
תוכנית הלימודים 
לתואר שני 

בלימודי משפט:
התמחות במשפט פלילי

התמחות במשפט מסחרי עסקי
התמחות במשפט וחברה
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 עסקי-מסחריהתמחות במשפט 
 

 שנה ראשונה –סמסטר א' 
 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

 אבישלום וסטרייךד"ר  תורת משפט
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 1010

 ד"ר אורי בן אוליאל דיני חוזים
 ש"ס 6שעור 

 נ"ז 6 1007

 פרופ' גילה שטופלר משפט ציבורי
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 1095

 
 שנה ראשונה –סמסטר ב' 

 
 שם הקורס

 
 נקודות זכות קוד קורס שם המרצה

מבוא למשפט 
 ישראלי 

 פרופ' פבלו לרנר
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9210

 ד"ר ליאור דוידאי מבוא לדיני מיסים
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 3002

 פרופ' יעד רותם דיני תאגידים
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 3011

 ד"ר גיא שגיא דיני הגבלים עסקיים
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5097

 
 

 שנה ראשונה –סמסטר קיץ 
 

 שם הקורס
 

נקודות  קוד קורס שם המרצה
 זכות

סוגיות בדיני סמינריון 
 תאגידים וניירות ערך

 ד"ר דוב סולומון
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 4 9605

שיעבודים ובטוחות 
 מבט גלובלי –לאשראי 

  ד"ר דוב סולומון
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5512

משפט עסקי בעולם 
 גלובלי

 פרופ' יעל רונן
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9423

 קידר-רונית דוניץד"ר  מוסר ועסקים
 ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 2 9421

רגולציה כלכלית 
 וחברתית

 ד"ר הדר ז'בוטינסקי
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 9213

 פירוקים והבראות
 

  ד"ר נועם שר
 ש"ס 4שיעור 

 נ"ז 4 9424

 
 שנה שניה –סמסטר א' 

 
 שם הקורס

 
נקודות  קוד קורס שם המרצה

 זכות
חוזים סמינריון 
 מסחריים

 ד"ר אורי בן אוליאל
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 4 

 ד"ר יואב המר משפט ואינטרנט
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 5599

 ד"ר דוב סולומון דיני ניירות ערך
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 

עסקאות מסחריות 
 בינלאומיות

 ד"ר אורי בן אוליאל
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5426
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 וחברההתמחות במשפט 
 שנה ראשונה –סמסטר א' 

 
 שם הקורס

 
נקודות  קוד קורס שם המרצה

 זכות
 אבישלום וסטרייךד"ר  תורת משפט

 ש"ס 4שעור 
 נ"ז 4 1010

 ד"ר אורי בן אוליאל דיני חוזים
 ש"ס 6שעור 

 נ"ז 6 1007

 פרופ' גילה שטופלר משפט ציבורי
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 1095

 
 שנה ראשונה –סמסטר ב' 

 
 שם הקורס

 
 נקודות זכות קוד קורס שם המרצה

מבוא למשפט 
 ישראלי 

 פרופ' פבלו לרנר
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9210

 פרופ' גילה שטופלר דת מדינה ומשפט
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5573

זכויות אדם ושינוי 
 חברתי

 ד"ר עופר סיטבון
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 5310

 ד"ר עופר סיטבון משפט וחברה
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 4003

משפט בינלאומי 
 פומבי

 פרופ' יעל רונן
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 2015

 
 שנה ראשונה –סמסטר קיץ 

 
 שם הקורס

 
נקודות  קוד קורס שם המרצה

 זכות
סמינריון החוקתיזציה 
 של המשפט הישראלי

 פרופ' עידו פורת
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 4 9604

 קידר-ד"ר רונית דוניץ מוסר ועסקים 
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9421

 ועו"ד סאני כלב פרופ' יוסי דהאן הזכות לחינוך
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5290

בית המשפט בראי 
 החברה

 פרופ' עידו פורת
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 9212

רגולציה כלכלית 
 חברתית

 הדר ז'בוטינסקיד"ר 
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 9213

הזכות לשיויון ואיסור 
 על אפליה

 ד"ר סיגל שהב
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 9211

משפט ומדיניות 
 סביבתית

 ד"ר בועז שנור
 ש"ס 2שיעור 

 נ"ז 2 5411

 
 שנה שניה –סמסטר א' 

 
 שם הקורס

 
נקודות  קוד קורס שם המרצה

 זכות
 יוסי דהאןפרופ'  צדק חברתי סמינריון 

 ש"ס 2שעור 
 נ"ז 4 

יחסי עבודה בעידן של 
 גלובליזציה והפרטה

 יוסי דהאןפרופ' 
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 4 

 ד"ר יואב המר משפט ואינטרנט
 ש"ס 4שעור 

 נ"ז 4 5599

 –גבולות ומדינות 
ריבונות אחריות וזכויות 

 אדם

 טלי אמירד"ר 
 ש"ס 2שעור 

 נ"ז 2 5534
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 משפט ציבורי

 גילה שטופלר פרופ' 
 

היקף  היסוד: מעמד,עקרונות היסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית, עיקרון החוקתיות, הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי 
המעמד החוקתי של המוסדות השלטוניים: הכנסת, הממשלה; ההגנה החוקתית על זכויות האדם: זכויות  ;ופרשנות

 כללי, שיוויון, חופש הביטוי, חופש האמונה והמצפון, זכויות כלכליות וחברתיות. –האדם 
 

 :מרכיבי הציון הסופי
 בחינה סופית. 85%
 בחינת ביניים. 15%
 נקודות מיטיב עבור השתתפות תורמת. 5עד 

 
 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה

 
 דיני חוזים

 אוליאל-ד"ר אורי בן
 

 חשיבות להסדרת יחסים בין פרטים בחברה. בקורס זה ייבחנו באופן מקיף דיני החוזים-החוזה הוא אמצעי רב
 החוזה, חוזה לטובת אדם שלישי, חוזהבישראל. נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם: יצירת החוזה, פגמים בכריתת 

 על תנאי, הפרת חוזה, סיכול החוזה, אכיפת חוזה, ביטול חוזה, פיצויים בשל הפרת חוזה.
 , חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 1973 –הקורס יתבסס, בין השאר, על ניתוח חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 יני החוזים. הקורס אף יכלול דיון ביקורתי על הדין המצוי, תוך, והפסיקה בישראל בתחום ד 1970 –חוזה(, תשל"א 
 בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים.

 
 בחינה בכתב. 100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
 

 
 תורת משפט

 ד"ר אבישלום וסטרייך
 

המשפט כמוסד חברתי וכמערכת הקורס "מבוא לתורת המשפט" עוסק בשאלות הנוגעות לאופיו ולטיבו של 
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, 

נפרדות, או שהגדרת המושג חוק דורשת התייחסות למוסר ותלויה  האם החוק והמוסר הם שתי מערכות נורמטיביות
 בהתייחסות שכזו.

החלק השני עוסק במטרות המשפט וביישומו. במסגרת זאת נבחן עמדות שונות בשאלה מהן מטרות המשפט 
שפט (, וכן נעסוק בגישות פרשניות שונות ביחס למת)המשפט כמערכת מוסרית, גישות תועלתניות, גישות ביקורתיו

)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.
 

 ופי:מרכיבי הציון הס
 : בחינה סופית.95%
 : בוחן אמצע על חומר הקריאה והחומר הנלמד.5%

 השתתפות בבוחן היא תנאי לזכאות לגשת לבחינת הסיום.
 

 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה
 
 חובה.היא נוכחות בשיעורים ה

 
 
 

 מבוא למשפט ישראלי 
 פרופ' פבלו לרנר

 
 , מבנהו והתפתחותו.רקע כללי אודות המשפט הישראלי   הקורס מיועד לתת

יינתן מבט כללי על  במהלך הקורס נדון בעקרונות הכלליים עליהם מתבססת השיטה הישראלית . בתחילת הקורס 
הענפים השונים המרכיבים את המשפט הישראלי) משפט פרטי , משפט ציבורי , סדר דין וכו ( . בהמשך הקורס 

של המשפט   תקופה בה עוצבו חלק של המאפיינים  לתקופה העותומאנית ובעיקר לתקופת המנדט,  יתייחס
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תוך מתן דגש על שאלות עיקריות בשנים הראשונות של  כמו כן נדון במעבר למשפט ישראלי עצמאי,   הישראלי.
השפעות   מעמדו של הדין הדתי והמתח בין  ן היום מהווים חלק של השיח המשפטי הישראלי :-המדינה ושעדיי

לקראת קודיפיקציה של   המקובל. בהקשר זה נדון במגמה הישראלית  ין המשפטהקונטיננטלי לב  המשפט
   המשפט הפרטי.

תהיה התייחסות לעקרונות של המשפט המקובל והמשפט   על כן, בהיותה השיטה הישראלית שיטה מעורבת,
 הקונטיננטלי שהשפיעו על השיטה הישראלית. מאחר שהמשפט המקובל קרוב יותר לשיטה הישראלית ,

דיון בדיני היושר ) תוך השוואה בין עיקרון זה לבין תום הלב   לרבות  יתייחס ליסודות המשפט האנגלי  הקורס
 הישראלי ( והשוואה בין המבנה של בתי המשפט , עריכת הדין והחינוך המשפטי באנגליה ובישראל. 

 

   .100%בחינה סופית  מרכיב הציון הסופי :
 

 .ספרים סגורים שיטת הבחינה: 
 
 
 
 

 וחברההתמחות במשפט 
 
 
 

 משפט בינלאומי פומבי
 פרופ' יעל רונן

 
בין לאומית -ןחברה הביבלאומי הנו שיטת משפט הבנויה מכללים ומוסדות המסדירים את היחסים -ןהמשפט הבי

-ןהביומעניקים להם כלים לקדם ערכים ואינטרסים משותפים ונפרדים. ייחודו של המשפט , מדינות, ארגונים ופרטים
לאומי בעל מונופול על -ריבון עלעל אף היעדרו של , משותפותלאומי הינו בניסיון להכפיף מדינות לנורמות התנהגות 

 הפעלת כוח שלטוני. 
ו, מנגנוני הפעולה שלואת  לאומי-של המשפט הבין וקורס מבוא זה סוקר את התהליכים שמאפשרים את התפתחות

  .סוגיות ספציפיותי ובלאומ-עקרונות היסוד של המשפט הביןב
במקורות  ,לאומי-המשפט הביןבמבנה לאומי", עוסק -הקורס בנוי משלושה פרקים: הראשון, "אופיו של המשפט הבין

לאומי והמדינה", -הפרק השני, "המשפט הבין. המדינתיהבינלאומי למשפט יחס שבין המשפט וב הנורמטיביים שלו
הפרק השלישי, "סוגיות . לאומיים ופרטים(-ומי )מדינות, ארגונים ביןלא-משפט הביןהשחקנים העיקריים במציג את 

. תכנית מלחמהדיני ו לאומי וביניהם משפט פלילי, זכויות אדם-נבחרות", מתמקד בנושאים מרכזיים במשפט הבין
 הלימודים כפופה לשינויים בהתאם לקצב הלימוד.

 
 : הסופי מרכיבי ציון

 .מבחן מסכם 100%
 ן השתתפות פעילה ומועילה.נקודות בגי 5עד 

 
 ספרים פתוחים.שיטת הבחינה: 

 
 
 
 

 דת מדינה ומשפט
 פרופ' גילה שטופלר

הסוגיות השנויות במחלוקת ביותר בחברה הישראלית. בקורס נדון ביחסי  למדינה היא אחת הדת  בין   היחסים  אופי
דת ומדינה הן בהיבט התאורטי והן בהיבט המעשי. נדון בסוגיות כגון: הסיבות בשלן נושא היחסים בין דת למדינה הוא 

והדמיון בינם לבין  כה טעון, המודלים השונים של יחסי דת ומדינה הקיימים במדינות ליברליות דמוקרטיות וקווי השוני
המודל הישראלי, זכויות האדם השונות המושפעות מהיחס בין דת למדינה ובכללן חופש הדת והמצפון, החופש 

מדת, שוויון, שמירה על זהות פרטית וקבוצתית )רב תרבותיות(. הדיון יערך תוך התייחסות לסוגיות פרטניות הנוגעות 
גירושין, השפעת מעמד הדת על זכויות נשים, גיור, מעמד הזרמים למעמד הדת בישראל כגון דיני הנישואין וה

 השונים ביהדות והעדות הלא יהודיות, חקיקה דתית, מעמד החינוך הדתי, המקומות הקדושים וגיוס בחורי ישיבות. 

 בחינה סופית. 100 % מרכיבי הציון הסופי:
 

 .ספרים סגוריםשיטת הבחינה: 
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 משפט וחברה

 ד"ר עופר סיטבון

ס ר. במהלך הקומשפטה לרתית בגישות שונות לניתוח היחסים והזיקות בין חברספקטיבה ביקורס יעסוק מפרהקו
ושינוי  משפטס: רונו בקודאל. בין הנושאים שיירות את היחסים הללו בישרכזיות המאירגש על סוגיות מדיושם 

ליזם רופלו משפט , דרומג ת, משפטזכויות חברתיויים, משפטטיה, סכסוכים רמוקדתי, אקטיביזם שיפוטי ורחב
 .דית ועומשפטופסיה הרבותי, הפרת

  מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

 ים.רות מיטיב על נוכחות והשתתפות פעילה ואיכותית בשיעודנקו 5 דע
 

 ים פתוחים.ר: ספשיטת הבחינה
 

 ים היא חובה.רהנוכחות בשיעו
 
 
 

 זכויות אדם ושינוי חברתי
 סיטבוןד"ר עופר 

 
בשאלת מקומו של המשפט, ובפרט של בית המשפט, בהובלת שינוי חברתי, בראש ובראשונה הקורס יעסוק 

באמצעות קידום ההגנה על זכויות אדם. לצד הניתוח הכללי של מקומו של המשפט, וכן הצגה מבואית של 
ב מקרים שונים הנוגעים לממשק ההקשרים ההיסטוריים, הכלכליים והחברתיים של זכויות האדם, הקורס יבחן מקרו

בנוסף, יבחן  תרבותיות, עוני ואחריות תאגידית.-שבין זכויות אדם לשינוי חברתי ובכלל זה סוגיות של פמיניזם, רב
 הדין הקהילתית במסגרת הפרופסיה המשפטית, ואת תפקידה בהובלת שינוי חברתי.-הקורס את מקומה של עריכת

  
 מרכיבי הציון הסופי:

 נה סופית.בחי 100%
 נקודות מיטיב בגין השתתפות פעילה ואיכותית. 5עד 

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 הזכות לשיויון ואיסור על אפליה
 ד"ר סיגל שהב

כמו עניינה של אליס מילר שביקשה לשרת בקורס טיס בחיל  -מספר אירועים משמעותיים מהעשורים האחרונים 
הפכו את מושג השוויון למטבע לשון שגור בשיח הציבורי בישראל.  -ותהליך הגלובליזציה  2011האוויר, מחאת קיץ 

אך מהו "שוויון"? מה הקשר בין "צדק" לבין "שוויון"? מהי "הפליה מתקנת"? מהו הבסיס החוקי לזכות לשוויון 
"שוויון" בחברה רב תרבותית ובעידן  במדינת ישראל? מה משמעותו של השוויון כחלק מכבוד האדם? מהו

הגלובליזציה? וכיצד מונחים אלו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נסקור תפיסות 
פילוסופיות, משפטיות וסוציולוגיות, קלאסיות ועכשוויות, העוסקות בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה. נכיר גישות 

את משאבים צודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונבחן אותם לאור שונות ביחס לחלוקה ולהקצ
משפט, כלכלה  –קונפליקטים ומאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנים, בהקשרים ושדות שונים 

 ותעסוקה, קרקעות ודיור, חינוך ועוד.
 

 סופית.בחינה  100% מרכיבי הציון הסופי:
 

 פתוחים.ספרים  שיטת הבחינה:
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 רגולציה כלכלית חברתית

 ד"ר הדר ז'בוטינסקי
 

התערבות בשוק הפרטי הנובעת ממנדט ציבורי. בתור שכזו ההתערבות צריכה להיעשות רגולציה הינה 
 בצורה חכמה תוך פגיעה מינימלית בשוק הפרטי שבו היא מתערבת. 

מטרתו העיקרית של קורס זה הינה לערוך היכרות עם השיקולים והעלויות הנגזרות כתוצאה מפיקוח ועל 
ההשלכות על החברות המפוקחות הפועלות בישראל ובעולם כיום, על הכלכלה ועל החברה תוך שימת לב 

 להבדלים הקיימים בין שווקים שונים. 
מהי יקוח? מה הן העלויות הנלוות לפיקוח? מהן מטרות הפבמסגרת הקורס נדון בשאלות הבאות: 

ההשפעה על החברות המפוקחות? מהי ההשפעה של הרגולציה על החברה והכלכלה? כל זאת תוך 
 התאמה למספר שווקים ספציפיים.

הקורס יענה על השאלות האמורות תוך שימוש בתובנות מתחום המשפט והכלכלה ובעיקר מתחום תורת 
 .נהגותהמשחקים ומדעי ההת

  לא נדרש ידע מוקדם לצורך הרישום לקורס.
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:
 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
 

 

 מוסר ועסקים
 קידר -ד"ר רונית דוניץ

 
מקובל לחשוב על העולם העסקי כעל עולם המתנהל עפ"י פרקטיקות של תחרות חופשית, מתוך שאיפה להפיק 

הכלכלית. שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית, לעומת זאת, נתפשות בשיח הציבורי את מירב התועלת 
כמוטלות על מדינות, ממשלות וגופים ציבוריים מטעמן. ואולם, בשנים האחרונות, עם העלייה בכוחם הכלכלי 

ם גם על תאגידים לאומיים, החלה להישמע הקריאה להחיל כללים אתיים וחברתיי-והפוליטי של תאגידי הענק הרב
 אלה.

הקורס יבחן תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידים, מתוך הבנה כי על 
חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילותם על החברה בכללותה. בין אלה ניתן למנות את הקריאה 

מתחייבות לעמוד בקריטריונים החברתיים של שמירה על למחויבות "ירוקה", את "התו החברתי" המוענק לחברות ה
לאומיים להגנה על זכויות אדם, -זכויות עובדים ועל גישה לאנשים עם מוגבלויות, הקריאה למחויבות תאגידים רב

ועוד. הדיון בתפישות אלה ייעשה מתוך מבט רחב על השאלות האתיות המתעוררות בעקבות תפישות חדשות אלה, 
יות של היקף האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, מקור הסמכות של רגולציה כזו )הסדרה תוך דיון בסוג

עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת(, שאלות של פלורליזם משפטי, שאלות של אכיפה, של היקפן ועומקן של 
 זה, ועוד.לב הלב וההגינות בעסקים, מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר רחב -חובות תם

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 

 הזכות לחינוך
 פרופ' יוסי דהאן ועו"ד סאני כלב

 
הקורס יעסוק בהרחבה בזכות לחינוך מהיבטים מוסריים, משפטיים וחברתיים. הזכות לחינוך מציינת מספר זכויות 

 משנה כזכות לקבלת שירותי חינוך, הזכות לעצב את תכני החינוך והזכות השווה לחינוך. 
 

לחינוך כזכות אדם  בקורס ייבחנו ההצדקות השונות לזכויות המשנה הללו. הקורס יבחן את עיגונה של הזכות
במשפט הבינלאומי ובמשפט ההשוואתי אולם יתרכז בזכות לחינוך במדינת ישראל ויסקור את המקורות לזכות הזו 

בחוקים והתקנות המעגנים את הזכות לחינוך, )כגון, הזכות לקבלת חינוך במוסדות חינוכיים רשמיים ומוסדות 
כות לחינוך מיוחד והתנאים למימושה, הזכות להשכלה גבוהה( חינוכיים בלתי רשמיים,  חוק זכויות התלמיד, הז

ובפסיקה, )פסקי דין מרכזיים בערכאות המשפטיות השונות המעגנים את הזכות בתחומים חינוכיים שונים(.  הבחינה 
המוסרית והמשפטית של הזכות תיערך על רקע השינויים הדרמטיים העוברים על מערכת החינוך מאז תחילת שנות 
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ם. שינויים אלו כוללים ירידת כוחה של המדינה בתחום החינוך, היחלשות החינוך הממלכתי, מגמות ביזור התשעי
 והפרטה שבאו לידי ביטוי בשורה ארוכה של רפורמות חינוכיות שהאחרונה שבהן "דו"ח ועדת דוברת".

 
 בחינה סופית. 100%: מרכיבי הציון הסופי

 
 יפורסם בהמשך.שיטת הבחינה: 

 
 
 

 המשפט בראי החברהבית 
 פרופ' עידו פורת

 
הקורס יבקש לצייר את דמותו של בית המשפט העליון הישראלי והדרך בה הוא מושפע ומשפיע על החברה 

הישראלית. בית המשפט העליון הישראלי הוא מבין בתי המשפט החדשניים, הפעילים, המשפיעים וגם השנויים 
ו בחברה הישראלית היא בלתי ניתן להכחשה, והעניין שהוא מעורר ביותר במחלוקת בעולם המערבי. המרכזיות של

בתקשורת, ובשיח הציבורי הוא גדול. הקורס יבחן היבטים שונים הנוגים לבית המשפט העליון הישראלי, ובכלל זה, 
ההיסטוריה שלו, הכללים והנוהגים הנוגעים להרכבו, דרכי מינוי השופטים בו, וההליכים שבו, הקשר שלו עם 

תקשורת והדרך בו הוא מוצג בתקשורת, ההיסטוריה האישית של השופטים השונים ובכלל זה היריבויות השיפוטיות ה
שהתפתחו בו במשך השנים, מיקומו בצורה השוואתית בין בתי משפט עליונים אחרים, הקשר בינו לבין הפוליטיקה 

התופעות הכלליות שידונו, וכן יאפשר  הישראלית, ועוד. בנוסף, הקורס יתמקד במספר פסקי דין שמשקפים את
 מעקב אחרי פסיקה עדכנית במהלך הקורס.

 
 הסופי מרכיבי ציון

 100%בחינה סופית )ספרים סגורים(  
 נק'. 5עד  –ציון מיטיב בעבור השתתפות על בסיס קריאה 

 
 

 סמינריון החוקתיזציה  של המשפט הישראלי
 פרופ' עידו פורת

 
המשפט הישראלי עובר בעשורים האחרונים תהליך שניתן לכנות אותו כ"חוקתיזציה" של המשפט. יותר ויותר ענפי 

משפט מושפעים מן המשפט החוקתי, ובוחנים את עצמם דרך הפריזמה החוקתית, והמשפט החוקתי מצדו, 
קשר הכללי של מתרחב ומתפרש גם אל עבר תחומי משפט שמעבר לו. את החוקתיזציה צריך לראות בה

כלומר של התפשטות הנורמות המשפטיות אל עבר יותר ויותר תחומי חיים  –ה"משפטיזציה" של המשפט הישראלי 
וכן במסגרת התהליך שישראל כמו כל העולם המערבי שותפים לו, של התגברות שיח הזכויות, וחשיבותן של  --

טים השונים שבהם המשפט החוקתי משפיע זכויות האדם.  מטרת הסמינר תהיה לחשוף את התלמידים להיב
ומצטלב עם ענפי המשפט האחרים. במסגרת זו יקבלו התלמידים חיזוק במושגי יסוד של זכויות האדם והמשפט 

החוקתי. בנוסף יינתן דגש בקורס למשפט החוקתי ההשוואתי ולדרך שבה תהליכים דומים מתרחשים בשיטות 
ם על המשפט. התלמידים יכתבו עבודות, כל אחד על פי תחומי העניין משפט אחרות, ותהליכים גלובליים משפיעי

שלו וההתמחות שלו, בנוגע להיבטים החוקתיים של ענפי המשפט השונים, והדוקטרינות השונות שבהם 
 החוקתיזציה באה לידי ביטוי. 

 
 הסופי מרכיבי ציון

 10%הגשת ראשי פרקים ופרזנטציה 
 10%השתתפות תורמת על בסיס קריאה 

 80%עבודה סופית 
 
 
 

 משפט ואינטרנט
 ד"ר יואב המר

 

רשת האינטרנט היא זירה של אינטראקציה חברתית, זירה מסחרית וכלכלית, וזירה ציבורית ופוליטית. לעתים היא גם 
זירה של פעילות עבריינית. ההתפתחות הטכנולוגית של הרשת מערבת שינויים דרמטיים המתרחשים בקצב מהיר, 

צבו עבור העולם הפיזי מתאימים גם עבור והמשפט צריך להגיב על ההתפתחות הזו. עליו לבחון האם כללים שעו
העולם הדיגיטלי, האם יש לשנותם ולהתאימם עבור הרשת, האם המציאות הדיגיטלית מחייבת פיתוח כלים 

משפטיים חדשים. המשפט בעידן האינטרנט נדרש להתמודד עם אתגרים כמו האפקטיביות והלגיטימיות של 
ההתגברות של הסדרה פרטית והיחס בינה לבין ההסדרה הציבורית, חקיקה מדינתית ברשת גלובלית, קשיי אכיפה, 

יישוב סכסוכים מקוון, ועוד. בין הנושאים שיכוסו בקורס: הקשר שבין המשפט לבין טכנולוגיות חדשות, אכיפת חוקים 
מקומיים ברשת הגלובלית, אסדרה עצמית ברשת, לשון הרע, הגנה על הפרטיות של משתמשים בעידן הרשתות 

 תיות, תכנים מיניים, הפרת זכויות יוצרים ברשת, דיני סחר אלקטרוני. החבר
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 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 
 

 משפט ומדיניות סביבתית 
 ד"ר בועז שנור

 
המסגרת העיונית שבה מתקבלות החלטות סביבתיות, את מושגי מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים להכיר את 

המפתח בתחום, את הכלים שבהם נעשה שימוש לצורך קבלת החלטות אלה, ואת הבעיות שמתעוררות כתוצאה 
הצגת מבט רוחב על המאפיינים של קבלת החלטות סביבתיות . 1ההיכרות תיערך מתוך שתי נקודות מבט: מכך. 

ן, הפילוסופיות שעשויות להנחות אותן, המסגרת שבהן הן מתקבלות, היתרונות והחסרונות בארץ ובעולם: מטרותיה
של תהליכי קבלת ההחלטות המקובלים, ארגז הכלים העומד לרשות מקבל החלטות בנושא סביבתי, מעורבותם של 

סביבתיים שונים, ניתוח עומק של תחומים . 2 אזרחים פרטיים בהליכים אלה, חקיקת המסגרת למשפט המנהלי, ועוד
 .לאור הניתוחים שנעשו בחלק הראשון של הקורס, תוך התמקדות בנושאים שקשורים לתשתיות לאומיות

 

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 ספרים סגורים שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 סמינר צדק חברתי וזכויות חברתיות
 פרופ' יוסי דהאן

 
יבחן תיאוריות מרכזיות של צדק חברתי בנות זמננו ומקומן של זכויות חברתיות בהן. בקורס ייבחנו ההצדקות הסמינר 

השונות לזכויות חברתיות כמו גם עמדות המתנגדות להכללת זכויות חברתיות כחלק מזכויות האדם. בקורס נדון 
כות לדיור, הזכות לקיום מינימאלי בכבוד וזכויות בזכויות חברתיות ספציפיות, כגון הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הז

נוספות. כמו כן תיבחן עמדת מערכת המשפט הישראלית כלפי תפיסות שונות של צדק חברתי וכן התייחסותה 
מעמדן כזכויות חוקתיות, זכויות חוקיות וכזכויות פרי הפסיקה. הקורס גם יידון בהיבטים חברתיים  -לזכויות חברתיות 

 הזכויות הללו במציאות הישראלית. וכלכליים של
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 מסחרי עסקיהתמחות במשפט 

 
 

 מבוא לדיני מיסים
 ד"ר ליאור דוידאי

 
הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת 

כלכלי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני המס והיחס ביניהם מס נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס עומד ניתוח 
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 

 לגיטימיים.-ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי המקורות במשק
הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה בשלושה מישורים: הראשון, הכללים המהותיים להיווצרותו 

במסגרת זו ייבחנו  י.של אירוע מס ולמיסויו; השני, העיתוי שבו נוצר אירוע מס; והשלישי, העקרונות למיסוי בינלאומ
בין הכנסה בעלת אופי הוני לבין ינותחו המבחנים להבחנה   הגדרת ההכנסה ותורת המקור; ,הגדרת בסיס המס

 ם, המבחנים להבחנה בין הכנסה שוטפת פעילה ובין הכנסה שוטפת סבילה והמבחניהכנסה בעלת אופי שוטף
 ולמיסוימיסוי הכנסות הנובעות מפיצויים התנאים ל ייבחנו ים;השונההכנסה למקורות לסיווג ההכנסה השוטפת 

עקרונות ינותחו  ;שיעורי המס ביחס ליחיד וביחס לחברה ושיעורי מס מיוחדים, על הכנסות פטורים ; יילמדומענקים
ינותחו עסקאות חליפין ועסקאות הלוואה בריבית מוטבת; תיבחן  ;לניכוי הוצאות ולקיזוז הפסדיםוההסדרים היסוד 

 עסקאות מלאכותיות וסמכות רשויות המסזיהוי הימנעות ממס, של הכנסה רעיונית; וינותחו העקרונות ל האופיי
ניתוח מערכת דיני מס . ניכור של הכנסהבין שימוש בהכנסה וההבחנה בין , וכן להתעלמות מעסקה או פעולה

במישור מס רווח הון ומס שבח ההכנסה יתבצע הן במישור היחיד והן במישור החברה, הן במישור מס ההכנסה והן 
מקרקעין. דגש מיוחד יינתן במסגרת הקורס לתכנון עסקאות ופעילויות כלכליות שבהן ניתן לחסוך במס מבלי 

 שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה., וכן שרשויות המס תתערבנה בתכנונים המתבצעים
פטית בתחום דיני המיסים, ליצור מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המש

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, 

 סים מתקדמים בתחום דיני המיסים.וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קור
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 

המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית, תוך בחינת טיעוני הצדדים והכרעת  הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית
 המשפט.-בית

 
  הרכב הציון הסופי:

  חוברת חקיקה, ובלבד  מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור, למעט 65%הבחינה בסיום הסמסטר מהווה
ו, יצידשני אחד, כתוב מ דף, ולמעט )אולם ניתן למרקר את סעיפי החוק השונים( שלא כתוב עליה דבר

 בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה.  ,A4בגודל 
וזאת בנוסף לדרישות המרכז  –תנאי לקבלת ציון סופי עובר בקורס הינו ציון עובר בבחינה בסיום הקורס 

 האקדמי לציון מעבר בקורס.
  לבד שלא כתוב עליה דברחוברת חקיקה, וב עם חומר סגור, למעט בחני הביניים יהיו .35% –בחני ביניים 

בו רשאי  ,A4ו, בגודל יצידשני אחד, כתוב מ דף, ולמעט )אולם ניתן למרקר את סעיפי החוק השונים(
 התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה. 

  :קורסבבחני הביניים ב (50) ציון עוברקבלת תנאי לגשת לבחינה הסופית. 
 

 
 דיני תאגידים

 פרופ' יעד רותם
 

התאגיד הוא תופעה נורמטיבית שהפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו, ומהווה מסגרת לניהול פעילויות מסוגים שונים, 
בעיקר מתמקד בעיקר כלכלית. קורס בסיסי זה, שעניינו הדינים הְמַמְשֵטִרים את הפעילות באמצעות תאגידים, 

בעלי  ,חברה ציבורית ,חברה פרטית ,חוב-אגרות ,מניותכגון: להכיר מונחי יסוד ) יאחברות בע"מ. מטרת הקורס הב
, בעיקר בהקשר ת תאגידים מודרנייםוהמאפיינ ותדירקטוריון( וכן לעמוד בהרחבה על הבעי ,אסיפה כללית ,מניות

נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות,  התלמידיםסיום.  ובחינת בחינת ביניים, הקורס מורכב מהרצאות, .הישראלי
 ראש.ולהתכונן אליהן מ

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 בחינת סיום.  100%
מבדקונים )ובסך הכל במהלך  שישהבמהלך השיעורים בכל סמסטר ייערכו  –ציון מיטיב בשיטת "המבדקונים" 

מבדקונים(, בהיקף של עד כמחצית העמוד כל אחד. לתלמידים שנכחו לאורך כל מהלכו של שיעור שבו  12 –השנה 
נערך מבדקון יתאפשר להיבחן )ללא חומר עזר(, ועבודתם תנוקד בציון "עובר" או "נכשל". קבלת ציון "עובר" על כל 
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נקודות  חמשטיב של מחצית הנקודה. ניתן יהיה לצבור בשיטה זו בסך הכל מבדקון תזכה את התלמיד בציון מי
)כאשר העיגול יהיה תמיד כלפי מטה( שיתווספו כציון מיטיב לציון הסופי בקורס; אולם תנאי לקבלת ציון מיטיב 

  מבדקונים לפחות. שישההמבדקונים וקבלת ציון "עובר" על  12מתוך  שמונהכלשהו יהיה השתתפות ב
 דעת בלעדי בקביעת כללי הסדר המבדקונים.-ר בזאת, כי מכיוון שמדובר בציון מיטיב, למרצה שיקולמובה

  
 

 הבחינה )אך לא המבדקונים!( תיערך "בספרים פתוחים".: נהשיטת הבחי
 
 

 דיני הגבלים עסקיים
 ד"ר גיא שגיא

 
על התיאוריה הכלכלית העומדת הקורס יעסוק בדינים העוסקים בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תוך שימת דגש 

בבסיסם ועל המשפט המשווה )בעיקר התפתחות דיני התחרות בארה"ב(. הדיון בקורס יתמקד בניתוח הסוגיות 
הבאות: הסדרים אופקיים בין מתחרים כגון הסכמי קרטל )קביעת מחירים, קביעת מכסות ייצור, וחלוקה 

ף, הסכמים להחלפת מידע, ועוד ; הסדרים אנכיים בין טריטוריאלית של שווקים(, הסכמים להקמת מיזם משות
המשתתפים בשרשרת הייצור ובכללם קביעת מחירים, חלוקה טריטוריאלית של שווקים, הסכמי בלעדיות, ועוד; 
המגבלות המוטלות על מונופולים ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ומיזוגים ובכלל זה מיזוגים אופקיים בין 

 זוגים אנכיים, ומיזוגים קונגלומורטיים.מתחרים, מי
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

 נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחומר הקריאה. 5עד  
 

 מבחן אמריקאי בספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 

 מוסר ועסקים
 קידר-ד"ר רונית דוניץ

 
עולם המתנהל עפ"י פרקטיקות של תחרות חופשית, מתוך שאיפה להפיק מקובל לחשוב על העולם העסקי כעל 

את מירב התועלת הכלכלית. שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית, לעומת זאת, נתפשות בשיח הציבורי 
כמוטלות על מדינות, ממשלות וגופים ציבוריים מטעמן. ואולם, בשנים האחרונות, עם העלייה בכוחם הכלכלי 

לאומיים, החלה להישמע הקריאה להחיל כללים אתיים וחברתיים גם על תאגידים -טי של תאגידי הענק הרבוהפולי
 אלה.

הקורס יבחן תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידים, מתוך הבנה כי על 
אלה ניתן למנות את הקריאה  חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילותם על החברה בכללותה. בין

למחויבות "ירוקה", את "התו החברתי" המוענק לחברות המתחייבות לעמוד בקריטריונים החברתיים של שמירה על 
לאומיים להגנה על זכויות אדם, -זכויות עובדים ועל גישה לאנשים עם מוגבלויות, הקריאה למחויבות תאגידים רב

ך מבט רחב על השאלות האתיות המתעוררות בעקבות תפישות חדשות אלה, ועוד. הדיון בתפישות אלה ייעשה מתו
תוך דיון בסוגיות של היקף האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, מקור הסמכות של רגולציה כזו )הסדרה 
עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת(, שאלות של פלורליזם משפטי, שאלות של אכיפה, של היקפן ועומקן של 

 לב הלב וההגינות בעסקים, מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר רחב זה, ועוד.-ות תםחוב
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 

 משפט עסקי בעולם גלובלי
 פרופ' יעל רונן

 
שינו נוסעים כלי רכב המיוצרים באירופה, הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיום שלנו. בכבי

הברית ובסין. -קוריאה; וחנויותינו מוצפות במוצרי אלקטרוניקה, בגדים וצעצועים המיוצרים בארצות-ביפן ובדרום
קונג ובלונדון. המסחר -יורק, בהונג-ערך של חברות מוצעים לתושבי ישראל בטוקיו, בניו-שירותים פיננסיים וניירות

מצעות האינטרנט( הפך עסקאות בין צדדים משני עברי האוקיינוס לעניין שכיח, שאנשים מבצעים האלקטרוני )בא
באמצעות המחשב הביתי. עם המסחר, גם במשפט יש התמודדות גוברת עם הליכים חוצי גבולות ועם הצורך לגשר 

 בין משטרים )משפטיים( שונים. 
 משפטיים בהם מעורבים מרכיבים זרים:  המתעוררות בסכסוכיםשאלות במסגרת הקורס נדון בשלוש 

 ?מהו הדין אותו יחיל בית המשפט על הסכסוך ?האם בית משפט בישראל מוסמך לדון בסכסוך שמעורב בו גורם זר
  ?ידי בית משפט זר בעניין-כיצד יתייחס בית המשפט להכרעות שניתנו על
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 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

  מיטיב בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורים.ציון נקודות  5עד 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
 

 מבט גלובלי -שיעבודים ובטוחות לאשראי
 ד"ר דב סולמון

 
יוזמות עסקיות בכלכלה המודרנית נשענות בעיקר על אשראי שהיזמים מגייסים ממקורות חוץ שונים, כאשר ההון 

ד. גופים מממנים מתנים לעתים קרובות הענקת אשראי בקבלת שעבוד העצמי שברשותם משמש למימון חלקי בלב
על נכסיו של מקבל האשראי או אחרים. השעבוד הוא ייחוד נכס כערובה לחיוב, המקנה לנושה המובטח עדיפות, 

 לעניין הגבייה מהנכס המשועבד, על פני שאר הנושים של החייב.
לים להתמודדות עם האתגרים הכלכליים והמשפטיים שמציב מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע וכלים יעי

תחום השעבודים והבטוחות לאשראי. בין הנושאים שיידונו בקורס: משכון, משכנתה במקרקעין, שעבוד צף על נכסי 
תאגיד, משכון זכויות חוזיות, משכון מסווה, אשראי ספקים וקונסיגנציה, הסכמי ליסינג, עסקות איגוח 

(Securitization) .והשוק המשני למשכנתאות 
הדיון בקורס ייערך בפרספקטיבה השוואתית לשיטות משפט זרות. במסגרתו נדון, בין היתר, בשאלות משפטיות 

והמשבר בשוק  Enronהענק -רלוונטיות לתחום השעבודים והבטוחות לאשראי, שהתעוררו אגב קריסתו של תאגיד
 המשכנתאות האמריקני.

 
 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:

 נקודות ציון מיטיב יינתן בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשיעורים. 5עד 
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 
 

 סמינריון סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך
 ד"ר דוב סולומון

 
תאגידים  מטרת הסמינר היא לאפשר לתלמידים להעמיק את הכשרתם בתחום המשפט המסחרי בהקשר של דיני

וניירות ערך. במהלך הסמינר נתאר וננתח באופן ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות 
ונבחן כיצד דיני מוקדי הכוח השונים בתאגיד נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין עסקית באמצעות תאגידים. 

בנוסף, הסמינר יקנה ידע  ם וממזערים את עלויותיהם.התאגידים, מכשירים חוזיים ומנגנוני השוק מתמודדים עמ
והבנה של "כללי המשחק" בשוק ההון והיכרות עם השחקנים השונים שפעילים בו והמכשירים הפיננסיים שנסחרים 

 בו.
 

  מרכיבי הציון הסופי:
 השתתפות פעילה ותורמת בדיונים בכיתה. 15%
 הצגת המחקר בכיתה ודיון במסקנותיו. 15%
 עבודה בכתב. 70%

 
 

 פירוקים והבראות
 ד"ר נועם שר

 
פירוק ושיקום  –מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים את הבסיס באחד הפרקים החשובים של המשפט העסקי 

 )הבראה( של חברות, לרבות ארגון מחדש של חברות.
 

 נושאים:
 של חברות.ההבחנה בין פירוק ושיקום והבנת הבעיות המרכזיות בדיני פירוק ושיקום  .1
 -א. מודלים תיאורטיים לפתרון בעיות בשיקום חברות; ב. הפתרונות שמציע החוק בישראל ו –שיקום חברות  .2

Ch. 11  בארה"ב לבעיות המרכזיות בהליכי השיקום )בין הנושאים, פתיחת הליכי שיקום, הקפאת הליכים ומתן
ית ההבראה, פרוטוקול המיקוח, כללי אישור הגנה הולמת לבעלי התביעות המובטחות, גיוס אשראי חדש, תכנ

 ג. הרפורמה המוצעת בהצעת חוק השיקום בישראל. -(; וCram Down -תכנית ההבראה וכללי ה
א. פתרון בעיות בפירוק חברות והיחס בין שיקום חברות ובין פירוק חברות; ב. הפתרונות בדין  -פירוק חברות  .3

 ת בדין בישראל.ג. הרפורמה הנדרש -בארה"ב ובישראל; ו
 הסדרים לארגון מחדש של חברות. .4
 הסדרי פשיטת רגל של יחיד ושיקום של חברה בבעלותו. .5
 



 109 

 

 :מרכיבי הציון הסופי
 . בחינה סופית 100%

בגין השתתפות פעילה. ציון מיטיב יינתן רק למי שישתתף בלפחות מחצית מן השיעורים בהם  5%עד  -ציון מטיב 
 תיבדק נוכחות.

 

 : ספרים פתוחים.הבחינהשיטת 

 
 

 רגולציה כלכלית חברתית
 ד"ר הדר ז'בוטינסקי

 
התערבות בשוק הפרטי הנובעת ממנדט ציבורי. בתור שכזו ההתערבות צריכה להיעשות רגולציה הינה 

 בצורה חכמה תוך פגיעה מינימלית בשוק הפרטי שבו היא מתערבת. 
השיקולים והעלויות הנגזרות כתוצאה מפיקוח ועל מטרתו העיקרית של קורס זה הינה לערוך היכרות עם 

ההשלכות על החברות המפוקחות הפועלות בישראל ובעולם כיום, על הכלכלה ועל החברה תוך שימת לב 
 להבדלים הקיימים בין שווקים שונים. 

מהי מהן מטרות הפיקוח? מה הן העלויות הנלוות לפיקוח? במסגרת הקורס נדון בשאלות הבאות: 
על החברות המפוקחות? מהי ההשפעה של הרגולציה על החברה והכלכלה? כל זאת תוך ההשפעה 

 התאמה למספר שווקים ספציפיים.
הקורס יענה על השאלות האמורות תוך שימוש בתובנות מתחום המשפט והכלכלה ובעיקר מתחום תורת 

 .נהגותהמשחקים ומדעי ההת
  לא נדרש ידע מוקדם לצורך הרישום לקורס.

 

 בחינה סופית. 100% הציון הסופי: מרכיבי
 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
 

 
 דיני ניירות ערך
 ד"ר דב סולומון

 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע והבנה של "כללי המשחק" בשוק ההון והיכרות עיונית ומעשית עם דיני 

לכלכלה המודרנית ודרכי הפיקוח על  ניירות ערך. במהלך הקורס נציג את מבנה שוק ההון, מאפייניו, חשיבותו
פעילותו. עיקר הקורס יעסוק ברגולציה החלה על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור. רגולציה זו נועדה, בין היתר, 

לספק מידע למשקיעים על מנת שאלו יוכלו לקבל החלטות השקעה מושכלות. חשיבות מידע זה נובעת בעיקר 
ים בין התאגידים המציעים ניירות ערך לציבור ובין ציבור המשקיעים. בנוסף, יעסוק מפערי המידע המהותיים הקיימ

 הקורס ברגולציה החלה על המשקיעים הסוחרים בניירות ערך.
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:
 עורים.נקודות ציון מיטיב יינתן בעבור השתתפות פעילה ומועילה בשי 5עד 

 
 
 

 עסקאות מסחריות בינלאומיות
 ד"ר אורי בן אוליאל

 
עסקאות מסחריות בינלאומיות מהוות מרכיב מרכזי בכלכלת ישראל. בקורס זה ייבחנו היבטים משפטיים מעשיים 

ותיאורטיים, הנוגעים לעסקאות אלה. הדיון בקורס יתבסס בעיקר על הפסיקה והחקיקה בישראל בנוגע לעסקאות 
 על העסקאות הללו.   המסחריות הבינלאומיות, וכן על הדין הבינלאומי המהותי האחיד, אשר חל

לקורס שלושה חלקים. בחלק הראשון, ייבחנו הסוגים העיקריים של הסכמים מסחריים בינלאומיים, וביניהם מכר 
טובין בינלאומי, סוכנות מסחרית, זכיינות בינלאומית, והפצה. בחלק השני של הקורס, תיבחן סוגיית ההובלה 

והביטוח הימי. בחלקו השלישי יעסוק הקורס בסוגיות המימון הבינלאומית. בחלק זה יושם דגש על שטר המטען 
והתשלום בעסקאות הבינלאומיות. במסגרת זו, יידונו מכתב האשראי הדוקומנטרי, הערבות הבנקאית האוטונומית, 

 ושטר החליפין הבינלאומי. 
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 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

 נקודות ציון מיטיב. 5עד 
 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
 
 

 משפט ואינטרנט
 ד"ר יואב המר

 

רשת האינטרנט היא זירה של אינטראקציה חברתית, זירה מסחרית וכלכלית, וזירה ציבורית ופוליטית. לעתים היא גם 
זירה של פעילות עבריינית. ההתפתחות הטכנולוגית של הרשת מערבת שינויים דרמטיים המתרחשים בקצב מהיר, 

צבו עבור העולם הפיזי מתאימים גם עבור והמשפט צריך להגיב על ההתפתחות הזו. עליו לבחון האם כללים שעו
העולם הדיגיטלי, האם יש לשנותם ולהתאימם עבור הרשת, האם המציאות הדיגיטלית מחייבת פיתוח כלים 

משפטיים חדשים. המשפט בעידן האינטרנט נדרש להתמודד עם אתגרים כמו האפקטיביות והלגיטימיות של 
ההתגברות של הסדרה פרטית והיחס בינה לבין ההסדרה הציבורית, חקיקה מדינתית ברשת גלובלית, קשיי אכיפה, 

יישוב סכסוכים מקוון, ועוד. בין הנושאים שיכוסו בקורס: הקשר שבין המשפט לבין טכנולוגיות חדשות, אכיפת חוקים 
מקומיים ברשת הגלובלית, אסדרה עצמית ברשת, לשון הרע, הגנה על הפרטיות של משתמשים בעידן הרשתות 

 תיות, תכנים מיניים, הפרת זכויות יוצרים ברשת, דיני סחר אלקטרוני. החבר

 
 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 

 סמינר חוזים מסחריים
 ד"ר אורי בן אוליאל

 
חוזים אלה נפוצים חוזים מסחריים הינם הסכמים הנכרתים בין סוחרים, אשר תכליתם השאת רווחים כלכליים. 

במיוחד, והם עומדים ביסוד הכלכלה הישראלית. הדיון בסמינר זה ייעשה תוך בחינת חוזים מסחריים מרכזיים 
וביניהם: הסכמי זכיינות, הפצה, סוכנות מסחרית, מיזמים משותפים, קבלנות, ומכר טובין. בסמינר זה נעמיק בסוגיות 

כריתת חוזה מסחרי, פירוש והשלמה של חוזה מסחרי, סיכול חוזה  משפטיות מרכזיות בתחום החוזים המסחריים:
 מסחרי, יחסי אמון בין צדדים לחוזה מסחרי, סיום חוזה מסחרי, תרופות בגין הפרת חוזה מסחרי.

 . עבודת הסמינריון 80%
 .הצגה בע"פ של עבודת הסימנריון 15%
 . השתתפות פעילה ותורמת במהלך מפגשי הסמינריון 5%

 
 
 
 
 
 

 
 
 


