תואר שני

במשפט
מסחרי גלובלי

שנה א'
ש הקורס

ש המרצה

ד"ר דב סולומו
מימו חברות
שעור  2ש"ס
ד"ר רונית דוני-.קידר
מוסר ועסקי
שעור  2ש"ס
משפט עסקי בעול פרופ' יעל רונ
שעור  2ש"ס
גלובלי
סמינר עיקול נכסי פרופ' פבלו לרנר
וכינוס נכסי
קורסי בחירה
משפטיי

קוד קורס

נקודות זכות

9422

 2נ"ז

9421

 2נ"ז

9423

 2נ"ז

7305

 6נ"ז
 4נ"ז

שנה ב'
ש הקורס

ש המרצה

קוד קורס

מימו חברות

ד"ר דב סולומו
שעור  2ש"ס
ד"ר רונית דוני-.קידר
שעור  2ש"ס
פרופ' יעל רונ
שעור  2ש"ס
פרופ' פבלו לרנר

9422

נקודות
זכות
 2נ"ז

9421

 2נ"ז

9423

 2נ"ז

7305

 6נ"ז

מוסר ועסקי
משפט עסקי בעול
גלובלי
סמינר עיקול נכסי
וכינוס נכסי
קורסי בחירה
משפטיי

 4נ"ז
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תיאור מקצועות הלימוד
קורסי חובה
מימו חברות
ד"ר דב סולומו
תיאור הקורס :מטרת הקורס היא להקנות לתלמידי כלי בסיסיי להבנת התחו של מימו חברות .בחלק
הראשו של הקורס ,נעסוק בתיאוריית שוק ההו היעיל ונבח את גבולותיה .בחלק השני של הקורס ,ננתח את מבנה
ההו של החברה :תחילה ,נסקור את מאפייני הסוגי השוני של ניירות הער; לאחר מכ ,נבח את השפעת מבנה
ההו של החברה ומדיניות הדיווידנד שלה על שווי הפירמה ותפקודה העסקי .בחלק האחרו של הקורס ,נרחיב את
היריעה על מודל האיגוח ) ,(Securitizationהמהווה כלי מימו מרכזי בשווקי הפיננסיי המפותחי בעול,
שמאפשר לחברות לגייס מימו ביניי לפעילות העסקית .נבח את שאלת ההסדרה המשפטית של שוק האיגוח
לאור הלקחי הישירי שהופקו ה מפרשת קריסתו של תאגיד-הענק  Enronוה מהמשבר הגלובלי בשנת .2008
מרכיבי הציו הסופי 100% :בחינה סופית.
עד  5נקודות ציו מיטיב יינת בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורי.
שיטת הבחינה :ספרי סגורי.

משפט עסקי בעול גלובלי
פרופ' יעל רונ
מתכונת הקורס :מפגשי מרוכזי של  4שעות בימי שישי בי השעות  08:00-11:30החל מיו .16/12/16
הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיו שלנו .בכבישינו נוסעי כלי רכב המיוצרי באירופה,
ביפ ובדרו-קוריאה; וחנויותינו מוצפות במוצרי אלקטרוניקה ,בגדי וצעצועי המיוצרי בארצות-הברית ובסי.
שירותי פיננסיי וניירות-ער של חברות מוצעי לתושבי ישראל בטוקיו ,בניו-יורק ,בהונג-קונג ובלונדו .המסחר
האלקטרוני )באמצעות האינטרנט( הפ עסקאות בי צדדי משני עברי האוקיינוס לעניי שכיח ,שאנשי מבצעי
באמצעות המחשב הביתי .מנגד ,משבר כלכלי פנימי המתפתח בארצות-הברית או באירופה מתפשט חיש קל
למ ְש ֵטר התנהגות אנושית משפיעי
ומאיי להשפיע ג על המשק הישראלי ,ונסיונות של רשויות שלטוניות זרות ַ
ג על עסקי ישראלי .כיצד משפיעה מציאות זו על המשפט העסקי והמסחרי? מה היא דורשת מ המשפט
המלווה עסקאות בינלאומיות ואנשי עסקי שפעילות חובקת עול? במסגרת הקורס ננתח סוגיות מתקדמות
במשפט הישראלי והמשווה הממחישות את המורכבות המשפטית הכרוכה כיו בניהול פעילות עסקית בעול
גלובלי .הקורס ,המצרי ידע מוקד במשפט בינלאומי פרטי ,בדיני חוזי ובדיני תאגידי ,מורכב מהרצאות ,לימוד
עצמי ומבח סיו .הסטודנטי נדרשי להיות נוכחי בכל ההרצאות ,ולהתכונ אליה מראש.
מרכיבי הציו הסופי:
 100%בחינה סופית.
ציו מיטיב יינת בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורי.
שיטת הבחינה :ספרי פתוחי.

מוסר ועסקי
ד"ר רונית דוני %קידר
מקובל לחשוב על העול העסקי כעל עול המתנהל עפ"י פרקטיקות של תחרות חופשית ,מתו שאיפה להפיק
את מירב התועלת הכלכלית .שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית ,לעומת זאת ,נתפשות בשיח הציבורי
כמוטלות על מדינות ,ממשלות וגופי ציבוריי מטעמ .ואול ,בשני האחרונות ,ע העלייה בכוח הכלכלי
והפוליטי של תאגידי הענק הרב-לאומיי ,החלה להישמע הקריאה להחיל כללי אתיי וחברתיי ג על תאגידי
אלה.
הקורס יבח תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידי ,מתו הבנה כי על
חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילות על החברה בכללותה .בי אלה נית למנות את הקריאה
למחויבות "ירוקה" ,את "התו החברתי" המוענק לחברות המתחייבות לעמוד בקריטריוני החברתיי של שמירה על
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זכויות עובדי ועל גישה לאנשי ע מוגבלויות ,הקריאה למחויבות תאגידי רב-לאומיי להגנה על זכויות אד,
ועוד .הדיו בתפישות אלה ייעשה מתו מבט רחב על השאלות האתיות המתעוררות בעקבות תפישות חדשות אלה,
תו דיו בסוגיות של היק האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות ,מקור הסמכות של רגולציה כזו )הסדרה
עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת( ,שאלות של פלורליז משפטי ,שאלות של אכיפה ,של היקפ ועומק של
חובות ת-לב הלב וההגינות בעסקי ,מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר רחב זה ,ועוד.
מרכיבי הציו הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרי סגורי.

עיקול נכסי וכינוס נכסי
פרופ' פבלו לרנר
עיקול ומינוי כונס נכסי הינ אמצעי אכיפת חיובי חשובי ה כסעדי זמניי ,וה כדר למימוש פסק הדי.
במהל הסמינר נדו בי היתר ,במהותו המשפטית של העיקול )לפי תקנות סדר הדי האזרחי ולפי חוק ההוצאה
לפועל( ,הדרכי לביצועו ,סוגי שוני של עיקולי )מקרקעי ,מיטלטלי ,צד ג'( וכו'.
באשר לכינוס נכסי ,הסמינר ישי דגש על תפקיד כונס הנכסי בהוצאה לפועל א יחד ע זאת תעשה השוואה
ע מצבי אחרי של כינוס נכסי הקיימי בחקיקה הישראלית ) נאמ ,מפרק וכו(.
במהל הסמינר ועבודת המחקר של התלמידי ה יתבקשו להתייחס למגמות החדשות בדיני פשיטת רגל
ובהוצאה לפועל כפי שמקבלות ביטוי בהצעת חוק חדלות פירעו ) .(2016
הסמינריו יתמקד במשפט הישראלי ,א התלמיד יתבקש להביא התייחסות לשיטות משפט אחרות .בחלק של
העבודות התלמידי יידרשו לתת את הדעת ג לשאלות של משפט בינלאומי פרטי.
תנאי מקדמי להשתתפות בסמינר :דיו אזרחי או לימוד במקביל.
מרכיבי הציו הסופי:
 10%פרזנטציה.
 90%עבודה בכתב.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
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קורסי בחירה
ש המרצה

קוד
קורס

.1

דיני האיחוד האירופי – היבטי
עסקיי וכלכליי

פרופ' גיא הרפז

5502

.2

היבטי מסחריי של חברות
היי-טק

ד"ר אייל שנהב

5539

.3

סדנה במשפט מסחרי

ד"ר דב סולומו

5560

.4

מבט השוואתי על דיני
תאגידי :ישראל ודלוואר
Comparative Corporate
Law: Israel and
Delaware

עו"ד איתי
פייגנבאו

מס'

.5

ש הקורס

5597

 Law & economicsפרופ' שחר
דילברי

5606

פרופ' ליסה
ברנשטיי

5531

מתכונת

נ"ז

קורס מרוכז יתקיי
בסמסטר א'
ימי ה ,א' ,ד' ,ה' ,א' בי
2
התאריכי
01,04,07,08,11/12/16
09:00-13:30
ב'
יו
סמסטר א',
2
19:30-18:00
סמסטר א' ,יו ג'
17:30-16:00
הקבלה לסדנה היא על
בסיס מצוינות אקדמית
וקורות חיי )ובמידת
הצור ריאיו אישי( ונתונה
לשיקול דעת המרצה.

קורס מרוכז יתקיי
בסמסטר א'
בי התאריכי
28-30/11/16
16:00-19:30
סמסטר א' ,יתקיי
בי התאריכי
 12-15/12/16ו-
18/12/16
ימי ב'-ה' ,א' 16:00-
20:30

2

2

4

הרשמה דר המזכירות

.6

חוק המכר האמריקאי
American Sales Law

סמסטר א' ,יתקיי
בי התאריכי
20-23/12/16
ג'-ה' 16:00-19:30
ו' – 09:00-13:30
26-27/12/16
ב'-ג' 16:00-19:30

4

הרשמה דר המזכירות

.7

International
 Investment in Energyד"ר אפי חלמיש
and Infrastructure

5532

.8

פירוק והבראת חברות
Corporate bankruptcy

ד"ר אודליה מינס

.9

מיזוגי ורכישות

ד"ר זיו פרייז

5409

.10

משפט וספורט

השופט ד"ר עדי
זרנקי

5614

.11

רגולציה כלכלית

ד"ר חגית בולמש

5613

.12

דיני הגבלי עסקיי

ד"ר גיא שגיא

5097

ICC International
Commercial Arbitration
קניי רוחני :זכויות יוצרי בעיד
האינטרנט קורס באנגלית
באוניברסיטת (Oxford

רכז אקדמי :ד"ר
אורי ב אוליאל

5523

ד"ר קי טרייגר-
ברע

5386

.14

4

הרשמה דר המזכירות

5601

.13

סמסטר א' ,יתקיי
בי התאריכי
13-18/11/16
א'-ו' 09:00-12:30
סמסטר ב' ,יו ב'
19:30-18:00
יתקיי בי התאריכי
 27/02/17-13/03/17ו-
27/03/17-24/04/17

2

סמסטר ב' ,יו ג'
20:30-19:00
סמסטר ב' ,יו ו'
11:30-10:00
סמסטר ב' ,יו ו'
13:30-12:00
סמסטר קי ,.יו ד'
18:30-16:00
סמסטר קי2017 .
על אופ הרישו תצא
הודעה
סמסטר קי.
תצא הודעה על אופ
הרישו

2
2
2
2
2
4
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דיני האיחוד האירופי – היבטי עסקיי וכלכליי
פרופ' גיא הרפז
האיחוד האירופאי הנו גוש הסחר הגדול והמשוכלל בעול .כמו כ מהווה האיחוד האירופאי ניסיו אמי .ומרתק לחבר
יחדיו מדינות עצמאיות ובעלות מסורות תרבותיות ,כלכליות ,לשוניות ומשפטיות מגוונות לישות מרכזית אחת.
מטרתו של הקורס המוצע הנה הקניית מושגי יסוד בתחו דיני הסחר והעסקי של האיחוד האירופאי ובתהליכי
המשפטיי ,הפוליטיי ,החברתיי והכלכליי הניצבי בבסיס מערכת דיני זאת .דגש מיוחד יוענק למסגרת
המשפטית והאחרת המסדירה את יחסי האיחוד האירופאי ע מדינת ישראל.
מרכיבי הציו הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרי סגורי.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

דיני הגבלי עסקיי
ד"ר גיא שגיא
הקורס יעסוק בדיני העוסקי בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תו שימת דגש על התיאוריה הכלכלית העומדת
בבסיס ועל המשפט המשווה )בעיקר התפתחות דיני התחרות בארה"ב( .הדיו בקורס יתמקד בניתוח הסוגיות
הבאות :הסדרי אופקיי בי מתחרי כגו הסכמי קרטל )קביעת מחירי ,קביעת מכסות ייצור ,וחלוקה
טריטוריאלית של שווקי( ,הסכמי להקמת מיז משות ,הסכמי להחלפת מידע ,ועוד ; הסדרי אנכיי בי
המשתתפי בשרשרת הייצור ובכלל קביעת מחירי ,חלוקה טריטוריאלית של שווקי ,הסכמי בלעדיות ,ועוד;
המגבלות המוטלות על מונופולי ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ומיזוגי ובכלל זה מיזוגי אופקיי בי
מתחרי ,מיזוגי אנכיי ,ומיזוגי קונגלומורטיי.
מרכיבי הציו הסופי:
 100%בחינה סופית.
עד  5נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחומר הקריאה.
שיטת הבחינה :מבח אמריקאי בספרי סגורי.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
היבטי משפטיי של חברות הי-טק
ד"ר איל שנהב
מטרת הקורס הינה חשיפת הסטודנט לתעשיית ההיי-טק בישראל ,היקפה ,הסיבות לצמיחתה ומגמות עכשוויות
בתעשיה זו.
במסגרת הקורס נבח את השלבי בצמיחתה של חברת הייטק )סטארט-אפ( .נבח את הסוגיות המשפטיות
והעסקיות הרלוונטיות בכל אחד מ השלבי.
בי היתר ,נלמד על פעילות של קרנות הו סיכו ,גיוס הו ממשקיעי ,סוגיות בתחו האופציות לעובדי ,מסחור
טכנולוגיה ,מכירת החברה )מיזוגי ורכישות( ועוד.
מרכיבי הציו הסופי:
 90%בחינה סופית.
 10%תרגיל.
שיטת הבחינה :ספרי פתוחי.
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מיזוגי ורכישות
ד"ר זיו פרייז )(Mergers and Acquisitions
אחד האירועי המשפיעי ביותר על חיי כל תאגיד הינו מיזוג ורכישה .מיזוגי ורכישות ברי ביצוע בדרכי שונות,
לרבות רכישת מניות ,רכישת נכסי ,מיזוג והצעת רכש .ה בעלי השלכות משפטיות רחבות .בהתא לטיב העסקה,
זהות הצדדי ומהות הנכסי והתעשייה הרלוונטית ה כפופי לחוקי מגווני ,לרבות דיני תאגידי ,דיני ניירות
ער ,דיני חוזי ,הגבלי עסקיי ,מיסי ,דיני עבודה ,דיני קניי רוחני ,איכות סביבה ודיני לעידוד מחקר ופיתוח .ה
בעלי השפעה מהותית על בעלי המניות ,חברי הדירקטוריו ,נושאי משרה ועובדי החברה וכ על התעשייה בה פועל
התאגיד ולעיתי א על חלק ניכר מהציבור.
הקורס המוצע יתמקד בכל שלבי הלי הרכישה משלב מבנה העסקה ,דר בדיקת הנאותות והמשא ומת ועד לשלב
השלמת העסקה .הקורס יכלול ,בי היתר ,את הנושאי הבאי :הסיבות למיזוגי ורכישות ,מבנה עסקאות ,היבטיי
מיסויי ,ממשל תאגידי והשפעתו על מיזוגי ורכישות ,בעיית הנציג בעסקאות מיזוג ורכישה ,חובות הדירקטוריו
ובעלי השליטה במהל מיזוגי ורכישות והסכ המכר.
הקורס משלב ניתוח תיאורטי ומעשי של הסוגיות המתעוררות במיזוגי ורכישות .הקורס בעל פ משפטי ולא עסקי.
הסטודנט ייחש במהל הקורס לדיני תאגידי ,דיני ניירות ער ודיני חוזי ועקרונות של מיסי והגבלי עסקיי.
מרכיבי הציו הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרי פתוחי.
תנאי קד  :דיני תאגידי.
משפט וספורט
השופט ד"ר עדי זרנקי
הקורס "משפט ספורט" הינו קורס ייחודי ,העוסק בהיבטי המשפטיי והמסחריי של ענפי הספורט המוסדרי
השוני.
הקורס יעסוק במבנה המשפטי של הספורט ,ה בישראל וה בשיטות משפט אחרות  -ידו בסוגיות של משפט
ספורט בתחומי משפט שוני ,ובה :דיני חוזי ,ממשל תאגידי ,דיני נזיקי וביטוח ,משפט העבודה וקניי רוחני.
כמו כ ,יידונו בקורס ,סוגיות של היבטי בינלאומיי למשפט ספורט ,יישוב והכרעה בסכסוכי ספורט בזירה
המקומית והבינלאומית ,וכ בסוגיות של אלימות ,סמי ומגדר.
מרכיבי הציו הסופי:
 20%השתתפות בקורס.
 80%בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרי פתוחי.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
סדנה במשפט מסחרי
ד"ר דב סולומו
תיאור הסדנה :מטרת הסדנה היא לפתוח צוהר בפני התלמידי אל עול המשפט המסחרי ולפתח את כישורי
הקריאה הביקורתית ,השיח האקדמי והכתיבה האנליטית של המשתתפי בסדנה .לצד מטרות אלו ,הסדנה תאפשר
לתלמידי מפגש בלתי אמצעי ע חוקרי בכירי מהאקדמיה ,משפטני בולטי מהשירות הציבורי ועורכי די
מובילי בתחו המשפט המסחרי ,אשר יתארחו בסדנה ויציגו את פרי עבודת .מפגשי הסדנה ייוחדו לדיו ביקורתי
על התכני שיוצגו על ידי האורחי שיוזמנו להשתת בה .בחלק מהמפגשי ייערכו דיוני מקדימי ע מנחה
הסדנה שתכלית להכשיר את התלמידי לחשיבה ,ניתוח ודיאלוג ביקורתיי בתחו המשפט המסחרי.
הסדנה מיועדת לתלמידי מצטייני המעונייני להעמיק את הכשרת בתחו המשפט המסחרי ולהיחש לסוגיות
מתקדמות המעסיקות כיו את השחקני הפעילי בתחו זה .מספר המקומות בסדנה מוגבל .הקבלה לסדנה היא
על בסיס מצוינות אקדמית.
דרישות הסדנה :התלמידי יתבקשו לקרוא חומר רקע ,שיימסר על ידי אורחי הסדנה לקראת המפגש עמ,
ולהגיש במהל הסדנה מספר ניירות תגובה קצרי על חומר הקריאה .בנוס ,התלמידי יתבקשו להציג בפני שאר
המשתתפי בסדנה ניתוח ביקורתי של אחד מחומרי הקריאה .קיימת חובת נוכחות בכל מפגשי הסדנה.
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מרכיבי הציו הסופי :הציו בסדנה יינת על בסיס ניירות התגובה ,ההצגה בעל פה בכיתה ותרומת הפעילה של
התלמידי לדיוני במהל הסדנה .לא תתקיי בחינה במסגרת הסדנה.
תנאי קד  :דיני תאגידי .הסדנה למשפט מסחרי פתוחה לתלמידי משנה ג' ומעלה בלבד.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
קורס קי %מרוכז בפריז :בוררות מסחרית בינלאומית )(ICC
ד"ר אורי ב אוליאל
ה) International Chamber of Commerce-ה ,(ICC-שמקו מושבו בפריז ,הוא ארגו בינלאומי שנוסד ב-
 1919ומאגד למעלה מ 8,000-לשכות מסחר ,התאחדויות תעשייני וכיוצא-באלו ארגוני ב 140-מדינות ברחבי
העול .כחלק מפעילותו תומ ה ICC-בפעילויות של אנשי עסקי ,תאגידי וא מדינות ,בתחומי המסחר,
מוכרת במיוחד פעילות ה-
ההשקעות הבינלאומיות ,התובלה הימית והאווירית ,הסחר האלקטרוני והקניי הרוחניּ .
 ICCבתחו הבוררות הבינלאומית :בית הדי הבינלאומי של ה ICC-לבוררות נחשב בעול למוסד בוררות יוקרתי
ומוביל ,המשמש פורו לניהול בוררויות מסחריות מורכבות וליישוב סכסוכי עסקיי בהיקפי כספיי גדולי.
סכסוכי אלה ה לעיתי בעלי השלכות כלכליות דרמטיות ,ומערבי חברות ענק ישראליות .כ למשל ,בית הדי
טיפל ,בי השאר ,בסכסו בי אחת מחברות התקשורת המובילות בישראל לבי חברת  ,Telecom Italiaבהיק של
למעלה מ 100-מיליו יורו.
כחלק מהסכ ייחודי לשיתו פעולה שנכרת בי ה ICC-לבי המרכז האקדמי ניאות ה ICC-לפתוח את שעריו בפני
קבוצה מצומצמת של תלמידי המרכז האקדמי ,אשר תקבל הזדמנות להתמקצע ברזי עבודת ה ICC-ופעילות בית-
הדי הבינלאומי לבוררות.
נושאי הקורס :בקורס יידונו ,בי היתר ,הנושאי הבאי :מבנה בית הדי לבוררות  ;ICCהסכמי בוררות  ;ICCסדרי
הדי בבוררות  ;ICCסמכות בורר  ;ICCאכיפת פסק בורר  ;ICCניהול הלי בוררות  ICCעל-ידי עור הדי; יישוב
סכסוכי ב ICC-בדרכי אלטרנטיביות להלי הבוררות המסחרית; עיצוב מדיניות בתחו המסחר הבינלאומי על-ידי
ארגו ה .ICC-הקורס ג יכלול סיור לימודי במטה ארגו ה ,OECD-אשר נמצא בפריז.
מרצי :ההרצאות תועברנה ברוב על-ידי סגל ארגו ה ,ICC-כמו ג על-ידי עורכי די המתמחי בבוררות מסחרית
בינלאומית ,ממשרדי עורכי די בינלאומיי מובילי בעול.
מבנה הקורס :הקורס צפוי להימש כשבוע )במהל חודש יולי  ,(2013וייער בפריז ,צרפת ,במטה העולמי של ארגו
ה .ICC-הקורס יתקיי בשפה האנגלית.
הקבלה לקורס מותנית בהלי מיו ,אשר יכלול ראיו אישי .מתו כלל המועמדי ייבחרו  10תלמידי ,לפי קריטריוני
של מצוינות אקדמית ,כפי שייקבעו מראש על-ידי מרכז הקורס.
היק הקורס :ההשתתפות בקורס תזכה ב 2-נ"ז .בוגר הקורס יקבל תעודת גמר מטע ארגו ה) ICC-ישראל(.
דרישות הקורס :מפגש הכנה בישראל טר הנסיעה לפריז; נוכחות מלאה במהל ימי ההוראה בפריז והשתתפות
בפעילויות האקדמיות הנלוות )סיורי ,מפגשי ע בכירי ה ICC-וכו'(; הגשת תזכיר מסכ.
לוח הזמני של הקורס בפריז מתוכנ כ שלתלמידי יתאפשר ג לקיי מפגשי חברתיי )טיולי וכו'(.
הקורס אינו פוטר את המשתת בו מחובותיו האקדמיות האחרות .ע זאת ,תלמידי שישתתפו בקורס בפריז יהיו
זכאי באופ אוטומטי לגשת למועד מיוחד בבחינה שתתקיי בקורס אחר אליו ה רשומי במכללה ,בנסיבות
שבה הבחינה בקורס האחר הינה במועד חופ לקורס בפריז.
ציו הקורס :הציו בקורס יהיה "עובר" או "לא עובר" ,וייקבע בסיו הקורס על יסוד תזכיר מסכ שיידרש כל תלמיד
להגיש.
עלות הקורס :ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלו .התלמיד יישא בעלויות הכרוכות בנסיעה לפריז ,לרבות
טיסה ולינה.
תנאי קד :רשאי להגיש מועמדות לקורס תלמידי שנה ב' ומעלה.
מועד אחרו להגשת מועמדות :יפורס בהמש'.
* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמי .תכנית הקורס כפופה לשינויי.
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קניי רוחני :זכויות יוצרי בעיד האינטרנט Intellectual Property: Copyright in the Computer Age
קורס באנגלית באוניברסיטת Oxford
ד"ר קי טרייגר-ברע
הקורס מתמקד בבעיות המועלות בעיד המחשב .ובמיוחד זכויות יוצרי בנוגע לפיתוח תוכנה ודיגיטאליזציה של
יצירות .הקורס יבח גישות שונות לזכויות יוצרי ,ויכלול השוואה בי גישת אנגלו-אמריקאית ,אירופאית ,וישראלית.
התוכנית תכלול הרצאות מאת מרצי מאוניברסיטת אוקספורד ומאוניברסיטה בלונדו ) .(LSEהקורס יתנהל
בשפה האנגלית .כתיבת המבח או עבודת המחקר תהיה בשפה עברית או אנגלית ,לפי בחירת הסטודנט.
מרכיב הציו הסופי:
 5%השתתפות.
 95%ציו העבודה או מבח )ספרי פתוחי(.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
רגולציה כלכלית
ד"ר חגית בולמש
רגולציה מהווה כלי להסדרה ופיקוח על שווקי ולקידו ערכי שלטוניי .מאז המחאה החברתית נית דגש הול
וגובר לשאלת מקומה של הרגולציה הכלכלית והשפעתה על כל אחד ואחד .ועדות שונות שקמו בחנו הא ,ועד
כמה ,יש מקו לרגולציה כלכלית .מטרת הקורס היא לספק ידע בסיסי על רגולציה כלכלית ,מה ההצדקות לקיומה
של רגולציה ,ומה מקומו של השלטו בפעילות הכלכלית של המשק .במסגרת הקורס נבח באמצעות דוגמאות
מעשיות מחיי היו-יו וסימולציות את שאלת הצידוק להתערבות של השלטו והצור ברגולציה כלכלית .נבח את
המתח בי האינטרס הפרטי )חופש החוזי ,הקניי ,ההתאגדות ,חופש העסוק ועוד( לבי האינטרס הציבורי )תחרות
הוגנת ,הגנה על ערכי מדינת ישראל וערכי נוספי( .נבח את המקרי שבה מתקיימת התנגשות בי אינטרסי
ציבוריי שוני )לדוגמא ,העדפת תוצרת האר .מול פתיחת יבוא ,הגנה על עובדי מול העסקת עובדי קבל ,הגנה
על חקלאות ויישוב הפריפריה מול הגברת התחרותיות( ובי רגולטורי שוני .נדו בכלי הרגולטוריי ושיטות
הפיקוח שניתנו לרגולטורי וכיצד כלי אלה באי לכדי שימוש בחיי היו-יו .ננתח את הממשק בי אכיפה פרטית
לבי אכיפה על ידי רגולציה )כדוגמת תביעות יצוגיות בעקבות הליכי פליליי(.
מרכיבי הציו הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרי פתוחי.
הנוכחות בשעורי היא חובה.

קורסי מרוכזי באנגלית

American Sales Law
חוק המכר האמריקאי
פרופ' ליסה ברנשטיי
This class in American Sales law approaches the subject from both a jurisprudential and
practical lawyering standpoint. It is based on the idea that while the Uniform Commercial
Code, the statute that governs transactions in the sale of goods in the United States, is
called a “Code,” that term bears no resemblance to the Codes of continental legal
systems, or even other American private law statutes like the Tax Code. Rather, the
Uniform Commercial Code is sui generis. It can only be understood and applied by delving
into and understanding the highly legal realist jurisprudential philosophy of its principle
drafter Karl Llewellyn and the basic tenants of the American Legal Realism. Indeed, it is
often described at the best example of legal realism in practice and the movements most
significant achievement.
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The goals of the class are: (1) to give you an introduction to the animating ideas behind the
Code, (2) to give you an understanding of the many aspects of a business organization its
provisions effect (wholly apart from the terms of the contracts the organization enters
into), and (3) to suggest ways you can protect your client’s business interests when doing
business governed by the statute, a task that turns out to be more complex than it appears
at first glance, since in practice the Code imposes many rules that are default in theory,
yet quasi mandatory in practice.
In addition, because the basic ideas animating the Code are shared by the CISG, and the
recently proposed, Common European Sales Law, studying the ideas behind the Code will
enable students to better understand decisions rendered under these laws as well.
One of the core goals of this course is to get you to think like a commercial lawyer which
means getting you to think like a client. Another is to teach you the most important things
you need to know to avoid letting an American lawyer get the best of you in a negotiation.
Most of the reading will consist of sections of the Uniform Commercial Code (the Statute
that governs transactions in the sale of goods) and case law, although a few highly edited
excerpts from law review articles will be included as well. In lieu of an exam students will
do two short written exercises at home, work problems in groups in class, and discuss
their conclusions with the class. In place of a final exam, students be given a description of
a clients business goals and have to choose between including one of two proposed
clauses for each of several issues and explain their reasoning. The total number of pages
for these exercises will be no more than 4.5 double spaced pages.
Recognizing that English is not the classes' first language, there will be no more tan
average of 18 pages of reading per class. However, every page assigned will be necessary
to understanding the class discussions and working the group problems. As a
consequence, the readings will be available by November 15 so students will have time to
read the material at a leisurely pace.
The grade will be determined 40% on class participation, and 20% on the problems, and
40% on the final contract.

 תנאי לרישו לקורס באנגלית הוא פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית:הערה
. מתקדמי
 אלא על יסוד הישגיו של, הקבלה לקורסי איננה לפי כל הקוד זוכה. תלמידי40 -הרישו לקורס מוגבל ל
.התלמיד בלימודי ורמת האנגלית שלו
20-23/12/16  הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למש' שבוע בסמסטר א' בי התאריכי:הערה
.16:00-19:30 'ג-' ב26-27/12/16 ,09:00-13:30 – ' ו,16:00-19:30 'ה-'ג
.הנוכחות בשיעורי היא חובה
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Comparative Corporate Law: Israel and Delaware
 ישראל ודלוואר: מבט השוואתי על דיני תאגידי
עו"ד איתי פייגנבאו
Israeli corporate law is undergoing tremendous change. Importantly, Israeli courts rely
almost exclusively on Delaware precedent in order to inform and instigate doctrinal
evolution. Repeated references to Delaware law is unsurprising, since Delaware's unique
Chancery Court is considered the most advanced forum to settle corporate disputes.
This class will survey the doctrinal development in Israeli law through a comparative lens.
We will explain the original Delaware doctrine and its' implementation in Israel. When
necessary, we will question the usefulness of the doctrinal transplant. Covered topics
include: judicial standards of review, special litigation committees, effect of shareholder
ratification, director liability, and more.
The grade will be composed of a final exam (85%) and class participation (15%). All
students will be eligible for the class participation points by declaring before class that
they have reviewed the previous class, read the assigned material for the current lesson
and are able to answer general questions should they be called upon.
. פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית מתקדמי
.הנוכחות בשיעורי היא חובה

Corporate bankruptcy
פירוק והבראת חברות
ד"ר אודליה מינס
הקורס מהווה בסיס להבנת הליכי חדלות הפירעו העיקריי המיועדי להסדיר נסיבות של כשל פיננסי וכלכלי רוחבי
 מיה הזכאי לפתוח בהלי: הנושאי הבאי, בי היתר, במהל הקורס ייבחנו. פירוק והבראה:של חברות מסחריות
חדלות פירעו ובאילו תנאי; מה התכליות והמטרות של ההליכי השוני; לאילו מ הזכויות המוחזקות בידי הנושי
 ובאילו תנאי תוק כאמור יינת; מה סדרי חלוקת נכסי החברה ומה עקרונותיה,יהיה תוק במסגרת ההלי
 באמצעות, הכלכליות כמו ג החברתיות, במסגרת הקורס ינותחו ההשלכות השונות של נסיבות חדלות פירעו.ועוד
. ובחינת תוצאותיה השונות,הדגמה והמחשה של הליכי שהתנהלו בישראל ובמדינות נוספות בעול
:מרכיבי הציו הסופי
. בחינה בסגנו אמריקאי בחומר סגור100%
. נקודות מיטיב לסטודנטי שישתתפו באופ פעיל ויתרמו בנוכחות לשיעור5 עד
. ספרי סגורי:שיטת הבחינה
. יש ללמוד את הקורס לאחר או במקביל לקורס בדיני תאגידי. חובות קריאה יינתנו משיעור לשיעור:דרישות

. פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית מתקדמי
.הנוכחות בשיעורי היא חובה
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International investment in Energy and Infrastrucuture
ד"ר אפי חלמיש
Foreign investment has been the engine of the global economy in recent years, and is now
a focus of significant public attention in Israel, especially in the infrastructure and energy
markets. This course will examine global regulation of foreign investment both from
historical perspective and current regulatory challenges. We will discuss how
international, regional, and national legislation can and should be applied in the context
of resolution of disputes between investors and host states. Several controversial case
studies abroad and in Israel will be discussed (natural gas, transportation, etc.). Finally,
the course will look at the responsibilities of investors in the areas of human rights and
environmental and labor standards (OECD and Israel, etc.)..
.  כל יו13-18/11/2016  למש' שבוע בי התאריכי. הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז:הערה
.09:00-12:30 ו' בי השעות-'ימי א
:מרכיבי הציו הסופי
. השתתפות בכיתה20%
. בחינה80%
 תנאי לרישו לקורס באנגלית הוא פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית:הערה
. מתקדמי
 אלא על יסוד הישגיו של, הקבלה לקורסי איננה לפי כל הקוד זוכה. תלמידי40 -הרישו לקורס מוגבל ל
.התלמיד בלימודי ורמת האנגלית שלו
.הנוכחות בשיעורי היא חובה

Law & economics
Professor J. Shahar Dillbary
This course introduces basic concepts of law and economics. It explores the extent to which
the principles of economics can be used to explain and analyze legal rules and offers, when
appropriate, alternatives. The topics covered in this course include the Coase Theorem, civil
procedure, property law, tort law, incompatible uses and the choice between property and
liability rules. While discussing torts, special attention will be given to alternative liability rules
(e.g., strict liability, no liability and negligence) and the efficiency of certain defenses. Concepts
from game theory will be introduced throughout the course. Time permitting, we will also
discuss the economics of fairness, selected topics in antitrust (e.g., predatory pricing, price
discrimination, tying, bundling and mergers and acquisitions) and the economics of
intellectual property. No background is required. No prior acquaintance with economics or
math is assumed; the relevant economic and legal concepts will be developed in class through
an examination of particular legal regimes
The final grade will be a function of the final assignment and it may be adjusted based on the
level of preparation and class participation. The students will have two weeks to complete.

18/12/16 - ו12-15/12/16  בי התאריכי:' הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למש שבוע בסמסטר א:הערה
.16:00-20:30  א' בי השעות-ה' ו-ימי ב
. תנאי לרישו לקורס באנגלית הוא פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית מתקדמי:הערה
 אלא על יסוד הישגיו של, הקבלה לקורסי איננה לפי כל הקוד זוכה. תלמידי50 -הרישו לקורס מוגבל ל
.התלמיד בלימודי ורמת האנגלית שלו
.הנוכחות בשיעורי היא חובה
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