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  /ועדות ונושאי משרות  -האקדמי  רכזמוסדות המ

  תוכנית הלימודי� – 'חלק א

  :תיאור המקצועות 

  /'שנה א  

    /'שנה ב  

    /'שנה ג  

    /'שנה ד  

    /תנאי קד�

  
                                            /חטיבת התמחות בנושא זכויות אד� 

  
   / ותקשורתבמשפט מסחרי חטיבת התמחות 

  
  / חטיבת התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה

  /קורסי בחירה משפטיי�

    /סמינריוני� 

  תקנוני� - 'ב חלק

  /תקנו� הלימודי�

  /ספריה תקנו� ה

  / ותשלומי� שכר לימודתקנו� 

    /תקנו� משמעת

  /נוהל שירותי� מיוחדי� לסטודנטי� המשרתי� במילואי�

   / 2007 –ז "התשס, חוק זכויות הסטודנט

  /לוח מבחני� 

    /מועדי� וחופשות לוח
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  ועדות ונושאי משרות -האקדמי  רכזמוסדות המ

  

                                                                יתל"מנכ                                          �דיק/האקדמי רכזראש המ
                                                                            

                                                        ניצה מזר' גב              פנחס שיפמ�                                                         ' פרופ

                                                                
                                                            ועד מנהל  

                                                                             
  ר"יו –ד דוד שימרו� "עו
                                       ר אלי וול�"ד
                           אסתי דומיניסיני                 ' גב
                                                    יעקב רובי�ד "עו
                ד רנאטו יארק"עו
                                                                              

                                   אסיפה כללית
                                                                              

                                              ר"יו – ד דוד שימרו�"עו
  פנחס שיפמ�' פרופ
  ישראל גלעד                                                                                 ' פרופ

                                  ד ראוב� בכר"עו
  ד יעקב רובי�                               "עו
  ר אלי וול�"ד
  אסתי דומיניסיני' גב
  ד רנאטו יארק"עו
  ד אלי ב� טובי�"עו
  
  מבקר פני� 
  
  ח אורי נייגר"רו
  

  רואה חשבו� 
  

  .'משרד רואי חשבו� פריידקס ושות
  

  סגל הוראה
  

  י ליפשי ר אית"ד  דוד קרצמר' פרופ

  ר פבלו לרנר  "ד  אוליאל-ר אורי ב�"ד

ראש החטיבה למשפט פלילי , רו'ר בועז סנג"ד  ראש החטיבה לזכויות אד�   , ר יוסי דהא�"ד
  וקרימינולוגיה

  ר עידו פורת"ד  קידר-ר רונית דוני "ד

  רו'סנג - ר רינת קיטאי "ד  ר עמר דקל"ד

  גולר-ר קרי� קלוו"ד  ר אמיר הורקי�"ד

  ר יעד רות�"ד  ואב המר    ר י"ד

מנהל החטיבה למשפט מסחרי  -ר שחר ולר "ד
  ותקשורת

  ר גילה שטופלר"ד

  ר משה כה� אליה "ד
   

  ר בועז שנור"ד

מנהלת הקליניקות בחטיבה לזכויות  –ד נטע דג� "עו  ר אייל כתב�"ד
�  אד
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  כנית הלימודי�תו -' חלק א
  

  כללי
לרבות תוכנית ההוראה ג� , סעי� ופרט בתקנו� זה, לשנות כל הוראהזכות מלאה  ושומר לעצמ האקדמי רכזהמ

�לא תשמע טענה מצד תלמיד שהוא סמ# על . וכל התלמידי� כפופי� לשינוי כאמור, במש# שנת הלימודי
  .הוראה או פרט ששונו בהתא� לאמור לעיל

  
   

  מי נחשב תלמיד
  :נאי� הבאי�הוא מי שממלא אחר כל הת ועסקי� משפטהאקדמי ל רכזתלמיד במ

  
  .בהתא� לכללי הקבלההאקדמי  למרכזהתקבל   .א
  
  .מימש את קבלתו והסדיר את הרשמתו ותשלומיו הכספיי� לפי הכללי� שנקבעו  .ב
 
  )שאושרה באמצעות טופס הלימודי�(תוכנית לימודי�  האקדמי רכזהגיש למזכירות המ  .ג

  .ולפי הכללי� והמועדי� הנהוגי� ב  
  
  

   כרטיס תלמיד
    כרטיס תלמיד חתו�. את התנאי� שהוזכרו לעיל יקבל כרטיס תלמידתלמיד שמילא   .א

  . האקדמי רכזמקנה לתלמיד את הזכות לשאול ספרי� מספריית המ מוסדידי מזכירות ה-על              
  

  , לאחריה .תלמיד בשנת לימודי� מסוימת נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודי� - תחולה  .ב
  המנהליי� , עליו למלא אחר התנאי� האקדמיי� ,וסד# ולהיחשב כתלמיד במוכדי להמשי              
  .לרבות רישו� מחדש במועדי� שיקבעו, והכספיי� שנקבעו בתקנו� זה              

  
  

  חובת נוכחות בשיעורי�
�   .פירוט יבוא בהמש#. קורסי בחירה משפטיי� וסמינריוני�, תוכנית הלימודי� מורכבת מקורסי חובה משפטיי

ההשתתפות בלימודי� מחייבת נוכחות בשיעורי� . האקדמי רכזשל המ פעילותההוראה ניתנת בכל שעות ה
עמידה במבחני ביניי� , כתיבת עבודות בית, הכנת החומר הדרוש לכ#, בתרגילי� ובסמינריוני�, )חובה ובחירה(

�  .בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורי
  
  

 .וסמינר שנתי אחד ז"נ 14בהיק% של  קורסי בחירה, מהל$ התוארב ללמוד חייב " בוגר"תלמיד לתואר 
תלמידי שנה . ז"נ 18בהיק% של  ט ידרשו ללמוד קורסי בחירה"בשנת הלימודי� תשס' ד+'תלמידי השני� ג

  .ז כל אחד"נ 4סמינרי� סמסטריאלי� בהיק% של  2ט ידרשו ללמוד "בשנת הלימודי� תשס' ד
  .ל המטלות הנדרשות לסיו� התוארחובתו של התלמיד לוודא שעמד בכ

  
   
  
  
  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .המרכז האקדמיהמוסמכי� של 
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  .המסלולי� והמרצי�, לפי השני�החובה להל� טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
  .עליה� תינת� הודעה מתאימה יודגש כי ייתכנו שינויי� בתוכנית זו

  
   'שנה א

  
קוד   ש� המרצה  ש� הקורס

  קורס
נקודות 
  זכות

   גילה שטופלר ר"ד/  אליה- ר משה כה�"ד  דיני חוקה
  ש"ש 1תרגיל +  ש"ש 2שעור 

  ז"נ 6  1005

�  ר אורי ב� אוליאל"ד/  ר שחר ולר"ד  דיני חוזי
   ש"ש 1תרגיל +  ש"ש 2שעור  

  ז"נ 6  1007

   ר רונית דוני  קידר"ד/  יואב המרר "ד  תורת המשפט
   ש"ש 2שעור 

  ז"נ 4  1010

   ר אורי ב� אוליאל"ד/  יעד רות�ר "ד  משפט וכלכלה
  ס "ש 3ר שעו

  ז"נ 3  1011

משפט מבוא ל
  ישראלי

   אייל כתב�ר "ד 
  ס"ש 2  שעור 

  ז"נ 2  1013

�הל� ' גב, גלית בנצור' גב, ר אילנה שילה"ד  אנגלית למשפטני
  ד אנטוני קסו�"עו, א� מרקס' גב, כצנלסו�

   היק� השעות יקבע בהתא� לרמת התלמיד

1027  
1028  

   ז"נ 2

  ר לימור עציוני"ד/רו 'בועז סנגר "ד  דיני עונשי�
  ש "ש 3שעור 

  ז"נ 6   1030
  

מיומנויות משפט 
  מידע

  ד זוהר לנדה"עו/ד אפי מיכאלי"עו
  ס"ש 2  שעור

  ז"נ 2  1031

בוא לשיטות מ
  משפט 

  / ר פבלו לרנר"ד/מרדכי ראבילו' פרופ
  וינוגרדוב-ר אד� חפרי"ד
  ס"ש 4 שעור 

  ז"נ 4  1032

ומדע  מוסרתורות 
  המדינה

  רועית דה�' גב/  יוסי דהא�ר "ד
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  1033

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  5

 

    'שנה ב
  

נקודות   קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס
  זכות

  ר בועז שנור"ד  דיני נזיקי�
  ש "ש 3שיעור  

  ז"נ 6  2001

  ר שחר ליפשי "ד/ פנחס שיפמ� ' פרופ  דיני משפחה וירושה
  ש "ש 1תרגיל + ש "ש 2שעור 

  ז"נ 6  2003

  נעמי אלימל# שמרה' גב/  ר דורו� מנשה"ד  דיו� פלילי
  ס"ש 1תרגיל + ס "ש 3שעור 

  ז"נ 4  2005

  ר  עמר דקל "ד  דיני מנהל ציבורי 
  ש "ש 3שעור 

  ז"נ 6  2009

  ר איתי ליפשי   "ד   מבוא למשפט העברי
  ש"ש 2שיעור 

  ז"נ 4  2011

  ל פרטי"משפט בינ
  

  ר יעל רונ�"ד/  ר יעד רות�"ד
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2045

  גולר-ר קרי� קלוו"ד  *ל פומבי"משפט בינ
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2015

מבוא למדעי 
  ההתנהגות

  )יו� מסלול(ר אמיר הורקי� "ד
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  8000

  רו�יר רוני מ"ד/אבי שגיא' פרופ   מבוא לפילוסופיה
  ס"ש 2 שעור

  ז"נ 2  2046

מבוא למנהל 
  **ציבורי

   )מסלול משולב( ברו# מבור#' פרופ
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  2014

בחירה  קורסי
 �  משפטיי

  ז"נ 6    

  
  
  מבוא למשפט   "שנכשלו בקורסי�  תלמידי�ול 2008י� שהחלו לימודיה� בפברואר תלמידהקורס מיועד ל*  
  ."ל פומבי"משפט בינ"ו "בינלאומי    
  

  ."מבוא למנהל ציבורי"למוד את הקורס בשנה ראשונה חייב ל "מדעי ההתנהגות"שלמד את הקורס  תלמיד**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  6

 

  לימודי משפטי� ע� חטיבה במנהל עסקי� 'שנה ב
  

נקודות   קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס
  זכות

  ישראל גלעד' פרופ  דיני נזיקי�
  ש "ש 3שיעור  

  ז"נ 6  2001

  פנחס שיפמ�' פרופ  דיני משפחה וירושה
  ש "ש 1תרגיל + ש "ש 2שעור 

  ז"נ 6  2003

  ר דורו� מנשה"ד  דיו� פלילי
  ס"ש 1תרגיל + ס "ש 3שעור 

  ז"נ 4  2005

    דוד קרצמר' פרופ  דיני מנהל ציבורי 
  ס "ש 6שעור 

  ז"נ 6  2009

     גדעו� ליבזו�' פרופ   מבוא למשפט העברי
  ש"ש 2שיעור 

  ז"נ 4  2011

  ל פרטי"משפט בינ
  

  יעד רות�ר "ד
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2045

  גולר-ר קרי� קלוו"ד  *ל פומבי"משפט בינ
  ס"ש 2שיעור 

  ז"נ 2  2015

  רו�יר רוני מ"ד   מבוא לפילוסופיה
  ס"ש 2 שעור

  ז"נ 2  2046

מבוא למנהל 
  **ציבורי

   ברו# מבור#' פרופ
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  2014

  :מנהל עסקי�בחטיבה  שלומדי�י� תלמידלרק מיועד 
 'מבוא לחשבונאות א

  'א
  

  ה ליפשי ר שיל"ד
  ס"ש 4 שעור

  ז"נ 4  8015

  מבוא למימו�
  

  חיי� לוי' פרופ
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  8012

  מבוא לשיווק
  

  ארתור מיד�' פרופ
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  8009

  מימו� בינלאומי
  

  ר שילה ליפשי "ד
  ס"ש 3 שעור

  ז"נ 3  8016

  
  
  
  מבוא למשפט   "שנכשלו בקורסי� י� תלמידול 2008י� שהחלו לימודיה� בפברואר תלמידהקורס מיועד ל*  
  ."ל פומבי"משפט בינ"ו "בינלאומי    
  
  ."מבוא למנהל ציבורי"בשנה ראשונה חייב ללמוד את הקורס  "מדעי ההתנהגות"שלמד את הקורס  תלמיד  **
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  'שנה ג
    

קוד   ש� המרצה  ש� הקורס
  קורס

נקודות 
  זכות

  / יזהלימור רר "ד  דיני מיסי�מבוא ל
  ח אילי פיטרמ�"ד ורו"עו

    ש"ש 2שעור 

  ז"נ 4  3002

    ר יוסי דהא�"ד  דיני עבודה
  ש "ש 2שעור 

  ז"נ 4  3004

  יל כתב�יאר "ד  דיני ראיות
  ס"ש 1תרגיל + ס "ש 3שעור 

  ז"נ 4  3009

  ר איתי ליפשי "ד  דיו� אזרחי 
  ש"ש 1תרגיל + ש "ש 2שעור 

  ז"נ 6  3008

��ר יעד רות"ד  דיני תאגידי   
  ש"ש 3שיעור 

  ז"נ 6  3011

  /דפנה לוינסו� זמיר' פרופ  דיני קניי�
   ר קטיה אס�"ד

  ש "ש 3שעור 

  ז"נ 6  3014

  סמינריו� אחד   סמינריו�
  

  ז"נ 6  

  בחירה קורסי
�  משפטיי

  ז"נ 8    

  
  

  'שנה ד
  

קוד   ש� המרצה  ש� הקורס
  קורס

נקודות 
  זכות

  ר יוסי דהא� "ד  משפט וחברה  
  ס"ש 2שעור 

  ז"נ 2  4003

אתיקה מקצועית של 
  עורכי די� 

  יל כתב�יאר "ד
  ס"ש 2שעור 

  ז"נ 2  4005

סדר די� אזרחי מהלכה 
  למעשה

  רביד-ד שלומית יניסקי"עו
  ס"ש 3שעור 

  ז"נ 3  4006

ההלי# הפלילי מהלכה 
  למעשה

  ד אופיר סטרשנוב"עו
  ס"ש 3שעור 

  ז"נ 3  4008

  סמינריו� אחד   סמינריו�
  

  ז"נ 4  

בחירה  קורסי
�  משפטיי

  ז"נ 4    

  
  
  
  

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר •

הבחירה המצוייני� בכל שנה כי יש לכ# השלכות החובה וז בקורסי "התלמיד מתבקש לשי� לב למספר נ •
  ".תלמידי� מצטייני�"סעי� '_____   עיי� עמ, על הכללות ברשימת דיק� לצור# הצטיינות
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  צועות  הלימודתיאור  מק
  

  'שנה  א
  

  למשפטני� אנגלית
  אביבה שוסמ�' וגב אנטוני קסו� ד"עו ,א� מרקס' גב, הל� כצנלסו�' גב, גלית בנצור' גב, ר אילנה שילה"ד
  

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

 
י� שישובצו תלמיד). ומתקדמי�בינוני , מתחילי�(בתחילת השנה תתקיי� בחינת מיו� לרמות : מתכונת הקורס

�.ילמדו שני סמסטרי�, או בינוני � שישובצו לרמת מתחילי�תלמידי. ילמדו סמסטר אחד בלבד, לרמת מתקדמי  

 
:ובינוני רס מתחילי�קובמרכיבי הציו� הסופי   

.בחני� ומטלות 30%  
.בחינת אמצע 20%  
.בחינה סופית 50%  

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת  ציו� : תנאי מעבר בקורס  

 
:קורס מתקדמי�במרכיבי הציו� הסופי   

.בחני� ומטלות 30%  
.פרוייקט אישי 20%  
.בחינה סופית 50%  

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת ציו�  :קורסתנאי מעבר ב  

 
.הנוכחות חובה והינה תנאי לגשת לבחינות :הערה  

  
   דיני חוזי�

  ר שחר ולר "ד
  

�, עקרו� תו� הלב במשא ומת� לכריתת חוזה ובביצועו של חוזה, עקרו� חופש החוזי�, מבוא כללי לדיני חיובי
, הטעיה, טעות, פגמי� בכריתת חוזה, כשרות משפטית, הצעה וקיבול, יצירת החוזה, ו� חוזיאחריות בשלב הטר

, חוזה על תנאי, תנייות פטור, פירוש החוזה והשלמתו, תוכ� החוזה, צורת החוזה, חוזה למראית עי�, עושק, כפיה
, פיצויי�, ביטול, אכיפה, וזהתרופות בגי� הפרת ח, הפרת חוזה וסיכול חוזה, חוזה לטובת אד� שלישי, חוזה פסול

�  .חוזי� אחידי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  ).תיתכ� הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(מבדקי� בכתב של בקיאות בחומר הקריאה  20%
  ).ארבע עבודות(עבודות בכתב  20%
  .בחינה סופית 60%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  דיני חוזי�
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

בקורס זה ייבחנו באופ� מקי� דיני החוזי� . חשיבות להסדרת יחסי� בי� פרטי� בחברה-א אמצעי רבהחוזה הו
, חוזה לטובת אד� שלישי, פגמי� בכריתת החוזה, יצירת החוזה: נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה�. בישראל

  .הפרת חוזהפיצויי� בשל , ביטול חוזה, אכיפת חוזה, סיכול החוזה, הפרת חוזה, חוזה על תנאי
תרופות בשל הפרת (חוק החוזי� , 1973 –ג "תשל, )חלק כללי(על ניתוח חוק החוזי� , בי� השאר, הקורס יתבסס

תו# , הקורס א� יכלול דיו� ביקורתי על הדי� המצוי. והפסיקה בישראל בתחו� דיני החוזי�, 1970 –א "תשל, )חוזה
�  . בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיי

  

   :הסופי מרכיבי הציו�
  . בחינה בכתב 85%
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  ).עבודות שלוש(עבודות בכתב  15% 
      .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  דיני חוקה

  ר גילה שטופלר"ד/אליה-ר משה כה�"ד
  

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

, חופש הדת, חופש הביטוי, שיוויו�, כבוד האד�: ההגנה החוקתית על זכויות אד�; מרש� האוכלוסי�; בישראל
  .ו�הגנה על זכויות בתנאי� של מצב חיר; זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה מסכמת 70%
15% �  .בחינת ביניי
15% �  .תרגילי
  .נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת 5עד 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  דיני עונשי� 
  רו 'ר בועז סנג"ד
  

; משפט הפליליכללי הפרשנות המיוחדי� של ה ;עקרונות דיני העונשי�; מבנהו ומטרותיו, המשפט הפלילי המהותי
; ביצוע בצוותא; צורות השותפות לעבירה; הניסיו� לעבור עבירה; היסודות הכלליי� שבעבירה; הגדרת העבירה

דיו� בעבירות ספציפיות אחדות לאור ההוראות הכלליות של ; ארגוני פשיעה; ביצוע באמצעות אחר; סיוע; שידול
  .הענישה הפלילית ;תהסייגי� לאחריות פלילי; עבירות ההמתה ;המשפט הפלילי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ).תיתכ� הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע(מבדקי� בכתב של בקיאות בחומר הקריאה  10%
20% �  .בתו� הסמסטר הראשו� בחינת ביניי
שתועברנה בקבוצות קטנות , תתקיימנה הדרכות לפני הגשת כל עבודה ואחריה .עבודות בכתב שלוש 15%

  ).תרגילבדומה לקבוצות (
  .בחינה בסו� השנה 55%

ותנאי מקדמי לזכאות  חובה �והנוכחות בהרצאות ה ההשתתפות בבחינת הביניי�, הגשת כל העבודות
, תלמיד שנכשל בקורס זה בעבר ולומד אותו שוב .)ג� לתלמידי� החוזרי� על הקורס(לגשת לבחינת הסיו� 

  ). בלבד(יוכל לקבל פטור מהגשת העבודות 
  .ה/בעקבות בקשה בכתב של התלמיד, וטומטי אלא כפו� לאישורו של המרצה בקורסהפטור אינו א

החל מההרצאה הרביעית תיגרענה שתי נקודות , תלמידי� שיחסירו במהל$ השנה מעל שלוש הרצאות
  .הרצאות לא יהיו זכאי� לגשת לבחינה הסופית 7תלמידי� שיחסירו . מהציו� הסופי בגי� כל חיסור

  .בת ההיעדרותזאת ללא קשר לסי 
  .נקודות בגי� השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות 5עד  -  ציו� מיטיב

  
  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  ).יש להביאו לכל השיעורי�( 1977 -ז"תשל, חוק העונשי�: חומר עזר

  . עונשי�המקראה בדיני : חומר קריאה חובה
  

  דיני עונשי�
  ר לימור עציוני"ד
  

; כללי הפרשנות המיוחדי� של המשפט הפלילי; עקרונות דיני עונשי�; מבנהו ומטרותיו ,המשפט הפלילי המהותי
ביצוע ; צורות השותפות לעבירה; הניסיו� לעבור עבירה; היסודות הכלליי� שבעבירה; הגדרת העבירה

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

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .הגשת עבודות בכתב 20%
  בחינה בסו� הקורס  80%
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  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

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

  
  
  
  המשפט המקובל ושיטות מעורבות, יהמשפט הקונטיננטאל: טות משפט בוא לשימ

   וינוגרדוב-ר אד� חפרי"ד/ר פבלו לרנר"ד/מרדכי ראבילו' פרופ
  

הקורס מתמקד בהבחנה בי�  . בכלי� הבסיסיי� להבנת שיטות משפט שונות תלמידלצייד את ההקורס מטרת 
 א# ,אינה כה חדה כפי שהיתה בעברהזו בחנה ההאמנ� היו� . ישיטת המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטאל

  .חשיבות בהבנת המאפייני� של כל אחת מה� ואת השפעת� על המשפט הפרטי הישראלייש 
בהמש# נדו� . ות משפט רבותבסיס לשיטאשר מהווה מבוא כללי על התפתחותו של המשפט הרומי ב נפתח

מעמד בתי המשפט , חשיבות התקדי� המחייב, ברעיונות הבסיסי� שמבדילי� בי� השיטות כגו� נפקות החוק
�נראה כי יש בי� השיטות דמיו� , בניגוד למה שנית� לשער. השפעת האקדמיה ועוד, דוקטרינת היושר, והשופטי

  .רב והדבר משתלב ע� המגמות העכשוויות של האחדת המשפט הפרטי
משווה על הקודקסי� החשובי�  מבט �הקורס יית, בתקופה בה המשפט הישראלי עובר הלי# של קודיפיקציה

נדו� ג� במודלי� של קודיפיקציה של המשפט . האיטלקי ועוד, הגרמני, הקודקס האזרחי הצרפתי: באירופה
  .האמריקאי

�נעסוק בשאלות מיוחדות המתעוררות במשפט האירופאי , מבנ� ותכנ�, נוס� לבדיקה כללית של הקודקסי
  . אכיפת חיובי� ועוד, תו� לב, טחותכגו� נפקות ההב, וחשובות למשפט� הישראלי

אשר , )כגו� המשפט במדינת קוויבק(במסגרת הקורס תנת� התייחסות מיוחדת לשיטות משפט מעורבות 
הכרת השיטות הללו חשובה משו� שג� .  ושל המשפט המקובל ימשלבות עקרונות של המשפט הקונטיננטאל

רבות יכולות להוות בסיס להרמוניזציה בי� השיטות ומשו� ששיטות מעו, המשפט הישראלי הינו שיטה מעורבת
   . השונות

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

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  
  

  מיומנויות משפט ומידע
  ד זוהר לנדה"עו/ד אפי מיכאלי"עו
  

. מיומנויות בסיסיות הנדרשות מ� המשפט�כלי� לימודיי� ו תלמידלהיא להקנות הקורס מטרת  :תיאור הקורס
, בנושא המחשב בשירות המשפט�, יועברו שיעורי� בהתמצאות במשפט הישראלי והזרמסגרת הקורס ב

  . ובכתיבה משפטית
, למידה; אמריקאי- התמצאות במקורות המשפט הישראלי והאנגלו: בי� היתר, הפגישות השבועיות יכללו נושאי
מבנה מאגרי ; הקניית כלי� שימושיי� לניתוח טקסטי� משפטיי� ;שוני� יי�משפטמידע שימוש במאגרי ותרגול 
ת ע� פתרו� אירוע דרכי התמודדו ;עקרונות מרכזיי� של כתיבה משפטית ;מערכות מידע משפטיותו מידע

  .בחירת שאלת מחקר ובניית עבודה משפטית ;משפטי
  .בקורס קיימת חובת נוכחות שתיבדק בקפידה

  
  :הסופי מרכיבי הציו�

  ; תרגיל 20%
  ;בחינה סופית 80%

  .בקורסהינו תנאי מעבר  )ומעלה( 70סיו� הקורס בציו�  :הערה
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  

  משפט וכלכלה
  ד רות�יע ר"ד
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אלו מאפשרי� לבחו� באופ� ביקורתי הסדרי� . ניתוח ותובנות חשובי�-מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי
שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את התנהגותו של הפרט . משפטיי� ואת אופ� הבניית� במכלול ענפי המשפט

�וזאת מכיוו� , לוואנטי למעצבי הדי�הופכת את מדע הכלכלה לר, ולהשפיע על בחירותיו בי� קווי פעולה אפשריי
מטרת הקורס . בניבוי תוצאות השפעת� של תמריצי� שוני� על ההתנהגות האנושית, בי� היתר, שכלכלה עוסקת

שאינו מצרי# ידע , הקורס. היא לערו# היכרות ע� הכלי� שמספק מדע הכלכלה לצור# ניתוח בעיות משפטיות
וכ� ; ועוד, סימטריה במידע- א, מונופול, החצנה, יעילות, תועלת, ציונליותיציג מושגי יסוד כגו� ר, מוקד� בכלכלה

הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות בענפי משפט . את האופ� שבו נית� לנתח בעזרת� בעיות משפטיות
�  .והחברות, החוזי�, הנזיקי�, כגו� דיני הקניי�, שוני

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

100% �  .בחינת סיו
  ).יינת� פירוט( "המבדקוני�" בשיטת  יבמיט ציו�
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות חובה
  

  משפט וכלכלה
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

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

לקורס . בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגווני� מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט
�. אשר עומדי� בבסיס הניתוח הכלכלי, יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, בחלק הראשו�. שישה חלקי� מרכזיי
החלק השלישי . וקניי�, נזיקי�, ובעיקר בדיני חוזי�, שפט הפרטיייבחנו סוגיות בתחו� המ, בחלק השני של הקורס

וביניה� היחסי� בי� בעלי מניות של חברה , יתמקד בניתוח כלכלי של נושאי� נבחרי� בתחו� המשפט המסחרי
חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות . וכ� היחסי� בי� חברה מזכה לבי� זכייני�, לבי� נושאי משרה בחברה

תוצג , לבסו�. החלק החמישי ד� בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. כלכלית על הדי� הפליליהגישה ה
להארות מתחו� , בי� היתר, תו# התייחסות, בחינה ביקורתית של הגישה הכלכלית המסורתית למשפט

  .הפסיכולוגיה
 . הקורס אינו דורש ידע מוקד� בכלכלה

  
  .סופיתבחינה  100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  

  
  

  משפט ישראלי
  איל כתב�ר "ד
  

את מערכת המשפט ואת שיטת המשפט הנהוגה , נועד להכיר למשתתפי� בו" מבוא למשפט ישראלי"הקורס 
ישראל משלהי התקופה -ישראל ובמדינת-אלו יוצגו על רקע ההיסטוריה של המשפט באר . בישראל
, ענפיה, על את מערכת המשפט הישראלית על מוסדותיה-קורס לבחו� ממבטיאפשר ה, בדר# זו. מאנית'העות

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

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .תקבע בהמש# :שיטת הבחינה

  
  

  דע המדינהתורות מוסר ומ
  רועית דה�' גב/ יוסי דהא� ר "ד
  

הקורס יציג באופ� . הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגי� מרכזיי� במדע המדינה ובתורת המוסר
אחריות ועוד ותורות מרכזיות , חובות, מושגי� כזכויות(פילוסופי אנליטי תורות ומושגי� מרכזיי� בתורת המוסר 

הקורס ג� יסקור מושגי� . ההצגה תיעשה תו# היכרות ע� דרכי הדיו� הפילוסופי, )ויותכתועלתיות ותורות זכ
תורות , תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית(ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית 

, שוויו�, צדק, כמו ג� מושגי� מרכזיי� כחירות, אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות
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�כמו כ� יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות במדעי החברה והרלבנטיות שלה� ). דמוקרטיה ומושגי� נוספי
 .בקורס יוש� דגש על הרלבנטיות של הדיו� המוסרי והפוליטי לעול� המשפט. לדיו� המוסרי והפוליטי

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי 
  
  .תוחי�ספרי� פ: שיטת הבחינה 
  
  

  תורת המשפט
  יואב המרר "ד
  

 �העיסוק בשאלות אלה . 'משפט'תורת המשפט עוסקת בשאלות כלליות ביחס למהותו של המוסד שאנו מכני
שאלות . התשובות הניתנות קובעות במקרי� רבי� מה תהיה התוצאה המשפטית. איננו נטול חשיבות פרקטית

? מה היחס בי� המשפט לבי� מוסר וצדק? די המשפטמה� תפקי? מהו המשפט: ונושאי� שיידונו בקורס
מה מקור ? ומדוע הוא חשוב' שלטו� החוק'מה משמעות הרעיו� של ; )פוזיטיביז� לעומת גישת משפט טבעי(

ידי -כיצד יש להתייחס למפרי חוק שמונעי� על? הא� ישנה חובה לציית לחוק? הסמכות שדורש לעצמו המשפט
�, עקרו� הנזק(? של התערבות המשפט בחירות של אנשי� דר# המשפט הפלילימה הגבולות הראויי� ? מצפונ

�גישה תועלתנית לעומת גישת (? מה� ההצדקות לענישה; )ידי המשפט הפלילי-אכיפת מוסר על, פטרנליז
הא� שופטי� מיישמי�  –השפיטה ; ההבחנה בי� משפט ציבורי לבי� משפט פרטי וביקורות על הבחנה זו; )גמול

ביקורת ? הא� שיקול הדעת השיפוטי צרי# להיות צר או רחב? או פועלי� לפי תחושת הצדק שלה�את החוק 
אי# לאז� בי� זכויות ? הא� ישנ� זכויות מוחלטות? מה� זכויות; התקדי�, פרשנות חוקי�, שיפוטית על המחוקק

  . Critical Legal Studies -הריאליז� האמריקני וה; פמיניז� ומשפט ?נוגדות
  

  :בי הציו� הסופימרכי
25% �  .בחינת ביניי
  .בחינה סופית 75%

  
   .תנאי לגשת לבחינה הסופית יאבחינת הביניי� ההשתתפות ב :הערה

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
   תורת המשפט

  קידר-רונית דוני-ר "ד
  

יה של הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות ע� השאלות והמושגי� היסודיי� המעסיקי� את הפילוסופ
  :הקורס יהיה בנוי לפי שלוש השאלות שתורת המשפט עוסקת בה�. המשפט

, פרשנות, )פסיקה ותקדי�, חקיקה(מקורות המשפט , הזכות והחובה המשפטיות: שאלות במשפט .1
  .שיקול דעת שיפוטי

דוגמת דת או (מה מבדיל אותו מתחומי� נורמטיביי� אחרי� ? מהו המשפט :שאלות על המשפט .2
פי אילו -ועל, מהי צורתו של המשפט? מה� תפקידיו החברתיי�? מקור הסמכות שלומהו ): מוסר

  ?עקרונות נקבע תוכנו
מהו מקומו של המשפט בקהילה : שאלות על מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית .3

חובת , יחסי המשפט ע� החברה והתרבות, מסורות של משפט, עקרו� שלטו� החוק, פוליטית מאורגנת
  .לחוקהציות 

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

      ;)אחד בכל סמסטר(שני תרגילי� להגשה במהל# הקורס  15%
  ;בחינת בקיאות סמסטריאלית 15%
  ;בחינה סופית 70%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  'שנה ב
  
  

  דיו�  פלילי
  ר דורו� מנשה"ד
  

השוואת ההלי# הפלילי ,הפלילי לדיני הראיות יודגש הקשר שבי� הדי� .הקורס עוסק בעקרונות ההלי# הפלילי
  ;חקירה:בי� הנושאי� הנלמדי�. להלי# האזרחי והשפעת העיד� החוקתי על זכויות החשוד והנאש� וההלי# הראוי

פתיחת ; צירו� אישומי� ונאשמי�; העמדה לדי�  .חיפוש ותפיסת חפצי�, סמכויות נלוות למעצר; מעצר; עיכוב
 ;הכרעת הדי� וגזר הדי�; הסדרי טיעו�; זכות העיו�; בירור האשמה; טענות מקדמיות; טענת פסלות שופט; המשפט
 .דיו� נוס� ומשפט חוזר ;ערעור

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

 .בחינה סופית 90%
  .עבודה 10%

  
  . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  

  דיו� פלילי
  נעמי אלימל$ שמרה' גב
  

כבוד האד� וחירותו על : מה הייתה השפעתו של חוק יסוד? בישראלמה� עקרונות היסוד של סדר הדי� הפלילי 
הא� הכללי� המסדירי� את אופ� אכיפת החוק הפלילי בישראל עולי� בקנה אחד ע� ערכיה ? ענ� משפטי זה

עד כמה נותרו סדרי הדי� הפליליי� הנהוגי� בישראל נאמני� לשיטה האדברסרית ? המוצהרי� של השיטה
בו נסקור את ההסדרי� המשפטיי� החלי� על , אלה ואחרות תבחנה במהל# הקורסשאלות ? מתוכה צמחו
פסלות , משפט חוזר וחנינה, החל בחקירה המשטרתית ובניהול המשפט הפלילי וכלה בערעור, ההלי# הפלילי

, מעצר וחיפוש, הנאש� והזכות לסניגור, המדינה כמאשי� וקובלנה, התיישנות, כפל הדי� וסיכו� כפול, שופט
טענות מקדמיות וזיכוי בשל העדר הוכחה , האישו� והסדרי טיעו�, קבלת מידע מ� הצד שכנגד, חקירת סיבת מוות

  .דרכי ענישה ועוד, י עובדות שלא נטענו בכתב האישו�"הרשעה עפ, לכאורה
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 85%
  .עבודה 15%

המפגינה שליטה בחומר הקריאה והבנת תרומתו , ה בשיעורנקודות בעבור השתתפות פעיל 7עד  -ציו� מיטיב
 . לנושא הדיו�

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  דיני מנהל ציבורי

  ר עמר דקל"ד
  

. הקורס במשפט מינהלי הינו קורס הד� בהיבטי� המשפטיי� של פעילות הרשות המבצעת במדינת ישראל
מגבלות שונות , סמכויות הרשות המבצעת, פט המינהלימאפייניו של המש, בי� היתר, במסגרת הקורס יידונו
הביקורת השיפוטית של פעילות הרשות , כללי הצדק הטבעי, סוגי סמכויות ומאפייניה�, החלות על סמכות זו

פגמי� שנפלו בהלי# המינהלי והתוצאות המשפטיות שיש לפגמי� , ובכלל זה עילות הביקורת השונות, המבצעת
סמכות בית המשפט הגבוה לצדק ועילות הס� , של בית המשפט הגבוה לצדקמאפייני הפעילות , אלה

חוק חובת המכרזי� , חוק חופש המידע, הממשלה: במסגרת הקורס יבחנו וינותחו חלקי� מחוק יסוד. המינהליות
�  . וחוק בתי משפט לענייני� מינהליי

את התשתית המרכזית למשפט  המהווי�, עיקר הקורס יתבסס על קריאת פסקי די� של בית המשפט העליו�
  .ועל ניתוח ביקורתי של פסיקה זו, המינהלי בישראל

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  . 5%ארבע עבודות שמשקלה של כל אחת מה� הינו  - 20%
    ).חומר סגור(בחינת ביניי� שתיער# בחופשת הסמסטר  - 10%
  ).חומר סגור(בחינה סופית  - 70%

  
  .מפורטי� בד� הנחיות כלליות שיופ  בתחילת שנת הלימודי�תנאי ההשתתפות בבחינה המסכמת 

  
  דיני מנהל ציבורי

  דוד קרצמר' פרופ
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  :השאלות המרכזיות שיידונו בשיעורי�.  הקורס עוסק בסמכויות המינהל הציבורי והביקורת על השימוש בה�

; קול הדעת המנהלישי; הלי# קבלת החלטות מינהל; מערכות הסמכה; סמכויות ממשל כלליות; מושג הסמכות
  . ביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות

  .  התלמידי� יתבקשו לקרוא חומר לקראת כל שיעור ושיעור
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .תרגיל בכתב 10%
  .סופית בחינה 90%

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  

  דיני  משפחה  וירושה
  פנחס שיפמ� ' פרופ

  
כושר ; הבטחת נישואי�; מוסד הנישואי� וחיי אישות ללא נישואי�; ק חילוניהמשפחה בישראל בי� די� דתי וחו

תוצאות ; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; לנישואי�
אימו  , תהקרבה הטבעי: היחס המשפטי בי�  הורי� וילדי�; הזוג- מזונות ב� הזוג ויחסי ממו� בי� בני; הנישואי�

הורי� , יחסי ילדי�; התערבות החברה בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; והטכניקות המלאכותיות של ההולדה
ירושה על פי ; החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי� ,"טובת הילד"עקרו� ; והמדינה

  .מזונות מ� העיזבו� וניהול העיזבו�; די� ועל פי צוואה
  
  

  :כיבי הציו� הסופימר
  ).במספר שתיי�(עבודות  15%
15% �  .בחינת ביניי
  .בחינה סופית 70%

  
  .י�סגורספרי�  -בחינת ביניי� : שיטת הבחינה

  .ספרי� סגורי� –בחינה סופית                            
  

  דיני  משפחה  וירושה
  ר שחר ליפשי-"ד
  

כושר ; הבטחת נישואי�; ד הנישואי� וחיי אישות ללא נישואי�מוס; המשפחה בישראל בי� די� דתי וחוק חילוני
תוצאות ; פקיעת הנישואי� עקב פטירת ב� הזוג ועקב גירושי�; צורת הנישואי� וההסכמה לנישואי�; לנישואי�
אימו  , הקרבה הטבעית: היחס המשפטי בי�  הורי� וילדי�; הזוג- מזונות ב� הזוג ויחסי ממו� בי� בני; הנישואי�

הורי� , יחסי ילדי�; התערבות החברה בהחלטות היחיד בתחו� ההולדה; ניקות המלאכותיות של ההולדהוהטכ
ירושה על פי ; החזקת ילדי� ומזונותיה� והתערבות המדינה ביחסי הורי� וילדי� ,"טובת הילד"עקרו� ; והמדינה

  .מזונות מ� העיזבו� וניהול העיזבו�; די� ועל פי צוואה
  
  

  :ופימרכיבי הציו� הס
  ).במספר שתיי�(עבודות  30%
  .בחינה סופית 70%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  דיני נזיקי�

  ישראל גלעד' פרופ
  

מרכיבי  -השונות  העוולות; הגישות השונות - מטרות  דיני הנזיקי� ; מקומ� של דיני נזיקי� במשפט המודרני
; אחריות המדינה ורשויות ציבוריות ;חובה חקוקההפרת ; רשלנות; מבנה פקודת הנזיקי� ומקורותיה; האחריות

פיצוי ; אחריות למעשי הזולת; מעוולי� יחד; וריחוק  נזק קשר סיבתי; עוולות הפוגעות בגו� האד� ובשמו הטוב
�  .ריבוי מקורות הפיצוי; יורשי� ותלויי�; והערכתו ראשי הנזק; נפגעי תאונות דרכי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 92%
12% �   .בחני

  .100הציו� הסופי לא יעלה על  :הערה
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  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  דיני נזיקי�
  בועז שנור ר"ד
  

מרכיבי  -השונות  העוולות; הגישות השונות - מטרות  דיני הנזיקי� ; מקומ� של דיני נזיקי� במשפט המודרני
; אחריות המדינה ורשויות ציבוריות ;חקוקה הפרת חובה; רשלנות; מבנה פקודת הנזיקי� ומקורותיה; האחריות

פיצוי ; אחריות למעשי הזולת; מעוולי� יחד; וריחוק  נזק קשר סיבתי; עוולות הפוגעות בגו� האד� ובשמו הטוב
�  .ריבוי מקורות הפיצוי; יורשי� ותלויי�; והערכתו ראשי הנזק; נפגעי תאונות דרכי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ).בע בהמש#מספר� יק(עבודות  15%
  .בחינה סופית 85%

  .נקודות בגי� השתתפות ברשימת הקריאה כפי שיפורט בתחילת השנה 7ציו� מיטיב עד 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  

  מבוא למדעי ההתנהגות
  ר אמיר הורקי�"ד
  

מדינה וכ� סוציולוגיה ומדעי ה, פסיכולוגיה: מטרת הקורס הינה הכרת דיסציפלינות היסוד של מדעי ההתנהגות
הכרת הגישה המדעית , בנוס�. הרלבנטיי� להתנהגות ארגונית ולמנהל עסקי�, תיאוריות ומושגי� מרכזיי� בה�

כל אלה אמורי� להקנות כלי� בסיסיי� . ומושגי יסוד במחקר מדעי אמפירי עליה� מושתת הידע בתחומי� אלה
  . להבנת המציאות הארגונית המורכבת והמשתנה

  
 100% -בחינת סיו�  :סופימרכיבי הציו� ה

  
, ע� אפשרות בחירה) שאלות סגורות" (אמריקאי- מבח�"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת : שיטת הבחינה
  "). חומר סגור("ללא חומרי עזר 

  
מבוא "חייב ללמוד את הקורס , בשנה ראשונה "מבוא למדעי ההתנהגות"שלמד את הקורס  תלמיד: הערה

  ."למנהל ציבורי
  
  
  

  למנהל ציבורי מבוא
  ברו$ מבור$' פרופ

   
מערכת . במסגרת הקורס נעסוק במופעי הניהול והמנהל הציבורי הבאי� ה� בהיבט התיאורטי וה� בהיבט היישומי

השפעות , שמאל וימי� בניהול הכלכלה הלאומית ,המדיניות והמנהל הכוללת גישת מערכות פתוחות כוללות
קביעת , התחרות בי� כלכלה ופוליטיקה בקביעת מדיניות ציבורית, לסביבתיות ומקומיות על המדיניות והמנה

, ניהול פרויקטי� לאומיי�, תקצוב, ניתוחי עלות תועלת ,)Group Think(כשלי החלטות קבוצתיות , החלטות
ניהול , י"נל -פילוסופיות ניהול מודרניות , תכנו� אסטרטגי לסקטור הציבורי, הבדלי� בי� מנהל ציבורי ועסקי

, במסגרת הקורס נתייחס ג� למשוב השופטי�. ניסיו� הפעלת� בסקטור הציבורי -יכות כוללת ועיצוב מחדש בא
  .יתרונותיו וחסרונותיו

   
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
מבוא "את הקורס חייב ללמוד , בשנה ראשונה "מבוא למדעי ההתנהגות"שלמד את הקורס  תלמיד: הערה

  ."למנהל ציבורי
  
  
  
  
  

  מבוא למשפט עברי
  גדעו� ליבזו�' פרופ
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הקורס יתחלק לשלושה . היכרות ע� כמה  מהיסודות המרכזיי� של המשפט העבריבקורס המבוא יעסוק 
�תמקד במקורות הידע ההלכתי יהחלק הראשו� יעסוק בתיאוריה המשפטית של המשפט העברי ו:  חלקי

סמכות ,  מסורת, התגלות: בספרות ההלכה העוסקות בנושא  וביסודות הנלווי� אליה� וה� ובגישות השונות
מעמדו של התקדי� ומעמד� של חכמי , פרשנות ומחלוקת, אמת משפטית , וגבולות הציות לבעל הסמכות

  . ההלכה בדורות הראשוני� ביחס למעמד� של חכמי ההלכה בדורות המאוחרי� יותר
בשאלת כלליות החוק וסטייה ממנו בא� הפעלתו גורמת נזק , ושר ובמוסר במשפט העבריהחלק השני יעסוק  בי

במערכת נורמות שמשמשי� שיקול בפסיקת ההלכה ובאוטונומיה של , הלכתיי� כלומר -בעקרונות מטא, לפרט
  . במסגרת זו ידו� מעמדה של האגדה בפסיקת ההלכה. איש ההלכה בפסיקת ההלכה

דינא דמלכותא '(סו של המשפט העברי למערכת הדי� הזר ולמשפט החברה הסובבת החלק השלישי יוקדש ליח
וכ� למערכות )  המשפט שחל על מי שאינ� יהודי�, שבע מצוות בני נוח כלומר, איסור פנייה לערכאות', דינא

�. מצד שני, מצד אחד ומערכת בתי די� של הדיוטות, משפט המל#: המשפט שצמחו ליד ההלכה המקובלת וה
  .לק זה יכלול דיו� בשיח המתנהל במדינת ישראל במערכת היחסי� שבי� דת למדינהח

השיעור ילווה בקריאת מקורות מספרות ההלכה על כל גווניה  קריאה בפסיקת בית המשפט העליו� העוסקת 
 � .נידוני� בקורסהבנושאי� הנידוני� בקורס ובכמה מאמרי יסוד שנכתבו על הנושאי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .פרטי� ימסרו במהל$ הקורס. על כתיבת עבודה במהל# השנה' נק 7קיימת אפשרות לציו� מיטיב עד 

  
  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  מבוא למשפט עברי

  ר איתי ליפשי-"ד
  

יסוד  נדו� במושגי.  מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של ההלכה מחד ולספרות ההלכה מאיד#
תקופות , מוסדות ההלכה וסמכויותיה�, תורה שבכתב ותורה שבעל פה', הלכה יהודית'משפט עברי ו: כגו�

הידע . במהל# הקורס תוקנה לתלמידי� מיומנות בסיסית של גישה למקורות המשפט העברי. והתפתחות ההלכה
, משפט ומוסר, ת ופסיקה בהלכהמחלוק: כגו�, והמיומנות האמורי� נרכשי� אגב לימוד סוגיות  במשפט העברי

  .כמו כ� יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש לה� מקבילות במשפט הישראלי. די� ולפני� משורת הדי�
       

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .י�סגורספרי� : שיטת הבחינה
  

  מבוא לפילוסופיה
  ר רוני מירו�"ד/  אבי שגיא' פרופ

  
לסטודנטי� נגישות לבעיות יסוד ולדרכי הטיעו� הבסיסיי� בתו# מספר שדות מטרת הקורס היא לאפשר 

�תשומת לב מיוחדת מוקדשת להכרות ולניתוח שדות פילוסופיי� ודרכי עיו� בתחומי� . פילוסופי� עיקריי
�  .כסטודנטי� המתמחי� בלימודי משפט, שיעשירו ויפרו את גישת� של הסטודנטי

�בעיות יסוד , אתיקה, )אונטולוגיה(תורת היש , )אפיסטמולוגיה(ההכרה תורת : התחומי� שאות� נכיר ה
  .בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה פוליטית

בתחו� האפיסטמולוגיה והאונטולוגיה נעסוק בניתוח דרכי ההכרה האנושיי� ומידת כשירות� לספק לנו מידע על 
ימפריציסטית הבריטית ועד לשיקו� נעקוב אחר הביקורת על ההכרה דר# המסורת הא. מה שיש במציאות

- ביחס בי� אתיקה ומטהבתחו� האתיקה נעסוק . פופר ואחרי�, ההכרה כהכרה ביקורתית בהגות� של קארנפ
  .דר# קאנט וכלה בתיאוריות בנות זמננו, אתיקה וכ� ננתח כמה תורות מוסר מרכזיות החל מהתקופה הקלאסית

  .וביחס בי� תחו� זה למוסר) פרשנות ורב תרבותיות ,שפה(כמו כ� נעסוק ביסודות ביקורת התרבות 
  

ביקורתי במעמדו של  בעיות יסוד בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה פוליטית נחזור לדיו�במסגרת דיוננו ב
כמה  נעקוב אחר. ה� בתחו� הפוליטי וה� בתחו� הפילוסופי של המדע, הסובייקט וביחס שבינו לבי� הקהילה

  .והשלכותיה� לתחו� השיח החברתי) פופר ובורדיה, כדוגמת קו�(תיאוריות ביקורתיות 
  

�  .ביבליוגרפיה תחולק לפי הנושאי� הנידוני
  

  .סופית הבחינ 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  .סס על החומר הנלמד בכיתה בצירו� החומר הביבליוגרפייתבהמבח� 

  
  .נוכחות חובה: דרישות הקורס

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  ל פומבי"פט בינמש
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  

על  רכישת ריבונות; בינלאומיתהכרה ; היסודיי� י�טהאלמנו המדינה :אי� הבאי�שהקורס נדו� בנו במסגרת
המשפט הדיפלומטי  ,הסגרה וגירוש, ופרסונלית טריטוריאלית שיפוטסמכות , מיי�וגבולות בינלא ;טריטוריה

  .מנדטי�ו מדינות חוסות, ניטראליות ותמדינ: מיוחדי�מצבי� ב כמו כ� נעסוק  ;והקונסולארי
 בינלאומיי�פסקי די� של בית הדי� הבינלאומי כולל אירועי� , הדוקטרינה לאורהשונות תילמדנה  הסוגיות 

  .ישראלתו# הדגשת הרלוונטיות שלה� למדינת  שהתרחשו לאחרונה
  

  : הסופי הציו� מרכיבי
    .בחינה 90%
  ).בכתב לבחינהלגשת  איבמועד מהווה תנ ההגשת(עבודה בכתב  10%

  
  יפורסמו במהל# הקורס הדרושי�החלקי� : חובה קריאת

1.       Malcolm N. Shaw, International Law – Fifth edition (2003)   
   .2003, משפט בינלאומי, סיבל רובי       .2
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
מבוא "ולסטודנטי� שנכשלו בקורסי�  2008מודיה� בפברואר י� שהחלו ליתלמידהקורס מיועד ל: הערה

  ."ל פומבי"משפט בינ"ו" ל"למשפט בינ
  

  ל פרטי"משפט בינ
  ר יעד רות�"ד
  

 �או אז  .אזרחי המתברר בישראלסכסו# ב נכרכי� זרי�יסודות בה� שהמשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבי
 ,על הסכסו#שיחול שאלת הדי� , שראלי לדו� בסכסו#המשפט הי- של בית הבינלאומית שאלת סמכותו מתעוררות

על רקע סוגיות אלו חשובות במיוחד . י�משפט זר- יידי בת- על נודי� שנית-יפסקהשימוש בישראל ב שאלתו
. )האינטרסֵפרה(וריבוי הקשרי� העסקיי� והחברתיי� הנרקמי� בסֵפרה הבינלאומית , הגלובליזציה תופעת

לימוד , הקורס מורכב מהרצאות. במשפט הישראלי והמשווהורתי סוגיות אלו במסגרת הקורס ננתח באופ� ביק
�  .ולהתכונ� אליה� מראש, הסטודנטי� נדרשי� להיות נוכחי� בכל ההרצאות. עצמי ומבח� סיו

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  . פי ציו� מבח� הסיו�-ציו� הקורס ייקבע על. בחינה סופית 100%
  

 העמוד כמחצית עד של בהיק� ,מבדקוני� שישה ייערכו השיעורי� במהל# – "המבדקוני�" בשיטת מיטיב ציו�

 ,)עזר חומר ללא( להיבח� יתאפשר מבדקו� נער# שבו שיעור של מהלכו כל לאור# שנכחו לתלמידי� .אחד כל
� של מיטיב בציו� התלמיד את תזכה מבדקו� כל על "עובר" ציו� קבלת ".נכשל" או "עובר" בציו� תנוקד ועבודת

 השתתפות יהיה כלשהו מיטיב ציו� לקבלת תנאי אול� ,נקודות חמש עד זו בשיטה לצבור יהיה נית� .אחת נקודה

 מכיוו� כי ,בזאת מובהר .לפחות מבדקוני� שלושה על "עובר" ציו� וקבלת המבדקוני� ששת מתו# ארבעהב

  .המבדקוני� הסדר כללי בקביעת בלעדי דעת- שיקול למרצה ,מיטיב בציו� שמדובר
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  הנוכחות חובה
 

  ל פרטי"משפט בינ
  ר יעל רונ�"ד
  

מצבי� . בה� מעורב יסוד זר כלשהו, המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק בסיטואציות מכל תחומי המשפט הפרטי
�ינלאומית בעיד� בו הניידות החברתית רבה והנוכחות העסקית של גורמי� ישראליי� בזירה הב, אלה נפוצי� היו
הא� בית משפט בישראל , בי� היתר, השאלות עמ� מתמודד המשפט הבינלאומי הפרטי ה�. הולכת ומתרחבת

וכיצד יתייחס בית , מהו הדי� אותו יחיל בית המשפט על הסכסו#, מוסמ# לדו� בסכסו# שמעורב בו גור� זר
, � את הדי� הישראלי בסוגיות הללובמסגרת הקורס נבח. ידי בית משפט זר בעניי�-המשפט להכרעות שניתנו על

  ). בדגש על המשפט האנגלי והמשפט האמריקאי(תו# מבט השוואתי למשפט הנוהג בשיטות אחרות 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .)חובת הגשה כתנאי גישה למבח�( 10% –עבודת בית 

  .90% -בחינה 
  

  .מותר להכניס לאול� הבחינה קוב  חקיקה וסילבוס בלבד :שיטת הבחינה
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  :י� שלומדי� חטיבה במנהל עסקי�תלמידמיועד רק ל
  
  
  
  
  
  

  'מבוא לחשבונאות א
  ר שילה ליפשי-"ד
  

הדגש . בתחו� החשבונאות הפיננסית) תיאורטי ופרקטי(להקנות לסטודנטי� ידע בסיסי מטרת הקורס היא 
  .יי�בקורס יוש� על הכרת תהלי# הדיווח הכספי והבנת משמעות המידע הכלול בדוחות הכספ

�  . הקורס מבוסס על הרצאות ודיו� בתרגילי
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  . מהתרגילי� 80%חובת הגשה של 

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  מבוא למימו�
  חיי� לוי' פרופ

  
ער#  - ס�ער# זמ� של כ: בי� הנושאי� שילמדו .י הפירמה"קבלת החלטות פיננסיות עדר# הבנת : מטרת הקורס

הערכת סיכוני� . ודאותתנאי קריטריוני� לקבלת החלטות השקעה ב .שיעור תשואה פנימי, נוכחי וער# עתידי
  .מבנה הו� של חברה ומחיר ההו� .אגרות חוב ואופציות, מניות, וקריטריוני השקעה בתנאי אי ודאות

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
הציו� בתרגילי� ישמש . הגשת התרגילי� היא חובה ותנאי לגשת לבחינה הסופית. התרגילי הגש: דרישות הקורס

  .כציו� מג�
  

  .תקבע בהמש# :שיטת הבחינה
  

  מבוא לשיווק
  ארתור מיד�' פרופ

  
  מטרת הקורס

הנושאי�  המרכזי�   .תיאוריות ומודלי� של ניהול  השיווק בפעילות עסקית, הקניית בסיס  להבנת  מושגי  יסוד
,  מחקרי שוק ופילוח, מערכת  השיווק ויסודות של התנהגות צרכני�, מהות השיווק והתפיסה  השיווקית:  ושילמד

 .אסטרטגיות שיווקיות, תקשורת  והפצה, מחירי� ,מוצר –מרכיבי תמהיל השיווק 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . הגשת כל העבודות היא תנאי לגשת לבחינה). שלוש במספר( עבודות 30%
  .בקורס" עובר"הוא תנאי לקבלת ציו�  בבחינת הסיו� "ברוע"ציו�  . סופית החינב 70%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  מימו� בינלאומי
  ר שילה ליפשי-"ד
  

בתחו� ניהול הסיכוני� הפיננסיי� בפירמה ) תיאורטי ופרקטי(מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע 
המכשירי� הנגזרי� על שערי חליפי� ועל  ה וניתוח שלגש מיוחד יינת� לסקירד. הפועלת בסביבה הבינלאומית

  . שיטות מתקדמות לניהול סיכוני�לתיאור  ריביות וכ� 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה ומצגת 30%
  .בחינה סופית 70%
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  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

 
.מבוא למימו�: תנאי קד�  
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  'שנה ג
  

    דיו�  אזרחי
  ר איתי ליפשי-"ד
  
השיטה האדוורסרית והשיטה ; בי� משפט דיוני למשפט מהותי; מטרות המשפט הדיוני:  מבוא כללי) א(

  ).לב וחוקי יסוד-תו�(עקרונות יסוד מנחי� ; פורמליז� וגמישות; האינקוויזיטורית
סמכות ; ת ענייניתסמכו; סמכות מקומית; סמכות בינלאומית: )דיני סמכות(המערכת השיפוטית וארגונה ) ב(

  ).ועדת לנדוי וועדת אור(רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט ; נגררת
שלב מת� ; שלב הראיות וברור העובדות; שלב ההכנה למשפט; שלב הטיעו�: ) מודל כללי ומטרות(שלבי הדיו� ) ג(

  .      פסק הדי� ותוצאותיו
'; הודעת צד ג; סדר די� מקוצר; המרצת פתיחה; תשובה כתב הגנה וכתב, כתב תביעה:  דרכי פתיחת הלי#) ד(

  .תביעה ייצוגית; טע� ביניי�; סדר די� מהיר
עיכוב יציאה ; כונס נכסי�; צווי מניעה וצווי עשה; עיקול זמני; סעדי� זמניי� בראי חוקי היסוד :סעדי� זמניי�) ה(

  "). ילראנטו� פ("ותפיסת נכסי� ") מרווה("הגבלת שימוש בנכסי� ; מ� האר 
  . פסק די� ופסק די� חלקי  : סיו� המשפט) ו(
  . השתק פלוגתא; השתק עילה  : די�-מעשה בית) ז(
די� שנית� במעמד צד אחד -ביטול פסק; משפט חוזר; דיו� נוס�; ערעור בזכות וערעור ברשות  : הליכי תקיפה )ח(

  . די� שנית� בהעדר סמכות-ביטול פסק; בלבד
  .פישור וגישור, בוררות  :להכרעת סכסוכי� דרכי� אלטרנטיביות) ט(
   

  :מרכיבי הציו� הסופי
25%  �  .)ספרי� סגורי�(בחינת ביניי
  .)פתוחי�קובצי חקיקה , � סגורי�ספרי(בחינה סופית  75%
  .בתירגולי�השתתפות פעילה ו נוכחות נקודות מיטיב על 5עד 
  
  

  דיני עבודה
   �האר יוסי ד"ד
  

  האידיאולוגי , חודו של משפט העבודה תו# לימוד הרקע ההיסטורימטרת הקורס היא לבחו� את יי
  :והכלכלי שלו

  
  חובות        (תנאי עבודה מכוח חוזה ; )מעביד -עובד (הצדדי� לחוזה ; חוזה העבודה האישי .1

  ).המעביד וחובות העובד       
  .הסדרי� קיבוציי� שלא לפי החוק; חוק הסכמי� קיבוציי�: ההסכ� הקיבוצי .2
 אופייה של ; הביקורת השיפוטית על פעילות הארגוני�: י עובדי� ומעבידי�ארגונ .3

  .ההסתדרות       
  אכיפת חוזה ; פיצויי� חוזיי�; פיצויי פיטורי�; התפטרות ופיטורי�: ניתוק קשר העבודה  .4

  .העבודה        
  .שביתות והשבתות; חוק יישוב סכסוכי עבודה: סכסוכי עבודה .5
  .בית הדי� לעבודה; בוררות: סכסוכי עבודה מנגנוני� ליישוב.    6
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .ביניי�בחינת  25%
  .בחינה סופית 75%

  
  .הביניי�השתתפות בבחינת  :הסופית תנאי לגשת לבחינה

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  דיני קניי�

   ר קטיה אס%"ד/דפנה לוינסו� זמיר' פרופ
  

; זיקות הנאה; חכירות; בתי� משותפי�; שיתו�; בעלות(; זכויות הקניי� למיניה�; �סוגי הנכסי; ניתוח זכויות הקניי�
  .הפיקוח הציבורי על השימוש במקרקעי�; רישו�; דרכי הרכישה; )נאמנויות; בטוחות

  
  בחינת הביניי�
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, בחינת הביניי� תהיה בחופשה שבי� שני הסמסטרי�. מ� הציו� הסופי 40%תיער# בחינת ביניי� שמשקלה 
בחינת הביניי� תהיה מבוססת על החומר שיימסר לתלמידי� במהל# הסמסטר . תארי# שיפורס� בהמש#ב

  .הראשו�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
40% �  .בחינת ביניי
  .בחינה סופית 60%

  
  .בחינת הביניי� ובחינת סו� השנה תהיינה בספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  דיני ראיות

  ר אייל כתב�"ד
  

הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות ובהשפעת . ורי� קשר הדוק לדיו� ולהלי# המשפטידיני הראיות קש
, חסיונות, הודאות, נטלי הוכחה, כ� יעסוק הקורס בכללי� בדבר עדויות. חוקי היסוד על תחו� משפטי חשוב זה

עי� טכנולוגיי� ומדעיי� פרק מיוחד יוקדש לראיות המופקות בחקירה הנשענת על אמצ. קבילות ורלוונטיות ועוד
�  .    ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעי� אלו, חדשי

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  ).שתיי� במספר(עבודות  20%
  .בחינה סופית 80%

  
  .תקבע בהמש# :שיטת הבחינה

  
  

  דיני תאגידי� 
  ר יעד רות�"ד
  

להכיר מונחי יסוד הקשורי� לחברות מטרת הקורס היא . מ"קורס בסיסי זה בדיני תאגידי� מתמקד בחברות בע
וכ� לעמוד בהרחבה ) דירקטוריו�, אסיפה כללית, בעלי מניות, חברה ציבורית, חברה פרטית, חוב - אגרות , מניות(

 �הסטודנטי� נדרשי� להיות נוכחי� בהרצאות ולהתכונ� . בעיית הנציג –על הבעיה המאפיינת תאגידי� מודרניי
  .אליה� מראש

  .פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס, דר מבדקוני�בקורס יונהג הס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
15% �  .בחינת ביניי
  .בחינה סופית 85%

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  .הביניי�בבחינת " עובר"קבלת ציו� : הסופית תנאי לגשת לבחינה

  
  .הנוכחות חובה

  
  

  סי�ימבוא לדיני מ
  ח אילי פיטרמ�"ד ורו"עו
  

במסגרת הקורס נעסוק בדי� הפוזיטיבי וברציונאלי . בעקרונות ובמדיניות דיני מס הכנסה בישראלהקורס יעסוק 
, נדו� בעקרונות מיסוי, במסגרת כ# נגדיר את המס ותשלומי חובה אחרי�. העומד בבסיסו וכ� בשיקולי מדיניות

�  .בתפקידי המס ומטרותיו ובשיקולי מדיניות בעיצוב מיסי
נבחי� בי� הכנסות , מס הכנסה נגדיר את המונח הכנסה ואת שיטת המקור בישראלבמסגרת הדיו� בפקודת 

  . נדו� במיסוי הכנסות רעיוניות והכנסות הוניות, הוניות לפירותיות
במיסוי , בתחולה הבינלאומית של מיסוי הכנסות, )פירותיי� והוניי�(נדו� בניכוי הוצאות ובקיזוז הפסדי� , בנוס�

 �  .ונות מיסוי היחיד והתא המשפחתיובעקר) כללי(תאגידי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי 
  ). נכשל/עבודות ללא ציו� מספרי אלא ציו� עבר 5%מתוכ� (עבודות  20%
  .בחינה סופית 80%

  . נקודות 5עד  –בגי� השתתפות פעילה בשיעור ) בונוס(ציו� מיטיב 
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  .כל העבודות הגשת: תנאי לגשת לבחינה
  

  .י�ספרי� פתוח: שיטת הבחינה 
  
  

  מבוא לדיני מיסי�
  ר לימור ריזה"ד
  

מה� עקרונות המס ואילו , להבהיר לסטודנטי� מהו מס, בי� היתר, קורס זה הינו קורס מבוא בדיני המס ומטרתו
סוי הכנסה יהקורס יתמקד בדיני מס הכנסה בישראל תו# דיו� ביתרונות ובחסרונות של מ. שיטות מס קיימות

, כדוגמת, במהל# הקורס ידונו סוגיות מרכזיות בדיני מס הכנסה). מס צריכה, כדוגמת(סי� אחרי� ילעומת מ
אופ� חישוב , ובי� הכנסה אקטיבית לבי� פסיבית, ההבחנה בי� הכנסה פירותית לבי� הונית, הגדרת הכנסה

  . חשבונאות מס ובחינת יחידת המס, ההכנסה החייבת במס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
הציו� המקסימלי הכולל ציו� מטיב לא יעלה על (נקודות על השתתפות תורמת במהל# השיעורי�  5מיטיב עד  ציו�
 ).נקודות 100
  

� .הסטודנטי� יתבקשו לעיי� בחומר הקריאה כהכנה לשיעורי�: מוכנות לשיעורי
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .קיימת חובת נוכחות בשיעורי�
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  'שנה ד
  

  ד"אתיקה מקצועית של עו
  אייל כתב� ר"ד
  

הקורס . לעמיתיו למקצוע ועוד, לחברה, המשפט- לבית, ללקוח: הדי� מצוי בצומת של חובות ונאמנויות-עור#
ובמיו� של , בכללי� שנועדו להסדיר�, הדי� בעבודתו היומיומית- יעסוק בבעיות האתיות והפרקטיות בה� נתקל עור#

� העומדי� בבסיס�אות� כללי� לפי הרציונלי . �זאת במטרה להקנות ללומדי� כלי� לזהות ולהתמודד ע
ולאחר מכ� , הקורס יפתח תחילה בבסיס התיאורטי וכ� ההיסטורי של התחו�. דילמות אתיות ומקצועיות שונות
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ה באלו תהא ג� משו� הכנ. חסיונות וכ� הלאה, הדי� המשמעתי, לקוח/ד"דוגמת יחסי עו, יתמקד בסוגיות שונות
  .   ד"לבחינות לשכת עוה

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .תקבע בהמש# :שיטת הבחינה

  
  
  

  ההלי$ הפלילי הלכה למעשה
  ד אופיר סטרשנוב"עו
  

הקורס . מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלי� וידע להתמודדות ע� ההיבטי� הפרקטיי� של ההלי# הפלילי
תו# התמקדות במושגי , ת בפני הצדדי� בעת ניהול ההלי# הפלילי הלכה למעשהיעסוק בסוגיות שונות העומדו

דיני , במהל# הקורס נעסוק וננתח סוגיות מתחו� סדר הדי� הפלילי. ובעקרונות העומדי� בבסיס ההלי#, יסוד
 . המעצרי� ודיני הראיות

  .הדי�תור� הקורס רבות להכנה ולשיפור הידע והמוכנות לבחינת לשכת עורכי , בנוס�
ייחודו של הקורס הינו בשילוב הידע התיאורטי בתחו� ויישומו בניהול ההלי# הפלילי במסגרת העיסוק בעריכת 

  .הלכה למעשה, הדי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
25% � .בחינת ביניי
  .בחינה סופית 75%

  .בחינה בשאלו� רב ברירות בספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  

  משפט וחברה
  ר יוסי דהא�"ד
  

במהל# . הקורס יעסוק מפרספקטיבה ביקורתית בגישות שונות לניתוח היחסי� והזיקות בי� חברה למשפט
: בי� הנושאי� שיידונו בקורס. הקורס יוש� דגש על סוגיות מרכזיות המאירות את היחסי� הללו בישראל

מדינה יהודית "רכיה של בית המשפט וע, "המהפכה החוקתית"אופייה הייחודי של , אקטיביז� שיפוטי ודמוקרטיה
יחסי המערכת המשפטית , יחסי דת ומדינה, התפיסה החברתית והכלכלית של חוקי היסוד, "דמוקרטית

  .המשפט ופלורליז� תרבותי ועוד, פוליטיקה ורטוריקה משפטית, והמערכת הפוליטית
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
  .ת פעילה ואיכותית בשיעורי�השתתפוו נוכחות נקודות מיטיב על 7עד 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  

  סדר די� אזרחי מהלכה למעשה
  רביד-ד שלומית יניסקי"עו
  

�אשר יעניקו לה� יתרו� בהתמודדות ע� תחו� , מטרת הקורס להקנות לבוגרי המוסד ידע וכלי ניתוח משפטיי
מושגי� והליכי� בתחו� סדר הדי�  ,ודתפיסות יס, בלימוד של עקרונות הקורס מתמקד. המשפט האזרחי

   .האזרחי
  .הליכי בוררות וגישור  כגו� א� הליכי� המתרחשי� מחו  לדיו� המשפטי הרגיל נלמד וננתח בקורס
תור� לשיפור הידע לקראת בחינות לשכת עורכי  הקורס. נוספות בנושא הוצאה לפועל כולל ג� הרצאות הקורס
  . לכל מי שיעסוק בעריכת די� הכרחיי�נ� הידע והדיו� במסגרת הקורס הי. הדי�

  . כל השיעורי� יכללו בחני ושאלוני רשות 

  :מרכיבי הציו� הסופי
25% �   .בחינת ביניי
   .בחינה סופית 75%
  . נקודות ציו� מיטיב בגי� השתתפות בשאלוני רשות 7עד 
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  . בחינות בשאלו� רב ברירה בחומר סגור: שיטת הבחינה

   
  .יו� או לימוד במקביל של קורס דיו� אזרחיס: דרישות מקדימות 
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  'ד -ו ' ג', נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני� בת
  

  
  'שנה ב

  
  
  ;דיני עונשי� -דיו� פלילי  .1
 

  ;דיני חוזי� –דיני נזיקי�  .2
 

  ;דיני חוקה -דיני מנהל ציבורי  .3
  
  

  'שנה ג
  
1. �  ;דיני  חוזי� - דיני תאגידי
  
  ;דיו� פלילי - דיני ראיות   .2
  
  ;דיני  נזיקי�; דיני חוזי� -דיני קניי� .           3
  
  ;דיני נזיקי�; דיני חוזי� - דיני עבודה   .4
  
  
  

  החובה להרש� לקורס  . תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב בשנת הלימודי� הנוכחית
תלמיד שלא עמד בתנאי קד� . להקפיד למלא את תנאי הקד� כפי שמפורטכמו כ� עליו . היא על התלמיד בלבד

�  .בשו� מקרה לא ינת� היתר ללימוד שיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות. לא יוכל ללמוד קורס מתקד
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  חטיבת התמחות בנושא זכויות אד�

נו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות התק
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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מטרת . ת ייחודית לנושאי זכויות האד�א מקיי� המרכז האקדמי חטיבת התמחו"החל משנת הלימודי� תשס

חברתיות , אזרחיות(החטיבה היא להכשיר משפטני� בידע ובמיומנויות הקשורי� להגנה על זכויות אד� באשר ה� 
בחברה האזרחית הנרקמת כיו� , בי� לנושאידי� המחוי ות/וזאת מתו# הכרה בצור# הגובר בעורכי ,)וקבוצתיות
  .בישראל

 
ר את משתתפיה למילוי תפקידי מפתח ה� בשירות הציבורי הישראלי וה� בארגוני� הלא התוכנית שואפת להכשי

 �  .הפועלי� לקידו� הנושא) NGO(ממשלתיי
 

 �וזאת ה� על ידי מת�  ,מבקשת התוכנית להקנות למשתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האד� כ#לש
על ידי מת� כלי� מעשיי� והגברת רגישות  וה� ,ידע תיאורטי עשיר שיועבר על ידי מיטב המומחי� בנושא

  .הטיפול בבעיות אלה יותו שלהמשתתפי� בתוכנית להפרות זכויות האד� ולייחוד
 

המשתתפי�   ").קליניקות(" קורסי� מעשיי�בהיעד האחרו� יושג בעיקר באמצעות השתתפות בסדנאות ו
חנויות "ב ניותהחל מטיפול בפניות פרט: יתנסו בעבודה מעשית בתחו� זכויות אד� על כל גווניהבקליניקות 

עבור במת� סיוע חירו� בתחו� האלימות במשפחה בבית המשפט לענייני , בעיירות פיתוח ובאזורי מצוקה" זכויות
 .  וגיבוש הצעות חקיקה"בגעתירות למשפחה וכלה בהשתתפות במאבקי� לשינוי מדיניות בדר# של הגשת 

�ומעניקה כלי� מעשיי� לקראת העבודה , חוויה רגשית יוצאת דופ� ההשתתפות בקליניקות מספקת לסטודנטי
  . ת די�/כעורכ

 

ובפרוייקטי� מיוחדי� שהוא מוביל בקרב  ,בנוס� ישתתפו הסטודנטי� בכנסי� שמארג� המרכז האקדמי
  .אוכלוסיות משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי האר 

 

  ".זכויות אד�"תעודת  התמחות ב, ראשו� במשפטי� מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה בנוס� לתואר
 

  .'התוכנית פתוחה בפני מי שסיי� את חובותיו בשנה א: אוכלוסיית יעד

  

  : היק% התוכנית

 " זכויות אד� ושינוי חברתי"הקורס . מתו# קורסי הבחירה הבאי�, ז לפחות"נ 6 - השתתפות ב  .א
נית� , אול� במקרי� חריגי� ובאישור מיוחד', מוד אותו בשנה בחובה לל. הינו קורס חובה לכל תלמידי החטיבה     

 :'ללמוד אותו ג� בשנה ג

 
' מס

  סידורי
  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

1.   �כתב עת משפטי בשפה האנגלית בתחו
 � Journal of Law and Ethics(זכויות האד

of Human Rights) 

מותנה , שנתי  5356  אליה- ר משה כה�"ד
  ו� אישיבראי

2.  �  'יו� ב, שנתי   5387  ר גילה שטופלר"ד  פורטל זכויות אד
15:30-14:00  

  מותנה בראיו� בקבלה
  'יו� ב' סמסטר א  5411  ר בועז שנור"ד  משפט ומדיניות סביבתית  .3

17:30-16:00  
  ד יובל אלבש�"עו  נגישות לצדק בישראל -עוני ומשפט   .4

  
  ' יו� ב' סמסטר א  5410

17:30-16:00  
היבטי� תיאורטיי�  –חופש הביטוי וגבולותיו   .5

�  ומשפטיי
  'יו� ב' סמסטר א  5204  ר יואב המר"ד

17:30-16:00  
  *זכויות אד� ושינוי חברתי  .6

  
  'יו� ב' סמסטר א  5310  אליה- ר משה כה�"ד

17:30-16:00  
  חברתיתעריכת די� קהילתית   .7

  
  ' יו� ב' סמסטר א  5414  ד יובל אלבש�"עו

21:30-20:00  
  ' יו� ב' סמסטר א  5438  אליה- ר משה כה�"ד  הזכות לשיוויו�  .8

21:30-20:00  
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' מס

  סידורי
  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

  הזכות לחינו#  .9
  

  'יו� ד' סמסטר א  5290  ר יוסי דהא�"ד
19:15-17:45  

  המשפט הבינלאומי ההומניטרי  .10
  

  'יו� ה' סמסטר א  5366  דוד קרצמר' פרופ
17:30-16:00  

מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי   .11
  בישראל

  'יו� ב', סמסטר ב  5263  אברי�'ר יוס� ג"ד
18:30-17:00  

12.  
  

, פליטי�, מהגרי עבודה: זרי� בישראל
  רבנות סחר בבני אד�וק

  'יו� ב', סמסטר ב  5427  ר יובל לבנת"ד
21:30-20:00  

13.  �  'יו� ה', סמסטר ב  5326  פלרר גילה שטו"ד  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי
10:30-09:00  

  

  .קורס חובה לתלמידי החטיבה* 

    

  :מבי� הקורסי� המעשיי� הבאי�) ז"נ 6בהיק� של (אחד  השתתפות בקורס מעשי. ב

' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

ר חגית "דמנחה אקדמית   זכויות עצורי� סדנה בנושא  .1
  לרנאו

  'ד יו�שנתי   5407
  'סמסטר א

 19:30-18:00   
  'סמסטר ב

20:30-19:00  
סדנה שנתית 

' לתלמידי שנה ג
מותנית ;  בלבד

בראיו� אישי 
הקורס   ובלימוד 

    דיני מעצר
תנת� עדיפות 

לתלמידי החטיבה 
למשפט פלילי 
  וקרימינולוגיה

  עריכת די� קהילתית קליניקה ל  .2
   

  ד ברק לייזר"עו
  ד שירלי אל�"עו

� בשנתי יו  5196'  
 19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
 עריכת די� קהילתית"

בסמסטר  "חברתית
ובמפגשי� ' א

�    שבועיי
קליניקה לטיפול ומניעת אלימות   .3

  במשפחה
  השופטת רבקה מקייס

    ד אריה זגזג"ועו
  'שנתי יו� ב    5126

 19:30-18:00  

  קליניקה לסביבה וחברה  .4
  

  'שנתי יו� ב  5083  ד ער� צי�"עו
 19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
משפט ומדיניות "

בסמסטר  "סביבתית
ובמפגשי� ' א

�  שבועיי
5.   �  קליניקה לשוויו� ולזכויות אד

  

ר משה "מנחה אקדמי ד 
  כה� אליה

  'שנתי יו� ב  5435 
 19:30-18:00  

השתתפות בקורס 
" הזכות לשיוויו�"

' בסמסטר א
�  ובמפגשי� שבועיי

6.  
  

  'יו� ד' סמסטר א  5084      קליניקה לזכויות בחינו#
21:00-19:30   
  'יו� ב' סמסטר ב



  28

 

 19:30-18:00  
השתתפות בקורס 

 "הזכות לחינו#"
' בסמסטר א

�  ובמפגשי� שבועיי
חברתית  קליניקה בנושא אחריות  .7

  תאגידי� של
ר רונית "דמנחה אקדמית 

  קידר-דוני 
קורס שנתי   5406

' לתלמידי שנה ג
  'יו� ד, בלבד

  ' סמסטר א
21:30-20:00  
  ' סמסטר ב

18:30-17:00  
השתתפות וב

מוסר " בסמינר
אחריות  –ומסחר 

חברתית של 
�  "תאגידי

תנת� עדיפות 
לתלמידי החטיבה 
למשפט מסחרי 

  ותקשורת
  

• � . היא באמצעות ועדת קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה, ההרשמה לקורסי� המעשיי

  !מוגבל מאוד קורס מעשי/יודגש כי מספר התלמידי� בכל קליניקה

  .במהל# התואר ז קורסי� מעשיי�"נ 10- לא נית� ללמוד יותר מ •

• � .יתכנו שינויי� בקורסי� המעשיי

 .קיו� הקליניקות מותנה במספר מתקבלי� מינימלי •

  

סמינר ' תלמידי שנה ג, ז"נ 4בהיק� של סמינר סמסטריאלי ' תלמידי שנה ד(סמינריו� אחד בהשתתפות   .ג
 :י� הסמינריוני� הבאי�מב) ז"נ 6בהיק� של שנתי 

  
' מס

  סידורי
קוד   ש� המרצה  ש� הסמינריו�

  סמינר
  מתכונת  ז"נ

  ' יו� ב ,שנתיסמינר   6  7135   ר ישראל דורו�"ד  זקנה וזכויות אזרח בישראל  .1
21:30-20:00  

של  אחריות חברתית –מוסר ומסחר   .2
�  תאגידי

  'יו� ד, סמינר שנתי  6  7243  קידר-ר רונית דוני "ד
  ' א סמסטר

19:30-18:00  
  ' סמסטר ב

20:30-19:00  
תנת� עדיפות לתלמידי 

החטיבה למשפט מסחרי 
  ותקשורת

' דסמינר שנתי יו�   6  7229  ר יואב המר"ד  מוסר וערכי� במשפט  .3
20:30-19:00  

פתרונות הלכתיי� ואזרחיי� לבעיית   .4
  מעוכבות הגט

  

' סמינר שנתי יו� ה  6  7253  ר אבישלו� וסטריי#"ד
19:30-18:00  

  'יו� ג' סמסטר א  4  7072  אליה- ר משה כה�"ד  ביקורת שיפוטית  .5
16:30-15:00  

  'יו� ג' סמסטר א  4  7207  אליה- ר משה כה�"ד  זכויות האד� במשפט הפרטי  .6
18:30-17:00  

זכויות מיעוטי� ורב , זכויות קיבוציות  .7
  תרבותיות

  'יו� ג', סמסטר א  4  7221  ר ראי� זריק"ד
18:30-17:00  

הגורמי�  –הרשעת חפי� מפשע   .8
�  לתופעה ופתרונות אפשריי

  'יו� ד' סמסטר א  4  7235  רו'ר בועז סנג"ד
16:30-15:00  

  'מיועד לתלמידי שנה ד
תנת� עדיפות לתלמידי 
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החטיבה למשפט פלילי 
  וקרימינולוגיה

  'יו� ד', סמסטר א  4   7251  ר גילה שטופלר"ד  זכויות אד� בחברה שסועה  .8
16:30-15:00  

  דת ומדינה בישראל  .9
  

  'יו� ה', סמסטר א  4  7173  ר גילה שטופלר"ד
17:30-16:00  

הזכות לשיוויו�  –שוי� ושוי� יותר   .10
  בישראל

  'יו� ה', סמסטר א  4   7194  ר גילה שטופלר"ד
19:30-18:00  

  
  

�וניהסמינריראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה ו, לפרוט תכני הקורסי� והסמינריוני�. ד    .  

  .בחטיבה אחרתשמעוניי� להשתת� בחטיבה זו לא יוכל להשתת� תלמיד . ה

  .ז בתחו� החטיבה"נ 4לפחות ' לקחת בשנה ב, על המעונייני� להצטר� לחטיבה. ו

  .אול� תינת� עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות אד� התלמידי�פתוחי� לכלל והקליניקות הקורסי� . ז
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  משפט מסחרי ותקשורתבחטיבת התמחות 
  

התקשרויות : לק ארי ממנהחליבה של העשייה המשפטית ותופס -המשפט המסחרי והאזרחי מצוי בלב

�התמודדות ע� טענות נגד ; מת� ייעו  משפטי לחברות הנסחרות בבורסה; בהסכמי� מסחריי� מתוחכמי

� –משפט ובוררי� -מסחריי� מורכבי� בפני בתי- הליכי� משפטיי� ניהול; תאגידי� גדולי� בדבר הגבלי� עסקיי

  .הדי� הגדולות בישראל-עומדי� במוקד עשיית� של פירמות עורכי, ועוד נושאי� רבי� אחרי�, כל אלה

  

וא� , מעמיקה ומרתקת בתחו� המשפט המסחרי, החטיבה למשפט עסקי ותקשורת מציעה לכ� הכשרה רחבה

יעד מרכזי וחשוב של החטיבה הוא להקנות ללומדי� במסגרתה . הקניי� הרוחני בתחו� משפט התקשורת ודיני

מנת להקנות לה� ער# מוס� בהשוואה לבוגרי� של -בסיס ידע רחב מצד אחד ומעמיק דיו מ� הצד האחר על

�  .מוסדות אקדמיי� אחרי� בתחו� המשפטי

  

יעד זה צפוי להיות מוגש� . דנטי�פרקטי לסטו-הקניית ידע מעשי: החטיבה תשא� להגשמת יעד חשוב נוס�

הללו יאפשרו לסטודנטי� להתנסות במת� ייעו  משפטי . באמצעות השתתפות בקורסי� מעשיי� וסדנאות

די� גדולות - החטיבה שואפת לשת� פעולה ע� פירמות עורכי, זאת ועוד. לעסקי� בהתהוות על כל הכרו# בכ#

  .   כבר בתקופת לימודיה�מנת לאפשר לסטודנטי� להתנסות בעשייה של ממש -על

  

התמחות בנושא משפט "תעודת , בנוס� לתואר ראשו� במשפטי�, עמידה בדרישות התכנית יקנו לבוגרי החטיבה

 ".מסחרי

  

  .'בשנה א ה�את חובותי סטודנטי� שסיימו התוכנית פתוחה בפני : אוכלוסיית יעד

  

  : יק% התוכניתה

  :הבאי� לפחות מתו# קורסי הבחירה ז"נ 12 - השתתפות ב  .א

' מס
  סידורי

  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

קליניקה בנושא   .1
  תאגידי� חברתית שלאחריות

  'יו� ד, קורס שנתי  5406  קידר-ר רונית דוני "ד
  ' סמסטר א

21:30-20:00  
  ' סמסטר ב

18:30-17:00  
השתתפות וב

מוסר " בסמינר
אחריות  –ומסחר 

חברתית של 
�  "תאגידי

' גמיועד לשנה 
  בלבד

2.  �קריאת : חשבונאות למשפטני
�  דוחות ומאזני

  'יו� א' סמסטר א  5408  ר שילה ליפשי "ד
16:30-15:00  

    ד שרו� בר"עו  דיני ניירות ער#  .3
5096  

' יו� א' סמסטר א
18:30-17:00  

4.  �' יו� א' סמסטר א  5409  ד עמית לוי"עו  רכישות ומיזוגי
20:15-18:45  

5.  �  5097  ר גיא שגיא"ד  דיני הגבלי� עסקיי
  

' יו� א' סמסטר א
20:30-19:00  

 -וגבולותיו חופש הביטוי   . 6
  משפטיי�היבטי� תאורטיי� ו

' יו� ב' סמסטר א  5204  ר יואב המר"ד
17:30-16:00  

  'יו� ב' סמסטר א  5412  ר לימור ריזה"ד  מיסוי בינלאומי  .7
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19:30-18:00  
' יו� ג' סטר אסמ  5415  ד מוטי גלוסקה"עו  �"עסקאות נדל  .8

18:30-17:00  
  ד עמיר פרידמ�"עו  מבוא לקניי� רוחני  .9

  
' יו� ג' סמסטר א  5375

20:30-19:00  
דיני הוצאה לפועל ודיני פשיטת   .10

  רגל
  'יו� ד' סמסטר א  5362  ר פבלו לרנר"ד

20:30-17:00  
  ר יעד רות�"ד  פירוק ושיקו� חברות  .11

  
' יו� ה' סמסטר א  5423

19:30-18:00  
, יחסי שופטי� –" טנגו מהוסס"  .12

  משפט ותקשורת בישראל
  'יו� ה' סמסטר א  5424  ענת פלג' גב

19:30-18:00  
  5404  ר יואב המר"ד  דיני תקשורת  .13

  
' יו� ב' סמסטר ב

17:30-16:00  
' יו� ב' סמסטר ב  5425  ד אריאל מנור"עו  דיני בוררות  .14

17:30-16:00  
' יו� ב' סמסטר ב  5426  אוליאל –ר אורי ב� "ד  תעסקאות מסחריות בינלאומיו  .15

18:30-17:00  
  5398  קידר-ר רונית דוני "ד  עשיית עושר ולא במשפט  .16

  
  'יו� ד' סמסטר ב

18:30-17:00  
  ר אלי וול�"ד  משפט מסחרי  .17

  
' יו� ד' סמסטר ב  5430

18:30-17:00  
  דיני שליחות בסביבה העסקית  .18

  
' יו� ה' סמסטר ב  5433  אוליאל-ר אורי ב�"ד

19:30-18:00  
 
  

סמינר ' תלמידי שנה ג, ז"נ 4בהיק� של סמינר סמסטריאלי ' תלמידי שנה ד(סמינריו� אחד בהשתתפות . ב
 :מבי� הסמינריוני� הבאי�) ז"נ 6בהיק� של שנתי 

  

' מס
  סידורי

קוד   ש� המרצה  ש� הסמינריו�
  קורס

  מתכונת  ז"נ

  גדרו� ר תמר"ד  לשו� הרע והגנת הפרטיות .1
  

  'יו� ב, סמינר שנתי  6  7238
17:30-16:00  

  ר יזהר טל"ד  סוגיות בדיני תקשורת אלקטרונית .2
  

  'יו� ב, סמינר שנתי  6  7240
19:30-18:00  

 אחריות חברתית –מוסר ומסחר   .3
�  של תאגידי

-ר רונית דוני "ד
  קידר

  'יו� ד, סמינר שנתי  6  7243
  ' סמסטר א

19:30-18:00  
   'סמסטר ב

20:30-19:00  
ד עמיר "עו  עוולות מסחריות  .4

  פרידמ�
  

  'יו� ה, סמינר שנתי  6  7248
10:30-09:00  

  'יו� ה, סמינר שנתי  6  7245  ר יואב המר"ד  מדיניות ומשפט בתחו� התקשורת  .5
15:30-14:00  

 –ר קי� טרייגר "ד  מאבקי כוחות גלובאלי� באינטרנט  .6
�  ברע

  'איו� ' סמסטר א  4  7213
18:30-17:00  

  'יו� ד' סמסטר א  4  7230  ר שחר ולר"ד  תרופות במשפט האזרחי  .7
19:30-18:00  

  דיני ביטוח  .8
  

  'יו� ד' סמסטר א  4  7152  ר שחר ולר"ד
21:30-20:00  

            

  .ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרי�, לפרוט תכני הקורסי� והסמינריוני�. ג

  . אחרת� בחטיבה זו לא יוכל להשתת� בחטיבה שמעוניי� להשתת תלמיד. ד

דיוני� באינטרנט , מפגשי�, התלמידי� ידרשו להשתת� בכנסי�, כחלק ממטלות החובה במסגרת החטיבה. ה

  . ופעילויות נוספות של החטיבה
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  טיבת התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיהח

  

יבת התמחות חדשה במשפט פלילי חט נפתחה במרכז האקדמי למשפט ולעסקי�ד "בשנת הלימודי� תשס

  .רו'ר בועז סנג"בראש החטיבה עומד ד .וקרימינולוגיה

בי� כסניגורי� , בי� כסניגורי� ציבוריי�, הכשרת משפטני� לעיסוק בתחו� המשפט הפלילי -מטרת החטיבה 

�  .חוקרי� ומרצי�  באקדמיה -בי� כתובעי� ופרקליטי� ובי� כתיאורטיקני� , פרטיי

אלא , ד של המשפטוי העומד מאחורי החטיבה הוא שהמשפט הפלילי הוא לא רק תחו� חשוב מאהרעיו� הבסיס

. המחייב התמחות משמעותית לפני העיסוק בו, שיקולי� וכללי� מיוחדי�, בעל  עקרונות, דוא� תחו� ייחודי מא

  .והשאיפה היא שהעיסוק בה� ייעשה במקצוענות הראויה, "דיני נפשות"מדובר ב

ידי מיטב המומחי� למשפט - ונחל עלמאשר , מת� ידע תיאורטי עשיר -יקריי� להשגת המטרה האמצעי� הע

. וכ� מת� כלי� מעשיי� לעיסוק בנושא והיכרות קרובה ע� מערכת המשפט הפלילי, פלילי וקרימינולוגיה בישראל

וצעת כיו� התוכנית העשירה ביותר המ –קורסי� וסמינרי� בתחו� הפלילי  22החטיבה מציעה לתלמידיה 

  .במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל

פלילי במשפט  תעודת התמחותג� , בנוס� לתואר ראשו� במשפטי�, מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה

  .וקרימינולוגיה

 .")דיני עונשי�"או יותר בקורס החובה  70ע� ציו� ( 'שנה בשערי החטיבה פתוחי� בפני תלמידי  –אוכלוסיית היעד 

יוכלו להתקבל רק באישור מיוחד ") דיו� פלילי"ו" דיני עונשי�"או יותר בקורסי החובה  70ע� ציו� (' שנה ג ידיתלמ

   .של ראש החטיבה

דיו� ", "דיני עונשי�"א# יסיימו את אחד משלושת קורסי היסוד , תלמידי� שילמדו קורסי� במסגרת החטיבה

 - א� כי הקורסי� שילמדו יוכרו  (בלו תעודת התמחות של החטיבה לא יק, 70-בציו� הנמו# מ" דיני ראיות"ו" פלילי

  "). בוגר במשפטי�"כחלק מלימודי התואר  - כמוב� 

והקורסי� שלמדו (לא יהיו חייבי� לסיי� את לימודי החטיבה , תלמידי� שיתחילו ללמוד במסגרת החטיבה

  ").בוגר במשפטי�"כחלק מלימודי התואר  –כמוב�  –במסגרת החטיבה יוכרו 

  

  מבנה התוכנית והיקפה

  :ה ללמוד/על התלמיד, כדי לסיי� את התוכנית ולקבל תעודה של החטיבה. א

  ).שעות סמסטריאליות 12(נקודות זכות  12קורסי בחירה של החטיבה בהיק� של  .1

 ).נקודות זכות 6(סמינר שנתי מורחב  .2

, במתכונת הקודמת) נקודות 4(ל סמינר רגי' אשר כבר למדו בשנה ג', תלמידי שנה ד: הוראת מעבר     

 ).נקודות זכות 8(כ# שישלימו שני סמינרי� של החטיבה , סמינר רגיל נוס�' ילמדו בשנה ד

 ".דיני ראיות"ו" דיו� פלילי", "דיני עונשי�"לפחות בקורסי היסוד  70ציו�  .3

  

  :הלימודי� בחטיבה נחלקי� לחמישה תחומי�  .ב

  ).שלהל�' טבלה ד(המשפט הפלילי המהותי  .1

 ).שלהל�' טבלה ה(המשפט הפלילי הדיוני  .2

3.  � ).שלהל�' טבלה ו(דיני הראיות בפלילי

 ).שלהל�' טבלה ז( קרימינולוגיה  .4

 ).שלהל�' טבלה ח(שונות  .5

  

  :ה ללמוד לפחות/על כל תלמיד. ג 
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  ;)המהותי( 1. קורס או סמינר מתחו� מס.  1

  ;)הדיוני( 2.  קורס או סמינר מתחו� מס. 2

  ;)הראייתי( 3. מתחו� מס קורס או סמינר. 3

  ;)2,1המסומני� , אחד מה� מקורסי היסוד של תחו� זה) (הקרימינולוגי(  4. קורסי� מתחו� מס) 2(שני . 4     

     5 . �סמינרי� רגילי�  2או (סדנה נוספי� לש� השלמת המכסה הכוללת של סמינר מורחב / סמינרי� / קורסי

  .מסטריאליות של קורסי בחירהשעות ס 12ושל ) בלבד' לתלמידי שנה ד

     6  . �ג� א� (לא יוכלו ללמוד שוב את אותו נושא ) ג� א� תחת כותרת שונה(תלמידי� שלמדו נושא מסוי

�של ספק יש לפנות לראש  במקרה). הכפילות היא בי� קורס לבי� סמינר וג� א� מדובר במורי� שוני

  .החטיבה בבקשת הבהרה

  

  

   מהותילימודי המשפט הפלילי ה. ד

  :ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו/על כל תלמיד

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס

ניסיו�  –עבירות נגזרות   .1
  ושותפות

סמינר שנתי לתלמידי   7239  ר שחר אלדר"ד
  'יו� ב, בלבד' שנה ג

   17:45-16:15 -' סמסטר א
  15:30-14:00  -'סמסטר ב

6  

  'קורס בסמסטר א  5307  ר לימור עציוני"ד  עבירות מי� במשפחה  .2
  16:30-15:00' יו� ג

2  

' סמינר לתלמידי שנה ד  7195  רו'ר בועז סנג"ד  הגנות בדיני עונשי�  .3
  ' בלבד סמסטר א

  12:30-11:00 'יו� ד

4  

  'קורס בסמסטר א  5025  ר מאור אב� ח�"ד  צווארו� לב�עבירות   .4
  19:30-18:00 'יו� ג

2  
  

סוגיות בתחו� המחשבה   .5
  הפלילית

  'יו� ה' קורס בסמסטר ב  5432  אלקנה לייסט ר"ד
19:30-18:00  

2  

  

   לימודי המשפט הפלילי הדיוני. ה

  : ה ללמוד לפחות קורס אחד או סמינר מטבלה זו/על כל תלמיד

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס

נעמי אלימל# ד "עו  הלי# הוג�הזכות ל  .1
   שמרה

סמינר שנתי לתלמידי   7241
  בלבד ' שנה ג

  'יו� ב' סמסטר א
21:30-20:00  
  'יו� ה –' סמסטר ב

19:30-18:00  

6  

הרשעת חפי� מפשע   .2
הגורמי� לתופעה  –

�  ופתרונות אפשריי

' סמינר לתלמידי שנה ד  7235  רו'ר בועז סנג"ד
  'יו� ד' סמסטר א, בלבד

16:30-15:00  

4  

  דיני מעצר  .3
  

  'קורס בסמסטר א  5297  ר חגית לרנאו"ד
  21:30-20:00' יו� ד

2  

השוואת סוגיות בדיו�   .4
פלילי למשפט 
  הקונטיננטלי

  'קורס בסמסטר ב  5369  ר חאלד גנאי�"ד
  21:30-20:00' יו� ד

2  

  

  

   לימודי המשפט הפלילי הראייתי. ו
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אפשרי " (דיני ראיות"� התחו� הראייתי הוא לימוד קורס החובה תנאי מקדמי להשתתפות בקורס או בסמינר מ   

ה ללמוד לפחות /על כל תלמיד. בלבד' ד', התחו� הראייתי פתוח בפני תלמידי השני� ג, לפיכ#). במקביל

  :קורס אחד או סמינר מטבלה זו

  

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  סמינר/ש� הקורס

בצע זיהויו של אד� כמ  .1
  העבירה

סמינר שנתי לתלמידי שנה   7200  ר דורו� מנשה"ד
  ' ביו�  בלבד' ג

21:30-20:00  

6  

נזק ראייתי במשפט   .2
  הפלילי

' יו� א' קורס בסמסטר א  5352  ד יובל ליבדרו"עו
18:30-17:00  

2  

ר אחיק� "השופט ד  ראיות מדעיות  .3
  סטולר

  'יו� א' קורס בסמסטר א  5021
20:30-19:00  

2  

פעות חוקתיות על הש  .4
�  דיני הראיות בפלילי

נעמי אלימל# ד "עו
   שמרה

  'קורס בסמסטר ב  5294
  21:30-20:00' יו� ה

2  

  

  

   לימודי הקרימינולוגיה. ז

מקורסי היסוד המסומני�  מה� הוא) ורק אחד(שאחד , קורסי� מטבלה זו 2לפחות ה ללמוד /על כל תלמיד

  :  2-ו 1

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

תיאוריות   .1
 –בקרימינולוגיה 

  הגורמי� לפשיעה

ר עודדה "ד
  שטיינברג

  ' אקורס בסמסטר   5270
  17:30-16:00' יו� ב

2  

, תיאוריה: קרימינולוגיה  .2
  מדיניות וביקורת

  'קורס בסמסטר ב  5353  ר חגית לרנאו"ד
  18:30-17:00' יו� ד

2  

-ר רויטל סלע"ד    טרור ופשיעה                .3
  שיובי                 

  'קורס בסמסטר א  5419
                   16:30-15:00' יו� ד

2  

ויקטימולוגיה ומקומו   .4
של הקורב� בחברה 

  ובמשפט

  'קורס בסמסטר א  5373  דוד -שרה ב� ' פרופ
  10:45-09:15' יו� ה

2  

  הענישה הפלילית  . 5
  

  ' מסטר בקורס בס  5236  רו'ר בועז סנג"ד
  15:30-14:00' יו� ה

2  

  

  שונות. ח

  . אי� חובה ללמוד קורס או סדנה מטבלה זו. 2,1נית� ללמוד רק אחת משתי הסדנאות המסומנות 

' מס
  סידורי

  נקודות  מתכונת  קוד קורס  ש� המרצה  ש� הקורס

, סדנה בעריכת די�  . 1
סנגוריה וזכויות 
  במשפט הפלילי

ד משה הכה� "עו
  ד אלו� בכר"ועו

  20:30-19:00' יו� ד  5382
סדנה שנתית לתלמידי 

מותנית ;  בלבד' שנה ג
  בראיו� אישי

6  

סדנה בנושא זכויות   .2
�  עצורי

  ' יו� ד  5407  ר חגית לרנאו"ד
  19:30-18:00'  א' סמס
  20:30-19:00'  ב' סמס

סדנה שנתית לתלמידי 
מותנית ;  בלבד' שנה ג

   ובלימוד  בראיו� אישי
    "רדיני מעצ"הקורס  

6  

העמדה לדי� בפני   .3
 �טריבונלי� פליליי

ל בגי� עבירות "בינ
  חמורות

  ' קורס בסמסטר ב  5314  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  18:30-17:00' יו� ב

2  

  2  'קורס בסמסטר ב  5428  גולר-ר קרי� קלוו"דזכויות הנאש� במשפט   .4
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  14:30-13:00' יו� ד  הפלילי ל "הבינ
  

הקורסי� והסמינרי� מסודרי� בסדר (ורס ובכל סמינר מופיע בהמש# השנתו� פירוט התכני� שילמדו בכל ק  .ט

�  ).אלפביתי של שמותיה

תלמידי החטיבה  עליהא , )חלק מלימודי התואר הראשו�, בעצ�, שה�(בנוס� ללימודי� המפורטי� לעיל   .י

; רכפי הנראה כנס אחד בכל סמסט( להשתת% בכנסי� ובפעילויות אחרות שייערכו במסגרת החטיבה

תלמידי� שייעדרו מאחד הכנסי� יהיו חייבי� להגיש עבודה בכתב על נושא ). ולכל היותר שני כנסי� בסמסטר

תלמידי� שייעדרו מיותר מכנס אחד . כתנאי להמש# השתייכות� לחטיבה, בתיאו� ע� ראש החטיבה, הכנס

  .לא יוכלו לקבל תעודה על השלמת לימודי החטיבה, במהל# לימודיה� בחטיבה

טעונה אישור של ראש ) בהתא� למפורט לעיל(כנית הלימודי� שתרכיב כל תלמידה וירכיב כל תלמיד תו  .יא

  .רו'ר בועז סנג"ד - בהרכבת התוכנית נית� להיווע  בראש החטיבה . החטיבה
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  קורסי בחירה משפטיי�
  

בשנת ' ד+'השני� גתלמידי  .ז"נ 14בהיק� של  בחירהקורסי , במהל# התואר ללמוד חייב " בוגר"תלמיד לתואר 
  . ז"נ 18בהיק� של  קורסי בחירהט ידרשו ללמוד "הלימודי� תשס

  
  לימודי הבחירה נועדו לאפשר לתלמיד לגוו� את תוכנית לימודיו וללמוד נושאי� המענייני�      .א

  ".מוגבלי משתתפי�"קורסי� מוגדרי� כ) וסמינריוני�קורסי� (לימודי הבחירה . אותו במיוחד       
  
  כדי�    ולכל עניי� אחר, ההישגי�, ההכנה, ההשתתפות, די� קורסי הבחירה לעניי� חובת הנוכחות  .ב

  .רכז האקדמישאר הקורסי� הנלמדי� במ       
  
  . לימודי הבחירה נלמדי� החל משנת הלימודי� השניה  .ג
  
  להשלי� את , באישור הדיק�, שאיר, תלמיד השנה הראשונה הפטור מלימוד קורס כלשהו  .ד

  ).על בסיס מקו� פנוי(מכסת שעותיו על ידי לימוד קורס בחירה        
  
  .השלמת תנאי הקד� -תנאי מוקד� להשתתפות בלימודי הבחירה : תנאי קד�  .ה
  
  .לימוד קורס ועמידה בבחינה בו מזכי� את התלמיד במספר נקודות הזכות המצוי� לידו  .ו
  
  חייב התלמיד במש# שנות    , "בוגר במשפטי�"כתנאי  לקבלת התואר  הבחירה היק� לימודי  .ז

  .לימודיו ללמוד קורסי בחירה משפטיי� וקורסי� כלליי� כפי שיפורס� מידי שנה      
  
  י� תלמידשישלחו לי  הוראות "ההרשמה לשעורי בחירה תיער# במועד שיקבע על ידי המזכירות ועפ  .ח

  .י� לתקופת ההרשמהבמכתב מקד             
  
  .המוסדעל ידי  שייקבע ,הרשמת מספר מינימלי של תלמידי� -תנאי לפתיחת קורס בחירה   .ט
  
          בהתא� באתר האינטרנט  לקורסי� רישו�אופ� החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על   .י

�התלמידי  תלהעדפו.                 
              

  .ורס בחירה יותר מפע� אחתלא ילמד תלמיד אותו ק  .יא
  
  ,   היא לגוו� את שעורי הבחירה האקדמי רכזתשומת ליב� של התלמידי� מופנית לכ# שמדיניות המ  .יב

  .ומשו� כ# חלק משעורי הבחירה הניתני� השנה לא יינתנו בשנה הבאה
  
� פנוימקוי הבחירה על בסיס לימודנית� יהיה לשנות את  עד סו� השבוע השני של כל סמסטר  .יג   

ובכפו� להסכמתו של המרצה בקורס שאליו מבקש  רישו� לקורסי� באתר האינטרנט בלבדבאמצעות    
�  .התלמיד להרש

  
  .בשיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות תלמידלא ילמד   .יד
  
   .נקודות בקורסי� מעשיי� 10 - יותר מיוכל ללמוד לא  תלמיד.         טו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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  שפטיי�ורסי בחירה מק
  
  
סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

'  
  שעה  יו�

  שנתי

מותנה בראיו�     ש  4  5151    "*עלי משפט" – כתב עת משפטי  .1
  אישי

כתב עת משפטי בשפה האנגלית   .2
� Journal of* (בתחו� זכויות האד

Law and Ethics of Human Rights)   

- ר משה כה�"ד
  אליה 

  מותנה     ש  4  5356
  קבלהבראיו� 

3.  �ר גילה "ד  פורטל זכויות אד
  שטופלר

  15:30-14:00  'ב  ש  4  5387
מותנה בראיו� 

  קבלה

4.  �   18:00  'ב  ש  6  5237  ר שחר ולר"ד  *משפטי� מודרכי
מותנה בראיו� 

  קבלה

  19:30-18:00  'ב  ש  6  5083  ד ער� צי�"עו  *קליניקה לסביבה וחברה  .5
מותנה בראיו� 

   קבלה
השתתפות וב

משפט "בקורס 
ות ומדיני

   "סביבתית
  ' בסמסטר א

  'מיועד לשנה ג
  ד ברק לייזר"עו  *עריכת די� קהילתיתלקליניקה   .6

  ד שירלי אל�"ועו
  

  19:30-18:00   'ב  ש  6  5196
מותנית בראיו�  

 קבלה
ובהשתתפות 

עריכת "בקורס 
די� קהילתית 

   "חברתית
  'מיועד לשנה ג 

קליניקה לטיפול ומניעת אלימות   .7
  *במשפחה

קה השופטת רב
ד "ועומקייס 

  אריה זגזג

  19:30-18:00   'ב  ש  6  5126
מותנית בראיו� 

  קבלה
  'מיועד לשנה ג

8.  �  * קליניקה לשוויו� ולזכויות אד

  

  19:30-18:00  'ב  ש  6  5435  
מותנית בראיו� 

   קבלה
ובהשתתפות 

הזכות "בקורס 
" לשיוויו�

' בסמסטר א
 �ובמפגשי

�  שבועיי
  'מיועד לשנה ג

  'ד  ש  6   5084    *ת בחינו#קליניקה לזכויו  .9
  

  ' סמסטר א
21:00-19:30  

  ' סמסטר ב  'ב
19:30-18:00  

מותנית בראיו� 
 קבלה

ובהשתתפות 
הזכות  "בקורס
  "לחינו#

  'מיועד לשנה ג
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סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ

'  
  שעה  יו�

  
קליניקה בנושא אחריות חברתית של   .10

�  *תאגידי
-ר רונית דוני "ד

  קידר
' סמסטר א  'ד ש  6  5406

21:30-20:00  
  'סמסטר ב

18:30-17:00  
מותנית בראיו� 

קבלה 
ובהשתתפות 

מוסר "בסמינר 
 –ומסחר 

אחריות חברתית 
�  "של תאגידי

  'מיועד לשנה ג
סנגוריה וזכויות , סדנה בעריכת די�  .11

  *במשפט הפלילי
 

  ד משה הכה�"עו
 ד אלו� בכר  "ועו

  20:30-19:00 'ד ש  6 5382
-דנה שנתיתס

' לתלמידי שנה ג
מותנית -ומעלה

  בראיו� אישי
12.  �  'סמסטר א  'ד  ש  6  5407  ר חגית לרנאו"ד  *סדנה בנושא זכויות עצורי

19:30-18:00  
  'סמסטר ב

20:30-19:00  
מותנית בראיו� 

קבלה 
ובהשתתפות 

דיני "בקורס 
  "מעצר

  'מיועד לשנה ג
  'סמסטר א

13.  �את דוחות קרי: חשבונאות למשפטני
�  ומאזני

  16:30-15:00  'א  'א  2  5408  ר שילה ליפשי "ד

  18:30-17:00  'א  'א  2  5096  ד שרו� בר"עו  דיני ניירות ער#  .14
' מיועד לשנה ג

  ומעלה
ד "עוהדוקטורנט   נזק ראייתי במשפט הפלילי  .15

  יובל ליבדרו
  18:30-17:00  'א  'א  2  5352

' מיועד לשנה ג
  ומעלה

ר "השופט ד  ראיות מדעיות  .16
  אחיק� סטולר

  20:30-19:00  'א  'א  2  5021
' מיועד לשנה ג

  ומעלה
17.  �  20:15-18:45  'א  'א  2  5409  ד עמית לוי"עו  רכישות ומיזוגי

' מיועד לשנה ג
  ומעלה

18.  �  20:30-19:00  'א  'א  2  5097  ר גיא שגיא"ד  דיני הגבלי� עסקיי
' מיועד לשנה ג

  ומעלה
  17:30-16:00  'ב  'א  2  5410  ד יובל אלבש�"עו  דק בישראלנגישות לצ -עוני ומשפט   .19

היבטי�  -וגבולותיו חופש הביטוי   .20
  משפטיי�תאורטיי� ו

  17:30-16:00  'ב  'א  2  5204  ר יואב המר"ד

  17:30-16:00  'ב  'א  2  5411  ר בועז שנור"ד  משפט ומדיניות סביבתית  .21

הגורמי�  –תיאוריות בקרימינולוגיה   .22
  לפשיעה

ר עודדה "ד
  שטיינברג

  17:30-16:00  'ב  'א  2  5270

- ר משה כה�"ד  זכויות אד� ושינוי חברתי  .23
  אליה

  17:30-16:00  'ב  'א  2  5310

  19:30-18:00  'ב  'א  2  5412  ר לימור ריזה"ד   מיסוי בינלאומי   .24
' מיועד לשנה ג

  ומעלה
- ר משה כה�"ד  הזכות לשיוויו�  .25

  אליה
  21:30-20:00  'ב  'א  2  5438

  21:30-20:00  'ב  'א  2  5414  ד יובל אלבש�"עו  חברתית עריכת די� קהילתית  .26
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סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ
'  

  שעה  יו�

  16:30-15:00  'ג  'א  2  5307  ר לימור עציוני"ד  עבירות מי� במשפחה  .27

ד מוטי "עו  �"עסקאות נדל  .28
  גלוסקה

  18:30-17:00  'ג  'א  2  5415
' מיועד לשנה ד

  בלבד
: עיניה המכוסות של יוסטיציה  .29

  השתקפות המשפט באמנות
  19:30-18:00  'ג  'א  2  5416  ר דליה מנור"ד

30.   �  אל - רו�ד יניב "עו  משפט ותיאטרו� –מפגשי� באול
 -לרררונית ' גבו

  שפק  

  19:30-18:00  'ג  'א  2  5417

  " צוארו� לב�"עבירות   .31
  

  19:30-18:00  'ג  'א  2  5025  ח� -ר מאור אב�"ד

-ר קרי� קלוו"ד  סוגיות נבחרות במשפט בינלאומי  .32
  גולר

  20:30-19:00  'ג  'א  2  5418

ד עמיר "עו  מבוא לקניי� רוחני  .33
  פרידמ�

  20:30-19:00  'ג  'א  2  5375

-רויטל סלער "ד  טרור ופשיעה  .34
  שיובי 

  16:30-15:00  'ד  'א  2  5419

-ר רונית דוני "ד  פרשנות במשפט  .35
  קידר

  17:30-16:00  'ד  'א  2  5420

  20:30-17:00  'ד  'א  4  5362  ר פבלו לרנר"ד  דיני הוצאה לפועל ודיני פשיטת רגל  .36

  18:30-17:00  'ד  'א  2  5046  ר אלי וול�"ד  דיני בנקאות  .37

מ והשלכותיה על ניהול "תורת המו  .38
  גישור ובוררות, תביעה

  18:30-17:00  'ד  'א  2  5365  ר אורנה דויטש"ד

  19:15-17:45  'ד  'א  2  5290  ר יוסי דהא�"ד  לחינו# הזכות  .39

  21:30-20:00  'ד  'א  2  5399  ר ליאור דוידאי"ד  מיסוי מקרקעי�   .40
' מיועד לשנה ג

  ומעלה
  21:30-20:00  'ד  'א  2  5297  ר חגית לרנאו"ד  דיני מעצר  .41

  10:30-09:00  'ה  'א  2  5421  ד אריה רוטר"עו  טרור משפט ובטחו� לאומי  .42

ויקטימולוגיה ומקומו של הקורב�   .43
  בחברה ובמשפט

  10:45-09:15  'ה  'א  2  5373  שרה ב� דוד' פרופ

  17:30-16:00  'ה  'א  2  5366  דוד קרצמר' פרופ  ל ההומניטרי"המשפט הבינ  .44

 -ר אורי ב�"ד  הגנת הצרכ�  .45
  אוליאל

  19:30-18:00  'ה  'א  2  5422

  19:30-18:00  'ה  'א  2  5423  ר יעד רות�"ד  פירוק ושיקו� חברות  .46

, יחסי שופטי� –" טנגו מהוסס"  .47
  משפט ותקשורת בישראל

  19:30-18:00  'ה  'א  2  5424  ענת פלג ' גב

  'סמסטר ב

  17:30-16:00  'ב  'ב  2  5404  ר יואב המר"ד  דיני תקשורת  .48

  17:30-16:00  'ב  'ב  2  5425  ד אריאל מנור"עו  דיני בוררות  .49

המיעוט הערבי  מעמדו המשפטי של  .50
  בישראל

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5263  אברי�'ר יוס� ג"ד

-ר אורי ב�"ד  עסקאות מסחריות בינלאומיות  .51
  אוליאל

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5426

52.   �העמדה לדי� בפני טריבונלי� פליליי
  ל בגי� עבירות חמורות"בינ

-ר קרי� קלוו"ד
  גולר

  18:30-17:00  'ב  'ב  2  5314

53.   �, פליטי�, מהגרי עבודה: בישראלזרי
�  קרבנות סחר בבני אד

  21:30-20:00  'ב  'ב  2  5427  ר יובל לבנת"ד
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סמ  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הקורס  'סמ
'  

  שעה  יו�

-ר קרי� קלוו"ד  ל הפלילי"זכויות הנאש� במשפט הבינ  .54
  גולר

  14:30-13:00  'ד  'ב  2  5428

55.  �-ר קרי� קלוו"ד  משפט המוסדות האירופיי
  גולר

  18:30-17:00  'ד  'ב  2  5429

-ר רונית דוני "ד  עשיית עושר ולא במשפט  .56
  קידר 

  18:30-17:00  'ד  'ב  2  5398

  18:30-17:00  'ד  'ב  2  5430  ר אלי וול�"ד  משפט מסחרי  .57

תיאוריה מדיניות : קרימינולוגיה  .58
  וביקורת

  18:30-17:00  'ד  'ב  2  5353  ר חגית לרנאו"ד

  19:30-18:00  'ד  'ב  2  5431  ר שחר ולר"ד  תובענות ייצוגיות  .59

השוואת סוגיות בדיו� פלילי למשפט   .60
  הקונטיננטלי

  21:30-20:00  'ד  'ב  2  5369  ר חאלד גנאי�"ד

61.  �ר גילה "ד  פמיניז� ומשפט , זכויות נשי
  שטופלר

  10:30-09:00  'ה  'ב  2  5326

  15:30-14:00  'ה  'ב  2  5236  רו'ר בועז סנג"ד  הענישה הפלילית  .62

ר אלקנה "ד  סוגיות בתחו� המחשבה הפלילית  .63
  לייסט

  19:30-18:00  'ה  'ב  2  5432

-ר אורי ב�"ד  דיני שליחות בסביבה העסקית  .64
  אוליאל

  19:30-18:00  'ה  'ב  2  5433

, עקרונות: משפט השלטו� המקומי  .65
  מבנה וסמכויות

  

ד נחמיה "עו
  אבנרי

  19:30-18:00  'ה  'ב  2  5434

ת חוקתיות על דיני הראיות השפעו  .66
�  בפלילי

הדוקטורנטית 
ד נעמי "עו

  אלימל# שמרה 

  21:30-20:00  'ה  'ב  2  5294

  
*  �במהל#  ז קורסי� מעשיי�"נ 10 - לא נית� ללמוד יותר מ, הקורסי� המסומני� בכוכבית הינ� קורסי� מעשיי

  .התואר
  

   .ה עילה למועד מיוחדמבחני� אינה מהווצפיפות , מפורס� בסו� השנתו� ט"לוח בחינות לשנת תשס  :הערה
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  דיני בוררות 

  ד אריאל מנור"עו
  

. במהל# הקורס נתחקה אחר מהותו ותכליתו של מוסד הבוררות ונעקוב אחר הלי# הבוררות מתחילתו ועד סופו
, לסוגי� שוני� של בוררויות, ותלהסכמי בורר, במיוחד נית� את הדעת לנושאי� הראויי� להתברר במסגרת בוררות

לפסק , להתערבות בית המשפט בניהול הבוררות, הולה של הבוררותילדר# נ, נת�ולמינוי בוררי� ולהסרת� מכה
  .הבורר ולעילות לביטולו

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .100% - בחינה סופית 
  .נקודות על השתתפות מושכלת 7ציו� מיטיב עד 

  
�ספרי� פתוחי :שיטת הבחינה. 

  
  

  דיני בנקאות
  ר אלי וול%"ד
  

�  :בקורס יידונו הנושאי� הבאי
. בנק ישראל כמפקח על הבנקי�. כולל בטחונות –האשראי הבנקאי . יחסי בנק ולקוח. החקיקה הבנקאית

. היתר עיסקה. ריבית. התניית שירות בשירות. סודיות בנקאית והגנת הפרטיות. אחריות הבנק כלפי לקוחותיו
ערבויות בנקאיות . הכללי� החלי� על חשבונות משותפי� ה� כלפי הבנק וה� כלפי צד שלישי. בנקרשלנות מצד ה

התיישנות . כספות בבנק. 1974ה "תשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות)  (דירות(כולל ערבות לפי חוק המכר
�  .נוהל עבודת דירקטוריו� הבנק. מסמכי הבנק כחוזי� אחידי�. תביעות של בנקי

  
  : יבי הציו� הסופימרכ
  בחינה סופית  100%
  .נקודות ציו� מיטיב בגי�  השתתפות פעילה תורמת 7עד 
  

  .נית� להיעזר בספרי חוק בלבד: שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  דיני הגבלי� עסקיי�
  גיא שגיאר "ד
  

ש על התיאוריה הכלכלית הקורס יעסוק בדיני� העוסקי� בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תו# שימת דג
הדיו� בקורס יתמקד בניתוח ). ב"בעיקר התפתחות דיני התחרות בארה(העומדת בבסיס� ועל המשפט המשווה 

וחלוקה , קביעת מכסות ייצור, קביעת מחירי�(הסדרי� אופקיי� בי� מתחרי� כגו� הסכמי קרטל : הסוגיות הבאות
�הסדרי� אנכיי� בי� ; ועוד , הסכמי� להחלפת מידע, ות�הסכמי� להקמת מיז� מש, )טריטוריאלית של שווקי

�; ועוד, הסכמי בלעדיות, חלוקה טריטוריאלית של שווקי�, המשתתפי� בשרשרת הייצור ובכלל� קביעת מחירי
ומיזוגי� ובכלל זה מיזוגי� אופקיי� בי� ; המגבלות המוטלות על מונופולי� ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי

�  .ומיזוגי� קונגלומורטיי�, מיזוגי� אנכיי�, מתחרי
  

  ."דיני תאגידי�"במקביל של הקורס לימוד  :תנאי קד�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100% 
  .נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחומר הקריאה 5עד  
  

 .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
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  שיטת רגלפדיני ו דיני הוצאה לפועל
  ר פבלו  לרנר"ד
  

בתחו� . תו# השוואה בינה� לבי� דיני פשיטת רגל, הקורס יעסוק בעקרונות החולשי� על דיני ההוצאה לפועל
כדאיות הליכי פשיטת הרגל , נשי� דגש מיוחד על הסיבות והתנאי� לפתיחת הליכי פשיטת רגל, פשיטת רגל

  .הפטרתפקידו של הנאמ� ומת� ה, מבחינת הנושי� והחייב
מאסר , סוגי� שוני� של עיקולי�, נדו� בי� היתר במעמדו של ראש ההוצאה לפועל, בתחו� ההוצאה לפועל

�  .הוצאה לפועל של שטרות ועוד, איחוד תיקי�, חייבי
  .הקורס יתמקד במשפט הישראלי תו# התייחסות לפתרונות אחרי� המצויי� במשפט המשווה

  
  .יתבחינה סופ 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  ".דיו� אזרחי"לימוד במקביל של הקורס :  תנאי קד�

  
    ".דיני הוצאה לפועל"הקורס לא פתוח בפני מי שלמד את הקורס : הערה

  
  

  דיני מעצר
  ר חגית לרנאו"ד
  

, מחד: מנוגדי�אשר משלב בתוכו מתח בי� אינטרסי� שוני� ו ,הוא השלב הראשו� של ההלי# הפלילי חשודמעצר 
טר� נבדקו טענות התומכות בחפותו האפשרית של החשוד וטר� גובשו ראיות לכאורה , החקירה רק בתחילתה

�המציאות מלמדת כי פעמי� רבות כלל לא יוגש כתב אישו� בסו� הלי# . המאפשרות להגיש נגדו כתב אישו
כ# תתאפשר חקירה מהירה  ,זהככל שיורחב חופש הפעולה של המשטרה בשלב , מאיד#; המעצר והחקירה

 . ויעילה יותר
מתו# , הדיו� על דיני המעצר מושתת במידה רבה על חיפוש נקודת האיזו� הראויה בי� שני אינטרסי� נוגדי� אלו

  . כ# שחיזוק אינטרס אחד מוביל לפגיעה במשנהו', משחק סכו� אפס'הנחה כי ה� מקיימי� ביניה� זיקה של 
הלי# המעצר מבחינת , תנאי השחרור והערובה, עילות המעצר: על היבטיה� השוני� הקורס יעסוק בדיני המעצר

, תו# ניסיו� לבחו� את ההשפעה שהייתה לחוק המעצרי� זאתכל . תנאי החזקה במעצר ועוד, פרוצדורה וראיות
  . על המציאות של המעצרי� בישראל, אשר נחקק לפני כעשור

מהאווירה בבית המשפט ומהעבודה המעשית של עור# " טעימות"ע� הקורס ישלב ניתוח של המישור הנורמטיבי 
  .באמצעות תצפיות באול� המעצרי� וסימולציות אשר יערכו בכיתה ,הדי� הטוע� בבית המשפט בשלב המעצר

  
 :הסופי הציו� מרכיבי

 .סופית בחינה 70%
  .תרגילי� והשתתפות בכיתה, תצפיות שטח 30%

  
  .סגורי� ספרי� :הבחינה שיטת

 

 .ת לא יוכלו ללמוד קורס זה/תלמידי� שלמדו בעבר דיני מעצר אצל מרצה אחר  :הרההב
  

 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  דיני ניירות ער$
  ד שרו� בר"וע
  

מנקודת מבט� ) ח ועוד"אג, מניות(הנוגעות להנפקה ולמסחר בניירות ער# , בקורס זה נכיר סוגיות רבות וחשובות
  . המשקיעי� והחברות הציבוריות, הרגולטורי�: ההו�  של השחקני� השוני� בשוק

בה� מדוע נדרשת בכלל הסדרה של שוק ההו� ובאיזה , בקורס נעמוד על סוגיות מעניינות הקשורות לשוק ההו�
, כדי לעשות כ� נכיר תחילה מושגי יסוד הקשורי� לשוק ההו� כמו נייר ער#. אופ� מוסדר שוק ההו� הישראלי

�הרשות לניירות : וכ� נכיר את הרגולטורי� המרכזיי� בתחו� , מידע פני� ועוד, תשקיפי�, קעותייעו  להש, חיתו
  . המשקיעי� עצמ� ועוד, הבורסה, ער#

  . וחוק ייעו  השקעות) והתקנות על פיו(החקיקה המרכזית אשר תעמוד לרשותנו בקורס הינה חוק ניירות ער# 
ומה� המגבלות , להשתמש בה� לגיוס הו� ממשקיעי� כיצד נית�, נלמד מה� תשקיפי� והנפקות בחברה

כמו , הנובעות מעקרו� הגילוי, נכיר את החובות החלות על חברות ציבוריות. המשפטיות הקיימות בהקשר זה
, כ� נבח� אלו עילות תביעה קיימות למשקיעי� בניירות ער#. האחריות לפרט מטעה בתשקי� ועוד, דרישות הדיווח

  .ר# של תובענה ייצוגיתוהא� נית� לתבוע בד
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נלמד על עבירות , בהיבט הפלילי. הקורס יעסוק ה� בהיבטי� אזרחיי� וה� בהיבטי� פליליי� של דיני ניירות ער#
  . ע ושימוש במידע פני�"בה� מניפולציה בני, שונות בניירות ער#

  .יני ניירות הער#במהל# הקורס ננתח פסקי די� חשובי� ומענייני� ונעקוב כיצד בית המשפט פיתח את ד
  

  .נקודות עבור השתתפות פעילה 7ינת� בונוס של עד . בחינה 100%:  מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  ).אפשר בלימוד מקביל(דיני תאגידי� :  תנאי קד�
  
  

  דיני שליחות בסביבה העסקית
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

חלק ניכר מהפעילות . חסי� בי� הפרטי� בסביבה העסקיתהשליחות היא מוסד משפטי נפו  להסדרת הי
�בקורס זה ייבח� הקשר . העסקית נעשית באמצעות שלוחי� אשר פועלי� בשמ� או במקומ� של שולחי

  . שלוח וצד שלישי, שולח: המשפטי המשולש שביסוד השליחות
�פעולה ללא , ק� השליחותהי, אופ� יצירת השליחות, הגדרת השליחות: נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס ה

  .  וסיו� השליחות, שליחות משנה, שליחות נסתרת, חובות השולח, חובות השלוח, הרשאה
והכתיבה , פסקי הדי� בישראל בנושא שליחות, 1965 -ה "תשכ, על חוק השליחות, בי� היתר, הדיו� בקורס יתבסס
�  .   האקדמית בתחו

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .נקודות ציו� מיטיב 5עד  בחינה בכתב וכ� 100% 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  
  דיני תקשורת 

  ר יואב המר"ד
  

.  בקורס זה  יוצגו המוסדות הרגולטוריי� והחוקי� המסדירי� את אמצעי התקשורת השוני� במדינת ישראל
מונופולי� : ורסבי� הסוגיות שילמדו בק. בנוס� לתשתית המשפטית ידונו היבטי� תיאורטיי� ושיקולי מדיניות

פרסומי� בעלי , פרסומות וחסויות, השידור הציבורי, אתיקה בשידורי חדשות ובשידורי� לילדי�, ובעלויות צולבות
�אמני� , זכויות יוצרי�, יודיצה-סוב, פרסומי� הפוגעי� בפרטיות או מהווי� דיבה, אופי מיני ותכני� אלימי

�  .צעי תקשורתפריבילגיות וחובות של עיתונאי� ואמ, ומפיקי
  

  .בחינה סופית 100%: בי הציו� הסופיימרכ

 . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

 
  הגנת הצרכ�

  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

וכ� ההצדקות , בקורס ייבחנו ההגנות שמקנה הדי� לצרכני�. חברה מתוקנתכל של הגנת הצרכ� היא מיסודותיה 
, עסקה ברוכלות, מכירות באשראי, הטעייה צרכנית: ה� נושאי� נבחרי� שיידונו בקורס. העיוניות להגנות הללו
, תרופות צרכניות מיוחדות, אחריות ושירות לאחר מכירה, הצגת מחירי�, סימו� טובי�, עסקת מכר מרחוק

  . ותובענות ייצוגיות צרכנית
ה וחקיקת המשנה שהוצא, 1981 –א "תשמ, הדיו� בקורס יתבסס בעיקר על ניתוח הוראות חוק הגנת הצרכ�

חוק הבנקאות , 1982 –ג "תשמ, וביניה� חוק החוזי� האחידי�, בקורס ייבחנו דיני� צרכניי� נוספי�. מכוחו
ו "תשס, וחוק תובענות ייצוגיות, 1980 –� "תש, חוק האחריות למוצרי� פגומי�, 1981 –א "תשמ, )שירות ללקוח(
– 2006 .  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .דות ציו� מיטיבנקו 5בחינה בכתב וכ� עד  100% 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  

  הזכות לחינו$
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  ר יוסי דהא�"ד
  

�הזכות לחינו# מציינת מספר זכויות . משפטיי� וחברתיי�, הקורס יעסוק בהרחבה בזכות לחינו# מהיבטי� מוסריי
  . הזכות לעצב את תכני החינו# והזכות השווה לחינו#, משנה כזכות לקבלת שירותי חינו#

  
הקורס יבח� את עיגונה של הזכות לחינו# כזכות אד� . רס ייבחנו ההצדקות השונות לזכויות המשנה הללובקו

במשפט הבינלאומי ובמשפט ההשוואתי אול� יתרכז בזכות לחינו# במדינת ישראל ויסקור את המקורות לזכות 
וסדות חינוכיי� רשמיי� ומוסדות הזכות לקבלת חינו# במ, כגו�(, הזו בחוקי� והתקנות המעגני� את הזכות לחינו#

�) הזכות להשכלה גבוהה, הזכות לחינו# מיוחד והתנאי� למימושה, חוק זכויות התלמיד,  חינוכיי� בלתי רשמיי
).  פסקי די� מרכזיי� בערכאות המשפטיות השונות המעגני� את הזכות בתחומי� חינוכיי� שוני�(, ובפסיקה

יער# על רקע השינויי� הדרמטיי� העוברי� על מערכת החינו# מאז הבחינה המוסרית והמשפטית של הזכות ת
�, היחלשות החינו# הממלכתי, שינויי� אלו כוללי� ירידת כוחה של המדינה בתחו� החינו#. תחילת שנות התשעי

ח ועדת "דו"מגמות ביזור והפרטה שבאו לידי ביטוי בשורה ארוכה של רפורמות חינוכיות שהאחרונה שבה� 
  ".דוברת

  
אול� הוא קורס חובה לכל מי , יות/הקורס פתוח לכל הסטודנטי�', הקורס הינו סמסטריאלי ויינת� בסמסטר א

  .בחטיבה לזכויות אד�" לזכויות בחינו#"שמשתת� בקליניקה 
  

  .בחינה סופית - 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  הזכות לשיוויו�
  ר משה כה� אליה"ד
  

" חשודה"מדוע אנחנו תופשי� הפליה כנגד שחורי� כ? הא� יש לאסור על הפליה רציונלית? גדירי� שוויו�אי# מ
הא� השוויו� מחייב רק את המדינה או הא� הוא חל ג� ביחסי� ? יותר בהשוואה להפליה כנגד יצרני מרגרינה

�יו� הוא זכות שלילית בלבד או הא� השוו? הא� השוויו� מעניק זכות אישית בלבד או ג� קבוצתית? שבי� פרטי
 ?מה� דרכי הוכחת ההפליה? ג� חיובית

 .ונבח� את המוב� שנית� לשוויו� בישראל ובמדינות דמוקרטיות נוספות, בקורס נדו� בשאלות אלו
  

 :מרכיבי הציו� הסופי
 .סופית בחינה 100%
  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 

 
  . לא רשאי ללמוד קורס זה "משפט הפרטיזכויות האד� ב"למד את הסמינר /יתלמיד ש: הערה

  
  

  המשפט הבינלאומי ההומניטרי
  מר'דוד קרצ' פרופ

  
�  .הידוע היו� כמשפט בינלאומי הומניטארי, הקורס עוסק בענ� המשפט הבינלאומי העוסק בסכסוכי� מזויני

  
  תכנית הלימודי�

  
  :בקורס יידונו הסוגיות הבאות

  
  "סכסו$ מזויי�"הגדרת המושג . 1

  ל"בינ-ל לבי� סכסו# מזויי� לא"בחנה בי� סכסו# מזויי� בינה. א  
  מצבי� של לחימה ומצבי� של כיבוש. ב  
  תחילת תחולתו של המשפט ההומניטארי. ג  
  סיו� סכסו# מזויי�.  ד  

  
  התפתחות המשפט ההומניטארי ומקורותיו. 2

  משפט הסכמי ומשפט מנהגי. א  
  אמנות האג. ב  
  נבה'אמנות ג. ג  
  נבה'קולי� לאמנות גהפרוטו. ד  
  ל של הצלב האדו�"פרסו� הוועדה הבינ: המשפט המנהגי. ה  

  
3 .jus ad bellum     לעומתjus in bello 
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  החובה להימנע משימוש בכוח וגבולותיה. א 
 ההצדקה להפרדה בי� הזכות לצאת למלחמה לבי� הכללי� החלי� במקרה של מלחמה    .  ב  

  
  ומניטאריעקרונות יסוד של המשפט הה. 4

  הבחנה בי� לוחמי� לבי� אזרחי�. א  
  החובה לנקוט אמצעי זהירות. ב  
  החובה למנוע סבל מיותר.  ג  
  "הצור#"עקרו� . ד  
  מידתיות . ה  

  
  הזיקה בי� המשפט ההומניטארי לבי� דיני זכויות אד�.  5

  ?שני משטרי� נפרדי�. א  
  תחולה מקבילה. ב  
 lex specialis. ג  

 
  שטחי� כבושי�. 6

  "כיבוש"הגדרת המושג . א  
  הויכוח לגבי מעמד� של הגדה המערבית וחבל עזה. ב  
  מעמד של עזה אחרי ההתנתקותה. ג  
  הדיני� שחלי� במקרה של כיבוש. ד  

  
  בינלאומיי�-סכסוכי� מזויני� לא. 7

  נבה'לאמנות ג 3סעי� . א  
  הפרוטוקול השני. ב  
  סכסוכי� מעורבי�. ג  
  בינלאומי- כסכסו# לאסכסו# ע� ארגו� טרור . ד  

  
  תרופות בגי� הפרת המשפט ההומניטארי. 8

  הבחנה בי� אחריות המדינה לבי� אחריות אישית. א  
  נה'של אמנת גנ" הפרות חמורות"המושג של . ב  
  סמכות אוניברסאלית . ג  
  מיוגוסלביה לבית הדי� הפלילי הבינלאומי  –סמכות השיפוט של בתי די� בינלאומיי� . ד  

  
התלמידי� יתבקשו לקרוא חומר לקראת כל שיעור .  ריאה לשיעורי� יופיע באתר הקורס באינטרנטחומר הק
  .ושיעור

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  ".ל פומבי"משפט בינ"עדיפות לסטודנטי� שלמדו את הקורס : תנאי קד�

  
  .חובהבשיעורי� היא הנוכחות 

  
  

  ל בגי� עבירות חמורות"ה לדי� בפני טריבונלי� פליליי� בינהעמד
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  
י הטריבונלי� הפליליי� הבינלאומיי� "דרכי יישומו עבבינלאומי והפלילי הדי� היעסוק בהתפתחויות בסדר קורס ה

ית הדי� הפלילי ב. מלחמת העול� השנייהמו לאחר בהשוואה לטריבונלי� בינלאומיי� שהוק, 1993ו משנת שהוקמ
כללי פרוצדורה ודיני ראיות המיוחדי� לבית די� , אי� באמנת רומועהבינלאומי הקבוע ידו� לאור העקרונות הקב

שילוב של (� מת בבתי די� הנדוניששיטת המשפט המיו, תנאי קבלת התלונות, י� סמכות שיפוטייבח� ענ. זה
 .הקורב� הנאש� ולזכויות תשומת לב מיוחד לזכויות ותינת�, )שיטת המשפט המקובל ושל השיטה הקונטיננטלית

די� הושיתו� פעולת� הנחו  ביישו� החלטות ופסקי די� של בית  אדונו התחייבויות הצדדי� באמנת רומיי, כמו כ�
  .בינלאומיי�הפליליי� והטריבונלי� ה

 
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו�

  
  .ICTR- וה ICTY -למעט אמנת רומא והחוקה של ה, ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה                

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה                
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  הענישה הפלילית

  רו'ר בועז סנג"ד
  

  תיאור הקורס  .א
  

, תו# התייחסות להיבטי� פילוסופיי�, בחנה תיאוריות שונות להצדקת הענישה הפליליתיבמהל# הקורס ת
�  ).ושיקו�; מניעה; הרתעה ;גמול(הענישה הפלילית  שיקולי יבחנוו, חברתיי� ומשפטיי

  
ואפשרויות ; ידי השופטי�-אופ� הפעלתו על; ידי המחוקק- הדעת הרחב הנית� לשופטי� על-לאחר מכ� יידו� שיקול

  ").עונשי מוצא"�  וזעריימ �עונשי ,עונשי� מרביי� נמוכי� יותר לרבות(להגבלתו 
  

; תנאי-המאסר על; עבודות השירות; המאסר; עונש המוות: לרבות(ני� לבסו� ייבחנו לאור התיאוריות עונשי� שו
  ).גמילה; מבח� :כגו�(בחנה אלטרנטיבות לענישה יות) השירות לתועלת הציבור; הקנס

  
  :מרכיבי הציו� הסופי. ב
     .100% - בחינה סופית     
  .נקודות בגי� השתתפות פעילה ומועילה בשיעורי� 5עד  - ציו� מיטיב    
     
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה. ג
  
  ".דיני עונשי�"לפחות בקורס החובה  70ציו� : תנאי קד�. ד
  
  . הנוכחות בשיעורי� היא חובה. ה
  
  

  פלילי למשפט הקונטיננטאלי ו�סוגיות בדיהשוואת 
  ר חאלד גנאי�"ד
  

אמריקני - אנגלושמקורה במשפט ה האדוורסאריתהשיטה : בעול� המשפט הפלילי הדיוני קיימות שתי שיטות
המשפט הישראלי שמאמ  בעיקר את השיטה . שמקורה במשפט הקונטיננטאלי האינקוויזיטוריתוהשיטה 

כבוד האד� : בעקבות חקיקת חוק יסוד בייחוד , תבשיטה האינקוויזיטורי �שמקור הסדרי�האדוורסארית קלט 
ואה ביניה� תו# התמקדות במטרות נערו# השו, בשיעור נציג את הקווי� הכלליי� של שתי השיטות. וחירותו

, נאש�ה, חשודהחובות של הזכויות וה, מעמדה כגו�, וכ� נדו� בסוגיות ספציפיות, השונות של הפרוצדורה הפלילית
�זכות העיו� בחומר  ;ייצוג חשודי� ונאשמי�הזכות והחובה ל; ונפגע העבירה בהלי# הפלילי השופט, המאשי

חומרת העבירה  ;פסלות שופט; של ראיות שהושגו באמצעי� לא חוקיי�מעמד�  ;החקירה של נאש� ושל חשוד
  .עיוות די� כעילה למשפט חוזר ;הסדרי טיעו� ;שימוש בכוח קטלני לש� מעצר ;כעילת מעצר

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .נקודות על השתתפות פעילה ומועילה 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .אי�: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

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

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

הקורס יתמקד בהסדרי� חוקתיי� . בפלילי� קורס זה יעסוק בזכויות חוקתיות אשר משפיעות על דיני הראיות
זכות הנאש� לזיכוי מחמת ספק סביר : בסוגיות הבאות, בי� היתר, שנקבעו בדי� הישראלי ובדי� האמריקני

אופי הנאש� כראיה , זכות הנאש� לחקור את עדי התביעה והשפעתה על קבילות עדות שמיעה, ומגבלותיה
קבילות הודאות נאשמי� ופסילת ראיות אשר הושגו שלא , לה עצמיתזכות השתיקה והחיסיו� מפני הפל, במשפט
  .כדי� ועוד

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
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  .נקודות ציו� מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורי� 5עד 
  

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

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  .שיעורי� היא חובההנוכחות ב
  

  ויקטימולוגיה ומקומו של הקורב� בחברה ובמשפט
  דוד-שרה ב�' פרופ

  

גישות תיאורטיות , יוצגו בו מושגי יסוד. הקורס נועד לערו# היכרות ע� הויקטימולוגיה כמדע וכתנועה חברתית
במהל# .   רתית לקורבנותוהתגובה החב, סוגי� שוני� של קורבנות ובמיוחד קורבנות אלימות ועבירות מי�, שונות

המתח שבי� זכויות , החוזה החברתי:  הקורס תהיה התמקדות מיוחדת בנושאי� שקשורי� לעול� המשפט
�  . הקורב� לזכויות הנאש

  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 90% 

  .השתתפות בדיוני� בכיתה 10%
  

  :דרישות הקורס
  . השתתפות פעילה בדיוני� בכתה

  .יהביבליוגראפהנלמד בהרצאות ובחומר הקריאה בקיאות בחומר 
  

  .ע� ספרי� סגורי� -על הנלמד בשיעורי� וחומר הקריאה הביבליוגרפי  ) אמריקני(מבח�  :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

  זכויות אד� ושינוי חברתי
  אליה-משה כה�ר "ד
  

מהי ? כיצד מזהי� זכויות: פטיי� של תורת זכויות האד�בחלקו הראשו� של הקורס נדו� בהיבטי� תיאורטיי� ומש
�זכויות ; נעמוד על ההבחנה שבי� זכויות מוחלטות ויחסיות? התיאוריה הפוליטית ביסוד הרעיו� של זכויות אד

נבח� את המקורות ההיסטוריי� של תורת זכויות האד� ואת עיגונ� . זכויות אישיות וקבוצתיות; שליליות וחיוביות
חלקו . נעמוד על ההתנגשויות בי� דורות של זכויות ועל תחולת זכויות ביחסי� שבי� פרטי�. בינלאומיותבאמנות 

עורכי די� וארגוני� של החברה , השני של הקורס יבח� את הדרכי� להתניע שינוי חברתי באמצעות בתי המשפט
 . האזרחית

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .בגי� השתתפות תורמתנקודות מיטיב  7עד 
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  ."דיני חוקה": תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
 
  

  זכויות הנאש� במשפט הבינלאומי הפלילי
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  

 ניות של הנאש� במשפט שמתנהל בפניהקורס נועד לאפשר למשתתפיו לרכוש ידע על הזכויות המהותיות והדיו
החל מתחילת , כולל בית הדי� הפלילי הבינלאומי, 20- ונלי� הפליליי� הבינלאומיי� שהוקמו בסו� המאה ההטריב

, בשלבי ההרשעה, לאור# ההלי# המתנהל כנגדו, בהעברת הנאש� למדינה אחרת שבה יתנהל הדיו�, היותו חשוד
נו לאור הכללי� שבחוקת ההתפתחויות של זכויות הנאש� ייבח. הערעור ובמועד ביצוע העונש במדינה זרה

�  .הטריבונלי� הבינלאומיי� והתפתחות� באמצעות פסיקת
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�  .רשימת קריאה תפורס� בתחילת שנת הלימודי
  

  .בחינה סופית 100%: הסופי מרכיבי הציו�
  
  .ICC- וה ICTY -למעט אמנת רומא וחוקת ה, ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה                 

  
  .חות בשיעורי� היא חובההנוכ                  

 
  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי�

  ר גילה שטופלר"ד
  

ית נשי� כגו� החוק למניעת הטרדה יבמשפט הישראלי נית� למצוא בה בעת חקיקה מתקדמת למניעת אפל
למול ההצהרות על שוויו� האישה בישראל . מינית וחקיקה המנציחה אפליית נשי� כגו� דיני הנישואי� והגירושי�

מטרת הקורס היא לסקור את . ית נשי� בשכריוחות במציאות הישראלית תופעות כגו� אלימות נגד נשי� ואפלרו
מה ה� הכלי� , מעמד האישה במשפט ובחברה בישראל ולבחו� מה ה� הגורמי� המכשילי� את שוויו� האישה

�תאוריות פמיניסטיות תחילה נדו� ב. שהמשפט הישראלי מעמיד לש� השגת השוויו� והא� כלי� אלה מספיקי
פמיניז� רדיקלי ופמיניז� תרבותי ונבי� כיצד כל אחת מהתאוריות הללו מסבירה את , שונות כגו� פמיניז� ליברלי

לאחר מכ� נדו� בסוגיות פרטניות המייצגות . קיומה של אפלייה נגד נשי� ואילו פתרונות היא מציעה לבעיה
דר# ) פורנוגרפיה, הפלות, אונס(מזכות האישה על גופה  תחומי� שוני� א# שלובי� של אפליית נשי� החל

בשוק , )רב תרבותיות וזכויות נשי�(אל מעמדה בקהילה , )דיני נישואי� וגירושי�(מעמד האישה במשפחה 
  ). מוקדי קבלת החלטות, צבא, פוליטיקה(ובחיי� הציבוריי� ) יה בשל הורותיאפל, יה בשכריאפל(העבודה 

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  .חובהבשיעורי� היא נוכחות ה
  
  

  קרבנות סחר בבני אד�, פליטי�, מהגרי עבודה: זרי� בישראל
  ר יובל לבנת"ד
  

מהגרי עבודה (ה� כאלה שהוזמנו על ידה : הקורס ידו� בדר# שבה מדינת ישראל מטפלת בזרי� המגיעי� לשטחה
או ) פליטי� ומבקשי מקלט(חיי� קשות -וה� כאלה שהגיעו למדינה כקרבנות של נסיבות, )הבעלי אשרות עבוד

הקורס יכלול ה� רקע תיאורטי של ). קרבנות עבדות ועבודת כפיה, קרבנות סחר בבני אד�(של מעשי עבריינות 
על  –נת ישראל וה� סקירה של הדר# בה מדי) סחר בבני אד�, פליטות, הגירת עבודה(אלה " תופעות"כל אחת מ

  .מטפלת בתופעות אלה –המערכת המשפטית שלה 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100% 

  .מיטיב עבור השתתפות פעילה בכיתה' נק 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  

  משפטיי�היבטי� תאורטיי� ו -חופש הביטוי וגבולותיו 
  ר יואב המר"ד
  

בקורס זה נדו� במאפיני� המייחדי� חירות זו . דמוקרטית היא חירות הביטוי אחת החירויות המרכזיות במדינה
נבחי� בי� גישה המבקשת . ומבדילי� אותה מחירות הפעולה ובטיעוני� הדורשי� להקנות לחירות זו מעמד מיוחד

 ע�התועלת הצומחת מחירות הביטוי  אתלהקנות לחירות זו מעמד אבסולוטי לבי� גישה תוצאתנית המשווה 
הטיעו� , הטיעו� מאוטונומיה, הטיעו� הדמוקרטי: נדו� בטיעוני� הבאי� בעד חירות הביטוי. הנזקי� שהיא יוצרת

לאחר מכ� נבח� הא� המטרות שבגלל� חופש הביטוי נתפש כחשוב מושגות  .של קידו� החיפוש אחר האמת
נצביע על . ורת ההמוניתשבה� הבמה להתבטאויות היא התקש, הלכה למעשה בחברות דמוקרטיות מודרניות

 �כשלי� שוני� הקשורי� לעובדה שאמצעי התקשורת ההמוניי� פועלי� כגורמי� כלכליי� שמטרת� מיקסו
�שהוצעו כלליי� אורטיי� יראשית נדו� בעקרונות ת. בחלק השני של הקורס נדו� בהגבלות על חופש הביטוי. רווחי
, דיבה: בה� מתעוררת שאלת ההגבלה של חופש הביטויולאחר מכ� נתמקד בקטגוריות מסוימות ש, � זהיבעני

  . ועוד, לי� לוחמותימ, ביטויי� מסחריי�, חדירה לפרטיות, הסתה, פורנוגרפיה
  
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
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  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  לא יוכל ללמוד  "  שפטיי�מהיבטי� תאורטיי� ו -וגבולותיו חופש הביטוי "סטודנט שלמד את הסמינר : הערה
  . קורס זה

  
  קריאת דוחות ומאזני�: חשבונאות למשפטני�

  ר שילה ליפשי-"ד
  

הקורס . וכלי� לקריאה וניתוח של דוחות כספיי� ודוחות ניהוליי�מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע 
�  :יעסוק בנושאי� הבאי

 מטרת הניתוח הפיננסי �
 הענ�מקורות המידע על החברה ו  �
�  � הכרת הדוחות הכספיי
�  � ניתוח יחסי� פיננסי
�  � חיזוי פשיטת רגל תו# שימוש בדוחות הכספיי
 מבוא להערכות שווי חברות �
 אחריות נושאי משרה בעיד� החשבונאות הבינלאומית  �
 המלצות ועדת גוש� תו# מת� דגש על תפקידי ועדת הביקורת בתחו� הדיווח הכספי �
�  � י� למעקב ובקרה ניהוליתכל -תקציב ותזרימי מזומני
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
   .הסמסטר במהל# שינתנו מהתרגילי� 80% של הגשה חובת

  
 .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  משפט ותקשורת בישראל, יחסי שופטי� –" טנגו מהוסס"

  אביב-ישראל לענייני משפט בתל-כתבת קול -פלג ענת ' גב

# את השינויי� שחלו ביחסי הגומלי� שבי� הקהילה המשפטית לתקשורת בישראל בשל הקורס מבקש להערי
ובשל הרחבת , המשפט בתקשורת הישראלית והתעצמות נוכחותה בהלי# המשפטי- סיקור הנעשה בבתי הרחבת

   .המשפט בישראל- הציבור של משרד המשפטי� והנהלת בתי- מערכת יחסי
המשפט באגודת העיתונאי� -ר תא כתבי"ויו, אביב-ישראל בתל- ולהקורס יועבר בידי כתבת משפט וותיקה בק

- שחוקרת את יחסי הגומלי� בי� המשפט לתקשורת הישראלית במסגרת הפקולטה למדע ,ענת פלג, אביב- בתל
  . איל�- המדינה באוניברסיטת בר

  : להשגת ארבעה יעדי� מרכזיי� מכוו� הקורס

  .והתקשורת כפי שעולה מהמחקר העולמי-המשפט בי� לאפשר הערכה של המורכבות והבעייתיות בשיח  .א
  .התקשורת המסקרת את המשפט בישראל ותפקודיה של" שפתה" את הבנת להקנות לסטודנטי�  .ב
זכות "לבי� " משפט ההוג�"להציג בפני הסטודנטי� את עיקר הויכוח האקדמי בדבר העימות בי� עקרונות ה  .ג

רות שחלו ביחסה של הפסיקה בישראל להשפעת התקשורת ואת התמו, וחופש העיתונות" הציבור לדעת
  .על ההלי# המשפטי

  .ע� התקשורת במהל# משפט עתידיי� להתמודדות להקנות לסטודנטי� כלי�  .ד
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 90%
  .מטלה קצרה 10%

  
 .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  טרור ופשיעה

  שיובי-- ר רויטל סלע"ד
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טרור , גורמי� ומניעי� לטרור, הבחנות בי� סוגי הטרור: ד  בהיבטי�  השוני�  של  נושא הטרור כגו�הקורס  יתמק
ניתוח השוואתי של הדמיו� והשוני שבי� פשיעה , מאפייני פעולה של ארגוני הטרור , בעבר לעומת טרור מודרני

פיגועי , בלוחמה בטרורהתמודדות והיערכות המשטרה , השפעת הטרור על דפוסי הפשיעה בחברה, לטרור
הדיו�  בסוגיות  יכלול  הצגת  מודלי�  תיאורטיי� וסקירת  מחקרי�  . מחבלי� מתאבדי� וטרור בחברה הישראלית

�  . בנושאי�  השוני

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

 . המבח� יתבסס על חומר ההרצאות וחומר הקריאה

  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה 

  .אי�: �תנאי קד

  .הנוכחות בשיעורי� הינה חובה

  
  

  לאומי טרור משפט ובטחו�
  ד אריה רוטר"עו
  

חברתיות ופסיכולוגיות של , משפטיות, ביטחוניות, אידיאולוגיות, מדיניות-פוליטיות - בסוגיות גיאו הקורס ידו�
, המדינההקורס יאפשר לסטודנט היכרות טובה ע� מסכת שלמה של מושגי� מתחו� מדע . תופעת הטרור

בהתייחסות� לתופעת הטרור הבינלאומי והטרור המקומי בדגש על הטרור הפלסטיני , האסטרטגיה והמשפט
�הקורס יחדד את הפער שבי� המחוייבות הדמוקרטית לשלטו�  .עימו מתמודדת מדינת ישראל מזה עשרות בשני

מחוייבויות הללו במסגרת הכוללת של חוק לבי� המחוייבות ללחימה יעילה בטרור ויעסוק באתגר ליישב בי� שתי ה
  .הביטחו� הלאומי

  
הגדרת המושג על משמעויותיו   :בו ידו� הקורס יעסוק בתופעת הטרור על מאפייניה השוני�  המרכיב הראשו�

   ,בזירות השונות  והתפתחותו לאור# השני�" הרציונאל הטרוריסטי"  ,ונפקות ההבדלי� שבי� ההגדרות השונות
על אורח החיי� הדמוקראטי והשינויי� שחלו באופי הפעילות וההתארגנות הטרוריסטית ובאיו�  האיו� של הטרור

    .מיקו� הטרור והלחימה בו בתו# ההגדרות המקובלות של הביטחו� הלאומי, הנובע כפועל יוצא ממנו
  

עילה בטרור ובדילמה של לחימה י, יעסוק בדרכי ההתמודדות של המדינות הדמוקראטיות בטרור השני  המרכיב
 �יעשה ניתוח של התפיסה המשפטית   ,במסגרת זו. ריסו� הכוח ומידתיות בהפעלתו,מול שמירה על זכויות אד

; המשתנה לאור# העשורי� האחרוני� וכ� של הכלי� המשפטיי� שעומדי� לרשות המדינה במלחמתה בטרור
ניתוח  ייעשה .וכ� למשפט הבינלאומי ייעשה ניתוח של פסיקת בית המשפט העליו� תו# התייחסות לדי� המקומי

  .ביקורתי של המצב המשפטי אגב דיו� במספר סוגיות יסוד משפטיות שנדונות בהקשרי� הללו
  

בשיתו� , של הקורס יעסוק במנגנוני� המדינתיי� והבינלאומיי� שעוסקי� בלחימה בטרור המרכיב השלישי
  . יה ה� פועלי�הפעולה ובחלוקת האחריות שביניה� ובתשתית החוקית על פ

  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודת אמצע 20%
  .בחינה סופית 80%

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

 .)שיעורי� תמנע השתתפות בבחינה 5- מעל ל היעדרות (חובה הנוכחות בשיעורי� היא 

  
  
  
  

 כתב עת משפטי בשפה האנגלית בתחו� זכויות האד�
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התלמידי� אמורי� לבצע עבודת עריכה . רי� בעלי ש� עולמי בתחו�בהשתתפות חוק 2009אביב בינואר - בתל
  . מהותית וטכנית על המאמרי� שיתקבלו לפרסו� בחוברת הרביעית של כתב העת

  
א� א� הדבר יימש# לאחר תו� שנת (כהונת המערכת תימש# עד למועד הפרסו� של החוברת השנתית 

�  .'עיקר עבודת העריכה מתקיי� בסמסטר ב). הלימודי
  

מלימוד קורס בחירה משפטי  –לפי המלצת העור# ובאישור הדיק�  –יהיה פטור , חבר מערכת כתב העת, תלמיד
  . נקודת זכות עבור שנת חברות המערכת 4של 
  

  .עובדת כהונתו של התלמיד כחבר מערכת של כתב העת תצוי� בגיליו� הציוני� של התלמיד
  

  :דרישות קבלה

אשר יגישו את מועמדות� ' ג-ו' משנה ב מצטייני�עור# מקרב תלמידי� ידי ה-חברי המערכת ייבחרו על •
�  .בצירו� קורות חיי� וגיליו� ציוני

  .נדרשת שליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית •

 . הקבלה לקורס זה היא לאחר ריאיו� אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה •
  
  

  "עלי משפט" – כתב עת משפטי
  
  ".עלי משפט" - משפטי מוציא לאור כתב עת  רכז האקדמיהמ .1
  .רכז האקדמימורכבת מתלמידי המ המערכת .2
  .אשר יגישו את מועמדות� 'ג -ו' ב י�י העור# מתלמידי שנ"חברי המערכת ייבחרו ע .3
  יידרשו להגיש בקשה בכתב וקורות חיי�   , תלמידי� המעוניני� להימנות על מערכת כתב העת .  4

  . קי י העור# במהל# חופשת ה"וירואיינו ע      
  .הוא הצטיינות בלימודי�, הקריטריו� העיקרי לקבלת תלמידי� כחברי מערכת   .5
  ג� א� הדבר ימש# לאחר סיו� , כהונת המערכת תימש# עד לסיו� הוצאת החוברת השנתית .  6

      �  .שנת הלימודי
  קורס    מלימוד, לפי המלצת העור# ובאישור הדיק�, חבר מערכת כתב העת יהא פטור, תלמיד .  7

  יהא , למד התלמיד קורס מעשי. נקודות זכות עבור שנת חברות במערכת 4בחירה משפטי של 
  .עבור שנת חברות במערכת, ז בלבד"נ 2פטור מלימוד קורס בחירה משפטי בהיק� 

  י המלצת העור#     "עפ, תלמיד אשר מאמר או רשימה מפרי עטו יפורסמו בכתב העת יהא פטור.  8
  פטור זה יינת� פע� אחת   . נקודות זכות 4 - 2מלימוד מקצוע בחירה משפטי של , הדיק� ובאישור     
  .ג� א� פרס� התלמיד יותר ממאמר אחד, בלבד     
  תצוי� עובדה זו בגיליו� הציוני� של   , פרס� תלמיד מאמר בכתב העת או כיה� כחבר מערכת .  9

  .התלמיד      
10 . �  .במהל# התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 - נית� ללמוד יותר מלא , על פי תקנו� הלימודי
 

   .ולא במסגרת ההרשמה הרגילה אישיריאיו� לאחר היא , לקורס זה הקבלה
  

  ,"עלי משפט"סטודנט שהשתת� בכתב העת המשפטי , נית� להשתת� בכתב עת אחד בכל התואר: הערה
  .פ#ות האד� ולהילא יוכל להשתת� בכתב עת משפטי  בשפה האנגלית בתחו� זכוי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מבוא לקניי� רוחני
  ד עמיר פרידמ�"עו

סימני , זכויות היוצרי�, לרבות דיני הפטנטי� הכולל בחובו תחומי� רבי�, עול� קנייני הרוח הנו עול� עשיר ומגוו�
משנה   תחומי . דהאינטרנט ועו, המחשבי�, )דת גישההכב, גניבת עי�(העוולות המסחריות , המדגמי� ,המסחר

  .רכב וחשוב ביותרמו ,ידינאמ, מרתק, אלו הופכי� את עול� הקניי� הרוחני לעול� משפטי תוסס
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�, ובמסחר הבינלאומיי� נולוגיהכבט ,אל עבר כל פינה אפשרית בתעשייה, למעשה, תחומי הקניי� הרוחני חולשי
, האינטרנט, כנות שיתו� הקבצי�תו, העיצוב, הצילו�, העסקי המוניטי� ,הספרות, המוסיקה, לרבות תחומי הבמה

 מחייב את ערכאות, רב גוניות תחו� זה . ההגבלי� העסקיי� ועוד, התאגידי� ,הספורט, המחשבי�, התקשורת
�מסחריות  ,על מנת לתת מענה לשאלות בעלות השלכות כלכליות, השיפוט לתור אחר פתרונות חדשניי

 .ומשפטיות נעלות
  

יות מסחריות רבות ושעה שפעיל ,חר המודרני זכה להכרה משפטית רחבהערכו של קניי� רוחני בעול� המס
עיד� המחשבי� והאינטרנט  .על ידי בעלי הקניי� מושתתות על הזכות לשימוש וניצול הידע הרוחני שנצבר ופותח

הקניי� הרוחני וג� בה� עוסק המשפט תו# ניסיונו להדביק את קצב  הביא עמו סוגיות חדשות ומורכבות בתחומי
 .הטכנולוגיות ההתפתחויות

מתחו� הקניי� , את מרבית העסקי� בשוק להג� על נכסי� בלתי מוחשיי� מחייבת כיו�, המציאות העסקית
הגדילה , בד בבד .סימני� מסחריי� ועוד, מדגמי�, פטנטי�, סודות מסחריי�, מוניטי� כגו�, הרוחני

ג� אנשי� , כתוצאה מכ#. ויות הקניי� הרוחניזכ של החברה את מודעות הציבור לחשיבות� של" משפטיזציה"ה
�אי� זה נדיר שג� , למשל, היו�. ולקצור רווחי� מזכויות הקניי� הרוחני מבקשי� להנות, ולא רק עסקי�, פרטיי

הטמונות  יפעל להגנת זכויות הקניי� הרוחני, קולנוע או פרסו�, כגו� סטודנט לעיצוב תעשייתי ,ממציא פרטי
 .ת לימודיובעבודות שיצר במסגר

חשיבות� , מתו# ניסיו� לעמוד על מהות�, על רובדיה� השוני�, הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניי� הרוחני
  .במשפט הישראלי והבינלאומי באור הזרקורי�המוצבי� כיו� , וטבע� של דיני� אלו

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיב הציו� הסופי

  
  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  

  .  חובהעורי� היא בשינוכחות ה
  
  

  מיסוי בינלאומי
  ר לימור ריזה"ד
  

בעיד� הגלובליזציה כאשר עסקאות רבות חוצות . מטרת הקורס לבחו� סוגיות תיאוריות ומעשיות במסוי בי� לאומי
  . לאומי הוא מרכיב חשוב בהחלטות עסקיות-גבולות מסוי בי�

, במסגרת הקורס יידונו סוגיות. המקומית לצור# כ# יפתח הקורס בסקירה של עקרונות המס ושיטת המס
קיומ� של , בעיית כפל המס והאמנות למניעת כפל מס, לאומי על ידי המדינה-ההצדקות למסוי בי�,  כדוגמת

- מקלטי מס והכלי� האנטי תכנוניי� שברשות המדינה שעשויי� לסייע לה כדי להתמודד ע� תכנוני מס בי�
�  . לאומיי

  
� .נטי� יתבקשו לעיי� בחומר הקריאה כהכנה לשיעורי�הסטוד: מוכנות לשיעורי

  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  בחינה סופית 100%

הציו� המקסימלי הכולל ציו� מטיב לא יעלה על (נקודות על השתתפות תורמת במהל# השיעורי�  5ציו� מיטיב עד 
  ).נקודות 100
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .רבות סטודנטי� שטר� סיימו את קורס מבוא לדיני מסי�ל' הקורס פתוח לסטודנטי� משנה ג
  .  הנוכחות בשיעורי� היא חובה

 
  
  
  

  מיסוי מקרקעי�
  ר ליאור דוידאי"ד
  

התנאי� להיווצרותו של אירוע המס בתחו� מיסוי המקרקעי� ובכללי� למיסויו לאור ק בניתוח סהקורס עו
במרכזו של הקורס עומד הניתוח הכלכלי של . עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה

  .והיחס ביניה� ובי� כוחות השוק הפועלי� בעול� העסקי, ההסדרי� הקיימי� בעול� מיסוי המקרקעי�
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, היבטי� עיוניי� ופרקטיי� של עקרונות מיסוי המקרקעי� בשיטת המס הנהוגה בישראל י�וננדקורס מסגרת הב

דיני הקניי� ודיני , פט אחרות ותו# ניתוח הזיקה הקיימת בי� דיני המסי�תו# בחינת הסדרי� דומי� בשיטות מש
�מס שבח דיני : המס השוני� לפי דינימקרקעי� מושתי� על מיסוי נתח את הסדרי המס המהקורס . החוזי

יזו� תו# יצירת שילוב וא, מס רכושודיני  מס ער# מוס�דיני , דיני מס הכנסה, דיני מס רכישה ומס מכירה, מקרקעי�
�שלב ידע תיאורטי להבנת הנושאי� המשפטיי� והתמודדות באופ� מעשי ע� החשיבה מהקורס  .ביניה

  .המשפטית בחקיקה ובפסיקה
  

      :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
  .נקודות ציו� מיטיב בגי� השתתפות פעילה 5עד 

  ."דיני מסי�"לימוד במקביל של הקורס : תנאי קד�

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בישראל

  בארי�'ר יוס% ג"ד
  

נסקור וננתח סוגיות , לצור# כ#. פלסטיני בישראל-הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי של מעמדו של המיעוט הערבי
נה ובמדיניות בפסיקה עליו, בחקיקה ראשיתכפי שה� עולות , מרכזיות בענייני שיוויו� בי� יהודי� וערבי� בישראל

ליישומי� ספציפיי� של היבטי� אלה , ניתוח זה ייעשה תו# התייחסות להיבטי� תיאורטיי� של שיוויו�. הממשלה
  .בהקשר� של הסוגיות הנידונות

-אינדיוידואלי לשיוויו� לאומי-בי� שיוויו� אזרחי, דגש מיוחד יוש� בקורס על המתח בי� שיוויו� פורמלי לשיוויו� מהותי
וכ� בנורמות מהמשפט ) ב"בעיקר ארה(נסתייע בתיאוריות ביקורתיות מהמשפט המשווה , אגב דיו� זה. יקולקטיב

לרבות בניתוח זכויות , של המיעוט הערבי במשפט הישראלי הקורס יעסוק בבחינה כללית. הבינלאומי
הזכות להקצאה , חברתיי�-הזכות לייצוג הול� במוסדות הכרעה כלל, )לשו� וחינו#(זכויות תרבותיות : קולקטיביות

  .וכ� תידונה סוגיית ההעדפה המתקנת, שווה של טובי� חומריי� וסימבוליי� של המדינה
  

  : הסופי מרכיבי הציו�
  .תסופי בחינה 100%
  .השתתפות פעילה בשיעורי� נקודות ציו� מיטיב עבור 5עד 
  

  .בקורס דיני חוקה" עובר"ציו� : תנאי קד�
  

�ספרי� פתוחי: שיטת הבחינה.  
  

  משפט ותיאטרו� –מפגשי� באול� 
  אל  -רו�יניב ד "עושפק ו-רונית לרר' גב
  

אמנות הדרמה והתיאטרו� והפרקטיקה המשפטית שבות ומצטלבות בצמתי� רבי� לאור# : תיאור הקורס
קורס זה יציג באופ� מבואי את עול� התיאטרו� תו# שימת דגש על הצדדי� בו . ההיסטוריה של תרבות המערב

בייצוגי� , ובתו# כ# –פיקטיביי� והיסטוריי�  –הקורס ד� בעיבודי� תיאטרליי� של משפטי� . טיי� למשפטהרלבנ
וכ� , המחזות הנדוני� בקורס מעלי� דילמות חברתיות ומוסריות. תיאטרוניי� של משפטני� ושל המשפט בכללותו

בתולדות התיאטרו� באופ�  הקורס סוקר תקופות שונות וסוגות שונות. משפטיות- שאלות משפטיות ותורת
ביניימית ובמחזותיו של שייקספיר ועד לתיאטרו� -עבור בפארסה הימי, החל מהטרגדיה היוונית, כרונולוגי

בכל סוגה ומחזה , לצד זאת. בישראל" דרמה- דוקו"האמריקני במחצית השניה של המאה העשרי� ולסוגת ה
�כגו� ייסודו של , תיאורטית העולה מ� המחזה מתמקדי� הלימודי� בבחינתה של סוגיה משפטית, הנלמדי

 –יחסיו של המשפט למציאות ההיסטורית ולאידיאולוגיה הפוליטית השלטת , פורמליז� משפטי, המשפט הפלילי
את התדמית החברתית של  –באמצעות הייצוגי� התיאטרוניי�  –הנשזרת לכל אורכו של הקורס בוחנת . ועוד

  .ריי� ופוליטיי� שוני�המשפט והמשפטני� בהקשרי� היסטו
  

לצד קטעי� מתו# מחזות , )בסביבות שבעה עד עשרה(במהל# הקורס ייקראו מחזות מלאי� : חומרי הקריאה
�, את הדיו� בסוגיות החברתיות והמשפטיות ישלימו. צפייה- חלק מ� המחזות ייקראו ג� בכיתה ויל:וּו בחומרי. נוספי

- סילבוס מפורט יימסר לקראת תחילת שנת. יקראו בד בבד למחזותדי� ומקורות נוספי� שי- פסקי, במידת הצור#
 �  ):ייתכנו שינויי�(ב רשימת מחזות שתהווה בסיס לרשימת הקריאה "מצ –הלימודי

  .1990. שוק�: תל אביב. אהרו� שבתאי: תרגו�. נוטות החסד. אייסכילוס
  . 1997. שוק�: תל אביב. אהרו� שבתאי: תרגו� .הצפרדעי�. אריסטופנס

  . 1993. בית הספר לאמנויות הבמה=בית צבי : רמת ג�. איתמר בילו: תרגו� .פייר פטלי�. נונימוסא
  .1989. הקיבו  המאוחר: תל אביב. אברה� עוז: תרגו� .הסוחר מונציה. וויליא�, שקספיר

  .1982. אור ע�: תל אביב. שמעו� זנדבנק: תרגו� .ווייצק .גיאורג, ביכנר
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  .1983. אור ע�: תל אביב. נת� ז#: תרגו� .ר הקווקזיהגי-מעגל. ברטולט, ברכט
  . 1995. בית צבי: רמת ג�. אהוד מנור: תרגו�. ציד המכשפות. ארתור, מילר

        �  .1987. בית צבי: רמת ג�. אהרו� אמיר: או בתרגו
  .1989. אור ע�: תל אביב. אבי עוז: תרגו� ועיבוד .משפט הקופי�. ל.רו� ורוברט א'ג, לורנס

  .1988. אור ע�: תל אביב .קסטנר. מוטי, רנרל
  .1995. אור ע�: תל אביב .פולארד. מוטי, לרנר
  .1993. אור ע�: תל אביב .משחקי� בחצר האחורית. עדנה, א"מזי

  
כל  לפניקריאה במחזות ובחומרי� הנלווי� , )חיסורי� 3למעט (נוכחות חובה בכל השיעורי�  :דרישות הקורס

  . גמר- בחינת גמר ואפשרות לעבודת, השתתפות בדיוני� בכיתה, ות הסילבוסבהתא� לדריש –שיעור 
  

גמר שתרכיב -סטודנטי� שיהיו מעונייני� בכ# יוכלו להגיש ג� עבודת. מבח� גמר - 100%: הרכב הציו� בקורס
השתתפות פעילה ותרומה לדיו� בכיתה יזכו , בנוס�). 85%במקרה זה משקלו של המבח� יהיה (מהציו�  15%

   .נקודות מיטיבותב
  
  
  
  

  משפט המוסדות האירופיי�
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  

 )ב(; כדי לקד� את המטרות והאינטרסי� שלה� איותלבחו� כיצד מתארגנות המדינות האירופ )א(: קורסמטרת ה
ואת תהלי# קבלת ההחלטות במוסדות אלה והאמצעי� בה� , הפונקציות, המבנה, לנתח את הבסיס המשפטי

  . חלטותנאכפות הה
נדו� במוסדות האירופיי� העיקריי� והפורומי� האירופיי� לשיתו� פעולה שהוקמו מעז מלחמת העול�  קורס זהב

מנאטו למועצת הצפו� אטלנטית ; לאיחוד האירופי האירופית מהקהילה 1990במיוחד מאז  �בהתפתחות השניה
וההסכ�  CSCE- ה ;המועצה הצפונית ;מועצה האירופיתה; אזור כלכלי אירופיל EFTA -מ; לשיתו� פעולה

י� תיכוני בי� ישראל לבי� הקהילות האירופיות -במסגרת הקהילה יידו� ההסכ� אירופי. לשיתו� פעולה בי� השחור
  .    והמדינות החברות בה�

  
�  .רשימת קריאה תפורס� בתחילת שנת הלימודי

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
� סגורי�ספרי :שיטת הבחינה.  

  
  
  
  

  מבנה וסמכויות, עקרונות: משפט השלטו� המקומי 
  ד נחמיה אבנרי"עו
  
' הטוב הנפלא'אושר והתקדמות למימוש האידיאל היווני העתיק בדבר , האפשרות לבריאות, הממוצע... לאזרח"

  ).Grahm Wallas" (יותר מאשר כל גור� אחר בסביבתו, תלויה ברשות המקומית בה הוא תושב
  

 250 -ניצבות למעלה מ, השופטת והמבצעת המרכיבות את השלטו� המרכזי, המחוקקת: שלוש הרשויותלצד 
השלטו� המקומי מסדיר תחומי שלטו� רבי� ומגווני� ". שלטו� מקומי: "רשויות מקומיות הנכללות תחת ש� כולל

  . במכלול היבטי� הקשורי� לחיי הפרט והקהילה
כל אחד . חבת והשפעה משמעותית על אורח חיי התושבי� ואיכות�לפעילות השלטו� המקומי מעורבות נר

א# בדר# כלל יודע מעט מאוד על , שומע עליה רבות בתקשורת, מאיתנו מתחכ# בקביעות ע� הרשות המקומית
  .היסודות עליה� היא מושתתת והבעיות עימ� היא נדרשת להתמודד

היחס ; מעמדה המשפטי של הרשות המקומית: ה�וב, בקורס נעסוק במגוו� נושאי� הקשורי� לשלטו� המקומי
; מבנה ארגוני של הרשות המקומית; בחירות לרשות המקומית; בי� השלטו� המרכזי לבי� השלטו� המקומי

  .תאגידי� עירוניי�; תקציב; חוקי עזר; סמכויות הרשות המקומית
  

�עסקי� או גופי� אחרי�  ,לידע הנלמד בקורס חשיבות רבה לכל משפט� הד� בזכויות וחובות של תושבי
א# לקורס . הבאי� בדברי� ע� הרשות המקומית) תאגידי� ורשויות מקומיות שכנות, מגזר שלישי, המדינה(

�מושפע ממנה ובעל יכולת מעורבות , שהרי כל אחד מאיתנו תושב ברשות מקומית, חשיבות ג� לכל אד
  .והשפעה על תפקודה

   
     :הסופי ציו�המרכיבי 
   .פיתבחינה סו 100%
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  .נקודות ציו� מיטיב בגי� השתתפות פעילה במהל# הקורס 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי�   :שיטת הבחינה
  
  

  משפט ומדיניות סביבתית
  ר בועז שנור"ד

בי� א� בהמש# , לעסוק בוכדי שיוכלו , מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� להכיר את דיני איכות הסביבה
�  : ההיכרות תיער# מתו# שתי נקודות מבט. יתבי� א� במסגרת עבודת� העתיד, לימודיה

הבעיות , הדיני� בה� נעשה שימוש, מטרותיה�: מבט רוחב על המאפייני� הכללי� של דיני איכות הסביבה. 1
האופי ההוליסטי של במסגרת זו יוש� דגש על נושאי� כמו . ההקשר הגלובלי ועוד, האופייניות לדיני� אלה

המדינה , י� פרטיי� לתרו� לאיכות הסביבה באמצעות שימוש במשפט הפרטישיפור יכולת� של אזרח, הסביבה
�   .וחקיקה לא סביבתית כמנו� לשיפור הסביבה, כמזה

מניעת , מניעת רעש, איכות האויר, איכות המי�: בעיות הסביבתיות השונותמבט עומק על הטיפול המשפטי ב. 2
�  .וזיהו� קרקע, טיפול בחומרי� מסוכני�, ולתטיפול בפס, שמירה על שטחי� פתוחי�, זיהו� י� וחופי

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  ".דיני מנהל ציבורי"לימוד במקביל של הקורס  :תנאי קד�
  

  .  הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  נגישות לצדק בישראל –משפט ועוני 
  ד יובל אלבש�"עו
  
הצדק  סוגיית בי� לנתק נית� שלא לכ# מודע בעוניי� להילח� מוחלשות לאוכלוסיות סייעשמ די� עור# כל

 .למשפט הנגישות נושא לבי� , חברתיות זכויות של לבוש כלל בדר# לובש המשפטית לעגה שתרגומו, החברתי
רועה המשפט ז לבתי העניי� של דרכ� תהייה ולעול� לעניי� בעיקר החברתיות הזכויות מטבע� רלבנטיות

�, הנוכחית בתקופה שדווקא כ# על בעול� מצביע די� עריכת של זה בתחו� שהצטבר הניסיו� . רבי� מכשולי
, החוק בפני השוויו� אידיאת על דמוקרטיי� שמבוססי� משטרי� תחת הפועלות מודרניות משפט ערכותבמ

� נורמטיבית מערכת לאותה ופי�וכפ שופט לפני אותו נעמדי�, אול� אותו בשערי נכנסי� העשיר וג� העני כשג
 מהחברה וגדלי� הולכי� לחלקי� נית� להשגה בלתי כמעט להיות הצדק הפ# עכשיו דווקא, כללי� של

  .המערבית
 

 אותו אזרח לעבור שצרי# חתחתי� דר# אותה את שנתאר תו#, אלה לקשיי� הסברי� לתת הקורס ננסה במהל#
 המכשול: בדרכו שמוצבי� הרבי� המכשולי� על נעמוד . יותיוזכו על ש� ולהג� המשפט לבתי להגיע כדי מוחלש

לצור# זה נסקור את  . ועוד חברתיות זכויות – המהותי; הלאומי; העדתי ;הכלכלי; האמו�; התרבותי; השפתי
; העובדי� העניי�; מהגרי העבודה; הנשי� הנסחרות: האוכלוסיות המוחלשות המרכזיות החיות כיו� בישראל

 את לבסו� נתאר. תושבי השכונות ועיירות הפיתוח והעולי� החדשי�; נשי�; יעוט הערביהמ; נוער מנותק

מוחלשות ובראש� עריכת הדי�  לאוכלוסיות צדק העדר של – זו לבעיה המערבי בעול� שנמצאו הפתרונות
  .  (poverty lawyering)החברתית נגד עוני  

  
 

  .  בחינה סופית 100% :הסופי הציו� מרכיבי
  

  .אמריקאי –שאלו� רב ברירה . ספרי� סגורי� :בחינהשיטת ה
  

  משפטי� מודרכי�
  ר שחר ולר"ד
  

; הכנת טיעוני� למשפט: מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� להתנסות בניהול הלי# משפטי על כל הכרו# בכ#
. המשפט-פה בפני בית-וטיעו� בעל; עריכת מחקר משפטי מעמיק ויסודי ויישומו ביחס לבעיה משפטית ספציפית

-הכנת המשפט נועדה לשפר את יכולת התלמידי� לבצע מחקר משפטי ואת יכולת הביטוי שלה� בכתב ובעל
  .פה
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רכז נושאי המשפטי� נקבעי� מראש וה� נסבי� על בעיות המתעוררות במסגרת המקצועות הנלמדי� במ
בכל משפט . דהמשפטי� מתקיימי� במהל# כל השנה כאשר כל תלמיד נוטל חלק במשפט אח. האקדמי

�המשפטי� נערכי� במסגרת . משתתפי� ארבעה תלמידי� כאשר כל צד במשפט מיוצג בידי שני תלמידי
. דעות-העובדות נתונות ולא ייתכנו לגביה� חילוקי). המשפט המחוזי וכיוצא בזה-בית, צ"בג(ערכאות שונות 

  . י�ד- ועורכי, שופטי�, רכז האקדמיהשופטי� במשפטי� המודרכי� ה� מורי המ
  

הכנת כתב ; הדרכה לתלמידי� והערות; הכנת טיוטות כתב טענות והגשתו למדרי#: שלבי המשפט המודר#
  .המשפטי� פתוחי� לציבור התלמידי�. המשפט-פה בפני בית-טיעו� בעל; המשפט- טענות סופי והגשתו לבית

' ומעלה ולתלמידי שנה ג 88הוא ' שממוצע הציוני� שלה� בשנה א' הקורס פתוח לתלמידי� מצטייני� משנה ב
  .ומעלה 85הוא ' ב -ו' שממוצע הציוני� שלה� בשני� א
  . סטודנטי� שמעונייני� ירשמו במזכירות, הקבלה לקורס מותנית בראיו� אישי

  . משתתפי� 16 -הקורס מוגבל ל
  .מועדי הפגישות בי� המנחה לתלמידי� יקבעו במפגש הפתיחה

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  ; כתבטיעו� ב - 80%
  .פה- טיעו� בעל - 20%

  .בהתבסס על הערכות השופטי� ג�הציו� הסופי ייקבע 
  

  .במהל# התואר , ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  
  
  
  

  משפט מסחרי
  ר אלי וול%"ד
  

�  :בקורס זה יידונו הנושאי� הבאי
  
  דיני ניירות ער$ והשקעות.   1

הגבלת . אחריות המעורבי� בהנפקה. סוגי ניירות הער#. הנפקת ניירות ער#. 1968 –ח "חוק ניירות ער# תשכ
�  .רשות לניירות ער# והבורסה לניירות ער#. אחריות אזרחית ופלילית. חובת גילוי ודיווח. השימוש במיידע פני

�  .דוחות תקופתיי� ומידיי
  .יועצי� ומנהלי תיקי� חובות 1995 –ה "חוק העיסוק בייעו  השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ

  
  הלבנת הו�   .2

חובת . חובות המוטלי� על נותני שירותי� פיננסיי�. הגדרת העבירות. 2000 -ס "חוק איסור הלבנת הו� תש
עוסקי� , חובת זיהוי ורישו� בתאגידי� בנקאיי�. סמכויות הפיקוח. דיווח על כניסת ויציאת כספי� מהאר 

� כספיי�הטלת עיצומי. בביטוח וחברי בורסה.  
  
  דיני שטרות  .3

חבות   . תמורת השטר. אוחז כשורה. אופ� סיחורו של השטר, מהות השטר). נוסח חדש(פקודת השטרות 
  .פגמי� בשטר ותוצאותיה�. הצדדי� לשטר

  
  כרטיסי אשראי  .4

  .הכללי� המיוחדי� החלי� על כרטיסי אשראי. 1986 –ו "חוק כרטיסי חיוב תשמ  
  �  .הסיכו� בשימוש כרטיסי אשראי. החוזיי� ביניה� הצדדי� לעסקה ביחסי

  
  אשראי עסקי  .5

  . שוק משני. ליווי פיננסי סגור. קובינציה. משכו�. משכנתא  
  
   עשיית עושר ולא במשפט  .6
  .תו� הלב. התעשרות בלתי צודקת המחייבת השבה. 1979 –ט "חוק עשיית עושר ולא במשפט תשל   
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  סופית  בחינה 100%
  .נקודות ציו� מיטיב בגי�  השתתפות פעילה תורמת 7עד 
  

  .נית� להיעזר בספרי חוק בלבד :שיטת הבחינה
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 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

 נזק ראייתי במשפט הפלילי
  ד יובל ליבדרו"עו
  

  . הינה דוקטרינה מוכרת ומקובלת במשפט האזרחי הנזיקי בישראל" הנזק הראייתי"דוקטרינת 
  .גרת הקורס ננסה לבחו� רעיו� חדשני של יישו� הדוקטרינה במשפט הפליליבמס

  
הערכי� , התאמתה למשפט הפלילי, יסודותיה, "הנזק הראייתי"בקורס נעמוד על טיבה של דוקטרינת 

" הנזק הראייתי"ההבדלי� שבי� דוקטרינת , הצור# בדוקטרינה, והאינטרסי� המתמודדי� בזירת הדוקטרינה
המודל , המודל המנהלי, המודל החוזי(והמודלי� השוני� לביסוס הדוקטרינה " ההגנה מ� הצדק"לדוקטרינת 
  ).החוקתי ועוד

  
  :במסגרת הקורס נבח� את הנסיבות העובדתיות המעוררות את הדוקטרינה במשפט הפלילי

הגשת כתב , )שלא בשפת החשוד, ללא תיעוד, ללא אזהרה(הודעות והודאות , מחדלי חקירה והפללות מכוונות
  .משפט חוזר, אופ� ניהול ההלי# על ידי התביעה, אישו� וחומר חקירה

  
הפיכת נטלי , ביטול, תרופות משפטיות כמו זיכוי. כ� נבקש לבחו� מה� התרופות הראויות לנפגע נזק ראייתי

העמדה , יהעמדה לדי� פליל, כמו פיצויי�) של הנאש�(דרישת תוספות ראייתיות ותרופות לבר משפטיות , הוכחה
  ).שוטר ופרקליט(לדי� משמעתי 

  
בית , נבח� אפשרות של גרימת נזקי� ראייתיי� מצד השחקני� האחרי� במגרש כמו הנאש� והחשוד, לבסו�

  .הציבור והתקשורת, הסנגור, הקורב�, העדי�, המשפט
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

 .עבור השתתפות פעילה' נק 5ציו� מיטיב של עד  
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

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

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

 
  

  סנגוריה וזכויות במשפט הפלילי, סדנה בעריכת די�
  ד אלו� בכר "עו, ד משה הכה�"עו

  נקודות 6, שיעור וסדנה
  

במסגרת . ולמו של הסנגור בהלי# הפלילי בישראלהסדנה נועדה לפתוח לסטודנטי� למשפטי� צוהר אל ע
הסדנה ירכשו הסטודנטי� ידע וכלי חשיבה וניתוח הנדרשי� ממשפט� המבקש לעסוק בלימוד סנגוריה על 

יתאפשר לסטודנטי� להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלילית הנוהגת , כמו כ�. חשודי� ונאשמי� בהלי# הפלילי
די� העומדי� בחזית העשייה הפלילית באר  -ומאתגרת בצמוד לעורכימגוונת " שטח-עבודת"וליטול חלק ב

  .במגזר הפרטי ובעבודת הסנגוריה הציבורית
  

אחראית למת� ייצוג משפטי הול� לנאשמי� מחוסרי אמצעי� , 1996שהוקמה בשנת , הסנגוריה הציבורית
�ייצגת הסנגוריה הציבורית מספר כיו� מ. ולזכאי� אחרי� על פי חוק בהליכי� משפטיי� פליליי� המתנהלי� נגד

�  . א� כי אחוז גבוה מ� ההליכי� הפליליי� בישראל עדיי� מתקיי� כשהנאש� בלתי מיוצג, רב של חשודי� ונאשמי
  

המטפלי� בתיקי� פליליי� , די�-סטודנטי� בעבודה מעשית בצמוד לעורכיבחלק המעשי של הסדנה ישתלבו ה
. וכ� לאלה המטפלי� בתיקי הסנגוריה הציבורית בערכאות השונות ,במגזר הפרטי בחסות הסנגוריה הציבורית

�במעקב אחר הליכי� משפטיי� בענייני� , הסטודנטי� יסייעו לסנגורי� בהכנת הגנת� של נאשמי� וחשודי
, הדי� לדיוני� בבתי המשפט- יתלוו הסטודנטי� לעורכי, בעבודת�. פליליי� המתנהלי� ע� ייצוג וללא ייצוג

כמו כ� יקיימו הסטודנטי� תצפיות . שודי� ונאשמי� ולפגישות ע� גורמי התביעה השוני�לפגישות ע� ח
 �באולמות בתי המשפט ויוכלו לקחת חלק ג� בעבודה המתנהלת בסנגוריה הציבורית בטיפולה בענייני� עקרוניי

  .שוני� שעל סדר היו� הציבורי
  

ב� שעתיי� בו נדו� בהיבטי� שוני� של הזכות במסגרת החלק העיוני של הקורס נתכנס בכל שבועיי� לשיעור 
�בי� . בזכויות עצורי� ונאשמי�ו, בסוגיות שונות הכרוכות בניהול ההלי# הפלילי, לייצוג בהליכי� הפליליי� השוני

בסוגיות , בחקירה נגדית של עדי�, באסטרטגיות הגנה על נאש� וחשוד, באופ� הטיפול בתיק פליליהיתר נעסוק 
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המאפיינות את עבודת הסנגור ובנושאי� נוספי� הנוגעי� לייצוג בהלי# פלילי בכלל ועל  ת שונותומקצועיו אתיות
 trial(כמו כ� ייתכ� כי  ישולב בסדנה אימו� מעשי ומודר# בטיעו� וייצוג בבית משפט  .ידי הסנגוריה הציבורית בפרט

advocacy.(  
  

  .ות משותפות נוספות למשתתפי� בסדנהסיורי� לימודיי� וייתכנו פעילויו קיימיתא� במהל# השנה 
  

 �הסדנה נועדה לסטודנטי� בעלי מוטיבציה גבוהה המגלי� מחוייבות לזכויות נאשמי� וחשודי� ואשר שואפי
  .להשתלב בעבודה עתידית בתחו� המשפט הפלילי

  
  : תנאי קד�

. 20לא יעלה על ו מספר המקומות מוגבל. הסדנה מיועדת לתלמידי החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
תיעשה לאחר ראיו� אישי בו תיבח� התאמתו של הסטודנט למסגרתה ויכולתו להשקיע את  הקבלה לסדנה

  .משאבי הזמ� הנדרשי� בסדנה
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
   .שבועיי� והשתתפות פעילה בשיעורי� ובסיורי�-קריאת חומר עיוני לקראת המפגשי� הדו - 20%
פה ובכתב על עבודתו המעשית של  -ת ודיווח בעלהעבודה המעשי ריאליי� עלסמסטמסכמי� ת דוחו -30%

  .הסטודנט
  .לאור# כל שנת הלימודי�) לפחות(שעות שבועיות  4הערכה על העבודה המעשית בת  - 50%

  
. הנוכחות הסדירה בשיעורי� ובמפגשי� המשותפי� השוני� וכ� העבודה המעשית השוטפת הינ� מטלות חובה

היעדרות מעבר לשיעור עיוני אחד והיעדרות מעבר למפגש מעשי , החטיבה למשפט פלילילפי הנחיות 
  .שבועי אחד בסמסטר תגרור הרחקה מ� הסדנה

  

  .ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  סדנה לזכויות עצורי�

  ר חגית לרנאו"ד –מרכזת אקדמית 
  

, לפי הדוחות האחרוני�: ה על תנאי הכליאה באר מגישה הסנגוריה הציבורית דוח קש, מדי שנה
�וחלק� ישני� על , אינ� מקבלי� טיפול רפואי או נפשי ראוי, הכלואי� סובלי� מצפיפות ומתנאי תברואה לקויי

חלק� אינ� . בניגוד לחוק וללא צור# –חלק מ� העצורי� מובלי� למשפט כבולי� . הרצפה בשל מחסור במיטות
.יולי� בחצרזוכי� לביקורי� או לט  

שיעתור , עצור. וא� לא כוחות להיאבק על תנאי כליאת�, ד"למרבית העצורי� אי� כס� לממ� שכר טרחת עו
  .עשוי לזכות במיטתו של שכנו לתא –למימוש זכותו לישו� במיטה 

הסטודנטי� יתנסו בעבודה . בחקיקה הרלבנטית ובדרכי� לשיפור המצב, הסדנה תעסוק בתנאי הכליאה באר 
, לרבות הגשת עתירות מנהליות או תביעות אזרחיות, טית מעשית ומגוונת למימוש זכויותיה� של העצורי�משפ

  . כמו ג� ייזו� הליכי חקיקה
�במהל# . שתיער# בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, הסדנה תחל בהשתלמות מרוכזת בת שלושה ימי

יכתבו , יראיינו עצורי�, עצמית על התיקי� שבטיפול�יידרשו לעבודה ; הסטודנטי� יסיירו במתקני כליאה, השנה
במסגרתו יילמדו , ישתתפו בשיעור שבועי; )שעות בשבוע 4 - 3(ד לדיוני� בבתי משפט "יתלוו לעוה, כתבי טענות

�וכ� ישתתפו במפגשי ; ויתארחו מרצי� מתחומי� שוני�, ייער# דיו� בתיקי� המתנהלי� בסדנה, הדיני� הרלבנטיי
להשלמתו . רכז האקדמיעוד יידרשו הסטודנטי� להשתת� בכנסי� שוני� הנערכי� במ. יי�הדרכה פרטנ

ר חגית "של ד" דיני מעצר"הסטודנטי� המשתתפי� בסדנה חייבי� להשתת� בקורס , התיאורטית של הלימוד
רו 'ר רינת קיטאי סנג"בשני� קודמות אצל ד רכז האקדמיבמ" דיני מעצר"תלמידי� שלמדו את הקורס . לרנאו

  .כמוב�, אינ� צריכי� ללומדו שוב
  

תינת� עדיפות לתלמידי החטיבה  למשפט . מספר המשתתפי� מוגבל. הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיו�
  .פלילי וקרימינולוגיה

  
  .בעבודה המעשית ובכל יתר פעילויות הסדנה, בפגישות השבועיות חובת נוכחותקיימת 

  
  

  סוגיות בתחו� המחשבה הפלילית
  אלקנה לייסט ר"ד
  

במישור המודעות . הקורס יעסוק במגוו� סוגיות הקשורות לציר המודעות ולציר החפצי של המחשבה הפלילית
כמו אי הסכמת הקורב� , ייבח� יחסו של המשפט הפלילי לטעות של הנאש� בקשר לרכיב מחוייב של העבירה

  .מית או כורחכמו הגנה עצ, או ביחס לקיו� נסיבת הצדקה או פטור, בעבירת מי�
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מטרה  ,כוונה: יידונו בי� השאר ההבחנות השונות בי� המושגי�, בכל הנוגע למימד הרצוני של המחשבה הפלילית
ייבח� כלל אי הרלבנטיות של המניע באספקלריה של דוקטרינות . והדר# בה יושמו בפסיקה ובספרות, ומניע

 .ו�ופטור עקב חרטה בניסי, עבירות שנאה, שונות כגו� קנטור
והקשר הראוי בי� היסוד הנפשי להתנהגות , עוד ייבחנו ההגדרות השונות שניתנו לרכיב הנפשי של  פזיזות

  .האסורה
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

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

נועד להקנות לסטודנטי� ידע בסוגיות ספציפיות מתחו� המשפט הבינלאומי מההיבט האזורי וכ�  הקורס
 מוסדות; עצמית להגנהשימוש בכוח והזכות ; נהרות בינלאומיי�, אוויר וחלל, דיני י� :מההיבט המהותי

�- בי� אחריות; עניי�ב טוסמכות שיפו בינלאומיי� פשעי�, דיני מלחמה; ישוב סכסוכי� בדרכי שלו� ,בינלאומיי
  . של המדינה לאומית

  .שור הבינלאומייהתפתחותו  ויישומו במ, נורמטיביהניתוח הסוגיות יכלול את הבסיס 
       

�  .רשימת קריאה תפורס� בתחילת שנת הלימודי
 

   .בחינה סופית 100%: הסופי הציו� מרכיבי
  

  .סגורי� ספרי�: הבחינה שיטת
   

  
  במשפחהמי� עבירות 

  ר עציוניר לימו"ד
  

מודעות זו . בשני� האחרונות אנו עדי� למודעות חברתית הולכת וגוברת לתופעה של עבירות בתו# המשפחה
ג� לתחילתה של התייחסות מיוחדת של המחוקק לעבירות , באר  ובמדינות אחרות, הביאה בשני� האחרונות

, אשר יש בה� פגיעה, עבירות אלו התייחסות שבאה לתת ביטוי להכרת המחוקק במאפייני� המיוחדי� של, אלו
  .תו# ניצול יחסי המרות והתלות הייחודיי� הקיימי� במסגרת המשפחה

הינו  תחו� מרכזי , תחו� זה. לנושא עבירות המי� יוחד מקו� נרחב ורב חשיבות בקודקס הפלילי במדינת ישראל
  .שבו נעשו שינויי� מרחיקי לכת בשני� האחרונות

הדיו� בקורס יתמקד בדי� . ינה דיו� מתקד� בסוגיות בתחו� עבירות המי� במשפחהמטרתו של הקורס המוצע ה
כי א� יעסוק בכל המאטריה הפלילית הכוללת דיני , א# לא יוגבל לדיו� כללי בדיני עונשי� בלבד, הפלילי המהותי
רחיי� שוני� לרבות שינויי� בחקיקה ומגמות חדשות בפסיקת בתי המשפט וכ� באספקטי� אז, ראיות ופרוצדורה
יחד ע� זאת ולאור העובדה שנושא זה  נקשר לדיסיפלינות לבר משפטיות כדוגמת . הנוגעי� לסוגיה
. נבח� את התופעה באופ� מעמיק ותו# שילוב תחומי� שוני�, חינו# ועוד, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה

מטרת הקורס המוצע ללמוד את ". טאבו"כ קורס זה מיועד ללימוד והבנת התופעה שהוגדרה במש# שני� רבות
הבעיה תו# פיתוח יכולת ניתוח השוואתי ועמידה על המשות� והנבדל בדבר דרכי ההתמודדות ע� התופעה לפי 

  .הפסיקה והספרות בנושא, החקיקה
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  ".דיני עונשי�"בקורס " עובר"ציו�  :תנאי קד�

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  " צוארו� לב�"עבירות 
  ר מאור אב� ח�"ד 
  

עבירות הצווארו� הלב� והשחיתות השלטונית הפכו בשני� האחרונות לדומיננטיות מאוד במסגרת האכיפה 
יות הקשות כי עבריינות הצווארו� הלב� הינה אחת הבעיות החברת, ישנ� מלומדי� הסבורי�. הפלילית בישראל

ההתמודדות ע� עברייני הצווארו� הלב� הינה התמודדות . בפני המדינה הליברלית המודרנית העומדת, ביותר
, להבדיל מעבירות רגילות, בעבירות הצווארו� הלב�. המהווה אתגר לא פשוט בפני רשויות אכיפת החוק, מורכבת

קושי המצטר� לקשיי� בהוכחת היסוד העובדתי , קיי� קושי ממשי בעצ� גילוי המידע אודות התרחשות העבירה
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מטרת הקורס הינה לאפשר היכרות ע� הפ� התיאורטי והפ� המעשי של עבירות . והיסוד הנפשי בעבירות אלה
  .הצווארו� הלב� בישראל

   
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .דיני עונשי�: דרישות קד�

  
  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  .כחות בשיעורי�חובת נו

 
  

  השתקפות המשפט באמנות: עיניה המכוסות של יוסטיציה
  מנור דליהר "ד
  

לפרוש בפני הסטודנטי� מגוו� הקשרי� חזותיי� של המשפט כפי שהתגבשו בתרבות המערבית : מטרת הקורס
רתיי� במסגרת זו יוצגו דימויי� מסו. ומהווי� עד היו� ציר סימבולי רב משקל במעמדו של המשפט בחברה

  .ומודרניי� וזיקות שונות בי� עול� האמנות לעול� המשפט
הקורס נועד להרחבת הידע התרבותי של הסטודנטי� ולהציג את משמעותו של עול� המשפט מחו  לכותלי בית 

  .המשפט
  : בי� הנושאי� שיוצגו בקורס

�; של ישוע הנוצרימשפטו , משפטו של סוקראטס, משפט שלמה: דימויי� אמנותיי� של משפטי� מפורסמי
  .יו� הדי� האחרו�, משפט פאריס

, באמנות העממית ובקריקטורות, מתיאורי� באמנות המסורתית: דימויי� של בית המשפט ושל אנשי המשפט
יי 'ג.למשל על פי משפטו של או(ועד השימוש בציור בבתי המשפט ויצירות אמנות על פי תיעוד של משפט 

  ).סימפסו�
, פנייה לבית המשפט להכרעה בשאלות אמנות וההשלכות שיש לכ# בעול� האמנותה: האמנות בפני השופט

בעיות ; ק פארבר לאחרונה'ועד מוזיאו� תל אביב נגד ג 19-ממשפט וויסלר נגד ראסקי� באנגליה של המאה ה
  .והכרעות בשאלת הבעלות על נכסי תרבות

  .הסימבולי והענייני של המשפט עיצוב בתי המשפט ותרומתו לממד –יש להסתכל בקנק� : היכל המשפט
  .כמו כ� יידונו עבודות אמנות העוסקות בפשע או א� גובלות בפשע באופ� ביצוע�

  
  .בחינה סופית: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .תקבע בהמש#: שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  עסקאות מסחריות בינלאומיות
  אוליאל-ר אורי ב�"ד
  

בקורס זה ייבחנו היבטי� משפטיי� מעשיי� . אומיות מהוות מרכיב מרכזי בכלכלת ישראלעסקאות מסחריות בינל
�הדיו� בקורס יתבסס בעיקר על הפסיקה והחקיקה בישראל בנוגע . הנוגעי� לעסקאות אלה, ותיאורטיי

  .  אשר חל על העסקאות הללו, וכ� על הדי� הבינלאומי המהותי האחיד, לעסקאות המסחריות הבינלאומיות
�וביניה� מכר , ייבחנו הסוגי� העיקריי� של הסכמי� מסחריי� בינלאומיי�, בחלק הראשו�. לקורס שלושה חלקי

תיבח� סוגיית ההובלה , בחלק השני של הקורס. והפצה, זכיינות בינלאומית, סוכנות מסחרית, טובי� בינלאומי
השלישי יעסוק הקורס בסוגיות המימו�  בחלקו. בחלק זה יוש� דגש על שטר המטע� והביטוח הימי. הבינלאומית

הערבות הבנקאית , יידונו מכתב האשראי הדוקומנטרי, במסגרת זו. והתשלו� בעסקאות הבינלאומיות
  . ושטר החליפי� הבינלאומי, האוטונומית

   
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .נקודות ציו� מיטיב 5בחינה בכתב וכ� עד  100% 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  � "קאות נדלעס
  ד מוטי גלוסקה"עו
  

�העיסוק בתחו� זה כולל לימוד . העסקה במקרקעי� היא עסקה שבה עוברות זכויות במקרקעי� מאד� לאד
  .  ואת הדר# בה מבצעי� עסקה בזכות זו" זכות במקרקעי�"והכרה של המושג 
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�הזרקורי� . הזירה מזוית אחרתכל זרקור מאיר את . נית� להשוות את העסקה במקרקעי� לזירה המוקפת זרקורי

  .בדוגמא זו ה� ענפי המשפט השוני� אשר כל אחד מה� מאיר את העסקה מכיוו� אחר
  

לכל עסקה יש . העסקה עצמה היא עסקה חוזית. ביסוד העסקה עומדת הזכות במקרקעי� שהיא זכות קניינית
. יכ# קיי� קשר ישיר למשפט המינהליהזכויות במקרקעי� נוצרות מכח דיני התכנו� והבניה ולפ. היבט של מיסוי

הבטוחות ודיני , �  שאינה ממומנת במימו� הנה ל# מעורבות של דיני הבנקאות"הואיל ואי� ל# כמעט עסקת נדל
בהיות העסקה מתבצעת על ידי עורכי די� בסיוע מומחי� מתחומי�  –אחרו� אחרו� וחשוב , לבסו�. חדלות הפרעו�

 �  .הרשלנות המקצועית –תחו� האחריות המקצועית וחלילה הרי ל# נגיעה ישירה ל –שוני
  

יבדק השילוב של ענפי המשפט זה ע� . במסגרת הקורס תיבח�  העסקה במקרקעי� על כל היבטיה ולכל שלביה
המשתתפי� במחזה ומה תפקיד� לכל אור# חייה של העסקה החל משלב הבדיקות " השחקני�"נבח� מי ה� . זה

  .כריתת החוזה וכלה בשלב הביצוע דר# של, מ"המקדמיות והמו
  

� ותו# הפנייה ויישו� של אירועי� המתרחשי� בזמ� אמת וניתוח "הלימוד ייעשה על רקע הכרת שוק הנדל
הקורס הוא אקדמי א# הוא מבוסס על הניסיו� הפרקטי והמציאות . עסקאות המתבצעות הלכה למעשה

  .שבלעדיה האקדמיה נותרת בגדר תיאוריה בלבד
  

לאחר מכ� . מיקומו במשק וההתפתחויות החלות בו לעת הזו, �"יפתח בתיאור רקע כללי של ענ� הנדלהקורס י
 �בהתבסס על הכרת הזכות ומרכיביה נתעמק . על כל היבטיה ומאפייניה" הזכות במקרקעי�"תער# הכרות ע

 �מרכיבי . אחרי�בעסקה הבסיסית שהיא עסקת המכר תו# הבחנה בי� מכר דירת המגורי� לבי� מכר של נכסי
לעסקאות מיוחדות יש מרכיבי� ספציפיי� אליה� , כמוב�, העסקה הבסיסית דומי� לגבי מכלול העסקאות כאשר

  .נתייחס בנפרד
  

  .רכישת דירה מקבל� ועסקאות שכירות –על רקע הכרת עסקת הבסיס נפנה להכיר עסקאות שכיחות כמו 
  .קבוצות רכישה, בינוי –פינוי , עסקאות קומבינציה –דות מצויידי� בידע הבסיסי נפנה להכרה של עסקאות מיוח

  .� בכלל"שיעור נפרד יוקדש לנושא מימו� העסקה במקרקעי� ועקרונות מימו� ענ� הנדל
  .לכל אור# הדר# תיבח� למעורבותו ואחריותו של עור# הדי� המלווה עסקה במקרקעי� –לבסו� 

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
 .ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 

  
  .'הקורס מיועד לתלמידי שנה ד

  
  חברתית עריכת די� קהילתית

  ד יובל אלבש�"עו
  

והוא נגיש באופ� , הוא עממי, הוא מוכר: עור# די� קהילתי הוא כמו רופא משפחה שעובד בקרב קהילה מוחלשת
כי הדי� הקהילתיי� בעול� עובדי� מרבית עור. שנית� לפנות אליו בכל שעה ובכל בעיה כדי לקבל ייעו  משפטי

הכוונה למרכזי� שנמצאי� במרכזה המסחרי של  אותה ". מרכזי זכויות"או " חנויות זכויות"במסגרת מה שמכונה 
השאיפה היא שכמו . כדי לא להרתיע את העוברי� והשבי� מלהיכנס שעריה�, אשר נבני� כחנויות רגילות, קהילה

כ# היא תעבור ליד , מסחרי וקונה תרופות בבית המרקחת או בקופת החולי�שאותה פונה ענייה יוצאת למרכז ה
עור# הדי� הקהילתי לומד את שפת הקהילה ואת ,בד בבד. עזרה משפטית חינ� אי� כס�" תקנה"חנות הזכויות ו

הופ# , כ#. למתורגמ� בינה לבי� מערכת המשפט הפורמאלית, למעשה, הקודי� התרבותיי� השכיחי� בה והופ#
  . להיות לחלק מנו� חייה� של אזרחי� שעל פי רוב מודרי� ממנו) ג� הצדק, ובשאיפה(פט המש

 
הקורס נבקש להרכיש את הידע והמיומנויות הדרושי� לעור# די� קהילתי בפרט ולעריכת הדי� החברתית  במהל#
וטלוויזיה  קולנוע בסרטי נצפה; משפטי סיוע ובמרכזי משפט בבתי נעשה זאת ג� באמצעות תצפיות. בכלל

העצמת : וכ� נלמד לעומק את הנושאי� הבאי� .זה בתחו� ונערו# סדנאות שונות להרכשת מיומנויות
)Empowerment legal  (טכניקות להקשבה אקטיבית; אוכלוסיות חלשות ;�; תידוע אזרחי� בדבר זכויותיה

כמו  .ועוד) preventive lawyering( עריכת די� מניעתית; זכויות חברתיות וזכאויות סוציאליות) Outreach(יישוג 
 �  . אוכלוסיות משוללות זכויותבקרב  ) ח שיעורי�"ע(כ� ייערכו שני סיורי

 

  .  בחינה 100% :הסופי הציו� מרכיבי
  

  .אמריקאי –שאלו� רב ברירה . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  עשיית עושר ולא במשפט
  קידר-ר רונית דוני-"ד
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פי זכות -ההיבטי� השוני� של העיקרו� הקובע השבה בעקבות התעשרות שלא עלהקורס מבקש לבחו� את 
, במסגרת הקורס נבח� את הבסיס הרעיוני לתפישה המחייבת השבה בעקבות התעשרות בלתי מוצדקת. שבדי�

וכ� בשאלות הנוגעות ליחס שבי� ההסדרי� , נדו� ביחס בי� דיני עשיית עושר לענפי� אחרי� של המשפט האזרחי
  .לבי� הסדרי� שנקבעו בחוקי� אחרי�, ובע חוק עשיית עושר ולא במשפטשק

נכיר את : ובעילות החבות השונות, בהגנות, חלקו המרכזי של הקורס יעסוק בהסדר שנקבע בחוק עשיית עושר
ואת , את ההגנות העומדות כנגד התביעה, המרכיבי� השוני� של עקרו� היסוד כפי שנקבע בחוק ובפסיקה

י "עפ, פירעו� חוב, הצלה(ביצוע פעולה למע� הזולת : כגו�, רכזיות ליצירתה של חבות בעשיית עושרהעילות המ
, טעות(סמ# פג� ברצו� - תשלו� שבוצע על; תשלו� על סמ# עילה בטלה או עילה שבוטלה; )'בקשת הזולת וכו

צעות ביצוע עוולה או התעשרות באמ; )לרבות קניי� רוחני(נטילת רכוש הזולת ; )הוגנת-השפעה בלתי, כפיה
  . הפרת חובת אמו� ועוד; עבירה

  
  . בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  ."דיני חוזי�": תנאי קד�

  
  . ספרי� פתוחי�:  שיטת הבחינה

  
  

  פורטל זכויות אד�
  ר גילה שטופלר"ד
  

ב# מרכזי בפעילותה של נושא זכויות האד� הינו אחד הנושאי� החשובי� והיסודיי� בחברה הישראלית ומהווה נד
אתר אינטרנט בו יכול ציבור  - פורטל זכויות אד� הינו פרויקט ייחודי וחדשני של חטיבת זכויות האד� . המכללה

�תלמידי המשפטי� והקהל הרחב לקבל את כל המידע המשפטי העדכני הנוגע לזכויות האד� , המשפטני
מערכת הפורטל וליטול חלק פעיל ומרכזי ביצירת מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי� לשמש כחברי . בישראל

, העתירות, חברי המערכת מעדכני� את הפורטל בדיווחי� יומיי� על פסקי הדי�. בעיצובו וביצירתו, תכניו
�בנוס� להבנה מעמיקה והיכרות . התביעות וההתפתחויות החשובות ביותר בתחו� זכויות האד� באר  וא� בעול

�זוכי� חברי המערכת להבי� מקרוב את עבודת עורכי הדי� ופעולת מערכת בתי , רחבה ע� תחו� זכויות האד
�. המשפט באמצעות קריאה וניתוח של פסקי די� וכתבי בית די� מערכאות רבות ומגוונות ובנושאי� שוני� ומגווני

  . מדויקכ� רוכשי� חברי המערכת את היכולת לנתח סוגיות משפטיות מורכבות ולדווח עליה� באופ� תמציתי ו
  

  .בכל המפגשי� בקורס הינה חובה הנוכחות
  

  .בדיני חוקה 80ציו� : תנאי קד�
  

  . בקורס ייקבע בהתא� לרמת ביצוע המטלות על ידי התלמיד הציו� הסופי
  

  . אי� צור# בכל ידע מוקד� בנוגע להפעלת אתרי אינטרנט
  

  .הקבלה לקורס תיעשה על סמ# ראיו� אישי. מספר המקומות בקורס מוגבל
  
  
  
  
  

  פירוק ושיקו� חברות
  ר יעד רות�"ד
  

עשויה להתערב בתהלי#  –המשפט -באמצעות בית –המדינה , מ נקלעת לקשיי� פיננסיי�"כאשר חברה בע
או ") פירוק זמני"או " הקפאת הליכי�("מנת לנהל הלי# לשיקו� החברה -וזאת על, התדרדרותה של החברה

א� שטר� הובהרו לאשור� , לכת-ל במסגרת זו סמכויות מרחיקותהמשפט המנהל את ההלי# מפעי- בית. לפירוקה
הא� מותר להעדי� את טובת עובדי , כ# למשל. המשפט לשאו�-המטרות הכלכליות והחברתיות שאליה� על בית

�המיועד , מטרת הקורס? על טובת הנושי�, שקריסת החברה תקפח את מקור פרנסת�, החברה המבוגרי
היא להציג את עקרונות המחשבה המשפטית המאפייני� את התחו� , ט מסחרילתלמידי� המתענייני� במשפ

אשר תכופות מייצרי� עימות משפטי מרתק , ולערו# דיו� בבעיות המלוות הליכי� אלו, של פירוק ושיקו� חברות
במסגרת הקורס יידונו שאלות שהתעוררו לאחרונה . זה מזה" רחוקי�"בי� צדדי� שעובר לקריסת החברה היו 

  .שפט הישראלי אגב קריסת� של חברות ישראליות שונותבמ
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .נקודות בשיטת המבדקוני� 5ציו� מיטיב עד 
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  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  

  פרשנות במשפט
  קידר-ר רונית דונית"ד
  

� הפרש� של הטקסט המשפטי שכ, במשפט יש לפרשנות תפקיד מרכזי. פרשנות היא הענקת משמעות לטקסט
, ג� במשפט קיימות שיטות שונות של פרשנות, כמו בתחומי� אחרי�. מעניק לנורמה את משמעותה המעשית

מטרת הקורס היא לעמוד על טיב� של . שימוש בכללי� שוני� של פרשנות, פי דרכה-כל אחת על, המחייבות
בחו� כיצד ה� באות לידי יישו� בענפי� ובמוסדות ול, על מרכיביה� והנחות היסוד שלה�, שיטות פרשנות אלה
  .שוני� של המשפט

יכולת איתור בעיות פרשנות , הקורס מיועד להקנות לתלמידיו ידע והבנה בשאלות של פרשנות במשפט 
�  : לקורס ארבעה חלקי� מרכזיי�. ומיומנות ניתוח תו# התאמה לעובדות המקרה, בטקסטי� משפטיי

I - המשפט( מבוא לפרשנות במשפט �, בחלק זה של הקורס נעמוד על האופי המיוחד של הפרשנות בתחו
במסגרת זו נבח� את היחס המשולש בי� . לפרשנות בתחומי� אחרי�) ודומה(ונבח� כיצד הפרשנות במשפט שונה 

בקונטקסט שבו פועל פרש� , נדו� בשאלות הנוגעות ללשו� הטקסט ופרשנותו, הטקסט והפרש�, יוצר הטקסט
  ).ועוד, המשפטי הטקסט

II  - או (בחלק זה של הקורס נעסוק בסוגיות המיוחדות הנוגעות לפרשנות חוקה   :פרשנות חוקה וחקיקה
בהקשר זה נעמוד על סוגיות הנוגעות בשיקולי� דמוקרטיי� שוני� בפרשנות חוקה . וחקיקה רגילה) חקיקת יסוד

בפרשנות טקסטואלית של , הגשמת תכלית החקיקהב, בפרשנות דברי חקיקה" רצו� הע�"במת� ביטוי ל, וחקיקה
פרשנות פסיקה ופרשנות , .ועוד) פרשנות לפי כוונת יוצר הטקסט(י כוונת המחוקק "בפרשנות עפ, דבר החקיקה

  . במשפט הפרטי
 III - די� -בחלק זה נעסוק בסוגיות המיוחדות לפרשנות פסקי :פרשנות פסיקה)�נעמוד על האבחנה , )תקדימי

והחשיבות הפרשנית והציבורית שלה ונעסוק בשאלות של נאראטיבי� של , לאמרות אגב) ראציו(לטה בי� לב ההח
  .המשפט-קבוצות הגמוניות בפסיקת בית

 IV- פרשנות במשפט הפרטי:  �בחלק זה של הקורס נעסוק בסוגיות המיוחדות הנוגעות לפרשנות טקסטי
שנות שנבחנו לעיל כאשר הטקסטי� העומדי� ונבח� כיצד משתנה יישומ� של שיטות הפר, במשפט הפרטי

רצו� אובייקטיבי מול , בהקשר זה נדו� בשאלות של רצו� הצדדי�. בפנינו ה� טקסטי� אזרחיי� כמו חוזה או צוואה
  . ועוד, תקנת הציבור ושיקולי צדק בפירוש טקסט מ� המשפט האזרחי, רצו� סובייקטיבי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .דיוני� בכיתההשתתפות פעילה ב 10%

   .בחינה סופית 90%
  

  .תקבע בהמש#: שיטת הבחינה
  
  

  תאגידי�חברתית של קליניקה בנושא אחריות 
  מרכזת אקדמית  –ר רונית דוני- קידר "ד

  
ע� עליית כוח� של התאגידי� . החובה להג� על זכויות אד� הוטלה בעיקר על רשויות המדינה, עד לאחרונה
�לשמור לא רק על האינטרסי� של , הקוראי� להטיל ג� עליה� אחריות, ר קולותנשמעי� יותר ויות, המסחריי

וא� לקחת בחשבו� אינטרסי� של אנשי� , להג� על  הסביבה, אלא ג� על זכויות העובדי� בה� –בעלי המניות 
�  . וצדדי� שלישיי

  
�שמבקריה רואי� בה (ית מעשייה וולונטאר: הקליניקה תדו� בדרכי� השונות להטלת חובות חברתיות על תאגידי

הסטודנטי� יתנסו בעבודה מעשית . דר# הסדרה בדי� הפנימי ועד אכיפה במישור הבינלאומי, )עלה תאנה
�כמו ג� שיתו� פעולה עמ� לקידו� מדיניות�  –שתכלול פעילות ביקורתית כלפי חברות מסחריות , חדשנית בתחו

וייזו� תיקוני חקיקה ושינויי , ")ידיד בית משפט"כ ,למשל(הצטרפות להליכי� משפטיי� רלבנטיי� ; החברתית
  . לשילוב תחו� האחריות החברתית בתו# דיני התאגידי�, מדיניות

  
�, במהל# השנה. שתיער# בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, הקורס יחל בהשתלמות מרוכזת בת יומיי

 �, ישתתפו בשיעור שבועי; )בשבועשעות  4 -  3(הסטודנטי� יידרשו לעבודה עצמית על התיקי� שבטיפול
�; ויתארחו מרצי� מתחומי� שוני�, ייער# דיו� בתיקי� המתנהלי� בקליניקה, במסגרתו יילמדו הדיני� הרלבנטיי

�עוד יידרשו הסטודנטי� להשתת� בכנסי� הנערכי� בחטיבת זכויות . ישתתפו במפגשי הדרכה פרטניי� ובסיורי
� – מוסר ומסחר"חובה על הסטודנטי� להשתת% בסמינר , אלהלהשלמה התיאורטית של נושאי� . האד

בעבודה , בשיעורי�, ההשתתפות במפגשי�. ר רונית דוני- קידר"של ד" אחריות חברתית של תאגידי�
  . חובה –המעשית ובכל פעילויות הקליניקה 

  
  .יבה המסחריתתינת� עדיפות לתלמידי החט. מספר המשתתפי� מוגבל. הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיו�
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  .במהל# התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  

  קליניקה לזכויות בחינו$ 
  

�קוני� כלי� , ש� אנו רוכשי� השכלה. מערכת החינו# היא המקו� בו כל אד� ואד� מתחיל את דרכו בחיי
שיש לו השפעה רבה על מער# , צמההחינו# הוא לפיכ# מכשיר רב עו. ומפנימי� את ערכיה, להשתלב בחברה

�מערכת החינו# היא פריזמה שדרכה משתקפות רבות מ� הבעיות הבוערות ביותר בחברה . זכויותיה� של אנשי
  .ושאלות בדבר היק� החובות של מדינה לאזרחיה; הפליה דתית ועדתית; פערי� בי� עשירי� ועניי� –הישראלית 

  
על ידי גביית , הפרות של הזכות לחינו# חינ� –סוגיות מדאיגות היכרות ע� מערכת החינו# בישראל מעלה 

פרקטיקות מפלות כגו� מיו� בקבלה ; קבלה לבית הספר על רקע מוצא עדתי- אי; תשלומי הורי� מעל למותר
  .  מחסור בכיתות לימוד ועוד; הקצאה לא שוויונית של משאבי�; לבית הספר או הפנייה פסולה להקבצות

  
ובחינה , תו# דיו� במדיניות החינו# הראויה, ת בחינו# עוסקת בסוגיות אלה ובסוגיות נוספותהקליניקה לזכויו

  .ביקורתית של הפרקטיקות הקיימות במערכת החינו#
  

. במהל# הקליניקה יתנסו התלמידי� בעבודה משפטית מעשית מגוונת ומאתגרת בליווי והנחייה של עורכת די�
פנייה לרשויות , טיפול הכולל בחינה משפטית של הסוגיה, יות בחינו#התלמידי� יטפלו בפניות בנושאי זכו

, בחינת הצעות חוק: כמו כ� יתנסו התלמידי� במעורבות לשינוי מדיניות חינו#. ועתירה לבתי משפט, המתאימות
  .כתיבת ניירות עמדה וכיוצא בזה

  
ידרש מהסטודנטי� עבודה עצמית ת, בנוס�. וכ� בפגישות הדרכה פרטניות, התלמידי� ישתתפו בשיעור שבועי

�  .על התיקי� שבטיפול
" הזכות לחינו$"חובה על תלמידי הקליניקה להשתת% בקורס , להשלמה תאורטית של לימוד נושאי� אלה

  .'המועבר בסמסטר א
  .מספר המשתתפי� מוגבל. ולא במסגרת ההרשמה הרגילה, הקבלה לקורס מותנה בראיו� אישי

  
  .במהל# התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -ר מלא נית� ללמוד יות :הערה

  
  
  

  קליניקה לשוויו� ולזכויות אד�
  אליה-ר משה כה�"ד: מנחה אקדמי

אלא שיש פער גדול בי� החקיקה . המגנה על זכויות אד� ואוסרת על הפליה, במדינת ישראל יש חקיקה ענפה
ל בעיות שחוות קבוצות שונות הסטודנטי� יעמדו ע, במסגרת הקליניקה. המתקדמת לבי� האכיפה הלקויה

יתעמקו , )אנשי� מבוגרי� ועוד, אנשי� ע� מוגבלות, ערבי�, מזרחיי�, הומוסקסואלי�, נשי�(באוכלוסייה 
, וייתנו סיוע משפטי לאנשי�, יכירו את הדרכי� השונות להגנה על זכויות אד�, בחקיקה ובפסיקה הרלבנטיות

  .לייזו� הליכי חקיקה ועוד, להגשת תביעות אזרחיות ועתירות הסטודנטי� יהיו שותפי�. שזכויותיה� הופרו
  

�במהל# . שתיער# בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי�, הקליניקה תחל בהשתלמות מרוכזת בת שלושה ימי
ייער# דיו� בתיקי� המתנהלי� , במסגרתו יילמדו הדיני� הרלבנטיי�, הסטודנטי� ישתתפו בשיעור שבועי, השנה

, הסטודנטי� יידרשו לעבודה עצמית על התיקי� שבטיפול�, בנוס�. ארחו מרצי� מתחומי� שוני�וית, בקליניקה
�עוד יידרשו ). שעות בשבוע 4 – 3(ד לדיוני� בבתי משפט "יכתבו כתבי טענות ויתלוו לעוה, יראיינו פוני

חובה על , דלהשלמתו התיאורטית של הלימו. רכז האקדמיהסטודנטי� להשתת� בכנסי� שוני� הנערכי� במ
  .'המועבר בסמסטר א" הזכות לשיוויו�"תלמידי הקליניקה להשתת% בקורס 

  .בעבודה המעשית ובכל יתר פעילויות הקליניקה, קיימת חובת נוכחות בפגישות השבועיות
  

  . מספר המשתתפי� מוגבל. הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיו�

  .במהל# התואר, י�ז קורסי� מעשי"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  

  לסביבה וחברהקליניקה 
  ד ער� צי�"עו
  

א יוצאת בקמפיי� להפסיק "עיריית ת, כ# למשל. מצליחה יותר מאי פע�" המהפכה הירוקה"לאחרונה נדמה כי 
ממשלת ישראל מתכנסת במערה לכבוד שבוע האהבה , לשעה ולהחשי# את אורותיה" העיר ללא הפסקה"את 
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לטבע ומדי שבוע מתפרסמת ידיעה על כנס חדש בנושאי� סביבתיי� בו ישתתפו החברות הגדולות והחשובות 
  .במשק

, למרבה הצער? מבחינת חובבי איכות הסביבה" חזו� אחרית הימי�"הווה הא� תמונת המצב המתוארת לעיל מ
, אמנ� נית� להצביע על מגמת שיפור ברמת המודעות הציבורית לסוגיות סביבתיות. התשובה לכ# היא לא רבתי

, כלכלית רחבה ומורכבת-תולדה של מערכת אינטרסי� פוליטית, על פי רוב, אבל ההבנה שסוגיות סביבתיות ה�
  .עדיי� רחוקה מעי� הציבור, כ� התשובה לה� מצויה בזירה זו ועל

שבבסיס� עומדת התפיסה , הסטודנטי� בתיקי� משפטיי� שוני�, א� כ�, במסגרת פעילות הקליניקה יעסקו
במסגרת שנת , לדוגמא. הנע מעבר לתחו� המיידי של פרויקט כזה או אחר, חברתי רחב-של שינוי סביבתי
. צוות הקליניקה הצעת חוק העוסקת בצמצו� הפרסומות המופצות לתאי הדואר בבתינוח הגיש "הלימודי� תשס

ביקשה הצעת החוק לעורר שיח ביקורתי אשר , מעבר לרצו� הברור להפחית את כמות הניירת המבוזבזת לריק
ה באופ� זה תשיג הפעילות בקליניקה את שתי מטרותי. הלוא ה� הפרסומות, לאבני היסוד של תרבות הצריכה

  :העיקריות
מת� הזדמנות לסטודנטי� לעסוק בפעילות שטח משפטית בתחו� המשפטי המתפתח והדינאמי של   . א

חלק זה נע מביצוע תחקיר משפטי ועד הכנת עתירות וכתבי טענות לבתי המשפט או . איכות הסביבה
  .קידו� חקיקה

  .חברתי- קידו� שינוי סביבתי  . ב
  

  :תהקליניקה כוללת את הפעילויות הבאו

לצור# הנחייה זו יערכו מפגשי� . עבודה מעשית על תיקי� משפטיי� שוני� בהנחיית רכז הקליניקה •
 .פרטניי� ע� הרכז מדי שבוע

 .שיעור שבועי ע� רכז הקליניקה •

• � .השתתפות בפעילות החטיבה לזכויות אד

דיני "רס בשני� קודמות את הקו פטורי� מכ# מי שלמדו( "משפט ומדיניות סביבתית"הקורס  נטילת •
 .)"איכות הסביבה

  
ית במהל# השנה ועל סמ# ההשתתפות /הציו� בקורס יינת� על סמ# העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט

�  .במפגשי� הפרטניי� והאקדמיי
  

  .במהל# התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה
  
  

  קליניקה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה 
  ד אריה זגזג"ועוקייס השופטת רבקה מ

  
הקורס משלב אלמנטי� בי� תחומיי� . בחינת תופעת האלימות במשפחה בחברה הישראלית והדרכי� למניעתה

  .היקפה ודרכי הטיפול וההתמודדות עימה, של הכרות ע� הגורמי� לתופעה
עה הדגש בקורס הוא על הטיפול המשפטי ומבחינת מעמדו במער# הטיפולי הכולל של המלחמה בתופ

  .כמו כ� יעסוק הקורס בסוגיות הקשורות לייצוג הליכי� בבית משפט לענייני משפחה. ומגבלותיו
הקורס משלב עבודה מעשית במזכירות בית משפט לענייני משפחה ע� קהל של פוני� לא מיוצגי� ובהוצאת 

  .צווי הגנה
  

  : מתכונת הקורס
-  �או השתתפות בכנסי� של    על העבודה המעשית משוב ,שיעור אחת לשבוע הכולל דיו� בנושאי� האמורי

  .כלל  החטיבה
  אחת לשבוע ) על פי מספר הנרשמי�(ובאר שבע  עבודה במזכירות בית משפט לענייני משפחה ברמת ג�   -

  ).15/07/09(העבודה המעשית תמש# עד ליציאה לפגרת בית משפט  .שעות  5
  .והעבודה המעשית במהל# השנהמפגשי� פרטניי� של הסטודנטי� ע� מנחי הקורס    -
  .מוסדסיורי� לימודיי� מחו  ל   -
  ומטרתה , מרכז האקדמיהשתתפות בהשתלמות של יומיי� עד שלושה שתיער# בשבוע שלפני הלימודי�  ב   -

  .ש"הכשרה בסיסית לעבודה בבימ     
  בהנחיית עורכי  , ת המשפטלקחת חלק בייצוג בבי, בנוס� לקבלת הקהל הרגילה, סטודנטי� מצטייני� יוכלו   -

    �  .הדי� המנחי
   .אחת לסמסטרלפחות כל משתת� בקליניקה יידרש להכנס לדיו� משפטי    -
  
  .הציו� יינת� על סמ# העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהל# השנה �

�   
  .בלבד' מיועד לשנה ג

  
ספר התלמידי� מוגבל מ. היא באמצעות ועדת קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה, ההרשמה לקורס זה

  !מאוד
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  .במהל# התואר, ז קורסי� מעשיי�"נ 10 -לא נית� ללמוד יותר מ :הערה

  
  עריכת די� קהילתית קליניקה ל

  ד שירלי אל%"ברק לייזר ועוד "עו
  

שבדר# , מטרת הקליניקה היא להעניק לסטודנטי� התנסות במת� סיוע משפטי ראשוני לאוכלוסיות מוחלשות
יתנסו הסטודנטי� המשתתפי� בהתמודדות ע� סוגיות , תו# כדי מת� הסיוע. למערכת המשפט כלל אינ� נגישות
כל אלה בליווי ובהנחייה צמודה של . יגבשו דרכי� אפשריות לפתרונ� ויישמו את הפתרו� הנבחר, משפטיות שונות

�  .  עורכי די� מנוסי� בתחו
  

  .רכז האקדמיליי� במהפעילות בקליניקה מחולקת לעבודה מעשית ושיעורי� פרונט
  

בדר# כלל בפריפריה או , מתבצעת בשעות הבוקר והצהריי� במרכזי סיוע משפטי בקהילה העבודה המעשית
, הסטודנט מקבל קהל. ככל שנית� בסמיכות למקו� מגוריו של הסטודנט, אחת לשבוע, בשכונות מוחלשות

�כל סטודנט מחויב למשמרת בת . די�-בי ביבקשות וכת, מתנסה בכתיבת מכתבי�, ובהנחיית עורכי הדי� המנחי
ד המנחה אחת "ופגישה אישית ע� עוה, במש# כשעתיי� נוספות –טיפול בפניות המגיעות , כשעתיי� בשבוע

  . לשבוע
  

במסגרתו יועברו הרצאות על ידי מומחי� ה� בענפי  קורס שבועי במרכז האקדמיאת העבודה המעשית מלווה 
, פנסיה, ביטוח לאומי, דיני עבודה, דיני משפחה, אה לפועלהוצ: וסיות מוחלשותהמשפט השוני� המאפייני� אוכל

 �משפטני� מומחי� , חברי כנסת, ציבוריי� נארח גיבורי מאבקי� : וה� בנושא שינוי חברתי, כדומהוזכויות נשי
  .יועצי תקשורת וכדומה, יועצי� משפטיי�, יועצי לובי, צ"בעתירות לבג

  
שתיער# בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודי� במרכז , תיחה מרוכזת בת שלושה ימי�הקורס יחל בהשתלמות פ

  .שמטרתה לצייד את המשתתפי� בכלי� הבסיסיי� לעבודה המעשית, האקדמי
  

  . תיקי� המתנהלי� בערכאות השונות וקמפייני� המתנהלי� בחטיבה, חלק מהשיעורי� יוקדשו לליבו� פניות
עריכת די� "חובה על תלמידי הקליניקה להשתת% בקורס , י� אלהלהשלמה תאורטית של לימוד נושא

  .'המועבר בסמסטר א" קהילתית חברתית
  

�  .חובה - ובכל יתר הפעילויות בקליניקה ובחטיבה , הנוכחות בשיעורי
  

�ישתת� כל סטודנט בדיו� בבית משפט בו ייקח חלק , להעמקת ההכרות של המשתתפי� ע� עולמ� של הפוני
  . גפונה לא מיוצ

  .וההשתתפות בשיעורי� הציו� יינת� על סמ# העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהל# השנה
  .'לתלמידי שנה ב - ובמקרי� מיוחדי� , 'שנה גתלמידי ל תמיועדהקליניקה 

  
  !מספר התלמידי� מוגבל מאוד. ולא במסגרת ההרשמה הרגילה ,ראיו�ההרשמה לקורס זה היא באמצעות 

  

  .ז קורסי� מעשיי� במהל# התואר"נ 10 -ד יותר מלא נית� ללמו: הערה

  
  
  
  
  
  
  

  מדיניות וביקורת , תיאוריה: קרימינולוגיה
  ר חגית לרנאו"ד
  

 תיאוריות בי� לקשר הנוגעות שאלות ע� להתמודדות ניתוח וכלי בסיסי רקע להקנות נועד הקורס

 .וסטייה עבריינות כלפי חברתית ותגובה מדיניות לבי� בקרימינולוגיה
 מתקופת החל ,וסיבותיה העבריינות לאפיו� שוני� תיאורטיי� מודלי� בארבעה נתמקד הקורס הל#במ

 ותיאוריית סוציולוגיות תיאוריות  ,פוזיטיביסטיות תיאוריות , הקלאסית התיאוריה(  היו� ועד ההשכלה

 מדיניות על להשפעת� התייחסות ותו# פוליטי-חברתי-היסטורי בהקשר ייבחנו השוני� המודלי� ).התיוג

  .החוק אכיפת מערכת ועל חברתית
 

 :הסופי הציו� מרכיבי
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 .סופית בחינה 100% 

  .נקודות יינת� על סמ# השתתפות תורמת בכיתה 5 עד מיטיב ציו�
 

  .סגורי� ספרי�  :הבחינה שיטת
 

  ."הלפשיע הגורמי� -   בקרימינולוגיה תיאוריות" לקורס בנוס� זה קורס ללמוד נית� לא  :הערה
 

 .אי�  :קד� יתנא

  
  .חובה היא הנוכחות בשעורי�

  
  
  

  ראיות מדעיות
  ר אחיק� סטולר"דהשופט 

  
סתירה של אירועי� /או להוכחה, המדע מציע ידע וטכנולוגיה להגדרה ואכיפה של מערכות חוקי� מסויימות

�פט במשפטי� ראיות מדעיות המוגשות לבתי המשע� , עורכי הדי� מתמודדי� מעשה יו� ביומו, לפיכ#. מסויימי
�כוונת הקורס היא להקנות לסטודנט שאינו בעל , לאור משקל� הסגולי של הראיות המדעיות. פליליי� ואזרחיי

�  .כלי� בסיסיי� שיכשירוהו להתמודד ע� הראיה המדעית ועדות המומחה, רקע אקדמי במדעי
הקורס יעסוק במגוו� . צותמטרת הקורס להקנות לסטודנטי� עקרונות ומונחי יסוד של השיטות המדעיות הנפו

, שימוש בנשק ח�, אפיוני� וזיהוי - סמי� , זירת העבירה, עדות מומחה: רחב של נושאי� פליליי� ואזרחיי� כגו�
�, פוליגר�, כלי� מדעיי� לחקר תאונות ואירועי�, טביעות אצבע וטביעות נעל, הצתות ופיצוצי�, סימני כלי

  .'יקת אלכוהול וכדבד, בדיקת מסמכי�, א.נ.בדיקת רקמות וד
במסגרתו יוקרנו סרטי� להמחשת נושאי הלימוד וינותחו פסקי די� שבה� , שקפי�תו# שימוש בהקורס יועבר 

  .נעשה שימוש בראיות מדעיות
  .ביבליוגרפיה ותוכנית מפורטת של השיעורי� תימסר לסטודנטי� בתחילת הקורס

  .י�ההוראה בקורס מבוססת על דיו� בקורתי בהשתתפות התלמיד
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .מקדמי לזכאות להבח�מהשיעורי� לפחות הינה תנאי  80% - נוכחות ב
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

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

 .הנוכחות בשעורי� היא חובה
  
  

  רכישות ומיזוגי�
  ד עמית לוי"עו
  

בנקאי השקעות , רואי חשבו�, של� של עורכי די�" צבא"גי� והרכישות של חברות מעסיקה תעשיית המיזו
המבוצעת , ומומחי� פיננסיי� אחרי� אשר התוצר הסופי שלה� הינו למעשה העברת השליטה בפעילות כלכלית

�במהל# הקורס נבח� תעשיה מרתקת זו ממגוו� היבטי� כלכליי. מיד ליד, בדר# כלל במסגרת תאגידית , �עסקיי
�נדו� במניעי� לעריכת מיזוגי� ורכישות של חברות ונעקוב כיצד הכללי� המשפטיי� מעוצבי� באופ� . ומשפטיי

מרצונו של בעל , למשל, יחסו� עסקאות שאינ� יעילות המונעות, ומאיד#, שיעודד ביצוע עסקאות יעילות מחד
בי� , נסקור. � חלק� של בעלי מניות אחרי�מניות בעל השפעה להגדיל את חלקו בפעילות הכלכלית על חשבו

, מכירת שליטה מרוכזת, הצעת רכש מלאה, סוגי המיזוגי� השוני� ואופ� אישור�: את הנושאי� הבאי�, היתר
חובותיה� של בעלי שליטה , רכישה ממונפת, השתלטויות עויינות ודרכי ההתגוננות מפניה�, הצעת רכש מיוחדת

  .ונושאי משרה
  

  .דיני תאגידי�, י חוזי�דינ: תנאי קד�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .בחינה סופית 100%

  .נקודות עבור שליטה בחומר הקריאה והשתתפות מועילה 5ציו� מיטיב של עד 
  

  . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
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  תובענות ייצוגיות
  ר שחר ולר"ד
  

, אחד לייצג קבוצה של אנשי�המשפט לאד� -בגדרה מאפשר בית: תובענה ייצוגית היא מכשיר משפטי מיוחד
החוק מאפשר את הפרוצדורה המיוחדת הזו בדר# כלל כאשר . הג� שאות� אנשי� לא נתנו את הסכמת� לכ#

�א# הנזק של כל אחד מחברי , תאגיד גדול המספק שירותי� לציבור רחב גור� נזק לקבוצה גדולה של אנשי
חוקק חוק  2006בשנת . נפרד נגד התאגידבגיש תביעה עד שאי� זה כדאי עבורו לה, קבוצה זו הינו קט� יחסית

הקורס יעמוד . מאז חקיקת החוק הוגשה כמות גדולה מאוד של תובענות ייצוגיות. שכל עניינו תובענות ייצוגיות
על המאפייני� המיוחדי� של התובענה הייצוגית ובכלל זה התנאי� לאישורה והמגבלות המוטלות על הסדר 

�  .ולב בו ניתוח של הפסיקה תו# עמידה על חיי המעשה בתחו�יש. פשרה בי� הצדדי
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .'נק 5עד  –יינת� מיטיב  בגי� השתתפות מועילה 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  

  גישור ובוררות, מ והשלכותיה על ניהול תביעה"תורת המו
  ר אורנה דויטש"ד
  

תו# , המשא ומת� זכה בעשורי� האחרוני� לתנופה מרשימה בדיסציפלינות השונות המחקר העיוני על תורת
�בצד כ# . החברתית והמשפטית, העסקית, יומית-הבנה כי ניהול משא ומת� הוא חלק אינטגרלי מהפעילות היו

תורת המשא . המשמש כמגשר, ג� התעצמה ההתעניינות בהיבטי� של ניהול משא ומת� באמצעות צד שלישי
  . � מהווה ג� מרכיב בתפיסה כוללת של ניהול מחלוקות וסכסוכי�ומת

על רקע , על סוגיו השוני�, מטרת הקורס היא העברת תובנות אינטרדיסציפלינריות על תחומי המשא ומת�
ייבחנו בי� היתר היבטי� מתחו� . הגישות בספרות בדבר מהות� של מחלוקות ותהליכי קבלת ההחלטות במסגרת�

�  . תו# שילוב המבט העיוני ביישומי� מעשיי�, זאת. והמשפט, מדעי ההתנהגות, תורת המשחקי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בגי� השתתפות פעילה ותורמת 15%
  .ופיתבחינה ס 85%

  
  .י�פתוחספרי� : שיטת הבחינה

  
  

  הגורמי� לפשיעה –תיאוריות בקרימינולוגיה 
  ר עודדה שטיינברג"ד
  

נדו� בתיאוריות הממקדות את הסיבות . פשיעה ועבריינות, במהל# השני� לסטייההקורס יעסוק בהסברי� שניתנו 
�ובגישות , תרבותיי� ואחרי�, אקולוגיי�, פסיכולוגיי�, פיזיולוגיי�, תורשתיי�, לתופעת הפשיעה בגורמי� מולדי

  .במבנה החברתי ובקבוצות אינטרס וכוח, המסבירות את התופעה בתגובה החברתית
המוצע על ידיה� לתופעה " פתרו�"ות השונות למדיניות חברתית הנגזרות ממודלי� אלה ובנתייחס ג� להצע

  .מורכבת זו
פיקוח , טיפולוגיה של עברייני�, בהגדרות ומושגי� כמו סטטיסטיקה פלילית, בי� השאר, במהל# הקורס נדו�

  . ב"קורבנות וכיו, חברתי
  . באר  ובעול�הדיוני� בקורס יתבססו על מחקרי� רלוונטיי� שנערכו 

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  . ופריטי קריאה נבחרי�ההרצאות כולל את המבח� 
  

  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  ".מדיניות וביקורת, תיאוריה: קרימינולוגיה"לא נית� ללמוד קורס זה בנוס� לקורס : הערה
  

  .אי�: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� הינה חובה
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  נריוני�סמי
  

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

�סמינרי�  2ט ידרשו ללמוד "בשנת הלימודי� תשס' תלמידי שנה ד. 'שנה גלתלמידי מיועדי�  הסמינריוני
בכל אי הקד� שנקבעו תנאי להשתתפות בסמינריוני� הוא עמידה בתנ. ז כל אחד"נ 4סמסטריאלי� בהיק� של 

  .לא נית� ללמוד שני סמינרי� אצל אותו מרצה .סמינר
  

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

  
 � וסדאו המ/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. בעל פה

  
רשימה ביבליוגרפית שתשמש כחומר קריאת חובה , רצהלפני מועד ההרצאה יכי� התלמיד בתאו� ע� המ

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

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

  .חות ולכל מקרה של היעדרות יידרש אישורינהל רישו� נוכ
  

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

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

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

  .הסמינריו�
  

א# התאריכי� לא , ה יקבע את מועדי הגשת העבודות הסמינריוניותורמ :תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות
� מאשריהיו מאוחרי:  
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  .של אותה שנה 31/3 -' בסמינריוני� המסתיימי� בסמסטר א .1
  
2.  �  .של אותה שנה 31/8 - שנתיי� בסמינריוני
 

חודשי� לאחר קיו� האחרונה שבפגישות  המרוכזות ולא  3 - בסמינריוני� המתקיימי� במתכונת מרוכזת   .3
  .של אותה שנה 31/12 -יאוחר מ

 
ה רשאי הדיק� לאשר ורכמו כ� מטעמי� מיוחדי�  ובאישור המ .מועדדיק� לאשר קבלת עבודה לאחר הבסמכות ה

  .דחייה בהגשת העבודה הסמינריונית, מראש
  

היה אחראי לעבודות שיוגשו ילא  האקדמי רכזהמ. נית� להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד
  .וגשהכאילו לא ה -עבודה סמינריונית שאינה רשומה במזכירות .ישירות למרצה

  
  

גשת סמינר תו# חודשיי� מיו� ה/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
 

  .וסדת מספר תלמידי� מינימלי שייקבע על ידי המהרשמ -תנאי לפתיחת סמינר 
  

  .לא נית� להגיש סמינרי� בזוגות
  
  
  
  
  

  :מתכונת הסמינר - סמינר שנתי 
  

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

יצר� לעבודתו כנספחי� את כל  תלמידה רשאי לדרוש שהורהמ. ה יפרס� מראשורעל פי רשימה שהמ, 'ב
�  .שאינ� בעברית וכ� חומר בעברית שאינו נגיש, פסקי הדי� והפרקי� מספרי� שקרא, המאמרי

  
  

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

  .וזאת כתנאי להמש# השתתפותו בסמינר, שהוא קיבל הדרכה כאמור
  
  
  

א� א� היו לו סיבות טובות (תלמיד שנעדר מיותר מארבעה שיעורי� . נוכחות חובה במהל# כל המפגשי� בסמינר
  . יורחק מהסמינר) לחלק מהעידרותיו

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

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

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

  בלבד' מיועד לתלמידי שנה ג – שנתי

פסיקה נזיקית בתנאי חוסר   .1
  ודאות

  15:30-14:00  'ב  ש  6  7237  ר בועז שנור"ד

  17:30-16:00  'ב  ש  6  7238  ר תמר גידרו�"ד  הפרטיותלשו� הרע והגנת   .2

3.  
  

  17:30-16:00  'ב  ש  6  7250  ר רות זפר�"ד  המשפחה בעיד� הגנטי

ניסיו� , עבירות נגזרות  .4
  ושותפות

  'סמסטר א  'ב  ש  6  7239  ר שחר אלדר"ד
17:45-16:15  
  'סמסטר ב

15:30-14:00  
סוגיות בדיני תקשורת   .5

  אלקטרונית
  

  19:30-18:00  'ב  ש  6  7240  יזהר טלר "ד

זיהויו של אד� כמבצע   .6
  עבירה

  21:30-20:00  'ב  ש  6  7200  ר דורו� מנשה"ד

  זקנה וזכויות אזרח בישראל  .7
  

  21:30-20:00  'ב  ש  6  7135  ר ישראל דורו�"ד

נעמי אלימל# ד "עו  הזכות להלי# הוג�  .8
   שמרה

  'ב  ש  6  7241
  

  ' א' סמס
21:30-20:00  

  ' ב' סמס  'ה
19:30-18:00  

תהליכי�  –דיו� אזרחי   .9
 ומגמות

  
  

  ' א' סמס  'ד  ש  6  7242  ר איתי ליפשי "ד
17:30-16:00  

  ' ב' סמס
16:30-15:00  

אחריות  –מוסר ומסחר   .10
  של תאגידי� חברתית

-ר רונית דוני "ד
  קידר

  ' א' סמס  'ד  ש  6  7243
19:30-18:00  

  ' ב' סמס
20:30-19:00  

  20:30-19:00  'ד  ש  6  7244  ר אלי וול�"ד  דיני ירושה  .11

  10:30-09:00  'ה  'ש  6  7248  ד עמיר פרידמ�"עו  עוולות מסחריות  .12

אלטרנטיבות למשפט   .13
  ובמשפט

  10:30-09:00  'ה  'ש  6  7249  ר מיכל אלברשטי�"ד

14.   �מדיניות ומשפט בתחו
  התקשורת

  15:30-14:00  'ה  ש  6  7245  ר יואב המר"ד

  19:30-18:00  'ה  ש  6  7229  ר יואב המר"ד  מוסר וערכי� במשפט  .15

חקיקה הלכתית במבח�   .16
  המציאות המשתנה

  19:30-18:00  'ה  ש  6  7246  מר עציו� רפי
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  שעה  יו�  'ס  ז"נ  קוד  מרצה  ש� הסמינריו�  'מס

  בלבד' מיועד לתלמידי שנה ד –' סמסטר א

 -משפט משווה יהודי   .1
  מוסלמי 

  18:30-17:00  'א  'א  4  7079  גדעו� ליבזו�' פרופ

2.   �מאבקי כוחות גלובאלי
  באינטרנט

- ר קי� טרייגר"ד
�  ברע

  18:30-17:00  'א  'א  4  7213

  20:30-19:00  'א  'א  4  7232  גולר-ר קרי� קלוו"ד  יישו� דיני מלחמה  .3

4.   �דיני משפחה של מוסלמי
  במדינת ישראל

  20:30-19:00  'א  'א  4  7223  גדעו� ליבזו�' פרופ

  16:30-15:00  'ג  'א  4  7072   אליה- ר משה כה�"ד  ביקורת שיפוטית  .5

זכויות האד� במשפט   .6
  הפרטי

  18:30-17:00  'ג  'א  4  7207  אליה- ר משה כה�"ד

סמכות שיפוט במישור   .7
אוניברסליות : הבינלאומי

  מהותית ושיעורית

  18:30-17:00  'ג  'א  4  7233  גולר-ר קרי� קלוו"ד

זכויות , זכויות קיבוציות  .8
  מיעוטי� ורב תרבותיות

  18:30-17:00  'ג  א  4  7221  ר ראי� זריק"ד

  12:30-11:00  'ד  'א  4  7195  רו'ר בועז סנג"ד  הגנות בדיני עונשי�  .9

 –הרשעת חפי� מפשע   .10
הגורמי� לתופעה ופתרונות 

 �  אפשריי

  16:30-15:00  'ד  'א  4  7235  רו'ר בועז סנג"ד

  16:30-15:00  'ד  'א  4  7251  ר גילה שטופלר"ד  אד� בחברה שסועה זכויות  .11

  19:30-18:00  'ד  'א  4  7230  ר שחר ולר"ד  תרופות במשפט האזרחי  .12

  הביואתיקה: רפואה ומשפט  .13
, לפי המשפט העברי
  הישראלי וההשוואתי

  19:30-18:00  'ד  'א  4  7009  מרדכי ראבילו' פרופ

  21:30-20:00  'ד  'א  4  7152  ר שחר ולר"ד  דיני ביטוח  .14

החוזה המשפחתי וחוזה   .15
�  הנישואי

  21:30-20:00  'ד  'א  4  7236  ר שחר ליפשי "ד

16.  �  21:30-20:00  'ד  'א  4  7093  מרדכי ראבילו' פרופ  תו� לב בדיני חוזי

  דת ומדינה בישראל  .17
  

  17:30-16:00  'ה  'א  4  7173  ר גילה שטופלר"ד

זכות ה –שווי� ושווי� יותר   .18
  לשיוויו� בישראל

  19:30-18:00  'ה  א  4  7194  ר גילה שטופלר"ד
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  אלטרנטיבות למשפט ובמשפט
  ר מיכל אלברשטי�"ד
  

הסמינר יסקור שתי תנועות המציעות חלופות להלי# השפיטה ואשר מקדמות באופ� מעשי רפורמות אשר 
האחת היא התנועה לישוב סכסוכי� בדרכי� . משנות אותה עשויות לשנות את פני מערכת המשפט ולעתי� כבר

 :TJ)והשנייה היא תנועת תורת המשפט הטיפולית  (ADR: Alternative Dispute Resolution)חלופיות 

Therapeutic Jurisprudence) . �שתי התנועות נוסדו בארצות הברית א# השפעת� כיו� גלובלית וניכרת ג
הליכי� לישוב ; הקמת בית המשפט רב הדלתות: יסקרו התופעות הבאות במסגרת ההכרות עמ�. בישראל
�עורכי ; בתי משפט פותרי בעיות; שופטי� טיפוליי�; צדק מאחה במשפט הפלילי; ..בוררות ועוד, גישור: סכסוכי

. תורת משפט טיפולית ובריאות הציבור; טראומה והליכי� אלטרנטיביי�; די� מונעי סכסוכי� ומשתפי פעולה
  .מינר ילווה באורחי� שייצגו את הנעשה בשטח וידרוש השתתפות פעילה של סטודנטי� בהצגת הנושאי�הס
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .השתתפות פעילה והגשת נייר תגובה 10%
        .פרזנטציה 10%
        .עבודת מחקר 80%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  ביקורת שיפוטית 

  אליה-ר משה כה�"ד
   

טית על החלטות שלטוניות ובמיוחד על תוקפ� של חוקי� היא בעייתית מכיוו� שטמונה בה לכאורה ביקורת שיפו
�בסמינר נציג תיאוריות חוקתיות המנסות להעניק לגיטימיות  . הטלת וטו על ההעדפות של מרבית האזרחי

ראות לשופטי� לתק� נדו� בתיאוריות הקו. לביקורת השיפוטית על תוקפ� של חוקי� או לפחות לגיטימיות חלקית
כ� תוצגנה גישות . או תיאורית הבחירה הציבורית, כמו התיאוריה ההליכית של אילי, כשלי� בהלי# הדמוקרטי

נבח� את מידת התאמת� של הגישות . הרואות בביקורת השיפוטית כלי חיוני בהגשמת ערכי� מוסכמי� בחברה
ה גישות כאלו באו לידי ביטוי במשפט החוקתי ואת המידה שב, השונות לתנאי� של המשפט החוקתי בישראל

 . של מדינות אחרות
  

  ".דיני חוקה"בקורס " עובר"ציו� : תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

 תהליכי� ומגמות –דיו� אזרחי 
  ר איתי ליפשי-"ד
  

�שות עקרוניות של חלק� מובלי� על ידי תפי. הדיו� האזרחי במשפט הישראלי עבר ועובר שינויי� משמעותיי
. צדק דיוני וחלק� משקפי� את מצוקת המערכת המשפטית הכורעת תחת עומס ההתדיינות המוטל על כתפיה

  .הסמינר יעסוק בחשיפת התהליכי� והמגמות המאפייני� שינויי� אלה
   

  . במסגרת הסמינריו� נעסוק בסוגיות נבחרות מתו# סדר הדי� האזרחי
נבח� הא� המשפט הישראלי מחזיק עדיי� , זו האינקויזטורית וזו האדוורסריתלאור הדיו� במסורות המשפטיות 

בהקשר . � הלב שחווה המשפט הישראלי לא פסחה ג� על סדר הדי� האזרחיומהפכת ת; בשיטה האדוורסרית
דיני הסמכות נמצאי� ; נבח� את השפעת חוקי היסוד על ההלי# האזרחי; זה נדו� במגמת תו� הלב בדיו� האזרחי

  .הליכי דיו� מקוצרי� ומהירי� –נדו� בבעיית הצדק המהיר  ?; מה� גבולותיה של נסיגה זו. גמת נסיגהבמ
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .השתתפות פעילה והרצאה 20%
  .עבודה סמינריונית 80%

  
  .חובהבשיעורי� היא נוכחות ה
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  דיני ביטוח
  ר שחר ולר"ד
  
  :תיאור הסמינריו�. א

הסמינריו� לא יוגבל רק לדיו� בחוזי ביטוח אלא . ו� מתקד� בסוגיות בתחו� דיני הביטוחמטרת הסמינריו� היא די
דיני הביטוח הפרטי ודיני הביטוח : את דיני הביטוח נית� לחלק באופ� גס לשני חלקי�. לדיו� כללי בדיני הביטוח

� שלישיי� שיש לה� זיקה דיני הביטוח הפרטי עוסקי� ביחסי� שבי� המבוטח לבי� המבטחת וג� באנשי. הציבורי
דיני הביטוח הציבורי עוסקי� בפיקוח על עסקי ). סוכ� הביטוח או מוטבי� לחוזה הביטוח: לדוגמא(לחוזה הביטוח 

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח עוסק בדי� . חוק חוזה הביטוח עוסק בדי� הביטוח הפרטי. ביטוח מטע� המדינה
  .תחומי� הללו וג� ביחסי� הרצויי� ביניה�הסמינריו� יעסוק בשני ה. הביטוח הציבורי

  
מתחילת המאה העשרי� לער# נתפסו דיני . דיני הביטוח התפתחו כתחו� נפרד ועצמאי המאופיי� בכללי� משלו

�התפיסה של דיני הביטוח כחלק מדיני החוזי� נועדה לסייע לפתרו� סכסוכי� בי� . הביטוח כחלק מדיני החוזי
�מהרה התברר שהחלת הכללי� החוזיי� הרגילי� על חוזי ביטוח מעוררת קשיי� אול� עד . מבטחות למבוטחי

  .והדרכי� שבאמצעות� מתמודדי� עמ� דיני הביטוח, במסגרת הסמינריו� יידונו קשיי� אלה. לעתי� קרובות
  
  :מתכונת הסמינריו�. ב

בתו� הסמסטר יתקיימו . חיוצגו סוגיות יסוד בתחו� דיני הביטו במהל# הפגישות. סמינריו� סמסטריאלי מרוכז
�  .נוכחות חובה בכל הפגישות ובהרצאות הסטודנטי�. מפגשי� מרוכזי� לשמיעת הרצאות הסטודנטי

  
  ."דיני חוזי�"ורס בק" עובר"ציו� : קד�תנאי 

  
  ".דיני ביטוח"הסמינריו� אינו פתוח לתלמידי� שלמדו את הקורס : הערה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  יני ירושהד
  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�. ביטוחי חיי� ופנסיה, ג"קופ –זכויות שאינ� כלולות בעיזבו� . שההסתלקות מירו

  .סדרי די� בענייני ירושה. חובות עיזבו�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבור הגשת עבודה פרטנית והצגתה בכיתה לדיו� - 80%
  .נוכחות והשתתפות פעילה - 20%

  
  .ההנוכחות בשיעורי� היא חוב

  
  

 דיני משפחה של מוסלמי� במדינת ישראל
  גדעו� ליבזו�' פרופ

  
החקיקה והפסיקה לבי� ההלכה : עיקרו של הסמינר יעסוק במפגש בי� המשפט הישראלי על שני מישוריו

מפגש זה מביא לידי ביטוי בתחומי� שוני� של דיני המשפחה בה� קיימת התנגשות בי� שתי . המוסלמית
אבהות , גירושי�, נישואי� וביגמיה: נידונו בפסיקת�  של בתי המשפט האזרחיי� כגו�השיטות שחלק� הגדול 
�בי� היתר תידו� ג� שאלת הסמכויות .  מוהר וחלוקות רכוש, מזונות, נישואי תערובת, ומשמורת ילדי� וייחוס

  . הנתונות לבתי המשפט ולבתי הדי� השרעיי� בשאלות אלה
י� במשפט הישראלי המלווי� מפגש זה והדרכי� בה� יתמודד המשפט בסמינר יידונו ציוני הדר# העיקרי

� מוסלמיות המתמודדות ע� שאלות נהישראלי ע� סוגיות אלה תו# השוואה למדינות אחרות מוסלמיות ושאי
הדיו� בשאלות אלה ייעשה על רקע השאלה הכללית  של הזיקה ביחסי  דת ומדינה במדינת ישראל  וכ� . דומות

בי� המסורת המשפטית  המוסלמית לבי� יישומה , הגלוי והנסתר בחברה המוסלמית באר , הקיי�על רקע המתח 
 .בפועל בעטיי� של נורמות חברתיות הקיימות בה המתנגשות לעיתי� ע� מסורת זו

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .השתתפות ופרזנטציה 25%
  .עבודה בכתב 75%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  ראלדת ומדינה ביש
  ר גילה שטופלר"ד
  

בסמינר נדו� ביחסי . אופי היחסי� בי� הדת למדינה היא אחת הסוגיות שנויות המחלוקת ביותר בחברה הישראלית
הסיבות בשל� נושא היחסי� בי� דת למדינה : נדו� בסוגיות כגו�. דת ומדינה ה� בהיבט התאורטי וה� בהיבט המעשי

דת ומדינה הקיימי� במדינות ליברליות דמוקרטיות וקווי השוני והדמיו� המודלי� השוני� של יחסי , הוא כה טעו�
, זכויות האד� השונות המושפעות מהיחס בי� דת למדינה ובכלל� חופש הדת והמצפו�, בינ� לבי� המודל הישראלי

ת הדיו� יער# תו# התייחסות לסוגיו). רב תרבותיות(שמירה על זהות פרטית וקבוצתית , שוויו�, החופש מדת
, מעמד העדות הדתיות הלא יהודיות, גיור, פרטניות הנוגעות למעמד הדת בישראל כגו� דיני הנישואי� והגירושי�

המקומות הקדושי� וגיוס , מעמד החינו# הדתי, חקיקה דתית, מעמד השבת, מעמד הזרמי� השוני� ביהדות
  . בחורי ישיבות

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .עבודה סמינריונית 80%
  .והשתתפות פעילה בשיעורי� זנטציהפר 20%

  
  . "דיני חוקה"בקורס " עובר"ציו� : תנאי קד�

  
 .חובהבשיעורי� היא נוכחות ה
  

  הגנות בדיני עונשי�
  רו'ר בועז סנג"ד
  
  : תיאור הסמינר. א

; שתידו� בהרחבה מיוחדת –עצמית הגנה הה: לרבות(במהל# הסמינר יידונו סייגי� שוני� לאחריות הפלילית 
הצדקת� והתנאי� להיווצרות� , )י דברי�וזוט, הסכמה; טעות בעובדה; טעות בחוק; שכרות; צידוק; כורח; צור#

כ� תידונה סוגיות ). והיסוד הנפשי;  הנסיגהחובת ; הפרופורציה; המיידיות; הנחיצות -באשר לסייגי האילו   -כגו� (
נטל ; חריגה מתנאי ההגנה;  נה המדומהההג; גרימה באשמת העושה להיווצרות מצב ההגנה: לרבות, נוספות

  .הומידת ההוכחה של ההגנה
  

יינת� דגש לתיאוריות השונות המצדיקות את קיומ� של . הדיוני� יחרגו מההסדרי� הקיימי� במשפט הישראלי
 �כגו� זו , ולתיאוריות העוסקות בקבוצות של סייגי�) הרציונאל העומד מאחורי כל סייג: דהיינו(הסייגי� השוני

  ). excuses" (פטורי�"לבי� ) justifications" (צידוקי�"מבחינה בי� ה
  
  . התלמידי� יוכלו להציע לעבודותיה� ג� נושאי� שלא נזכרו לעיל  
  
  :מתכונת הסמינר. ב

  .בלבד' לתלמידי שנה ד, סמינר סמסטריאלי
  
  
  :מרכיבי הציו� הסופי. ג

  ;70% –עבודה בכתב 
  ;20% –הרצאה 

  .  10% –השתתפות 
  
  ".דיני עונשי�"לפחות בקורס החובה  70ציו� : תנאי קד�. ד
  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה. ה
  
  
  
  
  
  

  הזכות להלי$ הוג�
  שמרהנעמי אלימל$ ד "עו
  

מטרתה של . "due process of law" –הזכות להלי# הוג� הוכרה לראשונה במגילת הזכויות המגנה קרטה כ 
לכל אד� הזכות . יותיו של כל אד� אשר מנוהל נגדו הלי# משפטי כלשהוהזכות למנוע פגיעה לא מוצדקת בזכו

 due(זכות זו היא חלק מדוקטרינת ההלי# ההוג� . שההלי# השיפוטי או המנהלי המתנהל בעניינו יהיה הוג�
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process (�, "רקמה פתוחה"זכות זו הוגדרה בפסיקה כבעלת . התומכת בזכויותיה� של נאשמי� בהליכי� פליליי
הזכות להיות מיוצג , זכותו של נאש� לדעת מדוע נעצר ובמה הוא מואש�, בכלל�: גרתה חוסות זכויות רבות במס
 הזכות למשפט פומבי על, זכות העיו� בחומר החקירה, הזכות להיות נוכח במשפט ,)ייצוג הול�( די� ידי עור#-על

  .ועוד הזכות להתגונ� במשפט ,ידי ערכאה בלתי תלויה וניטראלית
שאי� לכתיבת העבודה יהיו כאלה הקשורי� לזכויות הדיוניות של החשודי� והנאשמי� בפלילי� הנגזרות הנו

  .מהזכות להלי# הוג�
  

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

  ". סדר די� פלילי"לימוד מקביל של הקורס  :תנאי קד�
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה בכתב - 80%
  . הרצאה - 20%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  וחוזה הנישואי� החוזה המשפחתי

  .ר שחר ליפשי-"ד
  

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

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

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

�� ייחודיי� המתואמי� לאופיי� המיוחד של מפעילה הפסיקה במקרי� רבי� הסדרי, של דיני החוזי� הרגילי
�. בסופו של חלק זה נעצב מעי� חוק הסכמי� משפחתיי� תוצרת הפסיקה הישראלית. החוזי� המשפחתיי
ולאפשרות לגזור מפריזמה זו כללי�   לניתוח חוזי של הנישואי�נקדיש יחידה מיוחדת   בסופו של הסמינר 

  .שוני� של דיני המשפחה
   

  .עבודה בשני חלקי� 100%  :סופימרכיבי הציו� ה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

  המשפחה בעיד� הגנטי
  ר רות זפר�"ד
  

, תהליכי הפריו� ושלבי ההיריו� לא רק שפוצחו במידה רבה מבחינה מדעית. יצירת החיי� איננה עוד בגדר תעלומה
בשלבי� שלפני , ית לאור מידע גנטיהנעש, מעורבות הרפואה. ה� א� כרוכי� במעורבות רפואית אינטנסיבית

הקורס ידו� במקומו של . מקובלת כיו� ומעוררת שאלות משפטיות מורכבות, במהלכו וסמו# לאחריו, ההיריו�
ולשאלות הנוגעות ליחסי ההורות בשלבי� הקודמי� , המשפט בהסדרת� של שאלות הנוגעות להריו� וללידה

מודלי� ; למידת המעורבות החברתית הרצויה בשאלות אלה בנוס� לשאלות יסוד הנוגעות. ללידה ולאחריה
 .יסודות מתחו� דיני הבריאות וזכויות הפרט; תיאורטיי� להתבוננות בשאלת הרגולציה של ענייני לידה והולדה

; הסדרת טכניקות הולדה מלאכותיות; סוגיות הנוגעות לזכות להורות והזכות להימנע מהורות, בי� היתר, יתבררו
עובר לרבות - יחסי א�; געות לבחירת מאפייניו של העובר באמצעות אבחו� גנטי טרו� השרשתישאלות הנו

  . ושאלת קביעת ההורות והגדרתה; הולדה בעוולה; רגולציה של הפסקות היריו�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  
  

  הגורמי� לתופעה ופתרונות אפשריי� –הרשעת חפי� מפשע 
 רו'ר בועז סנג"ד
  
  : הסמינרתיאור   .ב
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  :בנושאי� הבאי�, בי� היתר, הסמינר יעסוק

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

הקונספציה המוטעית ; תפישת התפקיד של חוקרי משטרה ופרקליטי�; השיטה האדברסרית; המשפטית
ראיות ; ייצוג גרוע של סניגור; ושל שופטי�) לרבות עדי ראייה(טעויות של עדי� ; "החשודאשמת "של 

) בדיקות לאיתור סמי� או אלכוהול, .א.נ.ד, טביעת אצבעות: כגו�(ראיות מדעיות ; נסיבתיות מטעות
  ;ראיות זיהוי ואפשרות הטעות; ואפשרות הטעות

הא� רק ( הערעור הפלילי; המשפט החוזר: לרבות, נרכלי� הדיוניי� והאחרי� הרלוונטיי� לנושא הסמיה .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�;  )?לאפשר ערעור על זיכוי
  . ועוד; )?דעות הרשעה רק פה אחד או ג� ברוב(ההכרעה 

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

  
  :מתכונת הסמינר. ב
  .בלבד' לתלמידי שנה ד, סמינר סמסטריאלי 
  
  :מרכיבי הציו� הסופי. ג

  ;70% - עבודה בכתב 
  ;20% -הרצאה  

  .10% -השתתפות 
  
  :תנאי קד�. ד
  ". דיני ראיות"ו" דיו� פלילי", "ונשי�דיני ע"לפחות בקורסי היסוד  70ציו� . 1 
  .לא יוכלו להשתת� בסמינר זה" סופיות הדיו� במשפט הפלילי ועיוותי די�"תלמידי� שלמדו את הסמינר . 2
  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה. ה
  
  
  

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

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

  
 רי� את החשוד שאינ� מכי, מקו� שיש עדי ראייה לאירוע. קיימות דרכי� שונות לקשירת חשוד לעבירה מסוימת

המשטרה , )והמחלוקת הינה סביב עצ� ביצוע העבירה, שאלת הזיהוי פחות רלבנטית, אחרת(היכרות מוקדמת 
ועל העד המזהה לנסות לזהות את , ובכלל� החשוד, במסדר מוצבי� ניצבי� שוני�. אמורה לנהל מסדר זיהוי

עיו� , מסדר תמונות, מסדר חי :של מסדרי� קיימי� סוגי� שוני�. העבריי� שראה מתו# שורה של אנשי� כאמור
�מעלותיה ומגרעותיה , ונבח� שיטות שונות אל סמינרבמסגרת ה. מסדר מאולתר ועוד, באלבו� תמונות העברייני

  . של כל אחת מ� השיטות השונות לזיהוי חזותי
נעסוק בי� . וי נוספותשיטות זיה, 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 גרפולוגי ;עדות אודות שיטת ביצוע ייחודית ; DNA -ראיית ה; הבעייתי של טביעות אצבע כראיות מדעיות

; הוכחה מתמטית והוכחה משפטית, שאלת הזיקה בי� הסבר מדעי: הדגשי� התיאורטיי� של הקורס יהיו
�וההכרתיי� שבהסתמכות על ראיות , המושגיי�, הקשיי�  הנורמטיביי�; עקרונות החשיבה הבייזיאני

  .להבדיל מראיות פרסונאליות "עירומות"סטטיסטיות 
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה בכתב 70%
  .הרצאה בעל פה 20%
  .ילההשתתפות פע 10%

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

  
  ) .אפשרי במקביל" (דיני ראיות"לימוד : תנאי קד�
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  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  זכויות האד� בחברה שסועה
  ר גילה שטופלר"ד
  

 –ערבי והשסע החילוני  –י� בה ה� השסע היהודי שני השסעי� המרכזי. החברה הישראלית היא חברה שסועה
בסמינר נדו� . שסעי� נוספי� המאפייני� את החברה הישראלית ה� השסע העדתי והשסע המעמדי. דתי

הא� יש לאפשר קיומו של מצעד הגאווה ? בשאלה מהו מקומ� הראוי של זכויות האד� בחברה שסועה
�הא� יש לית� אוטונומיה חינוכית לקבוצות מיעוט כגו� ? "אליישר"הא� יש להכיר בקיומו של לאו� ? בירושלי

�מחד נית� לטעו� שקיומ� של שסעי� חברתיי� עמוקי� מצדיק הגנה רחבה ? חרדי� או אזרחי ישראל הערבי
מאיד# נית� לטעו� שקיומ� של , יותר על זכויות האד� שתת� הגנה לפרטי� ולמיעוטי� מפני כוחו של הרוב

ג� על , ב פרשנות צרה של זכויות ושימת דגש על פשרה ועל מציאת המכנה המשות�שסעי� עמוקי� מחיי
אנו נדו� בשאלות הללו בהיבט התיאורטי ובהיבט המעשי תו# דיו� בדוגמאות . חשבו� זכויות המיעוט והפרט

  . ל"מהאר  ומחו
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .עבודה סמינריונית 80%
  .ורי�פרזנטציה והשתתפות פעילה בשיע 20%

  
 ".   דיני חוקה"ציו� עובר בקורס  :תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  במשפט הפרטיהאד� זכויות 

  אליה-ר משה כה�"ד
  

בשני� האחרונות נעשה . היתר של המדינה-באופ� מסורתי זכויות האד� בישראל נתפשו כמכשיר לבלימת כוח
� החלת החובה לכבד את זכויות האד� ג� על גורמי� שימוש בהוראות שונות של המשפט הפרטי בישראל לש

�: הסמינר ידו� בסוגיית התחולה של זכויות האד� במשפט הפרטי תו# התייחסות לנושאי� הבאי�. פרטיי
טכניקות משפטיות להחלת זכויות האד� על גורמי� ; משפט חוקתי השוואתי; תיאוריה חוקתית ופוליטית

�השוויו� בתחו� ; השוויו� בתחו� העבודה; ציבורי מול התחו� האינטימי- �התחו� המעי: היק� התחולה; פרטיי
�  . הזכות לפרטיות; חופש הביטוי; השוויו� בתחו� הדיור הפרטי; המצרכי� והשירותי

  
 : הסופי מרכיבי הציו�

  .10%: השתתפות בסמינר
  .10%: רפראט

  .80% –עבודה סמינריונית 
 

  ". הזכות לשיוויו�"למוד את הקורס תלמיד שילמד סמינר זה לא יוכל ל: הערה
  

  .הנוכות בשיעורי� היא חובה
  

  זכויות מיעוטי� ורב תרבותיות, זכויות קיבוציות
  ר ראי% זריק"ד
  

לרבות עליית מרכזיותה , בשני העשורי� האחרוני� אנו עדי� לתחיה מחדש של שיח לאומי ושל שיח זהות בכלל
  .ב החברהשל התרבות ככלי ניתוח והגור� המרכזי בעיצו

הדיו� יתמקד בהיבטי� תיאורטיי� . הסמינר יתמקד בשאלות הנוגעות לצורה בה המשפט מגיב לתופעות אלה
זכויות מהגרי� וזכויות ילידי� , דת ושל תרבות בכלל, שוני� הנוגעי� ליחסו של הליברליז� לשאלות של לאומיות

  .דיוידואליותועל הקשיי� הקשורי� בשיח זכויות קבוצתיות לעומת זכויות אינ
, ב"מהעול� ובפרט ארה, במהל# הסמינר נדו� בדוגמאות שונות ה� מ� הפסיקה וה� מהסדרי� חקיקתיי� מהאר 

  .קנדה וצרפת
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .השתתפות פעילה  20%
  .הצגת רפראט 10%
  .עבודה מסכמת  70%

  
  .אי�: תנאי קד�

  



  79

 

  .וכחות בשיעורי� היא חובההנ 
  

  ח בישראלזקנה וזכויות אזר
  ר ישראל דורו�"ד
  

תו#  תגובת המשפט לדרמה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראליתומעורר דיו� בסוקר  הסמינר
  .דגש על ההגנה על זכויות האד� והאזרח של האוכלוסיה הזקנה בישראל

, כלכליי�, מוגרפיי�ד(ידע כללי אודות היבטי� מגווני�  הענקת: הסמינר יעסוק בתחומי� הבאי�, בי� היתר
� תרסקי; של המהפיכה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראלית) סוציולוגיי� ואחרי�, תרבותיי

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

  .זכויות הזקני� בישראל באמצעות המשפט
  

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

  .תתפות פעילה בכיתהוכ� ציו� מיטיב בגי� הש, ציו� בגי� המצגת, הציו� בקורס מבוסס על ציו� העבודה
  

  .אי�: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  חקיקה הלכתית במבח� המציאות המשתנה 
  מר רפי עציו�

  
מוסדות אלה לא . כגו� הסנהדרי�, היו מוסדות מחוקקי� בישראל, עד תו� תקופת התלמוד, בעבר הרחוק

בהתא� לצרכי המציאות , יפו חוקי� משלה�אלא א� הוס, הסתפקו ביישו� ופרשנות של דברי התורה בלבד
�בתלמוד ובספרי הלכה אחרי� , נּוסחּו במשנה, חוקי� אלה פעמי� רבות התפשטו בכל ישראל. והציבור בתקופת

  .והתקבעו כחלק מ� החקיקה ההלכתית המחייבת', שולח� ערו#'כגו� ה
והפכה הלכות רבות לבלתי , י הכרהמציאות אשר הולידה רבות מ� ההלכות הללו השתנתה מאז ועד ימינו לבל

ביטולו של מוסד מחוקק מרכזי בישראל יחד ע� פיזור� של היהודי� על פני העול� כולו , ע� זאת. רלבנטיות
אשר , ההלכתי ישנ� הלכות מחייבות' ספר החוקי�'ב: כ# נוצר מצב בעייתי. הקשה על ביטול� של הלכות כאלה

�נתפסות במבט ראשו� כמיושנות וחסרות טע.  
הא� יחייבו ציות ? כיצד התמודדו ומתמודדי� אנשי ההלכה ע� חוקי� שהתיישנו: הנושא המרכזי בסמינר יהיה

  ?או אולי ינסו למצוא דרכי� עוקפות? הא� ינסו להביא לביטולו? לחוק המיוש� לכאורה
, ההלכתית סמכות החקיקה: כגו�, הסמינר יכלול ליבו� של הסוגיות העקרוניות העולות במסגרת שאלה זו

מקומו של הציבור , חשיבותו של טע� החוק בפסיקת ההלכה, ההבחנה בי� חקיקה אנושית לחקיקה אלוהית
  .ועוד, ל לבי� תקופות מאוחרות יותר"פער הסמכות ההלכתית בי� ימי חז, בהליכי החקיקה והפסיקה ההלכתית

ודרכי� משפטיות אשר הוצעו ; א זההעולות בנוש, התורת משפטיות, במסגרת זו תוצגנה ג� השאלות הכלליות
 .כהתמודדות ע� השאלות האלה

  .הממחישות את הבעייתיות שבנושא ואת מורכבותו, תיבחנה במסגרת הסמינר כמה דוגמאות, בנוס�
  

�  .ואינ� מצריכי� התמקדות במשפט העברי בלבד, הנושאי� האפשריי� לעבודות בסמינר זה ה� מגווני
  

  : הסופימרכיבי הציו� 
  .השתתפות פעילה והרצאה בכיתה - 20%
  .עבודה סמינריונית - 80%

  
  .חובהבשיעורי� היא הנוכחות 

  
  

  יישו� דיני מלחמה
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  
; הכללי� החלי� על הצדדי� הלוחמי� ועל צדדי� שלישיי� בעת מלחמה: שידונו בפגישותנושאי� ה

מימוש , ורבנות מלחמה ושל פעולות טרורמעמד� של ק; המנגנוני� המעורבי� ביישו� של דיני המלחמה
של גופי� , אחריות בגי� הפרת דיני מלחמה של המדינות המעורבות, הזכות לפיצויי� במישור הבינלאומי

  . ושל היחיד, שאינ� מדינות
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  : מטלות ומרכיבי הציו�

  
   רשימת (דקות ביחס לעבודה הסמינריונית  20השתתפות פעילה בפגישות והצגת רפרט של  20%  )א

               �  ). נושאי מחקר תפרס� בסמו# לפתיחת שנת הלימודי
  .הגשת עבודה במועד ובתנאי� הנקובי� 80%  )ב

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  לשו� הרע והגנת הפרטיות
  ר תמר גידרו�"ד
  

�, רות נלוותהמוניטי� המסחרי שלו וזכויות אח, האוטונומיה שלו, על פרטיותו, ההגנה על שמו הטוב של האד
במרבית שיטות , המשקפי� ערכי� מגווני�, מוגנות באמצעות כללי� משפטיי� מגווני�, בעלות אופי אישי וכלכלי

  .המשפט המודרניות
נעסוק  -שה� שני מקורות ההגנה המובהקי� ביותר בתחו� זה -לצד חוק איסור לשו� הרע וחוק הגנת הפרטיות

וג� בעוולות  , כמו עוולות המסגרת רשלנות והפרת חובה חקוקה ,ג� בחיקוקי� נוספי� המקני� הגנה רחבה
לצד העיסוק במשפט הישראלי נעמוד ג� על ההיבט . הזכות לפרסו� ועוד, גניבת עי�, נקודתיות כמו שקר מפגיע

שלו תפקיד מכריע בהחלטה א� פרסו� כזה או אחר מהווה לשו� הרע ולכ� הוא אסור או , חברתי/ערכי /התרבותי
הנושאי� לסמינריוני� יעסקו ה� בצד התיאורטי . בהיותו לשו� הרע פרסומו לא יגרור אחריות משפטית שמא א�

סכומי , של סוגיית הש� הטוב וכבוד האד� וה� בצד היישומי שעיקרו באילוצי העיתונות בחברה המודרנית
ת באופ� שוט� במדיה הפיצויי� הנפסקי� בתביעות על פגיעה בש� הטוב וסוגיות רלבנטיות אחרות המתעוררו

  .הישראלית
  

  .דיני נזיקי�: תנאי קד�
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .פרזנטציה 30%
  .עבודה בכתב 70%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  אינטרנטמאבקי כוחות גלובאלי� ב
  ע�-בר -ר קי� טרייגר "ד
  

נדו� בהתנגשויות . יניות האינטרנטהנוגעי� לעיצוב המבנה המשפטי הרצוי של מד �הסמינר יבח� נושאי� עכשוויי
�  .  לבי� חופש הביטוי, זכויות קני� וזכויות יוצרי�, בי� זכויות חוזי

  
יתרה . לגוגל יש חופש חוזי�, מחד.  בסי� "גוגל"באתרי� של " דמוקרטיה"אי� אפשרות לחפש את המונח , למשל
גוגל תומ# בהגבלת חופש הביטוי , יד#מא.  עצ� השימוש באתרי אינטרנט בסי� מאדיר את חופש הביטוי, מכ#

  ?   הא� על גוגל לפרוש מעסקתה ע� סי�.  אשר ממשלת סי� מגבשת
  

נדו� במגבלה אשר . מוטלות הגבלות על ספקי אינטרנט ממדינות ליברליות על מנת לצמצ� פגיעות, מכיוו� אחר
הגבלות על פורנוגרפיה וירטואלי וה, האוסרת פרסו� של ביטויי� גזעניי�" יאהו"ממשלת צרפת הטילה על חברת 

 .  ב"בארה
  

לי� "מו.  נבח� ג� את הפרויקט של חברת גוגל להציב ברשת האינטרנט את הספרי� מחמש ספריות אקדמאיות
הא� סיכויי הפרויקט ? הא� השימוש של גוגל נחשב שימוש הוג�. מסתמכי� על זכויות יוצרי� בתביעת� נגד גוגל

  ? בוהי�הדומה של מיקרוסופט יותר ג
  

  .   ומרחב ביטוי מיוחד, שהוא מרחב קנייני  חדש, נבח� את המודלי� האלטרנטיביי� לבניית האינטרנט
 

  . והצגת המחקר, עבודת מחקר, הציו� הסופי יתבסס על השתתפות
  

  .אי�: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  מדיניות ומשפט בתחו� התקשורת
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  ר יואב המר"ד
  

  .בבעיות המתעוררות בתחו� התקשורת ובדרכי� אפשריות להסדרה המשפטית שלה� בסמינר נעסוק
כדי לענות על כ# נציג תפישות שונות ביחס . נבח� מה צריכי� להיות תפקידיה של התקשורת במדינה דמוקרטית

דמוקרטיה , דמוקרטיה רפובליקנית, דמוקרטיה פלורליסטית, דמוקרטיה אליטיסטית(למהותה של דמוקרטיה 
  . ונבח� מה שנגזר מכל אחת מה� בנוגע לתפקידי התקשורת ולמדיניות תקשורת") מורכבת"

נצביע בעני� . לאחר שנפרט מה� תפקידי התקשורת נבח� הא� במצב הנוכחי התקשורת ממלאת תפקידי� אלה
 �- עלזה על ההשלכות שיש לעובדה שאמצעי התקשורת במדינות דמוקרטיות ה� ברוב� בבעלות פרטית ומונחי

החשיבות של הרייטינג בקביעת תכני� או הכוח שיש למפרסמי� לקבוע תכני� , למשל. ידי הניסיו� להרוויח
�נבח� אילו . תקשורתיי� בגלל העובדה שחלק נכבד מהכנסותיה� של אמצעי תקשורת מגיע מהמפרסמי

או את תפקידיה� אמצעי� משפטיי� נית� לנקוט כדי לפתור בעיות אלה ולהביא לכ# שאמצעי התקשורת ימל
פש ופש העיתונות ואת חובבחינה זו נתמקד בחשש שאמצעי� כאלה מגבילי� את ח. בצורה מוצלחת יותר

  .הביטוי
ריכוזיות גבוהה של בעלות באמצעי התקשורת והגבלות משפטיות על : בי� היתר, סוגיות שנעסוק בה� בסמינר ה�

גלובליזציה בתחו� , שפעת� על התכני� התקשורתיי�הסדרי� משפטיי� בנוגע לזכויות יוצרי� וה, הריכוזיות
�, תרבותיות ואמצעי התקשורת-רב, המשמעות של האינטרנט ורגולציה שלה, התקשורת והתכני� התרבותיי

, ההגנה על הש� הטוב ועל הפרטיות, זכויות יתר של אמצעי התקשורת, פש העיתונותוהמשמעות של ח
�  . ההסדרה הקיימת בישראל ביחס לתכני

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

  
   :מרכיבי הציו� הסופי

  .פרזנטציה 30%
  .עבודה סופית 70%

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  של תאגידי� אחריות חברתית –מוסר ומסחר 

  קידר-ר רונית דוני-"ד
  

מתו# שאיפה להפיק , תתחרות חופשי י פרקטיקות של"מקובל לחשוב על העול� העסקי כעל עול� המתנהל עפ
נתפשות בשיח הציבורי , לעומת זאת, שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית. את מירב התועלת הכלכלית

ע� העלייה בכוח� הכלכלי , בשני� האחרונות, ואול�. ממשלות וגופי� ציבוריי� מטעמ�, כמוטלות על מדינות
החלה להישמע הקריאה להחיל כללי� אתיי� וחברתיי� ג� על , �לאומיי- והפוליטי של תאגידי הענק הרב

  . תאגידי� אלה
מתו# הבנה כי על , יבח� תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידי� סמינרה

בי� אלה נית� למנות את . חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילות� על החברה בכללותה
המוענק לחברות המתחייבות לעמוד בקריטריוני� החברתיי� של " התו החברתי"את , "ירוקה"למחויבות הקריאה 

לאומיי� להגנה על - הקריאה למחויבות תאגידי� רב, שמירה על זכויות עובדי� ועל גישה לאנשי� ע� מוגבלויות
�המתעוררות בעקבות  הדיו� בתפישות אלה ייעשה מתו# מבט רחב על השאלות האתיות. ועוד, זכויות אד

מקור הסמכות של , תו# דיו� בסוגיות של היק� האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, תפישות חדשות אלה
, שאלות של אכיפה, שאלות של פלורליז� משפטי, )הסדרה עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת(רגולציה כזו 

�מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר , י�לב הלב וההגינות בעסק-של היקפ� ועומק� של חובות ת
  .ועוד, רחב זה

ציר . סמינריוזמנו לכתוב עבודות הבוחנות נושא זה באמצעות מקרי מבח� שוני� שיידונו ב סמינרהתלמידי� ב
מרכזי לכתיבת העבודות יהיה הקשר המורכב והדינאמי בי� מחויבות חברתית לבי� פרקטיקות ושיח של תועלתנות 

  . ושאלות של הממשק בי� הפרטי והציבורי, יתכלכל
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  

  מוסר וערכי� במשפט
  ר יואב המר"ד
  

ל שבה� נדונו סוגיות "נעסוק בפסקי די� מהאר  ומחו. יבח� את הקשרי� בי� מוסר וערכי� לבי� המשפט מינרהס
, אפליה גזעית, צדק חלוקתי, וצדק בענישהעונש מוות , זכויות של חיות, המתת חסד, הפלות: מוסריות כגו�

  ). פרשת נחמני(הזכות להורות , זכויות של הומוסקסואלי�, העדפה מתקנת
 �נבח� את הטענות של דבורקי� שמאחורי מערכות כללי� משפטיי� עומדי� עקרונות מוסריי� וששופטי� צריכי

�הסבור שאי� אמת ושקר בענייני , פוזנרואת ההתנגדות לכ# מצד פרגמטיסט כמו , להיעזר בשיקולי� מוסריי
  . מוסר ושטענות מוסריות לא מייצגות יותר מאינטואיציה או רגש

�א# הא� ראוי שהמדינה תפעל . ואולי א� הקניי�, שלמות הגו�, ברור שכל מדינה חייבת להג� על ערכי החיי
�השוויו� לאסור על מועדו� הא� המדינה רשאית בש� ער# , למשל? באמצעות חקיקה כדי לקד� ערכי� נוספי

? הא� בש� ערכי היהדות רשאית המדינה לאסור על יבוא בשר לא כשר? חברי� שלא לקבל אד� בשל צבע עורו
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אפשר למצוא מגוו� של תשובות בנוגע ? הא� בש� השוויו� צרי# לאסור על פורנוגרפיה המציגה נשי� כאובייקט
�  .מינראנו נבח� אות� בסו, ללגיטימיות של השימוש במשפט כדי לקד� ערכי

  
  .בקורס תורת משפט" עובר"ציו� : תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  מוסלמי -משפט משווה יהודי 

  גדעו� ליבזו�' פרופ
  

 �מטרת הסמינר היא להשוות בי� שתי שיטות המשפט בתקופה הקלאסית  ועל רקע זה להבי� את ההבדלי
השוואה תיאורטית של הקבלות וניגודי� בי� שתי : תיעשה בשני מישורי�ההשוואה . ביניה� בתקופת המודרנית

ניסיו� לעמוד  על זיקה הדדית בי� שתיה� , והשוואה היסטורית כלומר, השיטות על המאפייני� העיקריי� שלה�
ההשוואה ההיסטורית תתייחס . במרוצת ההיסטוריה ולהצביע על השפעות שהיו משיטת משפט אחת על רעותה

ע� ראשית האסלא� שבה מסורת ההלכה היהודית ככל הנראה השפיעה על התגבשות , האחת: קופותלשתי ת
החל מראשית המאה השמינית שבה התהפ# הגלגל ואנו מוציאי�  , ההלכה המוסלמית והתקופה השנייה

� "דיו� מיוחד יוקדש לזיקה של הרמב. שההלכה המוסלמית משפיעה בתחומי� שוני� על ההלכה היהודית
� על האסלא�"לכה המוסלמית על כל רבדיה ובה תדו� ג� השקפתו של הרמבלה .  

לש� הדגמה הסמינר ילווה בחלקו .  במסגרת הסמינר נעמוד על הדרכי� והמתודות של עיסוק במשפט משווה
  . בקריאת טקסטי� ממקורות יהודיי� ומוסלמי� מתורגמי� לעברית

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .השתתפות ופרזנטציה 25%
  .עבודה בכתב 75%

  
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  סוגיות בדיני תקשורת אלקטרונית
  ר יזהר טל"ד
  

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

  . ספציפית שעליה יכינו עבודה
  

�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 ; ספקטרו� התדרי� ושירותי� אלחוטיי�; )ועוד, תוני�תקשורת נ, 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: המחקר בסמסטר השני יתמקדו התלמידי� בהכנת עבודת
אל נושא ) ה(מחקרי אישי של כל תלמיד-בחירת נושא העבודה והכנת העבודה יצריכו מסע לימודי. עבודה בכתב

  .   תו# קבלת הדרכה והכוונה מפורטת מאת המרצה, מתחו� דיני התקשורת שימצאו בו עניי�
  

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

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  
  

  אוניברסליות מהותית ושיעורית: סמכות שיפוט במישור הבינלאומי
  גולר-ר קרי� קלוו"ד
  
על התחומי� שבסמכות� , עד להעניק לסטודנט ידע על הגופי� השיפוטיי� הבינלאומיי� הקיימי�וזה מי מינרס

  . כיצד מפעילי� את הסמכות והמשפט החל, ני� הטריטוריאליי� והמהותיי�הקריטריו, מקור והיק� הסמכות, לדו�
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ונדו� בהתנגשות שעלולה לנבוע מהכללי� הקיימי� , נבח� את הסוגיות הכרוכות בסמכות שיפוט אוניברסלית
י גופי� שיפוטיי� "והפעלת הסמכות ע, בדבר סמכות שיפוט טריטוריאלית ופרסונלית של המדינות  מחד

� מאיד#בינלאומיי   .  
  

  :מטלות ומרכיבי הציו�

רשימת נושאי (דקות ביחס לעבודה הסמינריונית 20השתתפות פעילה בפגישות והצגת רפרט של  20%  .א
  ).רס� בסמו# לפתיחת שנת הלימודי�ומחקר תפ

  .הגשת עבודה סמינריונית במועד ובתנאי� הנקובי� 80%  .ב
  

  
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  

  יסיו� ושותפותנ –עבירות נגזרות 
  ר שחר אלדר"ד
  

�עקרו� האש� והעקרו� לפיו אי� עונשי� על מחשבות , עקרו� החוקיות: עקרונות היסוד של המשפט הפלילי ה
יורשע כגנב רק מי , למשל, כ#. נאש� יורשע רק א� התקיימו כל יסודותיה של עבירה הקבועה בחוק .שבלב

המשפט מכיר בסדרה , יחד ע� האמור. שי הקבוע בעבירה זושביצע מעשה מוגמר של גניבה בליווי היסוד הנפ
ויציג ניתוח  , יסקור את הקטגוריות השונות של העבירות הנגזרות מינרהס. של עבירות נגזרות כבסיס להרשעה

הביצוע באמצעות אחר , הסיוע, ההסתה, השידול, הקשר הפלילי, הניסיו� הבלתי צליח, של הניסיו� הפלילי
  . שותפי� לעבירהוהאחריות למעשי 

ומיועד למי שמעוניי� בהבנה מעמיקה יותר של המשפט , "דיני עונשי�"מהווה המש# לקורס הבסיס ב סמינרה
  . הפלילי

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

  
  ".דיני עונשי�"בקורס " עובר"ציו� : תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  חריותעוולות מס
  ד עמיר פרידמ�"עו
  

, המעג� בחובו שורה של עוולות ועקרונות שמטרת� להבטיח, נכנס לתוקפו חוק העוולות המסחריות 1999בשנת 
החוק משלב בחובו מספר עוולות חשובות . לשריי� ולשמר את התחרות ההוגנת בעול� המסחר הישראלי

למנוע הכבדה , שמור ולהג� על סודות מסחריי�ל, שנועדו למנוע תחרות בלתי הוגנת, ומהותיות בתחו� זה
  .מסחרית בלתי הוגנת ועוד

  
בחרה שלא לרשו� פטנט בגי� נוסחת , המוכרת היטב ברחבי העול�, חברת קוקה קולה, בכדי לסבר את האוז�

החברה . על מנת שהידע והמידע שבאמתחתה לא יהפכו למידע ציבורי במועד פקיעת הפטנט, המשקה המוכר
המהווה סוד מסחרי ונכס קנייני של , היו� במרתפיה ובכספותיה את נוסחת המשקה הפופולרישומרת עד 

במסגרת הקורס נדו� רבות בחשיבות הסוד המסחרי ובתרומת חוק העוולות המסחריות . החברה לכל דבר ועניי�
�  .לעת לרבות הסוד המסחרי אותו אנו לוגמי� להנאתנו הצרופה והרבה מעת, לשימור הסודות המסחריי

  
�משולבי� , שמטרת� להבטיח את התחרות ההוגנת בשווקי�, בצד ההסדרי� החוקיי� החדשניי� והמרתקי

�שמטרת� לאפשר , סנקציות וסעדי� זמניי�, לרבות מנגנו� פיצוי סטטוטורי, במסגרת החוק כלי� פרקטיי
�  . לעוסקי� להבטיח שזכויותיה� המהותיות לא יכורסמו על ידי מתחריה

  
המקנה , .ר.י.ש.של חוק העוולות המסחריות גוברת ומתעצמת לנוכח הלכת בית המשפט העליו� בעניי� א חשיבותו

דנה . ר.י.ש.פרשת א. הגנה נורמטיבית א� בהיעדר רישו� זכויות הקניי� הרוחני במרשמי� המתנהלי� על פי די�
להלכה זו השפעה והשלכה  א# כפי שנלמד ונכיר לדעת, בתחולה המקבילה של דיני עשיית עושר ולא במשפט

  .מהותית ביחס לתחולת ולפרשנות חוק העוולות המסחריות
  

חשיבות� בעול� המודרני המשתנה , נעמוד בהרחבה על טיב� וטיבע� של סודות המסחר הסמינרבמסגרת 
 תו# ליבו� ולימוד הפסיקה והקודיפיקציה הלאומית והבינלאומית בתחו� מרתק, "עיד� המידע"המוכתר בכינוי 

  .   וחדשני זה
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
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  .עבודת גמר 80%
  .פרזנטציה 20%

  
  .אי� :תנאי קד�

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  

  פסיקה נזיקית בתנאי חוסר ודאות
  ר בועז שנור"ד
  

. הוא נמצא בבעיה, כאשר בית משפט אזרחי מגיע בסו� הדיו� למצב שבו הוא אינו יודע את עובדות המקרה
אול� במשפט אזרחי התמונה עשויה להיות . הנאש� יזוכה –התוצאה תהיה ברורה במצב כזה , ליליבמשפט פ

, שהוביל להפסדי� של התובעי� במקרי חוסר ודאות, "המוציא מחבירו עליו הראיה"הכלל הקלאסי שלפיו . שונה
�. חרי� למקרי חוסר הודאותעיוותי� אלה הובילו לנסיונות למצוא פתרונות א. הוכר כיוצר עיוותי� בחלק מהמקרי

  .וחלק משנה את הדי� המהותי כדי לעקו� את הבעיה, חלק עוסק בנטלי שכנוע, חלק מפתרונות אלה הוא ראייתי
�והפתרונות השוני� שמוצעי� לכל אחד , במהל# הסמינר יוצגו המקרי� השוני� של חוסר ודאות על מאפייניה

�ממקרי חוסר הודאות על יתרונותיה� וחסרונותיה.  
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .25% -השתתפות פעילה והרצאה 

  .75% -עבודה סמינריונית 
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  הישראלי וההשוואתי, הביואתיקה לפי המשפט העברי: רפואה ומשפט
  ראבילו' מרדכי א' פרופ

  
דתיות , � בעיות אתיותא# יצרה בו בזמ, ההתקדמות של הרפואה עזרה לפתור בעיות רפואיות מסובכות

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

: בי� הנושאי� שידונו.  פאי� ושל דתות אחרותשל משפטי� אירו, השוואה ע� פתרונות של המשפט הישראלי
, גופית- חו  ההפרי, ההזרעה המלאכותית, ההפלה, מעמד העובר, מניעת הריו�, הזכות לחיי� ולשלמות הגו�

הסכמה מדעת , זכויות החולה; כשרות; אבהות ואמהות; הורה ופרשת נחמני) …או לא להיות(הזכות להיות 
; השתלת אברי�, קדימויות בטיפול רפואי, משאבי� מוגבלי�, אמנות הרופאנ, רשלנות רפואית, לטיפול רפואי
המתת ";  בוד עצמו לדעתיא; הזכות למות בכבוד; �הייסורי; החולה הנוטה למות.  קור חולי�יב;  סיכו� עצמי

 .קדושת החיי� ואוטונומית הרצו�. הכבוד למת, ניתוח המת; קביעת רגע המוות, "רצח מתו# רחמי�"או " חסד
  

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

 .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  

  הזכות לשוויו� בישראל  -שווי� ושווי� יותר 
  ר גילה שטופלר"ד
  

. וקת ביותר מבי� כל זכויות האד�הזכות לשוויו� הינה בה בעת ה� הזכות הבסיסית ביותר וה� הזכות השנויה במחל
המסקנות אות� יש , א� כי האמירה לפיה כל בני האד� נולדו שווי� הינה זה מכבר הנחת יסוד בחברה המודרנית

, היקפה ויישומה המעשי של הזכות לשוויו� מוסיפות לעורר מחלוקת חריפה, להסיק מאמירה זו לגבי מהותה
נדו� בהיבטי� , בסמינר ננסה להבי� מהו השוויו�. החברה הישראליתובודאי שכ# בחברה שסועה ומפולגת כמו 

ונעמוד על מורכבותה של הזכות ועל ההתנגשות הבלתי , שוני� של הזכות לשוויו� בהקשר הישראלי והגלובלי
, מי� אפליה בשל, דת ולאו�, אפליה על רקע גזע: כ� ידונו נושאי� כגו�. נמנעת בי� הזכות לשוויו� לבי� זכויות אחרות
�היק� חובת השוויו� בתחו� הפרטי ושוויו� , שוויו� חברתי וצדק חלוקתי, שוויו� הזדמנויות בעבודה ובחיי� הציבוריי

  .  בחברה רב תרבותית
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .עבודה סמינריונית 80%
  .והשתתפות פעילה בשיעורי� פרזנטציה 20%
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  . "דיני חוקה"בקורס " עובר"ציו� : תנאי קד�

  
  .חובהבשיעורי� היא נוכחות ה
  

  בדיני חוזי� תו� לב
  מרדכי ראבילו' פרופ

  
בסמינר זה  .עקרו� תו� הלב  הינו עקרו� מרכזי בתורת החוזי� המודרנית ובכלל זה בתורת החוזי� הישראלית

מתורתו של המשפט� הגרמני יהרינג אשר הגה את הרעיו� של , נלמד את התפתחות העקרו� מבחינה הסטורית
  . וההשוואתי כמו כ� נלמד את המקורות של המשפט העברי; עד לימינו אנו  , "אש� בהתקשרות"
  

  תו# דיו�  ,)1973 - ג "תשל) חלק כללי(לחוק החוזי�   39 -ו 12סעיפי� (הדיו� המרכזי יוקדש למשפט הישראלי 
דגש מיוחד יוש� . ואתיי�תו# ציו� של  המגמות השונות והתייחסות להיבטי� ההשו, בפסיקה ובספרות המשפטית
תו� לב , ועל הקשר בי� תו� לב אוביקטיבי וחופש החוזי�, אוביקטיבי או סוביקטיבי: בשאלת מהותו של תו� הלב

�   .ותיובפרופי� והפסיקה בעק- ג� לאור פסק די� א, משלי
�  .לב בקודקס האזרחי החדש-התייחסות מיוחדת תנת� לתו

  
צד שלישי שגר�  ,חובת הגילוי וחובת שמירת הסודיות, מ"צדקת של מוהפסקה בלתי מו: בי� השאלות הנדונות

הפעלת עיקרו� תו� , תו� לב בדיני חברות ובדיני ביטוח, מ או לחוזה להתנהג בתו� לב"להפרת החובה של צד למו
  .תו� לב של רשות מינהלית, הלב בחוזה עבודה

  

  .)מודפסת(ה הרצאה ועבוד, השתתפות פעילה בסמינריו�מהציו� יהיה מורכב 

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה

  
  תרופות במשפט האזרחי

  ר שחר ולר"ד
  

אי� משמעות לזכות המוענקת לאד� א� אי� בצידה , אחרי ככלות הכל: יש הסוברי� שתרופות ה� חזות הכל
במסגרת הסמינר נעסוק בתרופות במשפט האזרחי בכלל תו# התמקדות בתרופות הניתנות בגי� הפרת . תרופה
  . כגו� דיני הנזיקי� ודיני עשיית עושר, הסמינר יעסוק ג� בהסדרי תרופות בדיני� אזרחיי� אחרי� ,ע� זאת; חוזה

  
�  ".דיני נזיקי�"ו" דיני חוזי�"בקורסי� " עובר"ציו� : תנאי קד

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  ודי� תקנו� הלימ
  
  תקופת הלימודי�. 1
  
   וה� מורכבי�, )שבעה סמסטרי�(משפטי� יהיה שלוש שני� וחצי תואר במש# הלימודי� ל   . א

  .מלימודי בחירה ומסמינריוני�, מלימודי חובה        
  
  אלא א� סיי� כל בחינותיו ומילא את יתר , "בוגר במשפטי�"לא יקבל תלמיד את התואר   .ג

  .וסדלא יאוחר מאשר תו# שש שני� מיו� תחילת לימודיו במ, על פי התקנותהתחייבויותיו        
  
  תלמיד שלא השלי� חובותיו תו# שש השני� האמורות יופסקו לימודיו ויהיה רשאי להירש�       . ג

  .רק לאחר שלוש שני�, א� יעמוד בתנאי הקבלה הרגילי�, מחדש       
  
  .י הדיק�"ייקבע ע, )ג(ק "ש לימודיו כאמור בסדי� לימודיו הקודמי� של תלמיד שחיד   .ד
  
  .י הדיק�"שאושרה ע, א# לא תיכלל הפסקת לימודי� מרצו�, במניי� שש השני� תיכלל תקופת השעיה  .ה

              
       

  השתתפות בלימודי�. 2
  
חייבת ההשתתפות בלימודי� מ. וסדההוראה ניתנת בכל שעות ההוראה של המ: חובת נוכחות בשיעורי�. א

 �עמידה , כתיבת עבודות בית, הכנת החומר הדרוש לכ#, בתרגילי� ובסמינריוני�, )חובה ובחירה(נוכחות בשיעורי
�  .במבחני ביניי� בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורי

  
ולא ירשו� שיעורי� כאלה , לא ילמד תלמיד בשיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות: זמני הוראה חופפי�. ב

יידרש התלמיד להודיע איזה מ�  - התגלה בטופס הלימודי� רישו� של שיעורי� חופפי� כאמור. מודי�בטופס הלי
תחליט על כ# המזכירות ותודיע לתלמיד , לא עשה כ� בתו# שבעה ימי� מיו� שנדרש לכ#. השיעורי� לא ייחשב לו

  .על ההחלטה
  
  

  סדרי הלימודי�. 3
  
  .דקות 45שעה אקדמית היא בת   .א
  .להשתת� בשיעורי� באופ� סדיר הסטודנט חייב   .ב
 . דקות לפחות 15ימתינו הסטודנטי� למורה בכיתה , א� לא תבוא הודעה מ� המזכירות על ביטול שיעור   .ג

  .קיומו של השיעור-על אישיודיעו למזכירות לאחר מכ� יכולי� הסטודנטי� להתפזר א# לא לפני       
  
  

   ידיעת שפות. 4
  
  ידיעת עברית. א

מועמדי� . ת היא דרישה בסיסית מכל תלמיד במרכז האקדמי והיא תנאי מקדמי ללימודי� בוידיעת עברי. א
�מועמדי� שנכנסי� לאחת הקטגוריות . ללימודי� חייבי� להוכיח את שליטת� בעברית לפני תחילת הלימודי

 :ייחשבו כמי שהוכיחו את שליטת� בעברית, דלהל�

  .� בבחינה הפסיכומטרית שבה נבחנו בעבריתמועמדי� שהתקבלו ללימודי� על סמ# ציו    .1

  ).ל"לא כולל שלוחות מחו(בוגרי מוסדות אקדמיי� מוכרי� באר     .2

  .בעברית ממוסד אקדמי מוכר באר " פטור"בעלי    .3

  ").הבחינה הירושלמית("מי שעמדו בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשו�    .4

  .ו היא עברית אשר למדו בו במש# שנתיי� לפחותבוגרי תיכו� ששפת ההוראה ב   .5

  .80עמידה בבחינת כניסה בעברית בציו�    .6
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  יוכל להתקבל ללימודי , 60א# עמד בבחינת הכניסה בעברית בציו� , מועמד שלא עמד בתנאי� דלעיל. ב
  בעברית תותנה בכ# שיוכיח כי עמד בבחינת הכניסה ' קבלתו של תלמיד כאמור לשנה ב. 'שנה א     
  .80בציו�      

  
  תלמידי� אשר נדרשי� לשפר את ידיעת העברית שלה� ואשר מעונייני� בכ# יכולי� להירש� ללימודי. ג
    . קיומ� של לימודי� אלה מותנה במספר נרשמי� מינימלי. עברית אשר מתקיימי� במרכז האקדמי   
   תלמידי� אשר מעונייני� . בתשלו� נוס�וכרוכה , ההשתתפות בלימודי� אלה אינה מקנה נקודות זכות   
   �  בכפו� לעמידה בבחינת , לשפר את ידיעת העברית מחו  למרכז האקדמי יכולי� לעשות כ� לפי בחירת
  .ב לעיל -הכניסה כאמור בסעיפי� קטני� א ו   

  
  ידיעת אנגלית .ב
יי� באנגלית עד תו� לימודי חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטי� מדע רכז האקדמימב תלמידכל     

שנכשל בקורס אנגלית בשנה ראשונה נדרש לחזור על הקורס בשנה השניה כולל כל  תלמיד. ראשונהשנה 
  .בקורס אנגלית) 60מעל " (עובר"לא יוכל להמשי# לימודיו בשנה שלישית ללא ציו�  תלמיד. המטלות

  . נימית שנערכת בתחילת השנהבחינת מיו� פנקבעת לפי תוצאות י� לרמות תלמידחלוקת ה    
     
   �  : פטור מלימוד אנגלית נית� במקרי� הבאי
 .שלמדו אנגלית כשפה זרה, בעלי תואר אקדמי מוכר .1

  .שהיא שוות ער# לתעודת בגרות ישראלית, בעלי תעודה מאר  דוברת אנגלית .2
     הצלחה בבחינות ב כי למדו שנתיי� ברמה תיכונית באר  דוברת אנגלית ועמדו, � המוכיחי�תלמידי  .3

  .הבגרות במוסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית       
�תלמידי .4 �    " פטור"והשיגו " מתקדמי�"כי סיימו ועמדו בהצלחה בקורס לאנגלית ברמת , המוכיחי

  .במוסד מוכר להשכלה גבוהה באר       
  .ומעלה 134 ציו�, תלמיד שהשיג בבחינה הפסיכומטרית בתת המבח� לאנגלית .5
  .נית� לקבל פטור בבחינת המיו� הפנימית .6

  
  קורסי�  ועבודות. 5
  

שינויי� ועידכוני� מתפרסמי� על לוחות . בשנתו�המופיע ככלל מתקיימי� הקורסי� לפי הפרוט   .א
כגו� מפאת , י� צפויי�/המורי� נקראי� להסדיר מבעוד מועד ביטול שיעור. ובאתר האינטרנט המודעות

בלתי  ולהודיע בהקד� האפשרי על ביטול שיעור; ו� או שיעורי השלמהי מילוי מק"שירות מילואי� ע
  . כגו� מפאת מחלה, צפוי

  
להתייעצות ע� תלמידי� בשעות קבלה  רכז האקדמיבמהל# שנת הלימודי� יהיו המורי� זמיני� במ  .ב

ל ימסרו המורי� מספרי טלפו� בה� נית� יהיה "בתקופת הפגרה וכ� לקראת נסיעה לחו. שבועיות
  .או כתובת/� בצורה סבירה ולהשיג

  
 המשקל יהיה זהה לכל התלמידי�) ז"נ(לכל קורס נית� משקל המתבטא בנקודות זכות  :משקל קורס  .ג

  .ללא קשר לשנת הלימוד או לחוג שהתלמיד משתיי# אליו, קורסב
  

כל שעה שבועית סמסטריאלית . ז נעשית לפי היק� השעות של הקורס"הקצאת נ: נקודות זכות  .ד
ז "נ 6השתתפות בסמינר וכתיבת עבודה סמינריונית מקנה . ז אחת"כה את התלמיד בנמז) ס"שש(

השתתפות בסמינר וכתיבת עבודה סמינריונית מקנה ט "בשנת הלימודי� תשס' לתלמידי שנה ד .בלבד
  .ז בלבד"נ 4

  

אי . היא חובה, סמינריוני�, תרגילי�, השתתפות התלמידי� בשעורי�: בקורסי�חובת השתתפות   .ה
תלמיד אשר ייעדר  .תפות סדירה בלימודי� שוללת מ� התלמיד את זכותו לגשת לבחינות הסיו�השת

  .חייב להשלי� את החומר שהחסיר) אבל, מחלה, מילואי�(ת מוצדקות מהקורסי� מסיבו
  

  .תינת� בקורסי� שייקבעו מראש ויצויינו בשנתו�" סיי�"או " נכשל", "השלי�": הערכה  מילולית  .ו
  

נית� להעביר . והוא מעבר למכסת הקורסי� הנדרשת נו קורס שנית� עליו ציו� סופיהי: קורס עוד%  .ז
  .קורסי� לעודפי� רק לאחר סיו� התואר

  
, קורסי� שמתקיימי� במהל# הקי  ומסתיימי� לפני תחילת שנת הלימודי� החדשה: קורסי המש$  .ח

שנת הלימודי� קורסי� שמסתיימי� אחרי תחילת . כקורסי� של שנת הלימודי� הקודמת ירשמו
  .ירשמו כקורסי� של אותה שנה, החדשה
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היה ילא  וסדהמ. נית� להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד: עבודות סמינריוניות  .ט
  .הורלעבודות שיוגשו ישירות למ אחראי

  
ה לדאוג כי כל ורעל המ, תרגילי�/י� להגיש עבודותתלמידבקורסי� בה� נדרשי� ה: מת� עבודות  .י

המורה ימסור את הציוני�  .י� לפחות שבועיי� לפני מועד ההגשהתלמידתרגיל יחולקו ל/ודהבע
במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש# זמ� . והעבודות עצמ� תו# חודש ממועד ההגשה

  .בדיקת העבודות
  

 שיי� מיו� סמינר תו# חוד/המורה ימסור ציו� על עבודת סיו� קורס: סמינר/בדיקת עבודת סיו� קורס  .יא
  .הגשת העבודה

  
 בשו� מקרה לא נית�. העבודות תוגשנה דר# התאי� המיועדי� לכ# בלבד :נוהל הגשת עבודה  .יב

 .לודא קבלת עבודתו במזכירות תלמידבאחריות ה.  ובאימייל בפקס  להגיש עבודות
בכתב יד  הוגשה ,על פי שיקול דעת המורהשעבודה . תלמיד יגיש את עבודתו בכתב יד קריא או בדפוסה

מורה רשאי . בהדפסה, לחלופי�, תוחזר לתלמיד והוא יגיש אותה שנית בכתב יד קריא או, שאינו קריא
העבודות יוגשו ע� מספר תעודת זהות בלבד שירש� בד�  .לחייב תלמיד להגיש את עבודתו מודפסת

  .עבודה בשני קורסי� שוני�אותה חל איסור על הגשת  .המהווה שער, הראשו�
  

ה וריש לפנות ישירות למ. מטפלת בדחיית המועדי� להגשת עבודותאיננה המזכירות : עבודותדחיית   .יג
  . בכתברגל מתאו /ו

  

וימסור אותה לבדיקה , של העבודה שהוא מגיש שמור לעצמו העתקהתלמיד חייב ל: אבדה עבודה  .יד
  .בד� העבודה המקוריתואבמקרה של 

  
  

עבודות שלא תילקחנה על ידי . המזכירות עבודות תוחזרנה לתלמיד באמצעות :ותשמירת עבוד  .טו
  .תושמדנהלאחר מכ� , חודש לאחר פרסו� הציו�מהתלמיד תישמרנה לא יאוחר 

  
בכל הסתייגות נית� לפנות . לא נית� להגיש ערעור על עבודות ותרגילי�: ערעורי� על עבודות ותרגילי�  .טז

  .ה בשעות הקבלהורלמ

  
  
  בתוכנית הלימודי� שינויי�. 6
  

מתחילת הקורס או במועד מוקד� שני לבצע שינויי� בתכנית הלימודי� עד סו� השבוע ה תלמיד רשאי  .א
  .המרכז האקדמישיקבע על ידי , יותר

  
' של סמסטר א שניעד סו� השבוע ה באמצעות אתר האינטרנטתלמידו על ידי השעשינויי� לקורסי� י  .ב

וכפו� להסכמתו של  בקורס וי הוא על בסיס מקו� פנויהשינ .' של סמסטר ב שניהשבוע הסו�  עדו
נית� יהיה  לא' לאחר המועד המותר לשינויי� בסמסטר א .ה בקורס שאליו מבקש התלמיד להרש�ורהמ

במועד השינויי� לסמסטר ' להקטי� את מכסת הלימודי� או לבטל קורסי� למעט קורסי� של סמסטר ב
  .'ב

  
  
  
  
  בחינות. 7
  

של קורס  'אמועד : הבחינות ייערכו בשני מועדי� ,קורסי� שמתקיימות בה� בחינות: מועדי בחינות  .א
במש#  -ושל קורס שהסתיי� בסמסטר השני , יתקיי� בחופשת הסמסטר, ראשו�השהסתיי� בסמסטר 

 . החופשה השנתית

 .לכלל המסלולי�הבחינות יתקיימו בדר# כלל בשעות הבוקר   .ב
  

  .'אחייב תלמיד להשתת� בבחינות במועד  -ככלל   .ג
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      במהל# הסמסטר השני לגבי קורסי� שהתקיימו , 'אלבחינה יתקיי� לאחר מועד ) 'מועד ב(מועד נוס�   .ד
בחלק מ� הקורסי� . 'ובמהל# החופשה השנתית לגבי קורסי� שנתיי� וקורסי� מסמסטר ב' בסמסטר א

החוזר בשני , בקורס סמסטריאלי. בחופשת הפסח 'בראשו� עשוי להתקיי� מועד השהסתיימו בסמסטר 
�  .'סמסטר בשל הקורס המתקיי� ב 'אבו זמנית ע� מועד ' סמסטר אשל הקורס מ 'ביחול מועד , הסמסטרי

  
בי� מחמת אילוצי� , זהא� נבצר מתלמיד לגשת למועד  .של הקורס שהשתת� בו 'אהתלמיד ייבח� במועד   .ה

ישיי� ובי� מחמת אילוצי� א) בחינות חופפי� בקורסי� שוני� שהתלמיד חייב בה� יכגו� מועד( וסדהמשל 
)�של קורס ג� תלמיד אשר רוצה  'ברשאי לגשת למועד  .'בהוא רשאי לגשת למועד , )אבל, מחלה, מילואי

, 'ע� קבלת ציו� הבחינה של מועד א, על תלמיד כאמור להודיע על כ# מייד, 'א לתק� ציוני� שקיבל במועד 
�  . למזכירות תלמידי

  
תלמידי� שנבצר מה�  .יי� בשנה אינה זכות אוטומטיתהרשות להבח� פעמ – )'מועד ג(מועד בחינה מיוחד   .ו

 ונבצר' ג� תלמידי� שנבחנו במועד א. אינ� זכאי� למועד בחינה מיוחד', ונבחנו במועד ב' להבח� במועד א
האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק  .אינ� זכאי� להבח� במועד בחינה מיוחד', מה� להבח� במועד ב

  :ל�במקרי� מיוחדי� כמפורט לה
  

1.  � :בגלל שירות מילואי�להבח� תלמידי� שנבצר מה
        -  �  ).'או ב' א(ששרתו בשירות מילואי� פעיל באחד ממועדי הבחינות תלמידי
        -  � .בתקופת הלימודי�) במצטבר(ימי� ומעלה  21ימי� רצופי� או  14ששרתו תלמידי
בכל , עיי� לפניה� זכאי להבח� במועד בחינה נוס�ימי� ומעלה בתקופת הבחינות או בשבו 4מי ששרת  -    

  .0.8מספר ימי מילואי� כפול : בחינה שתתקיי� בטווח מספר ימי� מתו� שירותו על פי הנוסחה כלהל�
 

    זכאית למועד , תלמידה שילדה בתקופה של עד שלושה שבועות לפני בחינה ולא השתתפה בבחינה  . 2        
  .מיוחד              

 
 .במקרי� נוספי� לשיקול דעת הדיק� בלבד    .3

  
  
תוגשנה לא יאוחר משבוע ימי� לפני קיו� המועד , קורס ובחינות סו� בקשות למועד מיוחד של בחינת ביניי�  .ז

לא , במידה שלא יוגשו בקשות עד שבוע לפני מועד הבחינה. מיוחד ותלווינה בהצגת אישורי� מתאימי�ה
 .תתקיי� בחינה

עד שבועיי� (לה� בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כ# מראש  תלמידי� שאושרה  .ח
 .יקבלו ציו� אפס בבחינה, )לפני מועד הבחינה

  .ג� א� הוא נמו# מהציו� הקוד�, בחינה הוא הקובע/הציו� המאוחר יותר בקורס  .ט
  

בהצגת אישורי�  ,אחתהאפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודי� 
  .מתאימי� ובהתא� לנהלי�

  

  שאליה� נרש� , בשו� מקרה לא נית� להשמיט קורסי�: או לא הגיש סמינר/ו תלמיד  שלא  ניגש  לבחינה  .י
  .ג� א� לא קיבל בה� ציו� סופי, מגליו� הציוני�, תלמידה     
  
  אלא א�, מדי� באותה שנהבסו� כל שנת לימודי� נערכות בחינות מעבר בקורסי� הנל: בחינות מעבר  .יא
  .נקבע אחרת      
  
 רה בקורס מסוי� במש# שנת הלימודי� ובשל כ#ותלמיד שלא מילא אחר דרישת המ: שלילת הזכות להבח�  .יב

, לא יהיה רשאי להבח� בשני המועדי� שבאותה שנה, המורה שלא להתיר לו לגשת לבחינת המעבר החליט
 המורה רשאי ג� להחליט שעל התלמיד להבח� במועד. קנותויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש בהתא� לת

  .בלבד 'ב
  
  בחינות ביניי�. יג
  . כמועד מיוחדהמועד השני מוגדר , אחד בלבד מועדבחינות הביניי� ל.   1     

  במקרי� בה� משקל בחינת הביניי� עולה  .מהציו� הסופי 25%משקל בחינת הביניי� לא יעלה על .   2
  .יימו שני מועדי�יתק, 25%על       
במועד הראשו� או שנבח� ומעוניי� לשפר יוכל לעשות זאת במועד השני ביניי� התלמיד שלא נבח� בבחינת . 3

  .מועד זה יחשב כאחד משני המועדי� המיוחדי� שבה� רשאי תלמיד להבח� בשנה). מועד מיוחד(
  
, רק במקרי� חריגי� במיוחדאלא . פהבחינות בעל  רכז האקדמילא מתקיימות במ ,ככלל: בחינות בעל פה. יד

מורה המקצוע ומורה נוס� שיקבע על ידי , תיער# בפני שני מורי�, בעל פה הבחינה שאושר. ובאישור הדיק�
  .הדיק�



  91

 

  
. תלמיד שכתב ידו אינו קריא יפנה בכתב על מנת לקבל אישור לשיכתוב בחינות: בחינות בכתב בלתי קריא. טו

בי� על ידיו ובי� על ידי , לפי בחירתו, או להדפסה, מיד להעתקה בכתב יד קריאצילו� של הבחינה יינת� לתל
התלמיד יצהיר כי הבחינה המועתקת היא העתק . להחזיר את השכתוב שבוע מיו� הבחינה תלמידעל ה. אחר

ייחשב הדבר כאילו צויי� עליה בהערה מילולית , לא הוחזר השכתוב במועד. מדוייק של הבחינה המקורית
  ".שלנכ"

  
. כ בשנתו� ובאתר האינטרנט בתחילת השנה"מפורסמי� בדתאריכי הבחינות : פרסו� מועדי הבחינות. טז

  .המועדי� המיוחדי� יפורסמו באתר האינטרנט במהל# השנה
  
  :תלמיד יורשה להשתת� בבחינה בתנאי� המפורטי� להל�: תנאי� להשתתפות בבחינה. יז
  ;לא נית� לרשו� קורס בדיעבד, הקורס רשו� בתכנית הלימודי� שלו.  1
  ;הוא מילא את הדרישות האקדמיות של הקורס.  2
  ;הוא הציג בכניסה לאול� הבחינה תעודה מזהה.  3
  .עמד בתנאי תשלו� שכר הלימוד . 4
  
על התלמידי� לקיי� את כל הוראות ההתנהגות החלות עליה� בזמ� בחינה לפי : התנהגות בזמ� בחינה. יח

תלמידי� שיעברו על . ולהישמע להנחיות המשגיחי�" טוהר הבחינות"ו# כדי שמירה על ת, תקנו� המשמעת
  . ההוראות יועמדו בפני ועדת משמעת

  
עליו לשבת . דקות לפני תחילת הבחינות 15על התלמיד להיות בכניסה לאול� הבחינות : ניהול הבחינה. יט

בכניסה . (ל התלמיד תיבדק בכניסה לאול�זהותו ש .באול� שנקבע לו ברשימת הנבחני� שעל לוח המודעות
  ).וזהותו ייבדקו במהל# הבחינה תעודתו .תעודה מזההלאול� יוודאו המשגיחי� שברשות התלמיד יש 

  
  תלמיד שאיחר לבחינה לא יהיה זכאי  .דקות לא יורשה להבח� בבחינה 30 -תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ. כ

ד חצי שעה לאחר תחילת המבח� וזאת בתנאי שא� תלמיד לא יצא כניסתו תתאפשר ע. לקבל את זמ� האיחור
   .מהבחינה

  
 להעביר תלמיד , לפי שיקול דעתו, המשגיח רשאי. התלמיד ישב כפי שיפורס� ובהתא� להוראות המשגיחי� .כא

  .ממקומו למקו� אחר בכל עת
  

שת לכ# בשאלו� הבחינה אלא א� כ� ניתנה רשות מפור', בספרי� וכו, אי� להשתמש בבחינה במחברות .כב
")�בשו� מקרה לא . כל החפצי� ירוכזו באול� הבחינה בהתא� להוראות המשגיחי�"). ספרי� פתוחי

  . תותר הכנסת מחשב לבחינה
  
 וכ� ירשו� זאת על גבי , לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה: חומר עזר. כג

   .ב"פתקי� וכיו, לשימוש בתנאי שאי� בו כל רישומי�חומר עזר יותר . שאלו� הבחינה
  

דקות לפחות אחרי חלוקת  30אלא כעבור , תלמיד לא יורשה לעזוב את אול� הבחינה מסיבה כלשהי. כד
וייחשב כמי שהשתת� , עליו להחזיר למשגיחי� את השאלו� ואת מחברת הבחינה, במקרה כזה. שאלוני�ה

  .בבחינה
  

מבחני� ב. בשו� מקרה של עד שעתיי� לא תותר יציאה לשרותי�במבחני� : תי�כללי� ליציאה לשירו. כה
�בכל מקרה יש להימנע מלהפריע . המשגיחי�תנת� יציאה מבוקרת על פי החלטת  ,שאורכ� עולה על שעתיי

  .הנבחני� בכיתה לשאר
  

  !יענש באופ� חמור ביותר, שיתפס בעבירת העתקה תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 
  
  .סור לנבחני� לשוחח ביניה� או להעביר חומר כלשהו זה לזהא .כו

  
הנבח� ירשו� את שמו ואת מספר תעודת הזהות כולל שתי ספרות הביקורת על התלוש המחובר למחברת  .כז

הנבחני� יניחו את תעודות הזיהוי שלה� על . אי� לרשו� במחברת הבחינה ש� או סימ� אחר לזיהוי. הבחינה
  .הבחינה השולח� לפני תחילת

  
טיוטה תיכתב . אי� לכתוב בשוליי�. על עמוד אחד של כל ד�, בכתב ברור ונקי, יש לכתוב את התשובות בעט .כח

בראש . ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה) של מחברת הבחינה בלבד(רק על צידו השני של הד� 
  .המחברת אסור לתלוש דפי� מ�". טיוטה"עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור 

  
  .יגיש המשגיח תלונה לועדת המשמעת, במקרה של הפרת ההוראות והתקנות .כט
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ולעזוב בשקט את , למשגיח) א� יידרש, ובכלל זה שאלו� הבחינה(ע� סיו� הבחינה יש למסור את המחברת  .ל
  .אול� הבחינה

  
נה ככל הדרוש להבהרת המוסמ# יהיה באול� הבחי/המורה :נוכחות המורה או המוסמ$ על ידו בבחינה. לא

במועד המיוחד . להשיב על שאלות התלמידי�, ויהיה זמי� בקרבת מקו� בכל מהל# הבחינה, שאלות הבחינה
  .לא חלה חובת נוכחות על המורה או המוסמ#

  
בחינה ארוכה יותר . אלא באישור הדיק�, שעות 3מש# הזמ� המוקצב לבחינה לא יעלה על : מש$ הבחינה. לב

זאת למעט הבחינה לתלמידי� שאינ� דוברי . והחלק השני יתקיי� לאחר הפסקה, פוצלמשלוש שעות ת
  .מש# זמ� הבחינה יצוי� על גבי שאלו� הבחינה. עברית

  

תלמידי� שאינ� שולטי� בעברית משו� שלא למדו בבית ספר : התאמות לתלמידי� שאינ� דוברי עברית. לג
אשר מבקשי� לקבל בשל כ# תוספת זמ� לכתיבת ו, או באוניברסיטה ששפת ההוראה בה� היא עברית

� .בסמו# ככל האפשר לאחר קבלת� ללימודי�, יפנו בכתב לדיק� באמצעות המזכירות, בחינותיה

יהיו  ,לשנתו� 6.א.4תלמידי� כאמור שהתקבלו ללימודי� לאחר שעברו בבחינת כניסה בעברית כאמור בסעי� 
החל מהשנה . נה בשנתיי� הראשונות ללימודיה�זכאי� לתוספת זמ� של רבע שעה על כל שעת בחי

השלישית ללימודיה� יהיו זכאי� תלמידי� כאמור לתוספת זמ� של רבע שעה על כל בחינה הנמשכת עד 
�  .ולתוספת זמ� של עשר דקות נוספות על כל שעת בחינה נוספת, שעתיי

לגשת לבחינת כניסה  ידרשו, תלמידי� כאמור שהתקבלו ללימודי� ללא שעברו בחינת כניסה בעברית
  ב .4ויחולו עליה� סעיפי� , כתנאי לקבלת תוספת הזמ� האמורה, כאילו היו תלמידי� חדשי�, בעברית

    .בשינויי� המחוייבי�, ג לשנתו�.4 -ו
  

הדיק� רשאי לפטור מתקנה זו בחינות  . מחברות הבחינה תועברנה לבדיקה בעילו� ש�: בדיקת הבחינות. לד
 .המורה ימסור את הציוני� למזכירות תו# חודש מיו� קיו� הבחינה .מצדיקות זאת כשהנסיבות ,מסוימות

מורה האמור לתת ציו� בבחינה או . במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש# זמ� בדיקת הבחינה
אל הדיק�  יפנה, או במקרה של ניגוד ענייני�)  'ב� זוג וכו, אח, הורה, בת, ב�(עבודה לתלמיד שיש לו קשר אליו 

י מורה נוס� או ינקוט כל אפשרות אחרת "י מורה אחר או ע"ימסור את העבודה לבדיקה ע, לפי שיקולו, אשר
  .הנראית לו 

  
בי� האפשרויות  יוצע לו לבחור ,לאחר שהובהר סופית כי מחברת הבחינה של התלמיד אבדה: אובד� בחינות. לה

  : הבאות
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות, ה ציו�לפני שנית� עלי במקרה של אובד� מחברת

  .לגשת לבחינה חוזרת. 1
  ).ציו� מילולי" (השלי�"לקבל ציו� . 2 
    ובתנאי שהמורה או ועדת , א� היו כאלה, לקבל ציו� על סמ# ממוצע ציוניו החלקיי� באותו הקורס. 3 

  .ההוראה הסכימו לכ#     

  
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות ,ציו� הילעאובד� מחברת לאחר שנית� במקרה של 

  .השארת הציו� על כנו. 1       
  .לגשת לבחינה חוזרת. 2       

  
נית� לראות ולקבל מחברות בחינה רק בתו� מועד ההסברי� ג� א� התלמיד אינו : שמירת בחינות והחזרת�. לו

חודשי� מתו� המועד  3בחינה תו# באישור המורה יוכלו התלמידי� לקבל את מחברות ה. מעוניי� לערער
�  .לאחר מועד זה תושמדנה המחברות ללא כל הודעה נוספת. שהוקצב לערעורי

  
  
  

  ציוני�. 8
  
באישור  .מ� הציו� הסופי 30%שמשקלו יגיע עד כדי , רשאי המורה לקבוע במקצועו ציו� חלקי: ציוני� חלקיי�. א

  .קלו של הציו� החלקילהגדיל את מש, במקרי� מיוחדי�, ורההדיק� יוכל המ
  
רשאי המורה להחליט על מת� ציו� מיטיב , בשיעור בו לא יינת� ציו� חלקי עבור השתתפות: )בונוס(ציו� מיטיב . ב

עד (נקודות והוא יתווס� לציו� הסופי במקצוע  7ציו� מיטיב לא יעלה על  .לתלמידי� שהצטיינו במהל# השיעור
  ). נקודות 100לשיעור של 

  
 ,מ� הציו� הסופי במקצוע 40%ה להחליט על מת� ציו� מג� עבור השתתפות טובה עד כדי וררשאי המ: ציו� מג�  .ג

  ).100מתו# (נקודות  45 -ובלבד שציונו של התלמיד בבחינה לא יהיה נמו# מ
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. כללי התיקנו� נקבעו בועדת הוראה ומטרת� לשמור על אחידות בסיסית בציוני הקורסי� השוני�: תיקנו�. ד
  .פורט יותר על כללי התיקנו� נמצא בתחנת המידע באתר האינטרנטמידע מ

  
מה� חובותיה� בקורס ומהו משקל� היחסי של , בתחילת הקורס, המורה יודיע לתלמידי�: ציו� סופי בקורס. ה

השתתפות , בחינות מעבר, הציוני� הסופיי� ניתני� על סמ# עבודות בית. חובות אלה בקביעת הציו� הסופי
�ת סו� קורס לא נית� להמיר בחינבשו� מקרה . הורהבחינות ביניי� ודרישות מיוחדות של המ ,בלימודי
  .בעבודה

  
מועד , בלבד' לשפר ציו� במועד ב יוכל, המבקש לשפר ציו� באותה שנה בה למד את הקורס תלמיד: שיפור ציו�. ו

הציו�  .יו� בשנת הלימודי� הבאהיוכל לשפר צ זהשלא יוכל לגשת למועד  תלמיד. מיוחד לא נועד לשיפור ציו�
  .בחינה הוא המחייב ג� א� הוא נמו# מהציו� הקוד�/יותר בקורס המאוחר

המבקש לשפר ציו� בשנה שלאחר מכ� יוכל לבחור א� ברצונו לשפר את כל המטלות בקורס או לגשת  תלמיד 
תא� לשקלול שנעשה שקלול הציו� יהיה בה, במידה שבחר לגשת רק לבחינה הסופית. רק לבחינה הסופית

מועד מיוחד לא נועד , בלבד' ב-ו' נית� לשפר ציו� רק במועדי א. את הקורס תלמיד באותה שנה בה למד ה
  .לשיפור ציו�

היא על , כ# שיהיה תוא� לחומר הנלמד בשנה בה הוא מבקש לשפר את ציונו, האחריות על השלמת החומר
  .התלמיד בלבד

  .ולחתו� על טופס בקשה לשיפור ציו�לפנות למזכירות  תלמיד על ה     
  

לגשת  70-60בי�  הסופי בקורס נע ושציונ  תלמיד יוכל, במקצועות החובה בלבד -  שיפור ושמירה על ציו� מג�
או מיוחד /ו' מועד ב. 60ישמר לו בכל מקרה ציו� מג� , יכשל תלמידבמידה וה. ואת ציונ ולשפר בשנה לאחר מכ�

פעמי� בלבד במהל#  3נית� יהיה לממש הסדר זה . ינ� נכללי� בקטגוריה זובאותה שנה שבה נלמד הקורס א
  .התואר כולו

  
  למנויי הציוני� יפורסמו  .לא יקבל ציו� בבחינה, תלמיד שניגש לבחינה בלי שהיה זכאי לכ#: פרסו� ציוני�. ז

� של תלמידי� מבחני/תרגילי�/עבודות ציוני .על לוחות המודעות בעילו� ש�ובתחנת המידע , מיילביט
  .המשמעתי בעניינ�לא יפורסמו עד תו� הברור  , החשודי� בהעתקה

  
  סול� הציוני�. ח

  100-95  מעולה
  94-85  טוב מאוד

  84-75      טוב
  74-65  כמעט טוב

  64-60  מספיק
  59-0  נכשל

  
    

  
  
  
  
  
   :ערעורי� על ציוני בחינות  .ט

1 . �. ערעורי� במהל# לימודיו לתואר בוגר 5תר כל תלמיד יהיה רשאי להגיש לכל היו -הגבלת מספר הערעורי
   ).החלטה על הורדת ציו� תספר(אלא רק ערעורי� שנדחו , במכסה זו לא יכללו ערעורי� שיתקבלו

  
2 .�המתרגל פגישת הסבר על / ה ורבמקצועות החובה המשפטיי� יקיי� המ -פתרו� כתוב /מועד הסברי

שוקל הגשת ערעור זכאי לראות את מחברתו על פי תלמיד ה .פרס� פתרו� כתובי או לחילופי� הבחינה
הערות בגו� (פה -ובמידת האפשר לקבל מהמורה הסבר בכתב או בעל, באתרהמועדי� שיפורסמו 

רק , תלמיד רשאי לערער על ציוני בחינה, במידה ויתקיי� מועד הסברי� ).הבחינה דינ� כדי� הסבר בכתב
�  :א� מילא את התנאי� הבאי

�נכח במועד ההסברי  .א.  
  . מתרגל/ ה ורבסיו� מועד ההסברי� החזיר את המחברת המקורית למ  .ב

  
3 .�  או לחילופי� מהמזכירות  ,תלמיד שהוציא את מחברת הבחינה מהכיתה בה מתקיי� מועד ההסברי

�ג� א� נעשתה טעות , יהיה זכאי להגיש ערעור לא, מכל סיבה שהיא ,במידה שלא יתקיי� מועד הסברי
  .חישוב

  
, תו# שבוע ימי� מיו� מועד ההסברי�, יוגש בכתב בעילו� ש� על טופס מיוחד המצוי במזכירותהערעור . 4

בקורסי בחירה נית� יהיה להגיש את הערעור תו# שבוע ימי� מיו� החזרת . אלא א� נאמר אחרת
ורק לתוכ�  א# נימוקי הערעור יתייחסו. להגשת הערעור בטופס יפרט התלמיד את נימוקיו. המחברות
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אי קבלת הערעור תגרו� קשיי� מיוחדי� : יש להימנע מנימוקי� אחרי� שאינ� שייכי� לעניי� כגו�. נההבחי
ערעור לא מנומק  .ב"למערער או שנסיבות אישיות או אחרות מנעו בעד המערער מלהתכונ� לבחינה וכיו

  !לא יבדק
  

בימי� . תהמודעוגבי לוחות � ובשעות שיתפרסמו על בימי בלבד רכז האקדמיאת הערעור נית� לכתוב במ. 5
נית� להכניס כל . נקצה כיתה ומשגיחה ותלמיד המעוניי� לערער יוכל לכתוב את הערעור בכיתה זו אלו 

  !לא נית� לצל� את מחברת הבחינה בשו� מקרה.   חומר עזר
  

בחינה הציו� שייקבע לאחר הבדיקה יהיה ציו� ה, לבדוק את הבחינה מחדש המורההחליט  -ה ורהחלטת המ. 6
)�תימסר לתלמיד על גבי העתק הטופס  המורההחלטתו המנומקת של ). ג� א� הוא נמו# מהציו� הקוד

�  . תלמידעד החלטתו ישאר בתוקפו הציו� שעליו ערער ה, תו# שלושה שבועות מיו� פרסו� הציוני
  

7 .�    התלמיד ג� את בערעור יפרט . רשאי להגיש את ערעורו לדיק�, תלמיד הסבור כי קופח מטעמי� אישיי
  .הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות לדיק�

  
א� בחינה היא או  הדיק� רשאי לשלול את אפשרות הערעור בבחינה א� הציו� נית� על ידי יותר מבוח� אחד. 8

אי� זכות ערעור על ציו� של בחינה בעל פה שנערכה במעמד "). אמריקאית"בחינה " (ברירה"בצורת שאלו� 
  .ח� אחדשל יותר מבו

    
הערעור ידחה על הס� א� המערער ציי� את שמו על גבי טופס הערעור או מחברת הבחינה או הבהיר את . 9

  .זהותו בדר# אחרת או א� הערעור מתבסס על נימוקי� שאינ� רלוונטי� לבחינה
  

  

  הכרה בקורסי�. 9
  
בקשה להכיר בלימודיו יוכל להגיש , רכז האקדמיקורס הנדרש במ במוסד אקדמי מוכרלמד ש תלמיד. א

�א# לא יאוחר , יש להגיש לפני תחילת הקורס, בצירו� האישורי� המתאימי�, בקשה להכרה. הקודמי
אישור הבקשה או דחייתה היא . תלמידי�הבקשות יימסרו באמצעות מזכירות . משבועיי� לאחר פתיחתו

  .האשר רשאי להתייע  ע� מורה המקצוע או ועדת ההורא, בסמכותו של הדיק�

  
בפקולטה או מכללה אחרת בקורסי� משפטיי� רק א� נלמדו  המוסד יכיר: הכרה בקורסי� משפטיי�. ב

היק� שעות , וזאת לאחר בדיקת הסילבוס ,והתלמיד היה תלמיד מ� המניי� בפקולטה זו, למשפטי� באר 
השני� שקדמו  3 - ובתנאי שהקורס נלמד ב, הדרישות האקדמיות, זהות המורה, הציו� שנית� בקורס, ההוראה

  . בקשה להכרה בקורס תוגש בכתב לדיק�. לבקשת ההכרה
  
קורסי� שנלמדו במוסד . מרכז האקדמיציו� ממוצע משוקלל יחושב רק על סמ# קורסי� שנלמדו במסגרת ה .ג

  .לא ייכללו בחישוב הציו� הממוצע המשוקלל, המרכז האקדמיי "אחר והוכרו ע
  
  .שכר לימודחה מהנפטור מקורסי� אינו מזכה ב. ד
  
בקורסי� שניתנו  תלמידרשאי להכיר בלימודיו של , הדיק�: חדש לשנת לימודי� מתקדמת תלמידקבלת . ה

�תיבדק , לצור# כ#. י הדיק�"או ציו� אחר שיקבע ע, לפחות" עובר"א� קיבל בקורסי� אלה ציו� , במוסדות אחרי
הדיק� יסכ�  .רכז האקדמי� הניתני� בממידת ההתאמה של הקורסי� שנלמדו במוסדות האחרי� לקורסי

, במוסדות השכלה אחרי� ואשר נלמדו על ידי, את רשימת הקורסי� שהוכרו לו, כזה תלמידלגבי כל , בכתב
  .סיכומי� אלה יוכנסו לתיקו האישי. תלמידויפרט את תכנית הלימודי� המחייבת את ה

  
  
  
  

  פסקת הלימודי� וחידוש�ה. 10
  

 , הלימוד לאחר שנרש� ושיל� את שכר, לימודיו או שלא להתחיל בה�תלמיד המבקש להפסיק את   .א
  . יגיש לדיק� בקשה בכתב שבה יפרט את הטעמי� לכ#

  
הפסיק . לפי התנאי� שקבע מרכז האקדמיתהיה חזרת התלמיד ללימודי� ב, אישר הדיק� את הבקשה  .ב

שוב וללמוד יהא דינו לכל דבר וא� ירצה ל, וסדיתבטלו לימודיו במ, תלמיד את לימודיו ללא אישור הדיק�
  .'ועניי� כדי� כל מועמד חדש המבקש להתקבל לשנה א

  
  .במקרי� מיוחדי� ובתנאי� שיקבעו על ידו רשאי הדיק� לאשר בדיעבד הפסקת לימודי�  .ג
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  .לא תאושר הפסקת לימודי� לתלמיד שטר� מילא אחר תנאי המעבר משנה לשנה  .ד
 

  עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור  , לפחות, תלמיד שסיי� שנת לימודי� שלמה  .ה
  יהיה זכאי להמשי# בלימודי� על פי שיקול דעת הדיק�  - לשנה הבאה בשעת הפסקת לימודיו        
  .ובתנאי� שיקבעו על ידיו       

  
של תלמיד שהפסיק את לימודיו לתקופה העולה על  מרכז האקדמיהדיק� יקבע את די� לימודיו הקודמי� ב  .ו

  .אחתשנה 

  
  חזרה על קורס. 11
  
באישור הדיק� רשאי תלמיד לחזור פע� אחת על קורס בשנה או בסמסטר שלאחר : הרשות לחזור על קורס. א

לש� כ# על התלמיד לחזור ולרשו� . שנת הלימודי� שבה למד את הקורס לראשונה ובה נית� הקורס בשנית
�  .בטופס הלימודי� ולשל� שכר לימוד בהתא

רשאי הדיק� להסתמ# על שיקולי� אקדמיי� , כאמור לעיל, בקשת תלמיד לחזור על קורס שרבהחלטה שלא לא
קורס מוגבל משתתפי� או עדיפות : כגו�(וכ� שיקולי� מינהליי� ) תלמיד למד כבר קורס מתקד� יותר: כגו�(

�  ).לתלמידי� אחרי
  
  .  בות השוטפי� בקורסתלמיד שנכשל בקורס חייב לחזור ולמלא אחר החו: פטור מחובות שוטפי�. ב
  
  .אפילו הוא נמו# מהציו� המקורי, הציו� המאוחר יותר הוא המחייב  :ציו� הקורס. ג
  
הדיק� רשאי לקבוע קורסי� בה� ייאסר על התלמיד לחזור על הקורס : הגבלת זכות החזרה בקורסי� קיימי�. ד

�� רשאי תלמיד לחזור במהל# הלימודי� הדיק� רשאי להגביל את מספר הקורסי� עליה. א� נבח� בו בשני מועדי
  .לתואר

  
    

  
  
  
  

  תנאי מעבר. 12
  
יגדיר את רשימת הקורסי� , לפי הנחיות ועדת ההוראה, הדיק�: רשימת הקורסי� והציוני� הנדרשי�. א

הנדרש בקורסי� ) או למעלה מזה 60(שתלמיד חייב להשתת� בה� בכל שנת לימוד ואת הציו� המינימלי  
  .מוסדד יורשה להמשי# בלימודיו הסדירי� בכדי שהתלמי ,אלה

  
שהשיג בשנת לימודיו הראשונה ממוצע , תנאי להמש# לימודיו של תלמיד הוא: ממוצע הציוני� המינימלי. ב

  .בטופס הלימודי� רכז האקדמיבתוכנית הלימודי� שאושרה על ידי המלפחות  60ציוני� של 
  
שלושה קורסי�  בלפחות) בקורס 60ציו� (י� בציו� הנדרש תלמיד שלא השל: 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א. ג

�יוכל לא ' וב' במועדי א, או כלל לא נבח�דיני עונשי� ותורת משפט , דיני חוקה, דיני חוזי�: מ� הקורסי� הבאי
  .מוסדלהמשי# וללמוד ב

  
  ציו� משוקלל כתנאי מעבר לשנה מתקדמת. ד

לפחות בכל הקורסי�  60א השיג ציו� ממוצע משוקלל של תלמיד לא יעבור לשנת לימודי� גבוהה יותר א� ל
�  .תלמיד כאמור חייב לשפר את ציוניו שנה לאחר מכ�. באותה שנה, בה� קיבל ציוני

  
תלמיד יחשב כתלמיד שנה מסויימת א� הוא לומד לפחות שלושה מקורסי החובה של : תוק% שנת לימודי�. ה

  .אותה שנה
  
  
ל בקורס חובה חייב ללמוד אותו מחדש בשנה הראשונה לאחר השנה שבה תלמיד שנכש: כשלונות בבחינה. ו

לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד הקורס כדי� כל יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד מחדש , דינו. למד אותו
יהיה התלמיד זכאי , לא נית� קורס כזה מחדש. להרש� לקורסי� בה� נכשל תלמידבאחריותו של ה. את הקורס

נוס� , הורשה התלמיד ללמוד ולהיבח� בקורס .צב לבחינה בשנה האמורה בלי ללמוד את הקורס מחדשלהתיי
  .יובא הכישלו� בחשבו�  לכל דבר, על אלה שהוא חייב בה� ונכשל בבחינה באותו קורס
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 מכ� אחר של י�מועדכל התלמיד שנכשל בקורס כלשהו פע� אחת ובשל שרות צבאי נבצר ממנו להתייצב ב .ז
א� , באותו קורס בשנת הלימודי� שלאחר מכ�) בשני מועדי�(יורשה להתייצב לבחינה , ותה שנת לימודי�אב

על תלמיד כזה יחולו השינויי� שחלו בחומר . מבלי שישתת� בלימודי�, אותו קורס נלמד מחדש בשנה זו
השנה בה ייבח� הציו� החלקי והציו� המיטיב שקיבל באותה שנה בה למד את הקורס יועברו אל . הנלמד
א� לא נית� ציו� חלקי או ציו� מיטיב בשנה . ומשקל� בציו� הסופי לא ישתנה, לצור# חישוב הציו� הסופי, בקורס

  .יהיה הציו� שיקבל בבחינה הציו� המלא והסופי, בה למד את הקורס
  
לעניי� , מחדש ודינו תלמיד שלא התייצב לבחינה בקורס חובה חייב לחזור וללמוד אותו: אי התייצבות לבחינה. ח

  .כדי� יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד מחדש את הקורס, כל החובות הכרוכות בלימוד אותו קורס
  
לאפשר לתלמיד להיבח� בקורס מבלי ללמוד אותו , מטעמי� מיוחדי�, רשאי, ה הקורסמורהדיק� בתיאו� ע�  .ט

  .בכפו� לכל תנאי שיקבע, ינה הסופיתמלבד הבח, או לשחררו מכל חובה הכרוכה בלימוד הקורס, מחדש
    
  
אול� תלמיד שסיי� את כל . תלמיד שייכשל בקורס אחד ארבע פעמי� יופסקו לימודיו: מספר כשלונות מירבי. י

יהא הדיק� רשאי לאשר לו להבח� פעמיי�  - פרט לקורס חובה אחד שבו נכשל ארבע פעמי� , לימודיו לתואר
להגיש עבודה ולהיבח� , בהסכמת מורה הקורס, או לאשר לו, ורס מחדשלאחר לימוד הק, נוספות בשנה אחת

  . עליה
  
רק ' רשאי להירש� מחדש כתלמיד שנה א, תלמיד שלימודיו הופסקו בעקבות ארבעה כשלונות באותו קורס .יא

�  .ולאחר שיעמוד בתנאי הקבלה שיהיו בתוק� בעת חידוש הרשמתו, כעבור שלוש שני
  
  

  זכאות לתואר. 13
  
ובכלל זה ( מרכז האקדמיתלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלי� את כל התחייבויותיו ל : תנאי זכאות. א

  :כמפורט להל�, והשלי� את כל חובותיו האקדמיי�) ההתחייבות הכספית
  

  .ה� מבחינת היק� הקורסי� וה� מבחינת הרכב� וסדהשלי� את לימודיו על פי דרישות המ .1
  

  .י� הנכללי� בממוצע ציוניובכל הקורס, לפחות 60קיבל ציו�   .2
 

  .לפחות 60השיג ממוצע ציוני� סופי בכל לימודיו של   .3
  

מורכב מכל הציוני� שקיבל התלמיד בסיו� כל קורס " בוגר"ציו� גמר לתואר  : משקל מרכיבי ציו� הגמר. ב
� מעוגלי�הינ, הציוני� הסופיי� המופיעי� בגליו� הציוני� .ז שהוענקו לכל קורס"ומשוקלל על פי מספר נ .

  .המצוי במחשב, כולל עד שתי ספרות אחרי הנקודה, חישוב הממוצע לתואר נעשה על פי הציו� המדוייק
  
  
הציו� המספרי יקבע את רמת הסיו� ואת מעמדו היחסי של התלמיד : הגדרה מילולית של התואר בתעודה. ג

, )ה נמו# מהס� שייקבע לכל רמהבתנאי שהציו� לא יהי(באותו מחזור  מרכז האקדמיבקרב כלל המסיימי� ב
�  :בהתא� לכללי� הבאי

  .ומעלה 95מציו�  -בהצטיינות יתרה  
  .85ציו� ס� מינימלי  -עליוני�  20%בהצטיינות 

  
  
  
  
  
  
  

  קביעת ממוצע הציוני�. 14
  
כל הציוני� שקיבל התלמיד בסיו� : )מצטייני סיו� תואר ומצטייני רשימת דיק�(ציוני� הנכללי� בממוצע . א
ז שהוענקו "פי מספר נ-וישוקללו על. קורס ייכללו בציו� הממוצע לאותה שנת לימוד וכ� בציו� הממוצע לתוארה

ז לתואר אשר בה� רשאי כתלמיד "מספר הנ. ייכלל רק הציו� המאוחר, חזר תלמיד על בחינה או עבודה. לכל קורס
  .מוגבל ,לקבל ציו� מילולי

  
  :וני� המפורטי� להל� לא ייכללו בחישוב הממוצעהציציוני� שאינ� נכללי� בממוצע   . ב
  



  97

 

  כפי שאושר   , ציוני� בקורסי� שהתלמיד נבח� בה� בלי שהיו רשומי� בטופס הלימודי� שלו  .1
  .י מזכירות התלמידי�"ע      
  .אינה משתקללת בממוצע הציוני�, "השלי�", "סיי�", "עובר", "פטור" -הערכה מילולית כ  .2
  
   
ידווחו  רכז האקדמילימודי� מאוניברסיטאות אחרות שהוכרו לצור# המש# לימודי� במ: יי�זיכויי� אקדמ. ג

  .ולא יוכנסו  לממוצע, ללא  ציו�" פטור"כ
  
  :חישוב הממוצע לשנת לימודי�. ד

  .משקל הציו� בכל קורס יקבע לפי מספר נקודות הזכות שנקבעו לו .1
  א ממוצע כל הציוני� הסופיי� שקיבל התלמיד הציו� הממוצע המשוקלל של שנת לימודי� מסויימת הו. 2

בכלל� ג� קורסי� משנה קודמת שהתלמיד חייב בה� וג� קורסי� אחרי� שהתלמיד . באותה שנה
�  .הורשה ללמוד אות

  .לא יכללו קורסי� שתלמיד לא ניגש בה� לבחינה. 3
  
  

  תלמידי� מצטייני�. 15
  
  רשימת הדיק�. א

הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה , י� המצטייני� בכל שנתו� לימודי�ברשימת הדיק� יכללו תלמידי� ותיק
מרכז שלא ממשיכי� לימודיה� ב תלמידי�כולל , מתלמידי תוכנית הבוגר 10%במספר שלא יעלה על 

או  85 -אינו נופל מ)  לפי ההרכב שיפורט להל�(ממוצע הביניי� השנתי שלה� ו בשנה שלאחר מכ� האקדמי
  . מס� גבוה יותר

  
  :אופ� חישוב הממוצע לרשימת הדיק�. ב

  .ז בשיעורי חובה"נ 36יחושבו  תלמידלכל  :'שנה א

על פי  ז"נ 34יחושבו  תלמידלכל  :)שלומדי� משפטי� ללא חטיבה במנהל עסקי� תלמידי�( 'שנה ב

   .ז בקורסי בחירה"נ 4 - ו חובההז בשיעורי "נ 30 :הפירוט הבא

ז "נ 30: על פי הפירוט הבא ז"נ 38יחושבו  תלמידלכל  :)עסקי�חטיבה במנהל י� שלומדי� תלמיד(' שנה ב

   .ז בקורסי החובה בתחו� מנהל עסקי�"נ 8 -המשפטיי� ו חובההבשיעורי 

ז בקורסי "נ 8 -ו חובההז בשיעורי "נ 30:  על פי הפירוט הבא ז"נ 38יחושבו  תלמידלכל  :'שנה ג

  .יו�סמינר/בחירה

 תלמידאות� עשה ה, קורסי חובה של שני� אחרות ).'של שנה ד לבדמקצועות החובה ב(ז "נ 10 :'שנה ד

  .לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת הדיק�' בשנה ד

  : על פי הפירוט הבאז "נ 36 יחושבו תלמידלכל : בשנה שלישית' ד+'אקדמאי� שלומדי� את שני� ג      
  .)ירהז בח"נ 6 ,'ז שנה ד"נ 10', ז שנה ג"נ 20( ז בשיעורי החובה"נ 30 
  

לא , שלא יהיה לו את מכסת הנקודות הנדרשת על פי ההרכב המפורט ג� בחובה וג� בבחירה תלמיד  .ג
  .יוכל להכלל ברשימת הדיק�

  
שמשלי� קורסי  תלמיד. לכל שנתו� יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכי� לאותה שנה  .ד

 .וצע לרשימת הדיק� באותה שנהמקצועות אלו לא יכללו בחישוב הממ, חובה משני� קודמות
  
ציוני� שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטייני� טנטטיבית על לוחות המודעות לא יכללו בממוצע  .ה

 .לחישוב הצטיינות
  
לא יכללו בשו�  המועדי� המיוחדי�ציוני  .בלבד' ב -ו' הציוני� לצור# שיקלול הממוצע יכללו רק את מועדי א .ו

  .מקרה
  
לא יוכל להכלל " תלמידי� מצטייני�"כפי שמפורט בתקנו� בסעי� , שאי� לו את מספר הנקודות הנדרש מידתל .ז

�הנקודות שלו לחישוב הממוצע יפחת ' שקיבל פטור מקורס חובה ומס' שנה ד תלמיד. ברשימת המצטייני
 .לא יכלל ברשימת המצטייני�, ממספר נקודות החובה הנדרש בשנה זו

  
תכנית חלקית וממוצע ציוניה� אינו נופל ב שהחלו לימודיה�ממספר התלמידי�  1%תכלול  רשימת הדיק� .ח

  .ז בשיעורי בחירה"נ 4 -ז בשיעורי חובה ו "נ 16: ז על פי ההרכב הבא"נ 20לפחות  י�והלומד 85מציו� 
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נו נופל מציו� ממספר התלמידי� הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה וממוצע ציוניה� אי 1%רשימת הדיק� תכלול  .ט
85 �  .על סמ# לימודי� אקדמאי� קודמי� ואינ� מגיעי� למספר הנקודות הנדרש, אשר קבלו הכרה בקורסי

אקדמאי� שקיבלו הכרה בקורסי� א# מגיעי� למכסת הנקודות  .ז"נ 28לצור# חישוב הממוצע ילקחו בחשבו� 
  .ה� לומדי�בו  הממוצע עבור� יחושב על פי מכסת הנקודות הנדרשת בשנתו�, הנדרשת

  
תלמידי� הסבורי� שה� זכאי� להיכלל . שמות המועמדי� לרשימת הדיק� יפורסמו על גבי לוח המודעות .י

�רשימה זו היא . ברשימה ואינ� מופיעי� בה יפנו בכתב למזכירות תו# שבועיי� מיו� פרסו� רשימת המועמדי
תלמידי� שנכללו . א יכלל ברשימה הסופיתשפורס� ברשימה זו ל תלמידיתכ� כי . טנטטיבית ואינה סופית

כ� יצויי� הדבר . ושמותיה� יפורסמו על גבי לוח המודעות, י הדיק�"ברשימת הדיק� יקבלו תעודה חתומה ע
�  .בגיליו� הציוני

  
אלא א� קבע הממונה או ועדת , תלמיד אשר הורשע בעבירת משמעת לא יהיה זכאי להכלל ברשימת הדיק� .יא

� .כי אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל להכלל ברשימת הדיק�, � מיוחדי� שירשמומטעמי, הערעורי
  
   
  

  מסירת מידע על התלמיד. 16
  
  קבלת המידע תעשה . תלמיד זכאי לקבל מידע הנמצא אודותיו במאגר הציוני� : לתלמיד עצמו. א

  של אד� אחר  התלמיד רשאי לייפות בכתב את כוחו. תלמידי�י פנייה של התלמיד למזכירות "ע
  .לקבל את המידע שהוזכר

  
  .וסדמידע על ציוני התלמיד יהיה פתוח בפני רשויות המ: רכז האקדמילרשויות המ. ב
  
   רכז האקדמיימסרו כל פרטי� אודות התלמיד לאד� או לגו� כלשהו שמחו  למ לא: לגופי� חיצוניי�. ג

  .של התלמידאלא על סמ# בקשה , )פרט למסירת מידע המחוייבת על פי חוק(
  
  
  
  

  שימוש בתוכנות מחשב. 17
  
אסור להעתיק תוכנות מחשבי� אלו . מותר השימוש רק בתוכנות מחשב חוקיות רכז האקדמיבמחשבי המ .א

שימוש במחשב הינו א# ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה  .ואסור להשתמש בה� בתוכנות מועתקות
  .אחרת

  
יש להישמע להוראות איש . רכז האקדמיהוראות החוק ולנוהלי המהתלמיד חייב להשתמש במחשב בהתא� ל .ב

, או מחדל העלול לגרו� נזק למחשב/ו, ולהימנע מכל פעולה וסדהמחשבי� ושאר הגורמי� המוסמכי� במ
  .או למידע המאוחסני� בו/לנתוני� ו

  
ידי המשתמש בכל או אשר הגיעו ל/בתוכנות אשר הועתקו שלא כדי� ו רכז האקדמיהמ יאי� להשתמש במחשב .ג

�  .דר# שיש בה משו� הפרת חוק זכויות יוצרי
  
או כל הנובע /נתוני� ו, תוכנות, אחראי כלפי התלמיד בכל דר# שהיא לגבי המידע ואיננ רכז האקדמיהמ .ד

או אובד� שעלול להיגר� לתלמיד כתוצאה מהשימוש /מהשימוש שנעשה במחשב ולא ישא באחריות לנזק ו
  .במחשב

  
או לש� השגת גישה בלתי חוקית /לש� פריצה למערכות אחרות ו רכז האקדמיהמ ימש במחשבאי� להשת .ה

  .הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת וא� עלולה להוות עבירה פלילית. אליה�
  
  הדפסת עבודות בספריה. ו

במידה  .כדי למנוע אפשרות העתקה, את המחשב בגמר עבודתו לכבותתלמיד שמדפיס עבודות בספריה חייב 
  .ג� הוא יעמוד לועדת משמעת, שלא יעשה כ� ועבודתו תועתק

  
  !יענש באופ� חמור ביותר, שיתפס בעבירת העתקה תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 
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  פרסו� סיכומי הרצאות. 18
  
- שהופצו בעבר על" מחברות בחינה"לרבות ( מרכז האקדמיעותק פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית� ב  .א

  .ה באותו הקורסורשל המ מראש ובכתבייעשה א# ורק באישור ) י אגודת הסטודנטי�יד
  
  .הפרת הוראה זו מהווה עבירת משמעת בי� א� יש בכ# פגיעה בזכויות יוצרי� ובי� א� לא  .ב

  
  
  

  ובעיות בריאות תלמידי� בעלי ליקויי למידה. 19
  
  תלמידי� בעלי ליקויי למידה. א

במידה והוא סובל , בכפו� לנהלי המרכז האקדמי, ויהיה זכאי לנוהלי בחינה מיוחדי�יוגדר כלקוי למידה  תלמיד
  :ההפרעות הבאותאחת ממ
  
  .דיסגרפיה או הפרעות שפה אחרות, דיסלקציה. א
  .בעיות קשב וריכוז. ב
  .בעיות קיבולת זיכרו� עבודה. ג
  

�היו זכאי� להתאמות במסגרת סעי� י לאהסובלי� מבעיות כגו� חרדת בחינות או בעיות רגשיות אחרות  תלמידי
  .זה

מאבח� ליקויי , אבחו� מנוירולוג ח"דויפנה בכתב לדיק� ויצר� לפנייתו , אשר סובל מאחת מהלקויות דלעיל תלמיד
 .מוסמ# על ידי משרד החינו# לעסוק באבחו� ליקויי למידהמאבח� אשר פסיכיאטר או כל , פסיכולוג, למידה

�ל# החודש הראשו� ללימודיגיש במהלה בקשות להקלות יש.  
  
  .איננ מתחייב לקבל את המלצות המומחהרכז האקדמי המ 
  
  תלמידי� בעלי בעיות בריאות. ב

�ונזקק להתאמות בתנאי הבחינות , תלמיד אשר עקב בעיות בריאות אינו מסוגל להיבח� בתנאי הבחינה הרגילי
ואת המלצות הצוות הרפואי , � את בעייתויפנה בכתב לדיק� ויצר� לפנייתו טפסי� רפואיי� המתארי, שלו

  . להתאמות הנדרשות
  .או בסמו# להתעוררות הבעיה הרפואית, התלמיד יגיש את בקשתו במהל# החודש הראשו� ללימודיו

  
  .מתחייב לקבל את המלצות הצוות הרפואי ואיננ ז האקדמיכרהמ
  

  .חדשו מדי שנה לפי הצור#ועל התלמיד יהיה ל, תוק� האישור יחול על אותה שנת לימודי� בלבד
  
  

  הוראות כלליות. 20
  
  שינוי הוראות. א

  לגרוע , להוסי� עליה�, תקנה וכלל בשנתו� זה, רשאיות תמיד לשנות כל הוראה רכז האקדמירשויות המ
  הודעה על שינויי� . ג� במש# שנת הלימודי�, בכל עת �לפי שיקול דעת, מה� או לבטל� בכלל

�  ג� א� השינויי� נקבעו או הוחלט , כפו� תמיד לשינויי� כאלה סדותלמיד במ. כאמור תתפרס
  .עליה� לאחר שהתחיל את לימודיו

  
  בקשות מיוחדות. ב

  לתת לתלמיד הקלה מחובה המוטלת עליו על , בנסיבות מיוחדות ויוצאות מ� הכלל, הדיק� רשאי
  :אופ� הגשת בקשות מיוחדות. פי התקנו�

  
  .מוגשות דר# המזכירות לענייני תלמידי� אקדמירכז הבקשות תלמידי� לרשויות המ .1

  
  .ואליה� יצורפו האישורי� הנדרשי� לפי הנסיבות, יוגשו וינומקו בכתב, בקשות כאמור .2

 

  .בכתב תלמידתשובה לבקשות ימסרו ל .3
  
  פרסו� הודעות לתלמידי�. ג
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 .טטרנבאתר האינו רכז האקדמיהוראות והודעות לתלמידי� מתפרסמות על לוחות המודעות של המ
ירות הודעות קיימת אפשרות להצטר� בתשלו� לש .התלמידי� חייבי� לעקוב בקביעות אחר הודעות אלו

  .תלמידי� לפרטי� יש לפנות למזכירות, מייל ביט
  
  אגודת הסטודנטי�. ד

� –ז "התשס, לחוק זכויות הסטודנט 21שעומדת בכללי סעי� , הסטודנטי� זכאי� להקי� אגודת סטודנטי
ראה בנציגי י רכז האקדמיהמ. הבחירות יתקיימו בתיאו� ע� ראש המוסד. ור אליה את נציגיה�ולבח, 2007

שהורשע בועדת משמעת  תלמידכיר בילא  וסדהמ, ע� זאת. את נציגי הסטודנטי�, אגודת סטודנטי� כאמור
�ערעורי� אלא א� כ� לא נגזר עליו עונש הרחקה בפועל או על תנאי והממונה או ועדת ה, כנציג סטודנטי
  .כי אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל לשמש כנציג סטודנטי�, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, קבעו בפסק הדי�

  
  

  נציב קבילות סטודנטי�. 21
  

  אשר יפעל בהתא� , כנציב קבילות סטודנטי�, נה מרצה מ� הסגל הפנימי של המוסדימ ראש המוסד
  .2007 -ז "התשס, לחוק זכויות הסטודנט 22לסעי� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות ה
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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 תקנו� הספרייה
  

  :השאלה
  .ספר מבוקש מושאל ליומיי�. ספרי� ניתני� להשאלה עד שבוע ימי� בלבד

  .תדפיסי� ניתני� להשאלה בלבד א# לא להזמנה
  .ספרי� ותדפיסי� ע� סרט אדו� לא ניתני� להשאלה

  .ספרי� ותדפיסי� ע� סרט לב� ניתני� להשאלה
�  .סדרות ופסקי די� אינ� ניתני� להשאלה, כתבי עת, מילוני�, יקלופדיותאנצ, אוגדני

  .פריטי� 5נית� לשאול עד 
  

  :החזרת ספרי�
  .16:00החזרת ספרי� תתבצע עד השעה 

  . כל איחור בהחזרת ספר נרש� במחשב
  .ליו� < 10איחור בהחזרת ספר יחייב הטלת קנס 

  .איחורי� גוררי� הגבלת השאלה 3
  .לדרוש החזרת ספר ג� לפני המועד שנקבעהספרייה רשאית 

  
  

  :הארכת מועד השאלת ספרי�
  .בתקופת המבחני� לא נית� להארי# השאלת ספר. יש לבוא ע� הספר לש� הארכתו

  ).לא תתבצענה הארכות נוספות(יחזיק ברשותו ספר בהשאלה עד שבועיי� ימי�  תלמיד
  

  :הזמנת ספרי�
�  .נת ספרי� מתבצעת א# ורק על פי תורהזמ. לא נית� להזמי� ספר לתארי# מסוי

  ).לא נית� להזמי� ספר כל עוד יש עותקי� על המד�(הזמנת ספר תתבצע א# ורק א� כל העותקי� הושאלו 
הספר . לה� ממתיני� ספרי� מוזמני� תלמידי�מדי יו� בשעות הצהריי� תתפרס� על לוח המודעות רשימת 

  ).נתו� לשיקול דעת� של הספרניות(דעה יומיי� מיו� פרסו� ההו 19:00יישמר עד השעה 
  

  .מוטלות החובה והאחריות לעקוב אחר הרשימה תלמידעל ה
  
  :בד� ספרי�וא

  .שאיבד ספר חייב לרכוש ספר חדש במקומו קורא
  

  :כללי התנהגות בספרייה
  !בספרייה חובה לשמור על השקט

  .אסורה הכנסת מכשירי פלאפו� לספרייה
  .אי� להכניס מזו� ושתיה

  .ו� אסורהעיש
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  שכר לימוד ותשלומי�תקנו� 
  שכר לימוד

  : ידי הנהלת המוסד מדי שנה- גובה שכר הלימוד נקבע על
  
 ח למשלמי� במזומ� את כל הסכו� עד"ש  27,000 קבע לס#נ ט"שכר הלימוד לשנת הלימודי� תשס .1

        �  ).תשלומי� חודשיי� שווי� 10 -ב  נית� לשל�. (למשלמי� בתשלומי� תתווס� הצמדה. 8/200/1026ליו
  
  כפי שייקבע     , התלמידי� יחוייבו בשלוש השני� הראשונות בתשלו� מלא של שכר הלימוד. א.   2

  .משכר הלימוד המלא 1/2 -ובשנת הלימודי� הרביעית יחוייבו התלמידי� ב , מדי שנה          
  

. ו בשלוש השני� הראשונות בתשלו� מלא של שכר הלימודיחוייבאקדמאי� , לעיל' אק "על א� האמור בס. ב      
 ואקדמאי� שילמד .משכר הלימוד המלא 10% –ב יחוייבו בשנת הלימודי� הרביעית  ואקדמאי� שילמד
  .משכר הלימוד המלא 50% –ב יחוייבו ית שיחמבשנת הלימודי� ה

  
  תלמידיגבו בנפרד ובהתא� לצורכי האגודת הסטודנטי� יותשלומי� נלווי� כגו� תשלומי� לביטוח לאומי .   3

  .והחלטת המוסדות הנוגעי� בדבר
  
4. �  בתו� תקופת הרישו� ולאחר עריכת השינויי� במערכת הלימודי� זכאי�  : אישור לימודי

       �  .בקשה לאישורי� נוספי� כרוכה בתשלו�. התלמידי� לקבל אישורי לימודי� וגיליו� ציוני
  
  :חצי שני�אשר ילמד מעבר לשלוש ותלמיד  .5

  .שכר לימוד  350%ישל�  -עבור שלוש שני� וחצי   .א
  

ללא קשר להיק� שעות , משכר הלימוד לאותה שנה 10%ישל�  –עבור כל שנה נוספת או חלק ממנה   .ב
 . יחשב כשנת לימוד מלאה נוספת –של השנה הרביעית ' סמסטר ב –לעני� זה  .הלימוד

    שכר  370%שני� ישל�  4.5תלמיד שילמד , שכר לימוד 360%� שני� ישל 4תלמיד שילמד : לדוגמא             
  .  שכר לימוד 370%שני� ישל� א� הוא  5תלמיד שילמד , לימוד 

  
 4 -פחות מ, שהנה לאחר שלוש שני� וחצי, במידה ויילקחו בשנה כלשהי, לעיל' ק ב"על א� האמור בס  .ג

� .משכר הלימוד 2.5%ישל� התלמיד עבור כל קורס , קורסי
  

6.   
  

בכפו� למועדי התשלו� שנקבעו לאותה שנה ובכל מקרה עד לסיו� , חייב לשל� שכר לימוד מדי שנה תלמידכל 
תלמיד ר לימוד חלקי יבטל את זכותו של התשלו� שכ. לימודיו באותה שנה ולפני התייצבותו לבחינות באותה שנה

  .לגשת לבחינות
  .ל זכותו לסיו� לימודי� וקבלת תעודהיחשב כמוותר ע, התקנו� קובע כי מי שלא ישל� במועד

  .לא יוכל להירש� להמש# לימודי� א� לא עמד בתנאי התשלו� שנקבעו בשעת קבלתו תלמיד
  .מרכז האקדמישלא שיל� מלוא שכר הלימוד לא יהא זכאי לקבלת אישורי� שוני� מה תלמיד

  
  

  מלגות
  במקרי� חריגי� בלבדמשכר הלימוד  25%עמיד לרשות התלמידי� הנזקקי� מלגות עד גובה י מרכז האקדמיה
)�  ). לא כולל תשלומי� נלווי

ועדת . יפנה לוועדת המלגות בבקשה להענקת מלגה, י�שאינו יכול לשאת בהוצאות הכרוכות בלימוד תלמיד
לפי מפתח  תלמידי�המלגות תבדוק כל בקשה תו# התחשבות בהישגי� האקדמיי� ובמצבו הכלכלי של ה

  .במקרי� חריגי� וקשי� במיוחד ותית� מלגות עדיפויות
  

היק� . רשאי להעמיד מלגות שנתיות ג� לתלמידי� שישמשו כרכזי ספורט או ישתתפו בנבחרות ספורט וסדהמ
 וומבלי שיש עלי, הבלעדי ולפי שיקול דעת רכז האקדמיי המ"המלגה והתנאי� להענקתה ייקבעו מעת לעת ע

די� אלו על כתב התחייבות המסדיר את התנאי� להענקת רשאי להחתי� תלמי וסדהמ. מחוייבות כלשהי בכ#
  .המילגה

  
  .תלמיד שמפסיק לימודיו לא רשאי לקבל מלגה ויהא עליו להחזירה

  
מלגה על בסיס , באותה שנה על בסיס סוציו אקונומי שהורשע בועדת משמעת לא זכאי לקבל מלגה תלמיד

  .קת המלגות יהיה עליו להחזיר את המלגה שקיבלהורשע לאחר חלו תלמיד במידה ו. פעילות חברתית לא תשלל
  

לא יוכל , המזכה במלגה וסדשמשתת� בפרוייקט של המ תלמיד, רכז האקדמילא נית� לקבל מלגה כפולה מהמ
  .וסדלקבל מלגה נוספת מהמ
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שסיי� שלוש וחצי שנות לימוד  תלמיד .באותה שנה תלמיד סכו� המלגה יהיה יחסי לשכר הלימוד אותו שיל� ה

שלומד תוכנית חלקית ויהיה זכאי  תלמיד. משל� עבור השלמות בלבד לא יהיה זכאי להגיש בקשה למלגהו
  יקבל את החלק היחסי על פי אחוזי התשלו� אות� משל� באותה שנה ובכל מקרה לא יותר , למלגה

  .100% - מ
  .סכו� המלגה יקוזז מ� החוב, שבעת חלוקת המלגות חייב כס� תלמיד

  
  
  

  ביטול הרשמה
ודמי , תשלו� עבור ערכת רישו�: לא מוחזרי� לו בשו� מקרה הכספי� הבאי� - מועמד שהתקבל וביטל לימודיו 

�  .מדמי המקדמה 50%יוחזרו  15/09/08עד  –תשלו� המקדמה . רישו
  

  חופשת לימודי�
ל שלאחר שנת "תלמיד שבקשתו תאושר יחוייב בשנה. המבקש שנת חופשה יגיש בקשה למזכירות תלמיד

 תלמיד. משכר הלימוד המלא בנוס� לשכר הלימוד הרגיל 10%ופשה בתוספת חידוש לימודי� בס# של הח
  .רכז האקדמישבקשתו תאושר יחויב בדמי רישו� כפי שנהוג לגבי תלמיד חדש שנרש� למ

  
  

  הארכת לימודי�
א� בקשתו . ר לכ#תלמיד שלא סיי� את לימודיו בתו# שלוש שני� וחצי ומעוניי� להמשי# בלימודיו יבקש אישו

  .לימודי� מעבר לשלוש וחצי שני�לעיל לעני�  5יחוייב בשכר לימוד נוס� כאמור בסעי� , תאושר
  
  

   חזרה על קורסי�  ומסירת עבודות באיחור
יחושבו קורסי� אלו כחלק , המבקש לחזור על קורס למטרת שיפור ציו� או בשל קורסי� בה� נכשל תלמיד

משכר לימוד  2.5%התשלו� על כל קורס נוס� יהיה . כסת השעות לחיוב שכר לימודמתכנית הלימודי� ויכללו במ
  .מלא

  
י� שקיבלו אישור אקדמי למסור באיחור עבודה משנה קודמת ירשמו את הקורס בתכנית הלימודי� תלמיד

  .ל"ויחוייבו עליו בשכר לימוד לפי הנ
  .די� ולא תחוייב בתשלו�לא תירש� בטופס הלימושל אותה שנה  1231/עבודה שנמסרה לפני 

  
  חובת תשלו�

�או מילוי טפסי� /הסדרת התשלו� הראשו� ו. התלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד במלוא� ובמועד
תלמיד אשר לא יסדיר את תשלו� המקדמה . ללימודי� ה� התחייבות חוקית של התלמיד לתשלו� שכר הלימוד

על פי הרשו� , בנוגע למקדמה. מי הרישו�  אינ� מוחזרי� בכל מקרהד. לא ייקלט טופס לימודיו, לשכר הלימוד
  . בתקנו�

  
  

  הפסקת לימודי�
  

יודיע , ומסיבות כלשה� החליט להפסיק את לימודיו, שהחל לימודיו בשנת הלימודי� או טר� החל לימודיו תלמיד
  .הודעות טלפוניות לא תחשבנה, רכז האקדמיעל כ# במכתב רשו� למ

  .יחשב כממשי# לימודי� וידרש לשל� את מלוא שכר הלימוד, ע בכתב על הפסקת לימודיותלמיד שלא יודי
  
  
  

  תקנו� החזר שכר לימוד – ביטול לימודי�
  

  :שברצונו להפסיק לימודיו תלמיד הודעה על הפסקת לימודי� והתשלו� בו חייב ה
  

  הסכו� בו חייבי�  תארי$
  מהמקדמה 50%  15/09/08עד 

  מהמקדמה 75%  16/09/08-30/09/08
  המקדמה כולה  01/10/08-26/10/08

  
  .אלו שנרשמו לאחר התאריכי� המפורטי� לעילי� כולל תלמיד הכלל לגבי ביטול לימודי� חל על כלל ה :הערה

  
�  .תשלומי� 8 -תשלו� יחסי לפי חלוקה ל+ תגבה מקדמה , החל מתחילת שנת הלימודי
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  .דצמבר וינואר, נובמבר, תשלומי� לחודשי� אוקטובר+ במקדמה תלמיד שמבטל לימודיו בינואר יחוייב : לדוגמא
  

  .ישל� כאילו למד כל החודש, שיודיע על ביטול לימודי� באמצע חודש תלמיד

   
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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  תקנו� משמעת

  הגדרות -' סימ� א

  

  :בתקנו� זה יהיה למונחי� הבאי� המוב� כדלקמ�

  

  :אלהאחד מ" רכז האקדמיהמ"

1. �  ; ")רכז האקדמיהמ" -להל� ( המרכז האקדמי למשפט ולעסקי

  

  ;רכי הוראה או מחקרולצ ואו מסונ� אלי רכז האקדמיכל מוסד הנמצא בשליטת המ .2

 

כגו� , "מרכז האקדמיתלמיד של ה"נמצא בו לצורכי לימוד או מחקר כ רכז האקדמיכל  מוסד שתלמיד המ .3

  ';לשכה לסיוע משפטי וכד; ספריה אקדמית; לענייני משפחה בית המשפט

 

  .רכז האקדמיהדרכה או מחקר מטע� המ, מי שממלא תפקיד הוראה    "מורה"

  

  .ואינו מורה יואו בשירות רכז האקדמיאו אד� המועסק על ידי המ רכז האקדמיעובד המ"   עובד"

  

המשמעת שיקבעו לתקנו� זה  וכ� עבירות על כללי   13העבירות המפורטות בסעי� כל אחת מ" עבירת משמעת"

  .שידול או סיוע לעבור עבירות כאמור, לרבות ניסיו�, רכז האקדמימעת לעת ויפורסמו בדר# המקובלת במ

  

   "תלמיד"

מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשו�  -כתלמיד  ויד- ונתקבל על רכז האקדמימי שנרש� ללימודי� במ .1

  .כולל בחופשת הלימודי�, כתלמיד

  
  ;הדחייה תמרגע הרשמתו ועד קבלת הודע - ובקשתו נדחתה , למידמי שהגיש מועמדותו להתקבל כת .2

  
  ;א# טר� קיבל תעודה, מי שסיי� את חוק לימודיו .3

  
  ייחשב כתלמיד לעניי� תקנו� זה עד סו� השנה , מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודי� מסוימת .4

  ;א� א� הפסיק לימודיו לפני תו� שנת הלימודי�, האקדמית

 

  או הפסיק    /ג� לאחר שסיי� ו -  רכז האקדמיאו שהציג מועמדותו למ אקדמירכז המי שהיה תלמיד במ .5

רכז בקשר למעשי� שעשה בעת  שהיה תלמיד או מועמד קבלה למ -או נדחתה מועמדתו /לימודיו  ו

  .האקדמי
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  רשויות   המשמעת -' סימ� ב

  

  רשויות  המשמעת)  1
  
: להל�( המורכבת מהממונה על המשמעת -המשמעתועדת , הדיק�: ה� רכז האקדמירשויות המשמעת במ  .א

  .וועדת הערעורי� לענייני משמעת") הועדה" - להל� (, וסגניו) הממונה
  

או מי שימונה על , רכז האקדמיל המ"מנכ. מזכיר ועדת המשמעת וועדת הערעורי�, התובע: רשויות אחרות  .ב

  .ידו ישמש תובע בדיו� המשמעתי

  

  בחירת  הממונה  וסגניו )  2
  
  .לתקופה קצובה רכז האקדמייק� ימנה את הממונה מקרב מורי המהד  .א
  

  .בהסכמת הדיק� ,שהוא ג� ממלא מקו�, לו סג�רשאי למנות הממונה   .ב

  

  הרכב ועדת המשמעת)  3
  
  היא רשאית לדו� ג� בהרכב של שניי� , אול�. ועדת המשמעת תדו� בהרכב של ד� יחיד  .א

  .א� החליט על כ# הממונה, )הממונה וסגנו(
  

תכריע דעתו של , בי� לעניי� ההכרעה עצמה ובי� לעניי� העונש, קרה של מחלוקת בי� הממונה לבי� סגנובמ  .ב

  .הממונה

  

  ממונה וסג�)  4
  

די� החלטה או פסק די� של סג� כדי� החלטה של . כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת מסורה ג� לסגנו
  .הממונה לכל דבר ועניי�

  

  ת  המועדי�חלוקת  התיקי� וקביע)   5
  

י� מסוי� כפי יפי החלטה לענ-פי הנחיות כלליות או על-חלוקת התיקי� בי� הממונה לסגנו וקביעת הדיו� יקבעו על
  .שיקבע הממונה

  

  מזכיר ועדת המשמעת)   6
  
  ").המזכיר" -להל� " (מזכיר ועדת המשמעת"ימנה את  ל"המנכ  .א
  

 :פי הנחיות הממונה-משמעתי עלתפקיד המזכיר לטפל בכל ההיבטי� המנהליי� של ההלי# ה  .ב

  .קבלת תלונה ופתיחת תיק תלונה] 1[

  .בהתא� לצור#או מגורמי� אחרי� , מהנתבע, בקשת הסברי� מהמתלונ�]2[

  .משלוח וקבלה של הודעות שונות הקשורות בהלי# המשמעתי] 3[

  .איסו� חומר הראיות וריכוזו בתיק התלונה] 4[

  .          הכרעה בשאלת קיומו של ההלי# המשמעתי בתיק הנדו�העברת התיק לעיו� הממונה לצור# ] 5[

  .ניהול פרוטוקול הדיו� המשמעתי] 6[
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  .מעקב ויישו� אחר החלטות ועדת המשמעת] 7[

  .בהתא� לצור#, סיוע לממונה בביצוע תפקידו  ]8[

  

  הרכב  ועדת  הערעורי�)  7
  

 מרכז האקדמיעורי� חמישה מקרב המורי� בהדיק� ימנה כחברי ועדת הערעורי� ויושב ראש ועדת הער     
  .לתקופה קצובה

  

  

  

  מותב  ועדת  הערעורי�) 8
  

ל ועדת הערעורי� תדו� בערעורי� על החלטות ופסקי די� של הממונה או של ועדת המשמעת במותב ש  .א
  .שלושה

 .מותב ועדת הערעורי� ייקבע על ידי יושב ראש ועדת הערעורי�  .ב

  .ושב ראש המותביושב ראש ועדת הערעורי� ישמש י  .ג

 .לדיוני הועדה יוזמ� נציג של אגודת הסטודנטי�  .ד

 

  המש$  כהונה)  9
  

ה� יהיו מוסמכי� להמשי# , חברי ועדת הערעורי�של נסתיימה תקופת כהונת� של חברי ועדת המשמעת או 
�� תחת�עד שימונו חברי� אחרי, וכ� לנהל כל הלי# חדש, ולסיי� את הדיו� בכל עניי� התלוי ועומד בפניה.  

  

  דיו�  משמעת ושיפוט  פלילי)  10
  
סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשללת על ידי האפשרות של קיו� הליכי� פליליי�   .א

 ידי- עלאו , או על ידי קיו� הליכי� כאלה, ")הנתבע" - להל� (בבית משפט נגד התלמיד שנגדו הוגשה התלונה 

�  .אלה מת� פסק די� או החלטה בהליכי

, עבירה פלילית של תלמיד במהל# בדיקתה של תלונה או במהל# דיו� משמעתיביצוע נתגלה חשד לכאורה ל   .ב

הממונה לא ידו�  .הממונה הודעה ליוע  המשפטי לממשלה בצירו� העתק החומר הנוגע לעניי�ית� על כ# י

  .1977 -ז "התשל, לחוק העונשי� 269וזאת בהתא� לסעי� , בעניי� לפני מת� הודעה כאמור

כתב או שהוגש , רכז האקדמיא� רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניי� מסוי� הנדו� בהליכי� משמעתיי� במ  .ג

רשאי הממונה להחליט על עיכוב ההליכי� המשמעתיי� עד לסיו� הטיפול , אישו� באותו עניי� לבית משפט

, ל עיכוב ההליכי� המשמעתיי�החליט הממונה ע. באותו עניי� על ידי רשויות החקירה או בבית המשפט

 וע� סיומ� יודיע על תוצאותיה�, יעקוב המזכיר אחר מהל# החקירה והמשפט מטע� מוסדות המדינה

  .אשר יכריע בעניי� חידוש ההליכי� המשמעתיי� נגד התלמיד, לממונה

  .פסק די� פלילי מרשיע יהווה ראיה חלוטה לאשמת התלמיד בהלי# המשמעתי  .ד

  

  ות  כלליתשמירת  סמכוי)  11
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סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או עובד לתת   .א

בחינות או פעילות , לש� מניעת הפרעה מצד תלמיד למהל# התקי� של לימודי�, או לנקוט צעדי�, הוראות

  .או עובדבמידה שסמכות כזאת נכללת במסגרת תפקידיו של אותו מורה , רכז האקדמיאחרת במ

הנובעת מהוראות אחרות  רכז האקדמימורה או עובד המ, אי� בהוראת תקנו� זה כדי לפגוע בסמכותו של דיק�  .ב

, לעכב מת� ציו� המרכז האקדמילרבות סמכויות מורה או עובד , או מכוח נוהג, רכז האקדמישל תקנוני המ

 .רעהלדחות בדיקת בחינה או עבודה או להוציא תלמיד מכיתה במקרה של הפ

  
  
  
  
  

  מוסדות משמעת לנושאי� מיוחדי�)  12
  

רשאי הדיק� , מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות של הממונה ושל רשויות המשמעת האחרות הנזכרות בתקנו� זה

�או בהפרת הוראות חוזיות , בהפרת חובות מ� החוק, להקי� גופי� קבועי� שיטפלו בהפרת הוראות תקנוני

�  .בנושאי� מוגדרי

  

  

  

  עבירות   ועונשי� -' סימ� ג

  

  עבירות  משמעת)  13

או  רכז האקדמיבי� כתלי המ, שנעשתה על ידי תלמיד, עבירת משמעת היא אחת או יותר מהעבירות כדלקמ�
  :ומחוצה ל

  .שניתנו על יד� במסגרת מילוי תפקיד�, ואו עובדי ומורי, רכז האקדמיאי ציות להוראות של רשויות המ  .א

או הסתרת , או ביצוע מעשה תרמית, ואו לעובדי ולמורי, וותיילרשו, כז האקדמירמסירת ידיעה כוזבת למ   .ב

  .רכז האקדמיאו בקשר ללימודי� במ רכז האקדמילש� קבלת זכויות במ, מידע ביודעי�

; סירוב להעיד; ובכלל זה המנעות מהופעה להעיד או להשפט, התנהגות בלתי הולמת בפני רשויות המשמעת  .ג

 .חלטה או עונש של רשות משמעתמת� עדות שקר והפרת ה

או בעבודה אחרת שהוטלה על התלמיד , בעבודת גמר, בעבודה סמינריונית, בית- בעבודת, הונאה בבחינה  .ד

 .בקשר ע� לימודיו

בי� במטרה להתקבל בעצמו כתלמיד ובי� במטרה לסייע לאחר , רכז האקדמיהונאה בבחינת כניסה למ  .ה

 .מרכז האקדמילהתקבל כתלמיד ב

 או לעבודה , לעבודת גמר, לעבודה סמינריונית, בית- לעבודת, של הוראות המתייחסות לבחינההפרה   ]1[  .ו

לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהל# בחינה בכתב , אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע� לימודיו

 .פה-או בעל
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]2[  �מיד לעיי� בעבודתו מובהר בזה ומודגש כי אסור לתל, מבלי לגרוע מהנחיות נוספות הניתנות לתלמידי

הכתובה של תלמיד אחר לפני מועד ההגשה ואסור לתלמיד לאפשר לתלמיד אחר לעיי� בעבודתו שלו לפני 

  ).לרבות טיוטה –עבודה (מועד ההגשה 

תעשה א# ורק באמצעות כרטיס הצילו� של התלמיד שכתב את  רכז האקדמיהדפסת עבודה במ] 3[

תחול האחריות להגשת , במקרה של הפרת הוראה זו. תלמיד אחרולא באמצעות כרטיס צילו� של , העבודה

 .דומות על שני התלמידי�/ עבודות זהות 

כולל , רכז האקדמיהפרה של תקנו� או של הוראות או של הסכמי� המתייחסי� לשימוש במתקני המ  .ז

לכיתות או הכנסת מזו� ושתיה , לדוגמא( ומגרשי חניה, שטח פתוח, משרדי�, מועדוני�, אולמות, ספריות

 .)תליית מודעות במקומות שאינ� מיועדי� לכ#

וכ� הפרעה לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי  מרכז האקדמילמחקר או לעבודה ב, הפרעה להוראה  .ח

 .רכז האקדמיהמ מוסדות 

 .זהכובכלל זה גניבה של רכוש , ואו ברכוש אחר המשמש לצרכי רכז האקדמיהמ פגיעה ברכוש   .ט

רכז המ של  ואו תלמידי ועובדי, ובגופ� או ברכוש� של מורי, � פגיעה בכבוד�התנהגות שיש בה משו  .י

או א� נעשתה בתחו� , כעובדי� או כתלמידי�, א� נעשתה עקב או בקשר למעמד� כמורי� האקדמי

 .רכז האקדמיהמ של  ומתקני

 .עישו� במקו� אסור  .יא

 .ציות להוראות קצי� הבטחו� ופקחיוואי  ,רכז האקדמיהמ אי ציות להוראות ולנהלי הנהיגה והחניה בשטח   .יב

רכז מל או בכל חומר כתוב אחר השיי# , רכז האקדמיהמ חדירה או עיו� בלתי מורשי� במאגרי מידע של   .יג

 .האקדמי

 .1998 –ח "תשנ, או התנכלות כמשמעות� בחוק למניעת הטרדה מינית/הטרדה מינית ו  .יד

מראש ללא אישור ) 'וכד" מחברת בחינה"( רכז האקדמימב מת� פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית�   .טו

 .ה באותו הקורסורשל המ ובכתב

 .ובלבד שאינה נופלת לגדר העבירות המנויות לעיל, מוסד להשכלה גבוהההתנהגות שאינה הולמת תלמיד   .טז

רכז מב או בקשר ללימודי�  רכז האקדמיהמ כל התנהגות שמהווה עבירה פלילית א� היא נעשתה בתחו�   .יז

 .רכז האקדמימלאו בקשר  האקדמי

  

  עונשי�)   14

  .ליותר מ� העונשי� המנויי� להל� תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת צפוי לאחד או 
  .פרס לימודי� או מלגה, באופ� אוטומטי יאבד התלמיד את זכותו  לקבל הנחה בשכר  לימוד, בנוס% לעונש

  י� כנציג אגודת תלמידה כ� עשוי התלמיד לאבד את זכותו להימנות על רשימת הדיק� ולייצג את
 .לתקנו� הלימודי� ד.20 -ו י.15הסטודנטי� כמפורט בסעיפי� 
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  .נזיפה או נזיפה חמורה, אזהרה  .א

 .רכז האקדמיהמ מניעת שימוש במתקני   .ב

פסילת עבודת גמר , פסילת עבודה סמינריונית, פסילת עבודת בית, פסילת בחינה שהתלמיד נבח� בה   .ג

די� פסילת בחינה או עבודה כאמור כדי� כשלו� . מיד בקשר ע� לימודיואו עבודה אחרת שהוטלה על התל

 ".0"בציו� 

 .התניית קבלת התואר וסיו� הלימודי� במטלות לימודיות נוספות על אלה שקבועות בתקנו� הלימודי�   .ד

 .במועד מסוי� או במועדי� מסוימי� האיסור לגשת לבחינ  .ה

 .בבחינה או בקורס, הפחתה מהציו� בעבודה  .ו

 .השתתפות בקורס ביטול  .ז

או על סיו� לימודיו למש# תקופה , עיכוב מת� תעודה או עיכוב אישור המעיד על לימודי התלמיד  .ח

 .שתיקבע

 .אישור לימודי� במתכונת של חצי תוכנית בלבד לתקופה שתקבע  .ט

 .ביטול בדיעבד של הכרה בלימודי� של סמסטר אחד או יותר  .י

 .תותלתקופה קצובה או לצמי רכז האקדמיהמהרחקה מ  .יא

לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעידי� על לימודי� , ביטול זכויות או הישגי� בלימודי�  .יב

 .ולרבות שלילת הזכות להכלל ברשימת הדיק� אלה

 .ובכלל זה הטלת חובה להחזיר כספי מילגה ששולמו לתלמיד, שלילת זכאות למלגה  .יג

  .כל עונש אחר התוא� את נסיבות העניי�  .יד

  

  וסמכויות נוספות של הממונה על תנאיעונש )  15

כולו או מקצתו , )'למעט סעי� קט� א(לעיל  14רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש לפי סעי�   .א

על ידי רשויות המשמעת  שתקבענההתנאי הוא שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות . יהיה על תנאי

  .בתקופה מוגדרת

  

אלא א� עבר תו# התקופה שנקבעה על ידי ועדת , את עונשותלמיד שנדו� לעונש על תנאי לא ישא   .ב

אלא א� כ� נקבע , תקופת התנאי תתחיל להמנות מיו� ההחלטה. המשמעת אחת מהעבירות שנקבעו

  .אחרת

 

עד לסיו� תקופת התנאי לא יירש� בגליו� הציוני�  - א� עונש על תנאי מתייחס לציו� בקורס או בעבודה   .ג

 .רס או עבודהשל הנתבע הציו� של אותו קו
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באופ� , הסמכות לגזור כל עונש המפורט בתקנו� כוללת ג� את הסמכות לתת את העונש באופ� חלקי  .ד

 .מסויג או באופ� מותנה

 

כי דבר ההרשעה והעונש יירשמו , בנסיבות מיוחדות ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הממונה רשאי להורות  .ה

אלא א� כ� ציי� הממונה , ליו� הציוני� לאחר שנתיי�רישו� כאמור ימחק מג. בגיליו� הציוני� של הנתבע

 .לא יירש� דבר ההרשעה או העונש בגליו� הציוני�, לא קבע הממונה רישו� כאמור. תקופה אחרת

  

  

  

  פיצויי�)  16

רשאית הועדה , רכז האקדמימועקב מעשה העבירה נגר� נזק כלכלי ל, נמצא  תלמיד אש� בעבירת משמעת

פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק  רכז האקדמימלשל� ל, נש שיוטל עליו או במקומובנוס� לכל עו, לחייבו

  .שנגר� עקב העבירה

  

  אכיפה)  17

  .רכז האקדמימייראו כחוב של הנתבע ל, קנס או פיצויי� שנפסקו  כעונש על נתבע 

  

  הליכי הדיו� -' סימ� ד

  

  המתלונ�)  18

 רכז האקדמיהמ על ידי עובד , מזכיר ועדת המשמעת על ידי מורהתלונה על עבירות משמעת נגד תלמיד תוגש ל

  .או על ידי תלמיד אחר

  

  עיו�   בתלונה)  19

הממונה יחליט בדבר . ע� השלמת תיק התלונה יעביר המזכיר את תיק התלונה לממונה על המשמעת  .א

מחיקת , ביטול הליכי המשמעת – הודעה בדבר החלטת הממונה. המש# הטיפול בתיק תו# זמ� סביר

  .תישלח על ידי המזכיר לנוגעי� בדבר - עיכוב הליכי� או פתיחה בהלי# משמעתי , התלונה

  

  .תיק התלונה יכלול בי� היתר טופס תלונה ואת הראיות שנאספו בתיק  .ב

  

  הודעה בדבר פתיחת  הליכי�)  20

  .תשלח בדואר רשו�") נתבע" -להל� (הודעה בדבר פתיחת הליכי� משמעתיי� נגד תלמיד   .א

  

, כמו כ�. ההודעה תציי� את הרקע העובדתי לתלונה ואת הסעי� בתקנו� אשר בהפרתו נאש� התלמיד  .ב

לתקנו�  28יצויי� בהודעה במפורש כי לנתבע עומדת זכות לעיי� בתיק התלונה בהתא� לסעי� 

 .המופיע בשנתו� תקנו� המשמעתל התלמיד יופנהוכ� ; המשמעת

  

  . לאחר שניתנה לתלמיד אפשרות למסור את תגובתו, תלמיד הממונה רשאי לסגור תלונה שהוגשה נגד  .ג
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  מועד   הדיו�)  21

 - ובתקופת חופשת הקי  ; מועד הדיו� יקבע לא יאוחר משלושי� יו� מיו� קבלת התלונה על ידי הממונה  .א

�  .אלא א� כ� ביקש התלמיד דחיית המועד, לא יאוחר משישי� יו

  

  .ההודעה לנתבע תישלח בדואר רשו� ,כל הנוגעי� בדברע� קביעת מועד הדיו� תשלח על כ# הודעה ל  .ב

  

  

  דיו�  ללא נוכחות הנתבע)  22

ובלבד שנעשתה כל , רשאית הועדה לקיי� את הדיו� בהעדרו, לא הופיע נתבע לדיו� במועד שנקבע  .א

  .יקבל הודעה על מועד הדיו� פעולה סבירה כדי שהנתבע

  

  .מפריע לדיו� ולאחר שהוזהר � בהעדרו א� הואולקיי� דיו הממונה רשאי להורות על הוצאת הנתבע  .ב

 

  .החלטה שניתנה בעקבות דיו� שלא בנוכחות הנתבע תישלח אל הנתבע בדואר רשו�  .ג

  
  דיו� ללא נוכחות הצדדי� בהסכמת הנתבע)  23

רשאי הממונה להחליט כי הדיו� , ולאחר שעיי� בחומר הראיות שבתיק התלונה, לבקשת הנתבע  .א

 .החומר שבתיק התלונה בלבדהמשמעתי יתנהל על סמ# 

  

 .בקשה כאמור תוגש על פי טופס המצוי בידי המזכיר  .ב

  

הועדה לא , אול�. לתקנו� המשמעת 31די� החלטה בעקבות דיו� כאמור כדי� פסק די� כמשמעותו בסעי�   .ג

�  .יב 14, יא 14, י 14 ,ט14 תהיה רשאית להטיל בדיו� כאמור עונש מהסוגי� המפורטי� בסעיפי

  

  בהיעדר הנתבעשניתנה ל  החלטה ביטו)  24

לממונה תו# שבעה ימי� מיו�  רשאי הנתבע לפנות, 22ניתנה החלטת הועדה שלא בפני הנתבע בהתא� לסעי� 

הועדה רשאית לבטל את החלטתה או לשנותה מטעמי� מיוחדי� . שקיבל הודעה על ההחלטה בבקשה לביטולה

  .ולקיי� דיו� מחודש בהחלטה, שיירשמו

  

  הנתבע יצוג )  25

אול� הוא רשאי להיעזר לצור# הצגת הגנתו בפני רשויות המשמעת , הנתבע יהיה נוכח בעצמו בעת הדיו�

  .חבר- בתלמיד

  

  נוכחות   המתלונ�)  26

  .המתלונ� יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיו� ולהבהיר את תלונתו

  

  עדי�)  27

שמיעת העדות תתבצע בהתא� . ור התלונהבעלי הדי� או הממונה על המשמעת רשאי� לזמ� עדי� לצור# ביר

  .תו# שמירה על זכויותיו של הנתבע, לאופ� שיקבע הממונה
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  גילוי  הראיות)  28

  .הנתבע זכאי לעיי� בתיק התלונה לפני מועד הדיו� ולקבל לידיו את העתק חומר הראיות שבתיק

  

  נוהלי    הדיו�)  29

הנתבע יסביר לו את טיב  ועל פי בקשת, ני הנתבעהממונה יפתח את הדיו� על ידי קריאת התלונה בפ  .א

 .התלונה שהוגשה נגדו

  

 .לאחר קריאת התלונה יבקש הממונה את תגובתו של הנתבע  .ב

 

ללא , תהיה הועדה רשאית למצוא אותו אש� על פי הודאתו, הודה הנתבע בעובדות המפורטות בתלונה  .ג

לנקוט בכל פעולה הנדרשת , ת הנתבעעל א� הודא, הועדה תהיה רשאית, אול�. צור# בראיות נוספות

  .לבירור העובדות

 

  .יתנהל ההלי# המשמעתי בהתא� לקבוע בתקנו�, לא הודה הנתבע בתלונה  .ד

 

  .הממונה ינהל את הדיו� ויקבל ראיות בדר# שנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות העניי�  .ה

 

  .פרוטוקול הדיו� ייער# על ידי הממונה או המזכיר וייחת� על ידי הממונה  .ו

 

להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר הראיות או לפירוט , רשאי הממונה להפסיקו, במהל# הדיו�  .ז

  .או להחליט כל החלטה אחרת; לפני שיימש# הדיו� בתלונה, נוס�

  

  דיו�   סגור  ודיו�  פומבי)   30

רת אלא א� החליטה הועדה אח, הדיוני� המשמעתיי� בפני ועדת המשמעת יהיו בדלתיי� סגורות  .א

  .על פי בקשת אחד הצדדי� או על פי שיקול דעתה של הועדה, בהחלטה מנומקת

  

כ� רשאית הועדה ; רשאית הועדה לקבוע מגבלות על כניסת קהל לאול� הדיוני�, הוחלט על דיו� פומבי  .ב

  .להוציא מ� האול� מפריעי� ולצוות על דיו� בדלתיי� סגורות מכל טע� שהוא

  

  פסק  הדי�)  31

עותקי� . די� מנומק בכתב-לאחר סיו� הדיו� בהלי# המשמעתי תית� ועדת המשמעת פסק תו# זמ� סביר  .א

  .ולדיק� ל"למנכ, למתלונ�, של פסק הדי� ישלחו לנתבע

  

  .העותק שישלח לדיק� יתוייק בתיק האישי של הנתבע  .ב
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א� אשמתו בו מתגלה מ� העובדות , הועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואש� בה  .ג

  .מפניה סבירה להתגונ�וניתנה לנתבע הזדמנות , שהוכחו

 

  .אלא א� תחליט הועדה על מועד מאוחר יותר, פסק הדי� ייכנס לתוקפו ביו� מסירתו לנתבע  .ד

 

או , רכז האקדמיהמ הועדה רשאית להחליט על פרסו� פסק די� או החלטה על גבי לוחות המודעות של   .ה

אלא א� כ� , די� יפורס� תו# הסתרת שמו של הנתבעפסק ה. בכל מקו� אחר שהועדה תמצא לנכו�

  .החליט הנאש� אחרת מטעמי� שיירשמו

  

  עיכוב  ביצוע פסק הדי�)  32

הממונה שלא לעכב את פסק   החליט  .על פי בקשת הנתבע רשאי הממונה לעכב ביצוע של פסק די�

  .ועדת הערעורי�רשאי הנתבע לערער על ההחלטה ליושב ראש , הדי�

  

  החלטות   ביניי� -' סימ� ה

  

  אמצעי  ביניי� דחופי�)  33

, רשאי לנקוט באמצעי� דחופי�, ל"המנכלאחר שהתייע  ע� , יהיה הממונה, לאחר הגשת התלונה  .א

הפסקת לימודיו של ; רכז האקדמיהמ הגבלת כניסתו של התלמיד למקומות מסויימי� בשטח  - לרבות 

עיכוב במת� , עיכוב במת� ציו�; רכז האקדמיהמ ד הטלת איסור על שימוש בציו; רכז האקדמימהתלמיד ב

 �וכ� כל החלטה אחרת שתהיה נחוצה להשגת מטרותיו של  –גליו� ציוני� או עיכוב במת� אישור לימודי

  .ההלי# המשמעתי

  

תתכנס ועדת המשמעת במועד סמו# ככל הנית� ולא , נת� הממונה החלטה כאמור בהיעדר התלמיד  .ב

  .� ההחלטהימי� ממועד מת 7 -יאוחר מ

 

  .ולדיק� ל"למנכ, למתלונ�, ישלחו לתלמיד' העתקי� מהחלטת הממונה על פי סעי� משנה א  .ג

 

  .זולת א� נת� הממונה החלטה  אחרת, החלטה כאמור תעמוד בעינה עד תו� ההליכי� המשמעתיי�  .ד

 

, לפי התלונה ,שלגביה, בחינתו או עבודתו, לתקנו� 'ו- 'ד 13נתבע שהועמד לדי� בגי� עבירה על פי סעי�     .ה

תעכב המזכירות מת� אישור אשר , כמו כ�. והנתבע לא יקבל עבורה כל ציו�, תעוכב, נעברה העבירה

תעמוד בעינה עד , הגבלה כאמור. א� יתבקש רכז האקדמיהמ יתבקש על ידי הנתבע בקשר ללימודיו 

�  .זולת א� נת� הממונה החלטה אחרת, תו� ההליכי� המשמעתיי
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  החלטות ביטול)  34

  

ימי� ממועד קבלת  7בתו# , בפני ועדת הערעורי� 34הנתבע רשאי לערער על החלטת ביניי� לפי סעי�   .א

  .ההחלטה

  

אלא א� כ� ייקבע אחרת על ידי הממונה או על ידי , הגשת ערעור לא תעכב את ביצועה של ההחלטה  .ב

�  .ועדת הערעורי

  

  

  ערעור -' סימ� ו

  

  זכות  ערעור)  35

החלטות . ל"או המנכ המתלונ�, ת המשמעת נית� לערעור בפני ועדת הערעורי� על ידי הנתבעפסק די� של ועד

 – 33פי סעי� -למעט החלטה על( ביניי� אחרות של הממונה או של הועדה לא תהיינה ניתנות לערעור ניפרד

  ).34כאמור בסעי� 

  

  

  מועד  הגשת  הערעור)  36

  .לנתבעפסק הדי� בכתב  מיו� מסירתימי�  7 -יאוחר מערעור על פסק די� של ועדת המשמעת יוגש לא 

  

  הודעה  מנומקת)  37

  .בהודעת הערעור יפורטו נימוקי הערעור. עותקי� למזכיר 4 -הגשת ערעור תעשה בכתב ותוגש ב

  

  תשובת  המשיב)  38

העתק . בצירו� פסק הדי� והודעת הערעור לועדת הערעורי�, ע� הגשת הערעור יועבר תיק התלונה  .א

  ").המשיב" –להל� (  לפי העניי�, ודעת הערעור יועבר למתלונ� או לנתבע בהלי# המקורימה

  

תשובת המשיב . בכתב להשיב את תשובתו, ימי� מיו� שהומצאה לו הודעת הערעור 7בתו# , המשיב רשאי  .ב

  .המזכיר יעביר את תשובת המשיב לעיונו של המערער. עותקי� למזכיר 4 - תומצא ב

  

  בטענות  בכת)  39

אול� א� המערער או המשיב לא ביקשו שמיעה , יושב ראש ועדת הערעורי� יקבע מועד לשמיעת הערעור  .א

  .רשאית ועדת הערעורי� להורות על דיו� בערעור על סמ# טענות בכתב ,פה-בעל

  

ערעור על פי טענות המערער ב רשאית ועדת הערעורי� לדו� , לא הגיש המשיב את טענותיו בכתב במועד  .ב

  .בלבד

  

  

  סדרי  הדיו�)  40
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  .יחולו בשינויי� המחוייבי� ג� על ועדת הערעורי�, כל ההוראות הנוגעות לסדרי הדיו� בפני ועדת המשמעת

  

  היק%  הערעור)  41

ולא יורשה למערער או למשיב להציג , הערעור יצטמצ� לבדיקת הממצאי� והמסקנות של ועדת המשמעת

שבעת הדיו� בפני הועדה לא היו , אלא א� נתגלו ראיות חדשות, זאת. ראיות שלא הוצגו בפני ועדת המשמעת

או שראתה ועדת הערעורי� כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק , ידועות לצד המבקש להציג�

  .להתיר הצגת�

  

  די� –פסק )  42

�את החלטתה תית� ועדת הערעורי� , או קבלת הטענות בכתב, סמו# ככל האפשר לאחר שמיעת טענות הצדדי

  .שיומצא לצדדי�, די� מנומק-בערעור בפסק

  

  סמכויות ועדת הערעורי�) 43

כל סמכות הנתונה לועדת המשמעת או לממונה על המשמעת נתונה בשינויי� המחוייבי� ג� לועדת .  א

  .הערעורי� או ליושב ראש ועדת הערעורי� בהתאמה

  

ובלבד שהוגש ערעור על קולת , נשו של הנתבעועדת הערעורי� מוסמכת להחליט ג� בדבר החמרה בעו.  ב

  .העונש

  

  דיו� חוזר וחנינה -' סימ� ז

רשאי יושב ראש ועדת הערעורי� להורות על דיו� חוזר בפני ועדת , לטובתו של הנתבע, התגלו ראיות חדשות )44

  .המשמעת

  

  .הדיק� מוסמ# לחו� תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת )45

 

  .אלא לאחר סיו� הליכי הערעור, ינה על ידי הנתבעבקשה לחנולא תטופל לא תוגש  )46

  

הדיק� יחליט בבקשת החנינה לאחר שעיי� בכל החומר שבתיק ולאחר ששמע את עמדת יושב ראש ועדת  )47

�  .הערעורי

 

להמירו , רשאי הוא להפחית את העונש, החליט הדיק� להפעיל את סמכות החנינה בכפו� לאמור לעיל )48

 .יקת רישו� ההרשעהוכ� להורות על מח, בעונש אחר

  

  .הודעה בדבר החלטת הדיק� בבקשת חנינה תשלח ליושב ראש ועדת הערעורי� ולממונה על המשמעת )49
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  הוראות כלליות - ' סימ� ח

  

  .הודעה שנשלחה בדואר רשו� לכתובת המופיעה בתיקו של התלמיד חזקה שהגיעה ליעדה )50

  

ושאינה קבועה , לניהול ההלי# המשמעתיהממונה רשאי להחליט כל החלטה הנוגעת לסדר הדי� הדרוש  )51

  .בתקנו� המשמעת

  

  .להארי# כל מועד הקבוע בתקנו� זה, מטעמי� שיירשמו, הממונה רשאי )52

  

53( �וכ� לאסו� כל ראיה הדרושה לקבלת החלטה , או המתלונ�/ובכלל� הנתבע ו, הממונה רשאי לחקור עדי

  .בהלי#

 

ג� לשו� רבי� , כל מקו� שבו נכתב בלשו� יחיד; ג� לשו� נקבה במשמע, כל מקו� בו נכתב בלשו� זכר )54

  .במשמע

  

  חובת   הופעה  להעיד)   55

 רכז האקדמיהמ עובד ותלמיד חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיוני� בפני רשויות המשמעת של , כל מורה

  .מילוי הוראה זו על ידי תלמיד מהווה עבירת משמעת- אי. ולהעיד אמת

  

  די�-ביצוע  פסקי)   56

  .ממונה על ביצוע פסקי הדי� וההחלטות ועל הבטחת אכיפת� המלאה ל"המנכ  .א

מורה או , של אכיפת החלטה של רשויות המשמעת על ידי תלמיד, במישרי� או בעקיפי�, הכשלה במתכוו�  .ב

  .עובד תהווה עבירת משמעת

  

  תוק% התקנו�   )57

מבלי ( יקו� יכנס לתוקפו ע� פרסומו ברבי�תוק� הת. התקנו� כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו מעת לעת

  ).עונה על דרישה זו רכז האקדמיהמ פרסו� התקנו� בשנתו� , לגרוע מהאפשרות לפרסמו בדר# אחרת

  
  איסור הטרדה מינית והתנכלות) 58
        

הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית , 1998 -ח "התשנ, חוק למניעת הטרדה מיניתהעל פי 

, הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעתיות, בנוס�. עבירות פליליות ועוולות אזרחיות מהוות

חל על חבר סגל והתנכלות האיסור המשמעתי על הטרדה . רכז האקדמיהמ הקבועות בתקנו� המשמעת של 

  . חבר סגל מנהלי ותלמיד, אקדמי

יכול לפנות בתלונה למשטרה וכ� , ות אלואשר נעברה בו אחת מעביר, רכז האקדמיהמ ת /ה או עובד/תלמיד

נית� להגיש תלונה משמעתית לאחראית לטיפול בתלונות , בנוס�. להגיש תובענה אזרחית לבית הדי� לעבודה

, אשר תטפל בתלונה בהתא� להוראות החוק, רו'סנג ר רינת קיטאי"ד, תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית

  .התקנות ותקנו� המשמעת הרלבנטי
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וכ� אצל האחראית במאגרי המידע המשפטיי� הממוחשבי�  ,למצוא את החוק והתקנות בקבצי החוקי�נית� 

  . לטיפול בתלונות תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  י� המשרתי� במילואי�תלמידנוהל שירותי� מיוחדי� ל
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  כללי .1
 "�  הגדרה –" שירות במילואי

או שרות של מספר רב של , יו� רצופי� 14שרות של לפחות , לצור# כללי� אלה, במילואי� ייחשב שרות
�  .אלא א� נקבע אחרת בסעי� מסויי�, ימי� מצטברי

  
  קבלת זימו�  למילואי� 

יו� יודיע למזכירות תלמידי� על יציאתו  14המקבל זימו� למילואי� לתקופה העולה על  תלמיד )א(
�נושאי� מיוחדי�  תלמידבהודעתו יציי� ה. יו� לפני מועד צאתו למילואי� 14 לפחות, לשירות מילואי

  .אשר לדעתו יזדקק לסיוע
הודעה זאת נדרשת על מנת שנית� יהיה להיער# מבעוד מועד למת� השירותי� הנדרשי� ע� חזרתו   )ב(

� .משירות מילואי
  

  )�"פניה לולת(קיצור שירות /בקשה לדחיית 

הגשת . �"קיצור שרות המילואי� יגיש את הבקשה לולת/ייתהמבקש להגיש בקשה לדח תלמיד  )א(
לרבות , �"יהיו לפי הנוהלי� המקובלי� לגבי ולת) 'המועדי� וכו, לרבות הטפסי� הנדרשי�(הבקשה 
�  .  לוח זמני

 .אי� לעכב את טופס הגשת הבקשה ג� א� אי� תאריכי בחינות   )ב(

� יוגש באמצעות "ערעור על החלטת ולת  )ג(� .מזכירות תלמידי

בקשות מטעמי� כלכליי� יופנו לקציני ערי� . יש להגיש בקשות הנוגעות א# ורק לתחו� האקדמי  )ד(
 .ובקשות אישיות יופנו ישירות ליחידה

כאשר מדובר , ימי� ומעלה בלבד 4� סטודנטי� מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואי� של "ולת  )ה(
 .יופנה החייל ליחידתו, בתקופה קצרה יותר

במידת הצור# יינת� סיוע במילוי הטפסי� והגשת . יג במזכירות תלמידי�טפסי בקשה נית� להש  )ו(
 .הבקשה

 

  סדנאות מעשיות וסיורי�, עבודות, בחינות .2
  בחינות סו% סמסטר 

, זכאי למועד בחינה נוס�' או מועד בחינה ב' שנעדר עקב שירות מילואי� ממועד בחינה א תלמיד )א(
 .נוהל הקיי�על פי ה, באישור הדיקא� וזאת לאחר שהוגשה בקשה

 .בתקופת הלימודי� זכאי למועד נוס�) מצטבר(ימי� ומעלה  21ימי� רצופי� או  14מי ששרת   )ב(

, ימי� ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיי� לפניה� זכאי להבח� במועד בחינה נוס� 4מי ששרת   )ג(
אי� מספר ימי מילו: בכל בחינה שתתקיי� בטווח מספר ימי� מתו� שירותו על פי הנוסחה כלהל�

  .0.8כפול 
הזכאות להבח� במועד נוס� יכול שתנת� . מועד הבחינה הנוס� יינת� במועד מוקד� ככל שנית�  )ד(

 .בסמסטר העוקב או ע� קבוצת סטודנטי� אחרת

או בחינות במהל# הסמסטר בקורס מסויי� /או בחינות אמצע סמסטר ו/שהפסיד בחני� ו תלמיד  )ה(
או לקבל חלופה אחרת /יה זכאי להבח� במועד מיוחד ויה, ואשר נכללי� בקביעת הציו� הסופי בקורס

 .'הגשת עבודה וכד: במקו� כגו�
  
  
 

 עבודות ותרגילי� 

מצע אבחינת , בוח�, פרוייקט, עבודה סמינריונית, עבודה, לרבות תרגיל –" עבודה", לעניי� סעי� זה )א(
  .להגיש במסגרת לימודיו התלמידסמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל 

יוכל   ימי� משירות מילואי� לפני מועד הגשת עבודה  14-7והה בשירות מילואי� או חזר הש תלמיד  )ב(
או להגיש עבודה חלופית וזאת בתאו� ע� , או לקבל פטור מהגשתה, להגישה במועד מאוחר יותר

 .על פי נוהלי המוסד ובהתא� למהות והיק� העבודה, הדיק�

 

 
  סיורי� וקורסי הכשרה מעשית, סדנאותהפסד  

קורסי הכשרה מעשית וסיורי� עקב שירות / סדנאות / אשר נבצר ממנו להשתת� בסמינריוני�  מידתל
וזאת בהתא� , או לקבל פטור מהשתתפות, מילואי� יוכל להשלי� את שהחסיר במועד מאוחר יותר

  .למהות הקורס ובתיאו� ע� מורה הקורס
  סיוע בהשלמת לימודי� .3

י לפנות אל מורה המקצוע בשעות הקבלה בבקשה לקבל עזרה לאחר שירות מילואי� רשא תלמיד   ) א(
�  .בהשלמת חומר הלימודי� שהפסיד בתקופת שירות המילואי
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. חונכות או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר, לאחר שירות מילואי� זכאי לקבל הדרכה תלמיד  )  ב(
בהתא� לסידור בכל (טי� או החונכות ינתנו על ידי לשכת הדיק� או מאגודת הסטודנ/שיעורי העזר ו

  .מספר שעות העזר או החונכות יגזר ממספר ימי הלימודי� אות� הפסיד הסטודנט). מוסד
על כל יו�  ,צילומי� 40שה�  ,ליו� עבור צילומי�<  7ששירת במילואי� זכאי לקבל עד  תלמיד   ) ג(

  .עקב שירות מילואי�, לימודי� ממנו נעדר
) תרגילי� וחומרי לימוד אחרי�, תקצירי�(כל חומר , קבל ללא תשלו�ששירת במילואי� י תלמיד  )  ד(

�  .שחולק לסטודנטי� במהל# הקורס בעת ששהה במילואי
י� לסייע בבניית מאגר תקצירי תלמידפעל בתאו� ע� אגודת הסטודנטי� לעידוד י רכז האקדמיהמ ) ה(

  .הרצאות
בתקופה , ת בהשאלת ספרי� בספריהששירת במילואי� זכאי לעדיפו תלמיד –השאלת ספרי�   ) ו(

הרגילה של כמות הספרי�  כ� יוכל להשאיל ספרי� מעבר למכסה  .הסמוכה לחזרתו מהשירות
וכנגד  ל"מנכ וזרתמימוש זכות זו מותנית בקבלת מסמ# זכאות מע .שנית� להשאיל בכל השאלה

�  .הצגת אישור מילואי
  
  

  פטור משכר לימוד נוס% 

ובשל כ# הפסיק לימודיו בקורס ונאל  , יו� או יותר במהל# הסמסטר 21ששירת במילואי�  תלמיד )א(
לעניי� זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו . לא יחויב בשכר לימוד נוס�, להירש� מחדש

  .בקורס עד שבוע ימי� לפני מועד הבחינה
 .הלי# ההודעה על הפסקת הלימודי� בקורס יהיה על פי נוהלי המוסד  )ב(

שיעורי עזר והשלמת , כל חומר לימודי שנית� לו: ילואי� פטור מתשלו� עבורששרת במ תלמיד  )ג(
  .סמינרי� סדנאות וקורסי הכשרה מעשית

 

  הוראות אחרות  .4
  

  " דרישה מוקדמת"היעדרות מבחינה של קורס המהווה  

לשנת לימודי� " דרישה מוקדמת"מבחינה של קורס המהווה , עקב שירות מילואי�, שנעדר תלמיד )א(
  .בקורס המתקד�" על תנאי"זכאי ללמוד , לקורס אחר מתקדמת או

לשנת " דרישה מוקדמת"להפסיק לימודיו בקורס המהווה , עקב שירות מילואי�, שנאל  תלמיד  )ב(
 .בקורס המתקד�" על תנאי"זכאי ללמוד , לימודי� מתקדמת או לקורס אחר

 .האישור ללמוד על תנאי מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס המתקד�  )ג(
  

   רישו� לקורסי� 
  .שירות במילואי� לא יפגע ברישו� לקורסי� )א(
. על בקשותיו לרישו� לקורסי� השוני�, לפני צאתו לשרות מילואי�, יודיע למזכירות תלמידי� תלמיד  )ב(

 .היוצא למילואי� רישו� מוקד� תלמיד, מרכז האקדמילפי נוהלי ה, מזכירות התלמידי� תאפשר

למניעת מצב ששירות מילואי� יפגע בהלי# הרישו� של , שיידרשככל , מזכירות התלמידי� תיער#  )ג(
שלא שירת במילואי�  תלמידלקורסי� או יצמצ� את מרחב אפשרויות הבחירה שלו יחסית ל תלמיד

� .י� במילואי�תלמידמזכירות התלמידי� תשאיר מספר מקומות פנויי� ל. בעת הרישו� לקורסי
  

  מלגות 

 .לנקודות זכות לצור# בחינת זכאותו למלגהמילואי� יהיה זכאי ב ששירת תלמיד )א(

 .יש לצר� אישור על שירות מילואי� בשנה החולפת, ע� הגשת הבקשה למלגה  )ב(
  

  טיפול בבקשות 

על פי שנת הלימוד אליה הוא  תלמידכל , י� במילואי� ירוכז במזכירויות תלמידי�תלמידהטיפול ב )א(
תו במילואי� יפנה למרכזת השנה המבקש לממש זכאותו לשרות כלשהו בגי� שרותלמיד . משתיי#

  .בה הוא לומד
 .ששירת במילואי� תהיה בידי הדיקא� תלמידההחלטה בדבר מת� שרות או תנאי� מיוחדי� ל  )ב(

 .ל"למנכששרת במילואי� תעשה על ידי פניה  תלמידבעניינו של , הורערעור על החלטת מ  )ג(

עתו כראוי ולא זכה למענה אחרי א� עניינו לא טופל לד לדיקא�ששירת במילואי� זכאי לפנות  תלמיד  )ד(
 .שהגיש ערעור

  

  ט"תשס 'סמסטר א -לוח בחינות 
  

יו   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס
�  

  שעה

  'שנה א
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, רמות בינוני – *אנגלית
 �  משולב+ יו�   –מתחילי

  'י עמ/ראה  10:00  'ב  26/01/09  

, רמות בינוני -* אנגלית
�  ערב – מתחילי

  'י עמ/ראה  16:00  'ב  26/01/09  

  'י עמ/ראה  10:00  'א  1/02/09  אליה-ר משה כה�"ד  ערב+ יו�  – *דיני חוקה

  'י עמ/ראה  16:00  'א  1/02/09  ר גילה שטופלר"ד  משולב – *דיני חוקה

  'י עמ/ראה  10:00  'א  8/02/09  קידר-ר רונית דוני "ד  ערב+ יו�  – *תורת משפט

  'י עמ/ראה  16:00  'א  8/02/09  ר יואב המר"ד  משולב – *תורת משפט

+ יו�   -משפט ומיומנויות מידע 
  משולב

  13:00  'ג  31/03/09  10:00  'ה  12/02/09  ד אפי מיכאלי"עו

  13:00  'ג  31/03/09  16:00  'ה  12/02/09  ד זוהר לנדה"עו  ערב -משפט ומיומנויות מידע 

  10:00  'ג  07/04/09  10:00  'ג  17/02/09  ר פבלו לרנר"ד  ערב+ יו�  -שיטות משפט 

  10:00  'ג  07/04/09  16:00  'ג  17/02/09  אוליאל-ר אורי ב�"ד  משולב –משפט וכלכלה 

 –תורות מוסר ומדע המדינה 
 �  משולב+ יו

  /ר יוסי דהא� "ד
  רועית דה�' גב

  10:00  'א  19/04/09  10:00  'א  22/02/09

  'י עמ/ראה  09:00  'ו  27/02/09  רו'ר בועז סנג"ד  משולב+ יו�  – *דיני עונשי�

  'שנה ב

  10:00  'ג  03/03/09  10:00  'ד  28/01/09  ברו# מבור#' פרופ  משולב –מבוא למנהל ציבורי 

חטיבה + יו�  – *דיני משפחה
�  במנהל עסקי

  'י עמ/ראה  09:00  'ו  30/01/09  פנחס שיפמ�' פרופ

חטיבה במנהל + יו�  –דיו� פלילי 
�  עסקי

  10:00  'ה  19/03/09  10:00  'ה  05/02/09  ר דורו� מנשה"ד

נעמי אלימל# ד "עו  משולב –דיו� פלילי 
  שמרה

  10:00  'ה  19/03/09  16:00  'ה  05/02/09

+ יו�  – *דיני מנהל ציבורי
  משולב

  'י עמ/ראה  10:00  'ד  11/02/09  ר עמר דקל"ד

חטיבה  –דיני מנהל ציבורי 
�  במנהל עסקי

  10:00  'ד  25/03/09  16:00  'ד  11/02/09  דוד קרצמר' פרופ

חטיבה  -'וא לחשבונאות אמב
�  במנהל עסקי

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  16/02/09  ר שילה ליפשי "ד

  10:00  'ה  02/04/09  10:00  'ב  16/02/09  ר יעל רונ�"ד  יו� –ל פרטי "משפט בינ

חטיבה במנהל  –מבוא למימו� 
�  עסקי

  10:00  'א  05/04/09  09:00  'ו  20/02/09  חיי� לוי' פרופ

  10:00  'ד  01/04/09  16:00  'א  22/02/09  גולר-ר קרי� קלוו"ד  ומביל פ"משפט בינ

חטיבה  - מבוא לפילוסופיה 
�  במנהל עסקי

  10:00  'ב  06/04/09  10:00  'ד  25/02/09  ר רוני מירו�"ד

  'גשנה 

  10:00  'ב  16/03/09  10:00  'ה  29/01/09  ר אייל כתב�"ד  כול� – דיני ראיות

-וינסו�דפנה ל' פרופ  כול� – דיני קניי�
  ר קטיה אס�"ד/ זמיר 

  10:00  'ב  23/03/09  09:00  'ו  06/02/09

�  'י עמ/ראה  09:00  'ו  13/02/09  ר יעד רות�"ד  כול� – *דיני תאגידי

  'י עמ/ראה  10:00  'ה  19/02/09  ר איתי ליפשי "ד  כול� – *דיו� אזרחי

  'י עמ/ראה  10:00  'ה  26/02/09  ר יוסי דהא�"ד  כול� - *דיני עבודה
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יו   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  � הקורסש

�  
  שעה

  'שנה ד

בחינת (א מהלכה למעשה "סד
�  מסלול יו� – *)ביניי

-שלומית יניסקי' גב
  רביד

  'י עמ/ראה  11:00  'ה  11/12/08

בחינת (א מהלכה למעשה "סד
�  מסלול משולב –) ביניי

-שלומית יניסקי' גב
  רביד

  'י עמ/ראה  09:00  'ו  12/12/08

  לי# הפלילי מהלכה למעשההה
)�  מסלול יו� – *)בחינת ביניי

  'י עמ/ראה  11:00  'ה  18/12/08  ד אופיר סטרשנוב"עו

  ההלי# הפלילי מהלכה למעשה
)�  מסלול משולב –) בחינת ביניי

  'י עמ/ראה  09:00  'ו  19/12/08  ד אופיר סטרשנוב"עו

  09:00  'ו  13/03/09  10:00  'ג  27/01/09  ר אייל כתב�"ד  אתיקה מקצועית

  09:00  'ו  20/03/09  10:00  'ב  02/02/09  ר יוסי דהא�"ד  משפט וחברה 

-שלומית יניסקי' גב   למעשהא מהלכה "סד
  רביד

  09:00  'ו  27/03/09  10:00  'ג  10/02/09

  ההלי# הפלילי מהלכה למעשה
  

  09:00  'ו  03/04/09  10:00  'ד  18/02/09  ד אופיר סטרשנוב"עו

 
  
. המועד השני מוגדר כמועד מיוחד .יש רק מועד אחד) אמצע(מבחני ביניי� , ביתמבחני� המסומני� בכוכל

יוכל לעשות זאת במועד , תלמיד שלא נבח� בבחינת הביניי� במועד הראשו� או שנבח� ומעוניי� לשפר
  .מועד זה יחשב כאחד משני המועדי� המיוחדי� שבה� רשאי תלמיד להבח� בשנה). מועד מיוחד(השני 

  

  :מועדי� מיוחדי� לבחינות ביניי� ב טבלת"מצ

  
  שעה  יו�  מיוחדמועד   ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

רמות מתחילי� ובינוני  –אנגלית 
–  �  ערב+ משולב + יו

  10:00  'ה  05/03/09  

  / אליה -ר משה כה�"ד  ערב+ משולב + יו�   -דיני חוקה 
  ר גילה שטופלר"ד

  13:00  'ג  17/03/09

+ לב משו+ יו�  -תורת משפט 
  ערב

  / ר יואב המר "ד
  קידר -ר רונית דוני "ד

  13:00  'ג  24/03/09

  10:00  'ה  23/04/09  רו'ר בועז סנג"ד  משולב+ יו�   -דיני עונשי� 

  'שנה ב

חטיבה + יו�  –דיני משפחה 
�  במנהל עסקי

  10:00  'ה  12/03/09  פנחס שיפמ�' פרופ

  10:00  'ה  26/03/09  ר עמר דקל"ד  משולב+ יו�  –דיני מנהל ציבורי 

  'שנה ג

�  10:00  'ב  30/03/09  ר יעד רות�"ד  דיני תאגידי

  10:00  'א  05/04/09  ר איתי ליפשי "ד  דיו� אזרחי

  10:00  'ב  20/04/09  ר יוסי דהא�"ד  דיני עבודה

  'שנה ד

כול�  –א מהלכה למעשה "סד
 �  בחינת ביניי

  09:00  'ו  02/01/09  רביד-שלומית יניסקי' גב

 לי מהלכה למעשהההלי# הפלי
–  �  בחינת ביניי�  -כול

  09:00  'ו  09/01/09  ד אופיר סטרשנוב"עו
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יו   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס
�  

  שעה

  בחירה רסיוק

  10:00  'ב  02/03/09  10:00  'א  25/01/09  ד שרו� בר"עו  דיני ניירות ער#

ד יובל "עוהדוקטורנט   נזק ראייתי במשפט הפלילי
  ליבדרו

  10:00  'ב  02/03/09  10:00  'א  25/01/09

  10:00  'ב  02/03/09  10:00  'א  25/01/09  דוד קרצמר' פרופ  ל ההומניטרי"המשפט הבינ

  10:00  'א  08/03/09  16:00  'א  01/02/09  ד עמיר פרידמ�"עו  מבוא לקניי� רוחני

  10:00  'א  08/03/09  16:00  'א  01/02/09  גולר-ר קרי� קלוו"ד  ל"סוגיות נבחרות במשפט בינ

  10:00  'ד  11/03/09  10:00  'ג  03/02/09  אליה-משה כה�ר "ד  הזכות לשיוויו�

  10:00  'ד  11/03/09  10:00  'ג  03/02/09  ד יובל אלבש�"עו  חברתית עריכת די� קהילתית

�קריאת : חשבונאות למשפטני
�  דוחות ומאזני

  10:00  'ד  11/03/09  10:00  'ג  03/02/09  ר שילה ליפשי "ד

  10:00  'א  15/03/09  10:00  'ד  04/02/09  ר לימור ריזה"ד  מיסוי בינלאומי

  10:00  'א  15/03/09  10:00  'ד  04/02/09  ר לימור עציוני"ד  עבירות מי� במשפחה

  10:00  'א  15/03/09  10:00  'ד  04/02/09  ר רויטל סלע שיובי "ד  טרור ופשיעה

  10:00  'ג  17/03/09  16:00  'א  08/02/09  ד מוטי גלוסקה"עו  � "עסקאות נדל

: עיניה המכוסות של יוסטיציה
  השתקפות המשפט באמנות

  10:00  'ג  17/03/09  16:00  'א  08/02/09  ר דליה מנור"ד

 �משפט  –מפגשי� באול
  ותיאטרו�

שפק -רונית לרר' גב
  אל-ד יניב רו�"ועו

  10:00  'ג  17/03/09  16:00  'א  08/02/09

  " צוארו� לב�"עבירות 
  

  10:00  'ג  17/03/09  16:00  'א  08/02/09  ח� -מאור אב� ר"ד

  10:00  'ד  18/03/09  10:00  'ב  09/02/09  אליה-ר משה כה�"ד  זכויות אד� ושינוי חברתי

נגישות לצדק  –עוני ומשפט 
  בישראל

  10:00  'ד  18/03/09  10:00  'ב  09/02/09  ד יובל אלבש�"עו

 –תיאוריות בקרימינולוגיה 
  הגורמי� לפשיעה

  16:00  'ד  18/03/09  10:00  'ב  09/02/09  ר עודדה שטיינברג"ד

 –חופש הביטוי וגבולותיו 
�  היבטי� תיאורטיי� ומשפטיי

  10:00  'ד  18/03/09  10:00  'ב  09/02/09  ר יואב המר"ד

  10:00  'ד  18/03/09  10:00  'ב  09/02/09  ר בועז שנור"ד  משפט ומדיניות סביבתית

  10:00  'א  22/03/09  10:00  'א  15/02/09  ת�ר יעד רו"ד  פירוק ושיקו� חברות

  10:00  'א  22/03/09  10:00  'א  15/02/09  אוליאל-ר אורי ב�"ד  הגנת הצרכ�

, יחסי שופטי� – "טנגו מהוסס"
  משפט ותקשורת בישראל

  10:00  'א  22/03/09  10:00  'א  15/02/09  ענת פלג' גב

ויקטימולוגיה ומקומו של 
  הקורב� בחברה ובמשפט

  10:00  'ג  24/03/09  16:00  'ג  17/02/09  ב� דוד שרה' פרופ

  10:00  'ג  24/03/09  16:00  'ג  17/02/09  ד אריה רוטר"עו  טרור משפט ובטחו� לאומי

�  10:00  'א  29/03/09  09:00  'ו  20/02/09  ר גיא שגיא"ד  דיני הגבלי� עסקיי

�  10:00  'א  29/03/09  09:00  'ו  20/02/09  ד עמית לוי"עו  רכישות ומיזוגי

ר אחיק� "השופט ד  ראיות מדעיות
  סטולר

  16:00  'א  29/03/09  09:00  'ו  20/02/09

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  23/02/09  ר אלי וול�"ד  דיני בנקאות

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  23/02/09  קידר-ר רונית דוני "ד  פרשנות במשפט

פשיטת דיני דיני הוצאה לפועל ו
  רגל

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  23/02/09  ר פבלו לרנר"ד

מ והשלכותיה על "תורת המו
  גישור ובוררות, ניהול תביעה

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  23/02/09  ר אורנה דויטש"ד

  10:00  'ג  31/03/09  10:00  'ב  23/02/09  ר יוסי דהא�"ד  הזכות לחינו#

  10:00  'ג  07/04/09  10:00  'ג  24/02/09  ר ליאור דוידאי"ד  מיסוי מקרקעי�

  10:00  'ג  07/04/09  10:00  'ג  24/02/09  ר חגית לרנאו"ד  דיני מעצר

 
  
  
  
  

 
 



  124

 

  ט"תשס -סו% שנה  -לוח בחינות 
                
  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

, מתקדמי�רמות  –אנגלית 
  משולב + יו�  – מתחילי�, בינוני

  16:00  'ד  05/08/09  10:00  'ג  23/06/09  

, מתקדמי�רמות  –אנגלית 
  ערב - מתחילי�, בינוני

  16:00  'ד  05/08/09  16:00  'ג  23/06/09  

  10:00  'ב  10/08/09  10:00  'ב  29/06/09  רו'ר בועז סנג"ד  משולב+ יו�   -דיני עונשי� 

  10:00  'ב  10/08/09  16:00  'ב  29/06/09  ר לימור עציוני"ד  ערב –דיני עונשי� 

  10:00  'ב  17/08/09  10:00  'ב  06/07/09  ר שחר ולר"ד  משולב+ יו�   -וזי� דיני ח

 �  10:00  'ב  17/08/09  16:00  'ב  06/07/09  אוליאל-ר אורי ב�"ד  ערב –דיני חוזי

  10:00  'ב  24/08/09  10:00  'ב  13/07/09  אליה-ר משה כה�"ד  ערב+ יו�  –דיני חוקה 

  10:00  'ב  24/08/09  16:00  'ב  13/07/09  ר גילה שטופלר"ד  משולב –דיני חוקה 

  10:00  'ב  31/08/09  10:00  'ב  20/07/09  קידר-ר רונית דוני "ד  ערב+ יו�  -תורת משפט 

  10:00  'ב  31/08/09  16:00  'ב  20/07/09  ר יואב המר"ד  משולב –תורת משפט 

  09:00  'ו  04/09/09  10:00  'ב  27/07/09  ר אייל כתב�"ד  משולב+ יו�  –משפט ישראלי 

 –תורות מוסר ומדע המדינה 
  ערב

  10:00  'ג  08/09/09  16:00  'ב  27/07/09  רועית דה�' גב

  10:00  'ה  10/09/09  10:00  'א  02/08/09  ר יעד רות�"ד  יו�  –משפט וכלכלה 

מרדכי ראבילו ' פרופ  משולב –שיטות משפט 
-ר אד� חפרי"וד

  וינוגרדוב

  10:00  'ה  10/09/09  10:00  'א  02/08/09

  קי-סמסטר 

  יקבע בהמש#  10:00  'א  11/10/09  אוליאל-ר אורי ב�"ד  ערב –משפט וכלכלה 

  יקבע בהמש#  09:00  'ו  16/10/09  ר אייל כתב�"ד  ערב –משפט ישראלי 

  'שנה ב

  10:00  'ד  05/08/09  10:00  'ד  24/06/09   ר עמר דקל"ד  משולב+ יו�  –דיני מנהל ציבורי 

חטיבה במנהל   -ל "מימו� בינ
�  עסקי

  10:00  'ד  05/08/09  16:00  'ד  24/06/09   ר שילה ליפשי "ד

  10:00  'ד  12/08/09  10:00  'ד  01/07/09  ר בועז שנור"ד  משולב+ יו�  –דיני נזיקי� 

חטיבה במנהל  – דיני נזיקי�
�  עסקי

  10:00  'ד  12/08/09  16:00  'ד  01/07/09  ישראל גלעד' פרופ

חטיבה + יו�  –דיני משפחה 
�  במנהל עסקי

  10:00  'ד  19/08/09  10:00  'ד  08/07/09  פנחס שיפמ�' ופפר

  10:00  'ד  19/08/09  16:00  'ד  08/07/09  ר שחר ליפשי "ד  משולב –דיני משפחה 

  10:00  'ד  26/08/09  10:00  'ד  15/07/09  ר איתי ליפשי "ד  משולב+ יו�  –משפט עברי 

חטיבה במנהל  – משפט עברי
�  עסקי

  10:00  'ד  26/08/09  16:00  'ד  15/07/09  גדעו� ליבזו�' פרופ

+ יו�  –מבוא לפילוסופיה 
  משולב

  / אבי שגיא ' פרופ
  ר רוני מירו�"ד

  10:00  'ג  01/09/09  10:00  'ד  22/07/09

חטיבה  –מבוא למנהל ציבורי 
�  במנהל עסקי

  10:00  'ג  01/09/09  16:00  'ד  22/07/09  ברו# מבור#' פרופ

+ משולב  –ל פרטי "משפט בינ
  נהל עסקי�חטיבה במ

  10:00  'א  06/09/09  10:00  'ג  28/07/09  ר יעד רות�"ד

  10:00  'א  06/09/09  16:00  'ג  28/07/09  ר אמיר הורקי�"ד  יו� -מבוא למדעי ההתנהגות 

חטיבה במנהל  –מבוא לשיווק 
�  עסקי

  09:00  'ו  11/09/09  10:00  'ב  03/08/09  ארתור מיד�' פרופ

  'שנה ג

 �  10:00  'ה  06/08/09  10:00  'ה   25/06/09  יעד רות� ר"ד  כול� –דיני תאגידי

 �  /ר לימור ריזה"ד  כול� –דיני מיסי
  ח אילי פיטרמ�"ד ורו"עו

  10:00  'ה  13/08/09  10:00  'ה  02/07/09

-דפנה לוינסו�' פרופ  כול� –דיני קניי� 
  ר קטיה אס�"ד/ זמיר 

  10:00  'ה  20/08/09  09:00  'ו  10/07/09

  10:00  'ה  27/08/09  10:00  'ה  16/07/09  ר יוסי דהא�"ד  כול� –דיני עבודה 

  10:00  'ה  03/09/09  10:00  'ה  23/07/09  ר איתי ליפשי "ד  כול�  –דיו� אזרחי 
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  בחירה קורסי

  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  10:00  'ב  07/09/09  10:00  'ג  04/08/09  ר יואב המר"ד  דיני תקשורת

  10:00  'ב  07/09/09  10:00  'ג  04/08/09  ד אריאל מנור"עו  וררותדיני ב

  10:00  'ב  07/09/09  10:00  'ג  04/08/09  אוליאל-ר אורי ב�"ד  עסקאות מסחריות בינלאומיות

מעמדו המשפטי של המיעוט 
  בישראל הערבי

  10:00  'ב  07/09/09  10:00  'ג  04/08/09  אברי�'ר יוס� ג"ד

 השוואת סוגיות בדיו� פלילי
  למשפט הקונטיננטלי

  10:00  'ה  10/09/09  09:00  'ו  07/08/09  ר חאלד גנאי�"ד

  10:00  'ה  10/09/09  09:00  'ו  07/08/09  רו'ר בועז סנג"ד  פליליתהענישה ה

  10:00  'ב  14/09/09  10:00  'ג  11/08/09  ר אורי ב� אוליאל"ד  דיני שליחות בסביבה העסקית

: משפט השלטו� המקומי
  סמכויותמבנה ו, עקרונות

  10:00  'ב  14/09/09  10:00  'ג  11/08/09  ד נחמיה אבנרי"עו

סוגיות בתחו� המחשבה 
  הפלילית

  10:00  'ב  14/09/09  10:00  'ג  11/08/09  ר אלקנה לייסט"ד

�  10:00  'ה  17/09/09  09:00  'ו  14/08/09  ר גילה שטופלר"ד  פמיניז� ומשפט, זכויות נשי

השפעות חוקתיות על דיני 
  ילי�הראיות בפל

ד "עוהדוקטורנטית 
  נעמי אלימל# שמרה

  10:00  'ה  17/09/09  09:00  'ו  14/08/09

 �העמדה לדי� בפני טריבונלי
ל בגי� עבירות "פליליי� בינ

  חמורות

  10:00  'ג  22/09/09  10:00  'ג  18/08/09  גולר-ר קרי� קלוו"ד

, מהגרי עבודה: זרי� בישראל
�קורבנות סחר בבני , פליטי

�  אד

  10:00  'ג  22/09/09  10:00  'ג  18/08/09  בנתר יובל ל"ד

 ל"הבינ זכוית הנאש� במשפט
  הפלילי

  10:00  'ג  22/09/09  10:00  'ג  18/08/09  גולר-ר קרי� קלוו"ד

�  09:00  'ו  25/09/09  09:00  'ו  21/08/09  גולר-ר קרי� קלוו"ד  משפט המוסדות האירופי

  09:00  'ו  25/09/09  09:00  'ו  21/08/09  ר אלי וול�"ד  משפט מסחרי

  09:00  'ו  25/09/09  09:00  'ו  21/08/09  קידר-ר רונית דוני "ד  עשיית עושר ולא במשפט

מדיניות , תיאוריה: קרימינולוגיה
  וביקורת 

  09:00  'ו  25/09/09  09:00  'ו  21/08/09  ר חגית לרנאו"ד

  09:00  'ו  25/09/09  09:00  'ו  21/08/09  ר שחר ולר"ד  תובענות ייצוגיות

    
  .אתר האינטרנטההודעות בלעקוב אחר  באחריות התלמיד, תכנו שינויי�יי. 1

  
   .'מומל  לגשת לבחינות במועדי א .2
  
   .יפורסמו בהמש# באתר האינטרנט' ולבחינות סמסטר ב' לוחות מועדי� מיוחדי� לבחינות סמסטר א. 3
      
  . מודי� אחתהאפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לי. 4
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  ט"לוח מועדי� וחופשות לשנת הלימודי� תשס
)2009/2008(  

  
  פתיחת שנת הלימודי�

  
 �  26/10/2008  ז בתשרי"כ, ראשו�יו

  חופשת חנוכה
  

 �  28/12/2008  בטבת' א, ראשו�יו

  'סיו� סמסטר א
  

 �  23/01/2009  תבטב' כז, שישייו

  'פתיחת סמסטר ב
  

�  01/03/2009  באדר  ' ה, ראשו� יו

  ג באדר  "י, יו� שני  תענית אסתר
  

09/03/2009   
  )18:00הלימודי� יסתיימו בשעה (

  חופשת פורי�
  

  10/03/2009  ד באדר  "י, יו� שלישי

  חופשת פסח
  

בניס� עד יו� ' יא, יו� ראשו�
  בניס�' כג, שישי

05/04/2009-17/04/2009  

טקס יו� הזיכרו� לשואה 
  ורהולגב

  21/04/2009  בניס�' כז, יו� שלישי
הלימודי� יופסקו לשעה בי� (

13:00-14:00(  
  באייר' ג, יו� שני  ל"טקס יו� הזיכרו� לחללי צה

  
27/04/2009  

הלימודי� יופסקו לשעה בי� (
13:00-14:00(  

  ערב יו� הזיכרו�
  

  באייר' ג, יו� שני
  

27/04/2009  
  )16:00הלימודי� יסתיימו בשעה (

  זיכרו� ויו� העצמאותיו� ה
  

  , ימי� שלישי ורביעי
  באייר' ה- 'ד

28-29/04/2009  

  יו� הסטודנט
  

    תפורס� הודעה נפרדת

  חופשת שבועות
  

  , ימי� חמישי ושישי
  בסיו�' ו- 'ה

28-29/05/2009  

  'סיו� סמסטר ב
  

 �  19/06/2009  בסיו�' כז, שישייו

  פתיחת סמסטר קי-
  

  05/07/2009  בתמוז' יג, יו� ראשו�

  סיו� סמסטר קי-
  

  1/10/2009  בתשרי' יג, יו� חמישי

פתיחת שנת הלימודי� 
  ע"תש
  

 �  18/10/2009  בתשרי' ל, ראשו�יו

  
 

  


