהליכי הפרטה מואצים. תהליכי הפרטה אלה, 
המתבצעים באופנים שונים ונושאים לבוש משתנה, תופסים לאחרונה מקום מרכזי גם בדיון המשפטי 
של  הגילויים  מגוון  של  סקירה  תוך  האמורים,  ההפרטה  בתהליכי  נעסוק  הסמינר  במסגרת  בישראל. 
ההפרטה בישראל. כמו כן נדון בסוגיות הנוגעות למגבלות התיאורטיות על ההפרטה, נבחן את השיח 
המשתנה בארץ ובעולם לגבי היחס בין ריכוז ההון בידיים פרטיות לבין המדינה ותפקידיה, ונדון בשאלות 
סמינריוניות  עבודות  לכתוב  יוזמנו  הסטודנטים  ותוצאותיה.  ההפרטה  להסדרת  הנוגעות  המשפטיות 

הנוגעות לנושאים אלה. 

הערה: מיועד למקרים חריגים של תלמידי שנה ד' בלבד.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.

דיני מכרזים  ד”ר עומר דקל

ממשלתיות,  חברות  המקומי,  השלטון  גופי  המדינה,  שבאמצעותו  העיקרי  האמצעי  הינו  המכרז  הליך 
בעשרות  נאמד  ששוויין  בעסקאות  מדובר  כלכליות.  עסקאות  קושרים  ועוד,  סטטוטוריים  תאגידים 
מיליארדי ש"ח מידי שנה. משמעות הדבר הינה שלהליך המכרז נודעת חשיבות עצומה בחיי המסחר 
מספר  המכרזים  לדיני  משפטיות.  ולמחלוקות  להתדיינויות  נרחב  כר  מהווה  והוא  במשק,  והכלכלה 
מאפיינים יחודיים, כגון היותם ב"תפר" שבין המשפט הציבורי למשפט הפרטי, ובכך שהם עדיין בחזקת 

"דין צעיר", שרבים מהיבטיו טרם גובשו באופן סופי.
במסגרת הסמינר בדיני מכרזים יבחנו דיני המכרזים בישראל הן במישור התיאורי והן במישור הביקורתי; 
הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי. במהלך הסמינריון יושם דגש על היבטים משפטיים וכלכליים 

כאחד של מנגנון המכרז וכן על ההיבט ההשוואתי.

מרכיבי הציון הסופי:
15% תמצית העבודה הסמינריונית.

10% פרזנטציה.
75% עבודה סופית.

תנאי השתתפות בסמינר: ציון "עובר" בקורס בדיני מנהל ציבורי.

חומר קריאה עיקרי: פסקי דין שימסרו בשיעור.
ע. דקל, "מכרזים", כרכים א' ו- ב'.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



דיני משפחה במשפט המוסלמי  פרופ’ גדעון ליבזון

עיקרו של הסמינר יעסוק במפגש בין המשפט הישראלי על שני מישוריו: החקיקה והפסיקה לבין ההלכה 
המוסלמית. מפגש זה מביא לידי ביטוי בתחומים שונים של דיני המשפחה בהם קיימת התנגשות בין 
וביגמיה,  נישואין  כגון:  האזרחיים  המשפט  בתי  של  בפסיקתם   נידונו  הגדול  שחלקם  השיטות  שתי 
גירושין, אבהות ומשמורת ילדים וייחוסם, נישואי תערובת, מזונות, מוהר וחלוקות רכוש.  בין היתר תידון 

גם שאלת הסמכויות הנתונות לבתי המשפט ולבתי הדין השרעיים בשאלות אלה. 
בסמינר יידונו ציוני הדרך העיקריים במשפט הישראלי המלווים מפגש זה והדרכים בהם יתמודד המשפט 
הישראלי עם סוגיות אלה תוך השוואה למדינות אחרות מוסלמיות ושאינן מוסלמיות המתמודדות עם 
ומדינה  דת  ביחסי   הזיקה  הכללית  של  רקע השאלה  על  ייעשה  אלה  הדיון בשאלות  דומות.  שאלות 
המסורת  בין  בארץ,  המוסלמית  בחברה  והנסתר  הגלוי  הקיים,  המתח  רקע  על  וכן  ישראל   במדינת 
המתנגשות  בה  הקיימות  חברתיות  נורמות  של  בעטיין  בפועל  יישומה  לבין  המוסלמית  המשפטית  

לעיתים עם מסורת זו.

מרכיבי הציון הסופי: 
25% השתתפות ופרזנטציה.

75% עבודה בכתב.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הזכויות החברתיות  ד”ר שלומית יניסקי-רביד

מטרתו של הסמינר היא לעסוק בזכויות החברתיות הן במישור התאורטי והן במישור הפרקטי.
 

את   לנצל   לאדם   לאפשר   שנועדו   הבסיסיים   החיים   צרכי   כי   להבטיח   באות   החברתיות  הזכויות 
ההזדמנויות  שהחיים  פורשים  בפניו,  יובטחו  לו  ע"י  החברה  בה  הוא  חי. מקובל  לראות  בזכויות  
והזכות  לשוויון  הזכות  גם  כמו  לחינוך  לבריאות,  למדור,  הזכות   החברתיות:   מהזכויות  כחלק  הבאות  
לעבודה, לרבות  זכויות  עובדים  ובטחון  סוציאלי. זכויות אלו נחשבות לזכויות מדרג שני לאחר הזכויות 

האזרחיות הפוליטיות.  
 

הזכויות החברתיות, על מאפייניהן, תוך התמקדות בהצדקות  נבחן את  בחלקו התאורטי של הסמינר 
הנוגעות לזכויות עובדים והזכות לשוויון.

 
בחלק המעשי נבחן סוגיות משפטיות הנוגעות לזכויות חברתיות כאמור. נבדוק מהי המשמעות המעשית 
של הזכות בחיי היום יום. נלמד על ההלכות החדשות החלות לאור העיצוב מחדש של גבולות הזכויות 
החברתיות בפסיקה. נדגים כיצד המשפט יכול לסייע באופן מעשי בהגנה על הזכויות. נבחן את השפעת 

התובנות התאורטיות על האופן הראוי לעיצוב הזכויות ונציע רפורמות משפטיות.
 

מרכיבי הציון הסופי:
15% פרזנטציה

10% נוכחות פעילה
75% עבודה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



החוזה המשפחתי וחוזה הנישואין  פרופ’ שחר ליפשיץ

מטרתו של הסמינר  תהיה לעסוק בחוזה המשפחתי הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי.

חוזים  משפחתיים  רחב של  מגוון  הייחודיים של  בחלק התיאורטי של הסמינר  נבחן את מאפייניהם  
וננסה לעצב מודל להסדרה ראויה של החוזים הללו. במסגרת זו נעשה שימוש נרחב בתיאוריות של דיני 

המשפחה ושל דיני החוזים. 
בחלק המעשי נעסוק בפסיקה הקיימת בנושא החוזה המשפחתי וננסה לחשוף כיצד לצד ההצהרות על 
יישום של דיני החוזים הרגילים, מפעילה הפסיקה במקרים רבים הסדרים ייחודיים המתואמים לאופיים 
תוצרת  משפחתיים  הסכמים  חוק  מעין  נעצב  זה  חלק  של  בסופו  המשפחתיים.  החוזים  של  המיוחד 
הפסיקה הישראלית. בסופו של הסמינר  נקדיש יחידה מיוחדת לניתוח חוזי של הנישואין  ולאפשרות 

לגזור מפריזמה זו כללים שונים של דיני המשפחה.
 

מרכיבי הציון הסופי:  100% על עבודה כתובה מגובה בתחקיר וברפרט.

הנוכחות  בשיעורים היא חובה.

הליך הוגן ושיקולי ענישה לאור משפטו של בילי באד ברומן של הרמן מלוויל  ד”ר רינת קיטאי-סנג’רו

בילי באד, שנידון למוות לאחר שהמית בשוגג קצין שטפל עליו אשמת שקר של  משפטו של המלח 
הסיפור  לאור  נדון  בסמינר  ענישה.  ולשיקולי  הפלילי  ההליך  להוגנות  הנוגעות  סוגיות  מעורר  מרידה, 
במתח שבין שיקולי הענישה השונים ובערובות הפרוצדוראליות הראויות במשפט פלילי רגיל, במשפט 

צבאי ובעת חירום.

תנאי קדם: קריאת הרומן "בילי באד, מלח"  )ישנם עשרה עותקים בספריית המכללה(.
ייערך כבר בשיעור הראשון ותלמידים שלא קראו את הרומן לפני תחילת השנה לא  בוחן בקיאות 

יורשו להשתתף בסמינר. 

מרכיבי הציון הסופי: 
עבודה בכתב – 70%

הרצאה בעל-פה – 15%
נוכחות והשתתפות – 15%

הנוכחות  בשיעורים היא חובה.



המיעוט הערבי במשפט הישראלי: מעמדו וזכויותיו  ד”ר יוסף ג’אברין

לצורך  בישראל.  הערבי  המיעוט  של  המשפטי  מעמדו  של  ביקורתי  משפטי  בניתוח  יעסוק  הסמינריון 
בחקיקה  עולות  שהן  כפי  בישראל,  וערבים  יהודים  בין  שוויון  בענייני  מרכזיות  סוגיות  וננתח  נסקור  כך 
ראשית, בפסיקה עליונה ובמדיניות הממשלה. ניתוח זה יעשה תוך התייחסות להיבטים תיאורטיים של 
שוויון וליישומם הספציפי של היבטים אלה בסוגיות הנדונות. דגש מיוחד יושם בסמינריון על המתח בין 
ובין שוויון אזרחי אינדיווידואלי לשוויון לאומי קולקטיבי, תוך התמקדות  שוויון פורמאלי לשוויון מהותי, 

במעורבותו של המשפט בהחרפת מתחים אלה, או מנגד, מיתונם. 
הסמינריון יעסוק בבחינה כללית של המיעוט הערבי במשפט הישראלי לרבות בניתוח זכויות בעלות אופי 
קבוצתי, לרבות זכויות תרבותיות, הזכות לייצוג הולם במוסדות הכרעה כלל חברתיים, הזכות להקצאה 
ההעדפה  סוגיית  וכן  הערבית  השפה  של  מעמדה  המדינה,  של  וסימבוליים  חומריים  טובין  של  שווה 

המתקנת.

הערה: הסמינריון אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בקורס " מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי
בישראל". 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

העמדה לדין בפני טריבונלים פלילייים בינלאומיים  ד”ר קארין קלוו-גולר

הסמינריון יעסוק בניתוח היבטים שונים של טריבונלים פלילים בינלאומיים ובבית הדין הפלילי הבינלאומי 
התובע:  והדיוני;  המהותי  הדין  השיפוט,  סמכות  להקמתם,  המשפטי  והבסיס  הרקע  כולל:  הקבוע, 
סמכויותיו ושיקול דעתו; התנאים להעברת החשוד/הנאשם; מהו "משפט הוגן" לאור חוקות הטריבונלים 
ובית הדין הפלילי הקבוע ממועד פתיחת  רומא? שיתוף פעולה של המדינות עם הטריבונלים  ואמנת 
ההליך עד למועד ביצוע העונש; ההתפתחות בזכויות הקורבן. כמו כן, ידונו החלטות ופסקי דין חשובים 

במיוחד.  

א.  המפגשים שבסמסטר א' מוקדשים להרצאות של המרצה על נושא הסמינר, למעט שתי פגישות
  שבהן המרצה תתמקד בהיבטים פורמאליים ומהותיים של עבודה סמינריונית, ודרכי הצגת נושא.

הלימודים.  שנת  בתחילת  הסמינר  באתר  יופיעו  ביבליוגרפיה,  כולל  מחקר  נושאי    רשימת 
  על כל המשתתף בסמינר לבחור נושא אחד ברשימת נושאי מחקר, ועד לא יאוחר מיום 6.12.10

  יודיע למרצה על:
  - הנושא הנבחר לעבודה הסמינריונית.

  - התאריך המועדף להצגת הרפרט אודות נושא העבודה.
     עד לאמצע סמסטר א’, על כל משתתף בסמינר להגיש למרצה ראשי פרקים בדף מודפס על
     מהות הרפרט והעבודה המתוכננת. הגשת ראשי פרקים הינה תנאי בלעדיו לא ניתן להציג נושא.

ב.  בפגישות  שבסמסטר ב' כל סטודנט יציג את הנושא שבחר. הזמן המוקצב לכל סטודנט
  כדי להציג את הנושא הוא 40 דקות. לאחר מכן, 5 דקות יוקדשו לשאלות ותשובות למשתתפים.

  סטודנט אשר לא הציג נושא, אינו רשאי להגיש עבודה סמינריונית. 

ג.  מרכיבי הציון: 
  20% נוכחות )חובה( והשתתפות פעילה במפגשים כולל הצגת הנושא. 



  80% הגשת עבודה סמינריונית כמפורט להלן.

ד.  היקף העבודה סמינריונית ינוע בין 7,500 - 15,000  מילים )כולל הערות השוליים(. הסטודנט יציין
  על שער העבודה את מספר המלים בעבודה. יש להדפיס את העבודה בגופן דוד, גודל 12,  מרחק

  בין השורות: 1.5. 

ה.  הודעה על מועד הגשת העבודה תועבר למשתתפים בתחילת שנת הלימודים.

הרשות המינהלית בין הציבור לפרט  פרופ’ יואב דותן

ההבחנה בין השוק הפרטי לבין התחום הציבורי; גופים "דו-מהותיים"; הפרטה – משמעות והשלכות; 
הכללים הדיוניים החלים על רשויות השלטון בהתדיינויות אזרחיות; סמכות השיפוט בהתדיינויות כנגד 
הרשות  של  המעמד  וכד'(;  השתקים  מינהליות,  הבטחות  )חוזים,  מינהליים  חיובים  מינהליות;  רשויות 

השלטונית בדיני הנזיקין; פיצויים ללא אשם; עוולות חוקתיות.

מרכיבי הציון הסופי: 100% עבודה סמינריונית.
ציון עובר בפרזנטציה - תנאי מוקדם להגשת עבודה סמינריונית.

דרישות קדם: "דיני חוקה" ו"דיני מנהל ציבורי" )רצוי לימוד במקביל של "דיני חוזים" ו"דיני נזיקין"(.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

הרשעת חפים מפשע - הגורמים לתופעה ופתרונות ראייתיים ודיוניים  פרופ’ בועז סנג’רו

א.  תאור הסמינר

  הסמינר יעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:

  1. הסכנה של הרשעת חפים-מפשע;
  2. מקורותיה של סכנה זו, לרבות: הרשעה על סמך הודאה בלבד; הפער שבין האמת העובדתית

לבין ה"אמת" המשפטית; השיטה האדברסרית; תפישת התפקיד של חוקרי משטרה
עדי  )לרבות  עדים  של  טעויות  החשוד";  "אשמת  של  המוטעית  הקונספציה  פרקליטים;   ושל 
ראייה( ושל שופטים; ייצוג גרוע של סניגור; ראיות נסיבתיות מטעות; ראיות מדעיות )כגון: טביעת 
ואפשרות  זיהוי  ראיות  הטעות;  ואפשרות  אלכוהול(  או  סמים  לאיתור  בדיקות  ד.נ.א.,  אצבעות, 

הטעות; היעדר בטיחות בפיתוח מכשירים ותוכנות המפיקים ראיות משפטיות;
  3. פתרונות ראייתיים אפשריים, לרבות: קביעת משקלה הנכון של ההודאה; קביעת משקלה הנכון

      של עדות ראייה; קביעת משקלה הנכון של השוואה גנטית; קביעת משקלה הנכון של השוואת
      טביעות אצבע; קביעת משקלה הנכון של בדיקת שכרות; קביעת משקלה הנכון של בדיקת

     סמים; קביעת משקלן הנכון של ראיות אחרות; קביעת כלל שלפיו אין להרשיע על סמך ראיה
      יחידה כלשהי; דרישת ה"סיוע"; התייחסות למכשירים המשמשים להפקת ראיות במשפט הפלילי

     כאל "safety critical systems"; הנהגת תורה של בטיחות במשפט הפלילי; ועוד. 
  4. הכלים הדיוניים והאחרים הרלוואנטיים לנושא הסמינר, לרבות: המשפט החוזר; הערעור הפלילי  

      )האם רק בשאלות משפטיות או גם בשאלות עובדתיות? האם גם באשר לממצאי מהימנות?
     האם יש להמשיך לאפשר ערעור על זיכוי?(;  הדיון הנוסף; התיישנות; חנינה; עיכוב הליכים; סיכון

     כפול; ספק סביר; אופן ההכרעה )הרשעה רק פה אחד או גם ברוב דעות?(; ועוד. 



התלמידים יוכלו להציע לעבודותיהם גם נושאים שלא נזכרו לעיל.

ב.  מתכונת הסמינר
  סמינר שנתי, לתלמידי שנה ג' בלבד. 

ג.  מרכיבי הציון הסופי
  עבודה בכתב - 70%;

  הרצאה  - 20%;
  השתתפות - 10%.

ד.  תנאי קדם:
  ציון 70 לפחות בקורסי היסוד "דיני עונשין", "דיון פלילי", ו"דיני ראיות" )די בלימוד במקביל

  של הקורס "דיני ראיות"(.

ה.  הנוכחות בשיעורים היא חובה.

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

זכויות אדם – הישגים וכשלונות  ד”ר יובל לבנת

מדינות דמוקרטיות-ליברליות מציעות הגנה על זכויות האדם "הקלאסיות", בעיקר מן התחום האזרחי 
מכיוונים  הקלאסיות,  האדם  זכויות  מערך  על  ביקורת  נמתחת  עשורים  כשני  מזה  ואולם,  והפוליטי. 
האופי  את  ומבנה  שמדגיש  ככזה  הקלאסיות  הזכויות  מערך  את  ביקרו  קהילתניות  גישות  שונים. 
האינדיבידואליסטי של פרטים בחברה המודרנית, תוך הזנחת הפן הקהילתי של זכויות האדם. תיאוריות 
תוך הבניית האישה  גברי,  ככזה שמבוסס על מודל  הזכויות הקלאסיות  ביקרו את מערך  פמיניסטיות 
כ"שונה", בד בבד עם התעלמות מצרכיה הייחודיים, הן מבחינה ביולוגית, והן מבחינה חברתית. אנשי 
הקיימים  הפערים  את  מסווה  הקלאסיות  האדם  זכויות  שמערך  טענו  המשפט  של  הביקורתי  הניתוח 
בחברה, ואילו כותבים סוציאליסטים הדגישו את הבכורה שניתנה לזכויות הפוליטיות והאזרחיות במערך 

הזכויות הקלאסיות, על חשבון זכויות חברתיות וכלכליות.
בסמינר נדון בהישגים של מערך זכויות האדם הקלאסיות, כמו גם בכשלונות של מערך זה, ובאופן בו ניתן 

וראוי להתמודד עם כשלונות אלו.  
 

מרכיבי הציון הסופי:
20% השתתפות פעילה בשיעורים + פרזנטציה. 

80% עבודה סמינריונית. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות הילד, זהות ואחרות  ד”ר יאיר רונן



זכויות הילד, זהות ואחרות ד”ר יאיר רונן

בסמינר תפותח הבנתם של נושאים אלו וזיקת הגומלין ביניהם  כאשר המציאות הישראלית בחזית שדה 
הראיה שלנו. הדיון המבואי יהיה בין תחומי ויכלול טקסטים מדיסציפלינות שונות מתחומי מדעי הרוח 

והחברה. 

מרכיבי הציון הסופי:
30% הצגה בע"פ. 

70% עבודה בכתב. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה  ד”ר רינת קיטאי-סנג’רו

ההליך הפלילי משקף מתח מתמיד בין הצורך לאכוף את החוק לבין הרצון לשמור על זכויותיהם של 
חשודים ונאשמים ולמנוע פגיעה בחפים מפשע. ישנם מלומדים התובעים להכיר גם בזכותם של נפגעי 
עבירה ליטול חלק פעיל בהליך הפלילי. הסמינר יעסוק במתח שבין האינטרסים השונים ובנקודת האיזון 

הראויה ביניהם.

מרכיבי הציון הסופי: 
עבודה בכתב – 70%
הרצאה בע"פ – 15%

נוכחות והשתתפות – 15%

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות יוצרים  ד”ר דוד א. דעואל

שמה של זכות היוצרים )Copyright( הולך לפניה כמלכת הקנין הרוחני, והסמינר שלנו יתן כבוד למלכה 
שזכתה לא מכבר לאדרת מלכות חדשה - חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, משידון בכמה מן היקרים 
שבאוצרותיה: חומרים ברי-הגנה - מקוריות ויצירתיות, רעיון וביטוי, קיבוע, פונקציונאליות, תוכנות מחשב, 
מאגרי נתונים, יצירות אדריכליות, יצירה נגזרת ויצירת לקט; הזכויות הבלעדיות וסייגיהן, ובהם - "טיפול 
הוגן"/"שימוש הוגן" )Fair use(; הפרה - ישירה, שילוחית ותורמת; אתגרי העידן הדיגיטלי, לרבות עיקרי 
ובעלי   ISPs ואחריות  מ-1998(   DMCA-ה( הדיגיטלי  במילניום  יוצרים  זכות  אודות  האמריקני  החוק 
ועבודת  בכיתה  בדיונים  אקטיבית  השתתפות  תידרשנה  שלישי.  צד  בידי  יוצרים  זכות  להפרת  אתרים 

הכנה נאותה לקראתם, שבמרכזה קריאות חובה משיעור לשיעור, חלקן באנגלית.

מרכיבי הציון הסופי:
65% עבור עבודת גמר סמינריונית בהיקף של 20 עמ',



שתוגש לא יאוחר מן היום ה-60 שלאחר סיום הסמינר.
20% עבור עבודה קצרה )כ-7 עמ'( שתוגש במהלך הסמסטר הראשון.

15% עבור השתתפות פעילה ותורמת במפגשים.

במסגרת הערכת איכות התוצרים, יושם דגש על התנסחות בהירה ועל חשיבה וניתוח בכלים משפטיים.
כיוון שעמידה בזמנים היא יסוד מוסד בעבודת עוה"ד, לא יתאפשרו כל איחורים שהם בהגשת עבודות 

ומילוי מטלות, וביצוע באיחור ייחשב כאי-ביצוע, על כל המשתמע מכך לענין הציון הסופי. 

תנאי קדם: ההשתתפות בסמינר מותנית בהשלמת קורסי החובה "דיני חוזים" ו"דיני נזיקין" ובהשלמת 
קורס החובה "דיני קניין" בציון "עובר" או לימודו במקביל. 

רצופים,  לא  מפגשים  משני  העדרות   - נוחותו  לפי   - סטודנט  לכל  תותר  אך  חובה:  הינה  הנוכחות 
שבמסגרתם לא הועדה לו מטלה אישית כלשהי, מבלי הודעה מוקדמת וללא כל חובת הסבר. דלתות 
הכתה תיסגרנה בחלוף 5 דקות משעת ההתחלה היעודה, למניעת הפרעות מן המשתתפים והמאחרים 

לא יורשו להיכנס וייחשבו כמי שנעדרו מן המפגש.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זכויות קיבוציות, זכויות מיעוטים ורב תרבותיות  ד”ר ראיף זריק

בשני העשורים האחרונים אנו עדים לתחיה מחדש של שיח לאומי ושל שיח זהות בכלל, לרבות עליית 
מרכזיותה של התרבות ככלי ניתוח והגורם המרכזי בעיצוב החברה.

בהיבטים  יתמקד  הדיון  אלה.  לתופעות  מגיב  המשפט  בה  לצורה  הנוגעות  בשאלות  יתמקד  הסמינר 
זכויות  תיאורטיים שונים הנוגעים ליחסו של הליברליזם לשאלות של לאומיות, דת ושל תרבות בכלל, 
אינדיוידואליות. זכויות  לעומת  קבוצתיות  זכויות  בשיח  הקשורים  הקשיים  ועל  ילידים  וזכויות  מהגרים 

במהלך הסמינר נדון בדוגמאות שונות הן מן הפסיקה והן מהסדרים חקיקתיים מהארץ, מהעולם ובפרט 
ארה"ב, קנדה וצרפת.

מרכיבי הציון הסופי:
20% השתתפות פעילה .

10% הצגת רפראט.
70% עבודה מסכמת .

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

זקנה וזכויות אזרח בישראל  ד”ר ישראל דורון

האנושית  החברה  הזדקנות  של  הדמוגרפית  לדרמה  המשפט  בתגובת  דיון  ומעורר  סוקר  הסמינר 
והישראלית תוך דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסיה הזקנה בישראל.

)דמוגרפיים,  מגוונים  היבטים  אודות  כללי  ידע  הענקת  הבאים:  בתחומים  יעסוק  הסמינר  היתר,  בין 
האנושית  החברה  הזדקנות  של  הדמוגרפית  המהפיכה  של  ואחרים(  סוציולוגיים  תרבותיים,  כלכליים, 
והישראלית; סקירת החקיקה והפסיקה בישראל המתייחסת לאוכלוסיה הזקנה וזכויותיה; הצגת מגמות 



זכויותיהם  על  והגנה  בחברה  הזקנים  מעמד  קידום  על  דגש  עם  והזיקנה  המשפט  בתחום  חדשניות 
הבסיסיות; הענקת כלים לקדם את זכויות הזקנים בישראל באמצעות המשפט.

המטלה בקורס היא הגשת עבודה סמינריונית בהיקף מקסימאלי של 30 עמודים, וכן הגשת מצגת בת 
20 דקות אודות נושא העבודה.

הציון בקורס מבוסס על ציון העבודה, ציון בגין המצגת, וכן ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה בכיתה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

חופש הביטוי והגבלתו  ד”ר יואב המר

אחת החירויות המרכזיות במדינה דמוקרטית היא חירות הביטוי. בסמינר זה נעסוק במאפיינים המייחדים 
נדון  זו מעמד מיוחד.  ובטיעונים הדורשים להקנות לחירות  זו ומבדילים אותה מחירות הפעולה  חירות 
במספר טיעונים בעד חופש הביטוי: טיעון האמת, טיעון האוטונומיה, הטיעון מדמוקרטיה, והטיעון על 
דרך השלילה. לאחר מכן נעסוק בהיקף חופש הביטוי ונדון בסוגיות כמו האם פעולות מסויימות צריכות 
להחשב כביטויים, האם הזכות לחופש ביטוי היא נגטיבית או פוזיטיבית )קרי: דורשת לשם הבטחתה 
פעולה של מישהו(. לאחר מכן נדון בהגבלת חופש הביטוי. נלמד על הבחנות בין סוגים שונים של הגבלות 
על חופש הביטוי ועל המבחנים המשפטיים המאזנים בין חופש הביטוי לבין אינטרסים שונים. בחלקו 

האחרון של הסמינר נדון בסוגיות ספציפיות – דיבה ופגיעה בפרטיות, פורנוגרפיה, חופש העיתונות.

מרכיבי הציון הסופי:
70% עבודה סמינריונית.

10% פרזנטציה.
20% נוכחות והשתתפות בדיונים בכתה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו  ד”ר יעקב בן שמש

הישראלי  במשפט  שהתרחשה  החוקתית"  "המהפכה  במוקד  עומד  וחירותו  האדם  כבוד  יסוד:  חוק 
באמצע שנות התשעים, והוא יעמוד במרכזו של הסמינר. נבחן את נסיבות חקיקתו ואת הליכי הפיכתו 
פורשו  בו  והאופן  בו,  שנקבעו  ההסדרים  את  נבחן  מכן  ולאחר  החוקתית,  המהפכה  של  היסוד  לאבן 
יהודית  בפסיקה. נבחן את פיסקת המטרה המעגנת לראשונה את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה 
ודמוקרטית, ונדבר על הזכויות השונות שנכללות בו, הן אלה המנויות בו במפורש, והן אלה שנוספו לו 

באמצעות פרשנות שיפוטית. 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 35% השתתפות ורפרט.

65% עבודה בכתב.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



כללי פסילה של ראיות  ד”ר דורון מנשה

הסמינר יעסוק בשאלה האם רצוי המהלך ההיסטורי של דיני הראיות מ"קבילות" ל-"משקל" או מ-"כללי 
נעסוק בשאלות של התמקצעות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגניטיבית  הוכחה".  ל-"חופש  הוכחה" 
חופש ההוכחה.  על שאלת  והשפעתה  להוליזם ראייתי  ראייתי  בין אטומיזם  האוניברסאלית, האבחנה 
נבקש לנתח את עיקרון הרלוונטיות הראייתי ואת כללי הפסילה הבאים: פסלות ראיות עקב אי חוקיות 
בדרך השגתן; עדות שמיעה וחריגיה; עדות סברה; מעשים קודמים והחריגים המרכזיים: שיטה ומעשים 
עדויות הבאת  איסור  המקסימאלית;  הראיה  מעיקרון  וההבחנה  ביותר  הראיה הטובה  כלל  דומים; 

בעל-פה נגד מסמכים בכתב. הקורס יתמקד בהליך הפלילי. 

מרכיבי הציון הסופי: נוכחות, הרצאה בעל-פה ועבודה סמינריונית – 100%.    

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

לשון הרע והגנת הפרטיות  ד”ר תמר גידרון

ההגנה על שמו הטוב של האדם, על פרטיותו, האוטונומיה שלו, המוניטין המסחרי שלו וזכויות אחרות 
נלוות, בעלות אופי אישי וכלכלי, מוגנות באמצעות כללים משפטיים מגוונים, המשקפים ערכים מגוונים, 
במרבית שיטות המשפט המודרניות. הגנה זו הופכת להיות מורכבת ומסובכת יותר לאור התחרות הרבה 
באופן  והמקצועיים  הפרטיים  לחיינו  ויותר  יותר  החודרת  והמשודרת  הכתובה  התקשורת-  אמצעי  בין 
הפוגע בשם הטוב ובפרטיות שכל כך דרושה לנו בחברה המודרנית. לצד אלו בולטת מלחמת ההשמצות 

המסחריות שגם בהן יש פגיעה בשם הטוב המסחרי של מי שנפגע בדרך זו.
לצד חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות- שהם שני מקורות ההגנה המובהקים ביותר המגנים 
על הזכות לשם טוב ולפרטיות- נעסוק בסמינר גם בחיקוקים נוספים המקנים הגנה רחבה, כמו עוולות 
וגם בעוולות  נקודתיות כמו שקר מפגיע )שעוסק בהשמצה  המסגרת רשלנות והפרת חובה חקוקה, 
על ידי פרטים(, תיאור כוזב )שעוסק בין השאר בהשמצות בים מתחרים מסחריים(, הזכות לפרסום של 
ידוענים והאפשרות שלהם לעשות שימוש פרסומי כלכלי בדמותם ובשמם ועוד. לצד העיסוק במשפט 
הישראלי נעמוד גם על ההיבט התרבותי/ערכי /חברתי, שלו תפקיד מכריע בהחלטה אם פרסום כזה 
או אחר מהווה לשון הרע וננתח תופעות בולטות של השמצות בעיתונות הכתובה ובאינטרנט. הנושאים 
היישומי שעיקרו  והן בצד  וכבוד האדם  סוגיית השם הטוב  הן בצד התיאורטי של  יעסקו  לסמינריונים 
באילוצי העיתונות בחברה המודרנית, סכומי הפיצויים הנפסקים בתביעות על פגיעה בשם הטוב וסוגיות 

רלבנטיות אחרות המתעוררות באופן שוטף במדיה הישראלית. 

תנאי קדם: דיני נזיקין.

מרכיבי הציון הסופי: 

30% פרזנטציה.
70% עבודה בכתב.

הערה: הסמינריון אינו פתוח לתלמידים שלמדו או לומדים את קורס הבחירה "דיני לשון הרע".

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



מדיניות ומשפט בתחום התקשורת בחברה הדמוקרטית  ד”ר יואב המר

בסמינר נעסוק בבעיות המתעוררות בתחום התקשורת ובדרכים אפשריות להסדרה המשפטית שלהן.
נבחן מה צריכים להיות תפקידיה של התקשורת במדינה דמוקרטית. כדי לענות על כך נציג תפישות 
דמוקרטיה  פלורליסטית,  דמוקרטיה  אליטיסטית,  )דמוקרטיה  דמוקרטיה  של  למהותה  ביחס  שונות 
התקשורת  לתפקידי  בנוגע  מהן  אחת  מכל  שנגזר  מה  ונבחן  “מורכבת”(  דמוקרטיה  רפובליקנית, 
ולמדיניות תקשורת. לאחר שנפרט מהם תפקידי התקשורת נבחן האם במצב הנוכחי התקשורת ממלאת 
תפקידים אלה. נצביע בענין זה על ההשלכות שיש לעובדה שאמצעי התקשורת במדינות דמוקרטיות 
בקביעת  הרייטינג  של  החשיבות  למשל,  להרוויח.  הניסיון  על-ידי  ומונחים  פרטית  בבעלות  ברובם  הם 
תכנים או הכוח שיש למפרסמים לקבוע תכנים תקשורתיים בגלל העובדה שחלק נכבד מהכנסותיהם 
של אמצעי תקשורת מגיע מהמפרסמים. נבחן אילו אמצעים משפטיים ניתן לנקוט כדי לפתור בעיות 
אלה ולהביא לכך שאמצעי התקשורת ימלאו את תפקידיהם בצורה מוצלחת יותר. בבחינה זו נתמקד 

בחשש שאמצעים כאלה מגבילים את חופש העיתונות ואת חופש הביטוי.
והגבלות  התקשורת  באמצעי  בעלות  של  גבוהה  ריכוזיות  היתר:  בין  הן,  בסמינר  בהן  שנעסוק  סוגיות 
משפטיות על הריכוזיות, הסדרים משפטיים בנוגע לזכויות יוצרים והשפעתם על התכנים התקשורתיים, 
רב- שלה,  ורגולציה  האינטרנט  של  המשמעות  התרבותיים,  והתכנים  התקשורת  בתחום  גלובליזציה 

התקשורת,  אמצעי  של  יתר  זכויות  העיתונות,  חופש  של  המשמעות  התקשורת,  ואמצעי  תרבותיות 
ההגנה על השם הטוב ועל הפרטיות, ההסדרה הקיימת בישראל ביחס לתכנים. 

חובות בקורס: נוכחות סדירה, פרזנטציה, הגשת עבודה סופית.

מרכיבי הציון הסופי: 70% עבודה סופית. 10% פרזנטציה. 20% השתתפות בדיונים הכתתיים.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.

מיסוי מקרקעין  ד”ר בני קלדרון

עורך הדין בתחום האזרחי-מסחרי. שיקולי מס  נפרד מעבודתו של  הן חלק בלתי  עסקאות מקרקעין 
משפיעים הן על האופן שבו נבנות ונעשות עסקאות נדל"ן והן על כדאיות ביצוען, כך שיש צורך לבחון 
שיקולים אלה לפני ביצוע כל עסקה. הסמינריון נועד לתת כלים לביצוע הבחינה המיסויית, תוך עמידה 
על עקרונות חוק מיסוי מקרקעין ודיון בסוגיות מיסוי מרכזיות שעולות ובתכנוני מס אפשריים. במסגרת 
הסמינריון יידונו, בין היתר, התפר בין פקודת מס הכנסה לבין חוק מיסוי מקרקעין, שווי המכירה והרכישה 
והניכויים מהשבח, חישוב מס השבח ומס הרכישה, מיסוי איגודי מקרקעין, מיסוי אופציות במקרקעין 
וחוזים עם תנאי מתלה, עסקאות בזכויות בניה, מיסוי דירות מגורים, עסקאות קומבינציה, מיסוי קבוצות 

רכישה ועסקאות פינוי-בינוי ועיבוי-בינוי )תמ"א 38(.

תנאי קדם: לימודי דיני מסים במקביל.

מרכיבי הציון הסופי:
עבודה סמינריונית – 80%.

הצגת הנושא – 10%.
השתתפות פעילה – 10%.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



משפט בראי הספרות והקולנוע ד”ר עידו פורת

הסמינר מיועד לאוהבי הספרות והקולנוע. במוקד הסמינר בחינה של השתקפות המשפט במספר יצירות 
ספרותיות )בעיקר סיפורים קצרים ונובלות( וכן בסרטי קולנוע. במהלך הסמינר יידונו גישות שונות לניתוח 
ספרותי וקולנועי של המשפט, ולבחינת המשפט באמצעות השתקפותו בספרות ובקולנוע. לאחר מכן 
ייבחנו אספקטים משפטיים שונים על פי השתקפותם ביצירות השונות: חוק מול צדק, משפט פוזיטיבי 
במהלך  ועוד.  המשפטי  ההליך  השופט,  דמות  הדין,  עורך  דמות  הענישה,  מטרות  הטבע,  משפט  מול 
הקורס נקרא סיפורים משל קפקא, )במושבת העונשין( מלוויל )ברטלבי, בילי בד(, קאמי )הנפילה(, וכן 
נצפה בסרטים כגון "האלמנה מסנט פייר", ו"על פשעים ועבירות קלות" )רשימת היצירות אינה סגורה 
ניירות תגובה, על היצירות השונות. במהלך  יגישו  יכולה להשתנות במהלך הסמינר(. התלמידים  והיא 
הקורס יידרשו התלמידים לבחור יצירה ספרותית או סרט קולנוע הנוגעים למשפט ולהציגו בכיתה. חלקו 
השני של הסמינר יוקדש להצגת עבודות התלמידים ולניתוח משותף של היצירות שהתלמידים בחרו. 
החלק השני של הסמינר יוקדש לדיון בעבודות התלמידים ובפרזנטציות של התלמידים. כמו כן, יוקדש 
זמן רב לעזרה לתלמידים בהבנת הפורמט של עבודה סמינריונית ובתהליך המחקר והכתיבה של עבודה 

סמינריונית. 

מרכיבי הציון הסופי:
 20% ניירות תגובה.

 80% עבודת סמינר.
 יינתן ציון מיטיב בעבור השתתפות פעילה על סמך חומר הקריאה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עבירות המגבילות את חופש הביטוי  ד”ר חאלד גנאים

הסמינר יעסוק בניתוח הדין המצוי באשר לעבירות המגבילות את חופש הביטוי, למשל: הסתה, המרדה, 
לשון הרע, הסתה לגזענות, פגיעות ברגשי דת, סוב-יודיצה, זילות בית המשפט והעלבת עובדי ציבור; 
ובהעלאת רעיונות לדין רצוי. בנוסף, יידונו הנושאים הבאים: הערכים המוגנים; היחס בין עבירת ההסתה 
בין לשון הרע על קבוצות לבין הסתה לגזענות;   ולבין עבירת לשון הרע;  היחס  לבין עבירת ההמרדה 
היחס בין שידול לבין הסתה;  ההבחנה בין דעה לבין עובדה;  לשון הרע על מת, על תאגיד, על קבוצות, 
על  ההגנה  הפרסום;   אמת  הגנת  השלטון;   רשויות  על  ביקורת  וכן  ציבור  עובדי  על  ציבור,  אישי  על 
אינטרס ציבורי בפרסום;  חוקתיות האיסורים העונשיים לאור חופש הביטוי, לרבות מעמדם של אמצעי 

התקשורת לעומת אדם מן השורה.

מתכונת הסמינר: סמינר שנתי, מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד.

מרכיבי הציון הסופי: 
הגשת עבודה סמינריונית שמשקלה 80% מהציון הסופי, וכן 20% עבור הפרזנטציה והשתתפות פעילה 

וראויה בסמינר.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עבירות נגזרות – ניסיון ושותפות  ד”ר שחר אלדר



עבירות נגזרות – ניסיון ושותפות ד”ר שחר אלדר

עקרונות היסוד של המשפט הפלילי הם: עיקרון החוקיות, עיקרון האשמה והעיקרון לפיו אין עונשין על 
יסודותיה של עבירה הקבועה בחוק. כך,  יורשע רק אם התקיימו כל  דברים שבלב )מחשבות(. נאשם 
למשל, יורשע כגנב רק מי שביצע מעשה מוגמר של גניבה בליווי היסוד הנפשי הקבוע בעבירה זו. יחד 
עם האמור, המשפט מכיר בסדרה של עבירות נגזרות כבסיס להרשעה. הסמינר יסקור את הקטגוריות 
ניתוח  של הניסיון הפלילי, הניסיון הבלתי צליח, הקשר הפלילי,  ויציג  השונות של העבירות הנגזרות, 

השידול, ההסתה, הסיוע, הביצוע באמצעות אחר והאחריות למעשי שותפים לעבירה. 
של  יותר  מעמיקה  בהבנה  שמעוניין  למי  ומיועד  עונשין",  "דיני  הבסיסי  לקורס  המשך  מהווה  הסמינר 

המשפט הפלילי. 

מתכונת הסמינר: סמינר שנתי, מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד.

מרכיבי הציון הסופי: 100% עבודה בכתב.

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

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עבירות צווארון לבן  ד”ר צבי גבאי

בשנים האחרונות נדמה כי חלה עלייה בכמות החקירות וכמות התיקים הפליליים הנמצאים בטיפול גופי 
יבקש לבחון את מאפייניה  ובתי המשפט אשר עניינם עבירות צווארון לבן.  הסמינר  האכיפה השונים 
לצורך  הרחוב.   עבריינות  או  הכחול  הצווארון  לעבריינות  השוואה  תוך  זו,  עבריינות  סוג  של  העיקריים 
ונבחן את האופן שבו מערכת המשפט  בין קבוצות אלה,  והשונים  נברר מהם האלמנטים הדומים  כך 

מתייחסת לעבריינות הצווארון הלבן, הן מבחינת הדין הראוי והן מבחינת הדין המצוי.  

לפי  עבירות  ובכללן  זה,  עבריינות  לסוג  טיפוסיות  עבירות  מספר  נסקור  הראשון,  הסמסטר  במסגרת 
חוק ניירות ערך, עבירת השוחד, עבירת המרמה והפרת אמונים ועבירת לפי חוק מימון מפלגות.  נדון 
במאפיינים המייחדים עבירות אלה, החל משלב חקירתן ועד לענישה הראויה והמצויה, תוך בחינת פסקי 
כל  יבחר  השני,  הסמסטר  במסגרת  הלבן.   הצווארון  עבירות  בתחום  העוסקים  מרכזיים  ומאמרים  דין 
סטודנט עבירה טיפוסית לתחום עבריינות זה, אם מהתקשורת ואם מפסקי הדין והמאמרים העוסקים 
בתחום, ויערוך מחקר מעמיק יותר בתחום שנבחר, תוך השוואה בין הדין הרצוי והדין המצוי ומתן דגש 

לכשלים והקשיים היחודיים לתחום הצווארון הלבן. 

מרכיבי הציון הסופי:
 85% עבודת הסמינר.
 15% הרפרט בכיתה.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.



עוולות מסחריות  ד”ר אמיר חורי

נראה כי היצר לחקות הינו קדום כמו היצר ליצור. עוד בימי רומי העתיקה, עשו סוחרים ברחבי יבשת 
השני  שהיצר  ככל  כי  נראה  ואולם,   .FORTIS דאז  היוקרתי  השם  את  שנשאו  מחרס  כדים  אירופה 
מבורך בעיקרו, היצר הראשון מגונה ביסודו. הדברים מקבלים משנה תוקף בעולם המודרני הרווי מסחר 
זו, ככל שחיי המסחר התרחבו כך גם צצו והתפתחו עוולות מסחריות  זו אף  במוצרים ובשירותים. לא 

שונות ובעקבות כך החוקים שנועדו להסדירם.
 

סמינר זה עוסק במגוון העוולות המסחריות לרבות גניבת עין, תיאור כוזב, התערבות לא הוגנת, גזל סוד 
מסחרי, עשיית עושר ולא במשפט, ותחרות בלתי הוגנת. בסקירה של המשפט הנוהג והרצוי, אבחן את 
הצידוקים לקיומן של עוולות אלה ואת יסודותיהן, וכן אבחן את יחסי הגומלין ביניהן, ואת אופן היישום 
שלהן בהיבטים שונים לרבות במסחר, בקניין רוחני ובאינטרנט. בנוסף, אתייחס בסמינר לפסיקה הענפה 
בארץ אשר תרמה, ללא ספק ,לעיצוב דמותם של דיני העוולות המסחריות בישראל. בנוסף, להתמקדותו 
ומערב  ארה"ב  ובמיוחד  אחרות  בארצות  המשפטי  למצב  יתייחס  הסמינר  בישראל,  המשפטי  במצב 

אירופה וזאת במטרה למקם את השיח המשפטי בארץ במסגרת השיח המשפטי הכללי בעניין זה.
 

בהקשר זה נדון בחוקים בעלי נגיעה ישירה לנושא לרבות חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, חוק 
עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט - 1979, חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; 
וציונים  מקור  כינויי  חוק   ;1940 סחורות,  סימני  פקודת  התשל"ב-1972;  )נ"ח(,  המסחר  סימני  פקודת 

גאוגרפיים, התשכ"ה-1965. 
 

הסמינר יחולק לשלושה שלבים. בשלב הראשון אציג את עיקרי דיני העוולות המסחריות בישראל. בשלב 
השני יציג כל סטודנט וסטודנטית את נושא עבודתו/ה. בשלב השלישי, ת/יגיש כל סטודנט/ית עבודת 

גמר קצרה שהיקפה בסביבות 20 עמודים. הציון בעבודת הגמר הוא הציון של הסמינר. 
 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עשיית עושר ולא במשפט  ד”ר רונית דוניץ-קידר

הסמינר מבקש לבחון את ההיבטים השונים של העיקרון הקובע השבה בעקבות התעשרות שלא על-פי 
זכות שבדין. הלימוד בסמינר ייעשה במסגרת שלוש חטיבות מרכזיות:

I – הבסיס הרעיוני: חטיבה זו תבחן את הבסיס הרעיוני לתפישה המחייבת השבה בעקבות התעשרות 
בלתי מוצדקת. במסגרת זו יידונו שאלות הנוגעות להעדפת העיקרון של התעשרות בלתי מוצדקת על-

פני תפישות  אחרות )כגון "זה נהנה וזה לא חסר" המוכרת במשפט העברי ובשיטות משפט אחרות(, 
ולערכים השונים העומדים בבסיס כל אחת מתפישות אלה. עוד יידון היחס בין דיני עשיית עושר לענפים 
שבין  ליחס  הנוגעות  שאלות  וכן  הקניין(,  מדיני  והן  החיובים  מדיני  )הן  האזרחי  המשפט  של  אחרים 
ההסדרים שקובע חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 לבין הסדרים שנקבעו בחוקים אחרים.

את  ננתח  זה  חלק  במסגרת  השונות:  החבות  ועילות  ההגנות,  עושר,  עשיית  בחוק  ההסדר   –  II 
המרכיבים השונים של עקרון היסוד כפי שנקבע בחוק ובפסיקה, את ההגנות העומדות כנגד התביעה, 



ואת העילות המרכזיות ליצירתה של חבות בעשיית עושר, כגון: ביצוע פעולה למען הזולת )הצלה, פירעון 
חוב, עפ"י בקשת הזולת וכו'(; תשלום על סמך עילה בטלה או עילה שבוטלה; תשלום שבוצע על-סמך 
רוחני(; התעשרות  )לרבות קניין  נטילת רכוש הזולת  פגם ברצון )טעות, כפיה, השפעה בלתי-הוגנת(; 

באמצעות ביצוע עוולה או עבירה; הפרת חובת אמון ועוד.

III – הסעדים: חלק זה של הקורס יעסוק בסעד ההשבה בעקבות השימוש בעילת עשיית עושר ולא 
במשפט, ובסוגיות הנגזרות ממנו )כגון עקיבה וסברוגציה(, וכן בשאלת החזר הוצאות הנתבע )סע' 4 
ו-5 לחוק(. הדיון בסעדים ייעשה תוך שימת דגש על היחס שבין הבסיס הרעיוני של העילה לבין הסעד 

המתאים. 
התלמידים בקורס יוזמנו לכתוב עבודות סמינריוניות הבוחנות נושא זה, בין ברבדים התיאורטיים שהוא 

מעורר, ובין באמצעות מקרי מבחן פרקטיים שונים שיידונו בקורס. 

הנוכחות בשיעורים היא חובה.

פתרונות הלכתיים ואזרחיים לבעיית מעוכבות גט  ד”ר אבישלום וסטרייך

גירושין על פי המשפט העברי נעשים באמצעות גט, הניתן על ידי הבעל לאשתו. כאשר הבעל מסרב 
ליטול חלק בהליך הגירושין האישה נותרת "עגונה" או: "מעוכבת גט", ולפי ההלכה היא מנועה מלהקים 
תא משפחתי חדש. בעשורים האחרונים גדל מספרן של מעוכבות הגט, ולא נפריז אם נאמר, כי בעייה 
זו היא אחד האתגרים הקשים בפניהם ניצבת ההלכה היהודית בעידן המודרני, כמו גם דיני המשפחה 

הישראליים בתקופה הנוכחית.
לצורך  ראשון,  בשלב  לפתרונה.  דרכים  במספר  ונדון  הבעיה  של  שורשיה  את  נבחן  הסמינר  במסגרת 
הנחת התשתית לדיוננו, נסקור את עיקרי דיני הגירושין במשפט העברי ובמשפט הישראלי, ונעמוד על 
של  וחסרונותיה  יתרונותיה  לבחינת  ניתן  מיוחד  דגש  הגט.  מעוכבות  בעיית  של  המרכזיים  המאפיינים 
שיטת המשפט הישראלית בהקשר זה בהשוואה לשיטות משפט מערביות אחרות, שאף בהן מתעוררת 
הבעייה. תשתית זו תאפשר לנו לפנות לחלק הארי של הסמינר, ובו נדון בפתרונות האפשריים לבעייה 
ובמגבלותיהם. כאן נבחן פתרונות הלכתיים אפשריים, כדוגמת הפקעת קידושין תנאי בנישואין והסכמי 
קדם נישואין, לצד פתרונות מן המשפט האזרחי, כדוגמת תביעות נזיקין כלפי סרבני גט חוקים אזרחיים 

כנגד סרבנות גט והנהגת נישואין אזרחיים. 

מרכיבי הציון הסופי:
20% השתתפות פעילה והרצאה.

80% עבודה בכתב.

הנוכחות בשיעורים היא חובה.




