
29.09.2022 

 ג"פתש  רשימת סמינריונים
 

 קוד מרצה  שם הסמינריון  מס'
 נושא 

 שעה  יום  ס' נ"ז

עבירות צווארון לבן )חטיבת  . 1
 מסחרי וז"א( 

ד"ר מאור 
 חן -אבן

 18:30-22:00 ב' 'א 6 7359
מיועד לשנה ד' 
בלבד ובאישור  

 מיוחד

2 . 
 

 מוסר ועסקים 
 )חטיבת מסחרי וז"א( 

 

ד"ר רונית 
 קידר דוניץ 

 

 סמסטר א'  א' ש 6 7350
16:00-17:30 

 סמסטר ב'  'ד
20:30-22:00 

היבטים משפטיים של   . 3
 טכנולוגיות חדשות 

 )מסחרי+ הייטק(

ד"ר קרני 
 פפרקורן  -שגל

 ה' ש 6 7360
 

 סמסטר א' 
16:30-18:00 

 סמסטר ב'  א'
20:00-21:30 

משפטים חוזרים והרשעות   . 4
  שווא

 פלילי()חטיבת 

ד"ר רתם 
רוזנברג 

 רובינס

 סמסטר א'+ ב  א' ש 6 7352
18:00-19:30 

אידיאל ההגנה על חפים   . 5
 במשפט הפלילי
 )חטיבת פלילי(

ד"ר נחשון 
 שוחט

 סמסטר א'+ ב  א' ש 6 7353
18:00-19:30 

הזכות לפרטיות בעידן   . 6
 )חטיבת ז"א ומסחרי( הדיגיטלי

 א'+ב' סמסטר  א' ש 6 7361 ד"ר סאני כלב 
18:00-19:30 

משפט וספרות  )חטיבה   . 7
 פלילית וז"א( 

 

ד"ר שגיא 
 אשכנזי 

 סמסטר א'+ב'  'א ש  7362
18:00-19:30 

 עיקול נכסים וכינוס נכסים  . 8
 )חטיבת מסחרי(

פרופ' פבלו  
 לרנר

 

 + ב' סמסטר א' א' ש 6 7305
18:00-19:30 

 משפט עסקי בעולם גלובלי . 9
 (+ הייטק)חטיבת מסחרי

 

פרופ' יעד  
 רותם

 סמסטר א'  ה' ש 6 7351
18:30-20:00 

 סמסטר ב' 
16:30-18:00 

מפשעי מלחמה ועד סייבר   . 10
התקפי: סוגיות מתקדמות  

 במשפט בינלאומי
 )חטיבת ז"א, מסחרי ופלילי(

ד"ר תמר 
 מגידו 

 סמסטר א'  ה' ש 6 7357
18:30-20:00 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

דיני ירושה )חטיבת ז"א+   . 11
 מסחרי(

  -פרופ' שלי לוי
 קרייצר 

 סמסטר א'  ה' ש 6 7244
20:30-22:00 

 סמסטר ב'  ב'
20:00-21:30 

)חטיבת  זכויות אדם בישראל . 12
 זכויות אדם(

 
 
 

 ד"ר יוסף 
 ג'ברין 

 

 סמסטר א'  א' ש 6 7363
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 



 

 הערה: 

 

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. 

 המערכת הממוחשבת גוברת.

 

  

ד"ר ליאור  קניין רוחני )חטיבה מסחרית(  . 13
 ברוך

 סמסטר א'  א' ש 6 7364
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

)חטיבה  דיני חוזים מיוחדים . 14
 מסחרית( 

ד"ר חגי  
 ויניצקי 

 סמסטר א'  א' ש 6 7365
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ד'
20:30-22:00 

דיני יחסי הורים וילדים בראי  . 15
 )חטיבת זכויות אדם( חוזים

פרופ' יחזקאל 
 מרגלית

 סמסטר א'  א' ש 6 7366
18:00-19:30 

 סמסטר ב'  ב'
20:00-21:30 



 תיאורי הסמינריונים 
 

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

 הסילבוס. 
 

 סמינר פרטיות וסייבר
 ד"ר גלעד ידין 

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

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

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

וכן בהתפתחות השיח המשפטי בקשר להגנת סייבר, עבירות מחשב ואבטחת מידע. ננתח  
את ההסדרים המשפטיים המתהווים בתחום במסגרת המשפט הפלילי והאזרחי, בישראל 

סם ואת הביקורת אודותיהם. הדיון בפרטיות וסייבר יוביל  ובעולם, את האינטרסים שבבסי
אותנו גם לדיון רחב באתגרי ההסדרה המשפטית של תחומים טכנולוגיים המשתנים  

 במהירות. בסמינר ישולבו הדרכות לפיתוח מיומנויות מחקר וכתיבה אקדמית.
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 ן נוכחות, השתתפות, עמידה במטלות הסמינר במועד 10%
 הצגת העבודה  10%
 עבודה בכתב  80%

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

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 סמינר גופים דו מהותיים 
 ד"ר אסף הראל 

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

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

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

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

 המשפט הציבורי, במשפט הפרטי.  
 

  -מהותיים -כדודגש מיוחד יינתן לתחולת דיני המשפט הציבורי על גופים פרטיים שסווגו 
גופים פרטיים אשר בשל עוצמתם הכלכלית, זיקתם לשלטון, מעמדם או תפקידם הציבורי,  

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

 וד(. גבוהה וע
 

מהותיים" בשל מהותם הכפולה: הפרטית והציבורית. על אף -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 
הציבורי, נוטה הפסיקה להכפיפם לעקרונות המשפט הציבורי )בנוסף לדיני המשפט   של כוחם

 הפרטי החלים עליהם ממילא(. 
 

 הערה: סמינר סמסטריאלי מיועד לשנה ד' בלבד ובאישור מיוחד.
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 סמינר מוסר ועסקים 
 ד"ר רונית דוניץ קידר 

 יעודכן בהמשך 
 
 

 סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך סמינר 
 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 

נתמקד  ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות עסקית באמצעות תאגידים.
בניגודי האינטרסים הקיימים בין מוקדי הכוח השונים בתאגיד ונבחן כיצד דיני התאגידים,  

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  

 פיננסיים שנסחרים בו. והמכשירים ה
 

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

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 סמינר משפטים חוזרים והרשאות שווא 

 ד"ר רותם רוזנברג רובינס
בעשורים האחרונים הולכת וגוברת המודעות לתופעה של הרשעת חפים מפשע בהליך 

הפלילי. הליכים שלאחר הרשעה, שנועדו לשנות את המצב המשפטי לטובת נידונים בפלילים  
לאחר שפסק הדין בעניינם הפך לחלוט, נעשו נפוצים יותר במדינות רבות, תוך שמדינות 

ייחודיים לתיקון הרשעות שווא. במקביל לכך, גובר העניין   שונות, ובהן ישראל, אימצו מודלים
הציבורי והתקשורתי בהרשעות שווא, כפי שבא לידי ביטוי למשל בהתגייסות הקולנוע 

 הדוקומנטארי, בישראל ובעולם, לבחינת תיקים שבהם טוענים הנידונים לחפותם.  
ות עמה מזווית  הסמינר יבחן את התופעה של הרשעת חפים מפשע ואת דרכי ההתמודד

השוואתית. חלקו הראשון של הסמינר יעסוק בסוגיות התיאורטיות שמעוררת התופעה של 
הרשעת חפים מפשע. נדון בהגדרות האפשריות השונות של המונח "הרשעת שווא" ונשאל 

באלו מקרים ראוי, מבחינה נורמטיבית, לבטל הרשעה בשל מידע חדש שהתגלה לאחר 
סמינר נבחן את הגורמים המרכזיים להרשעות שווא שאותרו המשפט. בחלקו השני של ה

במחקר המדעי, לרבות זיהוי שגוי על ידי עד ראיה, ראיות פורנזיות שגויות והודאות שווא 
בפני שוטרים ומדובבים. חלקו השלישי של הסמינר יוקדש להעמקה במודלים השונים לתיקון  

השוואתם למודל הישראלי. נכיר את הרשעות שווא שאומצו במדינות המשפט המקובל, תוך 
המשפט החוזר, שהוא הכלי המרכזי לתיקון הרשעות שווא שאומץ בישראל, ונבחן את 
מגבלותיו ביחס למודלים מתחרים, תוך שנתבסס בין היתר על ניתוח עומק של תיקים  
מרכזיים שטופלו באמצעותו. חלקו האחרון של הסמינר יוקדש לרפרטים שיוצגו על ידי  

נטים. בסמינר ישולבו הרצאות אורח וקטעים מסדרות וסרטים דוקומנטאריים העוסקים  הסטוד
 בתיקים שבהם נטען להרשעת שווא.



 סמינר אידיאל ההגנה על חפים במשפט הפלילי
 ד"ר נחשון שוחט

ההגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא היא תכלית מרכזית ומובנת מאליה של כל שיטת  
יה של אדם חף מפשע נתפסת כחלום הבלהות של כל הגורמים  משפט הוגנת. הרשעה שגו

המעורבים בהליך הפלילי. היא מייצגת את הנקודה שבה הופך המשפט הפלילי ממכשיר 
חיוני ומועיל להגנה על החברה ועל ערכיה למכשיר שטמון בו הפוטנציאל לפגיעה קשה 

י האזרח. מכיוון שמערכת  הפיכה בזכויות אדם ולגרימת עוול מוסרי מצד השלטון כלפ-ובלתי
המשפט נדרשת להכרעה המבוססת על הערכה אנושית של מידע שאיננו שלם ואיננו 

מושלם, היא לעולם גם מועדת לטעויות. לכן, שיטות המשפט לאורך כל ההיסטוריה התמודדו  
עם ההתלבטות הנצחית: כיצד מוגדרת ובמה מתבטאת המחויבות להגנה על חפים מפשע  

 .מול התכלית של הצלחה באכיפת דין יעילה והבאת עבריינים על עונשם במשפט הפלילי,
 

 מרכיבי הציון: 
 השתתפות פעילה בשיעורים   15%
 ראשי פרקים  10%
 הצגת נושא המחקר בכיתה 15%
 .עבודה סמינריונית 60%

 
 סמינר הזכות לחינוך

 סאני כלב ד"ר
המתפתחות ביותר בפסיקת בית המשפט הזכות לחינוך הינה אחת הזכויות המשפטיות 

בשנים האחרונות. במסגרת הסמינר נבחן את התפתחותה של הזכות ונדון בהצדקות 
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 

הישראלית, ואשר משפיעים על מעמדה והיקפה של הזכות לחינוך. דגש מיוחד יושם על 
סוגיות משפטיות מרכזיות כגון הפרטת מערכת החינוך, הפליית תלמידות ממוצא מזרחי  

 נוך, זכויות תלמידים במערכת החינוך ועוד. במערכת החינוך הדתית, אפשרות הבחירה בחי
 

 מרכיבי הציון: 
 עבודה  - 80%

 פרזנטציה  - %20
 
 

 סמינר סוגיות חוקתיות ומנהליות בהליך הפלילי
 ד"ר סיגל שהב 

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

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

וק, התפתחויות טכנולוגיות היוצרות  מוגדרות, זכויות אסירים, הפרטת סמכויות אכיפת ח
 קשיים חוקתיים ועוד. 

 
 מרכיבי הציון: 

 מטלת קריאה והשתתפות , ראשי פרקים )איכות והגשה במועד( והצגתם בסמסטר א 5%
 5% הדרכה בספריה 

 10% רפרט 
 עבודת הסמינריון  %80
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 



 עיקול נכסים וכינוס נכסיםסמינר 
 פבלו לרנר פרופ' 

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 

כונס  (מקר על תפקיד  דגש  ישים  נכסים, הסמינר  לכינוס  וכו'. באשר  ג')  צד  מיטלטלין,  קעין, 
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.תנאי מקדמי להשתתפות בסמינר
 

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

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 

 סמינר קניין ומסחר בעידן המידע 
 ד"ר גלעד ידין 

ודוקטרינות בתחומים  מהפיכת המידע מציבה אתגרים משמעותיים בפני המשפט. תיאוריות  
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  
? מהן  בזירות מסחר וירטואליות, בין יוצרים וספקי תוכן לבין מפעילי פלטפורמות דיגיטליות

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

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

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

 וכתיבה אקדמית.
 

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

 
 הנוכחות בשיעורים היא חובה.

 
 

 סמינר משפט עסקי בעולם גלובלי 
 פרופ' יעד רותם 

הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיום שלנו. בכבישינו נוסעים רכבים  
יותינו מוצפות במוצרי אלקטרוניקה, בגדים  קוריאה; וחנו -המיוצרים באירופה, ביפן ובדרום

ערך של חברות מוצעים  -הברית ובסין. שירותים פיננסיים וניירות-וצעצועים המיוצרים בארצות
קונג ובלונדון, ומטבעות וירטואליים כמו הביטקוין או  -יורק, בהונג-לתושבי ישראל בטוקיו, בניו 

ינות או בנקים. המסחר האלקטרוני האת'ריום משמשים מטבע עובר לסוחר ללא מעורבות מד
)באמצעות האינטרנט( הפך עסקאות מכר בין צדדים משני עברי האוקיינוס לעניין יומיומי  
שכיח, שכל אדם מבצע באמצעות מחשבו הביתי, לעתים בקלות רבה אף מן הדרוש כדי 

 הברית-להשלים עסקה עם שכנו מאותה העיר. מנגד, משבר כלכלי פנימי המתפתח בארצות



או באירופה מתפשט חיש קל ומאיים להשפיע גם על המשק הישראלי, וניסיונות של רשויות 
 שלטוניות במדינות הים לַמְשֵטר התנהגות אנושית משפיעים גם על עסקים ישראלים.  

כיצד מעצבת מציאות זו את המשפט העסקי והמסחרי? מה היא דורשת מן המשפטן המלווה  
ננתח באופן   הסמינרבמסגרת קים שפעילותם חובקת עולם? לאומיות ואנשי עס-עסקאות בין

מתקדמות במשפט הישראלי והמשווה הממחישות את המורכבות המשפטית ביקורתי סוגיות 
הכרוכה כיום בניהול פעילות עסקית בעולם גלובלי. הסמינר מורכב מהרצאות, לימוד עצמי  

 ההרצאות, ולהתכונן אליהן מראש.ומבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל 
 

 מרכיבי ציון סופי: 
 10% -פרזנטציה

 10% -נוכחות והשתתפות
 80% -עבודת סמינר בכתב

 נ"ז. 6היקף הסמינר 
 

 פניות למרצה: 
שעות הקבלה של המרצה: לאחר השיעור או בתיאום מראש. ניתן לפנות למרצה בכל עת 

 . rotem@clb.ac.ilאלקטרוני: בדואר 
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