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 "אפתש  רשימת סמינריונים
 

 
 
 
 

 שעה  יום  ס' נ"ז נושא  קוד מרצה  שם הסמינריון  מס'

 פרטיות וסייבר  . 1
)חטיבת מסחרי, פלילי,  

 הייטק וז"א(

 גלעד ידין ד"ר 
 

 15:30-12:00 'ג א' 6 7330
מיועד לשנה ד' 
בלבד ובאישור  

 מיוחד

 גופים דו מהותיים  . 2
)חטיבת מסחרי, פלילי,  

 הייטק וז"א(

 18:30-22:00 'ב א' 6 7329 ד"ר אסף הראל 
מיועד לשנה ד' 

ובאישור   בלבד
 מיוחד

3 . 
 

ירושות ומתנות בין  דיני 
 הפרטי לציבורי 

 )חטיבת מסחרי וז"א( 

- שלי קרייצר פרופ'
 לוי

 סמסטר א'  א' ש 6 7334
16:00-17:30 

 סמסטר ב'  'ה
16:00-17:30 

 תאגידים וני"ע סוגיות בדיני  . 4
 )חטיבת מסחרי והייטק( 

 'ו ש 6 7290 ד"ר דב סולומון 
 

 סמסטר א' 
12:00-13:30 

 סמסטר ב'  'ה 
16:00-17:30 

סמינר הגנה מן הצדק  . 5
 ואכיפה סלקטיבית

 )חטיבת פלילי(

 סמסטר א'  א' ש 6 7349 פרופ' מיכל טמיר 
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ה'
16:00-17:30 

 סוגיות עומק בדיני הראיות  . 6
 )חטיבת פלילי(

 סמסטר א'  'א ש 6 7328 ד"ר יניב ואקי 
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  'ב 
17:00-18:30 

 סמינר הזכות לחינוך  . 7
 )חטיבת ז"א( 

 

 סמסטר א'  'א ש 6 7333 ד"ר סאני כלב 
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד' 
17:00-18:30 

סוגיות חוקתיות ומנהליות   . 8
 בהליך הפלילי

 )חטיבת פלילי(

 סמסטר א'  ד' ש 6 7332 ד"ר סיגל שהב 
20:00-21:30 

 סמסטר ב'  .1 ד' 
2. 20:30-22:00 

 עיקול נכסים וכינוס נכסים  . 9
 )חטיבת מסחרי(

 פרופ' פבלו לרנר
 

 סמסטר א'  ה' ש 6 7305
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  'ה
16:00-17:30 

 קניין ומסחר בעידן המידע   . 10
 )חטיבת מסחרי והייטק( 

 גלעד ידין ד"ר 
 

7331 6 
 

 ש
 

 סמסטר א'  ה'
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  א
16:00-17:30 



 תיאורי הסמינריונים 
 

תיאורי הקורסים והרכבי הציון המחייבים יופיעו בסילבוס 
הקורסים. יתכנו שינויים בין האמור מטה הקורסים באתרי 

 לבין הסילבוס. 
 
 

 סמינר פרטיות וסייבר
 ד"ר גלעד ידין 

בשנים שחלפו מפרוץ מהפיכת המידע נדמה שהזכות לפרטיות הולכת ודועכת בעוד  
שהעיסוק בהגנת סייבר הולך ומתעצם. אלא שהתגברות אירועי דליפות מידע וחדירות  

ס וסנודן, פרשת קייברידג' אנליטיקה ואירועים אחרים,  למאגרי מידע, חשיפות ויקיליק
מטשטשים את ההבחנה בין פרטיות ובין הגנת סייבר. במוקד העניין הציבורי המחודש 

בפרטיות ובסייבר עומדים אינטרסים משותפים רחבים של שליטה במידע והגנה על מידע.  
ל הגנה על פרטיות במידע  בסמינר נעסוק בפרטיות כערך דינמי ובמשמעויות הנורמטיביות ש

וכן בהתפתחות השיח המשפטי בקשר להגנת סייבר, עבירות מחשב ואבטחת מידע. ננתח  
את ההסדרים המשפטיים המתהווים בתחום במסגרת המשפט הפלילי והאזרחי, בישראל 
ובעולם, את האינטרסים שבבסיסם ואת הביקורת אודותיהם. הדיון בפרטיות וסייבר יוביל  

יון רחב באתגרי ההסדרה המשפטית של תחומים טכנולוגיים המשתנים  אותנו גם לד
 במהירות. בסמינר ישולבו הדרכות לפיתוח מיומנויות מחקר וכתיבה אקדמית.

 
 מרכיבי הציון הסופי: 

 נוכחות, השתתפות, עמידה במטלות הסמינר במועדן  10%
 הצגת העבודה  10%
 עבודה בכתב  80%

 
 סמסטריאלי מיועד לשנה ד' בלבד ובאישור מיוחד.הערה: סמינר 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 סמינר גופים דו מהותיים 
 ד"ר אסף הראל 

בשנים האחרונות הולכת ומטשטשת האבחנה המסורתית בין ה"משפט הפרטי" ל"משפט  
הציבורי". טשטוש הגבולות מקורו בחלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל המשפט הפרטי,  

ההיפך. אם בעבר ניתן היה להצביע על חומה בצורה החוצצת בין שני התחומים, קו הגבול  ו
 החוצץ כיום בין שני התחומים הנו מעורפל מאי פעם. 

 
הסמינר יעסוק בהצגת תהליכים הקוראים תיגר על האבחנה המסורתית בין שני התחומים,  

וככי המשפט הפרטי. בתוך  תוך מתן דגש על תהליך חלחול עקרונות מהמשפט הציבורי אל ת
כך, נדון במודלים שונים הדוגלים בתחולת זכויות אדם חוקתיות, לרבות עקרונות יסוד מן  

 המשפט הציבורי, במשפט הפרטי.  
 

  -מהותיים -דגש מיוחד יינתן לתחולת דיני המשפט הציבורי על גופים פרטיים שסווגו כדו
שלטון, מעמדם או תפקידם הציבורי,  גופים פרטיים אשר בשל עוצמתם הכלכלית, זיקתם ל

טמון בפעילותם חשש לכאורה לפגיעה בזכויות ובאינטרסים מוגנים השייכים לציבור )לדוגמה,  
בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, מפעל הפיס, ההתאחדות לכדורגל, מוסדות להשכלה 

 גבוהה ועוד(. 
 



: הפרטית והציבורית. על אף מהותיים" בשל מהותם הכפולה-גופים אלו מכונים "גופים דו 
שגופים אלו אינם מהווים אורגנים של רשויות ציבוריות, החשש כי יפגעו בזכויות ובאינטרסים 
מוגנים של הציבור מקביל לעיתים לזה הקיים מצד השלטון. לכן, על מנת למנוע ניצול לרעה 

ף לדיני המשפט  של כוחם הציבורי, נוטה הפסיקה להכפיפם לעקרונות המשפט הציבורי )בנוס
 הפרטי החלים עליהם ממילא(. 

 
 הערה: סמינר סמסטריאלי מיועד לשנה ד' בלבד ובאישור מיוחד.

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 

 דיני ירושות ומתנות בין הפרטי לציבוריסמינר 
 שלי קרייצר לוי   פרופ'

ירושות, מתנות ונאמנויות  דוריות, כולל -מטרת הסמינר היא לבחון דרכי העברת הון בין
ובדגש מיוחד על דיני הירושה. בסמינר נדון בסוגיות מרכזיות לתחום תוך שימוש בכלים 

 מהמשפט הפרטי והציבורי. כך, נדון בדרישות צורה, השפעה בלתי הוגנת וכשרות, ירושה 
ירושה ובהם על פי דין, צוואות הדדיות, והסכמי ירושה. כמו כן, נדון בעקרונות ציבוריים בדיני 

 תקנת הציבור, זכות הקניין ועקרון השוויון. 
 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 נוכחות, השתתפות ועמידה במטלות הקורס. %15
 הצגת הרפרט.  %15
 עבודת הסמינר. יינתן ציון מיטיב על מטלה נוספת במהלך השנה  %70

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 וניירות ערך סמינר סוגיות בדיני תאגידים 
 ד"ר דב סולומון 

מטרת הסמינר היא לאפשר לתלמידים להעמיק את הכשרתם בתחום המשפט המסחרי 
בהקשר של דיני תאגידים וניירות ערך. במהלך הסמינר נתאר וננתח באופן ביקורתי את 
ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות עסקית באמצעות תאגידים. נתמקד 

סים הקיימים בין מוקדי הכוח השונים בתאגיד ונבחן כיצד דיני התאגידים,  בניגודי האינטר
מכשירים חוזיים ומנגנוני השוק מתמודדים עמם וממזערים את עלויותיהם. בנוסף, הסמינר 

יקנה ידע 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%

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 הגנה מן הצדק ואכיפה סלקטיבית סמינר 
 מיכל טמיר פרופ' 



מהחלקים המרכיבים את דעת רחב הניתן לכל אחד -מערכת אכיפת החוק מאופיינת בשיקול
שרשרת האכיפה. הסמינר ידון בייחודיות סמכויות האכיפה ובייחודיות שיקול הדעת הניתן 

להן. בשנים האחרונות קיימת הכרה בטענות הנוגעות לעצם הגשת כתב אישום. טענות אלה 
נטענות ביחס להתנהגות רשויות האכיפה בתקופה שלפני הגשת האישום והן מנותקות 

שמה. הסמינר יתרכז בטענת ההגנה מן הצדק שזכתה לעיגון חוקי בישראל וכן משאלת הא
בטענת האכיפה הסלקטיבית )בררנית( שמועלית כיום במסגרת ההגנה מן הצדק. בין  

הסוגיות שידונו: יכולת וכדאיות אכיפה מלאה בהינתן אילוצי המשאבים; אי אכיפה; אכיפה  
רשויות האכיפה; עילות הביקורת; ; סוגיות  סלקטיבית; מאפייני הביקורת השיפוטית על 

בנושא הוכחה; וסעדים כנגד פגמים בפעולת רשויות האכיפה. ייתכן שתשולבנה הרצאות 
 .אורח

 מרכיבי הציון: 
 עבודה 70%רפרט,  20%הדרכה בספריה,  5%ראשי פרקים )הגשה במועד ותוכן(,  5 %

 
 

 סמינר סוגיות עומק בדיני ראיות 
 ד"ר יניב ואקי 

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות בדיני ראיות. בין השאר נעסוק בתכליותיהן המורכבות של 
דיני הראיות; המסגרת החוקתית של דיני ראיות; קבילות ראיות; משקל ראיות; דרכי הוכחה;  
עדות שמועה וחריגיה; עדות יחידה ותוספות ראייתיות; ראיות מדעיות ועדים מומחים; ראיות  

איות ישירות; עדי מדינה; נזקים ראייתיים ומחדלי חקירה; ראיות דיגיטליות;  נסיבתיות מול ר
 חסיונות וראיות חסויות; נטלי הוכחה וחזקות; ועוד.  

הסמינר יאפשר לכל סטודנט להיחשף לסוגיות עומק בדיני ראיות ולגישות השונות המעצבות 
סטודנט יוכל לבחור נושא את העקרונות והכללים הראייתיים החולשים על ההליך הפלילי. כל 

 כתיבה מתוך מגוון הנושאים ולהציע בחינה ביקורתית של הסוגיה הנבחרת. 
 
 

 סמינר הזכות לחינוך
 סאני כלב ד"ר

הזכות לחינוך הינה אחת הזכויות המשפטיות המתפתחות ביותר בפסיקת בית המשפט 
דון בהצדקות בשנים האחרונות. במסגרת הסמינר נבחן את התפתחותה של הזכות ונ

העומדות בבסיסה. בנוסף נסקור את הוראות הדין הרלוונטיות )דיני החינוך( ואת פסיקת 
ביהמ"ש בנושא, תוך התייחסות לדילמות השונות העולות במסגרת העיסוק המשפטי בזכות  

זו. במסגרת הסמינר נדון גם בתהליכים המשפטיים והחברתיים המתרחשים בחברה 
ם על מעמדה והיקפה של הזכות לחינוך. דגש מיוחד יושם על הישראלית, ואשר משפיעי

סוגיות משפטיות מרכזיות כגון הפרטת מערכת החינוך, הפליית תלמידות ממוצא מזרחי  
 במערכת החינוך הדתית, אפשרות הבחירה בחינוך, זכויות תלמידים במערכת החינוך ועוד. 

 
 מרכיבי הציון: 

 עבודה  - 80%
 ראשי פרקים  מסמך - 10%
 טציה פרזנ - 10%

 
 

 סמינר סוגיות חוקתיות ומנהליות בהליך הפלילי
 ד"ר סיגל שהב 

הסמינר יעסוק בסוגיות עומק מנהליות וחוקתיות ובשימוש במודל המנהלי ובמודל החוקתי  
זכויות חוקתיות וזכויות  בהליך הפלילי. מטרתו לבחון את האופן בו נדונות טענות על הפרת 

מנהליות בהליך הפלילי. נדון בסוגיות מרכזיות לתחומים אלו ובהם: הזכות להליך ראוי והוגן,  
חזקת החפות והספק הסביר, זכות השתיקה והיעוץ, חקיקה פלילית המופנית לקבוצות  

ות  מוגדרות, זכויות אסירים, הפרטת סמכויות אכיפת חוק, התפתחויות טכנולוגיות היוצר
 קשיים חוקתיים ועוד. 



 
 מרכיבי הציון: 

 מטלת קריאה והשתתפות   5%
 רפרט  20%
 עבודת הסמינריון  75%

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 עיקול נכסים וכינוס נכסיםסמינר 
 פרופ' פבלו לרנר 

כדרך   והן  זמניים,  כסעדים  הן  חיובים חשובים  הינם אמצעי אכיפת  נכסים  כונס  ומינוי  עיקול 
למימוש פסק הדין. במהלך הסמינר נדון בין היתר, במהותו המשפטית של העיקול (לפי תקנות  
עיקולים   של  שונים  סוגים  לביצועו,  הדרכים  לפועל),  ההוצאה  חוק  ולפי  האזרחי  הדין  סדר 

מיטל כונס  (מקרקעין,  על תפקיד  דגש  ישים  נכסים, הסמינר  לכינוס  וכו'. באשר  ג')  צד  טלין, 
הנכסים בהוצאה לפועל אך יחד עם זאת תעשה השוואה עם מצבים אחרים של כינוס נכסים 
הקיימים בחקיקה הישראלית. הסמינריון יתמקד במשפט הישראלי, אך התלמיד יתבקש להביא  

 התייחסות למשפט המשווה.
 

 : דיון אזרחי או לימוד במקביל.להשתתפות בסמינר תנאי מקדמי
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 פרזנטציה.השתתפות  20%
 עבודה בכתב.  80%

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 
 

 סמינר קניין ומסחר בעידן המידע 
 ד"ר גלעד ידין 

מהפיכת המידע מציבה אתגרים משמעותיים בפני המשפט. תיאוריות ודוקטרינות בתחומים  
משפטיים קלאסיים כמו דיני הקניין ודיני החיובים עומדות כעת למבחן. כיצד ראוי להסדיר את 

מערכות היחסים בין משתמשים לבין ספקי שירותים באינטרנט, בין מוכרים לבין קונים  
ות, בין יוצרים וספקי תוכן לבין מפעילי פלטפורמות דיגיטליות? מהן  בזירות מסחר וירטואלי

ההשלכות הנורמטיביות של שימוש במטבעות קריפטוגרפיים? האם דיני הקניין הרוחני  
משיגים את מטרותיהם בעידן המידע? כיצד משפיעות טכנולוגיות מציאות מדומה ומועשרת 

ינר יעסוק בשאלות אלו ובסוגיות  מימד על מושג הקניין הקלאסי? הסמ-והדפסת תלת
משפטיות מתקדמות אחרות מתחום הקניין והמסחר בסביבה הטכנולוגית הדינמית. הדיון  

בקניין ומסחר בעידן המידע יוביל אותנו גם לדיון רחב באתגרי ההסדרה המשפטית של  
ר תחומים טכנולוגיים המשתנים במהירות. בסמינר ישולבו הדרכות לפיתוח מיומנויות מחק

 וכתיבה אקדמית.
 

 מרכיבי ציון סופי: 
 נוכחות, השתתפות, עמידה במטלות הסמינר במועדן  10%
 הצגת העבודה  10%
 עבודה בכתב  80%

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 


