תואר ראשון
במשפטים

תוכנית הלימודים
כללי
המרכז האקדמי שומר לעצמו זכות מלאה לשנות כל הוראה ,סעיף ופרט בתקנון זה ,לרבות תוכנית ההוראה גם
במשך שנת הלימודים ,וכל התלמידים כפופים לשינוי כאמור .לא תשמע טענה מצד תלמיד שהוא סמך על הוראה או
פרט ששונו בהתאם לאמור לעיל.
מי נחשב תלמיד
תלמיד במרכז האקדמי למשפט ועסקים הוא מי שממלא אחר כל התנאים הבאים:
א .התקבל למרכז האקדמי בהתאם לכללי הקבלה.
ב .מימש את קבלתו והסדיר את הרשמתו ותשלומיו הכספיים לפי הכללים שנקבעו.
ג .הגיש למזכירות המרכז האקדמי תוכנית לימודים )שאושרה באמצעות טופס הלימודים(
לפי הכללים והמועדים הנהוגים בו.
כרטיס תלמיד
א .תלמיד שמילא את התנאים שהוזכרו לעיל יקבל כרטיס תלמיד .כרטיס תלמיד חתום
על-ידי מזכירות המוסד מקנה לתלמיד את הזכות לשאול ספרים מספריית המרכז האקדמי.
ב .תחולה  -תלמיד בשנת לימודים מסוימת נשאר במעמד זה עד פתיחת שנת הלימודים .לאחריה,
וכדי להמשיך ולהיחשב כתלמיד במוסד ,עליו למלא אחר התנאים האקדמיים ,המנהליים
והכספיים שנקבעו בתקנון זה ,לרבות רישום מחדש במועדים שיקבעו.
חובת נוכחות בשיעורים
תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה משפטיים ,קורסי בחירה משפטיים וסמינריונים .פירוט יבוא בהמשך.
ההוראה ניתנת בכל שעות הפעילות של המרכז האקדמי .ההשתתפות בלימודים מחייבת נוכחות בשיעורים )חובה
ובחירה( ,בתרגילים ובסמינריונים ,הכנת החומר הדרוש לכך ,כתיבת עבודות בית ,עמידה במבחני ביניים בכתב ובעל
פה וביתר דרישות המורים.
תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד במהלך התואר ,קורסי בחירה בהיקף של  20נ"ז וסמינר שנתי אחד.
חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.

התקנון כולו כפוף לתיקונים ולשינויים שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת
המוסדות המוסמכים של המרכז האקדמי.
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להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות החובה לפי השנים ,המסלולים והמרצים.
יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו עליהם תינתן הודעה מתאימה.
שנה א'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

נקודות זכות

דיני חוקה

פרופ' גילה שטופלר
שעור  4ש"ס  +תרגיל  2ש"ס
פרופ' גילה שטופלר
שעור  4ש"ס  +תרגיל  2ש"ס
ד"ר שחר ולר  /ד"ר אורי בן אוליאל
שיעור  6ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך/ד"ר רונית דוניץ-קידר
שעור  4ש"ס
ד"ר רונית דוניץ-קידר
שעור  4ש"ס
פרופ' יעד רותם  /ד"ר אורי בן אוליאל
שעור  2ש"ס
פרופ' פבלו לרנר /ד"ר רונית דוניץ-קידר
שעור  4ש"ס

1005

 6נ"ז

1086

 6נ"ז

1007

 6נ"ז

1010

 4נ"ז

1085

 4נ"ז

1011

 2נ"ז

1083

 4נ"ז

1090

 4נ"ז

דיני חוקה
)דוברי אנגלית(
דיני חוזים
תורת המשפט
תורת המשפט
)דוברי אנגלית(
משפט וכלכלה
מבוא למשפט
ישראלי ומשפט
השוואתי
מבוא למשפט
ישראלי ומשפט
השוואתי
)דוברי אנגלית(
אנגלית למשפטנים

דיני עונשין
כתיבה וחשיבה
במשפט
כתיבה וחשיבה
במשפט
)דוברי אנגלית(
עברית משפטית
)דוברי אנגלית(
תורות מוסר ומדע
המדינה
מבוא למשפט
העברי
)דוברי אנגלית(
משפט בינלאומי
פומבי
)דוברי אנגלית(
שער למשפט*

פרופ' פבלו לרנר
שעור  4ש"ס
היקף השעות יקבע בהתאם לרמת התלמיד

פרופ' בועז סנג'רו
שעור  6ש"ס
גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/
גב' רותם רוזנברג-רובינס/מר יואב שוטן
שעור  2ש"ס
גב' דנה פאר
שיעור  2ש"ס
גב' דנה פאר
שיעור  2ש"ס
פרופ' עידו פורת  /ד"ר רועית דהן
שעור  2ש"ס
ד"ר אבישלום וסטרייך
שיעור  4ש"ס

 2נ"ז

1030

 6נ"ז

1084

 2נ"ז

1091

 2נ"ז

1033

 2נ"ז

2071

 4נ"ז

ד"ר מרים פיינברג /שיעור  4ש"ס

2072

 4נ"ז

גב' מיכל אהרוני ומר הישאם שבאיטה
שעור  6ש"ס

1060

 4נ"ז

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם איה עברית.
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שנה ב'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

דיני תאגידים

ד"ר דב סולומון/פרופ' יעד רותם
שיעור  6ש"ס
שיעור  6ש"ס

3011

נקודות
זכות
 6נ"ז

2070

 6נ"ז

2001

 6נ"ז

2011

 4נ"ז

2005

 4נ"ז

ד"ר אסף הראל
שיעור  6ש"ס
ד"ר שלי קרייצר-לוי
שעור  6ש"ס
גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר /עו"ד רותם
רוזנברג-רובינס/מר יואב שוטן/
מר רן לוסיטגמן
שיעור  2ש"ס
גב' דנה פאר
שיעור  2ש"ס
פרופ' גיא הרפז  /שיעור  4ש"ס

2009

 6נ"ז

3014

 6נ"ז

2051

 2נ"ז

2052

 2נ"ז

2015

 4נ"ז

ד"ר מרים פיינברג /שיעור  4ש"ס

2072

 4נ"ז

דיני תאגידים
)דוברי אנגלית(
דיני נזיקין

ד"ר בועז שנור
שיעור  6ש"ס
מבוא למשפט העברי ד"ר איתי ליפשיץ  /ד"ר אבישלום וסטרייך
שיעור  4ש"ס
שעור  3ש"ס  +תרגיל  1ש"ס
דיון פלילי
משפט מנהלי
דיני קניין
כתיבה אקדמית

כתיבה אקדמית
)דוברי אנגלית(
משפט בינלאומי
פומבי
משפט בינלאומי
פומבי
)דוברי אנגלית(
קורסי בחירה
משפטיים

 8נ"ז

שנה ג'
שם הקורס

שם המרצה

קוד קורס

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי
שעור  4ש"ס
פרופ' יוסי דהאן
שעור  4ש"ס
ד"ר אייל כתבן
שעור  4ש"ס
ד"ר איתי ליפשיץ
שעור  6ש"ס
ד"ר אודליה מינס  /ד"ר נועם שר
שעור  6ש"ס
שעור  6ש"ס
לא ינתן בשנת הלימודים תשע"ח
פרופ' עידו פורת  /ד"ר מיה מי-טל
שיעור  3ש"ס
פרופ' יעד רותם
שיעור  2ש"ס
סמינריון אחד

3002

נקודות
זכות
 4נ"ז

3004

 5נ"ז

3009

 4נ"ז

3008

 6נ"ז

3014

 6נ"ז

2003

 6נ"ז

3015

 2נ"ז

2045

 2נ"ז

דיני עבודה
דיני ראיות
דיון אזרחי
דיני קניין
דיני משפחה וירושה
השתקפויות משפט
משפט בינלאומי
פרטי
סמינריון
קורסי בחירה
משפטיים

 6נ"ז
 8נ"ז
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שנה ד'
שם הקורס

שם המרצה

ד"ר יואב המר
משפט וחברה
שעור  2ש"ס
ד"ר אייל כתבן
אתיקה מקצועית
שעור  2ש"ס
של עורכי דין
עו"ד מנשה כהן  /עו"ד רן לוסטיגמן /
סדר דין אזרחי
עו"ד יעל סנאי
מהלכה למעשה
שעור  4ש"ס
עו"ד יעל סנאי  /עו"ד שירה וייסברגר
ההליך הפלילי
שעור  3ש"ס
מהלכה למעשה
היבטים פרוצדורליים עו"ד שירה וייסברגר/
של המשפט הפרטי עו"ד אורטל רייסמן
שעור  2ש"ס
קורסי בחירה
משפטיים




קוד קורס

נקודות
זכות
 2נ"ז

4005

 2נ"ז

4006

 4נ"ז

4008

 3נ"ז

4009

 2נ"ז

4003

 4נ"ז

חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצויינים בכל שנה כי יש לכך השלכות על
הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות ,עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח תלמידים מצטיינים.
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תיאור מקצועות הלימוד

שנה א'
אנגלית למשפטנים
תיאור כללי של התוכנית באנגלית
התוכנית באנגלית מורכבת מ 4-רמות:
טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב'
בסיסי
מתקדמים א'
מתקדמים ב'.
המיון לרמות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.
סטודנטים המסיימים רמת טרום מתחילים א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום מתחילים ב'
ועולים לרמת בסיסי.
סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה אותו/אותה בפטור.
טרום מתחילים א'
תיאור הקורס :קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית ,לחזק את הידע שלו במבנה השפה ,להעשיר
את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית .בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל
להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
תנאי קבלה :ציון  50-69במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי
משך הקורס 8 :שעות סמסטריאליות
מרכיבי הציון הסופי :
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים ) 5הטובים מבין 30% :(6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.
טרום מתחילים ב'
תיאור הקורס :קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס זהה לזו של טרום מתחילים א' :להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית ,לחזק את הידע שלו
במבנה השפה ,להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית .בסיום
הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
תנאי קבלה :ציון  70-84במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי
משך הקורס 6 :שעות סמסטריאליות
מרכיבי הציון הסופי :
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים ) 5הטובים מבין 30% :(6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.
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בסיסי
תיאור הקורס :קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים באנגלית במגוון
נושאים ,תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים של השפה .בסיום הקורס יהיה
הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם-אקדמי באנגלית.
תנאי קבלה :ציון  85-99במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'.
משך הקורס 6 :שעות סמסטריאליות.
מרכיבי הציון הסופי
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים )  5הטובים מבין 30% :(6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.

מתקדמים א'
תיאור הקורס :קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים .מתמקד בעולם הידע של משפטים ושל מנהל עסקים ומשלב
את שני התחומים.
מטרות הקורס הן להציג את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומים השונים של משפטים ושל מנע"ס; להעשיר את
אוצר המילים של הסטודנט בשני התחומים הללו; להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקסט ולתת לו
אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי השפה האחרים ,שהם דיבור ,האזנה וכתיבה .בסיום הקורס יהיה
הסטודנט מסוגל להבין טקסט באנגלית בתחומי משפט ומנהל עסקים ,ולדון בנושאים הללו בע"פ או בכתב.
תנאי קבלה :ציון  100-119באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי.
משך הקורס 4 :שעות סמסטריאליות.
מרכיבי הציון הסופי
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים )  3הטובים מבין 30% :(4
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.

מתקדמים ב' לסטודנטים למשפטים
תיאור הקורס :קורס מתקדם של אנגלית למשפטנים.
מטרות הקורס הן להציג ולהעשיר את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומי המשפט השונים; להעמיק את הידע
הלשוני של הסטודנט ,תוך התמקדות באספקטים של השפה החשובים במיוחד להבנת טקסט משפטי; להעניק
לסטודנט כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת פסקי דין ומאמרים אקדמיים בנושא המשפט .במשך הקורס
הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית בתחום המשפט ולהציג אותם בפרוייקט בכתב .בסיום
הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין ,לנתח ולסכם פסק דין אותנטי באנגלית.
תנאי קבלה :ציון  120-133באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'.
משך הקורס 4 :שעות סמסטריאליות.
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מרכיבי הציון:
מבחן מסכם50% :
פרוייקט הגשה 20% :
בוחן הבנת הנקרא15% :
 3בחנים 15% :
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל.
נוכחות חובה .סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור.

דיני חוזים
ד"ר שחר ולר
מבוא כללי לדיני חיובים ,עקרון חופש החוזים ,עקרון תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה ובביצועו של חוזה ,אחריות
בשלב הטרום חוזי ,יצירת החוזה ,הצעה וקיבול ,כשרות משפטית ,פגמים בכריתת חוזה ,טעות ,הטעיה ,כפיה ,עושק,
חוזה למראית עין ,צורת החוזה ,תוכן החוזה ,פירוש החוזה והשלמתו,תניוית פטור ,חוזה על תנאי ,חוזה פסול ,חוזה
לטובת אדם שלישי ,הפרת חוזה וסיכול חוזה ,תרופות בגין הפרת חוזה ,אכיפה ,ביטול ,פיצויים ,חוזים אחידים.
מרכיבי הציון הסופי:
 2 - 20%עבודות בכתב
 - 80%בחינה סופית.
יתכן שבמהלך השנה ינתנו בחנים שהציון שלהם ישמש כציון מיטיב בלבד.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

דיני חוזים
ד"ר אורי בן-אוליאל
החוזה הוא אמצעי רב-חשיבות להסדרת יחסים בין פרטים בחברה .בקורס זה ייבחנו באופן מקיף דיני החוזים
בישראל .נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם :יצירת החוזה ,פגמים בכריתת החוזה ,חוזה לטובת אדם שלישי ,חוזה
על תנאי ,הפרת חוזה ,סיכול החוזה ,אכיפת חוזה ,ביטול חוזה ,פיצויים בשל הפרת חוזה.
הקורס יתבסס ,בין השאר ,על ניתוח חוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג –  ,1973חוק החוזים )תרופות בשל הפרת
חוזה( ,תשל"א –  ,1970והפסיקה בישראל בתחום דיני החוזים .הקורס אף יכלול דיון ביקורתי על הדין המצוי ,תוך
בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים.
מרכיבי הציון הסופי:
 90%בחינה בכתב.
 10%עבודות בכתב )שתי עבודות(.
שיטת הבחינה :ספרים פתוחים.

דיני חוקה
פרופ' גילה שטופלר
עקרונות היסוד :מדינה יהודית ודמוקרטית ,עיקרון החוקתיות ,הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי היסוד :מעמדם
ופרשנותם; הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות :הכנסת ,הממשלה ,נשיא המדינה; מעמד הדת
בישראל; מרשם האוכלוסין; ההגנה החוקתית על זכויות אדם :כבוד האדם ,שיוויון ,חופש הביטוי ,חופש הדת ,זכויות
כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות; הגנה על זכויות בתנאים של מצב חירום.
מרכיבי הציון הסופי:
 85%בחינה סופית.
 15%בחינת ביניים.
עד  5נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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דיני חוקה )אנגלית(
פרופ' גילה שטופלר
Constitutional law
Prof. Gila Stopler
The course is intended to provide basic tools for the understanding of Israeli constitutional
law. The issues discussed will include:
Basic Principles: Jewish and Democratic State; What is a constitution?; Justifications for
judicial review
Israel’s Basic Laws: normative status; Expanse and interpretation; The limitation clause
The Constitutional status of state institutions: the Knesset, the government
The Constitutional protection of human rights: overview, equality, freedom of speech,
freedom of conscience and belief, social and economic rights, the protection of rights in a
state of emergency.
Grading:
Interim exam (closed books) - 15%
Final exam (closed books) - 85%
Up to 5 extra points for participation based on "reading list".
דיני עונשין
פרופ' בועז סנג'רו
נושאי הקורס:
הענישה הפלילית ,הגדרת הענישה ,הפילוסופיה של הענישה ,ההצדקה )או אי-ההצדקה( המוסרית לענישה
הפלילית ,ניתוח סוציולוגי של הענישה )את מי מענישים? למה מענישים?( ,שיקולי הענישה )מטרות הענישה( ,עונש
המאסר ,הבניית שיקול-הדעת השיפוטי בענישה.
המשפט הפלילי המהותי ,מבנהו ומטרותיו.
ששת עקרונות היסוד של דיני העונשין .1 :עיקרון החוקיות .2 ,עיקרון הערך המוגן .3 ,עיקרון השיוריות .4 ,עיקרון
האשמה .5 ,עיקרון ההתנהגות )אין עונשין על דברים שבלב( .6 ,עיקרון הפרופורציה.
תחולת הנורמה הפלילית במקום ובזמן.
שלושת כללי הפרשנות המיוחדים של המשפט הפלילי .1 :המשמעות הטבעית והרגילה של מלות החוק .2 ,כלל
הפרשנות המצמצמת .3 ,צמצום היקף האיסור בהתאם למטרת החקיקה.
הגדרת העבירה )הגדרה סוציולוגית והגדרה משפטית(.
ארבעת יסודות העבירה .1 :מבצע העבירה )בר-עונשין :בגיר ,שפוי ,לא לוקה בשכלו(;
 .2הערך המוגן על-ידי איסור העבירה )חיים ,שלמות הגוף ,חירות ,אוטונומיה ,פרטיות ,קנין; ועוד(;
 .3היסוד העובדתי של העבירה ורכיביו )ההתנהגות ,המחדל הפלילי ]ומקורות החובה לפעול[ ,הנסיבות ,התוצאה,
הקשר הסיבתי(;
 .4היסוד הנפשי של העבירה ורכיביו )המחשבה הפלילית – המודעות ,היחס החפצי ]הכוונה }לרבות כוונה-על-תנאי
וכוונה מועברת{ ,המטרה ,האדישות ,קלות-הדעת[ ,עצימת-העיניים ,הלכת הצפיות ,הרשלנות ,האחריות הקפידה(;
הוכחת היסוד הנפשי )לימוד פרק מתחום דיני הראיות(; הדרישה לסיכון בלתי-סביר.
שלוש הצורות של הביצוע העיקרי .1 :ביצוע רגיל  .2ביצוע-בצוותא;  .3ביצוע באמצעות אחר )ביצוע עקיף(.
הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית והכללים החלים עליהן :הניסיון לעבור עבירה וההבחנה בינו לבין מעשי
הכנה לקראת ביצוע העבירה; צורות השותפות לדבר עבירה; השידול; הניסיון לשידול; הסיוע )הפיזי והרוחני(;
סוגיות נוספות מתחום השותפות .1 :אחריות נגררת לעבירה שונה או נוספת שעבר שותף אחר לעבירה;  .2נתונים
ענייניים מול נתונים אישיים;  .3עבירות המותנות במבצע בעל מאפיין מיוחד;  .4חוק מאבק בארגוני פשיעה.
הסייגים לאחריות פלילית )הגנה עצמית ,צורך ,כורח ,צידוק ,שכרות ,אי שפיות ,לקות שכלית ,זוטי דברים ,טעות
באשר לעובדה ,טעות באשר לחוק ,הסכמת הקורבן( וההבחנה בין צידוקים ) (justificationsלבין פטורים
).(excuses
עבירות ההמתה )רצח בכוונה-תחילה ,רצח בנסיבות מיוחדות ,הריגה ,גרימת מוות ברשלנות ,העבירות החדשות
שבהצעת החוק הממשלתית(.
דיון בעבירות ספציפיות נוספות בהתאם להוראות הכלליות של המשפט הפלילי.
מרכיבי הציון הסופי:
 10%מבדקים בכתב של הכרת חומר הקריאה )תיתכן הודעה מראש ויתכנו מבדקי פתע בכל אחת מההרצאות(.
 10%שני תרגילים להגשה בכתב )האחד באמצע הקורס והשני לקראת סיומו(.
תתקיימנה הדרכות לפני הגשת כל תרגיל ולפני כל בחינה.
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 80%בחינה מסכמת בתום הקורס.
ציון מיטיב  -עד  5נקודות בגין השתתפות פעילה ומועילה בהרצאות )יינתן רק למספר מצומצם של תלמידים
בולטים( .אין אפשרות לערער על אי קבלת ציון מיטיב – יש להימנע מפניות בעניין זה.
ציון מיטיב למתמידים במיוחד – חלק מהתלמידים שלא קיבלו ציון מיטיב על השתתפות פעילה ומועילה
בהרצאות ,יקבלו בכל זאת  2נקודות מיטיב – אם )ורק אם( הופיעו לכל  26ההרצאות ונרשמו בכולן .מובהר כי תלמיד
שהחסיר אפילו הרצאה אחת ,גם אם מסיבה "מוצדקת" כגון הרשמה באיחור  /מחלה  /תאונה  /מילואים  /חתונה /
גירושין  /לידה וכו' ,לא יקבל "ציון מיטיב למתמידים במיוחד" .המבחן כאן איננו הכוונה אלא התוצאה בלבד.
תנאי הקורס והזכאות להיבחן )חשוב לקרוא!(:
הנוכחות בהרצאות והגשת שני התרגילים הן חובה ותנאי מקדמי לזכאות לגשת לבחינת הסיום )כך גם באשר
לתלמידים החוזרים על הקורס; גם הם חייבים להירשם בכל הרצאה(.
תלמיד שנכשל בקורס זה בעבר ולומד אותו שוב ,יוכל לקבל פטור מהגשת התרגילים )בלבד( .הפטור מהגשת
התרגילים איננו אוטומטי ,אלא כפוף לאישורו של המרצה ,בעקבות בקשה בכתב של התלמיד/ה ובהתחשב בציונים.
תלמידים שיחסירו במהלך הקורס מעל  5הרצאות לא יהיו זכאים לגשת לבחינות.
זאת ללא קשר לסיבת ההיעדרות .חובה להשתתף )ולהירשם( לפחות ב 21-מ 26-ההרצאות.
 5ההיעדרויות האפשריות נועדו לחיסורים עם הצדקה )כגון מילואים ,לידה ,מחלה( .תלמידים שיחסירו 6
הרצאות ויגישו בקשה לאישור להיבחן ,הבקשה תידון על-ידי המרצה רק אם כל החיסורים יהיו מוצדקים ועם
אישורים בכתב )לדוגמא :תלמיד/ה שיחסיר/תחסיר הרצאה אחת ללא הצדקה ועוד  5הרצאות בשל סיבה/סיבות
מוצדקת/ות לא יקבל/תקבל אישור להיבחן(.
מומלץ מאוד לשמור על האפשרות להיעדר מ 5-הרצאות למקרים מיוחדים שעלולים להתעורר גם אם אינם
צפויים מראש!
שיטת הבחינה :ספרים סגורים )סעיפי החלק הכללי של חוק עונשין יוצמדו לשאלון הבחינה( .לבחינה ניתן להכניס
מכשירי כתיבה בלבד.
חומר עזר :חוק העונשין ,תשל"ז) 1977-מחולק לתלמידים בתחילת השנה .יש להביאו לכל השיעורים(.
חומר קריאה חובה :מקראה בדיני עונשין לקורס של פרופ' סנג'רו )מומלץ מאוד להצטייד בה מייד בתחילת השנה.
כל חומר הקריאה מופיע בה בצורה נגישה .מרבית המאמרים ופסקי-הדין מובאים בה באופן מקוצר – בהתאם
למטרות הקורס(.

כתיבה וחשיבה במשפט
עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוטן/עו"ד רותם רוזנברג-רובינס  /עו"ד רן לוסטיגמן
הקורס יעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטים בצעדיהם הראשונים בעולם המשפט ,במטרה לפתוח בפניהם שערים
להבנת העולם המשפטי וליכולת ביטוי בכתב .לשם כך תיערך בקורס היכרות עם הכתיבה המשפטית והאקדמית
ועם דרישותיהן הייחודיות.
חלק מרכזי של הקורס יוקדש לפיתוח יכולות הכתיבה באמצעות תרגילים בכיתה ועבודות בית .בין השאר יילמדו
בקורס :הבנת פסק דין ,ניתוח משפטי וכתיבה בהירה.
דרישות הקורס :חובת נוכחות ,הכנת עבודות ומבחן.
מרכיבי הציון הסופי:
 50%עבודות בית.
 50%בחינה סופית.
מי שממוצע ציוניו בעבודות הבית הוא  60ומעלה – הציונים יהיו ציון מגן.
מי שממוצע ציוניו פחות מ – 60-הציונים יחושבו כ 50%-מהציון הסופי.
כדי לעבור את הקורס נדרשים שני תנאים:
א .צריך לקבל ציון עובר במבחן הסופי.
ב .יש לקבל ציון עובר בשקלול בין ציון המבחן הסופי ובין ממוצע העבודות.
ציון מיטיב יינתן על פי בוחן.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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(כתיבה וחשיבה במשפט )דוברי אנגלית
גב' דנה פאר
.מטרת הקורס להעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטים דוברי אנגלית בצעדיהם הראשונים בעולם המשפט בישראל
 לימוד מושגים בסיסים מתחום הלקסיקון: הקניית יסודות בעברית. א:לשם כך יתמקד הקורס בשתי מטרות עיקריות
 הקניית מיומנויות יסוד משפטיות כגון עקרונות. ב. ותרגול קריאה וכתיבה בעברית,המשפטי ומערכת המשפט
. חיפוש משפטי ועוד, רטוריקה, כללי האזכור האחיד, מענה על שאלות קייס,הסיכום
. הכנת עבודות ומבחן סיום, חובת נוכחות:דרישות הקורס
:מרכיבי הציון הסופי
. עבודות20%
. בחינה סופית80%
. ספרים סגורים:שיטת הבחינה
(מבוא למשפט העברי )דוברי אנגלית
ד"ר אבישלום וסטרייך
Introduction to Jewish Law
Dr. Avishalom Westreich

Course Description:
The object of the course is to acquaint students with the origins, characteristics and the
principles of Jewish Law. As a derivate, the course intends to equip students with
preliminary tools for understanding and analyzing sources of Jewish Law.
The course begins with introducing the primary sources of Jewish Law dating from
Talmudic period to the modern age. We discuss the history of the Halakha, the nature of
the halakhic decision-making, and the status of halakhic traditions throughout the history
of Jewish Law. Based on these foundations we examine the characteristics of Jewish Law
as a legal system and as a religious law. We discuss basic Jewish Law principles such as:
tradition and innovation, dispute and authority, interpretation, and the status of revelation.
We complete the course while discussing the place of Jewish Law in modern day society
and in particular in the state of Israel.
Throughout the course, two quizzes will be held on the topics discussed in class and
the reading materials. Students must participate in the quizzes to be eligible to take the
final exam.
In addition to the course taught material, the final Exam will include familiarity
questions pertaining mainly to Menachem Elon's book: Jewish Law: History, Sources,
Principles (students will be referred to the relevant chapters throughout the semester).
Composition of the final grade:
Final exam – 90%
Two quizzes – 10%
Eligibility to take the final examination is dependent on participation in classes and quizzes

Examination type: closed book
מבוא למשפט ישראלי והשוואתי
פרופ' פבלו לרנר
 מאחר והשיטה.מטרת הקורס היא להעניק תמונה כללית של העקרונות עליהם מתבסס המשפט הישראלי
 תעזור להבין את המשפט, הגישה השוואתית שהקורס מפתח,הישראלית משלבת בתוכה מרכיבים משיטות אחרות
 בד בבד הקורס ידגיש את חשיבות המשפט המשווה ככלי לניתוח תופעות משפטיות.הישראלי על מרכיביו השונים
.שונות
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במהלך הקורס נדון בהתפתחות המשפט הישראלית ומאפייניו הייחודיים .בין נושאי הדיון :העקרונות במשפט הפרטי,
מאפייניה של החקיקה ישראלית ,המבנה של בתי המשפט  ,מקומם של עורכי הדין והמלומדים במשפט הישראלי ,
הביקורת שיפוטית וכו' .ננסה תמיד לנתח כל סוגיה וסוגיה בהשוואה לשיטות משפט אחרות.
מאחר שהקורס הוא השוואתי נדון במסורות משפטיות שונות תוך העמקה במשפט אירופאי  .נלמד את יסודות
המשפט האירופאי )בעיקר המשפט הרומי( ואת התפתחות היסטורית של המשפט אירופאי ,סוגיות חשובות כדי
להבין את השיטות כיום .נבחין בין המשפט המקובל והמשפט הקונטיננטלי .נתייחס לקודיפיקציה באירופה
)בעיקר נתייחס לצרפת ולגרמניה ( ,נושא רלבנטי גם לישראל ,משום שגם ישראל עוברת הליך של קודיפיקציה של
המשפט הפרטי.
בחלק האחרון של הקורס ניתן מבט על המשפט האירופאי המודרני ,המקבל ביטוי במסגרת האיחוד האירופי .בעידן
של גלובליזציה נוכל להבין הכיצד השיטות מתקרבות ומדוע השיטה הישראלית כשיטה מעורבת יכולה לשמש מודל
להבנת ההתפתחויות המשפטיות שמאפיינות את המאה ה. XXI -
מרכיבי הציון הסופי:
 10%בוחן ביניים.
 90%בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

מבוא למשפט ישראלי והשוואתי
ד"ר רונית דוניץ-קידר
הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות ראשונית עם המשפט בישראל ובשיטות המשפט העיקריות בעולם המודרני,
תוך דיון בשאלות היסודיות שהמשפט מתמודד עמן .לקורס שלוש חטיבות מרכזיות:
 .1היכרות עם מקורות המשפט )חקיקה לסוגיה ,פסיקה )תקדים( ,ומנהג(; ומערכת המשפט הישראלי )עבודת
החקיקה ,מערכת בתי-המשפט ,משרד המשפטים על מחלקותיו(.
 .2היכרות עם ענפי המשפט :המשפט הפרטי לענפיו – כשרות משפטית ,דיני המשפחה ,הירושה ,הקניין והחיובים,
וענפי המשפט המסחרי; המשפט הציבורי לענפיו והמשפט הדיוני )הפרוצדורלי(.
 .3היכרות עם שיטות המשפט העיקריות בעולם המודרני :המסורת האנגלוסקסית של המשפט המקובל; המסורת
האירופית של המשפט האזרחי ומסורות מעורבות.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

מבוא למשפט ישראלי והשוואתי )דוברי אנגלית(
Introduction to Israeli and Comparative Law
פרופ' פבלו לרנר
The course aims to afford students with basic tools to understand the principles that guide
Israeli law as well as various legal systems throughout the world, providing a framework
to examine and analyze domestic law within a global frame.
The course will begin examining the evolution of Israeli law, its different periods, and its
principal features. Students will learn about the Israeli judiciary, the profession of jurist in
Israel, and characteristics of an Israeli legal education. To stress and enhance the
comparative approach, distinct aspects of Israeli law such as contract law or property law
will be analyzed jointly with the study of other legal systems.
The course will focus on the common law and its evolution, including the contrast between
common law and equity and the English judicial system and the legal profession in
England (solicitors and barristers). We will also compare British with American law, a
comparison that will certainly boost the understanding of contemporary common law.
In respect to continental law, the course will provide a historical background on
institutions of Roman law. A considerable number of lessons will be dedicated to principal
civil codes (particularly French and German codes), underscoring the advantages and
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shortcomings of codification. This topic is particular important due to the civil codification
process Israel has embarked upon.
In order to enlighten students with a broader perspective, the course will also refer to
principal mixed jurisdictions (Scotland, Quebec, etc.) which, as does Israel, combine
elements of common law and continental law. We will also focus on the process of
harmonization of law, with a particular accent on Europe’s cumbersome path to a unified
“European Law.”
The final grades will be composed of the following:
Active participation (reading and discussion of articles): 20%
Written exam: 10%
Final exam: 70%
Both tests are with “closed books.

(משפט בינלאומי פומבי )דוברי אנגלית
ד"ר מרים פיינברג
The course introduces the normative structure and theoretical foundations of Public
international law (PIL), as well as the institutional and procedural aspects. It also looks at
interplay between PIL and domestic legal systems, and in particular the state of Israel.
The course first discusses the foundations of PIL: the sources of international law, the
principle of statehood, relations between international and domestic law, the rights and
obligations of states and the issue of state responsibility.
It also focuses on the question of actors in the international legal system, which includes
international organisations such as the United Nations. In this context, we will examine the
different methods for peaceful dispute settlements and the rules governing the use of
force. PIL also attaches increasing importance to individuals. Therefore, we will examine
the rules and institutions of international criminal law and human rights law, and review
the various approaches for legal responses to international terrorism.
Finally, the course will also address some specific areas of international law such as
international economic law and international environmental law.
The course is designed to give students an understanding of the legal rules governing
international relations and provide them with practical skills in legal reasoning, research
and writing on international issues.
Course Requirements:
Weekly reading list and active class participation
Final assignment
-

-

Final Grade:
Final exam: 100%
Up to 5 points will be awarded for active participation and contribution based on
familiarity with the reading material.
Exam Method:
Open book
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משפט וכלכלה
ד"ר אורי בן-אוליאל
הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה .גישה זו היא זרם בולט וחשוב בתורת
המשפט המודרנית ,והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי המשפט.
בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגוונים מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט .לקורס
שישה חלקים מרכזיים .בחלק הראשון ,יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד ,אשר עומדים בבסיס הניתוח הכלכלי.
בחלק השני של הקורס ,ייבחנו סוגיות בתחום המשפט הפרטי ,ובעיקר בדיני חוזים ,נזיקין ,וקניין .החלק השלישי
יתמקד בניתוח כלכלי של נושאים נבחרים בתחום המשפט המסחרי ,וביניהם היחסים בין בעלי מניות של חברה לבין
נושאי משרה בחברה ,וכן היחסים בין חברה מזכה לבין זכיינים .חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות הגישה
הכלכלית על הדין הפלילי .החלק החמישי דן בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית .לבסוף ,תוצג בחינה
ביקורתית של הגישה הכלכלית המסורתית למשפט ,תוך התייחסות ,בין היתר ,להארות מתחום הפסיכולוגיה.
הקורס אינו דורש ידע מוקדם בכלכלה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
משפט וכלכלה
פרופ' יעד רותם
מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי-ניתוח ותובנות חשובים .אלו מאפשרים לבחון באופן ביקורתי הסדרים
משפטיים ואת אופן הבנייתם במכלול ענפי המשפט.שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את התנהגותו של הפרט
ולהשפיע על בחירותיו בין קווי פעולה אפשריים ,הופכת את מדע הכלכלה לרלוואנטי למעצבי הדין ,וזאת מכיוון
שכלכלה עוסקת ,בין היתר ,בניבוי תוצאות השפעתם של תמריצים שונים על ההתנהגות האנושית .מטרת הקורס
היא לערוך היכרות עם הכלים שמספק מדע הכלכלה לצורך ניתוח בעיות משפטיות .הקורס,שאינו מצריך ידע
מוקדם בכלכלה ,יציג מושגי יסוד כגון רציונליות ,תועלת ,יעילות ,החצנה ,מונופול ,א-סימטריה במידע ,ועוד; וכן את
האופן שבו ניתן לנתח בעזרתם בעיות משפטיות .הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות בענפי משפט שונים ,כגון
דיני הקניין ,הנזיקין ,החוזים ,והחברות.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינת סיום.
ציון מיטיב בשיטת "המבדקונים" )פירוט יינתן(.
שיטת הבחינה :ספרים פתוחים.
הנוכחות חובה.
עברית משפטית
גב' דנה פאר
מטרת הקורס לסייע לסטודנטים במסלול  LL.B. for English Speakersלשפר את שליטתם בשפה העברית
בכלל ,ובעברית המשפטית בפרט .הקורס יתמקד הן בהבעה בכתב והן בהבעה בעל פה ,ויכלול תרגולים
אינטנסיביים .הסטודנטים בקורס יחולקו לשתי רמות לימוד ,והשיעורים עבור כל קבוצה יתקיימו אחת לשבועיים
במהלך שני הסמסטרים.
דרישות הקורס :חובת נוכחות; הכנת עבודות כיתה ,בחנים ועבודות בית; מבחן סופי
מרכיבי הציון הסופי:
 40%עבודות ובחנים
 60%מבחן סופי
ציון מיטיב יינתן על פי בחנים ייעודיים לכך
שיטת הבחינה :ספרים סגורים )בחלק מהמבחן ניתן להיעזר במילון(
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שער למשפט*
עו"ד מיכל אהרוני ועו"ד הישאם שבאיטה
הקורס "שער למשפט" ילווה את הסטודנטים ששפת אמם אינה עברית במקביל לקורסים במקצועות החובה שהם
לומדים בשנה א' .מטרתו היא לאפשר לסטודנטים להתוודע למושגי היסוד של ענפי המשפט המרכזיים באופן
הדרגתי ובסביבה נוחה וידידותית .במקביל ללימוד מושגי היסוד יתרגלו הסטודנטים קריאה וכתיבה בטקסטים
משפטיים ,במטרה לצמצם את פערי השפה.
עו"ד הישאם שבאיטה יעסוק בחלק שלו בקורס במבואות למשפט חוקתי ,דיני עונשין ודיני חוזים .עו"ד מיכל אהרוני
תעסוק בקריאה ובהבנה של טקסטים משפטיים הקשורים לנושאים הנלמדים ובתרגילי כתיבה.
דרישות הקורס:
בחלק של עו"ד מיכל אהרוני –  3עבודות –  50%מהציון ובוחן לציון מיטיב.
בחלק של עו"ד הישאם שבאיטה –  3בחנים –  50%מהציון.
מבחן סופי  50% -החלק של עו"ד שבאיטה ו 50%-החלק של עו"ד אהרוני.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
הנוכחות בשיעורים היא חובה
*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

תורות מוסר ומדע המדינה
ד"ר רועית דהן
הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגים מרכזיים במדע המדינה ובתורת המוסר .הקורס יציג באופן
פילוסופי אנליטי תורות ומושגים מרכזיים בתורת המוסר )מושגים כזכויות ,חובות ,אחריות ועוד ותורות מרכזיות
כתועלתיות ותורות זכויות( ,ההצגה תיעשה תוך היכרות עם דרכי הדיון הפילוסופי .הקורס גם יסקור מושגים
ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית )תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית ,תורות אמנה
חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות ,כמו גם מושגים מרכזיים כחירות ,צדק ,שוויון ,דמוקרטיה
ומושגים נוספים( .כמו כן יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות במדעי החברה והרלבנטיות שלהן לדיון המוסרי
והפוליטי .בקורס יושם דגש על הרלבנטיות של הדיון המוסרי והפוליטי לעולם המשפט.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית .עבודת רשות לציון מיטיב.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תורות מוסר ומדע המדינה
פרופ' עידו פורת
מטרת הקורס לשמש מבוא להכרת תורות המוסר ,כולל המוסר המדיני ,הבולטות שהתפתחו במחשבה המערבית,
ולתת כלים בסיסיים לדיון בשאלות מוסריות על פי תורות אלו .בין היתר יסקרו תורות המוסר התועלתנית
והדיאונטלוגית ,ותורות האמנה השונות שהתפתחו החל מהמאה ה  17ועד המאה הנוכחית ,ויידונו בעיות מוסריות,
תיאורתיות וממשיות לאור תורות אלו.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת בחינה :ספרים סגורים.
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תורת המשפט
ד"ר אבישלום וסטרייך
הקורס "מבוא לתורת המשפט" עוסק בשאלות הנוגעות לאופיו ולטיבו של המשפט כמוסד חברתי וכמערכת
נורמטיבית .הקורס נחלק לשני חלקים .החלק הראשון דן בשאלה מהו החוק ומהי מערכת המשפט .במסגרת זאת
נבחן מגוון הסברים למושג החוק ולמוסד המשפט ,ונעמוד על מקור כוחו וסמכותו .במרכז הדיון תעמוד השאלה,
האם החוק והמוסר הם שתי מערכות נורמטיביות נפרדות ,או שהגדרת המושג חוק דורשת התייחסות למוסר ותלויה
בהתייחסות שכזו.
החלק השני עוסק במטרות המשפט וביישומו .במסגרת זאת נבחן עמדות שונות בשאלה מהן מטרות המשפט
)המשפט כמערכת מוסרית ,גישות תועלתניות ,גישות ביקורתיות( ,וכן נעסוק בגישות פרשניות שונות ביחס למשפט
)כדוגמת פרשנות תכליתית ופרשנות פורמליסטית( ובהצדקה הפרשנית והמשפטית הניתנת להן .בסיומו של החלק
השני נעסוק במפגש המעשי בין המשפט לבין המוסר ופילוסופיה פוליטית .בין הסוגיות שנבחן במסגרת מפגש זה:
צדק ,חירות ואכיפת מוסר ,סובלנות ופלורליזם.
מרכיבי הציון הסופי:
 :90%בחינה סופית.
 2 :10%בחנים על חומר הקריאה והחומר הנלמד.
השתתפות בבחנים היא תנאי לזכאות לגשת לבחינת הסיום.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.

תורת המשפט
ד"ר רונית דוניץ קידר
הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות עם השאלות והמושגים היסודיים המעסיקים את הפילוסופיה של המשפט.
הקורס יעסוק בסוגיות יסוד ,ובהן מהו המשפט? מה מבדיל אותו מתחומים נורמטיביים אחרים )דוגמת דת או מוסר(;
מהו מקור הסמכות של המשפט? מהם תפקידיו החברתיים? ממה נובעת החובה לציית לחוק מהם מאפייניו של
הכלל המשפט ,ועל-פי אילו עקרונות נקבע תוכנו? מהו מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית; מהם יחסי
הגומלין של המשפט עם החברה והתרבות.
מרכיבי הציון הסופי:
 10%בוחן;
 90%בחינה סופית;
עד  5נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה;
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תורת המשפט )אנגלית(
Introduction to Legal Philosophy
ד"ר רונית דוניץ קידר
The course addresses some of the central aspects of the role of law in modern society. It starts by an
inquiry into the nature of law itself, and discusses the possibility to think about law as a rational
system of rules; it then moves to discuss the sources of law and the debate between positivism and
non-positivism. This is followed by an inquiry into the nature of related concepts, such as morality
and justice, and especially into the relationship between these concepts and the concept of law. The
last part of the course discusses prominent critiques of legal theory and thinking, and is aimed to
expose the complexity of the role of law in modern society, and to doubt some of our prima facie
beliefs about law. Throughout the course special attention is given to the question of law's
legitimacy, to the conditions that legal systems need to satisfy before its use of coercive power can
.be considered legitimate, and to social hierarchies constructed and maintained by the law
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מרכיבי הציון הסופי:
 10%בוחן;
 90%בחינה סופית;
עד  5נקודות ציון מיטיב על השתתפות פעילה בכיתה;
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

שנה ב'
דיון פלילי
סדר הדין הפלילי משקף את המתח הקיים בין הצורך באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלום הציבור לבין
זכויות הפרט בכלל ,וזכויות חשודים ונאשמים בפרט .מתח זה עובר כחוט השני בסוגיות שיילמדו במהלך הקורס :דיני
מעצר וחיפוש ,המאשים במשפט הפלילי ,סמכותו העניינית של בית המשפט ,זכות הייצוג בידי סניגור ,זכות העיון
בחומר הראיות ,נוכחות בעלי הדין ,פסלות שופט ,התיישנות ,הסדרי טיעון ,צירוף אישומים ונאשמים בכתב אישום,
הרשעה בעבירה שלא צוינה בכתב האישום ,ערעור ומשפט חוזר ,מושג עיוות הדין ,גזר הדין.
מרכיבי הציון הסופי :יפורסם בהמשך.
שיטת הבחינה :יפורסם בהמשך.
תנאי קדם :דיני עונשין.
דיני נזיקין
ד"ר בועז שנור
דיני נזיקין עוסקים בפיצוי אדם על נזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשי עוולה .מטרת הקורס להציג לתלמידים את
המשפט המצוי בנושא ולהקנות להם כלים להבין את ההיגיון העומד מאחוריו ,כמו גם את הביקורת הקיימת נגדו.
בתחילת הקורס נדון במטרות השונות שיכולות להיות לדיני הנזיקין .דיון זה יהווה את הבסיס לכל שאר
הקורס .לאחר מכן נציג את העוולה המרכזית של דיני הנזיקין – עוולת הרשלנות ,ואת עוולת המסגרת השניה –
עוולת הפרת החובה החקוקה .בהמשך נעסוק בנושאי הקשר הסיבתי והנזק ונציג את ההגנות המרכזיות אשר
עשויות לעמוד לנתבע בנזיקין .בנוסף ישולבו לאורך הקורס מספר נושאים שמיועדים לפתור בעיות מיוחדות ,כמו
אחריות שילוחית וריבוי מעוולים .כן נציג מספר משטרי אחריות נוספים אשר קיימים במדינת ישראל ,כמו חוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,עוולות המטרדים ולשון הרע וחוק האחריות למוצרים פגומים.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית.
ציון מיטיב עד  7נקודות בגין השתתפות ברשימת הקריאה כפי שיפורט בתחילת השנה.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תנאי קדם :דיני חוזים.
דיני קניין
ד"ר שלי קרייצר-לוי
הקורס יעסוק בהצדקות לזכות הקניינית ,גבולותיה ומאפייניה .במסגרת הקורס ,נדון באופן בו נרכשות זכויות
קנייניות שונות ,למשל ,בעלות ,שכירות ,שעבוד ,זיקת הנאה וזכות קדימה .כמו כן ,נדון בהתנגשות בין זכויות קנייניות
שונות ובחובות המוטלות על בעל הקניין .בנוסף ,נעסוק במקרים קניינים מיוחדים כגון רכישת דירה מקבלן ,שותפות
ובתים משותפים ,והצמתים שמתעוררים בין קניין למשפחה.
מרכיבי הציון הסופי:
 20%בחינת אמצע.
 80%בחינה סופית.
לפי שיקול דעת של המרצה ינתן ציון מיטיב על השתתפות פעילה ותורמת המבוססת על קריאת החומר.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תנאי קדם :דיני חוזים

19

דיני תאגידים
פרופ' יעד רותם
קורס בסיסי זה בדיני תאגידים מתמקד בחברות בע"מ .מטרת הקורס היא להכיר מונחי יסוד הקשורים לחברות
)מניות ,אגרות  -חוב ,חברה פרטית ,חברה ציבורית ,בעלי מניות ,אסיפה כללית ,דירקטוריון( וכן לעמוד בהרחבה על
הבעיה המאפיינת תאגידים מודרניים – בעיית הנציג .הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בהרצאות ולהתכונן אליהן
מראש.
בקורס יונהג הסדר מבדקונים ,פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס.
מרכיבי הציון הסופי:
 15%בחינת ביניים.
 85%בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים פתוחים.
תנאי לגשת לבחינה הסופית :קבלת ציון "עובר" בבחינת הביניים.
הנוכחות חובה.
תנאי קדם :דיני חוזים.

דיני תאגידים
ד"ר דב סולומון
מטרת הקורס היא לתאר ולנתח באופן ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות עסקית
באמצעות תאגידים .פעילות זו נעה סביב שלושה מוקדי כוח עיקריים :הבעלים של התאגיד ,מנהליו ונושיו .במהלך
הקורס נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין הקבוצות השונות הללו ונבחן כיצד דיני התאגידים ,מכשירים חוזיים
ומנגנוני השוק מתמודדים עמם וממזערים את עלויותיהם .בין הנושאים שיידונו בקורס :עקרון האישיות המשפטית
הנפרדת ,היקף האחריות של בעלי המניות ,תכלית החברה המסחרית ,ייזום והקמה של חברה ,מסמכי ההתאגדות,
האורגנים המרכזיים בחברה וחלוקת הסמכויות ביניהם ,עסקאות עם בעלי עניין ,חובות התנהגות של נושאי משרה
ובעלי מניות ,מבנה ההון של החברה והגנה על הנושים.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית.
עבודת רשות לציון מיטיב.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

דיני תאגידים )אנגלית(
Corporations Law

This course provides a foundational understanding of the legal structure of modern
business organizations. Although the course deals primarily with privately-held and
publicly-traded companies, coverage of other types of business entities prevalent in Israel
will be added for depth and contrast.
The course focuses on how companies take form and operate. We will study how decisions
within companies are made, how companies are financed, how externalities are regulated,
how shareholder voting happens in public companies, and how corporate directors and
officers comply with fiduciary duties.
תנאי קדם :דיני חוזים.
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כתיבה אקדמית
עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוטן/עו"ד רותם רוזנברג-רובינס  /עו"ד רן לוסטיגמן
מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנטים לכתיבה ביקורתית .בין הנושאים שיילמדו בקורס :כתיבה ביקורתית
בדרך של הערת פסיקה ,שימוש נכון במקורות ,מוסכמות הכתיבה ושילוב "הקול האישי" בחיבור אקדמי.
הסטודנטים יכתבו פרו-סמינריון בתהליך מתמשך לאורך הקורס בעזרת משימות כתיבה בכיתה ובבית ,ובסופו יגישו
את העבודה המוגמרת.
דרישות הקורס :חובת נוכחות ,הכנת עבודות.
תנאי קדם :תנאי להשתתפות בקורס הוא ציון עובר בקורס "כתיבה וחשיבה במשפט".
מרכיבי הציון הסופי:
 50%עבודות בית )ציון מגן  -אם הציון הממוצע של עבודות הבית הוא מעל .(60
 50%עבודה סופית ) 100%מהציון אם הוא גבוה יותר מממוצע עבודות הבית(.
ציון מיטיב יינתן על פי עבודה נוספת.
הערה :תלמיד שלא יעבור קורס זה לא יהיה רשאי להגיש עבודת סמינר בשנה ג'.

כתיבה אקדמית )דוברי אנגלית(
גב' דנה פאר
מטרת הקורס להכשיר סטודנטים דוברי אנגלית לכתיבת הסמינריון בשנה ג' .בין הנושאים שיילמדו בקורס :בניית
טיעון ,מבנה החיבור האקדמי ,חיפוש מקורות בעברית ובאנגלית ושימוש נכון בהם ,שילוב "הקול האישי" בחיבור
האקדמי ומיומנויות הפרזנטציה .הסטודנטים יכתבו פרו-סמינריון בתהליך מתמשך לאורך הקורס ,ובסופו יגישו את
העבודה המוגמרת.
דרישות הקורס :חובת נוכחות ,הכנת עבודות ועבודה מסכמת )פרו-סמינריון(.
תנאי קדם :תנאי להשתתפות בקורס הוא ציון עובר בקורס "כתיבה וחשיבה במשפט".
מרכיבי הציון הסופי:
 15%עבודות בית
 25%רפרט
 60%עבודה מסכמת
הערה :תלמיד שלא יעבור קורס זה לא יהיה רשאי להגיש עבודת סמינר בשנה ג'.

מבוא למשפט עברי
ד"ר איתי ליפשיץ
מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של ההלכה מחד ולספרות ההלכה מאידך .נדון במושגי יסוד כגון:
משפט עברי ו'הלכה יהודית' ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,מוסדות ההלכה וסמכויותיהם ,תקופות והתפתחות
ההלכה .במהלך הקורס תוקנה לתלמידים מיומנות בסיסית של גישה למקורות המשפט העברי .הידע והמיומנות
האמורים נרכשים אגב לימוד סוגיות במשפט העברי ,כגון :מחלוקת ופסיקה בהלכה ,משפט ומוסר ,דין ולפנים
משורת הדין .כמו כן יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש להן מקבילות במשפט הישראלי.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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מבוא למשפט עברי
ד"ר אבישלום וסטרייך
מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם מקורותיו ,מאפייניו ועקרונותיו של המשפט העברי .מתוך כך ,הקורס מבקש
להעניק לסטודנטים כלים ראשוניים להבנה ולניתוח מקורות מן המשפט העברי ולפתוח בפניהם צוהר לעולמו
המרתק והעשיר של המשפט העברי.
במהלך הקורס נציג את מקורותיו העיקריים של המשפט העברי מתקופת התלמוד ועד העידן המודרני .כמו כן ,נדון
בתולדות ההלכה ,בדרכי פסיקת ההלכה ובמעמדן של מסורות הלכתיות לאורך ההיסטוריה של המשפט העברי .על
בסיס זה נבחן את מאפייניו של המשפט העברי כשיטת משפט וכהלכה דתית ,ונדון בכמה מעקרונות היסוד של
המשפט העברי ,ובהם :מסורת וחידוש ,שאלת הסמכות ,פרשנות ,מעמדה של ההתגלות ותופעת המחלוקת .בסיום
הקורס נעסוק בשאלת מקומו ותפקידו של המשפט העברי במדינת ישראל ובחברה המודרנית.
בחינת הסיום תכלול ,מלבד החומר הנלמד בקורס ,שאלות בקיאות על חלקים מספרו של מנחם אלון :המשפט
העברי – תולדותיו ,מקורותיו ,עקרונותיו )הסטודנטים יופנו לקטעי הקריאה במהלך הקורס(.
מרכיבי הציון הסופי:
 :90%בחינה סופית.
 2 :10%בחנים על חומר הקריאה והחומר הנלמד.
השתתפות בבחנים היא תנאי לזכאות לגשת לבחינת הסיום.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.

משפט בינלאומי פומבי
פרופ' גיא הרפז
בחלקו הראשו של הקורס נדון ביסודות המשפט הבינלאומי .נשאל האם קיים בכלל "משפט בינלאומי" ומהם
תפקידיו לפי התיאוריות השונות .נבחן מושגי היסוד של המשפט הבינלאומי כמו המדינה והריבונות ,נכיר את
המערכת הכללית של המשפט הבינלאומי ,ובכלל זאת את האמנות הבינלאומיות ואת כלליו המינהגיים .נלמד על
המוסדות המרכזיים של המשפט הבינלאומי ובהם בתי הדין הבינלאומיים ,ארגון האומות המאוחדות ועוד .נבחן את
מערכת היחסים בין המשפט הפנים מדינתי לבין המשפט הבינלאומי .בחלקו השני של הקורס נדון בענפים מרכזיים
מבין ענפי המשפט הבינלאומי ,אשר לה ם גם היבטים יישומיים הרלוונטיים להקשר הישראלי .הענפים העיקריים
בהם נדון הם :דיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי ,המשפט הבינלאומי ההומניטארי ,ודיני פליטים.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה מסכמת.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
משפט בינלאומי פומבי )דוברי אנגלית(
ד"ר מרים פיינברג
The course introduces the normative structure and theoretical foundations of Public
international law (PIL), as well as the institutional and procedural aspects. It also looks at
interplay between PIL and domestic legal systems, and in particular the state of Israel.
The course first discusses the foundations of PIL: the sources of international law, the
principle of statehood, relations between international and domestic law, the rights and
obligations of states and the issue of state responsibility.
It also focuses on the question of actors in the international legal system, which includes
international organisations such as the United Nations. In this context, we will examine the
different methods for peaceful dispute settlements and the rules governing the use of
force. PIL also attaches increasing importance to individuals. Therefore, we will examine
the rules and institutions of international criminal law and human rights law, and review
the various approaches for legal responses to international terrorism.
Finally, the course will also address some specific areas of international law such as
international economic law and international environmental law.
The course is designed to give students an understanding of the legal rules governing
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international relations and provide them with practical skills in legal reasoning, research
and writing on international issues.
Course Requirements:
- Weekly reading list and active class participation
- Final assignment
Final Grade:
- Final exam: 100%
- Up to 5 points will be awarded for active participation and contribution based on
familiarity with the reading material.
Exam Method: Open book

ד"ר אסף הראל
משפט מנהלי
תיאור הקורס ומטרתו:
מזה עשרות שנים מתקיימת לצד המהפכה החוקתית מהפכה נוספת ,מהפכה שפרופסור זמיר כינה בשם המהפכה
המינהלית .המדינה ,ורשויות המינהל מסדירות כמעט כל חלקה בהתנהלויות שלנו כתושבים וכאזרחים ,והנוכחות
שלהן בחיינו מורגשת הרבה יותר בהשוואה למצב הדברים ששרר בעבר .במהלך הקורס נבחן את מערך הדינים החל
על רשויות המינהל בפעולתן .המשפט המינהלי מהווה מרכיב יסוד בדיני המשפט הציבורי שלנו .נעמוד על עקרונות
יסוד כעקרון חוקיות המינהל ,והחובה לפעול על בסיס סמכות .נעמוד על מערך הכללים והעקרונות הנוגעים להליך
הנאות לשם קבלת החלטה .נעמוד על הכללים והעקרונות הנוגעים להפעלתו של שיקול הדעת המינהלי .נבחן את
פעולות גורמי המינהל בשדותיו של המשפט הפרטי ,ונעמוד על דיני המכרזים ,ועל דיני החוזים השלטוניים; נעמוד
על הגופים המעניקים סעד משפטי נגד הפעלה שלא כדין של שיקול הדעת המינהלי ,ובעיקר נתמקד בבית המשפט
הגבוה לצדק ובבתי המשפט לעניינים מנהליים ,ועוד נקדיש התייחסות לדילמות עדכניות הנוגעות לרגולציה.
דרישות הקורס והרכב הציון הקורס:
 20% עבודות.
 80% בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תנאי קדם :דיני חוקה.
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שנה ג'
דיון אזרחי
ד"ר איתי ליפשיץ
)א( מבוא כללי  :מטרות המשפט הדיוני; בין משפט דיוני למשפט מהותי; השיטה האדוורסרית והשיטה
האינקוויזיטורית; פורמליזם וגמישות; עקרונות יסוד מנחים )תום-לב וחוקי יסוד(.
)ב( המערכת השיפוטית וארגונה )דיני סמכות( :סמכות בינלאומית; סמכות מקומית; סמכות עניינית; סמכות נגררת;
רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט )ועדת לנדוי וועדת אור(.
)ג( שלבי הדיון )מודל כללי ומטרות(  :שלב הטיעון; שלב ההכנה למשפט; שלב הראיות וברור העובדות; שלב מתן
פסק הדין ותוצאותיו.
)ד( דרכי פתיחת הליך  :כתב תביעה ,כתב הגנה וכתב תשובה; המרצת פתיחה; סדר דין מקוצר; הודעת צד ג'; סדר
דין מהיר; טען ביניים; תביעה ייצוגית.
)ה( סעדים זמניים :סעדים זמניים בראי חוקי היסוד; עיקול זמני; צווי מניעה וצווי עשה; כונס נכסים; עיכוב יציאה מן
הארץ; הגבלת שימוש בנכסים )"מרווה"( ותפיסת נכסים )"אנטון פילר"(.
)ו( סיום המשפט  :פסק דין ופסק דין חלקי.
)ז( מעשה בית-דין  :השתק עילה; השתק פלוגתא.
)ח( הליכי תקיפה  :ערעור בזכות וערעור ברשות; דיון נוסף; משפט חוזר; ביטול פסק-דין שניתן במעמד צד אחד
בלבד; ביטול פסק-דין שניתן בהעדר סמכות.
)ט( דרכים אלטרנטיביות להכרעת סכסוכים :בוררות ,פישור וגישור.
מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:
 25%בחינת ביניים )ספרים סגורים(.
 75%בחינה סופית )ספרים סגורים ,קבצי חקיקה בלבד(.
עד  5נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

דיני עבודה
פרופ' יוסי דהאן
מטרת הקורס היא לבחון את ייחודו של משפט העבודה תוך לימוד הרקע ההיסטורי ,האידיאולוגי
והכלכלי שלו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חוזה העבודה האישי; הצדדים לחוזה )עובד  -מעביד(; תנאי עבודה מכוח חוזה )חובות
המעביד וחובות העובד(.
ההסכם הקיבוצי :חוק הסכמים קיבוציים; הסדרים קיבוציים שלא לפי החוק.
ארגוני עובדים ומעבידים :הביקורת השיפוטית על פעילות הארגונים; אופייה של
ההסתדרות.
ניתוק קשר העבודה :התפטרות ופיטורים; פיצויי פיטורים; פיצויים חוזיים; אכיפת חוזה
העבודה.
סכסוכי עבודה :חוק יישוב סכסוכי עבודה; שביתות והשבתות.
מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה :בוררות; בית הדין לעבודה.

מרכיבי הציון הסופי:
 15%עבודה.
 85%בחינה סופית.
תנאי לגשת לבחינה הסופית :הגשת עבודה.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תנאי קדם :דיני חוזים.
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דיני קניין
ד"אודליה מינס
דיני קניין הם הדינים החלים על נכסים והם המסדירים את היחסים המשפטיים החלים בין בני אדם )ובכלל זה
אישיות משפטית מלאכותית( ביחס אליהם .הקורס יבהיר מהי זכות קניינית וכיצד היא מתייחדת לעומת סוגי זכויות
אחרים בעולם המשפט; מהם סוגי הנכסים שלגביהם הזכות עשויה לחול; מהם סוגי הזכויות השונים הקיימים ובאילו
אופנים ניתן לרכוש אותם; מהו ההסדר המשפטי במקרה של תחרויות בין זכויות קנייניות ואחרות ביחס לאותו נכס
ועוד .מטרת הקורס היא לפתח הבנה יסודית של דיני הקניין בישראל ,תוך התייחסות ,בין היתר ,למשפט משווה
רלוונטי .הקורס ישאף גם להעניק כלים פרקטיים בסיסיים למשפטנים המתחילים.
מרכיבי הציו הסופי:
 20%מבחן אמצע.
 80%מבחן בסוף הקורס.
שיטת הבחינה:
מבחן אמצע  -ספרים סגורים.
מבחן סוף – ספרים פתוחים.
עד  5נקודות מיטיב על נוכחות והשתתפות תורמת בשיעור.
דרישות :חובות קריאה יינתנו משיעור לשיעור.
דיני קניין
ד"ר נועם שר
מטרת הקורס ותיאורו:
מטרתו של הקורס הנה להקנות לתלמידים את הבסיס הדרוש לצורך הבנת דיני הקניין המודרניים .במסגרת הקורס
נעסוק בנושאים הבאים:
מבוא – מהן ההצדקות לקיומו של קניין פרטי;
.1
מהי זכות קניין ומה מייחד את דיני הקניין;
.2
.3
הנכסים המהווים מושא לקניין פרטי – בחלק זה נגדיר את גבולם של דיני הקניין באמצעות הגדרת הנכסים
המהווים מושא להם .במסגרת זו נעסוק בשאלות מהו קניין מוחשי )מקרקעין ומטלטלין( ,מהו קניין בלתי
מוחשי )קניין רוחני( והאם זכויות וחובות נוספים יכולים להיות מושא לקניין;
הגנת הקניין הפרטי – בחלק זה נבחן מהן ההגנות שיש לקניין הפרטי .במסגרת זו נבחן את מעמדו של הקניין
.4
כזכות חוקתית ,את ההגנות שניתנות לו במשפט הפרטי ,את המקרים בהם הדין מאפשר פגיעה בו ,לרבות
בשל תחולת "תקנת השוק" ,את יכולתו של בעל הקניין למנוע פגיעה בזכותו ,לרבות באמצעות הגנה על
החזקה בקניין ,ואת ההגנה שמקנה הדין לקניין במקרה של שינוי בנכס )בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת,
ערבוב מיטלטלין ועקיבה(;
כיצד ניתן לרכוש בעלות בנכס;
.5
שיתוף בזכות הקניינית – בחלק זה נדון בשני מקרים אפשריים :א .שיתוף בבעלות בנכס ,ו -ב .זכויותיהם של
.6
דרי בתים משותפים;
מעמדו של רוכש נכס ספציפי  -בחלק זה נדון בזכויות מיוחדות החיוניות לצורך הגנה על זכויותיהם של רוכשי
.7
נכסי מקרקעין בישראל :א .זכויות שביושר ,ו -ב .הערת אזהרה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין .כן נדון
בבעיות המיוחדות בביצוע עסקאות לרכישת מקרקעין בישראל ובעסקאות קומבינציה;
שעבודים – בחלק זה נעסוק בשאלה כיצד נוצר השעבוד ,שהנו עסקה מרכזית בחיי המסחר המודרניים,
.8
ומהם הדינים החלים עליו;
עסקאות מימון מתקדמות – בחלק זה נעסוק בדינים החלים על עסקאות מימון מתקדמות ,דוגמת שכר-מכר
.9
)ליסינג( ומכר חוזר.
הרכב הציון:
בחינה בסוף הקורס  85% -מהציון .קבלת ציון עובר בבחינה היא תנאי למעבר הקורס;
.1
עבודת בית  15% -מהציון .קבלת ציון עובר בעבודות הבית היא תנאי לגשת לבחינה )ולמעבר הקורס(;
.2
ציון מטיב  -עד  5%בגין השתתפות פעילה .ציון מיטיב יינתן רק למי שישתתף בלפחות מחצית מן השיעורים
.3
בהם תיבדק נוכחות.
שיטת הבחינה :בחינה בספרים פתוחים.
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דיני ראיות
ד"ר אייל כתבן
דיני הראיות קשורים קשר הדוק לדיון ולהליך המשפטי .הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות ובהשפעת
חוקי היסוד על תחום משפטי חשוב זה ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעים מדעיים וטכנולוגיים בהקשר זה .כן
יעסוק הקורס בכללים בדבר עדויות ,נטלי הוכחה ,הודאות ,חסיונות ,קבילות ורלוונטיות ועוד.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

השתקפויות משפט -בספרות ,בתיאטרון ובקולנוע
פרופ' עידו פורת
קורס זה יבחן היבטים והשתקפויות שונות של המשפט ביצירות ספרותיות וקולנועיות .בקורס זה נבחן את תפקיד
הפרשנות בשיח המשפטי ובניתוח טקסטים משפטיים וספרותיים .נדון במשמעות מושג הצדק ,במתח בין המשפט
הטבעי ומשפט המדינה ,בחשיבות ההליך המשפטי ,מהי אמת משפטית ,תפקידה של שיטת המשפט על תוצאות
המשפט ,תפקידו של השופט ,וכדומה .נדון בסוגיות אלו כפי שהן עולות מתוך היצירות אותן נקרא בקורס.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

השתקפויות משפט -בספרות ,בתיאטרון ובקולנוע
ד"ר מיה מי-טל
קורס זה יבחן היבטים והשתקפויות שונות של המשפט ביצירות ספרותיות וקולנועיות .בקורס זה נבחן את תפקיד
הפרשנות בשיח המשפטי ובניתוח טקסטים משפטיים וספרותיים .נדון במשמעות מושג הצדק ,בחשיבות ההליך
המשפטי ,מהי אמת משפטית ,תפקידה של שיטת המשפט על תוצאות המשפט ,תפקידו של השופט ,וכדומה .נדון
בסוגיות אלו כפי שהן עולות מתוך היצירות אותן נקרא בקורס.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

מבוא לדיני מיסים
ד"ר ליאור דוידאי
תיאור הקורס:
הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת
מס נורמטיבית וראויה .במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני המס והיחס ביניהם
ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי .במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות כלכליים ,חשבונאיים
ופיננסיים בהסדרי המס ,ליישום שיקולי מדיניות מס ,לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס להקצאת
המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי-לגיטימיים.
הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה בשלושה מישורים :הראשון ,הכללים המהותיים להיווצרותו
של אירוע מס ולמיסויו; השני ,העיתוי שבו נוצר אירוע מס; והשלישי ,העקרונות למיסוי בינלאומי .ניתוח מערכת דיני
מס ההכנסה יתבצע הן במישור היחיד והן במישור החברה ,הן במישור מס ההכנסה והן במישור מס רווח הון ומס
שבח מקרקעין .דגש מיוחד יינתן במסגרת הקורס לתכנון עסקאות ופעילויות כלכליות שבהן ניתן לחסוך במס מבלי
שרשויות המס תתערבנה בתכנונים המתבצעים ,וכן שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה.
מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחום דיני המיסים ,ליצור
היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחום דיני המיסים ,להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המתרחשים
בתחום דיני המיסים ,להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי עם החשיבה המשפטית בתחום דיני המיסים,
וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסים מתקדמים בתחום דיני המיסים.
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שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי דין אחרים ,עיון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתר בתי
המשפט ופתרון אירועים עובדתיים שבהם נערך זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובהם מיושמות
הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית ,תוך בחינת טיעוני הצדדים והכרעת
בית-המשפט.
מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:
 הבחינה בסיום הסמסטר מהווה  65%מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור ,למעט חוברת חקיקה ,ובלבד
שלא כתוב עליה דבר )אולם ניתן למרקר את סעיפי החוק השונים( ,ולמעט דף אחד ,כתוב משני צידיו,
בגודל  ,A4בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה.
תנאי לקבלת ציון סופי עובר בקורס הינו ציון עובר בבחינה בסיום הקורס – וזאת בנוסף לדרישות המרכז
האקדמי לציון מעבר בקורס.
 שני בחני ביניים – ] 35%בוחן ביניים ראשון –  ;15%בוחן ביניים שני – ) 20%רשות([.
 תנאי לגשת לבחינה הסופית :קבלת ציון עובר ) (50בבחני הביניים בקורס.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
משפט בינלאומי פרטי
פרופ' יעד רותם
המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבים שבהם יסודות זרים נכרכים בסכסוך אזרחי המתברר בישראל .או אז
מתעוררות שאלת סמכותו הבינלאומית של בית-המשפט הישראלי לדון בסכסוך ,שאלת הדין שיחול על הסכסוך,
ושאלת השימוש בישראל בפסקי-דין שניתנו על-ידי בתי-משפט זרים .סוגיות אלו חשובות במיוחד על רקע תופעת
)האינטרספרה( .במסגרת
ֵ
בספרה הבינלאומית
הגלובליזציה ,וריבוי הקשרים העסקיים והחברתיים הנרקמים ֵ
הקורס ננתח באופן ביקורתי סוגיות אלו במשפט הישראלי והמשווה .הקורס מורכב מהרצאות ,לימוד עצמי ומבחן
סיום .הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות ,ולהתכונן אליהן מראש.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית.
ציון הקורס ייקבע על-פי ציון מבחן הסיום.
ציון מיטיב בשיטת "המבדקונים" – במהלך השיעורים ייערכו שישה מבדקונים ,בהיקף של עד כמחצית העמוד כל
אחד .לתלמידים שנכחו לאורך כל מהלכו של שיעור שבו נערך מבדקון יתאפשר להיבחן )ללא חומר עזר( ,ועבודתם
תנוקד בציון "עובר" או "נכשל" .קבלת ציון "עובר" על כל מבדקון תזכה את התלמיד בציון מיטיב של נקודה אחת .ניתן
יהיה לצבור בשיטה זו עד חמש נקודות ,אולם תנאי לקבלת ציון מיטיב כלשהו יהיה השתתפות בארבעה מתוך ששת
המבדקונים וקבלת ציון "עובר" על שלושה מבדקונים לפחות .מובהר בזאת ,כי מכיוון שמדובר בציון מיטיב ,למרצה
שיקול-דעת בלעדי בקביעת כללי הסדר המבדקונים.
שיטת הבחינה :ספרים פתוחים.
הנוכחות חובה.
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שנה ד'
אתיקה מקצועית של עו"ד
ד"ר אייל כתבן
עורך-הדין מצוי בצומת של חובות ונאמנויות :ללקוח ,לבית-המשפט ,לחברה ,לעמיתיו למקצוע ועוד .הקורס יעסוק
בבעיות האתיות והפרקטיות בהן נתקל עורך-הדין בעבודתו היומיומית ,בכללים שנועדו להסדירן ,ובמיון של אותם
כללים לפי הרציונלים העומדים בבסיסם .זאת במטרה להקנות ללומדים כלים לזהות ולהתמודד עם דילמות אתיות
ומקצועיות שונות .הקורס יפתח תחילה בבסיס התיאורטי וכן ההיסטורי של התחום ,ולאחר מכן יתמקד בסוגיות
שונות ,דוגמת יחסי עו"ד/לקוח ,הדין המשמעתי ,חסיונות וכן הלאה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

ההליך הפלילי הלכה למעשה
עו"ד יעל סנאי  /עו"ד שירה וייסברגר
תיאור הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט כלים וידע להתמודדות עם ההיבטים הפרקטיים של ההליך הפלילי .הקורס
יעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני הצדדים בעת ניהול ההליך הפלילי הלכה למעשה ,תוך התמקדות במושגי יסוד,
ובעקרונות העומדים בבסיס ההליך .במהלך הקורס נעסוק וננתח סוגיות מתחום סדר הדין הפלילי ,דיני המעצרים
ודיני הראיות.
לצד אלה ייתן הקורס למשתתפיו כלים ללימוד עצמי של חומר הלימוד ולפתרון שאלות רב ברירה )"שאלות
אמריקניות"(.
הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרון הן בהתמחות ,הן בהסמכה במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין והן בהענקת
ייצוג משפטי לאחר מכן.
ציון:



הציון העובר בקורס יהיה .65
ציונים יעוגלו תמיד כלפי מטה .כלומר ,ציון של  64.99ייחשב ציון .64

מרכיבי הציון הסופי:
 - 5% נוכחות לפי רישום
מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים .סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת
ההיעדרויות המותרת יקבל  5נקודות בגין מטלה זו .סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד
נקודות אלו ויודח מן הקורס.
 - 20% בחינת ביניים – ציון נכשל בבחינת ביניים יגרור הדחה מיידית מן הקורס.
 - 75% בחינה סופית.
יודגש :לא יינתן ציון מיטיב בקורס.
ציון נכשל במטלת ביניים זו או אחרת )כלומר ,אי-עמידה בחובת הנוכחות או כישלון בבחינת האמצע( יגרור
הדחה מיידית של הסטודנט מן הקורס.
שיטת הבחינה:
 בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.
 ציון עובר בקורס הינו .65
 ציון בחינה או ציון בסופי בקורס לא יעוגל מנהלית כלפי מעלה .ציון  64.99הוא ציון נכשל.
תנאי קדם :דיון פלילי.
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היבטים פרוצדורליים של המשפט הפרטי
עו"ד שירה וייסברגר
מטרת הקורס היא היכרות ראשונית עם עולם הפרוצדורה של ענפי המשפט הפרטי  -הוצאה לפועל ,רישום חברות,
ורישום עסקאות במקרקעין.
לצד הקניית הידע נשים דגש גם על הקניית טכניקות ליישום נכון של החומר הנלמד בעת פתרון שאלות אמריקניות
 כהכנה לבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין.במסגרת הקורס נסקור סוגיות פרוצדורליות מרכזיות בהוצאה לפועל כגון :מבנה לשכת ההוצאה לפועל ,היכרות עם
המערכת מהצד של הזוכה ,פעולות שיכול לנקוט החייב ,מסלולים מיוחדים ,סדרי דין ועוד .כמו כן נסקור סוגיות
פרוצדורליות מרכזיות ברישום חברות כגון :סמכויות רשם החברות ,הליך רישום החברה ותקנונה ,מינהל החברה
ומרשמיה ,חובת הדיווח לרשם החברות ועוד .לבסוף נסקור סוגיות פרוצדורליות מרכזיות ברישום עסקאות
במקרקעין כגון :הזכויות במקרקעין ,רישום הערות/פעולות במקרקעין ,בתים משותפים ,בעלי תפקידים במרשם
וערעור על החלטותיהם ועוד.
ציון:


הציון העובר בקורס יהיה .65
ציונים יעוגלו תמיד כלפי מטה .כלומר ,ציון של  64.99ייחשב ציון .64

מרכיבי הציון הסופי:
 - 5% נוכחות לפי רישום
מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים .סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת
ההיעדרויות המותרת יקבל  5נקודות בגין מטלה זו .סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד
נקודות אלו ויודח מן הקורס.
 - 20% בחינת ביניים – ציון נכשל בבחינת ביניים יגרור הדחה מיידית מן הקורס.
 - 75% בחינה סופית.
יודגש :לא יינתן ציון מיטיב בקורס.
ציון נכשל במטלת ביניים זו או אחרת )כלומר ,אי-עמידה בחובת הנוכחות או כישלון בבחינת האמצע( יגרור
הדחה מיידית של הסטודנט מן הקורס.
שיטת הבחינה:
 בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.
 ציון עובר בקורס הינו .65
 ציון בחינה או ציון בסופי בקורס לא יעוגל מנהלית כלפי מעלה .ציון  64.99הוא ציון נכשל.

היבטים פרוצדורליים של המשפט הפרטי
עו"ד אורטל רייסמן
מטרת הקורס להעניק לסטודנטים ידע בעולם סדרי הדין בנושאים הנשאלים במבחן ההסמכה של לשכת
עורכי הדין ,במגוון תחומים:
o
o
o

הוצאה לפועל
דיני קניין  -זכויות וסדרי רישום במקרקעין
דיני תאגידים  -רישום ,מסמכים ופרוצדורות נוספות

ייחודו של הקורס הוא שילוב הידע התיאורטי-אקדמי תוך דגש על יישום פרקטי של אותו ידע במסגרת העיסוק
בעריכת הדין ,הלכה למעשה.
הקורס עוסק בפן הפרוצדוראלי של נושאי הלימוד )בשונה מהקורסים הנלמדים במהלך התואר העוסקים בדין
המהותי( ומשלב תרגול שאלות רבות ברירה )שאלות אמריקאיות(.
כמו כן יגע הקורס בשאלה  -כיצד עונים על שאלה רב-ברירה )"אמריקאית"( כנהוג בבחינות לשכת עורכי הדין.
דרישות הקורס:
ציון:
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ציונים יעוגלו תמיד כלפי מטה .כלומר ,ציון של  64.99ייחשב ציון .64
מרכיבי הציון הסופי:
 - 5% נוכחות לפי רישום
מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים .סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת
ההיעדרויות המותרת יקבל  5נקודות בגין מטלה זו .סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד
נקודות אלו ויודח מן הקורס.


 - 20%בחינת ביניים – ציון נכשל בבחינת ביניים יגרור הדחה מיידית מן הקורס.



 - 75%בחינה סופית.

יודגש :לא יינתן ציון מיטיב בקורס.
ציון נכשל במטלת ביניים זו או אחרת )כלומר ,אי-עמידה בחובת הנוכחות או כישלון בבחינת האמצע( יגרור
הדחה מיידית של הסטודנט מן הקורס.
שיטת הבחינה:
 בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.
 ציון עובר בקורס הינו .65
 ציון בחינה או ציון בסופי בקורס לא יעוגל מנהלית כלפי מעלה .ציון  64.99הוא ציון נכשל.
משפט וחברה
ד"ר יואב המר
הקורס מעניק ידע תאורטי ויישומי בנוגע ליחסי הגומלין שבין המשפט ,החברה ,הפוליטיקה והמדיניות ,באופן כללי
ובמיוחד באשר למדינת ישראל .בין הנושאים שיילמדו בקורס :הלגיטימיות של ההגדרה החוקתית של ישראל
כ'מדינה יהודית ודמוקרטית' )למשל ,האם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית סותרת את הגדרתה כמדינה
דמוקרטית? האם היהודים זכאים למדינה משלהם?(; האם ישראל צריכה להגדיר את עצמה כמדינה רב-תרבותית?;
היחס שבין המשפט לבין הדת בישראל; המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל; נשים וסוגיות מגדריות
במשפט הישראלי; האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון; תיאוריות של צדק חברתי )ליברטריניזם,
תועלתנות ,הגישה הליברלית-שוויונית(; זכויות כלכליות וחברתיות )מעמדן המשפטי של זכויות חברתיות בישראל,
ערכן של הזכויות החברתיות ,ביקורת שיפוטית בנוגע לזכויות חברתיות ,האם יש לעגן זכויות חברתיות בחוקה?
הזכות לבריאות ,הזכות לחינוך ,הזכות לדיור ,הזכות להכנסה מינימלית(; תופעת ההפרטה בישראל.
מרכיבי הציון הסופי:
 15%עבודה
 85%בחינה סופית
ציון מיטיב עבור נוכחות תדירה והשתתפות בשיעור
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
סדר דין אזרחי מהלכה למעשה
עו"ד רן לוסטיגמן /עו"ד יעל סנאי
הקורס מבקש להקנות ידע וכלים משפטיים לניהול הליך אזרחי בבית המשפט ומחוצה לו וליישום כללי סדר הדין
האזרחי .הקורס מתמקד בלימוד הליכים מרכזיים ומושגים בתחום סדר הדין האזרחי .לצד אלה ייתן הקורס
למשתתפיו כלים ללימוד עצמי של חומר ולפתרון שאלות רב-ברירה )"שאלות אמריקניות"(.
הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרון הן בהתמחות ,הן בהסמכה במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין והן בהענקת
ייצוג משפטי לאחר מכן.
ציון:


הציון העובר בקורס יהיה .65
ציונים יעוגלו תמיד כלפי מטה .כלומר ,ציון של  64.99ייחשב ציון .64

מרכיבי הציון הסופי:
 - 5% נוכחות לפי רישום
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מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים .סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת
ההיעדרויות המותרת יקבל  5נקודות בגין מטלה זו .סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד
נקודות אלו ויודח מן הקורס.
 - 20%בחינת ביניים – ציון נכשל בבחינת ביניים יגרור הדחה מיידית מן הקורס.
 - 75%בחינה סופית.

יודגש :לא יינתן ציון מיטיב בקורס.
ציון נכשל במטלת ביניים זו או אחרת )כלומר ,אי-עמידה בחובת הנוכחות או כישלון בבחינת האמצע( יגרור
הדחה מיידית של הסטודנט מן הקורס.
שיטת הבחינה:
 בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.
 ציון עובר בקורס הינו .65
 ציון בחינה או ציון בסופי בקורס לא יעוגל מנהלית כלפי מעלה .ציון  64.99הוא ציון נכשל.
תנאי קדם :סיום בהצלחה של קורס בסדר דין אזרחי.

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה
עו"ד מנשה כהן
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע וכלים משפטיים להתמודדות עם כללי סדר הדין האזרחי.
הקורס מתמקד בלימוד הליכים מרכזיים ומושגים בתחום סדר הדין האזרחי ,בדגש על הנושאים הפרקטיים
הנדרשים לעבודת עורך הדין.
בין היתר נעסוק בשאלת הסמכות על סוגיה השונים ,ניסוח כתבי טענות ,סוגי הליכים שונים ,סילוק על הסף ,סעדים
זמניים והליך הערעור .נכיר את ההליכים בבית המשפט לעניינים מנהליים ואת בית המשפט הכלכלי .כמו כן ,נתייחס
גם להליכים הנערכים מחוץ לכותלי בית המשפט :בוררות וגישור.
הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרון הן בהתמחות ,הן לקראת בחינות ההסמכה לעריכת דין והן לאחר מכן,
בהענקת ייצוג משפטי כעורכי דין.
ציון:



הציון העובר בקורס יהיה .65
ציונים יעוגלו תמיד כלפי מטה .כלומר ,ציון של  64.99ייחשב ציון .64

מרכיבי הציון הסופי:
 - 5% נוכחות לפי רישום
מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים .סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת
ההיעדרויות המותרת יקבל  5נקודות בגין מטלה זו .סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד
נקודות אלו ויודח מן הקורס.
 - 20% בחינת ביניים – ציון נכשל בבחינת ביניים יגרור הדחה מיידית מן הקורס.
 - 75% בחינה סופית.
יודגש :לא יינתן ציון מיטיב בקורס.
ציון נכשל במטלת ביניים זו או אחרת )כלומר ,אי-עמידה בחובת הנוכחות או כישלון בבחינת האמצע( יגרור
הדחה מיידית של הסטודנט מן הקורס.
שיטת הבחינה:
 בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.
 ציון עובר בקורס הינו .65
 ציון בחינה או ציון בסופי בקורס לא יעוגל מנהלית כלפי מעלה .ציון  64.99הוא ציון נכשל.
תנאי קדם :סיום בהצלחה של קורס בסדר דין אזרחי.
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תנאי הקדם להשתתפות בלימודי חובה של שנים ב' ,ג' ו  -ד'
שנה ב'
 .1דיון פלילי  -דיני עונשין;
 .2דיני נזיקין – דיני חוזים ודיני עונשין )אפשרי לימוד במקביל(
 .3משפט מנהלי  -דיני חוקה;
 .4דיני תאגידים  -דיני חוזים;
 .5כתיבה אקדמית – כתיבה וחשיבה במשפט;
שנה ג'
 .1דיני קניין  -דיני חוזים;
 .2דיני עבודה  -דיני חוזים;

שנה ד'
 .1סדר דין אזרחי מהלכה למעשה – דיון אזרחי;
 .2ההליך הפלילי מהלכה למעשה – דיון פלילי;

תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד הבא שהוא ניתן .החובה להרשם לקורס
היא על התלמיד בלבד .כמו כן עליו להקפיד למלא את תנאי הקדם כפי שמפורט .תלמיד שלא עמד בתנאי קדם לא
יוכל ללמוד קורס מתקדם .בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים בשעות חופפות.
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