סמינריוני
תלמיד לתואר "בוגר" חייב להשתת בסמינר שנתי אחד בהיק של  6נ"ז.
הגשת הסמינר מותנית בציו עובר בקורס כתיבה אקדמית בשנה ב'.
הסמינריוני מיועדי לתלמידי שנה ג' .תנאי להשתתפות בסמינריוני הוא עמידה בתנאי הקד שנקבעו בכל
סמינר.
הרישו לסמינריוני ייעשה במועד שיקבע ע"י המזכירות דר "רישו לקורסי" באתר האינטרנט .מידע מפורט
נמצא באתר.
שיבו .התלמידי לסמינריוני יעשה ע"פ הרישו באינטרנט לפי סדר העדיפות שהציג התלמיד ו/או המוסד ובשי
לב לעמידתו בתנאי הקד.
לפני מועד ההרצאה יכי התלמיד בתאו ע המרצה ,רשימה ביבליוגרפית שתשמש כחומר קריאת חובה מינימלי
לכל המשתתפי בסמינריו לקראת הדיו על ההרצאה .הרשימה תימסר למשתתפי בזמ סביר לפני ההרצאה.
חייב תלמיד להתכונ לכל סמינריו ולקרוא את החומר הנדרש .הנוכחות בכל שיעורי הסמינריו חובה .המרצה ינהל
רישו נוכחות ולכל מקרה של היעדרות יידרש אישור.
תלמיד הפורש מסמינריו לאחר שחולקו הנושאי בסמינריו או לאחר תקופת השינויי המותרת ,יהא ציונו בסמינריו
זה " ."0הדיק רשאי לאשר לתלמיד פרישה מסמינריו לאחר תקופת השינויי.
מורה יהיה רשאי למסור לתלמידי רשימה ביבליוגרפית ולדרוש שחומר זה יקרא עוד לפני תחילת הסמינריו.
נית להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד .המרכז האקדמי לא יהיה אחראי לעבודות שיוגשו
ישירות למרצה .עבודה סמינריונית שאינה רשומה במזכירות -כאילו לא הוגשה.
המרצי אינ חייבי להחזיר את הסמינריו אלא רק הערות לפיכ התלמיד חייב לשמור לעצמו העתק של
העבודה שהוא מגיש .כמו כ במקרה של אובד העבודה המקורית התלמיד ימסור העתק.
תנאי לפתיחת סמינר  -למע הסר ספק ,פתיחת הקורס/הסמינר מותנית במינימו תלמידי שירשמו בפועל לקורסי
הבחירה ו/או לסמינרי האמורי .בהעדר הרשמה מספקת שומר המרכז האקדמי את הזכות לבטל את הקורסי
ו/או הסמינרי ,כול או מקצת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .במקרה כזה ,יאלצו הסטודנטי לבחור בקורסי
חלופיי.
נוהל סמינרי שנתיי
מטרות:
סמינר הוא המסגרת שבה נדרש התלמיד להפגי את שליטתו במיומנויות שרכש במהל לימודיו ,ואשר ישמשו אותו
לאור חייו המקצועיי )בי א יעסוק בעריכת די ,בי א יעסוק במחקר משפטי באקדמיה( :מחקר משפטי,
חשיבה משפטית ,כתיבה משפטית והבעת רעיו משפטי בעל פה.
בנוס ,סמינר מאפשר העמקה בתחו משפטי מסוי ,מעבר לרמת הידע שנדרשת לרוב בקורסי חובה ובחירה .ע
זאת ,העמקה זו לא נרכשת ברובה דר שמיעת הרצאות של מרצה ,אלא בדר של לימוד עצמי )מודר( ושמיעת
הרצאות של תלמידי-עמיתי.
 .1חובות הסמינר
בסמינר שנתי על כל תלמיד לעמוד במשימות הבאות:
א.

הגשת עבודה סמינריונית;

ב.

מת הרצאה )רפרט( על עבודתו בפני מרצה הסמינר והתלמידי המשתתפי בסמינר;
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ג.

נוכחות בכל מפגשי הסמינר;

ד.

קבלת הדרכה בספריה על שימוש במאגרי מידע משפטיי.

ה.

בסמכותו של המרצה לקבוע מטלות נוספות ,ובכלל בחינה .מטלות נוספות יפורסמו באתר האינטרנט של
הסמינר לפני תחילת השנה.

 .2מבנה הסמינר
ככלל ,יוקדשו מפגשי סמסטר א' להרצאות של מרצה הסמינר בנושא הסמינר ובנושאי מתודולוגיי .מפגשי
סמסטר ב' יוקדשו למפגשי אישיי ולשמיעת הרצאות של התלמידי.

 .3הציו בסמינר
א.

הציו בסמינר יינת בגי העבודה שהגיש התלמיד ,הרצאתו והשתתפותו בשיעורי לאור השנה .הדיק
ימסור למרצי המלצה לגבי הציו החלקי שיש להעניק לראשי-הפרקי ולהרצאת התלמיד .מרצה יוכל
לסטות מחלוקה זו באישור הדיק.

ב.

משקל ציו העבודה יהווה לא פחות מחצי ולא יותר משמוני אחוז מהציו הסופי בסמינר.

ג.

המורה יסיי לבדוק את העבודות ,ויחזיר לתלמידי בלוויית הערות ,עד חודש לאחר סיו ההרצאות
בסמינר; או עד לאחר חודש מיו הגשת העבודה ,לפי המועד המאוחר.

 .4הגשת עבודה
א.

התלמיד יגיש עבודה סמינריונית מנושא שיבחר באישור המרצה .המרצה רשאי לקבוע מראש רשימת
נושאי ,שמה יבחר התלמיד נושא לעבודה הסמינריוניות.

ב.

על התלמיד לבחור נושא לעבודה לא יאוחר מהשבוע החמישי לסמינר .מרצה רשאי לקבוע מועד מוקד
יותר להגשת הנושא ,בהתא לאופי הסמינר.

ג.

תלמיד אינו רשאי להגיש עבודת סמינר בנושא שעליו כתב עבודת פרוסמינר.

ד.

התלמיד יגיש למרצה ראשי פרקי של העבודה הסמינריונית עד לאמצע סמסטר א' .מטרת ראשי הפרקי
לוודא כי התלמיד מבי את נושא עבודתו ,כי הוא החל בביצוע המחקר לקראת כתיבת העבודה הסמינריונית
וכי המחקר ממוקד ונעשה בצורה נכונה .מטרה נוספת של ראשי הפרקי היא לאפשר למורה הסמינר לתת
לתלמיד משוב על עבודתו עד אותו השלב.

ה.

המרצה רשאי לחייב את התלמיד להרצות על ראשי הפרקי שהגיש )הרצאה של כחמש דקות( במהל
סמסטר א' ,במטרה לאפשר לו לקבל משוב על המחקר שביצע ,מחבריו לסמינר.

ו.

התלמידי יגישו את עבודותיה עד ה 20/04/2017 -לא תהיה כל דחייה במועד הכללי להגשת סמינר,
ותלמיד שלא יגיש את עבודתו בזמ ייפלט מ הסמינר ,ויירש לסמינר שנתי בשנה שלאחר מכ.
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ז.

הדיק או סג הדיק ,בהסכמת מורה הקורס ,יהיה רשאי לאשר דחייה על בסיס אינדיבידואלי במועד הגשת
העבודה ,מטעמי מיוחדי שיירשמו ,ובכלל זה שירות מילואי ,הריו ,או טעמי אישיי יוצאי דופ
בחומרת.

ח.

מרצה רשאי לחייב את תלמידי הסמינר לצר לעבודותיה עותק מכל מקור שאליו ה מתייחסי בעבודה.

ט.

היק עבודה סמינריונית שנתית ינוע בי  7,500 - 15,000מילי )כולל הערות שוליי( .התלמיד יציי על שער
העבודה את היק המילי בעבודה.

י.

עבודה סמינריונית היא עבודה אישית .אי להגיש עבודה סמינריונית בזוג.

 .5עבודה מתוקנת
א.

תלמיד רשאי להגיש עבודה מתוקנת עד חודשיי לאחר קבלת הציו בסמינר.

ב.

במידה שתלמיד בחר להגיש עבודה מתוקנת ,יבוא ממוצע ציוני העבודה המקורית והעבודה המתוקנת,
במקו ציו העבודה המקורית .שאר רכיבי הציו לא ישתנו בעקבות הגשת העבודה המתוקנת.

ג.

מורה יית ציו על עבודה מתוקנת תו חודשיי מיו הגשתה.

 .6מת הרצאה
א.

התלמיד יידרש לתת הרצאה על עבודתו.

ב.

הרצאת התלמיד תתקיי במהל שיעורי הסמינר בסמסטר ב' ,לאחר שהתלמיד הגיש את עבודתו .השנה,
בשל לוח הזמני  ,ייתכ כי חלק מ ההרצאות תתקיימנה עוד לפני חופשת הפסח ,לפי שיקול-דעת
המרצה.

ג.

מש הרצאת התלמיד יהיה חצי שעה ,לכל הפחות.

ד.

התלמיד יקבל ציו על הרצאתו ,שיהווה חלק מהציו הכולל על הסמינר .הציו ילווה בהנמקה כתובה,
שתצור לעבודה שתוחזר לתלמיד.

 .7הדרכה בספריה
א .תלמיד בסמינר חייב לעבור הדרכה בספרייה.
על התלמיד לצפות במצגת הדרכה על שימוש במאגרי מידע .לאחר מכ יתבקש למלא אישור הדרכה
ולענות על מספר שאלות הנוגעות לחיפוש חומר מתו מאגרי המידע .את האישור יש לשלוח
לספרייה לפי ההוראות במצגת .האישור יועבר למזכירות הסמינריוני והמרצי.
מצגת ההדרכה תופיע בתחנת המידע בלשונית הספרייה" :מטלת הדרכה לסמינריוני שנה ג'
משפטי".
על התלמיד לסיי את ההדרכה כאמור לפני סיו סמסטר א' ,וזאת כתנאי להמש השתתפותו
בסמינר.
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ב .צוות הספריה יעביר למזכירות בסו סמסטר א' את רשימת התלמידי שביצעו את "מטלת
ההדרכה" .תלמיד שלא ייכלל ברשימה כאמור ,ייגרע מהסמינר על ידי המזכירות.
ג .בהסכמת מורה הסמינר ,רשאי הדיק להחזיר לסמינר תלמיד שנגרע ממנו כאמור בס"ק  2לעיל,
מטעמי מיוחדי.
 .8נוכחות
א.

הנוכחות בכל שיעורי הסמינר היא חובה .מרצה הסמינר ינהל רישו נוכחות ,ולכל מקרה של היעדרות
מעבר לשלוש ההיעדרויות הראשונות יידרש אישור .תלמיד שנעדר מיותר משלושה שיעורי )א א
היעדרויותיו היו מוצדקות( לא יוכל להשתת בסמינר ושמו יימחק מרשימת המשתתפי בסמינר אלא-א-
כ היעדרותו זו היא מאחת הסיבות הבאות בלבד :מילואי ,לידה ,אשפוז בבית-חולי ,מחלה שנמשכה
ברצ  21יו ומעלה .על מרצה הסמינר להעביר למזכירות ע תו כל סמסטר את רשימת התלמידי שלא
עמדו בדרישת הנוכחות ,והמזכירות תיגרע תלמידי אלה מהסמינר ותשלח לה הודעה על כ.

ב.

במקרי נדירי ומטעמי מיוחדי שיירשמו ,רשאי הדיק ,בהסכמת מורה הסמינר ,להחזיר לסמינר תלמיד
שנגרע ממנו כאמור בס"ק  1לעיל ,ובלבד שלא נעדר מיותר מ 30%-מ המפגשי.

ג.

במכסת ההיעדרויות המותרות יובאו בחשבו ג היעדרויות הנובעות מרישו לסמינר לאחר תחילת השנה,
אול לא תובא בחשבו היעדרות הנובעת משירות מילואי ,לידה ,אשפוז או מחלה שנילווה לה אישור
מחלה של  21ימי היעדרות לפחות .ואול ,היעדרות מלמעלה מ 30%-מ המפגשי תחייב גריעה מהסמינר,
וזאת ללא קשר לסיבת ההיעדרויות.

ד.

תלמיד שייעדר משני השיעורי הראשוני בסמינר ללא סיבה מוצדקת – יוצא מ הסמינר.

ה.

בכל מקרה לא נית להצטר לסמינר לאחר השיעור השלישי.

 .9אתיקה בכתיבה
בהכנת הסמינר על התלמיד להקפיד על כללי האתיקה המחקרית המקובלי .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על התלמיד לנהוג לפי הכללי שיפורטו להל .הפרת הכללי עשויה להביא להעמדת התלמיד לדי
משמעתי ולפסילת עבודתו:
 .1אי להגיש עבודה שהוכנה )כולה או חלקה( בידי אד אחר;
 .2אי להגיש עבודה שהוגשה כבר )בשלמותה או בחלקה( בסמינר או בקורס אחר;
 .3יש לאזכר כל מקור ששימש את מגיש העבודה לצור כתיבתה;
 .4כל ציטוט המופיע בעבודה יסומ בצורה בולטת כציטוט;
 .5אי להסתמ על מקור ללא בדיקתו הישירה בידי התלמיד;
 .6העתקה מאתר באינטרנט מהווה העתקה לכל דבר ועניי ,וחלי לגביה כל כללי האתיקה.
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 .7במקביל להגשת העבודה הסמינריונית על התלמיד לחתו על הצהרה בדבר עמידתו בחובות האתיקה
החלות על כתיבה אקדמית ,בנוסח שבנספח ,ולצרפה לעבודה הסמינריונית .הגשת ההצהרה החתומה
מהווה תנאי להגשת העבודה ולבדיקתה ועותק ממנה יישאר במזכירות תלמידי.

נוהל סמינרי סמסטריאליי
מטרות:
סמינר הוא המסגרת שבה נדרש התלמיד 1להפגי את שליטתו במיומנויות שרכש במהל לימודיו ,ואשר ישמשו אותו
לאור חייו המקצועיי )בי א יעסוק בעריכת די ,בי א יעסוק במחקר משפטי באקדמיה( :מחקר משפטי,
חשיבה משפטית ,כתיבה משפטית והבעת רעיו משפטי בעל פה.
בנוס ,סמינר מאפשר העמקה בתחו משפטי מסוי ,מעבר לרמת הידע שנדרשת לרוב בקורסי חובה ובחירה .ע
זאת ,העמקה זו לא נרכשת ברובה דר שמיעת הרצאות של מרצה ,אלא בדר של לימוד עצמי )מודר( ושמיעת
הרצאות של תלמידי-עמיתי.

 .1חובות הסמינר
בסמינר על כל תלמיד לעמוד במשימות הבאות:
א .הגשת עבודה סמינריונית;
ב .מת הרצאה )רפרט( על עבודתו בפני מרצה הסמינר והתלמידי המשתתפי בסמינר;
ג .נוכחות בכל מפגשי הסמינר;
ד .קבלת הדרכה בספריה על שימוש במאגרי מידע משפטיי.
ה .בסמכותו של המרצה לקבוע מטלות נוספות ,ובכלל בחינה .מטלות נוספות יפורסמו באתר
האינטרנט של הסמינר לפני תחילת השנה.

 .2מבנה הסמינר
ככלל ,יוקדשו מפגשי הסמסטר להרצאות של מרצה הסמינר בנושא הסמינר ובנושאי מתודולוגיי .מפגשי
אישיי ייערכו בתיאו ע מרצה הסמינר .הרצאות התלמידי תיערכנה במסגרת השיעורי האחרוני
בסמסטר ,או במתכונת "מרוכזת" ,כפי שיקבע מרצה הסמינר.
 .3הציו בסמינר
א .הציו בסמינר יינת בגי העבודה שהגיש התלמיד ,הרצאתו והשתתפותו בשיעורי לאור הסמסטר .הדיק
ימסור למרצי המלצה לגבי הציו החלקי שיש להעניק לראשי-הפרקי ולהרצאת התלמיד .מרצה יוכל
לסטות מחלוקה זו באישור הדיק.
ב .משקל ציו העבודה יהווה לא פחות מחצי ולא יותר משמוני אחוז מהציו הסופי בסמינר.
ג .המורה יסיי לבדוק את העבודות ,ויחזיר לתלמידי בלוויית הערות ,עד חודש לאחר הגשת.

 1ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
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 .4הגשת עבודה
א .התלמיד יגיש עבודה סמינריונית מנושא שיבחר באישור המרצה .המרצה רשאי לקבוע מראש רשימת
נושאי ,שמה יבחר התלמיד נושא לעבודה הסמינריוניות.
ב .התלמיד יגיש למרצה ראשי פרקי של העבודה הסמינריונית עד לאמצע הסמסטר .מטרת ראשי הפרקי
לוודא כי התלמיד מבי את נושא עבודתו ,כי הוא החל בביצוע המחקר לקראת כתיבת העבודה הסמינריונית
וכי המחקר ממוקד ונעשה בצורה נכונה .מטרה נוספת של ראשי הפרקי היא לאפשר למורה הסמינר לתת
לתלמיד משוב על עבודתו עד אותו השלב.
ג.

המרצה רשאי לחייב את התלמיד להרצות על ראשי הפרקי שהגיש )הרצאה של כחמש דקות( במהל
הסמסטר ,במטרה לאפשר לו לקבל משוב על המחקר שביצע ,מחבריו לסמינר.

ד .התלמידי יגישו את עבודותיה עד ה .15/01/17 -לא תהיה כל דחייה במועד הכללי להגשת סמינר,
ותלמיד שלא יגיש את עבודתו בזמ ייפלט מ הסמינר ,ויירש לסמינר שנתי בשנה שלאחר מכ.
ה .הדיק או סג הדיק ,בהסכמת מורה הקורס ,יהיה רשאי לאשר דחייה על בסיס אינדיבידואלי במועד הגשת
העבודה ,מטעמי מיוחדי שיירשמו ,ובכלל זה שירות מילואי ,הריו ,או טעמי אישיי יוצאי דופ
בחומרת.
ו.

מרצה רשאי לחייב את תלמידי הסמינר לצר לעבודותיה עותק מכל מקור שאליו ה מתייחסי בעבודה.

ז.

היק עבודה סמינריונית ינוע בי  7,500 - 15,000מילי )כולל הערות שוליי( .התלמיד יציי על שער
העבודה את היק המילי בעבודה.

ח .עבודה סמינריונית היא עבודה אישית .אי להגיש עבודה סמינריונית בזוג.

 .5עבודה מתוקנת
א .תלמיד רשאי להגיש עבודה מתוקנת עד חודשיי לאחר קבלת הציו בסמינר.
ב .במידה שתלמיד בחר להגיש עבודה מתוקנת ,יבוא ממוצע ציוני העבודה המקורית והעבודה המתוקנת,
במקו ציו העבודה המקורית .שאר רכיבי הציו לא ישתנו בעקבות הגשת העבודה המתוקנת.
ג .מורה יית ציו על עבודה מתוקנת בתו חודשיי מיו הגשתה.

 .6מת הרצאה
א .התלמיד יידרש לתת הרצאה על עבודתו.
ב .הרצאת התלמיד תתקיי בפני מרצה הסמינר והתלמידי המשתתפי בסמינר ,ובמועד שיקבע מרצה
הסמינר.
ג .מש הרצאת התלמיד יהיה חצי שעה ,לכל הפחות.
ד .התלמיד יקבל ציו על הרצאתו ,שיהווה חלק מהציו הכולל על הסמינר .הציו ילווה בהנמקה כתובה,
שתצור לעבודה שתוחזר לתלמיד.
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 .7הדרכה בספריה
א .תלמיד בסמינר חייב לעבור הדרכה בספרייה.
על התלמיד לצפות במצגת הדרכה על שימוש במאגרי מידע .לאחר מכ יתבקש למלא אישור הדרכה ולענות על
מספר שאלות הנוגעות לחיפוש חומר מתו מאגרי המידע .את האישור יש לשלוח לספרייה לפי ההוראות במצגת.
האישור יועבר למזכירות הסמינריוני והמרצי.
מצגת ההדרכה תופיע בתחנת המידע בלשונית הספרייה" :מטלת הדרכה לסמינריוני שנה ג' משפטי".
על התלמיד לסיי את ההדרכה כאמור לפני סיו סמסטר א' ,וזאת כתנאי להמש השתתפותו בסמינר.
ב .צוות הספריה יעביר למזכירות בסו סמסטר א' את רשימת התלמידי שביצעו את "מטלת ההדרכה" .תלמיד
שלא ייכלל ברשימה כאמור ,ייגרע מהסמינר על ידי המזכירות.
ג .בהסכמת מורה הסמינר ,רשאי הדיק להחזיר לסמינר תלמיד שנגרע ממנו כאמור בס"ק  2לעיל ,מטעמי
מיוחדי.
 .8נוכחות
א .הנוכחות בכל שיעורי הסמינר היא חובה .מרצה הסמינר ינהל רישו נוכחות ,ולכל מקרה של היעדרות
יידרש אישור .תלמיד שנעדר מיותר משלושה שיעורי )א א היעדרויותיו היו מוצדקות( לא יוכל
להשתת בסמינר ושמו יימחק מרשימת המשתתפי בסמינר ,אלא-א-כ היעדרותו זו היא מאחת הסיבות
הבאות בלבד :מילואי ,לידה ,אשפוז בבית-חולי ,מחלה שנמשכה ברצ  21יו ומעלה .על מרצה הסמינר
להעביר למזכירות ע תו הסמסטר את רשימת התלמידי שלא עמדו בדרישת הנוכחות ,והמזכירות
תיגרע תלמידי אלה מהסמינר ותשלח לה הודעה על כ.
ב .במקרי נדירי ומטעמי מיוחדי שיירשמו ,רשאי הדיק או סגנו ,בהסכמת מורה הסמינר ,להחזיר
לסמינר תלמיד שנגרע ממנו כאמור בס"ק  1לעיל ,ובלבד שלא נעדר מיותר מ 30%-ממפגשי הסמינר.
ג .במכסת ההיעדרויות המותרות יובאו בחשבו ג היעדרויות הנובעות מרישו לסמינר לאחר תחילת השנה,
אול לא תובא בחשבו היעדרות הנובעת משירות מילואי ,לידה או מחלה שנילווה לה אישור מחלה של 21
ימי היעדרות לפחות .היעדרות מלמעלה מ 30%-מ המפגשי תחייב גריעה מהסמינר ,וזאת ללא קשר
לסיבת ההיעדרויות.
ד .תלמיד שייעדר משני השיעורי הראשוני בסמינר ללא סיבה מוצדקת – יוצא מ הסמינר.
ה .בכל מקרה לא נית להצטר לסמינר לאחר השיעור השלישי.
ו.

לצור קביעת מספר ההיעדרויות ,ייחשב כל שיעור של שעתיי אקדמיות בסמינר סמסטריאלי כשיעור
אחד ,א א באותו יו ניתני מספר שיעורי.

 .9אתיקה בכתיבה
בהכנת הסמינר על התלמיד להקפיד על כללי האתיקה המחקרית המקובלי .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על התלמיד לנהוג לפי הכללי שיפורטו להל .הפרת הכללי עשויה להביא להעמדת התלמיד לדי
משמעתי ולפסילת עבודתו:
 .1אי להגיש עבודה שהוכנה )כולה או חלקה( בידי אד אחר;
 .2אי להגיש עבודה שהוגשה כבר )בשלמותה או בחלקה( בסמינר או בקורס אחר;
 .3יש לאזכר כל מקור ששימש את מגיש העבודה לצור כתיבתה;

87

 .4כל ציטוט המופיע בעבודה יסומ בצורה בולטת כציטוט;
 .5אי להסתמ על מקור ללא בדיקתו הישירה בידי התלמיד;
 .6העתקה מאתר באינטרנט מהווה העתקה לכל דבר ועניי ,וחלי לגביה כל כללי האתיקה.
 .7במקביל להגשת העבודה הסמינריונית על התלמיד לחתו על הצהרה בדבר עמידתו בחובות האתיקה
החלות על כתיבה אקדמית ,בנוסח שבנספח ,ולצרפה לעבודה הסמינריונית .הגשת ההצהרה החתומה
מהווה תנאי להגשת העבודה ולבדיקתה ועותק ממנה יישאר במזכירות תלמידי.
נספח
הצהרה בדבר שמירה על אתיקה בכתיבה

ידוע לי כי בסמינריו ניתנו הנחיות מפורטות על ידי המרצה בדבר כללי האתיקה בכתיבת עבודה סמינריונית.
הבנתי את ההנחיות ופעלתי לפיה .אני מבי/ה שהפרת הנחיות אלה או הפרת הצהרתי זו תגרור הליכי משמעת
כלפי ,ואני צפוי/ה לפסילת העבודה ולקבלת עונש משמעתי ,שעלול להגיע כדי הרחקה מהלימודי במרכז
האקדמי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מצהיר/ה בזאת כי עבודתי נכתבה במלואה על ידי בלבד ,וכי לא נעזרתי בכתיבת
העבודה באיש בשו דר שהיא .כמו כ ,העבודה נכתבה על ידי לצור סמינריו זה ,ואינה מבוססת על עבודה
קודמת שהכנתי או הגשתי.
כמו כ ,אני מצהיר כי העבודה לא הועתקה במלואה או בחלקה מכל מקור שהוא )ובכלל זה אתר אינטרנט זה או
אחר( ,כי אזכרתי את כל המקורות שבה נעזרתי ,וכי סימנתי את כל הציטוטי שבעבודתי ,בהתא לכללי
האתיקה המחקרית.
ש התלמיד/ה _______________ ת.ז_______________ .
חתימה ________________ :תארי____________________ :

התקנו כולו כפו& לתיקוני ולשינויי שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות
המוסמכי של המרכז האקדמי.
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רשימת סמינריוני
מס'

נ"ז

ס'

יו

7193

6

א'

א'

19:30-16:00

7317

6

א

ב'

19:30-16:00

7199

6

א

ב'

21:30-18:00

7179

6

א'

ג'

.5

חופש הביטוי והגבלתו

ד"ר יואב המר

7148

6

א'

ה'

.6

הזכות להורות

פרופ' פנחס שיפמ

7283

6

ש

א'

19:30-16:00
מיועד לשנה
ד' בלבד
ובאישור
מיוחד
20:30-17:00
מיועד לשנה
ד' בלבד
ובאישור
מיוחד
14:30-13:00

.7

דיני הגירה

ד"ר טלי אמיר
ועו"ד אסנת ליפשי.

7298

6

ש

א'

17:30-16:00

.8

הזכות לשיוויו

ד"ר טלי אמיר

7314

6

ש

א'

17:30-16:00

.9

צדק חברתי וזכויות חברתיות

פרופ' יוסי דהא

7303

6

ש

א'

17:30-16:00

.10

דיני סחר בינלאומי

פרופ' גיא הרפז

7295

6

ש

א'

.11

דיני מכרזי

פרופ' עומר דקל

7045

6

ש

א'

סמסטר א'
19:30-18:00
סמסטר ב'
19:30-16:00
מפגשי
מרוכזי
21:00-19:30

.12

תרופות במשפט האזרחי

ד"ר שחר ולר

7230

6

ש

ב'

17:30-16:00

.13

דיני בריאות

ד"ר אייל כתב

7318

6

ש

ג'

.14

סוגיות בדיני תאגידי וניירות
ער

ד"ר דב סולומו

7290

6

ש

17:30-16:00
סמסטר א'
19:30-18:00
סמסטר ב'
סמסטר א'
15:30-14:00
סמסטר ב'
21:30-20:00

.1
.2
.3
.4

ש הסמינריו

מרצה

פרופ' רינת קיטאי –
חזקת החפות
סנג'רו
אתיקה מקצועית והפרופסיה ד"ר אייל כתב
המשפטית :שופטי ,עו"ד,
מתדייני
פרופ' רינת קיטאי-
החיסיו מפני הפללה
סנג'רו
עצמית -שתיקה והודאה
בחקירה
פרופ' עידו פורת
משפט בראי הספרות
והקולנוע

קוד

שעה

התלמידי
ידרשו
להשתת
בארבעה
מפגשי הכנה
לכתיבת
עבודת
סמינריו
במהל
סמסטר א'
שיערכו בימי
ראשו בי
השעות 14:00-
.15:30

ב'
ג'
א'

89

נ"ז

ס'

יו

מס'

מרצה

ש הסמינריו

קוד

.15

דיני עבודה בעיד של
גלובליזציה והפרטה

פרופ' יוסי דהא

7319

6

ש

ג'

.16

סוגיות בדיני עשיית עושר
ולא במשפט

ד"ר רונית דוני-.
קידר

7258

6

ש

ג'

.17

השפעות חוקתיות על דיני
הראיות בפלילי

הדוקטורנטית נעמי
אלימל

7310

6

ש

ג'

.18

סמינר חוזי מסחריי

ד"ר אורי ב אוליאל

7285

6

ש

ד'

.19

דיני ביטוח

ד"ר שחר ולר

7152

6

ש

ד'

ה'

שעה
סמסטר א'
17:30-16:00
סמסטר ב'
16:30-15:00
סמסטר א'
17:30-16:00
סמסטר ב'
מפגשי
מרוכזי
יקבעו
בהמש
18:30-17:00
סמסטר א'
18:30-17:00
סמסטר ב'
17:30-16:00
17:30-16:00

מועדי הגשת הסמינרי :
סמינר בליווי אישי לסטודנטי מצטייני
בפני תלמידי מצטייני שממוצע ציוניה אינו נופל מ ,90 -עומדת האפשרות לכתוב עבודת סמינר )מלבד עבודת
הסמינר הרגילה( ,וזאת בליווי אישי של איש סגל פני .התלמיד יוכל לצבור בדר זו  2נ"ז על חשבו לימודי הבחירה.
מטרת הסמינר בליווי האישי היא להביא את התלמיד לכתוב עבודה מחקרית ברמה גבוהה ,ולשאו לפרסומה.
הליווי עצמו ייעשה במתכונת של הסמינר השנתי :הגדרת נושא באישור המרצה; כתיבת ראשי פרקי; מחקר
השוואתי; הגשה לפי לוח זמני שיקבע המרצה-המלווה; וכיו"ב.
תנאי קבלה:
א.
ב.
ג.

ההצטרפות לתוכנית תתאפשר החל מסמסטר ב' של שנה שניה.
בקשות הצטרפות לתוכנית יוגשו דר מזכירות קורסי בחירה וסמינרי.
תלמיד מצטיי יוכל ,באישור הדיק או סגנו ,להתקבל כתלמיד שלב א' )קבלה על-תנאי(.

שלב א'
) (1רק לאחר שקיבל אישור כתלמיד שלב א' יוכל התלמיד לפנות לחבר סגל ולבקש להצטר למסגרת התכנית.
) (2התלמיד יבחר נושא לכתיבה ,ויקבל עליו את אישור המרצה המלווה.
) (3התלמיד יגיש למרצה המלווה תקציר או פרק מבוא בהיק שלא יפחת מ 500-מלי.
) (4רק לאחר קריאת התקציר יוכל המרצה לאשר את הצטרפות התלמיד לתכנית.
) (5בשלב זה יידרש ג אישור הדיק או סג הדיק כדי שהתלמיד יוכל להתקבל כתלמיד שלב ב' ולהתחיל את
לימודיו בתכנית .הדיק יווע .במרצה-המלווה כדי לוודא כי התלמיד עומד בדרישות התכנית ,ויוכל ג לקרוא בעצמו
את התקציר/פרק המבוא שכתב התלמיד.
שלב ב – כתיבת העבודה בליווי אישי )במתכונת של סמינר(.
ציו העבודה
המרצה יעניק ציו מספרי לעבודה ,וציו זה יהווה הציו שיירש בגיליו הלימודי של התלמיד.
פרסו העבודה
לאחר שישנה את מתכונת העבודה למתכונת של מאמר משפטי ,יוכל התלמיד להגיש את המאמר לפרסו בכתבי
עת .התקבלה העבודה לכתב-עת שהדיק קבע כי הוא כתב-עת בעל רמה אקדמית גבוהה ,יוכל התלמיד לקבל עוד
 2נ"ז )ובס הכל  4נ"ז( על העבודה שכתב.
מרצה מלווה רשאי ללוות בכל נקודת זמ תלמיד אחד בלבד.
מובהר בזאת כי בשל אופיו הייחודי של הסמינר ,למרצה ,באישור הדיק ,שיקול-דעת בקביעת יתר כללי הסמינר.
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אתיקה מקצועית והפרופסיה המשפטית :שופטי  ,עו"ד ,מתדייני
ד"ר אייל כתב
סמינריו זה יעסוק בשחקני המרכזיי בשדה המשפט :שופטי ,עורכי די ,תלמידי משפטי ,מתדייני ,לשכת
עורכי הדי ועוד .במסגרת הסמינריו נכיר את השחקני השוני בשדה המשפט ,את הדיני החלי עליה
ומסדירי את עיסוק .את המתח בי אות שחקני .את הייחוד של הפרופסיה המשפטית בישראל ביחס למקומות
אחרי בעול .תהא זו הזמנות לתלמידי משפטי להכיר את הסביבה בה ה עתידי לפעול .אלו ישמשו רקע
לכתיבת הסמינריו .כ ג ילמדו במסגרת הקורס הדרכי לכתיבת סמינריו ,ובכלל זה שיטות מחקר שונות )במיוחד
מחקר אמפירי( לכתיבת הסמינריו.
הציו –  10%נוכחות והשתתפות תורמת ואיכותית;  20%הצגת הסמינריו )רפרט(;  70%עבודת הסמינריו .נוכחות
חובה בכל מפגשי הסמינריו .הגשת מטלות ביניי חובה.
מרכיבי הציו הסופי:
 10%נוכחות והשתתפות תורמת ואיכותית;
 20%הצגת הסמינריו )רפרט(;
 70%עבודת הסמינריו.
נוכחות חובה בכל מפגשי הסמינריו .הגשת מטלות ביניי חובה.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
דיני ביטוח
ד"ר שחר ולר
אי-אפשר להעלות על הדעת כלכלה מודרנית ללא הסדרי ביטוח .הביטוח חיוני ה לתפקוד של עסקי ומוסדות
פיננסיי ה לפרטי המחזיקי רכוש .ללא הביטוח קשה לראות מי היה מוכ לכה כדירקטור בחברה ציבורית או
להחזיק רכוש יקר שעלול להינזק.
דיני הביטוח ההיסטוריי היו חלק מדיני המשפט "המסחרי" .הסיווג של הביטוח כ"משפט מסחרי" התאי לתקופה
שבה אנשי פרטיי מיעטו לרכוש ביטוח .אול ע התפתחותה של הכלכלה המודרנית שבה אנשי רבי מחזיקי
רכוש – הביטוח הפ למכשיר כלכלי חיוני כמעט עבור כל אד.
במסגרת הסמינר על דיני ביטוח נעסוק בהתפתחות ההיסטורית של הביטוח ,בשאלה כיצד הביטוח פועל מבחינה
כלכלית ובמגוו גדול של סוגיות משפטיות שמעוררי דיני הביטוח.
הסמינר מתרכז בחוזי ביטוח הנקשרי בי לקוח המבקש לרכוש ביטוח לבי מבטחת מסחרית הנוהגת למכור ביטוח.
הקורס בוח את דיני הביטוח באספקלריה של דיני החוזי הכלליי תו ניסיו לעמוד על ההבדלי בי שתי מערכות
הדיני ,ובתו כ להבהיר את התכונות המיוחדות של חוזה הביטוח .הנושאי שיידונו בקורס :מבוא כללי )תופעת
הביטוח מבחינה כלכלית ומושגי יסוד כמו סיכו ,יחס לסיכו ,סיכו מוסרי ,חוק המספרי הגדולי; היחס בי חוק
חוזה הביטוח לחוקי חוזי אחרי )חוק החוזי הכללי ,חוק התרופות ,חוק החוזי האחידי(; מקרה הביטוח; כריתת
חוזה הביטוח וצורתו; הצדדי לכריתת חוזה ביטוח; חובות גילוי טרו-חוזיות; חובות גילוי לאחר כריתת החוזה; חובת
הגילוי לאחר קרות מקרה הביטוח; חובת ההסבר המוטלת על המבטחת; סוכ הביטוח; נטל ההוכחה; אי-חוקיות
ותקנת הציבור; ביטוח יתר חסר וכפל; תגמולי הביטוח; תו-לב ותרופות.
מרכיבי הציו הסופי:
 80%עבודת סמינר
 20%השתתפות ופרזנטציה
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

דיני בריאות
ד"ר אייל כתב
דיני הבריאות תופסי כיו מקו של כבוד במשפט הישראלי .דיני רבי מסדירי את פעילות של העוסקי
ברפואה בשלושה רבדי מרכזיי .1 :במסגרת השמירה על זכויות החולה )דוגמת סודיות רפואית ,הסכמה מדעת,
רשלנות רפואית ,שמירה על כבוד המטופל ,טיפולי כפויי ועוד(;  .2במסגרת האסדרה של עבודת העוסקי
ברפואה והעיסוק ברפואה ובמקצועות הבריאות )למשל ,רישוי רופאי; רישוי מקצועות הבריאות; רפואה משלימה
וכיוצא באלה(;  .3במסגרת כללי אתיי ונורמות משפטיות ,שנועדו להסדיר ולסייע בפתרונ של דילמות שונות,
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במיוחד על רקע התפתחויות טכנולוגיות )כגו ,השתלות איברי; אמצעי הפריה חלופיי וכו'( .במסגרת הסמינריו
נדו בדילמות אתיות ,מוסריות ומשפטיות הקשורות באסדרת הפעילות הרפואית .אלו ישמשו רקע לכתיבת
הסמינריו .כ ג ילמדו במסגרת הקורס הדרכי לכתיבת סמינריו.
מרכיבי הציו הסופי:
 10%נוכחות והשתתפות תורמת ואיכותית;
 20%הצגת הסמינריו )רפרט(;
 70%עבודת הסמינריו.
נוכחות חובה בכל מפגשי הסמינריו .הגשת מטלות ביניי חובה.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

דיני הגירה
ד"ר טלי אמיר ועו"ד אסנת ליפשי%
תופעת ההגירה בישראל היא אחד מהיבטיו הרבי של עיד הגלובליזציה ,והיא חלק מתופעה רחבה יותר וכלל
עולמית.
בסמסטר הראשו נתמקד בהקניית מושגי יסוד בתחו ההגירה ובלימוד מאפייניה של ההגירה לישראל והסוגיות
המרכזיות העולות בהקשר הישראלי .הקורס יפתח בבחינה תיאורטית של תופעת ההגירה ,הזכות להגר ,חובות
המדינה כלפי מהגרי והשפעתה של ההגירה על מושג האזרחות .לאחר מכ נעבור לדו בהגירה בהקשר הישראלי:
נמפה את מערכת הדיני העוסקת בענייני הגירה ואזרחות ,ונעבור לדו בסוגי המהגרי השוני בישראל ,בה
מהגרי מכוח שבות ,מהגרי עבודה ,פליטי ומבקשי מקלט ,מהגרי לש איחוד משפחות וקורבנות סחר בבני
אד.
בסמסטר השני נעמיק את הידע ביחס לחלק מהיבטיה של תופעת ההגירה בישראל ובעול ,באמצעות התמקדות
באחדות מ הסוגיות שנסקרו בסמסטר א' ובחינה שלה ג באספקלריה של המשפט המשווה והמשפט
הבינלאומי.
מרכיבי הציו הסופי:
 - 70%עבודה בכתב
 - 10%השתתפות פעילה בשיעורי
 - 10%פרזנטציה
 - 10%עמידה במטלות ההגשה במהל השנה.
הערות:
סטודנט שלמד את הקורס "דיני הגירה" לא יוכל ללמוד סמינר זה.
התלמידי ידרשו להשתת בארבעה מפגשי הכנה לכתיבת עבודת סמינריו במהל סמסטר א' שיערכו בימי ראשו
בי השעות .14:00-15:30
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
דיני מכרזי
פרופ' עומר דקל
הלי המכרז הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו המדינה ,גופי השלטו המקומי ,חברות ממשלתיות ,תאגידי
סטטוטוריי ועוד ,קושרי עסקאות כלכליות .מדובר בעסקאות ששוויי נאמד בעשרות מיליארדי ש"ח מידי שנה.
משמעות הדבר הינה שלהלי המכרז נודעת חשיבות עצומה בחיי המסחר והכלכלה במשק ,והוא מהווה כר נרחב
להתדיינויות ולמחלוקות משפטיות .לדיני המכרזי מספר מאפייני יחודיי ,כגו היות ב"תפר" שבי המשפט
הציבורי למשפט הפרטי ,ובכ שה עדיי בחזקת "די צעיר" ,שרבי מהיבטיו טר גובשו באופ סופי.
במסגרת הסמינר בדיני מכרזי יבחנו דיני המכרזי בישראל ה במישור התיאורי וה במישור הביקורתי; ה במישור
התיאורטי וה במישור המעשי .במהל הסמינריו יוש דגש על היבטי משפטיי וכלכליי כאחד של מנגנו המכרז
וכ על ההיבט ההשוואתי.
מרכיבי הציו הסופי:
 15%תמצית העבודה הסמינריונית.
 10%פרזנטציה.
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 75%עבודה סופית.
תנאי השתתפות בסמינר :ציו "עובר" בקורס במשפט מנהלי.
חומר קריאה עיקרי :פסקי די שימסרו בשיעור.
ע .דקל" ,מכרזי" ,כרכי א' ו -ב'.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

דיני סחר בינלאומי
פרופ' גיא הרפז
הסמינריו יעסוק בהיבטי המשפטיי של הסחר הבינלאומי בהקשר הרב-צדדי ,אזורי ודו-צדדי ,תו שימת דגש
על מדינת ישראל ומיקומה בזירת הסחר הבינלאומי .הסמינר יחולק לשלושה חלקי .במסגרת החלק הראשו
תיסקר מטודת הסמינר ואופ כתיבת העבודה הסמינריונית .במסגרת החלק השני ננתח את הסחר הבינלאומי
והיבטיו המשפטי והאחרי :תיאוריות סחר ,רקע היסטורי ,ארגו הסחר הבינלאומי ,ישוב סכסוכי סחר ,מכסי,
מכסות ,היטלי היצ ,סחר בשירותי ,הסדרי אזוריי לרבות האיחוד האירופאי ,הסכמי סחר דו-צדדיי ,מערכת
היחסי המסחרית בי ישראל לאיחוד האירופאי ,ארצות הברית ומדינות אחרות ,ממשק בי סחר לפוליטיקה ועוד.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה קשור לנושאי אלה או לנושאי אחרי בתחו .יודגש כי לא תקבע 'רשימה סגורה'
של נושאי לרפרט .בחלקו השלישי של הסמינר יוצגו במהל הסמסטר השני הרפרטי .בסיו כל מצגת יתקיי
דיו בנושא שהוצג.
מרכיבי הציו הסופי:
 20%רפרט.
 10%דוחות קריאה.
 10%השתתפות פעילה ותורמת.
 60%עבודה בכתב.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
דיני עבודה בעיד של גלובליזציה והפרטה
פרופ' יוסי דהא
בשלושת העשורי האחרוני שוק העבודה עובר שינויי דרמטיי הנובעי ,בי היתר מתהליכי גלובליזציה כלכלית
המאופייני במעבר מהיר של הו ,סחורות ,מידע ,ועובדי .כמו ג מהליכי הפרטה של מפעלי ושירותי ציבוריי
לידיי פרטיות הכוללי ג את הפרטת יחסי העבודה מיחסי קיבוציי ליחסי עבודה אישיי המעוגני בחוזי
אישיי .לשינויי אלו מתלווי שינויי טכנולוגיי היוצרי סביבות עבודה ויחסי עבודה חדשי )למשל מה שמכונה
"הכלכלה השיתופית" או בלעז " ,("The Gig Economyכמו ג החלפת של עובדי על ידי מכונות .במקביל
לשינויי מטריאליי אלו התרחשו בתקופה זו שינויי אידיאולוגיי ,הבאי לידי ביטוי בגישה חברתית וכלכלית
המכונה "ניאו ליברליז" ,גישה המצדדת בהפרטה ,בצמצו מעורבות המדינה ויוצאת נגד הטלת מגבלות על השוק
הכלכלי ,בי היתר בתחו יחסי העבודה .בקורס נבח סוגיות מרכזיות בדיני העבודה הישראליי ובדיני העבודה
הבינלאומיי הנובעי משינויי אלו .בי היתר ,בהקשר הגלובלי נבח סוגיות כגו התפתחות דיני עבודה בינלאומיי
לאור הגלובליזציה והשפעתה על עובדי ,את הרגולציה על מדינתית בתחו העבודה .את הזיקה בי זכויות עובדי
וסחר בינלאומי ואחריות חברתית של תאגידי וזכויות עובדי .כמו כ נבח את מעמד של העובדי ב"כלכלה
שיתופית" )הכוונה לחברות כ  Uberואחרות( .נדו ג בזכויות עובדי במצבי של חדלות פרעו ,כגו הקפאת
הליכי ,פרוק ופשיטת רגל וסוגיות רלבנטיות נוספות.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
הזכות להורות
פרופ' פנחס שיפמ
סמינר זה יעסוק בהתערבותה של החברה ביצירת הקשר הראשוני בי הורי וילדי בהולדה הטבעית ,באימו .ילדי
ובטכניקות המלאכותיות של ההולדה .נדו בזכותו של אד להיות הורה ובזכותו של אד שלא להיות הורה ,תו
ניסיו לנתח את משקל המרכיבי השוני של הזכות להורות :המרכיב הגנטי ,המרכיב הפיזיולוגי והמרכיב החברתי.
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נית את הדעת על התנגשויות בי זכויות שונות לגבי ההורות ,ובמתח בי שיקולי ביולוגיי לשיקולי חברתיי
ופסיכולוגיי .בי הנושאי שנדו בה :מעמד של חולי-נפש ,מפגרי וחולי במחלות תורשתיות ,מסירת ילדי
לאימו .וצדק חלוקתי ,שימוש במטע גנטי מחו .למשפחה ,הורות לאחר המוות ,פונדקאות ושירותי פריו מחו.
למשפחה ,הפרייות חו-.גופיות ,זכות הילד להתחקות אחר מוצאו ,הגדרת האבהות ואמהות בטכניקות המלאכותיות,
הורה בעל כורחו ,הפסקת הריו ,והשמדת ביציות מופרות .נושא מרכזי אחר בו ידו הסמינר הוא הזכות
להורות ומשפחות חד מיניות.
הציו הסופי מורכב משקלול העבודה בכתב ,ההצגה בכיתה וההשתתפות הכללית.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

הזכויות לשיוויו
ד"ר טלי אמיר
בסמינר נבח  את מושג השוויו כמושג תיאורטי ,על שורשיו הסוציולוגיי והפילוסופיי .נכיר את הדוקטרינות
המשפטיות העיקריות שדרכ מוג עקרו השוויו ,ונבח סוגיות עיקריות של שוויו כפי שה משתקפות בענפי
משפטיי שוני ובסוגיות קונקרטיות )במשפט הפלילי ,במשפחה ,בעבודה ,במשפט הבינלאומי וכו'(.
סמסטר א' יוקדש להרצאות על הזכות לשוויו ,במטרה להביא את הסטודנטי להיכרות ע הנושא על היבטיו
המשפטיי והחו-.משפטיי .נדו בקצרה בכל אחד מ הנושאי המוצעי לכתיבה ,וכ נקדיש שתי הרצאות
בסמסטר א' להדרכה לגבי חיפוש חומרי קריאה ,כתיבת ראשי פרקי וכתיבה של עבודה סמינריונית.
הסמסטר השני יוקדש לפגישות אישיות ולפרזנטציות של העבודות על-ידי הסטודנטי.
מרכיבי הציו הסופי:
 70%עבודה בכתב.
 10%השתתפות פעילה בשיעורי.
 10%פרזנטציה.
 10%עמידה במטלות ההגשה במהל השנה.
הערה :סטודנט שלמד את הקורס "הזכות לשוויו" לא יוכל ללמוד סמינר זה.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
החיסיו מפני הפללה עצמית – שתיקה והודאה בחקירה
פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו
החיסיו מפני הפללה עצמית הוא עתיק יומי .במשמעותו הרחבה הוא פוטר חשודי ונאשמי מלשמש מקור
לאספקת ראיות מפלילות נגד .רציונאלי שוני הועלו להצדקתו של החיסיו .לצד ,נמתחה נגדו ביקורת רבה.
בסמינריו נעמוד על נושאי כמו הרקע ההיסטורי לחיסיו מפני הפללה עצמית; הקשר בי זכות השתיקה לבי
החיסיו מפני הפללה עצמית; זכות השתיקה וגבולותיה; הזכות להגנה מפני חיפוש בגו ומפני מסירת מסמכי;
דרישת רצוניות ההודאה; אמצעי חקירה אסורי ולגיטימיי; מעצר לצור חקירה; זכות ההיוועצות של עצור בסנגור;
האפשרות להסיק מסקנות מפלילות משתיקה ומסירוב לשת פעולה ע רשויות אכיפת החוק.
מרכיבי הציו הסופי:
 70%עבודה בכתב.
 15%הרצאה בעל-פה .
 15%נוכחות והשתתפות.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

השפעות חוקתיות על דיני הראיות בפלילי
הדוקטורנטית נעמי אלימל'-שמרה
לדיני הראיות זיקה הדוקה למשפט החוקתי .מתבטאי בה איזוני מורכבי בי אינטרסי ציבוריי ופרטיי
בסיסיי.
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סמינר זה יעסוק בזכויות חוקתיות אשר משפיעות על דיני הראיות בפלילי .הסמינר יתמקד בהסדרי חוקתיי
שנקבעו בדי הישראלי ובדי האמריקני ,בי היתר ,בסוגיות הבאות :זכות הנאש לזיכוי מחמת ספק סביר ומגבלותיה,
זכות הנאש לחקור את עדי התביעה והשפעתה על הקבילות של עדות שמיעה ,אופי הנאש כראיה במשפט ,זכות
השתיקה והחיסיו מפני הפללה עצמית ,קבילות הודאות נאשמי ופסילת ראיות אשר הושגו שלא כדי ועוד.
תנאי קד  :לימוד הקורס "דיני ראיות" )אפשרי במקביל(.
מרכיבי הציו הסופי:
 80%עבודה סמינריונית
 20%הרצאה והשתתפות פעילה ותורמת בשיעורי.
הערה :סטודנט שלמד את הקורס "היבטי חוקתיי של דיני הראיות בפלילי" לא יוכל ללמוד סמינר זה.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
חוזי מסחריי
ד"ר אורי ב אוליאל
חוזי מסחריי הינ הסכמי הנכרתי בי סוחרי ,אשר תכלית השאת רווחי כלכליי .חוזי אלה נפוצי
במיוחד ,וה עומדי ביסוד הכלכלה הישראלית .הדיו בסמינר זה ייעשה תו בחינת חוזי מסחריי מרכזיי
וביניה :הסכמי זכיינות ,הפצה ,סוכנות מסחרית ,מיזמי משותפי ,קבלנות ,ומכר טובי .בסמינר זה נעמיק בסוגיות
משפטיות מרכזיות בתחו החוזי המסחריי :כריתת חוזה מסחרי ,פירוש והשלמה של חוזה מסחרי ,סיכול חוזה
מסחרי ,יחסי אמו בי צדדי לחוזה מסחרי ,סיו חוזה מסחרי ,תרופות בגי הפרת חוזה מסחרי.
 80%עבודת הסמינריו .
 15%הצגה בע"פ של עבודת הסימנריו.
 5%השתתפות פעילה ותורמת במהל מפגשי הסמינריו .
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
חופש הביטוי והגבלתו
ד"ר יואב המר
אחת החירויות המרכזיות במדינה דמוקרטית היא חירות הביטוי .בסמינר זה נעסוק במאפייני המייחדי חירות זו
ומבדילי אותה מחירות הפעולה ובטיעוני הדורשי להקנות לחירות זו מעמד מיוחד .נדו במספר טיעוני בעד
חפש הביטוי :טיעו האמת ,טיעו האוטונומיה ,הטיעו מדמוקרטיה ,והטיעו על דר השלילה .לאחר מכ נעסוק
בהיק חפש הביטוי ונדו בסוגיות כמו הא פעולות מסוימות צריכות להיחשב כביטויי ,הא הזכות לחפש ביטוי
היא נגטיבית או פוזיטיבית )קרי :דורשת לש הבטחתה פעולה של מישהו( .לאחר מכ נדו בהגבלת חפש הביטוי.
נלמד על הבחנות בי סוגי שוני של הגבלות על חפש הביטוי ועל המבחני המשפטיי המאזני בי חפש הביטוי
לבי אינטרסי שוני .בחלקו האחרו של הסמינר נדו בסוגיות ספציפיות – לשו הרע ופגיעה בפרטיות ,פורנוגרפיה,
חפש העיתונות.
דרישות והרכב הציו:
 .1הופעה מלאה לשיעורי ולפגישות אישיות ע המרצה ,השתתפות בדיוני בכתה ,רמת ראשי הפרקי
לעבודה )משקל בציו הסופי.(10% :
 .2הגשת העבודה הסמינריונית )משקל העבודה בציו הסופי(80% :
 .3פרזנטציה של העבודה הסמינריונית בפני הכתה )משקל בציו הסופי(10% :

הנוכחות בשיעורי היא חובה.
חזקת החפות
ד"ר רינת קיטאי סנג'רו
חזקת החפות היא כלל נורמטיבי אשר אמור להנחות את רשויות השלטו באשר לדר ההתנהגות הראויה כלפי אד
שאשמתו טר נקבעה על ידי בית משפט מוסמ .היא שואפת לספק לחשודי ולנאשמי הגנה ג כאשר העובדות
אינ מצביעות על חפות עובדתית .חזקת החפות נגזרת מתורת מוסר פוליטי ומכבוד האד .על פי תפיסה רחבה של
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חזקת החפות ,תפקידה הוא להג על אד שטר הורשע בדינו מפני הגבלות המבטאות התייחסות אליו כאל עבריי,
ואשר אינ דרושות באופ ישיר לש ניהול חקירתו או משפטו.
בסמינר נדו בתפיסה התיאורטית העומדת ביסודה של חזקת החפות ובהשלכותיה המעשיות במישור המצוי והרצוי.
נבח הא חזקת החפות מתיישבת ע כללי של סדר הדי הפלילי כדוגמת עילות המעצר ,תנאי המעצר ,זכותו של
חשוד ונאש שלא הורשע בדינו לפיצויי ,זכות השתיקה ,הזכות להגנה מפני חיפוש והזכות לייצוג על-ידי סניגור.
מרכיבי הציו הסופי:
 70%עבודה בכתב.
 15%הרצאה בעל פה.
 15%נוכחות והשתתפות.
תנאי קד  :אי.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
משפט בראי הספרות והקולנוע
פרופ' עידו פורת
הסמינר מיועד לאוהבי הספרות והקולנוע .במוקד הסמינר בחינה של השתקפות המשפט במספר יצירות ספרותיות
)בעיקר סיפורי קצרי ונובלות( וכ בסרטי קולנוע .במהל הסמינר יידונו גישות שונות לניתוח ספרותי וקולנועי של
המשפט ,ולבחינת המשפט באמצעות השתקפותו בספרות ובקולנוע .לאחר מכ ייבחנו אספקטי משפטיי שוני
על פי השתקפות ביצירות השונות :חוק מול צדק ,משפט פוזיטיבי מול משפט הטבע ,מטרות הענישה ,דמות עור
הדי ,דמות השופט ,ההלי המשפטי ועוד .במהל הקורס נקרא סיפורי משל קפקא) ,במושבת העונשי( מלוויל
)ברטלבי ,בילי בד( ,קאמי )הנפילה( ,וכ נצפה בסרטי כגו "האלמנה מסנט פייר" ,ו"על פשעי ועבירות קלות"
)רשימת היצירות אינה סגורה והיא יכולה להשתנות במהל הסמינר( .התלמידי יגישו ניירות תגובה ,על היצירות
השונות .במהל הקורס יידרשו התלמידי לבחור יצירה ספרותית או סרט קולנוע הנוגעי למשפט ולהציגו בכיתה.
חלקו השני של הסמינר יוקדש להצגת עבודות התלמידי ולניתוח משות של היצירות שהתלמידי בחרו .החלק
השני של הסמינר יוקדש לדיו בעבודות התלמידי ובפרזנטציות של התלמידי .כמו כ ,יוקדש זמ רב לעזרה
לתלמידי בהבנת הפורמט של עבודה סמינריונית ובתהלי המחקר והכתיבה של עבודה סמינריונית.
מרכיבי הציו הסופי:
הציו יינת על פי שכלול של ציו העבודה ,ציו הרפרט ,וציו עבור מטלות נוספות במהל הקורס  -פירוט מלא של
דר חישוב הציו יינת בתחילת הסמינר.
הערה :מיועד למקרי חריגי של תלמידי שנה ד' בלבד.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
סוגיות בדיני עשיית עושר ולא במשפט
ד"ר רונית דוני-%קידר
הסמינר מבקש לבחו את ההיבטי השוני של העיקרו הקובע השבה בעקבות התעשרות שלא על-פי זכות שבדי.
הלימוד בסמינר ייעשה במסגרת שלוש חטיבות מרכזיות:
 – Iהבסיס הרעיוני :חטיבה זו תבח את הבסיס הרעיוני לתפישה המחייבת השבה בעקבות התעשרות בלתי
מוצדקת .במסגרת זו יידונו שאלות הנוגעות להעדפת העיקרו של התעשרות בלתי מוצדקת על-פני
תפישות אחרות )כגו "זה נהנה וזה לא חסר – פטור"( ,ולערכי השוני העומדי בבסיס כל אחת מתפישות אלה.
עוד יידו היחס בי דיני עשיית עושר לענפי אחרי של המשפט האזרחי )ה מדיני החיובי וה מדיני הקניי( ,וכ
שאלות הנוגעות ליחס שבי ההסדרי שקובע חוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט 1979-לבי הסדרי שנקבעו
בחוקי אחרי.
 – IIההסדר בחוק עשיית עושר ,ההגנות ,ועילות החבות השונות :במסגרת חלק זה ננתח את המרכיבי השוני של
עקרו היסוד כפי שנקבע בחוק ובפסיקה ,את ההגנות העומדות כנגד התביעה ,ואת העילות המרכזיות ליצירתה של
חבות בעשיית עושר ,כגו :ביצוע פעולה למע הזולת )הצלה ,פירעו חוב ,עפ"י בקשת הזולת וכו'(; תשלו על סמ
עילה בטלה או עילה שבוטלה; תשלו שבוצע על-סמ פג ברצו )טעות ,כפיה ,השפעה בלתי-הוגנת(; נטילת רכוש
הזולת )לרבות קניי רוחני(; התעשרות באמצעות ביצוע עוולה או עבירה; הפרת חובת אמו ועוד.
 – IIIהסעדי :חלק זה של הקורס יעסוק בסעד ההשבה בעקבות השימוש בעילת עשיית עושר ולא במשפט,
ובסוגיות הנגזרות ממנו )כגו עקיבה וסברוגציה( ,וכ בשאלת החזר הוצאות הנתבע )סע'  4ו 5-לחוק( .הדיו בסעדי
ייעשה תו שימת דגש על היחס שבי הבסיס הרעיוני של העילה לבי הסעד המתאי.
התלמידי בקורס יוזמנו לכתוב עבודות סמינריוניות הבוחנות נושא זה ,בי ברבדי התיאורטיי שהוא מעורר ,ובי
באמצעות מקרי מבח פרקטיי שוני שיידונו בקורס.
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הנוכחות בשיעורי היא חובה.
סוגיות בדיני תאגידי וניירות ער'
ד"ר דב סולומו
תיאור הסמינר :מטרת הסמינר היא לאפשר לתלמידי להעמיק את הכשרת בתחו המשפט המסחרי בהקשר
של דיני תאגידי וניירות ער .במהל הסמינר נתאר וננתח באופ ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של
ניהול פעילות עסקית באמצעות תאגידי .נתמקד בניגודי האינטרסי הקיימי בי מוקדי הכוח השוני בתאגיד
ונבח כיצד דיני התאגידי ,מכשירי חוזיי ומנגנוני השוק מתמודדי עמ וממזערי את עלויותיה .בנוס,
הסמינר יקנה ידע והבנה של "כללי המשחק" בשוק ההו והיכרות ע השחקני השוני שפעילי בו והמכשירי
הפיננסיי שנסחרי בו.
מרכיבי הציו הסופי:
 15%השתתפות פעילה ותורמת בדיוני בכיתה.
 15%הצגת המחקר בכיתה ודיו במסקנותיו.
 70%עבודה בכתב.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
צדק חברתי וזכויות חברתיות
פרופ' יוסי דהא
הסמינר יבח תיאוריות מרכזיות של צדק חברתי בנות זמננו ומקומ של זכויות חברתיות בה .בקורס ייבחנו ההצדקות
השונות לזכויות חברתיות כמו ג עמדות המתנגדות להכללת זכויות חברתיות כחלק מזכויות האד .בקורס נדו
בזכויות חברתיות ספציפיות ,כגו הזכות לחינו ,הזכות לבריאות ,הזכות לדיור ,הזכות לקיו מינימאלי בכבוד וזכויות
נוספות .כמו כ תיבח עמדת מערכת המשפט הישראלית כלפי תפיסות שונות של צדק חברתי וכ התייחסותה
לזכויות חברתיות  -מעמד כזכויות חוקתיות ,זכויות חוקיות וכזכויות פרי הפסיקה .הקורס ג יידו בהיבטי חברתיי
וכלכליי של הזכויות הללו במציאות הישראלית.
הנוכחות בשיעורי היא חובה.

תרופות במשפט האזרחי
ד"ר שחר ולר
יש הסוברי שתרופות ה חזות הכל :אחרי ככלות הכל ,אי משמעות לזכות המוענקת לאד א אי בצידה תרופה.
במסגרת הסמינר נעסוק בתרופות במשפט האזרחי בכלל תו התמקדות בתרופות הניתנות בגי הפרת חוזה; ע
זאת ,הסמינר יעסוק ג בהסדרי תרופות בדיני אזרחיי אחרי ,כגו דיני הנזיקי ודיני עשיית עושר.
מרכיבי הציו הסופי:
 80%עבודת סמינר
 20%השתתפות ופרזנטציה
תנאי קד :ציו "עובר" בקורסי "דיני חוזי" ו"דיני נזיקי".
הנוכחות בשיעורי היא חובה.
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