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  נריוני�סמי
  

   .ז"נ 6בהיק של  בסמינר שנתי אחדחייב להשתת " בוגר"תלמיד לתואר 
  

בכל תנאי להשתתפות בסמינריוני� הוא עמידה בתנאי הקד� שנקבעו  .'שנה גלתלמידי מיועדי�  הסמינריוני�
   .סמינר

  
מידע . האינטרנט באתר" רישו� לקורסי�"דר� י המזכירות "במועד שיקבע ע ייעשהלסמינריוני�  הרישו�
  .נמצא באתרמפורט 

  
 או המוסד/ו לפי סדר העדיפות שהציג התלמיד פ הרישו� באינטרנט"עסמינריוני� יעשה לשיבו� התלמידי� 

   .בתנאי הקד� לעמידתוובשי� לב 
  

ירצה עליה ג�  -וא� המרצה לא יקבע אחרת, יגיש עבודה סמינריונית בכתבשנתי אחד ותלמיד ילמד סמינריו! 
  .בנושא הסמינריו!, נוס לכ� רשאי המרצה לערו� בחינה א� בעל פה וא� בכתב. פהבעל 

  
רשימה ביבליוגרפית שתשמש כחומר קריאת חובה , לפני מועד ההרצאה יכי! התלמיד בתאו� ע� המרצה

הרשימה תימסר למשתתפי� בזמ! סביר לפני . מינימלי לכל המשתתפי� בסמינריו! לקראת הדיו! על ההרצאה
  .הההרצא

  
המרצה . הנוכחות בכל שיעורי הסמינריו! חובה. חייב תלמיד להתכונ! לכל סמינריו! ולקרוא את החומר הנדרש

  .ינהל רישו� נוכחות ולכל מקרה של היעדרות יידרש אישור
  

יהא ציונו , תלמיד הפורש מסמינריו! לאחר שחולקו הנושאי� בסמינריו! או לאחר תקופת השינויי� המותרת
  .הדיק! רשאי לאשר לתלמיד פרישה מסמינריו! לאחר תקופת השינויי�". 0"זה בסמינריו! 

  
  .יהיה רשאי למסור לתלמידי� רשימה ביבליוגרפית ולדרוש שחומר זה יקרא עוד לפני תחילת הסמינריו! מורה

  
ועל פי השתתפותו במהל� , על פי רמת הרצאתו בעל פה, יקבע ציו! לתלמיד על פי העבודה בכתב המורה

  .מינריו!הס
  

א� התאריכי� לא , ה יקבע את מועדי הגשת העבודות הסמינריוניותורמ :תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות
  .של אותה שנה 31/8 יהיו מאוחרי� מאשר

 
ה רשאי הדיק! ורכמו כ! מטעמי� מיוחדי�  ובאישור המ .בסמכות הדיק! לאשר קבלת עבודה לאחר המועד

  .העבודה הסמינריוניתדחייה בהגשת , לאשר מראש
  

היה אחראי לעבודות שיוגשו ילא  רכז האקדמיהמ. נית! להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד
  .כאילו לא הוגשה -עבודה סמינריונית שאינה רשומה במזכירות .ישירות למרצה

  
  

גשת ר תו� חודשיי� מיו� הסמינ/המורה ימסור ציו! על עבודת סיו� קורס :סמינר/בדיקת עבודת סיו� קורס
  .העבודה

  
אול� פרק , רהובפרק זמ! שיקבע על ידי המ ,רה לתק! את עבודתו הסמינריונית יתקנהוי המ"תלמיד הנדרש ע

  .זמ! זה לא יעלה על חודשיי�
 

  .וסדהרשמת מספר תלמידי� מינימלי שייקבע על ידי המ -תנאי לפתיחת סמינר 
  

  .לא נית� להגיש סמינרי� בזוגות
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  :מתכונת הסמינר
  

יוקדשו להרצאות ' מפגשי סמסטר ב. מפגשי הסמסטר הראשו! יוקדשו לשיעורי� רגילי� בנושא הסמינר
התלמידי� יידרשו להגיש את עבודת� המוגמרת שבוע לפחות לפני מועד ההרצאה שלה� . התלמידי�

מיד יצר לעבודתו כנספחי� המורה רשאי לדרוש שהתל. על פי רשימה שהמורה יפרס� מראש, 'בסמסטר ב
  .שאינ� בעברית וכ! חומר בעברית שאינו נגיש, פסקי הדי! והפרקי� מספרי� שקרא, את כל המאמרי�

  
  

להגיע לספריה ולהקדיש לפחות שעה לעבודת חיפוש , התלמיד ידרש בנוס לפגישות אישיות ע� המורה
התלמיד להביא אישור חתו� על ידי  יהיה על. במאגרי המידע וזאת בהנחיה צמודה של אחת הספרניות

  .וזאת כתנאי להמש� השתתפותו בסמינר, הספרנית שהוא קיבל הדרכה כאמור
  
  
  

א א� היו לו (תלמיד שנעדר מיותר מארבעה שיעורי� . הנוכחות במהל� כל המפגשי� בסמינר היא חובה
  . יורחק מהסמינר) סיבות טובות לחלק מהעדרותיו

  
  
  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות  התקנו� כולו כפו�
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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  מת סמינריוני�רשי
  
  

  שעה  יו�  'ס  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הסמינריו�  'מס

משפט בראי הספרות   .1
  והקולנוע

  

  13:30-12:00  'א  ש  6  7179  ר עידו פורת"ד

2.  
  

  13:30-12:00  'א  ש  6  7046  דעואל. דוד אר "ד  זכויות יוצרי�

הרשות המנהלית בי! הציבור   .3
  לפרט

  15:30-14:00  'א  ש  6  7254  יואב דות!' פרופ

� והביקורת השיפוטית "בג  .4
  בישראל

  

  17:30-16:00  'א  ש  6  7255  יואב דות!' פרופ

  17:30-16:00  'א  ש  6  7256  גולר- ר קארי! קלוו"ד  דיני מלחמה  .5
הישגי�  -זכויות אד�   .6

  וכשלונות 
  21:30-20:00  'א  ש  6  7257  ר יובל לבנת"ד

פתרונות הלכתיי� ואזרחי�   .7
  לבעיית מעוכבות גט

ר אבישלו� "ד
�  וסטריי

  16:30-15:00  'ב  ש  6  7253

-ר רונית דוני�"ד  עשיית עושר ולא במשפט  .8
  קידר

  18:30-17:00  'ב  ש  6  7258

9.  
  

  18:45-17:15  'ב  ש  6  7045  דקלר עומר "ד  דיני מכרזי�

10.  
  

  20:30-19:00  'ב  ש  6  7135  ר ישראל דורו!"ד  זיקנה וזכויות אד�

  מיטל פינטו' גב  סובלנות וזכויות אד�  .11
  

  20:30-19:00  'ב  ש  6  7259

זיהויו של אד� כמבצע   .12
  העבירה

  10:30-09:00  'ג  ש  6  7200  ר דורו! מנשה"ד

' סמסטר א  'ג  ש  6  7238  ר תמר גדרו!"ד  לשו! הרע והגנת הפרטיות  .13
18:30-17:00  

' סמסטר ב
19:30-18:00  

בדיני תקשורת  סוגיות  .14
  אלקטרונית

' סמסטר א  'ג  ש  6  7240  ר יזהר טל"ד
18:30-17:00  

' סמסטר ב
19:30-18:00  

עבירות המגבילות את חופש   .15
  הביטוי

' סמסטר א  'ג  ש  6  7268  ר חאלד גנאי�"ד
18:30-17:00  

' סמסטר ב
19:30-18:00  

המיעוט הערבי במשפט   .16
  מעמדו וזכויותיו: הישראלי

  

' סמסטר א  'ג  ש  6  7260  אברי!'ר יוס ג"ד
18:30-17:00  

' סמסטר ב
19:30-18:00  

הצדקות להטלת אחריות   .17
  פלילית

- ר רינת קיטאי "ד
  רו'סנג

' סמסטר א  'ג  ש  6  7261
18:45-17:15  

' סמסטר ב
19:30-18:00  

19.  
  

  13:30-12:00  'ד  ש  6  7244  ר אלי וול"ד  דיני ירושה
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  שעה  יו�  'ס  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הסמינריו�  'מס

  חלוקת רכוש במשפחה  .20
  

  'סמסטר א  'ד  ש  6  7262  לוי-שלי קרייצר' גב
16:30-15:00  

' סמסטר ב
18:30-17:00  

 –הרשעת חפי� מפשע   .22
הגורמי� לתופעה ופתרונות 

  אפשריי�

  18:30-17:00  'ד  ש  6  7235  רו'סנגר בועז "ד

23.  
  

סיכוני� ברפואה ורשלנות 
  רפואית

  18:45-17:15  'ד  ש  6  7252  ר שמואל וולפמ!"ד

  ר בני קלדרו!"ד  מיסוי מקרקעי!  .24
  

  19:00-17:30  'ד  ש    7269

השפעות חוקתיות על דיני   .25
  הראיות בפלילי�

ד נעמי אלימל� "עו
  שמרה

  

  'סמסטר א  'ד  ש  6  7097
20:30-19:00  

' סמסטר ב
18:30-17:00  

26.  
  

  15:30-14:00  'ה  ש  6  7270  ר בועז שנור"ד  סוגיות ברשלנות

  ר יואב המר"ד  חופש הביטוי והגבלתו   .27
    

  15:30-14:00  'ה  ש  6  7148

העמדה לדי! בפני טריבונלי�   .29
  פליליי� בינלאומיי�

  17:30-16:00  'ה  ש  6  7227  גולר- ר קארי! קלוו"ד

החרטה והענישה , ההודאה  .31
  "החטא ועונשו"ברומ! 

  

- ר רינת קיטאי"ד
  רו'סנג

' סמסטר א  'ה  ש  6  7267
19:30-18:00  

' סמסטר ב
18:30-17:00  

  'סמסטר א  'ה  ש  6  7180  ר פבלו לרנר"ד  דיני עיקולי� וכינוס נכסי�  .32
19:30-18:00  

  'סמסטר ב
18:30-17:00  

  'סמסטר א  'ה  ש  6  7271  ר צבי גבאי"ד  צווארו! לב!עברות   חדש
19:30-18:00  

  'סמסטר ב
18:30-17:00  

החוזה המשפחתי וחוזה   .33
  הנישואי!

  'סמסטר א  'ה  ש  6  7236  שחר ליפשי� ר"ד
19:30-18:00  

  'סמסטר ב
18:30-17:00  
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  דיני ירושה
  ר אלי וול�"ד
  

  :בקורס זה יידונו הנושאי� הבאי�
כשרות ופסלות . עילות לפסילת צוואה. פרשנות צוואה. הדרכי� השונות לעריכת צוואה. סדר הירושה על פי די!

. זכויות ב! הזוג לנכסי� מכוח הילכת השיתו ואיזו! המשאבי�. ירושת ב! הזוג כולל ב! הזוג הידוע בציבור. לרשת
. ניהול עיזבו!. מזונות מ! העיזבו!. וחי חיי� ופנסיהביט, ג"קופ –זכויות שאינ! כלולות בעיזבו! . הסתלקות מירושה

  .סדרי די! בענייני ירושה. חובות עיזבו!
  

  .15/01/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבור הגשת עבודה פרטנית והצגתה בכיתה לדיו! ונוכחות והשתתפות פעילה - 100%

  
  ".סוגיות בדיני ירושה"� את קורס הבחירה הסמינריו! אינו פתוח לתלמידי� שלומדי :הערה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  דיני מכרזי�
  ר עומר דקל"ד
  

תאגידי� , חברות ממשלתיות, גופי השלטו! המקומי, הלי� המכרז הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו המדינה
ח מידי "בעשרות מיליארדי שמדובר בעסקאות ששוויי! נאמד . קושרי� עסקאות כלכליות, סטטוטוריי� ועוד

והוא מהווה , משמעות הדבר הינה שלהלי� המכרז נודעת חשיבות עצומה בחיי המסחר והכלכלה במשק. שנה
שבי! " תפר"כגו! היות� ב, לדיני המכרזי� מספר מאפייני� יחודיי�. כר נרחב להתדיינויות ולמחלוקות משפטיות

  .שרבי� מהיבטיו טר� גובשו באופ! סופי, "די! צעיר"בחזקת ובכ� שה� עדיי! , המשפט הציבורי למשפט הפרטי
ה! ; במסגרת הסמינר בדיני מכרזי� יבחנו דיני המכרזי� בישראל ה! במישור התיאורי וה! במישור הביקורתי

במהל� הסמינריו! יוש� דגש על היבטי� משפטיי� וכלכליי� כאחד של . במישור התיאורטי וה! במישור המעשי
  .וכ! על ההיבט ההשוואתימנגנו! המכרז 

  
.21/02/2010' יו� אהעבודה הסמינריונית תוגש בתמצית   

.31/08/2010 תארי�נוסח סופי של העבודה הסמינריונית יוגש ב  
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .העבודה הסמינריוניתתמצית  15%
  .פרזנטציה 10%
  .עבודה סופית 75%

  
  .ני מנהל ציבוריבקורס בדי" עובר"ציו! : תנאי השתתפות בסמינר

  
  .פסקי די! שימסרו בשיעור  :חומר קריאה עיקרי

 .'ב -ו' כרכי� א, "מכרזי�", דקל. ע
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  דיני מלחמה
  גולר-ר קארי� קלוו"ד
  

ובהתאמת הכללי� המקובלי� לאור המציאות , מטרת הסמינריו! היא דיו! מתקד� בתחו� של דיני מלחמה
התחייבויותיה� של . בשיטות ובאמצעי הלחימה ובזירת הלחימה, שוני  בצדדי� הלוחמי�: המשתנה בשטח

באבחנה המחייבת בי! מטרות צבאיות , הצדדי� הלוחמי� ידונו תו� דגש על ההגבלות החלות על שימוש בכח
קבוצה מוגנת ומקו� כדי להוות מטרה אסורה , ובתנאי� החלי� על כל מטרה אזרחית, ומטרות אזרחיות

בגורמי� , ההשלכות של הפרות חמורות של דיני מלחמה ידונו תו� התמקדות בהתפתחויות. לתקיפה
  .המוסמכי� בשפיטת האחראי� ובחוקות הרלוונטיות

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  . השתתפות פעילה במפגשי� והצגת הרפרט 20%
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  .עבודה בכתב 80%
  

יישו� דיני "או בסמינר " מבוא לדיני מלחמה"נו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בקורס הסמינריו� אי: הערה
  ".מלחמה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  
  

  דיני עיקולי� וכינוס נכסי�
  ר פבלו לרנר"ד
  

. וה! כדר� למימוש פסק הדי!, עיקול ומינוי כונס נכסי� הינ� אמצעי אכיפת חיובי� חשובי� ה! כסעדי� זמניי�
לפי תקנות סדר הדי! האזרחי ולפי חוק ההוצאה (במהותו המשפטית של העיקול , � הסמינר נדו! בי! היתרבמהל
  . 'וכו) 'צד ג, מיטלטלי!, מקרקעי!(סוגי� שוני� של עיקולי� , הדרכי� לביצועו, )לפועל

תעשה הסמינר ישי� דגש על תפקיד כונס הנכסי� בהוצאה לפועל א� יחד ע� זאת , באשר לכינוס נכסי�
  .השוואה ע� מצבי� אחרי� של כינוס נכסי� הקיימי� בחקיקה הישראלית

  .א� התלמיד יתבקש להביא התייחסות למשפט המשווה, הסמינריו! יתמקד במשפט הישראלי
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  ".ופשיטת רגל דיני הוצאה לפועל"עדיפות לסטודנטי� שלמדו את הקורס : תנאי מקדמי להשתתפות בסמינר
  ".        דיני עיקולי�"הסמינר אינו פתוח בפני מי שלמד את הסמינר 

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .השתתפות פעילה ותורמת במפגשי� 10%
  .עבודה בכתב 90%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה 
  
  
  

  "החטא ועונשו"החרטה והענישה ברומ� , ההודאה
  רו'סנג-ר רינת קיטאי"ד
  

דוסטוייבסקי הוא אחד מיצירות המופת בעלות ההשפעה הרבה ' מאת פיודור מיכאלובי�" החטא ועונשו"הרומ! 
אשר רגשות האשמה והחרדה , רסקולניקוב, באמצעות גיבורו. ביותר ה! בעול� הספרות ה! בעול� המשפט

ההודאה והחרטה  מביע הרומ! תפישה פילוסופית בדבר חשיבותה של, אינ� נותני� לו מנוח לאחר ביצוע הרצח
  .להשבת הסדר החברתי על כנו

; כמו הגישה התועלתנית מול קדושת החיי�, בסמינריו! נדו! תו� ניתוח הרומ! בנושאי� משפטיי� העולי� ממנו
מקרה הודאתו הכוזבת של (סכנה להרשעת חפי� מפשע באמצעות הודאה ; הצדקות וסיבות להפרת החוק

  .מקומה של החרטה בגזר הדי!; תפקידה ומטרותיה של הענישה; וודותהתפישה בדבר מוסריות ההת; )ניקולאי
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  .לפני התחלת הסמינר" החטא ועונשו"קריאת הרומ! : תנאי קד�
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  70% –עבודה בכתב 

  15% –פ "הרצאה בע
  15% –נוכחות והשתתפות 

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  הזכות לחופש ההתארגנות
  ר פאינה מילמ�"ד
  

זכות בעלת היבטי� פוליטיי� וחברתיי� , זכות ההתארגנות היא אחת מזכויות היסוד במשפט באר� ובעול�
נמצאת זכות ההתארגנות בכותרות , ובייחוד לאור ההתפתחויות הפוליטיות לאחרונה, בשני� האחרונות. כאחד
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מבחינה משפטית  פיתוח הזכות בדי! הישראלי , ע� זאת. ה! בבתי המשפטה! במישור הפוליטי ו, ה! בתקשורת
�מטרת הסמינר היא התעמקות במגוו! . וסוגיות רבות טר� זכו לדיו! ממצה, נמצא במידה רבה בראשית הדר

לאחר סקירת ההצדקות . היסטורי ופילוסופי של זכות זו, היבטי� של זכות זו באר� ובעול� תו� ניתוח סוציולוגי
נבח! את ההתפתחות ההיסטורית של הזכות באר� , נורמטיביות לחופש ההתארגנות והתיאוריות שבבסיס!ה

איגודי , מיעוטי� והתארגנות, ובעול� כולל התמקדות בסוגיות פרטיקולריות כגו! מגדר וחופש ההתארגנות
נתמקד בסוגיות , �בהמש. אפליה על בסיס גזע ולאו�, עובדי� באר� ובעול� והתמודדות� ע� עובדי� זרי�
זכות הגישה , כולל סוגיית ארגו! עובדי� ודמוקרטיה, שונות אשר הפסיקה נתנה לה� מענה ראשוני בלבד

ונבח! את התשובות שניתנו בפסיקה בשני� האחרונות באופ! , עצמאות הארגו! מהמעביד ועוד, לשטח המפעל
מת� ותפקיד� של ארגוני עובדי� בחברה נערי� מחדש את תרו, כ!. בקורתי תו� השוואת� לדי! הבינלאומי

  . המתפתחת ונבח! כווני� חדשי� להשתלבות� בעתיד
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

    : מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה סופית 80%
  .פרזנטציה 10%
  .השתתפות פעילה ותורמת בשיעורי� 10%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  אי�החוזה המשפחתי וחוזה הנישו

  ר שחר ליפשי("ד
  

  .תהיה לעסוק בחוזה המשפחתי ה! במישור התיאורטי וה! במישור המעשי הסמינר  מטרתו של
  

נבח! את מאפייניה�  הייחודיי� של מגוו! רחב של חוזי�  משפחתיי� וננסה לעצב  בחלק התיאורטי של הסמינר 
במסגרת זו נעשה שימוש נרחב בתיאוריות של דיני המשפחה ושל דיני . מודל להסדרה ראויה של החוזי� הללו

  . החוזי�
לחשו כיצד לצד ההצהרות על יישו�  בחלק המעשי נעסוק בפסיקה הקיימת בנושא החוזה המשפחתי וננסה

מפעילה הפסיקה במקרי� רבי� הסדרי� ייחודיי� המתואמי� לאופיי� המיוחד של , של דיני החוזי� הרגילי�
. בסופו של חלק זה נעצב מעי! חוק הסכמי� משפחתיי� תוצרת הפסיקה הישראלית. החוזי� המשפחתיי�

ולאפשרות לגזור מפריזמה זו כללי�   חוזי של הנישואי�לניתוח נקדיש יחידה מיוחדת   בסופו של הסמינר 
  .שוני� של דיני המשפחה

   
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  .עבודה בשני חלקי� 100%  :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .הנוכחות  בשיעורי� היא חובה

  
  מעמדו וזכויותיו: המיעוט הערבי במשפט הישראלי

  אברי�'ר יוס� ג"ד
  

נסקור  לצור� כ�. מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בישראלניתוח משפטי ביקורתי של ק ביעסו !הסמינריו
בפסיקה , עולות בחקיקה ראשית כפי שה!, שוויו! בי! יהודי� וערבי� בישראל ניוננתח סוגיות מרכזיות בעניי
 הספציפייישומ� ללהיבטי� תיאורטיי� של שוויו! ו ניתוח זה יעשה תו� התייחסות. עליונה ובמדיניות הממשלה

 בי!ו ,לשוויו! מהותי יפורמאלעל המתח בי! שוויו!  סמינריו!דגש מיוחד יוש� ב. של היבטי� אלה בסוגיות הנדונות
תו� התמקדות במעורבותו של המשפט בהחרפת מתחי� , שוויו! אזרחי אינדיווידואלי לשוויו! לאומי קולקטיבי

  . מיתונ�, או מנגד, אלה
בעלות אופי המיעוט הערבי במשפט הישראלי לרבות בניתוח זכויות  ינה כללית שליעסוק בבחסמינריו! ה
הזכות להקצאה שווה של , במוסדות הכרעה כלל חברתיי� �הזכות לייצוג הול ,זכויות תרבותיות לרבות, בוצתיק

 .וכ! סוגיית ההעדפה המתקנתמעמדה של השפה הערבית , וסימבוליי� של המדינה טובי! חומריי�
  

� הגשת הסמינרתארי :31/08/2010.  
  

  מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי" הסמינריו� אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בקורס : הערה
  ". בישראל

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  הצדקות להטלת אחריות פלילית
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  רו'סנג-ר רינת קיטאי"ד
  

. קשה מצד המדינה בחייו של הפרטהגבלת חירותו של אד� באמצעות סנקציה פלילית מהווה התערבות 
הסמינריו! יבח! את מקורותיה של חובת הציות לחוק ויעסוק בשאלת הלגיטימיות של סיווג התנהגות מסוימת 

הא� ראוי להטיל אחריות פלילית ; אלו סוגי� של פגיעות או נזקי� מצדיקי� הטלת אחריות פלילית(כפלילית 
הא� ראוי ; ראוי להטיל אחריות פלילית מטעמי� פטרנליסטיי�הא� ; לאירוע" מזדמ! מקרי"בשל מחדל על 

כ! יעסוק הקורס בשאלת ). להטיל אחריות פלילית על התנהגות הנתפשת כלא מוסרית ג� א� אינה גורמת נזק
  ".לא צודק"הלגיטימיות של הפרת חוק 

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
 :מרכיבי הציו� הסופי

  70% –עבודה בכתב 
  15% –פ "בע הרצאה

  15% –נוכחות והשתתפות 
  

  ". הצדקות להטלת אחריות פלילית"הסמינריו� אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בקורס : הערה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  הקודיפיקציה הישראלית ג� לאור המשפט  המשווה
  מרדכי ראבילו' פרופ

  
סיימה את עבודות , ברק' השופט א, שפט העליו! דאזבראשותו של נשיא בית המ, לאחרונה ועדה מיניסטריאלית

. ועדת הקודיפיקציה  הגישה את עבודתה  לעיו! הציבור; )"הקודקס האזרחי(חוק דיני ממונות "ההכנה של 
ונלמד על הקודקס בתולדות המשפט וג� על , בסמינריו! זה נלמד את המשמעות  של הקודקס ודר� פרשנותו

  .הקודיפיקציה של המשפט העברי
לטרמינולוגיה ועל היחס בי! הקודקס החדש והחוקי� האזרחיי� , תשומת לב מיוחדת תוקדש למבנה הקודקס

מול , כמו כ! נתייחס לקודקס שלנו במבט השוואתי. הקיימי� שיבוטלו ע� כניסת הקודקס לתוקפו
  ).איטליה וכדומה, גרמניה, של צרפת(הקודיפיקציות הקלאסיות 

באותו זמ! פעלו בעול� שתי ועדות ; פיקציה הישראלית המשיכו כעשרי� שנההעבודות  של וועדת הקודי
ואחת , שהכינה את העקרונות האירופאי� של דיני החוזי� והנזיקי!, אחת אירופאית: קודיפיקציה אחרות

לאחרונה אנו עדי� לעבודות רבות . ומיי�אהמסחריי� הבינל בינלאומית שהכינה את העקרונות של החוזי�
  .החוזרי� למקו� מרכזי ג� בסמינריו! שלנו, שיבות מיוחדת הקודקס מייחס לדיני החיובי�ח. אחרות

  .מטרת הסמינריו! לאפשר למשפט! להשתמש בחופשיות בקודקס החדש
מהגשת ראשית , )בסמסטר הראשו!(הסמינריו! בנוי מהרצאות של המרצה והרצאות קצרות של המשתתפי� 

  .המשתתפי� בסמסטר השני נטציה מצדזראשי פרקי� ופר, העבודה
  

נטציה בעל פה ועבודה זפר, השתתפות פעילה בהרצאות ובדיוני�: החובות העקריות של הסטודנטי�
  . ת בכתביסמינריונ

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  .הנוכחות  בשיעורי� היא חובה

  
  

  הרשות המינהלית בי� הציבור לפרט
  יואב דות�' פרופ

  
הכללי�  ;משמעות והשלכות –הפרטה ; "מהותיי�-דו"גופי�  ;הפרטי לבי! התחו� הציבוריההבחנה בי! השוק 

; סמכות השיפוט בהתדיינויות כנגד רשויות מינהליות; הדיוניי� החלי� על רשויות השלטו! בהתדיינויות אזרחיות
; המעמד של הרשות השלטונית בדיני הנזיקי!; )'השתקי� וכד, הבטחות מינהליות, חוזי�(חיובי� מינהליי� 

  .עוולות חוקתיות; פיצויי� ללא אש�
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  .עבודה סמינריונית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  .תנאי מוקד� להגשת עבודה סמינריונית –ציו! עובר בפרזנטציה 

  
  ").דיני נזיקי!"ו" דיני חוזי�"רצוי לימוד במקביל של " (דיני מנהל ציבורי"ו" דיני חוקה" :דרישות קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  הגורמי� לתופעה ופתרונות אפשריי� –הרשעת חפי� מפשע 
 רו'ר בועז סנג"ד
  
  : תיאור הסמינר  .א

  
  :בנושאי� הבאי�, בי! היתר, הסמינר יעסוק

  ;מפשע- סכנה של הרשעת חפי�ה .1
הפער שבי! האמת העובדתית לבי! ; הרשעה על סמ� הודאה בלבד :לרבות, מקורותיה של סכנה זו .2

; התפקיד של חוקרי משטרה ושל פרקליטי�תפישת ; השיטה האדברסרית; המשפטית" אמת"ה
ייצוג ; ושל שופטי�) לרבות עדי ראייה(טעויות של עדי� ; "אשמת החשוד"הקונספציה המוטעית של 

בדיקות לאיתור , .א.נ.ד, טביעת אצבעות: כגו!(ראיות מדעיות ; ראיות נסיבתיות מטעות; גרוע של סניגור
היעדר בטיחות בפיתוח מכשירי�  ;הוי ואפשרות הטעותראיות זי; ואפשרות הטעות) סמי� או אלכוהול

  ;ותוכנות המפיקי� ראיות משפטיות
הא� רק ( הערעור הפלילי; המשפט החוזר: לרבות, נטיי� לנושא הסמינראכלי� הדיוניי� והאחרי� הרלווה .3

הא� יש להמשי� ? הא� ג� באשר לממצאי מהימנות? בשאלות משפטיות או ג� בשאלות עובדתיות
אופ! ; ספק סביר; סיכו! כפול; עיכוב הליכי�; חנינה; התיישנות; הדיו! הנוס;  )?רעור על זיכוילאפשר ע
  . ועוד; )?הרשעה רק פה אחד או ג� ברוב דעות(ההכרעה 

  
  .התלמידי� יוכלו להציע לעבודותיה� ג� נושאי� שלא נזכרו לעיל

  
  :מתכונת הסמינר  .ב
  . בלבד' לתלמידי שנה ג, שנתיסמינר  
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  
  
  :מרכיבי הציו� הסופי  .ג

  ;70% - עבודה בכתב 
  ;20% -הרצאה  

  .10% -השתתפות 
  
  :תנאי קד�. ד
דיני "די בלימוד במקביל של הקורס " (דיני ראיות"ו, "דיו! פלילי", "דיני עונשי!"לפחות בקורסי היסוד  70ציו!   

  ").ראיות
  
  .חובההנוכחות בשיעורי� היא . ה
  

  השפעות חוקתיות על דיני הראיות בפלילי�
  ד נעמי אלימל� שמרה"עו
  

מתבטאי� בה� איזוני� מורכבי� בי! אינטרסי� ציבוריי� ופרטיי� . לדיני הראיות זיקה הדוקה למשפט החוקתי
  .בסיסיי�

דרי� חוקתיי� הסמינר יתמקד בהס. סמינר זה יעסוק בזכויות חוקתיות אשר משפיעות על דיני הראיות בפלילי�
זכות הנאש� לזיכוי מחמת ספק סביר : בסוגיות הבאות, בי! היתר, שנקבעו בדי! הישראלי ובדי! האמריקני

אופי הנאש� , זכות הנאש� לחקור את עדי התביעה והשפעתה על הקבילות של עדות שמיעה, ומגבלותיה
ות נאשמי� ופסילת ראיות אשר קבילות הודא, זכות השתיקה והחיסיו! מפני הפללה עצמית, כראיה במשפט

  .הושגו שלא כדי! ועוד
  

  .16/09/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

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

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

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה בכתב - 80%
  . הרצאה - 20%
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השפעות חוקתיות על דיני הראיות "הסמינריו� אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בקורס : הערה
  ".בפלילי�

  
  .הנוכחות  בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  זיהויו של אד� כמבצע העבירה
  ר דורו� מנשה"ד
  

שכ! בחלק גדול מ! המקרי�  ,סוגיה זו הינה משמעותית מאוד. יעסוק בזיהוי של אד� כמבצע עבירה מינרהס
והשאלה המרכזית שבית המשפט נדרש אליה הינה הא� הנאש� , עצ� ביצוע העבירה שנוי פחות במחלוקת

  .הספציפי העומד בפניו הוא אכ! מבצע העבירה
  

 שאינ� מכירי� את החשוד , מקו� שיש עדי ראייה לאירוע. קיימות דרכי� שונות לקשירת חשוד לעבירה מסוימת
המשטרה , )והמחלוקת הינה סביב עצ� ביצוע העבירה, שאלת הזיהוי פחות רלבנטית, אחרת(מוקדמת  היכרות

ועל העד המזהה לנסות לזהות את , ובכלל� החשוד, במסדר מוצבי� ניצבי� שוני�. אמורה לנהל מסדר זיהוי
עיו! , מסדר תמונות ,מסדר חי :קיימי� סוגי� שוני� של מסדרי�. העבריי! שראה מתו� שורה של אנשי� כאמור

מעלותיה , ונבח! שיטות שונות אל סמינרבמסגרת ה. מסדר מאולתר ועוד, באלבו� תמונות העברייני�
  . ומגרעותיה של כל אחת מ! השיטות השונות לזיהוי חזותי

 נעסוק בי!. שיטות זיהוי נוספות, באורח ביקורתי, סמינרייבחנו במסגרת ה, בנוס לפרוצדורות הזיהוי החזותי
מעמד! ; )voice print(זיהוי על ידי טביעת קול  ; בטכניקות הסתברותיות לזיהוי על סמ� ראיות נסיבתיות, היתר

וזיהוי  ;עדות אודות שיטת ביצוע ייחודית ; DNA - ראיית ה; הבעייתי של טביעות אצבע כראיות מדעיות
הוכחה מתמטית והוכחה , מדעישאלת הזיקה בי! הסבר : הדגשי� התיאורטיי� של הקורס יהיו. גרפולוגי

וההכרתיי� שבהסתמכות על ראיות , המושגיי�, הקשיי�  הנורמטיביי�; עקרונות החשיבה הבייזיאני�; משפטית
  .להבדיל מראיות פרסונאליות "עירומות"סטטיסטיות 

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .עבודה בכתב 70%
  .הרצאה בעל פה 20%
  .השתתפות פעילה 10%

  
  .לא רשאי� ללמוד סמינר זה" זיהויו של אד� כמבצע עבירה"סטודנטי� שלמדו את הקורס : הערה

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

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  הישגי� וכשלונות –זכויות אד� 
  ר יובל לבנת"ד
  

. בעיקר מ! התחו� האזרחי והפוליטי, "הקלאסיות"ת הגנה על זכויות האד� ליברליות מציעו- מדינות דמוקרטיות
גישות קהילתניות . מכיווני� שוני�, נמתחת ביקורת על מער� זכויות האד� הקלאסיות מזה כשני עשורי�, ואול�

ביקרו את מער� הזכויות הקלאסיות ככזה שמדגיש ומבנה את האופי האינדיבידואליסטי של פרטי� בחברה 
תיאוריות פמיניסטיות ביקרו את מער� הזכויות . תו� הזנחת הפ! הקהילתי של זכויות האד�, ודרניתהמ

בד בבד ע� התעלמות מצרכיה , "שונה"תו� הבניית האישה כ, הקלאסיות ככזה שמבוסס על מודל גברי
נו שמער� זכויות אנשי הניתוח הביקורתי של המשפט טע. וה! מבחינה חברתית, ה! מבחינה ביולוגית, הייחודיי�

ואילו כותבי� סוציאליסטי� הדגישו את הבכורה , האד� הקלאסיות מסווה את הפערי� הקיימי� בחברה
  .על חשבו! זכויות חברתיות וכלכליות, שניתנה לזכויות הפוליטיות והאזרחיות במער� הזכויות הקלאסיות

ובאופ! בו נית! וראוי , כמו ג� בכשלונות של מער� זה, בסמינר נדו! בהישגי� של מער� זכויות האד� הקלאסיות
  .  להתמודד ע� כשלונות אלו

   
  17/02/2010' יו� דטיוטה של העבודה הסמינריונית תוגש ב

.31/08/2010 תארי�נוסח סופי של העבודה הסמינריונית יוגש ב  
  

  :הסופי מרכיבי הציו�
   .פרזנטציה+ פעילה בשיעורי�  השתתפות 20%
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  .עבודה סמינריונית 80%
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  זכויות יוצרי�
  דעואל. ר דוד א"ד
  

והסמינר שלנו ית! כבוד למלכה , הול� לפניה כמלכת הקני! הרוחני) Copyright(שמה של זכות היוצרי� 
משידו! בכמה מ! היקרי� , 2007-ח"תשס, חוק זכות יוצרי� - שזכתה לא מכבר לאדרת מלכות חדשה 

, תוכנות מחשב, פונקציונאליות, קיבוע, רעיו! וביטוי, מקוריות ויצירתיות - הגנה-חומרי� ברי: שבאוצרותיה
טיפול " -ובה� , הזכויות הבלעדיות וסייגיה�; יצירה נגזרת ויצירת לקט, יצירות אדריכליות ,מאגרי נתוני�

לרבות עיקרי , אתגרי העיד� הדיגיטלי; שילוחית ותורמת, ישירה - הפרה; )Fair use" (שימוש הוג!"/"הוג!
ובעלי אתרי�  ISPsואחריות ) 1998-מ DMCA-ה(החוק האמריקני אודות זכות יוצרי� במילניו� הדיגיטלי 

 .להפרת זכות יוצרי� בידי צד שלישי
שבמרכזה קריאות חובה , תידרשנה השתתפות אקטיבית בדיוני� בכיתה ועבודת הכנה נאותה לקראת�

  .חלק! באנגלית, משיעור לשיעור
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .שלאחר סיו� הסמינר 60-שתוגש לא יאוחר מ! היו� ה', עמ 20עבור עבודת גמר סמינריונית בהיק של  65%
  .שתוגש במהל� הסמסטר הראשו!) 'עמ 7-כ(עבור עבודה קצרה  20%
  .עבור השתתפות פעילה ותורמת במפגשי� - 15%

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

תאפשרו כל איחורי� שה� בהגשת עבודות ומילוי לא י, ד"כיוו! שעמידה בזמני� היא יסוד מוסד בעבודת עוה
  . על כל המשתמע מכ� לעני! הציו! הסופי, ביצוע-וביצוע באיחור ייחשב כאי, מטלות

  
וקורס בחירה " דיני נזיקי!"ו" דיני חוזי�"ההשתתפות בסמינר מותנית בהשלמת קורסי החובה  :תנאי קד�

או לימודו " עובר"בציו! " דיני קניי!"למת קורס החובה בהש, וכ!" עובר"כלשהו מתחו� הקני! הרוחני בציו! 
  . במקביל

  
שבמסגרת� , העדרות משני מפגשי� לא רצופי� -לפי נוחותו  -א� תותר לכל סטודנט , הנוכחות הינה חובה

דלתות הכתה תיסגרנה בחלו . מבלי הודעה מוקדמת וללא כל חובת הסבר, לא הועדה לו מטלה אישית כלשהי
למניעת הפרעות מ! המשתתפי� והמאחרי� לא יורשו להיכנס וייחשבו כמי , ההתחלה היעודה דקות משעת 5

  .שנעדרו מ! המפגש
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  
  
  

  זקנה וזכויות אזרח בישראל
  ר ישראל דורו�"ד
  

תו�  של הזדקנות החברה האנושית והישראלית תגובת המשפט לדרמה הדמוגרפיתומעורר דיו! בסוקר  הסמינר
  .דגש על ההגנה על זכויות האד� והאזרח של האוכלוסיה הזקנה בישראל

, כלכליי�, דמוגרפיי�(ידע כללי אודות היבטי� מגווני�  הענקת: הסמינר יעסוק בתחומי� הבאי�, בי! היתר
 תרסקי; ות החברה האנושית והישראליתשל המהפיכה הדמוגרפית של הזדקנ) סוציולוגיי� ואחרי�, תרבותיי�

מגמות חדשניות בתחו� המשפט  תהצג; וזכויותיה חקיקה והפסיקה בישראל המתייחסת לאוכלוסיה הזקנהה
כלי� לקד� את  קתהענ; ע� דגש על קידו� מעמד הזקני� בחברה והגנה על זכויותיה� הבסיסיות והזיקנה

  .זכויות הזקני� בישראל באמצעות המשפט
  

 �  .31/08/2010: הגשת הסמינרתארי
  

דקות  20וכ! הגשת מצגת בת , עמודי� 30המטלה בקורס היא הגשת עבודה סמינריונית בהיק מקסימאלי של 
  .אודות נושא העבודה

  .וכ! ציו! מיטיב בגי! השתתפות פעילה בכיתה, ציו! בגי! המצגת, הציו! בקורס מבוסס על ציו! העבודה
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  .אי!: תנאי קד�
  

  .בשיעורי� היא חובההנוכחות 
  
  
  
  

  חופש הביטוי והגבלתו
  ר יואב המר"ד
  

בסמינר זה נעסוק במאפייני� המייחדי� חירות . אחת החירויות המרכזיות במדינה דמוקרטית היא חירות הביטוי
נדו! במספר טיעוני� . זו ומבדילי� אותה מחירות הפעולה ובטיעוני� הדורשי� להקנות לחירות זו מעמד מיוחד

לאחר מכ! . והטיעו! על דר� השלילה, הטיעו! מדמוקרטיה, טיעו! האוטונומיה, טיעו! האמת: פש הביטויובעד ח
הא� הזכות , פש הביטוי ונדו! בסוגיות כמו הא� פעולות מסויימות צריכות להחשב כביטויי�ונעסוק בהיק ח

לאחר מכ! נדו! ). מישהודורשת לש� הבטחתה פעולה של : קרי(פש ביטוי היא נגטיבית או פוזיטיבית ולח
פש הביטוי ועל המבחני� ונלמד על הבחנות בי! סוגי� שוני� של הגבלות על ח. פש הביטויובהגבלת ח

בחלקו האחרו! של הסמינר נדו! בסוגיות . פש הביטוי לבי! אינטרסי� שוני�והמשפטיי� המאזני� בי! ח
  .תפש העיתונווח, פורנוגרפיה, דיבה ופגיעה בפרטיות –ספציפיות 

  
         .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  עבודה סמינריונית 70%
  פרזנטציה 10%
  נוכחות והשתתפות בדיוני� בכתה 20%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  לשו� הרע והגנת הפרטיות
  ר תמר גידרו�"ד
  

, המוניטי! המסחרי שלו וזכויות אחרות נלוות, האוטונומיה שלו, על פרטיותו, ההגנה על שמו הטוב של האד�
במרבית , המשקפי� ערכי� מגווני�, מוגנות באמצעות כללי� משפטיי� מגווני�, בעלות אופי אישי וכלכלי

הגנה זו הופכת להיות מורכבת ומסובכת יותר לאור התחרות הרבה בי! אמצעי . שיטות המשפט המודרניות
ותר ויותר לחיינו הפרטיי� והמקצועיי� באופ! הפוגע בש� הטוב הכתובה והמשודרת החודרת י -התקשורת

לצד אלו בולטת מלחמת ההשמצות המסחריות שג� בה! יש . ובפרטיות שכל כ� דרושה לנו בחברה המודרנית
 .פגיעה בש� הטוב המסחרי של מי שנפגע בדר� זו

בהקי� ביותר המגני� על הזכות שה� שני מקורות ההגנה המו -לצד חוק איסור לשו! הרע וחוק הגנת הפרטיות
כמו עוולות המסגרת רשלנות , נעסוק בסמינר ג� בחיקוקי� נוספי� המקני� הגנה רחבה -לש� טוב ולפרטיות

תיאור כוזב , )שעוסק בהשמצה על ידי פרטי�(נקודתיות כמו שקר מפגיע   וג� בעוולות, והפרת חובה חקוקה
הזכות לפרסו� של ידועני� והאפשרות שלה� לעשות , )�שעוסק בי! השאר בהשמצות בי� מתחרי� מסחריי(

לצד העיסוק במשפט הישראלי נעמוד ג� על ההיבט . שימוש פרסומי כלכלי בדמות� ובשמ� ועוד
שלו תפקיד מכריע בהחלטה א� פרסו� כזה או אחר מהווה לשו! הרע וננתח תופעות , חברתי/ערכי /התרבותי

הנושאי� לסמינריוני� יעסקו ה! בצד התיאורטי של סוגיית . אינטרנטבולטות של השמצות בעיתונות הכתובה וב
סכומי הפיצויי� , הש� הטוב וכבוד האד� וה! בצד היישומי שעיקרו באילוצי העיתונות בחברה המודרנית

הנפסקי� בתביעות על פגיעה בש� הטוב וסוגיות רלבנטיות אחרות המתעוררות באופ! שוט במדיה 
  . הישראלית

  
  .31/08/2010: שת הסמינרתארי� הג

  
  .דיני נזיקי!: תנאי קד�

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .פרזנטציה 30%
  .עבודה בכתב 70%

  
  ".דיני לשו! הרע"הסמינריו! אינו פתוח לתלמידי� שלומדי� את קורס הבחירה  :הערה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  משפט בראי הספרות והקולנוע
  ר עידו פורת"ד
  

במוקד הסמינר בחינה של השתקפות המשפט במספר יצירות . הסמינר מיועד לאוהבי הספרות והקולנוע
במהל� הסמינר יידונו גישות שונות לניתוח . וכ! בסרטי קולנוע) בעיקר סיפורי� קצרי� ונובלות(ספרותיות 

לאחר מכ! ייבחנו . ולבחינת המשפט באמצעות השתקפותו בספרות ובקולנוע, ספרותי וקולנועי של המשפט
משפט פוזיטיבי מול משפט , חוק מול צדק: אספקטי� משפטיי� שוני� על פי השתקפות� ביצירות השונות

במהל� הקורס נקרא סיפורי� . ההלי� המשפטי ועוד, דמות השופט, דמות עור� הדי!, מטרות הענישה, הטבע
האלמנה "וכ! נצפה בסרטי� כגו! , )הנפילה(קאמי , )בילי בד, ברטלבי(מלוויל ) במושבת העונשי!(, משל קפקא
). רשימת היצירות אינה סגורה והיא יכולה להשתנות במהל� הסמינר" (על פשעי� ועבירות קלות"ו, "מסנט פייר

במהל� הקורס יידרשו התלמידי� לבחור יצירה ספרותית או . על היצירות השונות, התלמידי� יגישו ניירות תגובה
חלקו השני של הסמינר יוקדש להצגת עבודות התלמידי� . פט ולהציגו בכיתהסרט קולנוע הנוגעי� למש

החלק השני של הסמינר יוקדש לדיו! בעבודות התלמידי� . ולניתוח משות של היצירות שהתלמידי� בחרו
יוקדש זמ! רב לעזרה לתלמידי� בהבנת הפורמט של עבודה סמינריונית , כמו כ!. של התלמידי� תובפרזנטציו

� המחקר והכתיבה של עבודה סמינריוניתובתהלי .  
  

כשבוע לפני מועד הפרזנטציה של כל ) עמודי� 20מינימו� של (התלמידי� יגישו טיוטה של העבודה 
יוגש , שיתחשב בהערות שקיבלו התלמידי� בפרנזטציה שלה�, נוסח סופי. 'אחד מה� במהל� סמסטר ב

 �  . 18/06/2010ביו� האחרו� ללימודי� בתארי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .ניירות תגובה 20% 
  .עבודת סמינר 80% 
  .יינת! ציו! מיטיב בעבור השתתפות פעילה על סמ� חומר הקריאה 
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  משפט חוקתי גלובלי
  ר עידו פורת"ד
  

זה את זה בכנסי� כאשר שופטי� ממדינות שונות פוגשי� , יותר ויותר המשפט החוקתי הופ� לתופעה גלובלית
.  ומתכתבי� אחת ע� השני באמצעות פסקי הדי! שלה�, קוראי� את פסקי הדי! אחד של השני, ובסמינרי�

בי! היתר . הסמינר יסקור את ההיבטי� השוני� שבה� המשפט החוקתי מתרחב מעבר לגבולות מדינת הלאו�
ובכלל זה , שפט חוקתיי� של מדינותהשימוש במשפט חוקתי זר בפסיקות של בתי מ: ייסקרו הנושאי� הבאי�

והויכוח סביב הראויות של השפעות זרות על המשפט , משפט חוקתי זר בפסיקת בית המשפט העליו! הישראלי
הבדלי� ; ובעיקר המודל האמריקאי אל מול המודל האירופי, מודלי� שוני� של משפט חוקתי בעול�; החוקתי

השפעות ; ובדר� שבה נבחרי� שופטי� חוקתיי�, ותבמבנה המשפט החוקתי בשיטות החוקתיות השונ
- המשפט החוקתי של גופי� על; והגו ההול� ומתגבש של משפט חוקתי גלובלי, חוקתיות בי! מדינתיות

, התלמידי� יבחרו כנושאי הסמינר שלה� השוואות בי! שיטות חוקתיות שונות. מדינתיי� כמו האיחוד האירופי
יו! במשפט החוקתי של שיטות המשפט השונות באמצעות הפרזנטציות של והחלק השני של הסמינר יכלול ד

יוקדש זמ! רב לעזרה לתלמידי� בהבנת הפורמט של , כמו כ!. התלמידי� על נושא עבודת הסמינר שלה�
  .תדרש קריאה של טקסטי� באנגלית. עבודה סמינריונית ובתהלי� המחקר והכתיבה של עבודה סמינריונית

  
כשבוע לפני מועד הפרזנטציה של כל ) עמודי� 20מינימו� של (יוטה של העבודה התלמידי� יגישו ט

יוגש , שיתחשב בהערות שקיבלו התלמידי� בפרנזטציה שלה�, נוסח סופי. 'אחד מה� במהל� סמסטר ב
 �  . 18/06/2010ביו� האחרו� ללימודי� בתארי

  
  . עבודת סמינר 100%: מרכיבי הציו� סופי

  .ור השתתפות פעילה על סמ� חומר הקריאהיינת! ציו! מיטיב בעב
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

 סובלנות וזכויות אד�
  מיטל פינטו 'גב
  

היא מוזכרת למשל בהקשר של פרקטיקות דתיות . סובלנות נתפסת כער� מרכזי בחברות דמוקרטיות שסועות
שנויות במחלוקת כגו! לבישת רעלה והפרדה בי! נשי� לגברי� בתחבורה ציבורית ושל פרקטיקות חילוניות כגו! 
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תנו למושג סובלנות בסמינר נלמד את הפרשנויות וההצדקות השונות שני. מצעד הגאווה ופורנוגרפיה
לאחר מכ! נבח! את הפרשנויות השונות שניתנו למושג סובלנות בפסקי די! ישראלי� . בפילוסופיה פוליטית

נעמוד על היחס בי! סובלנות לבי! הזכות לחופש . פגיעה ברגשות ופורנוגרפיה, בעיקר בנושאי� של חופש הדת
א� ג� , חופש הביטוי מוצדק פעמי� רבות בש� סובלנות, כ� למשל. הזכות לחופש הדת והזכות לשוויו!, הביטוי

�סובלנות מוצדקת פעמי� רבות בש� שוויו! בי! בני אד� המחזיקי� בערכי� . מוגבל פעמי� רבות בש� אותו ער
או הא� שוויו! , הא� שוויו! מצדיק רק סובלנות פאסיבית שבעיקרה חירות שלילית להתבטאהשאלה היא . שוני�

מצד המדינה ששוללת ביטויי� ופרקטיקות שפוגעות בשוויו! ומדירות קבוצות ' אקטיבית' מצדיק ג� סובלנות
אול� פרקטיקות של קבוצות , סובלנות מובנת פעמי� רבות כחלק מהזכות לחופש הדת. חלשות יותר בחברה

ות אינ! סובלניות כלפי חופש הדת של קבוצות דתי, שלכאורה מוגנות על ידי חופש הדת, דתיות מסוימות
בשטחי� או בזכות לסרב לפינוי התנחלויות ונבח! הא� נית! , ל"לבסו נעסוק בזכות לסירוב לשרת בצה. אחרות

  . להצדיק זכות זו בש� הסובלנות
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .והשתתפות בשיעורי� רפארט 30%
  .עבודה סמינריונית 70%

  .ובההנוכחות בשיעורי� היא ח

  
  סוגיות בדיני תקשורת אלקטרונית

  ר יזהר טל"ד
  

הסמינריו! . ושידורי רדיו וטלוויזיה) המונח העברי לטלקומוניקציה(תקשורת אלקטרונית כוללת שירותי ּבֶֶזק 
להעמיק ֶחֶקר בסוגיה ) ה(ולאפשר לכל תלמיד, נועד להקנות לתלמידי� ידע בסיסי בדיני תקשורת אלקטרונית

  . יכינו עבודה ספציפית שעליה
  

הנושאי� שייכללו . אשר יהוו מבוא שיטתי לדיני תקשורת, בסמסטר הראשו! תתקיי� סדרה של שיעורי�
טלפוניה קווית (מער� הרישוי של שירותי בזק ; עקרונות הרגולציה של ענ התקשורת: בשיעורי� ה� אלה

פס רחב וטכנולוגיות מתקדמות ; יי�ספקטרו� התדרי� ושירותי� אלחוט; )ועוד, תקשורת נתוני�, וסלולרית
; תקשורת לוויינית; )כבלי� ולווי!(ערוצית למנויי� -שידורי טלוויזיה רב; שידורי רדיו וטלוויזיה; )VoIPדוגמת (

 .וההסדרה הבינלאומית של שירותי תקשורת
  

ובשלב שני הגשת , בשלב ראשו! הצגת פרזנטציה: בסמסטר השני יתמקדו התלמידי� בהכנת עבודת המחקר
אל ) ה(מחקרי אישי של כל תלמיד-בחירת נושא העבודה והכנת העבודה יצריכו מסע לימודי. עבודה בכתב

  .   צהתו� קבלת הדרכה והכוונה מפורטת מאת המר, נושא מתחו� דיני התקשורת שימצאו בו עניי!
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
 .פרזנטציה 25%
  .עבודה בכתב 75%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  סוגיות נבחרות במשפט בינלאומי
  גולר-ר קארי� קלוו"ד
  

הסמינר יעסוק במספר תחומי� של המשפט הבינלאומי תו� התמקדות בהיבטי� נורמטיביי� ובהתפתחויות 
; שטח בלעדי ורכוש של האנושות כולה, שטח ריבוני: בי! היתר, סוגיות שנעסוק בה! בסמינר ה!. עכשוויות

שיפוט במישור  הפעלת סמכות; גופי� בינלאומיי� שהוקמו לאחרונה; שימוש בכח והזכות להגנה עצמית
  .  פירוק ובקרת נשק; אחריות  בינלאומית ומרכיביה; דיני אמנות, הבינלאומי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  . השתתפות פעילה במפגשי� והצגת הרפרט 20%
  .עבודה בכתב 80%

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
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  ".נבחרות במשפט בינלאומיסוגיות "הסמינריו� אינו פתוח לתלמידי� שהשתתפו בקורס : הערה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  סוגיות קנייניות ביחסי� משפחתיי�
  לוי-שלי קרייצר' גב
  

ידע . ולא רק כזה העוסק בדיני משפחה, העברות קנייניות בתו� המשפחה ה! כלי חשוב בעבודתו של עור� די!
אגב דיו! , מטרת הסמינר היא לסקור. משפט!נאמנויות ויחסי ממו! הוא חלק חשוב מהשכלתו של , בירושות
דיני המתנה ומתחו� , נדו! בסוגיות מתחו� הירושה, כ�. העברות בי! דוריות והעברות בי! בני זוג, ביקורתי

נדו! ברציונלי� הכללי� . נתעכב על סוגיות נבחרות בתחו� יחסי הממו! וירושת ב! הזוג, כמו כ!. הנאמנויות
אופייה של התערבות שיפוטית , ו! החופש של בעל הקניי! להעביר רכוש וגבולותיולתחו� ובעקרונות בסיס כג

, נסקור סוגיות משפטיות קונקרטיות כגו! צוואות הדדיות, במקביל. וזכויות אפשריות של בני משפחה, בתחו�
! יחסי היחס בי, חזקת מתנה לטובת ב! משפחה, חובות וסמכויות נאמ!, יצירת הקדש, כללי ירושה על פי די!

  .הממו! לדיני הירושה וכ! הלאה
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .רפרט 20%
  .השתתפות מועילה בכיתה ועמידה במטלות  10%
  .עבודה 70%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  סיכוני� ברפואה ורשלנות רפואית

  ר שמואל וולפמ�"ד
  

ד במשפטי הנזיקי! ולא מעט תיקי� מגיעי� לידיעת הציבור באמצעות רשלנות רפואית תופסת מקו� נכב
התביעות . אשר מוצאת עניי! רב בסיפורי� אנושיי� על חולה שנפגע מטיפול רפואי כושל או מזלזול, התקשורת

  .   או צוות רפואי/מוגשות בדר� כלל כנגד מערכת מוסדית ו
אי לקבל סעד משפטי שכ! סעד כזה נית! רק לתובע מאיד� לא כל חולה שנפגע מטיפול רפואי שלא צלח זכ

שצלח משוכות של כללי� משפטיי� והצליח להוכיח  באמצעות כללי� אלו כי אכ! מדובר ברשלנות במובנה 
  . המשפטי

מול החולי� שנפגעי� מטיפול רפואי עומדת הקהילייה הרפואית ומערכת הרפואה המוסדית הטועני� כי ריבוי 
אית הביא להתפתחות רפואה מתגוננת אשר בראש מעייניה לא טובתו של החולה או התביעות ברשלנות רפו

אשר לא תמיד פועלי� לטובת , אלא דרכי מניעה של תביעות באמצעות טיפול ואבחו! יתר, התייעלות המערכת
        .       החולה

ואית ופגיעה עניינו של הסמינר בדיו! מחד בשאלות של רפואה ומשפט העולות בתביעות של רשלנות רפ
בזכויות חולי� ומאיד� בדיו! בדרכי ניהול סיכוני� ברפואה באופ! שישפר את איכות הטיפול הרפואי וינקוט 

ה! לכשלי� ברפואה וה! להפחתת הסיכו! המשפטי בהטלת אחריות נזיקית על המערכת , צעדי� מניעתיי�
  .   הרפואית

ג� הוא עלול , ה לא אחת כי ג� רופא הוא בשר וד�קבע, אשר תידו! ג� במסגרת הסמינר, פסיקת בתי המשפט
  . לטעות וכי לא כל טעות רפואית עולה כדי רשלנות

מטרה עיקרית של הסמינר היא לדו! בכללי� המשפטיי� המבססי� עילת תביעה בנזקי גו ונפש של חולי� 
ואיות שאי! לצפות אות! המטופלי� על ידי המערכת הרפואית ובשֹונּות שבי! טעויות רשלניות לבי! תאונות רפ

      .   מראש ואי! להטיל בגינ! אחריות נזיקית
  

בסמסטר הראשו! ילמדו הסטודנטי� את יסודות הרשלנות הרפואית והכללי� המשפטיי�  :מבנה הסמינר
חומר . כפי שגובשו בפסיקה הענפה שהתפתחה בתחו� זה, עליה� נשענות עילות התביעה ברשלנות רפואית

את , ת פרונטליות ויכלול דיו! בפסיקה המתווה את העקרונות בסוגיית הרשלנות הרפואיתזה יועבר בהרצאו
את משקלה של הרשומה הרפואית ואת נושא הקשר הסיבתי בי! טיפול , טענות ההגנה השונות בפני תביעות

 חובת, כמו כ! תעסוקנה ההרצאות בסמסטר הראשו! בנושאי� של אתיקה רפואית. רפואי כושל לבי! הנזק
סוגיית עדויות מומחי� רפואיי� בתיקי , סוגיית ההסכמה מדעת, חולה של מידע רפואי -הגילוי ביחסי רופא 

מכוח חוק , רשלנות רפואית וסוגיות של זכויות חולי� כלפי הצוות הרפואי וכלפי ספקי השירותי� הרפואיי�
  .   ביטוח בריאות ממלכתי

  
יוניות שיכתבו על פי רשימת נושאי� שתימסר במחצית בסמסטר השני יציגו הסטודנטי� עבודות סמינר

. הסמסטר הראשו! ולאחר שהסטודנטי� למדו את שיעורי המבוא והעקרונות של סוגיית הרשלנות הרפואית
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עבודות הסטודנטי� יעסקו בסוגיות של רשלנות רפואית ה! בתחומי רפואה כלליי� יותר וה! בתחומי רפואה 

פסיכיאטריה , רפואה אלטרנטיבית, רפואה ראשונית בקהילה, טיפולי� תרופתיי�, הכגו! רפואה דחופ, ספציפיי�
      . ותחומי אבחו! כגו! הדמיה ובדיקות מעבדה

עבודות הסטודנטי� יתבססו על הפסיקה בתחומי� השוני� ועל ספרות ומאמרי� אליה� יכוונו הסטודנטי� על 
    .הסמינריוניתאשר ג� יתווה את הכללי� לכתיבת העבודה , ידי המרצה

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  . דיני נזיקי!  או לימוד במקביל: תנאי קד�

    
  : מרכיבי הציו� הסופי

  . תוכ! ואיכות העבודה 90% 
  . השתתפות פעילה בדיוני� במהל� הסמינר 10% 
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  עקרו� החוקיות והסמכות המינהלית
  יואב דות�' פרופ

  
; מושג הסמכות המינהלית; ביסוסיו העיוניי� והתאמתו למציאות המודרנית, צידוקיו, עקרו! החוקית המינהלי

הסדרי� ראשוניי� וזכויות אזרח והשפעת� ; סטטוטוריי� ומינהליי� ,חוקתיי� שיקול דעת מינהלי ויחסו לכללי�
; )'סמכויות תקציביות וכד, ויות שיוריותסמכ, רשות/סמכויות חובה(סוגי סמכויות ; על עיצוב עקרו! החוקיות

: היחס בי! עקרו! החוקיות לבי! עקרונות אחרי� ומתחרי�; מצבי� של קונפליקט בי! סמכויות של רשויות שונות
שיקול דעת  –מצבי� של חריגה מסמכות ; חוקיות מול היררכיה מינהלית; חוקיות מול סבירות, חוקיות מול שוויו!

  .התוצאות של חריגה מסמכות; סמכותסוגי חריגה מ; "מונח"
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  .עבודה סמינריונית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  .תנאי מוקד� להגשת עבודה סמינריונית –ציו! עובר בפרזנטציה 

  
  ".דיני מנהל ציבורי"דיני חוקה ו" :דרישות קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  במשפטעשיית עושר ולא 
  קידר-ר רונית דוני("ד
  

פי זכות -הסמינר מבקש לבחו! את ההיבטי� השוני� של העיקרו! הקובע השבה בעקבות התעשרות שלא על
  :הלימוד בסמינר ייעשה במסגרת שלוש חטיבות מרכזיות. שבדי!

  
I – בלתי  חטיבה זו תבח! את הבסיס הרעיוני לתפישה המחייבת השבה בעקבות התעשרות: הבסיס הרעיוני

פני תפישות  -במסגרת זו יידונו שאלות הנוגעות להעדפת העיקרו! של התעשרות בלתי מוצדקת על. מוצדקת
ולערכי� השוני� , )המוכרת במשפט העברי ובשיטות משפט אחרות" זה נהנה וזה לא חסר"כגו! (אחרות 

ענפי� אחרי� של המשפט עוד יידו! היחס בי! דיני עשיית עושר ל. העומדי� בבסיס כל אחת מתפישות אלה
וכ! שאלות הנוגעות ליחס שבי! ההסדרי� שקובע חוק עשיית , )ה! מדיני החיובי� וה! מדיני הקניי!(האזרחי 

  .לבי! הסדרי� שנקבעו בחוקי� אחרי� 1979-ט"התשל, עושר ולא במשפט
  
II – ת המרכיבי� במסגרת חלק זה ננתח א: ועילות החבות השונות, ההגנות, ההסדר בחוק עשיית עושר

ואת העילות , את ההגנות העומדות כנגד התביעה, השוני� של עקרו! היסוד כפי שנקבע בחוק ובפסיקה
י בקשת "עפ, חוב !פירעו, הצלה(ביצוע פעולה למע! הזולת : כגו!, המרכזיות ליצירתה של חבות בעשיית עושר

, כפיה, טעות(סמ� פג� ברצו! - תשלו� שבוצע על; תשלו� על סמ� עילה בטלה או עילה שבוטלה; )'הזולת וכו
; התעשרות באמצעות ביצוע עוולה או עבירה; )לרבות קניי! רוחני(נטילת רכוש הזולת ; )הוגנת-השפעה בלתי

  .הפרת חובת אמו! ועוד
  

III – יעסוק בסעד ההשבה בעקבות השימוש בעילת עשיית עושר ולא במשפט חלק זה של הקורס: הסעדי� ,
הדיו! ). לחוק 5-ו 4' סע(וכ! בשאלת החזר הוצאות הנתבע , )כגו! עקיבה וסברוגציה(ובסוגיות הנגזרות ממנו 

  . בסעדי� ייעשה תו� שימת דגש על היחס שבי! הבסיס הרעיוני של העילה לבי! הסעד המתאי�
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, בי! ברבדי� התיאורטיי� שהוא מעורר, וזמנו לכתוב עבודות סמינריוניות הבוחנות נושא זההתלמידי� בקורס י

  . ובי! באמצעות מקרי מבח! פרקטיי� שוני� שיידונו בקורס
  

  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  פתרונות הלכתיי� ואזרחיי� לבעיית מעוכבות גט
  ריי�ר אבישלו� וסט"ד
  

כאשר הבעל מסרב ליטול חלק . הנית! על ידי הבעל לאשתו, גירושי! על פי המשפט העברי נעשי� באמצעות גט
. ולפי ההלכה היא מנועה מלהקי� תא משפחתי חדש, "מעוכבת גט: "או" עגונה"בהלי� הגירושי! האישה נותרת 

כי בעייה זו היא אחד האתגרי� הקשי�  ,ולא נפריז א� נאמר, בעשורי� האחרוני� גדל מספר! של מעוכבות הגט
  .כמו ג� דיני המשפחה הישראליי� בתקופה הנוכחית, בפניה� ניצבת ההלכה היהודית בעיד! המודרני

לצור� הנחת , בשלב ראשו!. במסגרת הסמינר נבח! את שורשיה של הבעיה ונדו! במספר דרכי� לפתרונה
ונעמוד על המאפייני� , משפט העברי ובמשפט הישראלינסקור את עיקרי דיני הגירושי! ב, התשתית לדיוננו

דגש מיוחד נית! לבחינת יתרונותיה וחסרונותיה של שיטת המשפט . המרכזיי� של בעיית מעוכבות הגט
תשתית זו . שא בה! מתעוררת הבעייה, הישראלית בהקשר זה בהשוואה לשיטות משפט מערביות אחרות

כא! נבח! . ובו נדו! בפתרונות האפשריי� לבעייה ובמגבלותיה�, תאפשר לנו לפנות לחלק הארי של הסמינר
לצד פתרונות מ! , כדוגמת הפקעת קידושי! תנאי בנישואי! והסכמי קד� נישואי!, פתרונות הלכתיי� אפשריי�

כדוגמת תביעות נזיקי! כלפי סרבני גט חוקי� אזרחיי� כנגד סרבנות גט והנהגת נישואי! , המשפט האזרחי
  . אזרחיי�

   
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .השתתפות פעילה והרצאה: 20%
  .עבודה בכתב: 80%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  קשר סיבתי בנזיקי�
  ר בועז שנור"ד
  
  

וקשר סיבתי בי! ההתנהגות , נזק, התנהגות עוולתית: הוכחת שלושה יסודותרשת הצלחה בתביעה נזיקית דו
תביעות . הפ� יסוד הקשר הסיבתי לרכיב מרכזי בדיוני� על הטלת אחריות נזיקיתבשני� האחרונות . לבי! הנזק

ת הקשר קמות ונופלות על הוכח, ועוד תביעות רבות ושונות, נזקי עישו!, זיהומי� סביבתיי�, על רשלנות רפואית
 פתרונות חדישי� לפתרו! בעיית הסיבתיותלפיתוח העיסוק הרב של בתי המשפט בנושא זה הביא  .הסיבתי

, נזיקיות: מתו� נקודות מבט שונות, במסגרת הסמינר יידונו הבעיות והפתרונות השוני�. בהקשרי� שוני�
ע� המשפט הישראלי והמשווה  מתו� שמירה על הקשר, כל זאת. וא פילוסופיות, הוכחתיות, פרוצדורלויות

  .הנוהג
  

  .11/04/2010: תארי� הגשת הסמינר
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .השתתפות פעילה והרצאה 25%
  .הגשת עבודה 75%

  
  ".דיני נזיקי!": תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  הישראלי וההשוואתי, הביואתיקה לפי המשפט העברי: רפואה ומשפט
  ראבילו' א מרדכי' פרופ

  
דתיות , א� יצרה בו בזמ! בעיות אתיות, ההתקדמות של הרפואה עזרה לפתור בעיות רפואיות מסובכות

במרכז הוויכוח עומד תמיד האד� : לפנינו ערכי� חשובי� אשר פעמי� נמצאי� בהתנגשות הדדית. ומשפטיות
אנו נדו! בפתרונות שהוצעו תו� המשפט העברי התמודד ע� שאלות אלה ו. סבלו, צרכיו, ערכיו, ע� אמונתו

: בי! הנושאי� שידונו.  של משפטי� אירופאי� ושל דתות אחרות, השוואה ע� פתרונות של המשפט הישראלי
, גופית- הפריה חו�, ההזרעה המלאכותית, ההפלה, מעמד העובר, מניעת הריו!, הזכות לחיי� ולשלמות הגו

הסכמה מדעת , זכויות החולה; כשרות; אבהות ואמהות; יהורה ופרשת נחמנ) …או לא להיות(הזכות להיות 
; השתלת אברי�, קדימויות בטיפול רפואי, משאבי� מוגבלי�, נאמנות הרופא, רשלנות רפואית, לטיפול רפואי

המתת ";  אבוד עצמו לדעת; הזכות למות בכבוד; הייסורי�; החולה הנוטה למות.  בקור חולי�;  סיכו! עצמי
 .קדושת החיי� ואוטונומית הרצו!. הכבוד למת, ניתוח המת; קביעת רגע המוות, "רחמי� רצח מתו�"או " חסד

מהגשת ראשית , )בסמסטר הראשו!(הסמינריו! בנוי מהרצאות של המרצה והרצאות קצרות של המשתתפי� 
  .נטציה מצד המשתתפי� בסמסטר השניזראשי פרקי� ופר, העבודה

נטציה בעל פה ועבודה זפר, פעילה בהרצאות ובדיוני� השתתפות: החובות העקריות של הסטודנטי�
  . ת בכתביסמינריונ

  
  . הציו! הסופי יתבסס בעיקר על העבודה הסמינריונית. כל משתת נדרש להרצות על עיקרי עבודתו וחידושיה

  
  .31/08/2010: תארי� הגשת הסמינר

  
 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  
  

 
  


