
02.11.2022 

 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
חדשות  טכנולוגיות 

 )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 

חפים   .5 אידיאל ההגנה על 
 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

 סמסטר א'+ב' 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' 'א
20:00-21:30 



 

 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' 'ה ש 6 7364
20:30-22:00 

 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 

וילדים בראי דיני  יחסי הורים  .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 



 הסמינריוניםתיאורי  
 

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

 הסילבוס.
 
 

חוזרים והרשאות שווא  סמינר משפטים 
 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 

נעשו נפוצים יותר במדינות רבות, תוך שמדינות  לאחר שפסק הדין בעניינם הפך לחלוט, 

אימצו מודלים ייחודיים לתיקון הרשעות שווא. במקביל לכך, גובר העניין  שונות, ובהן ישראל, 
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  
הרשעה בשל מידע חדש שהתגלה לאחר   באלו מקרים ראוי, מבחינה נורמטיבית, לבטל 

שווא שאותרו  המשפט. בחלקו השני של ה סמינר נבחן את הגורמים המרכזיים להרשעות 
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  
ונבחן את   המשפט החוזר, שהוא הכלי המרכזי לתיקון הרשעות שווא שאומץ בישראל, 

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

שווא.  בתיקים שבהם נטען להרשעת 
 

הציון:  מרכיבי 
 יפורסם בהמשך

 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 
 

 
 

הפלילי ההגנה על חפים במשפט   סמינר אידיאל 

 ד"ר נחשון שוחט
חפים מפשע מפני הרשעת שווא  מרכזית ומובנת מאליה של כל שיטת  ההגנה על  היא תכלית 

משפט הוגנת. הרשעה שגויה של אדם חף מפשע נתפסת כחלום הבלהות של כל הגורמים 
המעורבים בהליך הפלילי. היא מייצגת את הנקודה שבה הופך המשפט הפלילי ממכשיר  

החברה ועל ערכיה למכשיר שטמון בו הפוטנציאל לפגיעה קשה   חיוני ומועיל להגנה על 

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

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

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

עיצובה של רמת המחויבות של מערכת   מטרת הסמינר היא לנתח סוגיות המשפיעות על 
חפים, בהקשרים שונים, מול אינטרסים מתחרים. הסמינר מחבר בין  המשפט להגנה על 



השוואתית ואמפירית( לבין  פרספקטיבות מחקריות תיאורטיות )היסטורית, תורת משפטית, 
לי ודיון בדוגמאות ממשפטים אמיתיים. במסגרת בחינת הפרקטיקה של ניהול ההליך הפלי

השיעורים נעסוק, בין היתר, בביטויה של המחויבות להגנה על חפים מפשע בתקופות שונות  

לאורך ההיסטוריה; בבחינה ביקורתית של מספר הצדקות מוסריות אפשריות ל"עיקרון  
תן, לאורן,  העדיפות" לפיו מוטב לזכות אשם מאשר להרשיע חף מפשע, ובשאלה אם ני

לתקף "מובן חזק" לעיקרון ההגנה. נדון באופן מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר,  
במקורותיו, ובתיאוריות שונות המסבירות אותו ואת יישומיו, וכן במשמעותן ותוכנן של "חזקת 

ואתגרים בהערכת סוגים שונים של ראות  החפות" ו"הזכות להליך הוגן". נתייחס לכשלים 

נתייחס למורכבות  )עדוי ות ראיה, הודאות נאשמים, ראיות מדעיות, ראיות נסיבתיות, ועוד(. 
של חקר העובדות במשפט, לכשלים ואתגרים באיסוף ובהערכה של סוגים שונים של ראיות;  

העיון בחומר חקירה; בסמכותו של בית המשפט  בהתלבטויות בקשר להיקפה של זכות 
הוכחתיים, לניתוח בעיית החף במסגרת  -עמים חוץלפסול ראיות מטעמים הוכחתיים ומט

 הסדרי טיעון, ועוד.

לאורך הסמינר יתקיים גם ציר הדרכה שילווה התלמידים/ות )בשיעורים בכיתה ובפגישות 
המחקר ולכתיבת   המחקר, בדגשים לעריכת  אישיות( בבחירת הנושא ובגיבושה של שאלת 

החלפת ראשי הפרקים ובתהליך הכתיבה. במהלך הסמינר יוש ם דגש על שיח ביקורתי ועל 
בסמינר יושם דגש על שיח ביקורתי ועל   דעות בכיתה ואעודד בחירת כיווני מחקר יצירתיים.

בסיס הדרכה מלווה )גם -תחומיים. הסמינר יתנהל על-עידוד כיווני מחקר יצירתיים ובין

  הפרקיםשאלת המחקר, ניסוח ראשי    והגדרתבאמצעות פגישות אישיות( בבחירת הנושא 
 .העבודה  וכתיבת

 

הציון:  מרכיבי 
 השתתפות פעילה בדיונים במהלך הסמינריון  5%

 ראשי פרקים 10%

 הדרכה בספריה  5%
 הצגת נושא המחקר בכיתה 10%

 עבודה סמינריונית. 70%
 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 

 
 

 
 הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי

 סאני כלב ד"ר

הטכנולוגיות מביאות עמן יתרונות רבים. עם זאת, הן גם מאיימות על הזכות  ההתפתחויות 
היכולת שלנו לשמור על מרחב פרטי ועל מידע אישי. בעידן הדיגיטלי, כל פעולה   לפרטיות ועל 

מייצרת עלינו מידע. מידע זה יכול להיות בשימוש גורמים  –ברשת ובעולם ה'אמיתי'  –שלנו  
מצב זה מסחריים וממשלתיים, ולהש פיע על חיינו בדרכים רבות ומגוונות, לחיוב ולשלילה. 

דין מקומי   מעלה שאלות רבות ביחס שבין פרטיות לביטחון, אבטחת מידע מול נוחות ויעילות, 

והבינה  IOTמול חברות בינ"ל, וכן הלאה. בעתיד, וככל שהאינטרנט של הדברים )  )
אלו אף יAIהמלאכותית )  הפכו מורכבות יותר.( יתפתחו ויבשילו, שאלות 

והתמקדות בסוגיות ספציפיות כגון   הסמינר כולל דיון תיאורטי בדבר הזכות לפרטיות, 
מצלמות מעקב במרחב הציבורי; פרטיות ברשתות חברתיות; פרטיות ביחסי עבודה; פרטיות  

בנוסף, הסמינר יעסוק במיומנות כתיבה של   ילדים במסגרת המשפחתית; אבטחת מידע ועוד. 

 מחקר עצמאית ובאופן הצגתה.עבודת  
 

הציון:  מרכיבי 
 80%עבודה כתובה  

 10%פרזנטציה 

 5%מסמך ראשי פרקים  
 .  5%השתתפות מועילה בשיעורים  



 
היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 

 

 
 

לבן  עבירות צווארון 
 חן  -מאור אבןד"ר 

העבירות   הינן  השלטונית  והשחיתות  הצווארון הלבן  האכיפה  עבירות  הדומיננטיות במסגרת 

הצווארון הלבן הינה אחת  עבריינות  הסבורים, כי  ישנם מלומדים  בישראל.  הפלילית כלכלית 
בפני המדינה הליברלית המודרנית. ההתמודדות  הבעיות החברתיות הקשות ביותר, העומדת

בפני רש פשוט  המהווה אתגר לא  מורכבת  התמודדות  הלבן הינה  הצווארון  עברייני  ויות עם 
קיים קושי ממשי בעצם גילוי   אכיפת החוק. בעבירות הצווארון הלבן, להבדיל מעבירות רגילות, 
והיסוד  העובדתי  בהוכחת היסוד  המצטרף לקשיים  קושי  העבירה,  התרחשות  אודות  המידע 

המעשי של   והפן  הפן התיאורטי  עם  הינה היכרות  הסמינריון  מטרת  אלה.  בעבירות  הנפשי 
הלבן בישראל ודרכי ההתמודדות של רשויות האכיפה ובתי המשפט עם אותן עבירות הצווארון 

 עבירות, באופן שיאפשר כתיבת עבודות בתחומים אלה.
 על הסטודנטים לאשר את נושא העבודה מראש באמצעות המייל.

שיוגשו  עבודות  יתקבלו  לא  המזכירות.  ידי  על  הקבועים  למועדים  בהתאם  יוגשו  העבודות 

 באיחור.
 

 ציון סופי:  מרכיבי
 10%השתתפות בשיעור  

 20%פרזנטציה 

 70%  בכתבעבודה 
 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 
 

 עיקול נכסים וכינוס נכסיםסמינר  

 פרופ' פבלו לרנר
חיובים חשובים הן כסעדים אכיפת  הינם אמצעי  נכסים  ומינוי כונס  זמניים, והן כדרך    עיקול 

למימוש פסק הדין. במהלך הסמינר נדון בין היתר, במהותו המשפטית של העיקול (לפי תקנות 
עיקולים  שונים של  סוגים  לביצועו,  הדרכים  ההוצאה לפועל),  חוק  ולפי  האזרחי  הדין  סדר 

תפקיד כ על  דגש  הסמינר ישים  נכסים,  לכינוס  באשר  וכו'.  ג')  צד  מיטלטלין,  ונס (מקרקעין, 

כינוס נכסים  אך יחד עם זאת תעשה השוואה עם מצבים אחרים של  הנכסים בהוצאה לפועל 
הקיימים בחקיקה הישראלית. הסמינריון יתמקד במשפט הישראלי, אך התלמיד יתבקש להביא 

 התייחסות למשפט המשווה.
 

דיון אזרחי או לימוד במקביל.תנאי מקדמי להשתתפות בסמינר  : 

 
הציון    הסופי:מרכיבי 

 פרזנטציה.השתתפות   20%
 עבודה בכתב. 80%

 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 
 

דיני החוזים  יחסי הורים וילדים בראי 
 פרופ' יחזקאל מרגלית

עוברים  וילדים  הורים  ויחסי  ההורות  המשפחה,  האחרונות  השנים  בעשרות  כבעולם  בארץ 

חידושי הרפואה המודרני בכך,  די  היכולת להפריד שינויים דרמטיים. אם לא  ים מעצימים את 
סוציולוגית,   מאתגר  החדשות  המשפחות  של  ההורות  מבנה  וכך  והורות.  פריון  מיניות,  בין 

במסגרת  מהי ההורות המשפטית.  אודות  תובנות היסוד שלנו  את  ודתית  מוסרית  משפטית, 



ים דרמטיים הסמינריון נתוודע לדילמות היסוד העולות בדיני המשפחה ובדיני החוזים לאור שינוי
המשפחה המודרניים ובדיני החוזים   בדיני  ההתפתחויות המרכזיות  לאחר שנסקור את  אלו. 
המודרניים, נעקוב אחר זניחת הסטטוס לטובת "חופש החוזים" במבנה המשפחות ה"חדשות", 

החד ובזוגיות  בציבור  בידועים  ובראשונה,  קביעת -בראש  בדילמת  נדון  מכן  לאחר  מינית. 
ת במקרי בוחן מרכזיים כאם נושאת )פונדקאות(, תרומות זרע וביצית ולבסוף ההורות המשפטי

 .נעסוק במעמדם של הסכמים בנוגע לסכסוכים סביב ביציות מופרות
 

ציון סופי:  מרכיבי 
פעילה   ההרצאה    10השתתפות  משקל  בקורס.  מהציון הסופי  הסופי    15אחוז  מהציון  אחוז 

 אחוז מהציון הסופי בקורס. 75בקורס. משקל העבודה המסכמת 
 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 
 
 

 
עסקי בעולם גלובלי  סמינר משפט 

יעד רותם  פרופ' 
הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיום שלנו. בכבישינו נוסעים רכבים 

קוריאה; וחנויותינו מוצפות במוצרי אלקטרוניקה, בגדים -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-אל בטוקיו, בניולתושבי ישר

האת'ריום משמשים מטבע עובר לסוחר ללא מעורבות מדינות או בנקים. המסחר האלקטרוני 
)באמצעות האינטרנט( הפך עסקאות מכר בין צדדים משני עברי האוקיינוס לעניין יומיומי  

צעות מחשבו הביתי, לעתים בקלות רבה אף מן הדרוש כדי  שכיח, שכל אדם מבצע באמ

פנימי המתפתח בארצות הברית -להשלים עסקה עם שכנו מאותה העיר. מנגד, משבר כלכלי 
או באירופה מתפשט חיש קל ומאיים להשפיע גם על המשק הישראלי, וניסיונות של רשויות  

 גם על עסקים ישראלים.  שלטוניות במדינות הים לַמְשֵטר התנהגות אנושית משפיעים 
כיצד מעצבת מציאות זו את המשפט העסקי והמסחרי? מה היא דורשת מן המשפטן המלווה  

ננתח באופן   הסמינרבמסגרת לאומיות ואנשי עסקים שפעילותם חובקת עולם?  -עסקאות בין

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

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

ציון סופי:  מרכיבי 

 10% -פרזנטציה
 10%  -נוכחות והשתתפות

 80%  -עבודת סמינר בכתב
 נ"ז. 6היקף הסמינר 

 

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

 .rotem@clb.ac.ilאלקטרוני:  בדואר 
 

היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 

 
 

 
 דיני חוזים מיוחדים  

 ד"ר חגי ויניצקי    

בחוזים מיוחדים   עוסק  שאינו  וכמעט  החוזים הכלליים  בדיני  עוסק  חוזים  בדיני  היסוד  קורס 
)לרבות   מכר  חוזי  על  החלים  המיוחדים  בדינים  יעסוק  הסמינריון  עליהם.  החלים  ובדינים 

mailto:rotem@clb.ac.il


)כול קונסיגנציה(, חוזי שכירות  ל  עסקאות של מכר באשראי עם תנית שימור בעלות ועסקאות 
ליסינג, שכירות למגורים, שאילה וזכות שימוש(, חוזי קבלנות, חוזי מתנה וחוזה סוכנות )סוכן  
מסחרי וספק(. בנוסף, הקורס יעסוק ביחס בין דיני החוזים הכללים לבין דיני החוזים המיוחדים,  

החוזים   דיני  במסגרת  המיוחדים שקיימים  החוזים המיוחדים ובסעדים  סוגי  בהבחנות שבין 
 .  וחדיםהמי

 
הציון:  מרכיבי 

  עבודה סמינריונית   80%
 הצגת רפרט והשתתפות פעילה 20%

 
היא חובה.  הנוכחות בשיעורים 

 

 
 

 זכויות אדם בישראל
 ד"ר יוסף ג'אברין  

הזכות  הביטוי,  חופש  השוויון,  החוק, עקרון  חוקה ושלטון  והאזרח,  האדם  היסוד של  זכויות 

ייצוג הולם  אלה אחדים מן הנושאים המרכזיים שבהם    –לחינוך, זכויות חברתיות ותרבותיות, 
ותעסוקנה  האדם בישראל  זכויות  מהותן והיקפן של  הסמינר. ההרצאות תסקורנה את  יעסוק 

ננתח גם ממבט ביקורתי בסוגיות יסוד משפ טיות וחברתיות שעל סדר היום הציבורי בישראל. 

על  בדיונים  יושם  מיוחד  דגש  בישראל.  האדם  זכויות  לקידום  וציבוריים  משפטיים  מאבקים 
מורכבות  וחברתיות  משפטיות  סוגיות  ניתוח  ועל  האדם  זכויות  בתחום  ביקורתית  חשיבה 

 בתחום. 
ציון:  מרכיבי 

 פרזנטציההצגת   20%

 עבודה סמינריונית 80%
 

היא חובה  הנוכחות בשיעורים 
 
 

 
 

 סמינר מוסר ועסקים
דוניץ קידר  ד"ר רונית 

עולם המתנהל על פי פרקטיקות של תחרות חופשית,   מקובל לחשוב על העולם העסקי כעל 

 מתוך שאיפה להפיק
את מירב התועלת הכלכלית. שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית, לעומת זאת,  

 נתפשות בשיח
על מדינות, ממשלות וגופים ציבוריים מטעמן. ואולם, בשנים האחרונות, עם  הציבורי כמוטלות 

 העלייה בכוחם

והפוליטי של תאגידי הענק הרב  לאומיים, ובנסיגה בכוחה של המדינה, החלה-הכלכלי 
 להישמע הקריאה להחיל

 כללים משפטיים גם על תאגידים אלה.
הקורס יבחן תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על  

 תאגידים, מתוך הבנה כי

הדיון  על חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילותם על החברה בכללותה. 
 בתפישות אלה

ת הפילוסופיות והאתיות העולות מהן, תוך דיון בסוגיות של  ייעשה מתוך מבט רחב על השאלו
 היקף האחריות

הראוי לחברות פרטיות, מקור הסמכות של רגולציה כזו )הסדרה עצמית מול הסדרה  

 בינלאומית מחייבת(,



לב הלב וההגינות בעסקים, של מקומה  -שאלות של אכיפה, של היקפן ועומקן של חובות תם
 מעמדה ואופייה

 תרופיה בהקשר רחב זה, ועוד.של הפילנ

 
ציון:  מרכיבי 

 

 חובה. –הנוכחות בשיעורים   •

 נושא העבודה יאושר מראש על ידי המרצה.  •

רשימת הקריאה מהווה תשתית כללית לעבודת הסמינריון. המשתתפים ידרשו לערוך    •

 חיפוש עצמאי של
וכן משפט  ספרות משפטית רלוונטית לעבודה: חוק, פסיקה ישראלית, ספרות ישראלית, 

 משווה )חקיקה
 זרה וספרות זרה(. תידרש קריאת מאמרים באנגלית.  

 

הכתיבה: הציון ודרישות   מרכיבי 
 עמודים.  25עמודים ולא יעלה על   20-היקף העבודה: היקף העבודה לא יפחת מ

 העבודה היא יחידנית.
 יתקיימו ביום / יומיים מרוכזים במכללה, והנוכחות בהם היא חובה. הרפרטים

 יון הסופי:מרכיבי הצ

 ;20% –רפרט    •

 .80%עבודה סמינריונית:   •
 
 
 

 
 

התקפי: סוגיות מתקדמות במשפט בינלאומי  מפשעי מלחמה ועד סייבר 

 ד"ר תמר מגידו
ולסטודנטים להעמיק את היכרותם עם המשפט  הבינלאומי  הסמינר יאפשר לסטודנטיות 

והכתיבה התיאורטית הנוגעת לו מתוך חקר המשפט הבינלאומי, היחסים הבינלאומיים,  
המשפט  סוציולוגיה, פילוסופיה ועוד. השיעורים בסמינר יעמיקו לחקור את מערכת 

הבינלאומית ואת השחקנים השונים שלוקחים בה חלק ויבחנו את גבולותיו של המשפט 

טים יכולים לבחור לכתוב סמינריון במגוון הנושאים בהם עוסק  הבינלאומי. סטודנטיות וסטודנ
המשפט הבינלאומי החל במשפט הבינלאומי הפלילי, דרך משבר האקלים ועד להסדרה  

 .משפטית של ריגול וייצוא כלי נשק
 

ציון:  מרכיבי 
 השתתפות פעילה ותורמת בדיונים בכיתה, עמידה במטלות 10%

 ראשי פרקים 5%

 סמינרעבודת   70%
 רפרט 15%

 
 תנאי קדם 

 קורס מבוא למשפט בינלאומי פומבי או משפט בינלאומי פלילי

 
היא חובה  הנוכחות בשיעורים 

 
 
 

 משפט וספרות  



 ד"ר שגיא אשכנזי
שחקני המשפט  המציגות את תפקידם של  מופת ספרותיות  ביצירות  הסמינר נדון  במסגרת 

מנת   על  המשפט, תביעה וסניגוריה(  נקודות מבט שונות אשר תאפשרנה להביט )בית  לקבל 

חדשות.  על המשפט מבעד לעדשות 
זעקי  בזמיר )הרפר לי(,  אל תגיע  היצירות בהן נדון תהיינה )רשימה ראשונית ונתונה לשינוי(: 

הברזל  החיים במפעלי  הוגו(,  )ויקטור  נידון למוות  האחרון של  יומו  פטון(,  אהובה )אלן  ארץ 
הסוחר מוונציה )שייקספיר(, מיכאל קולהאס )היינריך פון קלייסט(.)רבקה הרדינג דיוויס(  , 

בכלים  שימוש  ניתן לעשות  ונבחן כיצד  אלה  ספרותיות  עדשות  ננתח פסקי דין לאור  כן,  כמו 

 ספרותיים לצורך הצגת טיעונים משפטיים.
ציון סופי:    מרכיבי 

 הצגת פרזנטציה 20%
 עבודה סמינריונית  80%

 

היא חובה  הנוכחות בשיעורים 
 

 
 

חדשות  היבטים משפטיים של טכנולוגיות 

 פפרקורן  -ד"ר קרני שגל
  היבטים משפטיים של טכנולוגיות חדשות

בעוד התפתחויות טכנולוגיות השפיעו רבות על החברה והכלכלה האנושית מזה עשרות שנים, 
מהשנים   וייחודיות פיתוחים טכנולוגיים  חדשות  ומשפטיות  אתיות  סוגיות  מעלים  האחרונות 

 שטרם קיבלו מענה.

)ובהם מתחומים שונים  חדשניות  טכנולוגיות  נסקור שורה של  זה  מלאכותית,    -בקורס  בינה 
נוירוסיינס ועוד( ונבחן את הסוגיות המשפטיות הייחודיות והדילמות האתיות  התערבות גנטית, 

 הפיתוח והשימוש בטכנולוגיות אלו.החדשות המתעוררות בעקבות 
  

הסופי: הציון  פרקים 70%  -עבודה כתובה    מרכיבי  הצעת נושא וראשי  הצגת נושא 10%-,   ,

פעילה   והשתתפות  בונוס תוצע לסטודנטים שיבחרו לערוך  20%  –העבודה )רפרט(  נקודת   .
 "סקירת טכנולוגיה", כפי שיפורט בשיעור הראשון

 
היא חוב  ההנוכחות בשיעורים 

 

 
 

 דיני ירושה
 לוי  -פרופ' שלי קרייצר

ירושות, מתנות ונאמנויות ובדגש -מטרת הסמינר היא לבחון דרכי העברת הון בין דוריות, כולל 

מהמשפט   שימוש בכלים  לתחום תוך  מרכזיות  בסמינר נדון בסוגיות  דיני הירושה.  מיוחד על 
הוגנת בלתי  השפעה  צורה,  בדרישות  נדון  והציבורי. כך,  דין,   הפרטי  פי  על  ירושה  וכשרות, 

ובהם תקנת  ירושה  בדיני  ציבוריים  בעקרונות  נדון  כן,  כמו  ירושה.  והסכמי  הדדיות,  צוואות 
 הציבור, זכות הקניין ועקרון השוויון.

 

ציון  :מרכיבי 
 70%עבודה סופית  

 15%רפרט  
 10%השתתפות ועמידה במטלות  

 5%ראשי פרקים  

 
היא חובה  הנוכחות בשיעורים 

 



 
 

 קניין רוחני

 ד"ר ליאור ברוך
מסחר,  סימני  יוצרים,  זכויות  דוגמת  מוחשיים  לא  נכסים  המתאר  מונח  הוא  רוחני"  "קניין 

ביחס   ברורה  משפטית  מקיים מסכת  אחרות,  משפט  הדין הישראלי כמו גם שיטות  פטנטים. 
לתחומי הקניין הרוחני ומתווה, בין היתר, את ההגנות המשפטיות המוענקות בסוגי קניין אלו 

לאו הסייגים  ואת  ההגנות  וכן  המערכת    –תן  את  יש  ב"קניין הרוחני",  משנה  תחום  כשלכל 

ומקוונּות   בדיגיטציה  המאופיין  שלנו,  מובן שבעידן  לו.  הייחודית  עם   –המשפטית  היכרות 
תחומים אלו מקבלת חשיבות של ממש. ברקע האמור, מטרת הסמינר היא לספק לסטודנטים  

 בכתיבת עבודה סמינריונית בנושא.    היכרות ראשונית עם תחומי משפט אלו וכן ללוותם
ציון    :מרכיבי 

 80%עבודת הסמינריון: 

 דק'(  10-5)הצגה בת   5%הצגת נושא המחקר )ראשי פרקים(: 
 דק' לכל הפחות( 30)הצגה בת   15%הצגת המחקר בכיתה )רפראט(:  

 
 

היא חובה  הנוכחות בשיעורים 

 


