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 קורסי בחירה משפטיים
 

  נ"ז. 20תלמיד לתואר "בוגר" חייב ללמוד  במהלך התואר, קורסי בחירה בהיקף של 
 

 נ"ז(  6נ"ז )במקום  4סטודנט במסלול אקדמאים אשר לומד את הקורס דיון אזרחי בהיקף של 
   נוספות. קורסי בחירה נ"ז  2חייב ללמוד במהלך התואר 

 
 לימודי הבחירה נועדו לאפשר לתלמיד לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים     .א

 וסמינריונים( מוגדרים כקורסים "מוגבלי משתתפים".קורסים לימודי הבחירה )אותו במיוחד.                    
 

 כדין    דין קורסי הבחירה לעניין חובת הנוכחות, ההשתתפות, ההכנה, ההישגים, ולכל עניין אחר .ב
 .רכז האקדמישאר הקורסים הנלמדים במ                   

 
 לימודי הבחירה נלמדים החל משנת הלימודים השניה.  .ג

 
 השלמת תנאי הקדם. –תנאי קדם: תנאי מוקדם להשתתפות בלימודי הבחירה  .ד

 
 לימוד קורס ועמידה בבחינה בו מזכים את התלמיד במספר נקודות הזכות המצוין לידו. .ה

 
 כתנאי  לקבלת התואר "בוגר במשפטים", חייב התלמיד במשך שנות     – היקף לימודי הבחירה .ו

 לימודיו ללמוד קורסי בחירה משפטיים וקורסים כלליים כפי שיפורסם מידי שנה.     
 
 ים תלמידשישלחו לההרשמה לשעורי בחירה תיערך במועד שיקבע על ידי המזכירות ועפ"י  הוראות  .ז

 ת ההרשמה.במכתב מקדים לתקופ             
 
למען הסר ספק, פתיחת הקורס/הסמינר מותנית במינימום תלמידים שירשמו בפועל לקורסי הבחירה ו/או  .ח

לסמינרים האמורים. בהעדר הרשמה מספקת שומר המרכז האקדמי את הזכות לבטל את הקורסים ו/או 
הסטודנטים לבחור בקורסים הסמינרים, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה, יאלצו 

 חלופיים.
 
  לקורסים באתר האינטרנט בהתאם להעדפות רישוםאופן החלוקה לקורסי הבחירה יהיה מבוסס על  .ט

                התלמידים.
           

 לא ילמד תלמיד אותו קורס בחירה יותר מפעם אחת. י.
 
 היא לגוון את שעורי הבחירה,    האקדמי זרכתשומת ליבם של התלמידים מופנית לכך שמדיניות המ .אי

 ומשום כך חלק משעורי הבחירה הניתנים השנה לא יינתנו בשנה הבאה.
 
  מקום פנויי הבחירה על בסיס לימודניתן יהיה לשנות את  עד סוף השבוע השני של כל סמסטר .בי

  .רישום לקורסים באתר האינטרנט בלבדבאמצעות 
 
 בשיעורים המתקיימים בשעות חופפות. לא ילמד תלמיד .גי

 
  .נקודות בקורסים מעשיים 10 -יותר מיוכל ללמוד לא  תלמיד.         יד
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 ורסי בחירה משפטייםקרשימת 
 

סמ נ"ז קוד מרצה שם הקורס ס'מ
' 

 שעה יום

 שנתי

ד"ר אבישלום  עת "עלי משפט"*הכתב  .1
 וסטרייך

מותנה בראיון   ש 4 5151
 קבלה

 Law and Ethics ofכתב העת  .2
Human Rights*  

גילה  פרופ'
  שטופלר

 מותנה   ש 4 5356
 קבלהבראיון 

 סמסטר א' 'א ש 4 5627 ד"ר אייל כתבן *משפט מבויים .3
17:30-16:00 

מותנה בראיון 
 קבלה 

 מיועד לשנה ג'
 סמסטר ב'

מפגשים שיקבעו 
 בהמשך

 בינלאומית מבויימתבוררות מסחרית  .4
 

 עו"ד לימור לוי 
 ועו"ד דוד פורר

5537 6 
 

שנתי, )מאוגוסט  א' ש
ועד אפריל  2017
2018 ) 

יום א' בין  
 השעות

18:00-21:30 
מפגשים 
פרטניים 

בתיאום עם 
הסטודנטים 

  שיבחרו
מותנה בראיון 

 קבלה
 'א ש 6 5612 ד"ר סיגל שהב *קליניקה של פרויקט חפות .5

 
17:30-16:00 

-18:00-ו
 לסרוגין 19:30

מותנה בראיון 
קבלה מיועד 

 לשנה ג'
 עו"ד ליאת לייזר קליניקה לעריכת דין קהילתית* .6

 
 19:30-18:00 א' ש 6 5196

מותנה בראיון 
קבלה 

ובהשתתפות 
זכויות בקורס "

אדם ושינוי 
 חברתי"

 מיועד לשנה ג'
עו"ד קרן שמש  * מדיניותקליניקה לשינוי  .7

 פרלמוטר
 א' ש 6 5628

 
19:30-18:00 

מותנה בראיון 
 קבלה 

 מיועד לשנה ג'
קליניקה בנושא אחריות חברתית של  .8

 תאגידים*
 19:30-18:00 א' ש 6 5406 ד"ר עופר סיטבון

מותנה בראיון 
 קבלה 

 מיועד לשנה ג'
סדנה לזכויות חשודים, נאשמים,  .9

 *עצורים ואסירים 
 19:30-18:00 א' ש 6 5548 סיגל שהב ד"ר

מותנה בראיון 
 קבלה 

 מיועד לשנה ג'

 שרה לואיס עו"ד  *קליניקה לזכויות מהגרים .10
 

 19:30-18:00 א' ש 6 5519
מותנה בראיון 

קבלה 
ובהשתתפות 
בקורס "דיני 

 הגירה" 
 מיועד לשנה ג' 
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 שעה יום סמ נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'

 -תוכנית "הלכה למעשה" .11
Externship   *בבית משפט שלום 

 

עו"ד קרן שמש 
 פרלמוטר

שעה תפורסם   ש 6 5629
 בהמשך

מפגשים   12-כ
עיוניים במהלך 

 השנה
מותנה בראיון 

 קבלה
הקליניקה לקידום זכויות נשים ושיויון  .12

 שדולת הנשים בישראל* –מגדרי 
 19:30-18:00 א' ש 6 5630 עו"ד גילי פטרן

מותנה בראיון 
 קבלה 

 ג'מיועד לשנה 
 *Eco Hub  -קליניקה  סביבתית . 13

 
 19:30-18:00 א' א' 4 5635 עו"ד אייל עופר

מותנה בראיון 
 קבלה 

 מיועד לשנה ג'
 
נ"ז קורסים מעשיים   במהלך  10 -הקורסים המסומנים בכוכבית הינם קורסים מעשיים, לא ניתן ללמוד יותר מ  *

 התואר.
 

 שעה יום מס נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'
 

 סמסטר א'

 15:30-14:00 א' א' 2 5111 ד"ר לימור עציוני אלימות מינית .14

 מבוא לשיווק  .15
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 17:30-15:00 א' א' 3 8009 פרופ' רם הרשטין

 17:30-16:00 א' א' 2 5520 שרה לואיסעו"ד  דיני הגירה .16

 זכויות אדם ושינוי חברתי .17
 

 17:30-16:00 א' א' 2 5310 ד"ר  עופר סיטבון

 17:30-16:00 א' א' 2 5631 דורון מנשהפרופ'  סוגיות עומק בדיני ראיות .18

 19:30-18:00 א' א' 2 5596 ד"ר שלי קרייצר סדנה במשפט פרטי .19
 

-היבטים משפטיים של חברות היי .20
 טק

 ד"ר אייל שנהב
 ועו"ד גל הופמן

 19:30-18:00 א' א' 2 5539
 

 21:30-18:00 א' א' 4 5362 פרופ' פבלו לרנר דיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל .21

קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות  .22
 וביקורת

 21:30-20:00 א' א' 2 5353 ד"ר חגית לרנאו

השופט ד"ר אחיקם  ראיות מדעיות .23
 סטולר

 19:30-18:00 ב' א' 2 5021
 ' גמיועד לשנה 

 ומעלה
 אנושמבוא למשאבי  .24

 )הפקולטה למנהל עסקים(
 21:30-19:00 ב' א' 3 8056 ד"ר יפית רפאל

 קבלת החלטות בארגונים .25
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 21:45-19:15 ג' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל

 מבוא למשאבי אנוש .26
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 15:30-13:00 ד' א' 3 8056 ד"ר יפית רפאל

פרטיות, אבטחת  -משפט האינטרנט .27
 (Cyber law)  סייבר ועבירות מחשב

 18:45-17:15 ד' א' 2 5616 ד"ר אבישי קליין

מהלכה  –הליטיגציה המסחרית  .28
 למעשה

 20:30-19:00 ד' א' 2 5475 עו"ד ליאב וינבאום

 קבלת החלטות בארגונים .29
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 14:30-12:00 ה' א' 3 8316 ד"ר יפית רפאל

 יישומי מחשב  .30
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 17:30-15:00 ה' א' 3 8102 ד"ר אבי יוסיפוף

 19:30-16:00 ה' א' 4 5599 ד"ר יואב המר משפט ואינטרנט .31

 18:30-17:00 ה' א' 2 5375 עו"ד עמיר פרידמן מבוא לקניין רוחני .32
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סמ נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'
' 

 שעה יום
 

 19:30-18:00 ה' א' 2 5603 עו"ד אילן שרקון פרקטיקה בדיני נדל"ן .33
 ' גמיועד לשנה 

 ומעלה
 מבוא לשיווק  .34

 )הפקולטה למנהל עסקים(
 10:30-08:00 ו' א' 3 8009 ד"ר רון ברגר

 11:30-10:00 ו' א' 2 5426 ד"ר אורי בן אוליאל עסקאות מסחריות בינלאומיות .35

 13:30-12:00 ו' א' 2 5619 ד"ר דניאל גולדשטיין משפט וטכנולוגיה .36

37. Introduction to U.S. Tort 
Law 

יתקיים בין   א' 4 5605 פרופ' שחר דילברי
 התאריכים 

11-15/12/17  
-16:00ה' -ב'

20:30 
 09:00-13:30 –ו' 

הרשמה דרך 
 המזכירות

38. Regulating Global Energy 
Markets 

קורס מרוכז   א' 4 5602 ד"ר אפי חלמיש
מועד מדויק 

 יפורסם בהמשך
הרשמה דרך 

 המזכירות
 חוק המכר האמריקאי .39

American Sales Law 
סמסטר א',   א' 4 5531 פרופ' ליסה ברנשטיין

יתקיים בין 
 התאריכים 

 24-29/12/17  
-16:00ה'  -'א

19:30 
 10:00-13:30 –ו' 

הרשמה דרך 
 המזכירות

40. American tort law and the 
Market 

 7-11/01/18  א' 4 5632 פרופ' אביחי דורפמן
 ה'  -ימים א' 

16:00-20:30 
הרשמה דרך 

 המזכירות
 סטר ב'מס 

 17:30-16:00 א' ב' 2 5600 עו"ד סטס שמיס סוגיות בדיני ניירות ערך .41

פסיכולוגיה  –משפט שיפוט ושופט  .42
 של השיפוט

 17:30-16:00 א' ב' 2 5594 ד"ר בועז שנור

 יישומי מחשב  .43
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 18:30-16:00 א' ב' 3 8102 ד"ר אבי יוסיפוף

 אתיקה בעסקים .44
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 11:30-09:00 ב' ב' 3 8317 ד"ר ליאור דוידאי

 מבוא למערכות מידע  .45
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 11:30-09:00 ב' ב' 3 8008 ד"ר אלעד הריסון

 מבוא להתנהגות ארגונית .46
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 14:30-12:00 ב' ב' 3 8013 פרופ' יורם מיתקי

 18:30-17:00 ב' ב' 2 5477 טל-ד"ר מיה מי צדק מאחה .47

מבט  –שיעבודים ובטוחות לאשראי  .48
 גלובלי

 17:30-16:00 ג' ב' 2 5512 ד"ר דוב סולומון
 

 18:30-17:00 ד' ב' 2 5422 ד"ר אורי בן אוליאל הגנת הצרכן .49

ד"ר איריס סורוקר,  בסביבה העסקית דיני שליחות .50
 שופטת בדימוס

 20:30-19:00 ד' ב' 2 5433
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סמ נ"ז קוד מרצה שם הקורס מס'
' 

 שעה יום
 

 16:00-17:30 ה' ב' 2 5573 פרופ' גילה שטופלר דת, מדינה ומשפט .51

מותגים בהיבט של ניהול ובניית  .52
 משפט מסחרי

 18:30-17:00 ה' ב' 2 5559 פרופ' רם הרשטיין

 21:30-20:00 ה' ב' 2 5310 ד"ר עופר סיטבון זכויות אדם ושינוי חברתי .53

 21:30-20:00 ה' ב' 2 5097 ד"ר גיא שגיא דיני הגבלים עסקיים .54

ד"ר אבישלום  במשפט הישראלי דיני מזונות .55
 וסטרייך

 13:30-12:00 ו' ב' 2 5454

הגורמים  –תיאוריות בקרימינולוגיה  .56
 לפשיעה

 13:45-12:15 ו' ב' 2 5270 ד"ר עודדה שטיינברג

 דיני משפחה גלובליים .57
Global Family Law 

ד"ר פמלה לאופר 
 יוקליס

 ,22-23  'ב 4 5540
25-26,29/04/18 

ה, -ב, ד-ימים א
  א'

16:00-20:30 
הרשמה דרך 

 המזכירות
58. Comparative  Human Rights 

Law 

 27-31/05/18  'ב 4 5633 ד"ר סקוט סטפנסון
 ה'  -ימים א' 

16:00-20:30 
הרשמה דרך 

 המזכירות
 08/07/18-07/09/18סמסטר קיץ 

 מבוא להתנהגות ארגונית .59
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 18:30-16:00 ב' קיץ 3 8013 ד"ר יפית רפאל

 21:30-19:00 ב' קיץ 2 5231 ד"ר חאלד גנאים עבירות המגבילות את חופש הביטוי .60

 אתיקה בעסקים .61
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 21:45-19:15 ג' קיץ 3 8317 ד"ר ליאור דוידאי

הליכים אלטרנטיביים לישוב  .62
 דיני בוררות והליך הגישור -סכסוכים 

 18:30-16:00 ד' קיץ 2 5639 עו"ד ברוך כצמן

הממשק בין המשפט הפלילי  .63
 למשפט המינהלי

 21:45-19:15 ד' קיץ 2 5615 עו"ד רענן גלעדי

 מבוא למערכות מידע  .64
 )הפקולטה למנהל עסקים(

 10:30-08:00 ו' קיץ 3 8008 ד"ר נועם קוריאט

 11:45-08:30 ו' קיץ 4 9424 ד"ר נועם שר פירוקים והבראות .65

 מרוכז בפריז קורס קיץ .66
ICC International 

Commercial Arbitration 

רכז אקדמי ד"ר אורי 
 בן אוליאל

  2018קיץ   קיץ 2 5523
על אופן 

הרישום תצא 
 הודעה

 סיור לימודי בחו"ל .67
 )הפקולטה למנהל עסקים(

מועד מדוייק    4 6002 
 יפורסם בהמשך

 01/07/18-21/09/18סמסטר קיץ 

 20:15-18:45 ה' קיץ 2 9212 פרופ' עידו פורת בראי החברהבית המשפט  .68

מבט  –שיעבודים ובטוחות לאשראי  .69
 גלובלי

 20:15-18:45 ה' קיץ 2 5512 ד"ר דוב סולומון

 01/07/18-10/08/18סמסטר קיץ 

 11:45-08:30 ו' קיץ 2 9211 ד"ר סיגל שהב הזכות לשיויון ואיסור על הפליה .70

 17/08/18-21/09/18סמסטר קיץ 

 11:45-08:30 ו' קיץ 2 5411 ד"ר בועז שנור משפט ומדיניות סביבתית .71

פרופ' יוסי דהאן  הזכות לחינוך .72
 ועו"ד סאני כלב

 18:15-15:00 ה' קיץ 2 5290
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 : הערות
 ה עילה למועד מיוחד., צפיפות מבחנים אינה מהוובאתרמפורסם  ח"תשעבחינות לשנת הלוח  .1
 יתכנו שינויים במועדי הקורסים או אף ביטולם, הנכם מתבקשים לעקוב אחר העידכונים באתר.  .2
 ז.נ" 2 -באנגלית יזוכו עבורם ב ורסי בחירהסטודנטים דוברי אנגלית שילמדו ק .3
 .נ"ז מתוך הקורסים של הפקולטה למנהל עסקים 6 -יותר מניתן לקחת לא  .4

 
 
 

 תיאורי הקורסים
 
 

 אלימות מינית 
 לימור עציוניד"ר 

 
בשנים האחרונות אנו עדים למודעות חברתית הולכת וגוברת לתופעה של אלימות מינית. מודעות זו הביאה בשנים 

האלימות המינית  .בארץ ובמדינות אחרות, גם לתחילתה של התייחסות מיוחדת של המחוקק לתופעה ,האחרונות
הן ציבורי, הן תקשורתי והן  ,הן תיאורטי -ושא לעיסוק רבהינה ביטוי לקבוצת עבירות שהייתה בעשורים האחרונים נ

חקיקתי ופנים לה רבות, החל מהעבירות החמורות ביותר של אינוס ומעשה סדום בנסיבות של אינוס, דרך מעשה 
מגונה וכלה בהטרדה מינית. אלימות מינית יכולה להיות מופנית לקורבנות שונים; נשים, גברים, ילדים ונוער ובנסיבות 
שונות; במשפחה, בעבודה, בבית הספר, בצבא וברחוב. במסגרת הקורס נתוודע לפרשות ידועות שהעסיקו את 
הציבור הישראלי רבות, ביניהן פרשת קצב ופרשת רמון. כמו כן נעסוק בתופעות נרחבות אשר המודעות ביחס אליהן 

החברתיות באשר לנושא האלימות המינית התפישות  .הולכת וגוברת בשנים האחרונות כגון גילוי עריות ופדופיליה
ובאיחור השפיעו על נוסח העבירות שבחוק, פסיקת בתי המשפט , הענישה הפלילית, והתמורות  ,השתנו ללא הכר

הבסיס לדיונים המפורטים בביטויה השונים של האלימות המינית יהיה הספרות התיאורטית  .תרבותיות-החברתיות
הפסיקה הישראלית וחקיקה אזרחית רלוונטית. תוך עיסוק בהגדרת האלימות המינית בנושא, חוק העונשין הישראלי, 

על ביטויה השונים ונסיבותיה המיוחדות, יחרגו הדיונים מן הדין המצוי אל עבר הדין הרצוי, וישאפו להתבוננות 
 .משפטיים-ביקורתית ולעיסוק גם בהיבטים עקרוניים ,מוסריים ולבר

 
 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 ספרים סגורים.  שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 אתיקה בעסקים
 ד"ר ליאור דוידאי

 
לצד השאיפה של מנהלים בעולם העסקי למקסם את הרווח למען הבעלים, האחריות החברתית והאחריות האתית 

הכלכלה המשתנה והחידושים הטכנולוגיים הכרוכים  מקום הולך וגדל בעולם העסקי. בעשורים האחרוניםתופסות 
לפתח דפוסים של אחריות תאגידית מורכבות. דילמות אלו מחייבות אתיות  ניהול דילמותאנשי מציבים בפני בה 

(Corporate Responsibility)  בניהול העסקי. דפוסים אלו של אחריות חברתית בניהול עסקים מיועדים לקבוע
עובדים, לקוחות, דוגמת כבפירמה ) כלפי הסביבה העסקית, כלפי בעלי עניין העסקנהלות להתנורמות התנהגות 

ראוי לנהוג -נורמות אלו, העוסקות בשאלה כיצד ראוי או לא .החברתית כולה הקהילהכלפי , ו(בעלי מניותו ספקים
 בסיטואציות משתנות, רחבות וחורגות מהכללים המשפטיים שחלים ביחס לעסק ולמנהליו.

העסקית, לבחון את אתיות העומדות על סדר היום של הסביבה הציב דילמות נה ליטרה המרכזית של הקורס ההמ
דרך הפעולה של המנהלים בהתמודדותם עם אותן דילמות אתיות ולהציע קו חשיבה מקורי ומערכת של מודלים 

 לפיתרון אותן דילמות אתיות.

ות, שוניות ובמודלים העיקריים, דיונים בכיתה בדילמות אתיות הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות העוסקות בתיאור
 מאמרים, פרקים נבחרים מספרות וחומר רלבנטי אחר.קריאת ו

 
 מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:

  דף אחד, כתוב משני  מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור, למעט 100%הבחינה בסיום הסמסטר מהווה
 בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה.  ,A4צידיו, בגודל 

 
 .ספרים סגוריםשיטת הבחינה: 
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 בוררות מסחרית בינלאומית מבויימת
 מאמנים: עו"ד דוד פורר ועו"ד לימור לוי

 
והיוקרתית בעולם  נחשבת לתחרות הגדולה Willem C. Vis לאומית לבוררות מסחרית מבוימת ע"ש-התחרות הבין

 70-אוניברסיטאות מכ 300-כ לאומי. התחרות מתקיימת בווינה ומשתתפות בה-בתחום המשפט המסחרי הבין
מדינות. בין האוניברסיטאות שהשתתפו בתחרות, אשר נערכת בשפה האנגלית, נכללות אוניברסיטת הרווארד, ייל, 

ת עוסקת בסכסוך היפותטי הנוגע לתחומים השונים של הסורבון ועוד מוסדות יוקרתיים רבים אחרים. ככלל, התחרו
 לאומית, והיא כוללת כתיבת כתבי טענות עבור הצדדים לסכסוך והצגתם בעל פה. -בוררות מסחרית בין

 
 לתחרות שני שלבים:

 
במסגרת שלב זה יכינו משתתפי הקורס את כתבי  – הכנה בישראל לקראת התחרות בווינה           א.

פה במסגרת בוררות מסחרית מבוימת. שלב ההכנה -ת בווינה ויציגו אותם בעלהטענות לתחרו
ועד לנסיעה לווינה, בימי ראשון  6.8.17יכלול מפגשים שבועיים )נוכחות חובה(, החל מיום בישראל 

    )שעות המפגש נתונות לשינויים על פי החלטת משתתפי הקורס(. בשעות הערב
 
לאחר שלב ההכנה בישראל, תתקיים התחרות בווינה, אשר בה  –השתתפות בתחרות בווינה       ב.

)תאריך מדויק לא  2018התחרות צפויה להתקיים בחודש מרץ או אפריל  ישתתפו תלמידי הקורס.
פורסם(. עצם ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום מצד הסטודנטים, והמכללה היא זאת 

בווינה. עם זאת, הסטודנטים שישתתפו שתישא בעלויות הכרוכות בהרשמת הנבחרת לתחרות 
 בתחרות שתתקיים בווינה יישאו בעלויות הכרוכות בנסיעה לווינה, לרבות טיסה ולינה.

 
 מטרות הקורס:

להקנות לסטודנטים כלי מחקר, כישורי כתיבה באנגלית, כלי ניתוח ויישום ויכולת טיעון משכנעת וקוהרנטית. 
 יזכו בכלים ובניסיון אקדמי המוערכים הן בישראל והן בעולם. הסטודנטים שייבחרו להשתתף בתחרות זו

 
 הליכי מיון:

 הסטודנטים אשר ירכיבו את הנבחרת שתייצג את המכללה ייבחרו על פי ראיון אישי.
 

 מרכיבי הציון הסופי:
הקורס, פה שיציג במהלך -הציון הסופי מורכב מאיכות כתבי הטענות שיכין הסטודנט במהלך הקורס, מהטיעון בעל

 ומהערכה כללית של מידת ההשקעה של הסטודנט בקורס.

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 בית המשפט בראי החברה
 פרופ' עידו פורת

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

תי המשפט החדשניים, הפעילים, המשפיעים וגם השנויים הישראלית. בית המשפט העליון הישראלי הוא מבין ב
ביותר במחלוקת בעולם המערבי. המרכזיות שלו בחברה הישראלית היא בלתי ניתן להכחשה, והעניין שהוא מעורר 
בתקשורת, ובשיח הציבורי הוא גדול. הקורס יבחן היבטים שונים הנוגים לבית המשפט העליון הישראלי, ובכלל זה, 

שלו, הכללים והנוהגים הנוגעים להרכבו, דרכי מינוי השופטים בו, וההליכים שבו, הקשר שלו עם  ההיסטוריה
התקשורת והדרך בו הוא מוצג בתקשורת, ההיסטוריה האישית של השופטים השונים ובכלל זה היריבויות השיפוטיות 

ם, הקשר בינו לבין הפוליטיקה שהתפתחו בו במשך השנים, מיקומו בצורה השוואתית בין בתי משפט עליונים אחרי
הישראלית, ועוד. בנוסף, הקורס יתמקד במספר פסקי דין שמשקפים את התופעות הכלליות שידונו, וכן יאפשר 

 מעקב אחרי פסיקה עדכנית במהלך הקורס.
 

 הסופי מרכיבי ציון
 100%בחינה סופית )ספרים סגורים(  

 נק'. 5עד  –ציון מיטיב בעבור השתתפות על בסיס קריאה 
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 דיני הגבלים עסקיים
 ד"ר גיא שגיא

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

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

טריטוריאלית של שווקים(, הסכמים להקמת מיזם משותף, הסכמים להחלפת מידע, ועוד ; הסדרים אנכיים בין 
, ועוד; המשתתפים בשרשרת הייצור ובכללם קביעת מחירים, חלוקה טריטוריאלית של שווקים, הסכמי בלעדיות

המגבלות המוטלות על מונופולים ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ומיזוגים ובכלל זה מיזוגים אופקיים בין 
 מתחרים, מיזוגים אנכיים, ומיזוגים קונגלומורטיים.

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 בחינה סופית. 100%
 מר הקריאה.נקודות בעבור השתתפות פעילה בשיעור המפגינה שליטה בחו 5עד  

 
 מבחן אמריקאי בספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 דיני הגירה 
 שרה לואיס"ד עו
 

תופעת ההגירה בישראל היא אחד מהיבטיו הרבים של עידן הגלובליזציה, והיא חלק מתופעה רחבה יותר וכלל 
הזכות להגר, חובות המדינה כלפי מהגרים והשפעתה  עולמית. הקורס יפתח בבחינה תיאורטית של תופעת ההגירה,

של ההגירה על מושג האזרחות. לאחר מכן נעבור לדון בהגירה בהקשר הישראלי: נמפה את מערכת הדינים 
העוסקת בענייני הגירה ואזרחות, ונעבור לדון בסוגי המהגרים השונים בישראל, בהם מהגרים מכוח שבות, מהגרי 

 מקלט, מהגרים לשם איחוד משפחות וקורבנות סחר בבני אדם.עבודה, פליטים ומבקשי 
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית 100%

 נקודות ציון מיטיב )עפ"י שיקול דעת של המרצה(. 6עד 
 

 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה
 

 סטודנט שלמד את הסמינר "דיני הגירה" לא יוכל ללמוד קורס זה. הערה:
 

 חובה.הנוכחות בשיעורים היא 
 
 

  דיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל
 פרופ' פבלו לרנר

 
העדר תשלום חובות ובעיית חדלות פירעון היא בעיה נפוצה בחברה . שני מנגנונים אשר אמורים להתמודד עם 
הבעיות האלה הן הוצאה לפועל ופשיטת רגל. הקורס יעסוק בעקרונות החולשים על דיני ההוצאה לפועל, תוך 

 לבין דיני פשיטת רגל. שני התחומים האלו עברו שינויים משמעותיים בשנים אחרונות. השוואה ביניהם

בתחום ההוצאה לפועל, נדון בין היתר במעמדו של רשם ההוצאה לפועל, סוגים שונים של עיקולים, הגנות על רכוש 
לפועל של משכון המסלולים השונים לביצוע פסק דין , הוצאה  החייב ,הגבלות מוטלות על חייבים סרבנים, 

 משכנתא ועוד. סוגית ההפטר לחייבים מוגבלים באמצעים תזכה להתייחסות מיוחדת. או 

בתחום פשיטת רגל, נשים דגש מיוחד על הסיבות והתנאים לפתיחת הליכי פשיטת רגל, כדאיות הליכי פשיטת הרגל 
המובטחים ומתן ההפטר. הסוגיות מבחינת הנושים והחייב, תפקידו של הנאמן, ביטול עסקאות , מעמד הנושים  

השונות תיבדקנה לאור העקרונות של הרפורמה בדיני חדלות פירעון כפי שמקבל ביטוי בהצעת חוק חדלות פירעון ) 
2016.) 

 הקורס יתמקד במשפט הישראלי תוך התייחסות לפתרונות אחרים המצויים  בשיטות משפט שונות. 

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 : ספרים סגורים. שיטת הבחינה

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 במשפט הישראלי דיני מזונות
 ד"ר אבישלום וסטרייך

 
הקורס בוחן את דיני המזונות במשפט הישראלי, ומבקש לעמוד על התהליכים המאפיינים תחום משפטי זה בשנים 

 האחרונות.
במשפחה כלפי קרוביהם בחייהם ולאחר מותם. חובה זו היא המשפט הישראלי מטיל חובת תמיכה על פרטים שונים 
( בין יתר 3( בין הורים לילדיהם הקטינים. 2( בין בני הזוג. 1חובת המזונות, והיא מקיפה שלושה מעגלים של זיקה: 

קרובי המשפחה. לגבי כל שלושת המעגלים מתערבת המדינה ברמות שונות של אינטנסיביות וחולקת באחריות 
ן הפרטים השונים שבמשפחה. במקרים רבים נובעת חובת המזונות מהדין הדתי, אך פעמים מושתתת בינה לבי

חובת המזונות על הדין האזרחי, כפי שפותח על ידי בית המשפט העליון הישראלי )כגון מזונות מכוח חובת תום 
 הלב(.

מהשינויים המתרחשים בחברה נושא המזונות עבר בדור באחרון שינויים מרחיקי לכת בעולם המערבי כחלק 
המערבית בדיני המשפחה בכלל. תהליך זה יוצר מצב ייחודי במשפט הישראלי, בשל מקומו ומשקלו של הדין הדתי 

בדיני המשפחה בישראל, הן ביחס ליהודים והן ביחס לבני עדות דתיות אחרות. הקורס יבקש לבחון תהליכים ומגמות 
 יני המזונות במשפט הישראלי.אלו, ובכך לצייר תמונה עדכנית של ד

 מרכיבי הציון הסופי:
 : בחינה סופית.100%

 נקודות. 5בציון מטיב של עד וקריאה לקראת השיעורים יזכו השתתפות פעילה בשיעורים 

 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה

 חובה.היא נוכחות בשיעורים ה

 
 דיני שליחות בסביבה העסקית

 , שופטת בדימוסד"ר איריס סורוקר
 

חל על יחסי ההישראלי  נכיר את הדיןקורס היחסי שליחות מהווים מרכיב חשוב ביחסים מסחריים ובכלל. במסגרת 
 שליחותה ביצירת, ופסיקת בתי המשפט מכוחו. הקורס יעסוק 1965-תשכ"החוק השליחות,  הםמקורותיו , ששליחות

 סיום השליחות.בו של השלוח אמנותהנחובת בשליחות נסתרת, בללא הרשאה, שלוח פעולת והיקפה, ב
 

ההבדלים  נעמוד על .שיווק ישירקבלן עצמאי, זכיון, ו :לצד מוסד השליחות, נבחן מודלים מסחריים נוספים של שיווק
הכרוכים  , משפטיים ומסחריים,עמוד על היבטים שוניםוסיף ו. נבדרך השיווק הרצויה בחירהביניהם ועל השיקולים ל

, לרבות תניות מרכזיות חוזיות שיווק. נעמוד על סוגיות יוזי, נבחן דוגמאות לבניית חוזהשיווק: בתחום החהסדרת ב
נבחן את הסכם השיווק כ"הסדר אנכי"  ,דיני ההגבלים העסקייםתחום סיום הקשר החוזי. בלהגבלת תחרות ותניות ל

עסוק בכלים ליצירת מוניטין שבין חוליות אנכיות על שרשרת השיווק, ונבדוק את השלכותיו במישור דיני התחרות. נ
בשיווק, ונבחן דרכים משפטיות להגן על המוניטין. בתוך כך, נעסוק בסוגית הפרסום ובכלי של סימני מסחר. נדון 
ביבוא מקביל של מוצרים המוגנים בסימני מסחר. הקורס יעסוק גם במסחר מקוון כפלטפורמה שיווקית על היבטיה 

 המיוחדים. 
 

 .מהציון 100% -בחינה מרכיבי הציון הסופי: 
 

 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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 הגנת הצרכן
 אוליאלד"ר אורי בן 

 
מיסודותיה של כל חברה מתוקנת. בקורס ייבחנו ההגנות שהדין מקנה לצרכנים, וכן ההצדקות  אהגנת הצרכן הי

העיוניות להגנות הללו. נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם: הטעייה צרכנית, מכירות באשראי, עסקה ברוכלות, 
ת לאחר מכירה, תרופות צרכניות מיוחדות, ותובענה עסקת מכר מרחוק, סימון טובין, הצגת מחירים, אחריות ושירו

 ייצוגית צרכנית. 
, וחקיקת המשנה שהוצאה מכוחו. 1981 –הדיון בקורס יתבסס בעיקר על ניתוח הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

פגומים, , חוק האחריות למוצרים 1982 –בקורס ייבחנו דינים צרכניים נוספים וביניהם חוק החוזים האחידים, תשמ"ג 
. 2006 –, וחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 1980 –תש"ם   

 
 מרכיבי הציון הסופי:

בחינה סופית. %100  
נקודות ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה ותורמת בהרצאות. 5עד   

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 הזכות לחינוך
 כלבפרופ' יוסי דהאן ועו"ד סאני 

 
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. 
 

הזכות לחינוך כזכות אדם בקורס ייבחנו ההצדקות השונות לזכויות המשנה הללו. הקורס יבחן את עיגונה של 
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 
ד, הזכות לחינוך מיוחד והתנאים למימושה, הזכות להשכלה גבוהה( חינוכיים בלתי רשמיים,  חוק זכויות התלמי

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 

התשעים. שינויים אלו כוללים ירידת כוחה של המדינה בתחום החינוך, היחלשות החינוך הממלכתי, מגמות ביזור 
 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: 
 
 
 

 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 
מה הקשר בין "צדק" לבין "שוויון"? מהי "הפליה מתקנת"? מהו הבסיס החוקי לזכות לשוויון אך מהו "שוויון"? 

במדינת ישראל? מה משמעותו של השוויון כחלק מכבוד האדם? מהו "שוויון" בחברה רב תרבותית ובעידן 
קור תפיסות הגלובליזציה? וכיצד מונחים אלו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נס

פילוסופיות, משפטיות וסוציולוגיות, קלאסיות ועכשוויות, העוסקות בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה. נכיר גישות 
שונות ביחס לחלוקה ולהקצאת משאבים צודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונבחן אותם לאור 

משפט, כלכלה  –ים, בהקשרים ושדות שונים קונפליקטים ומאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנ
 ותעסוקה, קרקעות ודיור, חינוך ועוד.

 
 סופית.בחינה  100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
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 טק-היבטים משפטיים של חברות הי
 ועו"ד גל  הופמן ד"ר איל שנהב

 
טק בישראל, היקפה, הסיבות לצמיחתה ומגמות עכשוויות -מטרת הקורס הינה חשיפת הסטודנט לתעשיית ההיי

 בתעשיה זו. 
אפ(. נבחן את הסוגיות המשפטיות -במסגרת הקורס נבחן את השלבים בצמיחתה של חברת הייטק )סטארט

 והעסקיות הרלוונטיות בכל אחד מן השלבים. 
של קרנות הון סיכון, גיוס הון ממשקיעים, סוגיות בתחום האופציות לעובדים, מסחור  בין היתר, נלמד על פעילותן

 טכנולוגיה, מכירת החברה )מיזוגים ורכישות( ועוד. 
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 90%
  תרגיל. 10%

 
 : ספרים פתוחים.שיטת הבחינה

 

 מהלכה למעשה –הליטיגציה המסחרית 
 עו"ד ליאב וינבאום

 
במסגרת הקורס יובאו עקרונות ניהול תיק משפטי בבית משפט בתחום הליטיגציה המסחרית. ליבת הקורס הינה 
ניתוח סכסוכים )חלקם מתוקשרים( במסגרתם ירכשו הסטודנטים מספר כלים חשובים לצורך פרקטיקה בתחום 

מסחרי -ע בניהול תיק משפטיהליטיגציה המסחרית, אשר עו"ד העוסק בתחום, זקוק להם "בארגז הכלים" שלו: יד
מבחינת סדרי הדין, דיני ראיות, טקטיקות ניהול הליך משפטי בבית משפט, והכל בדגשים על סדרי דין מיוחדים 

מקום בו ישנם כאלו. תבוצע העמקת ידע בתחום סדר הדין האזרחי, דיני החוזים ודיני החברות, וכן ידע נוסף בתחום 
 ירעון, דיני התחרות והעוולות המסחריות, דיני תובענות ייצוגיות. דיני ניירות ערך, דיני חדלות הפ

במסגרת הקורס יובאו בפני הסטודנטים אירועים שונים, כל אחד לקוח מדיסציפלינה שונה של המשפט המסחרי, 
מתוך כוונה לחשוף את הסטודנטים לתחומים שונים של המשפט המסחרי, וזאת בצד ניתוח ניהול פרקטי של ההליך 

ית המשפט ומחוץ לכותלי בית המשפט. ביחס לכל נושא יובאו פרטי האירוע, כאשר לעיתים הנ"ל ילווו בכתבי בי בב
דין מסוימים שהוגשו בהליך הספציפי והחלטות שיפוטיות שהתקבלו במהלכו. הדיון יערך ביחס לצד העיוני של 

ין המנהל את ההליך וזאת ביחס לעצם הסוגיות שיובאו במסגרת הקורס, והן בכל הקשור להתנהלות של עורך הד
 ניהול ההליך.

 האירועים ינוהלו סביב חלק מהנושאים הבאים:
דיני ניירות ערך: עסקאות חריגות ועסקאות "בעלי עניין" ותקיפתן בבית המשפט, תובענות ייצוגיות בתחום ניירות 

פת החלטות מנהליות של רשות ניירות הערך, העברת שליטה וגרעיני שליטה בחברה ציבורית )הצעות רכש וכו'(, תקי
 ערך בתפקידה כרגולאטור בשוק ההון.

דיני החברות: הליכים אגב מאבקי שליטה בחברות, צווי מניעה, סעדים מכח קיפוח המיעוט בחברה, דיני חדלות 
 הפירעון והסדרי נושים בחברות פרטיות ונסחרות כאחד.

 עדים לאכיפה, סעדים לביטול, סעדים כספיים וצו למתן חשבונות.דיני החוזים: תביעות חוזיות בגין הפרת הסכם: ס
דיני תובענות ייצוגיות: סוגיות בדיני תובענות ייצוגיות תוך התמקדות בפרקטיקה של ניהול ההליך הייצוגי, לרבות 

 הסדרי פשרה, הסתלקות וכו'.
 

 בחינה סופית.  100%מרכיבי הציון הסופי: 
 

 .ספרים פתוחיםשיטת הבחינה: 
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 

 
 

 דיני בוררות והליך הגישור -הליכים אלטרנטיביים לישוב סכסוכים 
    עו"ד ברוך כצמן

 
הליכי בוררות וגישור. נתמקד במהותו של כל הליך, היתרונות  -הקורס יתמקד בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים 

במסגרת ההליכים השונים, חובות בעלי התפקיד )בורר ומגשר(, והחסרונות, ההבדלים בין שני ההליכים, ההתנהלות 
אופן ניהול ההליכים, התערבות בתי משפט בהליך, התערבות בפסקי בורר, זכות ערעור ועוד. במסגרת הקורס תינתן 

        הצצה להליכי בוררות גדולים שהתקיימו בישראל בשנים האחרונות".
 

 .פיתבחינה סו 100%  מרכיבי הציון הסופי:
 

 .ספרים פתוחיםשיטת הבחינה: 
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 הממשק בין המשפט הפלילי למשפט המינהלי
 נן גלעדיעעו"ד ר

 
בשנים האחרונות מתרחש בעידוד בית המשפט העליון שינוי דרמטי במשפט הפלילי בישראל. המשפט המינהלי 

לפעול כאילו היה בג"ץ או בית  חודר אליו והופך לחלק אינטגראלי ממנו. שינוי זה מאפשר כיום לבית המשפט הפלילי
כמעט כל החלטה  -המהותי והדיוני  -המשפט לעניינים מינהליים, ולבקר באמצעות כֵלי המשפט המינהלי 

שמתקבלת על ידי הרשויות השונות המעורבות בהליך הפלילי. תוצאות הביקורת יכולות להיות משמעותיות ביותר, 
ללי המשפט המינהלי והחוקתי, הסטת הליכים פליליים להליכים חלופיים ובהן ביטול כתבי אישום שהוגשו בניגוד לכ

)כגון הסדר מותנה או קנס מינהלי(, קבלת מידע נרחב הדרוש להגנה לפי עקרונות חוק חופש המידע, מניעת מאסר 
חלף קנס שלא שולם, ועוד. חרף חשיבותם המעשית והעיונית הרבה של נושאים אלה, רבים מהעוסקים במשפט 

עדיין אינם מכירים חלקים חשובים  -סניגורים, תובעים, שופטים ואנשי אקדמיה  -לילי ובתחומים המשיקים לו הפ
 מהם במידה מספקת. מכאן חשיבותו של קורס זה.

הקורס יעסוק במגוון רחב של נושאים, מוכרים יותר ופחות, המרכיבים כיום את הממשק שבין המשפט הפלילי 
ור אותם מנקודות מבט מגוונות, העולות מתוך נסיונו המעשי של המרצה מצדדיה השונים למשפט המינהלי. הוא יסק

מהסניגוריה הציבורית )שם הקים וניהל את תחום המשפט המינהלי(, ממחלקת הבג"צים  -של מערכת המשפט 
נת ההגנה מן בפרקליטות המדינה, ומבית המשפט העליון )שם שימש כעוזר משפטי(. בקורס יידונו בין היתר דוקטרי

הצדק ואכיפה בררנית, דוקטרינת הביקורת המינהלית בפלילים וכיווני התפתחות עתידיים שלה, דוקטרינת חופש 
המידע בפלילים, תקיפה עקיפה של אקטים מינהליים, היקף שיקול הדעת של רשויות האכיפה וחזקת התקינות 

חלף קנס, ובדיני נאשמים זרים ומבקשי מקלט. כמו כן העומדת להן, סוגיות בדיני אסירים ובתי סוהר, בדיני מאסר 
יוקדש שיעור העשרה לממשק שבין המשפט המינהלי למשפט האזרחי; ושיעור נוסף יוקדש להיבטים מוסדיים של 

 מינהלי, כפי שהם מודגמים בין היתר בפעילות המערכתית של הסניגוריה הציבורית.-הממשק הפלילי
 

הכנה להרצאות בהיקף לא גדול, וממבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות  הקורס מורכב מהרצאות, מקריאת
 נוכחים בכל ההרצאות.

 
 ידע מוקדם רצוי

 ידע מוקדם רצוי לקורס הוא השלמת קורסי החובה במשפט פלילי ובמשפט מינהלי.
 

 ציון הקורס
בגין השתתפות פעילה ומועילה נקודות  7פי ציון מבחן הסיום, בתוספת ציון מיטיב של עד -ציון הקורס ייקבע על

 בהרצאות.
 

 .: ספרים פתוחיםשיטת הבחינה
 
 
 

 זכויות אדם ושינוי חברתי
 ד"ר עופר סיטבון

 
לאחר הצגה מבואית של ההקשרים ההיסטוריים, הכלכליים והחברתיים של זכויות האדם, יעסוק הקורס בשאלת 

בראש ובראשונה באמצעות קידום ההגנה על  מקומו של המשפט, ובפרט של בית המשפט, בהובלת שינוי חברתי,
זכויות אדם. לצד הניתוח הכללי של מקומו של המשפט, הקורס יבחן מקרוב מקרים שונים הנוגעים לממשק שבין 

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

  
 מרכיבי הציון הסופי:

 בחינה סופית. 100%
 -. סטודנט שיבחר להגיש את העבודה 15%מלים שמשקלה בקורס יהיה  800הגשת עבודת רשות בכתב בהיקף של 

 ציונה יהיה עבורו ציון "מגן".
  השתתפות פעילה ואיכותית נקודות מיטיב בגין 5עד 

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
 דיני חוקה. תנאי קדם:

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 יישומי מחשב
 ד"ר אבי יוסיפוף

 
מטרת הקורס להקנות היכרות עם סביבת המחשב ויכולת עבודה עם תוכנות ניהוליות לצורך עמידה בדרישות 

המקצועית/ תעסוקתית. הקורס יאפשר רכישת מיומנויות ושימוש בתוכנות ובכלים אקדמיות ובתנאי סף בסביבה 
  Office-( יישומי אינטרנט ועבודה עם דפדפנים, שימוש במחשוב ענן ויישומי הWindowsהבאים: סביבת החלונות  ,)

כאשר רוב  Power Pointתוכנת והכנת מצגות ע"י שימוש ב  Wordהשונים, בין היתר כתיבת מסמכים ע"י תוכנת   
 )הגיליון האלקטרוני(. Excelהקורס יתמקד בניתוח נתונים ושימוש בתוכנת 

 
  :דרישות הקורס

 לפחות בשיעורים והגשת מטלות הבית.  80%נוכחות של 
 

 :סופימרכיבי הציון ה
 מטלות בית ועבודה מסכמת. 100%

 
 

 Law and Ethics of Human Rightsכתב העת  
 גילה שטופלר פרופ'עורכת ראשית: 

 
מקום השני בעולם מבין כתבי העת המשפטיים שאינם מדורג ב Law and Ethics of Human Rightsכתב העת 

עבדו על מאמרים שיוצגו דירוג האמריקאי של כתבי עת משפטיים. התלמידים, חברי המערכת יהעל פי אמריקאים 
 Autonomous Cars  בנושאוהשניה   Sharing Economy,ות, האחת בנושא ת חוקרים בינלאומיאודנשתי סב

and Free Will ,עבודת עריכה מהותית  ובצעומם. חברי המערכת יבהשתתפות חוקרים בעלי שם עולמי בתח
 של כתב העת.  הרשלוש עשוטכנית על המאמרים שיתקבלו לפרסום בחוברת ה

 
משך לאחר תום שנת הלימודים(. כהונת המערכת תימשך עד למועד הפרסום של החוברת השנתית )אף אם הדבר יי

 עיקר עבודת העריכה מתקיים בסמסטר ב'.
 

הציון בקורס נקבע נקודת זכות.  4חברות במערכת כתב העת וביצוע המטלות המוטלות על חברי המערכת מקנים 
 בהתאם לרמת ביצוע המטלות.

 
 התלמיד.עובדת כהונתו של התלמיד כחבר מערכת של כתב העת תצוין בגיליון הציונים של 

 
ג' אשר יגישו את -משנה ב' ו מצטייניםידי העורכת מקרב תלמידים -חברי המערכת ייבחרו על :דרישות קבלה

 מועמדותם בצירוף קורות חיים וגיליון ציונים.
 נדרשת שליטה טובה בשפה האנגלית.

 

 הקבלה לקורס זה היא לאחר ריאיון אישי ולא במסגרת ההרשמה הרגילה. 
 
 
 

 משפט" "עליעת הכתב 
 ד"ר אבישלום וסטרייך

 

, כתב עת בולט ומשפיע בעולם המשפט הישראלי, ומזמין עת "עלי משפט"הכתב את המרכז האקדמי מוציא לאור 
 .סטודנטים מצטיינים להשתלב במערכת כתב העת במסגרת לימודיהם לתואר

בודת המערכת תוך , הנוטלים חלק פעיל בעתלמידי המרכז האקדמימנבחרת של מורכבת מערכת כתב העת 
שותפות מלאה בעיצובו ובבנייתו של הכרך השנתי של כתב העת. חברי המערכת משתתפים, בין השאר, בבחינת 

 המאמרים ובהערכתם, בעריכה משפטית של המאמרים ובסיוע בהתקנת הכרך השנתי לקראת פרסומו.

תחומים בהם עוסק המשפט,  החברות במערכת כתב העת מאפשרת לסטודנטים להיחשף למחקר העדכני במגוון
 להכיר את עבודותיהם של טובי החוקרים בארץ ולהשתתף באופן פעיל בעיצובו של השיח האקדמי המשפטי.

חברים במערכת כתב העת יהיו פטורים, לפי המלצת העורך ובאישור הדיקן, מלימוד קורסי בחירה משפטיים בהיקף 
 ות במערכת כתב העת תצוין בגליון הציונים של התלמיד. נקודות זכות עבור שנת חברות במערכת. החבר 4של 

 שנת הלימודים(. כהונת המערכת תימשך עד לסיום הוצאת החוברת השנתית )גם אם הדבר ימשך לאחר סיום

  חברי המערכת ייפגשו לפי צרכי עבודת המערכת. מועדים ושעות מדויקים יתואמו בתחילת השנה.

 . ד"ר אבישלום וסטרייךכתב העת,  עבודת המערכת נעשית בהנחיית עורך
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 מבוא להתנהגות ארגונית

 ד"ר יפית רפאל
 

 הקורס נועד לפתח את הבנת מבנה הפעילות של מערכות ארגוניות בתוכן ובסביבתן מההיבט המערכתי של הארגון. 
הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית. במהלך הקורס נסקור גישות תיאורטיות 

 שונות 
 להבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגוניים, גלובליים ואחרים. 

 כמו כן, נעסוק בתקשורת ארגונית, תרבות ארגונית, חדשנות ושינוי בארגון.
 

 בחינה סופית. 100%ן הסופי: ומרכיבי הצי
 

  בחינה משולבת שאלות סגורות ופתוחות. שיטת הבחינה:
 

 .80%נוכחות חובה 
 

 להתנהגות ארגוניתמבוא 
 פרופ' יורם מיתקי

 
הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי ויישומי להבנת תהליכים המשפיעים על ניהול ארגונים. נלמד תיאוריות בולטות 

ת בהקשר להתנהגות הארגונית. נושאים מרכזיים שיידונו בקורס: התפתחות להבנת השפעתם של יחידים וקבוצו
הניהול, הארגון כמערכת פתוחה, אסטרטגיה וחזון, מבנים ארגוניים, קבוצות בארגון, תרבות ארגונית, תקשורת 

 ארגונית, קונפליקטים, כוח והשפעה בארגונים וחדשנות ושינוי בארגונים.
 

 בחינה סופית 100%: מרכיבי הציון הסופי
 

 ספרים סגורים. : שיטת הבחינה
 

 מכלל השעורים.     80%: נוכחות חובה
 
 

 מבוא למערכות מידע
  ד"ר אלעד הריסון

 
הקורס מבוא למערכות מידע נועד להקנות מערכת מושגים וידע למנהל בנושאי מערכות מידע ממוחשבות בניהול, 

השימוש בהן ותועלותיהן התפעוליות והכלכליות. הקורס יידון במושג המידע והבנת החשיבות של מערכת מידע 
 בארגון ובניהול. 

ולוגיות של מערכות מידע מודרניות, היבטי יישום של עיבוד בין הנושאים: מושגים בסיסיים הקשורים לתשתיות הטכנ
נתונים ומערכות מידע בארגון, הבנת הצד הניהולי של מערכות מידע ארגוניות ויצירת ערך בשימוש במידע הארגוני 

 הקיים.
 הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות.

 
 .בחינת סופית - 100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 .פתוחיםספרים שיטת הבחינה: 

 
 מבוא למערכות מידע

  נועם קוריאטד"ר 
 

היכרות עם אגף מערכות המידע, העומד   הקורס כולל בין השאר היכרות כללית עם עולם מערכות המידע והדיגיטל.
הבנת טרנדים, סוגיות ניהוליות  בראשו והפונקציות והתחומים שונים לרבות מושגים, טכנולוגיות, יישומים ותהליכים.

  בעלי השפעה בתחום מערכות המידע והדיגיטל. וגורמים
  כל זאת, במטרה לאפשר שיח אפקטיבי בין מנהל בארגון למנהל מערכות המידע והדיגיטל בארגון.

 
  מרכיבי הציון הסופי:

        'סטודנטים, והכנת מצגת אודות אגף מערכות המידע/דיגיטל בארגון  2-3חלוקה לקבוצות של  - 20% –מטלה א
 הצגת מבנה ארגוני, כפיפות, סוגי אפליקציות, אתגרים וכדומה. פרטים מדויקים יועברו בהמשך. –

        יש לעבור את הבחינה כדי לעבור את הקורס. - 80% –מבחן 
 

 סגורים.ספרים שיטת הבחינה: 
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 מבוא למשאבי אנוש

 ד"ר יפית רפאל
 

טיפול אפקטיבי במשאבי אנוש עשוי לסייע ביצירת מנוף התנהגות האנשים הינה המפתח להצלחה ארגונית. לכן 
ליתרון תחרותי לאורך זמן. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע הכולל מושגים מרכזיים ועקרונות בניהול 

משאבי אנוש בארגון, וכן הבנת תהליכים בסיסיים ומתן כלים מגוונים לעיסוק בתחום זה. נושאי הקורס הנידונים הם: 
בדים, מיון והשמה, הדרכת עובדים והערכה, תגמולים ותמריצים, ניהול משאבי אנוש בגלובליזציה, עבודה גיוס עו

 .והנעה ופיתוח וניהול קריירות
 .הלימוד יעשה בשיטת הרצאות פרונטליות תוך דיון מעמיק וניתוחי אירוע

    
 בחינה סופית 100% :מרכיבי הציון

 
 בחינה משלב שאלות סגורות, פתוחות ומושגים.מבנה ה ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 

 
 
 

 וא לקניין רוחנימב
 עו"ד עמיר פרידמן

 
עולם קנייני הרוח עשיר ומגוון וכולל תחומים רבים המגנים על הפירות האינטלקטואליים של הפרט, לרבות דיני 
הפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, עוולות מסחריות )גניבת עין, הכבדת גישה(, מחשבים, אינטרנט 

 משפטי תוסס, מרתק, דינאמי, מורכב וחשוב ביותר.  משנה אלו הופכים את עולם הקניין הרוחני לעולם  תחומי ועוד. 
 

ובמסחר הבינלאומיים,  תחומי הקניין הרוחני חולשים, למעשה, אל עבר כל פינה אפשרית בתעשייה, בטכנולוגיה
המוניטין העסקי, הצילום, העיצוב, תוכנות שיתוף הקבצים, התקשורת,  לרבות תחומי האינטרנט, המוסיקה, הספרות,

רב גוניות התחום, מחייב את ערכאות השיפוט לתור אחר  ספורט, התאגידים, ההגבלים העסקיים ועוד. המחשבים, ה
 פתרונות חדשניים, על מנת לתת מענה לשאלות בעלות השלכות כלכליות, מסחריות ומשפטיות נעלות.

 
ת סבוכות, המקרים המגיעים לפתחם של בתי המשפט במדינת ישראל וברחבי העולם מרתקים ומציגים סוגיו

המחייבות ביצוע איזונים עדינים, כגון היקף ההגנה על העיצוב של ה"טאבלט" של בעלת המותג "אפל", היקף ההגנה 
על המוטיב הדקורטיבי של שלושת הפסים שבצד נעלי הספורט של "אדידס", היקף ההגנה על סימני מסחר מוכרים 

זכויותיהם של עובדים לקבל תמלוגים בגין אמצאה שהם  היטב הכוללים בחובם תיבה תיאורית כמו "אופיס דיפו",
 נטלו חלק בפיתוחה ובטיפוחה והרשימה ארוכה, מעניינית ומאתגרת. 

 
המציאות העסקית, מחייבת כיום את מרבית העסקים בשוק להגן על נכסים בלתי מוחשיים, מתחום הקניין הרוחני, 

נים מסחריים ועוד. בד בבד, הגדילה ה"משפטיזציה" של כגון מוניטין, סודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, סימ
החברה את מודעות הציבור לחשיבותן של זכויות הקניין הרוחני. כתוצאה מכך, גם אנשים פרטיים, ולא רק עסקים, 

 מבקשים ליהנות ולקצור רווחים מזכויות הקניין הרוחני. 
 

ים, מתוך ניסיון לעמוד על מהותם, חשיבותם וטבעם הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניין הרוחני, על רובדיהם השונ
 של דינים אלו, המוצבים כיום באור הזרקורים במשפט הישראלי והבינלאומי.

 
 בחינה סופית. 100%: מרכיב הציון הסופי

 
 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:

 
    הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 מבוא לשיווק
 ד"ר רון ברגר

 
והתפיסה השיווקית, מערכת השיווק וסביבתה, מערכת המידע השיווקי ומחקרי שוק, התנהגות מהות השיווק 

צרכנים, שיווק מטרה ומיצוב שיווקי, תמהיל השיווק, מדיניות מוצרים, מדיניות המחרה, מדיניות הפצה וצינורות 
 שיווק, מדיניות תקשורת ופרסום.

 
  .בחינה סופית 100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 .ספרים סגורים :הבחינה שיטת
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 מבוא לשיווק

 פרופ' רם הרשטין
 

מהות השיווק והתפיסה השיווקית, מערכת השיווק וסביבתה, מערכת המידע השיווקי ומחקרי שוק, התנהגות 
צרכנים, שיווק מטרה ומיצוב שיווקי, תמהיל השיווק, מדיניות מוצרים, מדיניות המחרה, מדיניות הפצה וצינורות 

 מדיניות תקשורת ופרסום.שיווק, 
 

 :ומרכיבי הציון הסופי דרישות הקורס
 . נוכחות חובה בהרצאות.1
 . הכנת תרגילים ואירועים והגשתם בזמן.2

 מהציון הסופי. 10%תרגיל ראשון מהווה     
 מהציון הסופי. 20%תרגיל שני מהווה     

 התרגילים יוגשו מודפסים.    
 . עמידה בבחינה המסכמת.3

 מהציון הסופי. 70%בחינת הסמסטר מהווה     
 .60חובה לעבור את התרגיל הראשון, השני ואת הבחינה בציון   .4
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 
 
 

 מבויים  משפט
 ד"ר אייל כתבן

 
המשפט המבוים הוא מסגרת ייחודית, בה ניתנת לקבוצה קטנה של שישה סטודנטים/ות מצטיינים/ות, ההזדמנות 

,(המעורר שאלה משפטית  Case)להתנסות בעבודת עורך הדין המייצג. למשתתפים/ות בקורס יוצג אירועון 
 עקרונית שטרם נדונה כדבעי בבתי המשפט.

ושלושה את צד ההגנה. המשתתפים יכינו את עיקרי הטיעון והסיכומים  שלושה משתתפים ייצגו את צד התביעה 
 במשפט. 

בדיון עצמו יחקרו המשתתפים חקירה ראשית ונגדית את עדי התביעה וההגנה, ולאחר מכן יסכמו את טענותיהם. כל 
סקו זאת, בפני שלושה מבכירי מערכת המשפט (שופטים/ פרקליטים/אנשי אקדמיה) אשר יכהנו כשופטים ויפ

 בסוגיה. 
במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים על אודות עקרונות החקירה הנגדית, טיעון טיעונים והכנת סיכומים. 

 המשתתפים יבקרו בבית המשפט ויצפו בחקירות עדים. 
 המשתתפים יגישו למרצה הקורס עיקרי טיעון, שאלות לחקירת העדים וסיכומים בכתב. 

צאות פרונטליות וחלקו במפגשים אישיים או קבוצתיים לדיון בטיעונים חלקו בהר‘. הקורס יתקיים בסמסטר א
 במשפט המבוים. “ עדים“ובחקירת העדים. כן יתקיימו מפגשים עם ה

 אז יתקיים גם המשפט המבוים. ‘, מפגשי הכנה יתקיימו גם בסמסטר ב
 

 ת וראיון.שייבחרו על יסוד ציונים, הצטיינות קודמ (ח“בתשע)‘ הקורס פתוח לתלמידי שנה ג
גליון ציונים עדכני, ומכתב  1.07.2017המעונינים להשתתף בקורס מתבקשים להגיש למזכירות קורסי בחירה ביום 

.את ציפיותיהם  3.את תרומתם הפוטנציאלית לקורס.  2.את היתרון שהם מוצאים בקורס זה.  1המפרט:  (עד עמוד)
 חודש יולי. מבין המרואינים יבחרו כאמור שישה תלמידים. מהקורס. תלמידים מתאימים בלבד יזומנו לראיון במהלך

 
 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.  10-: לא ניתן ללמוד יותר מהערה

 
 
 

   פרטיות, אבטחת סייבר ועבירות מחשב -משפט האינטרנט
 ד"ר אבישי קליין

מידע ושל שירותים, אך יחד רשת האינטרנט פורשת בפני המשתמש בה עולם עשיר של  בכמה מילים על הקורס:
עם זאת חושפת אותו לשלל איומים וסכנות לפרטיותו ולמחשב המשרת אותו. אותם איומים מתממשים באופן תדיר 

התפתחות   ובאים לידי ביטוי בגרימת נזקים משמעותיים למשתמשים פרטיים, לחברות וארגונים ואף למדינות.
תופעות פשיעה חדשות באו אל העולם כתוצאה מהשימוש האינטרנט חוללה גם מהפכה בתופעת הפשיעה. 

במדיום החדש ותופעות פשיעה קיימות, כגון ריגול תעשייתי וגניבה, הועתקו מן המרחב הפיזי אל המרחב הווירטואלי 
  ביתר קלות.

ולהציג את  Cyberlaw) -מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לעולם המרתק של משפט האינטרנט )ה
המרכזיות והפתרונות האפשריים הנוגעים להסדרתה של רשת האינטרנט באמצעות המשפט. בקורס נדון  הדילמות

בהרחבה בנושאים המרכזיים אשר זוכים בעת האחרונה לדיון נרחב בקרב הקהילה המשפטית בישראל ובקרב קובעי 
מיות ברשת, פשיעת רשת, דיני פרטיות, חופש הביטוי ומגבלות האנוניהמדיניות ברמה הבינלאומית, ביניהם: 
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. כיוון שהאינטרנט בהגדרתו הוא עבירות מחשב, חובות אבטחת מידע, בריונות רשת וכן הפרת זכויות יוצרים
נושא בעל השלכות גלובליות, נדון בהרחבה, בנוסף לדין הקיים בישראל, במסגרת המשפטית הקיימת בארה"ב וכן 

תוך מתן דגש על התפתחויות טכנולוגיות חדשות כגון התפתחות  במדינות האיחוד האירופי בסוגיות הרלוונטיות,
(, השימוש ברשתות החברתיות וכן ההתעצמות של "האינטרנט של הדברים". יודגש Darknetsהרשתות האפילות )

  כי אין צורך בידע טכנולוגי מקדים במטרה להירשם לקורס.

 בחינה סופית. 100% מרכיב הציון הסופי:

  .ים סגוריםספר שיטת הבחינה:

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 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

 
 סופית.בחינה  100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 משפט וטכנולוגיה
 ד"ר דניאל גולדשטיין

 
גלובאלית.  פעילות זו מתבטאת בשלל תחומים,  חברות ישראליות פעילות בהתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ברמה

כולל ביטחון סייבר, מכשור רפואי, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיית המזון, קלינטק, ועוד.  ייצוג לקוח בתחום טכנולוגי לא יכול 
להתבסס רק על הבנת החוק, מבלי להבין את הטכנולוגיה עצמה.  עורך דין אינו יכול להעתיק אל תוך חוזה קטע 

 ביר את הטכנולוגיה של לקוחו, בלי הבנה עמוקה של מהות הטכנולוגיה.שמס
כדי שתוכלו לייעל את השירות שתספקו ללקוחות, ולתת ערך מוסף, עליכם להבין את תוכן המילים ואת חשיבותן.  

, תחרות שמגביל את חופש העיסוק של עובד-הבנה זו תשתלם במקרים רבים, לדוגמה: )א(  כאשר תנסחו סעיף אי
)ג( כאשר תייעצו ללקוחה בקשר לשאלתה -)ב( כאשר תחשבו על היקפו של "תחום שימוש" בחוזה רישיון טכנולוגי, ו

 על הצורך לקבל אישור מהמדען הראשי לפני שהיא תייצא טכנולוגיה מסוימת.
עדר הידע זווית נוספת: המחוקק וצוותו מעורבים שנה אחר שנה בהחלטות שדורשות הבנה מדעית והנדסית.  בהי

הדרוש, המחוקק יימשך בהחלטותיו לכיוונים שפחות משרתים את אינטרס הציבור.  תחומים טכנולוגיים רלוונטיים 
 למחוקק כוללים, לדוגמה, התחממות כדור הארץ, אבטחת מידע ומזון מהונדס גנטית.

תן ייעוץ אופטימלי.  דפי בכל שיעור נלמד מקרה מבחן שבו הבנת הטכנולוגיה קריטית ליישום נכון של הדין ולמ
העבודה שנמלא בכל שיעור והמבחן בסוף הקורס ידרשו ידע של הטכנולוגיה והחוק הנלמדים בשיעורים.  רקע 
טכנולוגי או מדעי אינו מהווה תנאי מוקדם לקורס, אך רצון לבוא לכל שיעור, להקשיב ולשאול שאלות כן חשובים 

 להצלחה.
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 עבודה שיחולקו בתחילת כל שיעור, ויוגשו בסופו של כל שיעור. דפי  30%
 בחינה סופית  70%

 
 .סגורים ספרים, אמריקאי מבחן שיטת הבחינה:

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 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.
 
 
 

 פסיכולוגיה של השיפוט -משפט, שיפוט ושופט
 ד"ר בועז שנור

 
הקורס מיועד לתת לתלמידים מבט אל מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות השיפוטית. הקורס יעסוק בשלבים 

 השונים של תהליך קבלת ההחלטות השיפוטי. תהליכים הדומים לאלה שכולנו מבצעים מדי יום ביומו.
של קבלת החלטות  הקורס יתחיל בתיאור תהליכי קבלת החלטות באופן כללי. לאחר מכן נעסוק בשלבים השונים

האם יש קשר בין מה שאנשים רואים, לבין  –שיפוטית. נתחיל בניתוח המידע המגיע לשופט באמצעות עדים: תפיסה 
האם שופטים יכולים להבדיל בין  –באיזו מידה אנשים זוכרים את מה שהם רואים; הערכת עדים  –המציאות; זיכרון 

 עדי שקר לעדי אמת לעדים שטועים.
נעסוק בגורמים אשר משפיעים על קבלת ההחלטות השיפוטית: באיזו מידה קבלת ההחלטות השיפוטית לאחר מכן 

מושפעת מגורמים אישיים ואידאולוגיים; באיזו מידה מושפע שופט מחבריו להרכב; באיזו מידה משפיעים גורמים לא 
צד משפיעות מוסכמות וכללים על קבלת ההחלטות השיפוטית; כי –הטיות קוגניטיביות ודעות קדומות  –מודעים 

 מוסדיים על דרך עבודת השופט; ועוד.
 במהלך הקורס נראה סרטונים אשר ידגימו את הבעיות בהן נעסוק.

 
 .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציון הסופי

 ספרים סגורים שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 ניהול ובניית מותגים בהיבט של משפט מסחרי
 פרופ' רם הרשטיין

 
תהליך רישום סימן מסחרי הנו פן מרכזי בעבודתו של עו"ד המתמחה בדיני מסחר, אולם פן נוסף לו נדרשים עורכי 
דין המתמחים בדיני מסחר הנו הבנת עולם המותגים מההיבט השיווקי, זאת במטרה לדעת כיצד להגן על המותג 

בחלקו הראשון יעסוק במהותו של המותג לבעליו ולצרכניו, יציג את מפני גניבה או מפני דילול סימן המותג. הקורס 
סוגי המותגים הקיימים בעולם העסקים וכן את עוצמות המותג השונות. בחלקו השני של הקורס, יוצג המתווה 
העיקרי המקובל כיום מצד מומחי מיתוג להגנה על מותג מפני העתקות מסוגים שונים באמצעות תפיסת ערך 

פק כלים מעשיים של התהליך בהכנת דו"ח מקצועי. בחלקו השלישי של הקורס, ייבחנו היבטי מיתוג המותג ויס
שונים כדוגמת הצגת תהליך מובנה של בניית תדמית מותג משלב המיצוב ועד לשלב הבנייה והחדרתו לשוק של 

 המותג.
 

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 נוכחות בשיעורים היא חובה.ה
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 סדנה במשפט פרטי
 ד"ר שלי קרייצר לוי

 
הסדנה עוסקת בתחומי הליבה של המשפט הפרטי: חוזים, קניין, נזיקין ודיני המשפחה, ומעניקה לסטודנטים 
יתארחו הזדמנות להעמיק בסוגיות מפתח בנושאים מרכזיים אלה. חוקרים מהאקדמיה, עורכי דין ופרקליטים בכירים 
בסדנה, יציגו את עבודתם )מאמרים או חומר רקע אחר( וידונו בה עם הסטודנטים. ההכנה למפגשים בכיתה 

מפתחת כישורים אנליטיים וביקורתיים, יכולת בניית טיעון והגנה עליו והתמודדות עם ביקורות. כמו כן, הדיון עם 
 רצים ומשפטנים בכירים.האורחים מאפשר לסטודנטים להיחשף ולהעמיק את היכרותם עם מ

הסדנה מיועדת לתלמידים מצטיינים והקבלה תלויה בשיקול דעת המרצה, על בסיס קורות חיים, גיליון ציונים עדכני 
 וראיון אישי במידת הצורך. מספר המקומות בסדנה מוגבל. 

קראת המפגש עמם, דרישות הסדנה: התלמידים יתבקשו לקרוא חומר רקע לשיעור, שיימסר על ידי אורחי הסדנה ל
ולהגיש במהלך הסדנה מספר ניירות תגובה קצרים על חומר הקריאה. בנוסף, התלמידים יתבקשו להציג בפני שאר 

 המשתתפים בסדנה ניתוח ביקורתי של אחד מחומרי הקריאה. קיימת חובת נוכחות בכל מפגשי הסדנה.
 

ההצגה בעל פה בכיתה ותרומתם הפעילה של מרכיבי הציון הסופי: הציון בסדנה מבוסס על ניירות התגובה, 
 התלמידים לדיונים במהלך הסדנה. לא תתקיים בחינה במסגרת הסדנה.

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 סדנה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים
 סיגל שהב "רד 

  
זוכו מכל האישומים נגדם )"זיכוי מלא"(.  %0.4 -, רק כ2010נאשמים שהוכרע דינם בשנת  45,275בישראל, מתוך 

היקף זה של העמדה לדין פלילי, ביחד עם שיעור נמוך של זיכוי מוחלט, מעלים שאלות באשר להקפדה על חזקת 
מחקרים שנעשו בארץ ובעולם מלמדים  החפות בפרט, ובאשר לשמירה על זכויות בסיסיות בהליך הפלילי בכלל.

שמערכת אכיפת החוק הפלילי מרשיעה אומנם אשמים רבים, אך גם חפים מפשע לא מעטים מורשעים. בארה"ב, 
יורק, שבו נבדקו דגימות דנ"א של חלק -הספר למשפטים ע"ש קרדוזו בניו-במסגרת פרויקט החפות הנערך בבית

זיכויים לאחר הרשעה בעקבות הבדיקה. מאגר גדול  300 -כבר למעלה מ מהמורשעים בעבירות אונס ורצח, יש כיום
זיכויים של חפים מפשע. אין עוול גדול יותר שגורמת  2,000-יותר של זיכויים רשמיים בארה"ב מכיל כבר למעלה מ

מפשע. הקפדה רבה יותר על השמירה על זכויות החשודים והנאשמים עשויה -המדינה לאזרח מהרשעתו של חף
 מצם תופעה זו. בנוסף, גם אשמים זכאים לכך שתישמרנה זכויותיהם. לצ

 
בית הכלא הוא מוסד טוטאלי, מקום בו הכלוא נתון בידי אסירים ועצורים.  17,500 -הוחזקו בישראל כ 2012בשנת 

חצר, רשות הכליאה, וכל היבט בחייו נשלט על ידה: השינה, הרחצה, הקשר עם החוץ, קבלת טיפול רפואי, יציאה ל
במרבית מתקני הכליאה האסירים חיים אסורים ועצירים אלה מוחזקים בתנאי כליאה קשים: קבלת ארוחות וכיו"ב. 

בצפיפות קשה, בהעדר אור יום, ללא אוורור ובתנאים סניטאריים קשים. הביקורת השיפוטית על תנאי החזקתם היא 
 -ין ציבורי, פוליטי ותקשורתי ביחס לקבוצה זאת המשפט מוגבלת, ובהיעדר עני-מצומצמת, נגישות האסירים לבתי

קולה אינו נשמע. למעשה, אוכלוסיית האסירים בישראל סובלת מהדרה חברתית מובנית, ומתקשה לקדם את 
 ענייניה.

 
על רקע זה, הקליניקה פועלת להבטחת זכויותיהם של חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים בעת יישום הסמכויות 

 י רשויות אכיפת החוק בעניינם. הנרחבות אשר ביד
  

במסגרת הקליניקה מועבר שיעור אקדמי שבועי, אשר תכליתו דיון וניתוח של הסוגיות המרכזיות הנוגעות לזכויות 
 חשודים, נאשמים, אסירים ועצורים בישראל. 

  
ת עקרוניות מתחום בחלק המעשי יעסקו הסטודנטים בעניינים עקרוניים ובכלל זה בעניינים פרטניים המעלים שאלו

זכויות האדם בהליך הפלילי; בפעילות פרלמנטארית לקידום זכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים בכנסת; 
משפט )חלקם בשיתוף עם ארגוני זכויות אדם(; ובסיורים במתקני -בניסוח מסמכים משפטיים בנושאים אלה לבתי

 ות לעבודה המעשית.שעות שבועי 4 -כליאה. סטודנטים יידרשו להקדיש כ 
  

. קבלה לקליניקה תעשה לאחר ראיון בחטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג',
אישי, ובכפוף להתחייבות הסטודנט/ית לעמוד בדרישות האקדמיות והקליניות. הפעילות בקליניקה היא שנתית, 

 וקיימת חובת נוכחות מלאה בכל פעילויותיה.
 

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.  10-: לא ניתן ללמוד יותר מהערה
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 סוגיות בדיני ניירות ערך
 עו"ד סטס שמיס

 
השחקנים בשוק ההון הם מגוונים ורבים: חברות המגייסות הון, מנפיקי ניירות הערך, הרגולטור )רשות ניירות ערך(, 
בנקים, וכן האזרחים הפשוטים באמצעות הגופים המוסדיים השונים כגון קרנות פנסיה, נאמנות וכיוצא באלו. כך 

ורס נועד להקנות ידע במונחי יסוד בתחום שוק שלמעשה שוק ההון מהווה אלמנט מרכזי בכלכלה המודרנית. הק
ההון ודיני ניירות הערך, וכן מתן "כלים" שייסעו להבין את כללי המשחק בשוק ההון הן מבחינה משפטית והן מבחינה 

פיננסית. יצוין כי מאז הקמתה של המחלקה הכלכלית )בית המשפט המחוזי, ת"א( חלה תפנית בכל נוגע -מסחרית
וק ההון ודיני ניירות ערך, כך שבמסגרת השיעורים נדון ונבחן פסיקה חדשה ודינאמית בהלימה לתחום העוסק בש

 לסוגיות אקטואליות כלכליות משפטיות.  
 

הקורס יעסוק בתביעות אזרחיות מכוח דיני ניירות ערך ודיני התאגידים, לרבות תובענות ייצוגית בניירות ערך; משפט 
ת בניירות ערך, בין היתר, שימוש במידע פנים והרצת מניות; הליכים מנהליים עבירו –פלילי )"צווארון לבן"( 

יישומו  –יישומו של חוק לייעול אכיפה מנהלית; רגולציה  –המתנהלים בטריבונל משפטי מנהלי ברשות לניירות ערך 
טציה מסחרית, אולם של חוק הריכוזיות, תפקוד הגופים המוסדיים, מכשירים פיננסים ועוד. הקורס מתאפיין באוריינ

חשיבות כמו שוק ההון, וכן למשפטנים המתעניינים בתחום -מיועד גם למשפטנים המעוניינים לקבל ידע בתחום רב
 העבירות הכלכליות. 

 
 :מרכיבי הציון הסופי

 בחינה סופית. 100%
חומר הנלמד, לרבות ניתן יהיה לקבל ציון מיטיב על השתתפות מועילה ותורמת לדיונים שיתנהלו בכיתה על בסיס ה

 בקיאות בחומרי הקריאה. 
 

 : ספרים פתוחים.שיטת הבחינה
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 סוגיות עומק בדיני ראיות 
 דורון מנשה פרופ'

 
 :הקורס יחולק לשני חלקים שהן במוקד התיאוריה והפרקטיקה של דיני הראיות.  קורס נעסוק בסוגיות מפתחב

"משקל"(,  -המעבר מכללי ראיות לחופש הוכחה)מעבר מ"קבילות" ל של הקורס ידונו נושאים כללים: הראשוןבחלק 
תמריצים  "אמת במשפטית", עיקרון ההגנה על חפים מפשע, בניה הנרטיבית של עובדות ו"כשל הנרטיב",

 קליני.-הראייתיים, והשוואת ההוכחה המשפטית לדפוס ההסבר המדעי, והמדעי
משקלה של בדיקת   בדיקת הינשוף המשטרתית ונפקותה, פרקטים:  וק בנושאי מפתחנעסהשני בחלק 
של הנאשם במהלך המשפט, משקלן של   העדות כבושה והחלפת קו הגנה שתיקה בחקירה המשטרתית, סמים,

 הקורס ילווה בדוגמאות מתיקים אמיתיים מישראל והעולם.  . הודאות נאשם
 

 בחינה סופית. 100%  מרכיבי הציון הסופי:
 

 ספרים פתוחים. :שיטת הבחינה
 

 חובה. הנוכחות בשיעורים היא 
 
 

 עבירות המגבילות את חופש הביטוי 
 ד"ר חאלד גנאים

 
הקורס יעסוק בניתוח הדין המצוי המסדיר עבירות המגבילות את חופש הביטוי, למשל, הסתה, המרדה, לשון הרע, 

יציה, זילות בית המשפט והעלבת עובדי ציבור; ובהעלאת רעיונות לדין יוד-הסתה לגזענות, פגיעות ברגשי דת, סוב
רצוי. הנושאים העיקריים שידונו הם: הערכים המוגנים; היחס בין עבירת ההסתה לאלימות לבין עבירת ההמרדה ולבין 

ההבחנה בין   עבירת לשון הרע;  היחס בין לשון הרע על קבוצות לבין הסתה לגזענות;  היחס בין שידול לבין הסתה;
דעה לבין עובדה;  לשון הרע על מת, על תאגיד, על קבוצות, על אישי ציבור, על עובדי ציבור וכן ביקורת על רשויות 
השלטון;  הגנת אמת הפרסום;  ההגנה על אינטרס ציבורי בפרסום;  חוקתיות האיסורים העונשיים לאור חופש 

 אדם מן השורה.הביטוי, לרבות מעמדם של אמצעי התקשורת לעומת 
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100% 

 נק' מיטיב עבור השתתפות פעילה וראויה. 5עד 
 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 עסקאות מסחריות בינלאומיות
 אוליאל-ד"ר אורי בן

 
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. 
  

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 100%

 נקודות ציון מיטיב. 5עד 
 

 ספרים פתוחים. שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 בבית משפט שלום   Externship -תוכנית "הלכה למעשה"
 פרלמוטר-עו"ד קרן שמש

 
התוכנית מאפשרת התנסות נדירה בעבודת בית משפט ומלאכת השיפוט ומעניקה הזדמנות לחוות את הליך קבלת 

 החלטות משפטיות בעולם השפיטה. 
במהלך שנת הלימודים הסטודנטים יוצמדו לשופטים שונים בבית משפט שלום ת"'א ו/או מרכז, ויסייעו בעבודה 
המשפטית בלשכת השופט. מטרת התוכנית היא להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם של הסטודנטים בתחומי משפט 

 מגוונים ולהיחשף לעשייה השיפוטית ועבודת בית משפט. 
שת נוכחות של שמונה שעות שבועיות בלשכת שופט, בכפוף לתיאום ולצרכי השופט. כמו כן השתתפות בתוכנית דור

 מפגשים לאורך השנה האקדמית אשר הנוכחות בה הנה חובה. 12 -הסטודנטים ינכחו בסדנא אקדמית של כ
 נה. סגל התוכנית במרכז האקדמי וצוות הנהלת בתי המשפט, יפקח וילווה את הסטודנטים בעבודתם לאורך הש

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10 -לא ניתן ללמוד יותר מ הערה:

 
 צדק מאחה
 טל-ד"ר מיה מי

 
התפקידים של קורבנות פשע,  יסקור אתהקורס  צדק מאחה.של  פרקטיקהלעקרונות ול זה מהווה הקדמהקורס 

עבריינים, חברי הקהילה והמערכת הפלילית. נדון בעקרונות ובערכים בבסיס המערכת הפלילית הפורמאלית ובאלה 
שבבסיס צדק מאחה. נדבר על המודלים השונים של צדק מאחה בפרקטיקה. כמו כן נדון ביתרונות  של צדק מאחה 

 . ובאתגרים שעומדים בפני מימוש התיאוריה
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:
 

 ספרים סגורים.  שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

  פרקטיקה בדיני נדל"ן
 עו"ד אילן שרקון

 
הקורס יעסוק בסוגיות משפטיות שונות הנוגעות לנדל"ן, תוך שימת דגש על ההיבטים הפרקטיים במקרקעין ונדל"ן. 

במסגרת הקורס יידונו נושאים הנוגעים לפרקטיקה של דיני המקרקעין, התחדשות עירונית, קבוצות רכישה, 
ות במקרקעין, הפקעות, הסכמי מכר יד עסקאות עם רשות מקרקעי ישראל, תכנון ובניה ובדיקות תכנוניות בעסקא

שניה, רכישה מקבלן ואחריות מקצועית של עו"ד, עסקאות קומבינציה, שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין, ליטיגציה 
 במקרקעין ומיסוי מקרקעין. 
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 הקורס יכלול סקירה וניתוח של החקיקה והפסיקה הרלוונטיים לתחום הנדל"ן. 
טודנט להכיר את יסודות תחום הנדל"ן, להבין את אופן ניתוחם של סוגיות שונות עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הס

 הנוגעות לדיני מקרקעין ולהעריך ולנתח סוגיות העוסקות בהיבטים הפרקטיים בנדל"ן. 

במסגרת הקורס יועברו הרצאות של מרצים אורחים לשם העמקת הידיעות בסוגיות ספציפיות הנוגעות לדיני 
  מקרקעין ונדל"ן.

 בחינה סופית.  100%מרכיבי ציון סופי: 

 .ספרים פתוחיםשיטת הבחינה: 

 ד'. -הקורס מיועד לתלמידי משפטים בשנים ג' ו דרישות קדם:

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 קבלת החלטות בארגונים
 ד"ר יפית רפאל

 
בקורס זה נלמד על האופן שבו מתקבלות החלטות ונפתרות בעיות אצל עובדים, צוותים ומנהלים בארגון. הקורס 
נועד לסייע בידי הסטודנטים להתמודד עם הדינמיקה בעולם תחרותי, בעת קבלת החלטה, במהירות וביעילות. 

תוף עובדים בקבלת החלטות, וכן הטיות באמצעות מודלים תאורטיים וניתוחי אירוע ילמדו תהליכי קבלת החלטה, שי
    וטעויות הנגרמות לתוצאות רציונאליות תחת השפעות פסיכולוגיות מודעות ו/או שאינן מודעות.

 לאורך הקורס יודגשו:

 קבלת החלטות רציונאלית. .1
   השפעות פסיכולוגיות מודעות ובלתי מודעות בתהליכי קבלת החלטות. .2
 תרגול מעשי. –פליקטים פתרון בעיות בקבוצה ופתרון קונ .3
 שיתוף עובדים בקבלת החלטות  .4

   ניתוחי אירוע     .5                    
 

 סופית. בחינה 100% הסופי: מרכיבי הציון
 

 חומר סגור :שיטת הבחינה
 

 מההרצאות. 80% -נוכחות חובה ב
 
 
 

 ( ICCקורס קיץ מרוכז בפריז: בוררות מסחרית בינלאומית )
 אוליאלאורי בן ד"ר 

 
-(, שמקום מושבו בפריז, הוא ארגון בינלאומי שנוסד בICC-)ה International Chamber of Commerce-ה

מדינות ברחבי  140-באלו ארגונים ב-לשכות מסחר, התאחדויות תעשיינים וכיוצא 8,000-ומאגד למעלה מ 1919
ים ואף מדינות, בתחומי המסחר, בפעילויות של אנשי עסקים, תאגיד ICC-העולם. כחלק מפעילותו תומך ה

-ההשקעות הבינלאומיות, התובלה הימית והאווירית, הסחר האלקטרוני והקניין הרוחני. מוּכרת במיוחד פעילות ה
ICC בתחום הבוררות הבינלאומית: בית הדין הבינלאומי של ה-ICC  לבוררות נחשב בעולם למוסד בוררות יוקרתי

ויות מסחריות מורכבות וליישוב סכסוכים עסקיים בהיקפים כספיים גדולים. ומוביל, המשמש פורום לניהול בורר
סכסוכים אלה הם לעיתים בעלי השלכות כלכליות דרמטיות, ומערבים חברות ענק ישראליות. כך למשל, בית הדין 

ף של , בהיקTelecom Italiaטיפל, בין השאר, בסכסוך בין אחת מחברות התקשורת המובילות בישראל לבין חברת 
 מיליון יורו. 100-למעלה מ

 
לפתוח את שעריו בפני  ICC-לבין המרכז האקדמי ניאות ה ICC-כחלק מהסכם ייחודי לשיתוף פעולה שנכרת בין ה

-ופעילות בית ICC-קבוצה מצומצמת של תלמידי המרכז האקדמי, אשר תקבל הזדמנות להתמקצע ברזי עבודת ה
 הדין הבינלאומי לבוררות.

 
; סדרי ICC; הסכמי בוררות ICCבקורס יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים: מבנה בית הדין לבוררות : נושאי הקורס
ידי עורך הדין; יישוב -על ICC; ניהול הליך בוררות ICC; אכיפת פסק בורר ICC; סמכות בורר ICCהדין בבוררות 

ידי -בדרכים אלטרנטיביות להליך הבוררות המסחרית; עיצוב מדיניות בתחום המסחר הבינלאומי על ICC-סכסוכים ב
 , אשר נמצא בפריז.OECD-. הקורס גם יכלול סיור לימודי במטה ארגון הICC-ארגון ה
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סחרית עורכי דין המתמחים בבוררות מ ידי-, כמו גם עלICC-סגל ארגון ה ידי-ההרצאות תועברנה ברובן על: מרצים
 בינלאומית, ממשרדי עורכי דין בינלאומיים מובילים בעולם.

 
, במטה העולמי של ארגון פריז, צרפת(, וייערך ב2017: הקורס צפוי להימשך כשבוע )במהלך חודש יולי מבנה הקורס

 .בשפה האנגלית. הקורס יתקיים ICC-ה
 

תלמידים, לפי קריטריונים  10לל המועמדים ייבחרו הקבלה לקורס מותנית בהליך מיון, אשר יכלול ראיון אישי. מתוך כ
 ידי מרכז הקורס.-של מצוינות אקדמית, כפי שייקבעו מראש על

 
 )ישראל(. ICC-נ"ז. בוגר הקורס יקבל תעודת גמר מטעם ארגון ה 2-: ההשתתפות בקורס תזכה בהיקף הקורס

 
במהלך ימי ההוראה בפריז והשתתפות  : מפגש הכנה בישראל טרם הנסיעה לפריז; נוכחות מלאהדרישות הקורס

 וכו'(; הגשת תזכיר מסכם.  ICC-בפעילויות האקדמיות הנלוות )סיורים, מפגשים עם בכירי ה
 לוח הזמנים של הקורס בפריז מתוכנן כך שלתלמידים יתאפשר גם לקיים מפגשים חברתיים )טיולים וכו'(.

 
אחרות. עם זאת, תלמידים שישתתפו בקורס בפריז יהיו הקורס אינו פוטר את המשתתף בו מחובותיו האקדמיות ה

זכאים באופן אוטומטי לגשת למועד מיוחד בבחינה שתתקיים בקורס אחר אליו הם רשומים במכללה, בנסיבות 
 שבהן הבחינה בקורס האחר הינה במועד חופף לקורס בפריז.

 
הקורס על יסוד תזכיר מסכם שיידרש כל תלמיד  : הציון בקורס יהיה "עובר" או "לא עובר", וייקבע בסיוםציון הקורס

 להגיש.
 

: ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום. התלמיד יישא בעלויות הכרוכות בנסיעה לפריז, לרבות עלות הקורס
 טיסה ולינה.

 
 : רשאים להגיש מועמדות לקורס תלמידי שנה ב' ומעלה.תנאי קדם

 
 מועד אחרון להגשת מועמדות: יפורסם בהמשך.

 
 *  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. תכנית הקורס כפופה לשינויים.

 
 

 קליניקה בנושא אחריות חברתית של תאגידים
 ד"ר עופר סיטבון

 
בעידן הגלובליזציה וההפרטה, גוברת עוצמתם הכלכלית והפוליטית של התאגידים העסקיים הגדולים, וכתוצאה מכך 

ומתפשטת התפיסה שלפיה תאגידים נדרשים לשמור לא רק על  גוברות הציפיות החברתיות מהם. הולכת
( של stakeholdersאלא גם על אלה של מחזיקי העניין ) ( shareholdersהאינטרסים של בעלי המניות)

העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה וגם הסביבה. יותר ויותר תאגידים מבינים זאת, אף כי פעילותם של  –התאגיד 
חשבו, למשל, על אוטובוסים מזהמים הנצבעים  - greenwashתרת עדיין כמעין עלה תאנה )לא מעט מהם נו

בצבע ירוק(. כך או כך, המאבק על עיצוב היקפה של האחריות התאגידית עתיד להיות אחד הנושאים החשובים 
  .21-ביותר במאה ה

תחת חסותו של המכון  2011ת הקליניקה לאחריות תאגידית, הפועלת החל משנ 2008על רקע זה הוקמה בשנת 
לאחריות תאגידית. קליניקה זו, היחידה מסוגה בישראל, מבקשת לעקוב באופן ביקורתי וחסר פניות אחר העשייה 

התאגידית בתחומי האחריות החברתית והסביבתית, וזאת באמצעות ניסוח הצעות חוק, פרסום דוחות ציבוריים 
טים מגוונים של האחריות התאגידית, במובנה הרחב, ובהם שאלת ועריכת כנסים. הקליניקה עסקה עד כה בהיב

ידי תאגידים; האחריות החברתית והסביבתית של -הקשר בין אחריות חברתית לבין שימוש בתכנוני מס אגרסיביים על
 responsibleתעשיית המזון בישראל; עסקים חברתיים בישראל; קידום נושא ההשקעה האחראית )

investmentה בחשבון שיקולים של אחריות תאגידית בעת ההחלטה באיזה חברה להשקיע; ועוד.(, המביא 
  

  שעות שבועיות ולנוכחות פעילה בשיעורי הקליניקה. 4הסטודנטים בקליניקה נדרשים לעבודה מעשית בהיקף של 
  

 בקבלה לקליניקה, תינתן עדיפות לתלמידי החטיבה המסחרית.

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10 -לא ניתן ללמוד יותר מ הערה:

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 Eco Hub  -סביבתית קליניקה 

 עו"ד אייל עופר
 

   תחום איכות הסביבה מהווה היום את אחד מתחומי הפיתוח הכלכליים החשובים של מדינת ישראל.
מיזמים בתחומים שונים, בתחום עולם תוכן זה של קיימות ואיכות סביבה מתרחב כל העת וכולל היום מגוון רחב 

 בתחום העלאת המודעות ועוד. חברתי,  -הטכנולוגי, בתחום הסביבתי
למשפטים לבין אתגרי איכות  החיבור מעשי בין עולמות התוכן הנלמדים בפקולט יוצרתהקליניקה הסביבתית 
הסטודנטים את נושאי  לומדיםזו  ובמסגרת תיאוריה למעשה חברתמ הקליניקה הסביבתית הסביבה ולימוד התחום.

 בפועל של מיזמים סביבתיים.משפטי ליווי  דרךאיכות הסביבה 
 הקליניקה הסביבתית פועלת זו השנה השלישית ופועלת בכמה מישורים: 

משפטי למיזמים ללא כוונת רווח המקדמים איכות סביבה וקיימות. מתן ליווי  :סביבתיים -ליווי מיזמיים חברתיים

בתוכנית בין שלושת המיזמים שייצגו את ישראל  בין יתר המיזמים, ניתן להזכיר את מיזם "אדן" שזכה להיות 
מדינות בעולם.  15-מיזמים מ 1600 -עם משרד הכלכלה, לאחר מועמדות של כבינלאומית מט

(http://www.theswitchers.eu .)  מיזם נוסף, סולקו, הנו התאגדות קואופרטיבית לשם ייצור אנרגיה מתחדשת
 -חברתי -המאפשרת לכלל שכבות האוכלוסייה להנות מסוג האנרגיה הזו, באמצעות הקמת מנגנון התאגדות ייחודי

 סביבתי.
 

: כגון צמצום השימוש בחומרי הדברה מזהמים, הגברת השקיפות ושיתוף ורגולציה סביבתיתקידום מדיניות 
 המידע הסביבתי בידי רשויות ציבוריות ועוד.

 
 . הגדלת הידע בקרב קהילות שונות ומקבלי החלטות בדבר רגולציה סביבתית, קיימות וסביבה

 
ליניקה היא באמצעות ראיון. מספר הסטודנטים הקבלה לק. נ"ז  4הקליניקה נערכת בסמסטר א' בלבד ומזכה ב 

 מוגבל.
 

 נ"ז קורסים מעשיים במסגרת התואר. 10 –: לא ניתן ללמוד יותר מ הערה
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 קליניקה לזכויות מהגרים 
 שרה לואיסעו"ד 

 
לקבל מעמד בישראל מכוח בעשורים האחרונים, עם הגידול במספר מהגרי העבודה, מבקשי המקלט והמבקשים 

  זוגיות או מכוח יחסי משפחה אחרים, הולך וגובר הצורך בייצוג משפטי לאוכלוסיות חלשות אלה.
במסגרת הקליניקה לזכויות מהגרים, יעניקו הסטודנטים סיוע משפטי למהגרים בנושא מעמד בישראל, שחרור 

למידים ירכשו מיומנויות של עבודה עם לקוחות, ממעצר, זכויות בתחום העבודה והרווחה, בקשות מקלט ועוד. הת
כתיבה משפטית, ייעוץ וייצוג. העבודה בקליניקה תשלב שלושה היבטים מרכזיים של פעילות: ייצוג קליינטים 

 במקרים פרטניים, ייצוג בתיקים בעלי היבטים עקרוניים וגיבוש מסמכי מדיניות בענייני הגירה.
, שתיערך בשבוע שלפני פתיחתה של שנת הלימודים. במהלך השנה הקליניקה תחל בהשתלמות בת יומיים

הסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על התיקים שבטיפולם )כארבע שעות בשבוע(, הכוללת מפגשים עם לקוחות, 
ביקורים במתקני כליאה, כתיבת מסמכים משפטיים ועוד; ישתתפו בשיעור שבועי, במסגרתו, בין היתר, ירכשו כלים 

לטיפול בפניות, יילמדו הדינים הרלוונטיים, וייערך דיון בתיקים המתנהלים בקליניקה; יקיימו פגישות עבודה  מעשיים
 פרטניות עם ראש הקליניקה; ישתתפו בסיורים, בכנסים ועוד.

 
 להשלמתו התאורטית של הלימוד, תלמידי הקליניקה חייבים להשתתף בקורס תומך בדיני הגירה בסמסטר א'.

 יניקה היא באמצעות ראיון. מספר הסטודנטים מוגבל.הקבלה לקל
 

 נ"ז קורסים מעשיים במסגרת התואר. 10 –: לא ניתן ללמוד יותר מ הערה
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theswitchers.eu/
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  –קליניקה לקידום זכויות נשים ושיויון מגדרי 

 שדולת הנשים בישראל
 עו"ד גילי פטרן

 
עימן מתמודדות נשים בישראל בכלל ובשוק התעסוקה בפרט: הדרת נשים, הפליה על הקליניקה תעסוק בסוגיות 

משפחה, קבוצות נשים מוחלשות בשוק התעסוקה -רקע מגדרי, פערי שכר, הטרדות מיניות, איזון עבודה
במהלך השנה  הקליניקה תרחיב בפרקטיקות של אכיפת זכויות, קידום מדיניות ציבורית, חקיקה וחינוך. .עודו
שתתפו הסטודנטים במענה לקו פתוח הנותן ייעוץ משפטי לנשים, כתיבת ניירות עמדה לכנסת, הגשת תביעות י

 משפטיות ועוד.
 

 שעות בשבוע במשרדי העמותה ובהתאם לצרכיה המשפטיים של העמותה.  4הסטודנטים/יות ידרשו לפעול 

 התואר.נ"ז קורסים מעשיים במהלך  10 -לא ניתן ללמוד יותר מ הערה:

 
 

 קליניקה לעריכת דין קהילתית 
 עו"ד ליאת לייזר

 
כלכליות, בעיקר -הקליניקה לעריכת דין קהילתית פועלת להגנה על זכויות האדם בתחום הזכויות החברתיות

 באמצעות הענקת סיוע במקרים פרטניים.
ות, שבדרך כלל אינן מטרת הקליניקה הינה הכשרת הסטודנטים למתן סיוע משפטי ראשוני לאוכלוסיות מוחלש

נגישות למערכת המשפט. הסטודנטים המשתתפים בקליניקה יתנסו בהתמודדות עם סוגיות משפטיות שונות 
מתחומי המשפט האזרחי )דיור ציבורי, ביטוח לאומי, הליכי גבייה והוצאה לפועל, צרכנות ועוד(, יגבשו דרכים 

 אלה בליווי ובהנחיה צמודה של עו"ד.  אפשריות לפתרונן ויסייעו ליישם את הפתרון הנבחר, כל
הקליניקה תחל בהשתלמות מרוכזת של יומיים. במהלך השנה, הסטודנטים ישתתפו בשיעור שבועי, במסגרתו 

יילמדו הדינים הרלבנטיים, ייערך דיון בתיקים המתנהלים בקליניקה, ויתארחו מרצים מתחומים שונים. עוד יידרשו 
 - 4ים שיערכו במרכז האקדמי. בנוסף, הסטודנטים יידרשו לעבודה מעשית כ הסטודנטים להשתתף בכנסים שונ

שעות בשבוע על התיקים שבטיפולם, במסגרתה יראיינו פונים, יבצעו מחקר משפטי, ינסחו מכתבים וכתבי טענות 
ויתלוו לעוה"ד לדיונים בבתי משפט. העבודה המעשית תתבצע אחת לשבוע במרכזי סיוע משפטי. הסטודנטים 
ישובצו במרכזי הסיוע בהתאם לאילוצי הקליניקה, ויאיישו שעות קבלת קהל במשך שעתיים, ביום קבוע ובשעה 

קבועה. נוסף על האמור כל סטודנט ישתתף בפגישת עבודה עם עוה"ד המנחה אחת לשבוע. קיימת חובת נוכחות 
ובכל יתר פעילויות הקליניקה. בשיעורי הקליניקה, בפגישות השבועיות עם מנחת הקליניקה, בעבודה המעשית 

הציום יינתן על סמך העבודה המשפטית שיבצע הסטודנט במהלך השנה וההשתתפות בשיעורי ובפגישות העבודה. 
  בקבלה לקליניקה, תינתן עדיפות לתלמידי שנה ג'.

 
 חברתי" "זכויות אדם ושינוילהשלמתו התאורטית של הלימוד, תלמידי הקליניקה חייבים להשתתף בקורס תומך 

 בסמסטר א'.
 הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. מספר הסטודנטים מוגבל.

 
 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10 -: לא ניתן ללמוד יותר מהערה

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

  מדיניותקליניקה לשינוי 
 עו"ד קרן שמש פרלמוטר

 
מידי שנה, במספר נושאים עקרוניים הדורשים שינוי משפטי וחברתי. בקליניקה הסטודנטים  ,הקליניקה עוסקת

נחשפים לפרקטיקות שונות לשינוי מדיניות כגון: כתיבת נירות עמדה, כתיבת הצעות חוק,  הגשת עתירות וניהול 
ביותר  םם והרלוונטייהקליניקה אינה מתמקדת בנושא מסוים אלא בוחרת את התחומים המענייניתיקים תקדימים. 

לשינוי מדיניות באותה שנה. מטרת הקליניקה הנה להרחיב את ארגז הכלים של הסטודנטים במיצוי כוחו של 
 המשפט ככלי לשינוי חברתי. 

 
עבודה משותפת עם צעירות חסרות עורף משפחתי לשינוי מדיניות משרד : דוגמאות לפעילותה של הקליניקה

ות בתחום של אמצעי מניעה ורפואה מגדרית, שינוי רגולציה בשוק התמרוקים בישראל, הרווחה בתחום, שינוי מדיני
 ועוד.  38כתיבת נייר עמדה על צדק חלוקתי ותמ"א 

 
במסגרת השיעור השבועי, ננתח את תפקידו/ה של עורכ/ת הדין, ואת היכולת לערוך שינוי חברתי בכלים משפטיים. 

העומדות לרשות עורכי הדין במאבקם לשינוי חברתי, ובעיקר הגשת הסטודנטים ייחשפו למגוון האסטרטגיות 
 נחשף למאבקים מעוררי השראה ולגורמים השונים אשר הובילו אותם. יזום חקיקה.יעתירות ו
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שעות בשבוע לעבודה מעשית, במסגרתה יתנסו בכתיבת מכתבים וחוות דעת ובניסוח   4סטודנטים יידרשו להקדיש 

 . ה ועתירות.ניירות עמדהצעות חוק 
 עוד הם ישתתפו בפגישות עם לקוחות וארגונים, בדיונים בכנסת ובבתי המשפט, בסיורים ובימי עיון. 

 .חובה -ההשתתפות בכל פעילויות הקליניקה 

 הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. 

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10 -לא ניתן ללמוד יותר מ הערה:
 

 היא חובה. הנוכחות בשיעורים
 
 

  חפות  פרויקט  של קליניקה
 סיגל שהב "ר ד
 

הרשעת חף מפשע היא העוול הגדול ביותר שגורמת המדינה לפרט. המחקרים החדשים מלמדים שלא מדובר 
החל מהתפיסה המוטעית של אשמת החשוד;  ,במאורע נדיר כפי שטעו לחשוב בעבר. הגורמים לכך מגוונים מאוד

המתמקדת בחשוד ובגביית הודאה; ועד למתן משקל מופרז לראיות לא מדויקות כגון הודאות דרך חקירת משטרה 
לעדויות ראייה ולראיות לא מדעיות המוצגות בטעות כראיות מדעיות, לצד תפיסה מוטעית של  ,חשודים ונאשמים

  ה. נמושג הספק הסביר. בשל חוסר מודעות לנושא לא ננקטו אמצעי הזהירות הדרושים להקטנת הסכ
תלמידי הקליניקה, באופן מודרך, יאתרו ויבחנו תיקים שבהם ייתכן שמדובר בהרשעה מוטעית של חף מפשע. 

 ן. המשפט העליו-במקרים המתאימים יכינו התלמידים את התיק לקראת הגשת בקשה למשפט חוזר לבית
שעות בשבוע, מפגשים   4של  הפעילות בקליניקה כוללת נוכחות פעילה בשיעורי הקליניקה, עבודה מעשית בהיקף

  ד. כנסים ועו ,אישיים שבועיים עם מנחת הקליניקה, פגישות, דיונים, סיורים
 

 הקבלה לקליניקה היא באמצעות ראיון. 
 

 נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר. 10 -לא ניתן ללמוד יותר מ הערה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 
 

 קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות וביקורת 
 ד"ר חגית לרנאו

 
 תיאוריות בקרימינולוגיה בין לקשר הנוגעות שאלות עם להתמודדות ניתוח וכלי בסיסי רקע להקנות נועד הקורס

 .וסטייה עבריינות כלפי חברתית ותגובה מדיניות לבין

 מתקופת ההשכלה החל ,וסיבותיה העבריינות ןלאפיו שונים תיאורטיים מודלים בארבעה נתמקד הקורס במהלך
ותיאוריות הקושרות בין עבריינות לבין  סוציולוגיות פוזיטיביסטיות, תיאוריות הקלאסית, תיאוריות התיאוריה (היום ועד

 על להשפעתם התייחסות ותוך פוליטי-חברתי-היסטורי בהקשר ייבחנו השונים ערכים ומבנים חברתיים(. המודלים
 .החוק אכיפת מערכת ועל חברתיתמדיניות 

  הקורס מבוסס על הספר "עבריינות ואכיפת חוק" ומשתתפי הקורס יידרשו לעקוב אחר הטקסט.
 
 :הסופי הציון מרכיבי 

 .סופית בחינה 100%
 נקודות יינתן על סמך הגשת דפי עמדה המבוססים על חומר הקריאה. 5 עד מיטיב ציון  

 : ספרים סגורים.הבחינה שיטת 

 .לפשיעה" הגורמים -  בקרימינולוגיה לקורס "תיאוריות בנוסף זה קורס ללמוד ניתן לא  :הערה 

 הנוכחות בשעורים היא חובה. 
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 ראיות מדעיות
 השופט ד"ר אחיקם סטולר

 
המדע מציע ידע וטכנולוגיה להגדרה ולאכיפה של מערכות חוקים מסוימות, או להוכחה/סתירה של אירועים 

המשפט במשפטים -הדין מתמודדים מעשה יום ביומו עם ראיות מדעיות המוגשות לבתי-לפיכך, עורכימסוימים. 
פליליים ואזרחיים. לאור משקלן הסגולי של הראיות המדעיות, כוונת הקורס היא להקנות לסטודנטים שאינם בעלי 

 ות המומחה.רקע אקדמי במדעים, כלים בסיסיים שיכשירום להתמודדות עם הראיה המדעית ועם עד
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים עקרונות ומונחי יסוד של השיטות המדעיות הנפוצות. הקורס יעסוק במגוון רחב 

אפיונים וזיהוי, שימוש בנשק חם, סימני  -של נושאים פליליים ואזרחיים כגון: עדות מומחה, זירת העבירה, סמים 
, כלים מדעיים לחקר תאונות ואירועים, פוליגרף, בדיקת רקמות כלים, הצתות ופיצוצים, טביעות אצבע וטביעות נעל

 וד.נ.א, בדיקת מסמכים, בדיקת אלכוהול וכד'.
דין שבהם נעשה -הקורס יועבר תוך שימוש במצגת, במסגרתו יוקרנו סרטים להמחשת נושאי הלימוד וינותחו פסקי

 שימוש בראיות מדעיות.
 תימסר לסטודנטים בתחילת הקורס.ביבליוגרפיה ותוכנית מפורטת של השיעורים 

 ההוראה בקורס מבוססת על דיון ביקורתי בהשתתפות התלמידים.
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 בחינה סופית. 100%

 מהשיעורים לפחות הינה תנאי מקדמי לזכאות להבחן. 80% -נוכחות ב
 

 : ספרים סגורים.שיטת הבחינה
 

 )אפשרי במקביל(.לימוד קורס החובה "דיני ראיות" תנאי קדם: 
 

 הנוכחות בשעורים היא חובה.
 
 
 

 מבט גלובלי -שיעבודים ובטוחות לאשראי
 ד"ר דב סולמון

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

קרובות הענקת אשראי בקבלת שעבוד העצמי שברשותם משמש למימון חלקי בלבד. גופים מממנים מתנים לעתים 
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.
כליים והמשפטיים שמציב מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע וכלים יעילים להתמודדות עם האתגרים הכל

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 
ון בקורס ייערך בפרספקטיבה השוואתית לשיטות משפט זרות. במסגרתו נדון, בין היתר, בשאלות משפטיות הדי

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

 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:

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

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 הגורמים לפשיעה –תיאוריות בקרימינולוגיה 
 ד"ר עודדה שטיינברג

 
בתיאוריות הממקדות את הסיבות הקורס יעסוק בהסברים שניתנו במהלך השנים לסטייה, לפשיעה ולעבריינות. נדון 

לתופעת הפשיעה בגורמים מולדים, תורשתיים, פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, אקולוגיים, תרבותיים ואחרים, ובגישות 
 המסבירות את התופעה בתגובה החברתית, במבנה החברתי ובקבוצות אינטרס וכוח.

אלה וב"פתרון" המוצע על ידיהן לתופעה מורכבת נתייחס גם להצעות השונות למדיניות חברתית הנגזרות ממודלים 
 זו.

במהלך הקורס נדון, בין השאר, בהגדרות ובמושגים כמו סטטיסטיקה פלילית, טיפולוגיה של עבריינים, פיקוח חברתי, 
 קורבנות וכיו"ב. 

 הדיונים בקורס יתבססו על מחקרים רלוונטיים שנערכו בארץ ובעולם. 
 

 חינה סופית.ב 100%: מרכיבי הציון הסופי
 המבחן כולל את החומר שנלמד בהרצאות ופריטי קריאה נבחרים. 

 
 : ספרים סגורים. שיטת הבחינה

 
 ניתן ללמוד קורס זה בנוסף לקורס "קרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות וביקורת". הערה: לא

 
 

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
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 קורסים מרוכזים באנגלית
 

 נ"ז. 2 -אנגלית שילמדו קורסי בחירה באנגלית יזוכו עבורם ב*סטודנטים דוברי 
 
 
 
 

Regulating Global Energy Markets 
ד"ר אפי חלמיש   

“Regulating Global Energy Markets” is a course that examines the regulatory and 
business framework for international energy markets. Section I provides an overview of 
the global energy markets and their various key players. The class will look at both supply 
chain and demand management in global markets. Section II will review the general 
international law concepts and principles applicable to energy and natural resource 
activities. We will learn about rulemaking institutions, such as Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (“OPEC”) and the International Energy Agency (“IEA”) and 
associated conventions/treaties. Section III will discuss the protection of foreign direct 
investment (“FDI”) in the energy industry, including States’ taxation, nationalization, and 
expropriation. The class will also examine carefully trade, investment, and other economic 
legal instruments, such as the Energy Charter Treaty, which balance investors and states’ 
interests. The role of MIGA, the World Bank’s multilateral guarantee agency, will be 
examined as well. Section IV examines the international regulation of specific energy and 
other natural resources sectors, including oil, natural gas, electricity, and alternative 
energy. In Section V the students will discuss the unique features of energy and 
infrastructure financing. We will look at sources of funding, insurance, and deal 
structuring. The class will compare various energy contracts and their business models, 
and simulate negotiations of potential transactions. Finally, Section VI will examine the 
intersections between multinational corporations, governments, and the NGO community 
with respect to the impact of the energy sector on social, human rights, and environmental 
aspects of our lives. 

 ד מדוייק יפורסם בהמשך.. מועהערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע : הערה
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 השתתפות בכיתה. 20%
 בחינה. 80%

 
פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 

 .ב' מתקדמים
 

תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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Introduction to U.S. Tort Law 
Professor J. Shahar Dillbary  
 
The objectives of the course are to introduce the students to the basic principles of the 
common law of torts as applied in U.S. jurisdictions. The course will consider and debate 
the policies underlying those principles; and develop skills in critical reasoning and 
advocacy. The course will further explore the extent to which economics can be used to 
explain and analyze the tort system and offer, when appropriate, alternatives. Special 
attention will be given to alternative liability rules (e.g., strict liability, no liability and 
negligence) and the efficiency of certain defenses (e.g., comparative versus contributory 
negligence). Time permitting, we will cover apportionment rules, tort-based evidentiary 
rules (e.g., res ipsa) and causation theories. Concepts from game theory will be introduced 
throughout the course. No background is required.  The final grade will be a function of (a) 
the level of preparation for class, (b) class participation, and (c) a final group assignment. 
 

 
 11-15/12/17של קורס מרוכז למשך שבוע בסמסטר א': בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת 

 .09:00-13:30יום ו'  16:00-20:30,ה' בין השעות -ב ימים
 

פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 
 .ב' מתקדמים

 
לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של תלמידים. הקבלה  40 -הרישום לקורס מוגבל ל

 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו.
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה. 
 

the Market and American Tort Law  
Professor Dorfman Avihay  
 
The course will offer a sustained analysis of U.S. tort law and remedies in the commercial 
sphere. The course will conduct in-depth examinations of certain key torts regulating the 
conduct of market actors and will then consider whether the doctrine meets the demands 
of justice and efficiency. The course will both consider some "general" torts such as 
negligence and nuisance and extend the analysis to capture torts and doctrines, such as 
products liability, economic torts, and breach of fiduciary duties. At a more general level, 
engaging in these micro-based analyses of the law of torts could illuminate the broader, 
macro-based questions such as what tort law in the commercial domain is for, what to 
make of the distinction between contract and torts, and between private and public law. 

 
The grade will be determined 40% on class participation, and 60% on a take-home 
assignment (to be completed within two weeks). 

 
 

 7-11/01/18הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע בסמסטר א': בין התאריכים 
 .16:00-20:30ה' בין השעות -אימים 

 
אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית פטור מלימודי תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 

 .ב' מתקדמים
 

תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו.

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה. 
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American Sales Law 
 חוק המכר האמריקאי 

ליסה ברנשטייןפרופ'   

This class in American Sales law approaches the subject from both a jurisprudential and 
practical lawyering standpoint. It is based on the idea that while the Uniform Commercial 
Code, the statute that governs transactions in the sale of goods in the United States, is 
called a “Code,” that term bears no resemblance to the Codes of continental legal 
systems, or even other American private law statutes like the Tax Code. Rather, the 
Uniform Commercial Code is sui generis. It can only be understood and applied by delving 
into and understanding the highly legal realist jurisprudential philosophy of its principle 
drafter Karl Llewellyn and the basic tenants of the American Legal Realism. Indeed, it is 
often described at the best example of legal realism in practice and the movements most 
significant achievement. 

The goals of the class are: (1) to give you an introduction to the animating ideas behind the 
Code, (2) to give you an understanding of the many aspects of a business organization its 
provisions effect  (wholly apart from the terms of the contracts the organization enters 
into), and (3) to suggest ways you can protect your client’s business interests when doing 
business governed by the statute, a task that turns out to be more complex than it appears 
at first glance, since in practice the Code imposes many rules that are default in theory, 
yet quasi mandatory in practice. 

In addition, because the basic ideas animating the Code are shared by the CISG, and the 
recently proposed, Common European Sales Law, studying the ideas behind the Code will 
enable students to better understand  decisions rendered under these laws as well. 

 One of the core goals of this course is to get you to think like a commercial lawyer which 
means getting you to think like a client. Another is to teach you the most important things 
you need to know to avoid letting an American lawyer get the best of you in a negotiation. 

 Most of the reading will consist of sections of the Uniform Commercial Code (the Statute 
that governs transactions in the sale of goods) and case law, although a few highly edited 
excerpts from law review articles will be included as well. In lieu of an exam students will 
do two short written exercises at home, work problems in groups in class, and discuss 
their conclusions with the class. In place of a final exam, students be given a description of 
a clients business goals and have to choose between including one of two proposed 
clauses for each of several issues and explain their reasoning. The total number of pages 
for these exercises will be no more than 4.5 double spaced pages. 

Recognizing that English is not the classes' first language, there will be no more tan 
average of 18 pages of reading per class. However, every page assigned will be necessary 
to understanding the class discussions and working the group problems.  

The grade will be determined 40% on class participation,  and 20% on the problems, and 
40% on the final contract.   

 
 

של הקורס אנגלית  פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחהתנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 
 .ב' מתקדמים

 
תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל

 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 
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  24-29/12/17בסמסטר א' בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע 

 .10:00-13:30 –ו' , 16:00-19:30ה'  -'א
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 

Comparative Human Rights Law 
Dr Scott Stephenson 

 
Since the second half of the twentieth century, human rights have spread across the 

world. Most countries have a constitution with a bill of rights that is enforced by the 

judiciary, and a number of regional human rights regimes now exist. This course will 

examine some of the major questions that arise from these developments, including: 

 What explains the incredible growth of human rights over approximately the last six 

decades? Here it will consider the conventional narrative, which is that human rights 

emerged in response to the atrocities of World War II, as well as some historical accounts 

that challenge it. 

 What are the concerns with the judicial enforcement of human rights? Here it will consider 

some of the debates about the democratic legitimacy of rights-based judicial review. 

 Are there ways of alleviating these concerns? Here it will consider some of the innovations 

in constitutional design that have sought to reduce concerns about the judicial enforcement 

of human rights. 

 How do courts in different countries approach the resolution of difficult human rights 

issues? Here it will consider a few key issues in human rights law (eg freedom of speech, 

non-discrimination) in a comparative perspective to identify and analyse the different 

methods of adjudication and the different uses of materials from foreign jurisdictions. 

 

In examining these questions, the course will draw on materials from a number of 

common law jurisdictions, including Australia, Canada, India, Israel, New Zealand, South 

Africa, the United Kingdom, and the United States, as well as the Council of Europe. 

 
The grade will be based in full on the take-home assignment. 

 
פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 

 .ב' מתקדמים
 

תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל
 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 

 
  27-31/05/18בסמסטר א' בין התאריכים רס מרוכז למשך שבוע הערה: הקורס יילמד במתכונת של קו

 .16:00-20:30ה'  -'א
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 דיני משפחה גלובליים
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Global Family Law 
 ד"ר פמלה לאופר

This course will have elements of both comparative family law and international family 
law .  Globalization is effecting how we perceive ,regulate and establish families .  The way a 
legal system responds to the creation, dissolution and regulation of the family says a great 
deal about different societies and their legal systems. The course will compare how select 
countries address family law issues, such as marriage, divorce, custody ,adoption, 
abortion, surrogacy and child welfare. Special emphasis will be given to U.S/Israel 
comparative family law systems .  Moreover, increasingly, international frameworks are 
being developed to help address issues of child abduction, child support, adoption and 
surrogacy .This course will examine how international accords affect traditional family law 
issues. We will also explore legal issues surrounding international family-making and 
citizenship in the context of surrogate motherhood and ova donation.  

The grade will be based in full on the take-home assignment. 
 

 
 

פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית תנאי לרישום לקורס באנגלית הוא הערה: 
 .ב' מתקדמים

 
תלמידים. הקבלה לקורסים איננה לפי כל הקודם זוכה, אלא על יסוד הישגיו של  40 -הרישום לקורס מוגבל ל

 התלמיד בלימודים ורמת האנגלית שלו. 
 

  22-23,25-26,29/04/18 בסמסטר א' בין התאריכים הערה: הקורס יילמד במתכונת של קורס מרוכז למשך שבוע 
 .16:00-20:30  ה', א'-, ד'ב-'א

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


