
קורס מרוכז בסוף השבוע של ה-20-18 במאי, 2018 )שישי – ראשון(, 09:30 – 17:30

באוניברסיטה החופשית של ברלין, Freie Universität Berlin, גרמניה

היקף הקורס:
2 נ"ז בכפוף לעמידה במטלת הסיום.

עלות הקורס: 
יישא בעלויות  ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום. עם זאת, התלמיד 

הטיסה ובהוצאות הנלוות.
המתקבלים לתוכנית ידרשו לשלם פיקדון של $50 אשר יוחזרו בסיום הקורס. 

במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס, הפיקדון לא יוחזר.
תנאי קדם/תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים אשר סיימו בהצלחה את הקורס משפט 
חוקתי.

יש לשלוח קורות חיים + מכתב כוונות באנגלית )עד 150 מילים( + מכתב המלצה 
international@clb.ac.il :למיקי שטיין, רכזת התוכניות הבינלאומיות

מועמדים מתאימים יזומנו לריאיון קבלה.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18 במרץ, 2018

מרכיבי הציון בקורס:
נוכחות, מטלות קריאה והשתתפות.

מטלת הסיום הינה בהיקף של 4 עמודים.

Course description: 
Almost 70 years after its adoption, the German Basic Law has come to be 
regarded – both in the German and in the international scholarship - as 
a “success story.” This course will introduce and analyze selected topics 
in the German Constitutional Law and jurisprudence, which influenced 
the jurisprudence of many younger constitutional courts and courts 
with constitutional adjudication inside and outside Europe, including the 
Israeli Supreme Court. 
The course will explore questions in comparative constitutional law with 
focus on the constitutional law of Germany and Israel. It will compare 
issues of constitutional structure & constitutional principles, judicial 
review, separation of powers and (especially) rights adjudication. 
Within this framework, the course will describe the development of 
fundamental rights in the case law of the Federal Constitutional Court, 
in particular the court’s methodological approach to the interpretation 
of fundamental rights, the status and importance given to human 
dignity as a constitutional value and constitutional right, the principle of 
proportionality and the state’s constitutional duty to protect fundamental 
rights if they are threatened by third parties.

ישראל גרמניה: 
נושאים נבחרים 

במשפט חוקתי 
השוואתי

מרצה: דר’ מיכל קרמר


