קורסי חובה

קורסי חובה
.01א250.4010.

תורת המשפט :סוגיות מתקדמות

 4ש"ס

פרופ' שולמית אלמוג

יום ה'

סמ' א'
17:45-20:30

מרכיבי הציון :בחינה מסכמת שמשקלה  100%בציון הסופי.
שיטת הבחינה :ללא חומר עזר.

.01א250.4011.

סדנת הכנה לכתיבת תיזה

 2ש"ס

סמ' א'

ד"ר שגית מור

יום ד'

16-18

הקורס יסייע לתלמידי המחקר בצעדיהם הראשונים לקראת כתיבת התיזה .הקורס יעסוק
בשאלות שונות שעומדות בפני החוקר המתחיל ,כגון :בחירת נושא לעבודת התיזה ,עיצוב
וניסוח שאלת מחקר ובניית הצעת מחקר .במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לדיסציפלינות
ומתודולוגיות מחקר שונות דרך מפגשים עם מרצים מן הפקולטה ומחוצה לה .כמו כן
הסטודנטים ילמדו על גורמים שונים באוניברסיטה המספקים כלים שמשרתים את המחקר.
במהלך הקורס יציגו הסטודנטים את הצעת המחקר בפני שאר חברי הכיתה במטרה לקבל
משוב ולקדם את כתיבת ההצעה הסופית .הקורס נועד לתלמידים במסלול א' )מחקרי(.
דרישות הקורס :במהלך הקורס יידרשו התלמידים לעמוד במטלות ולהגיש תרגילים.
הנוכחות בשיעורים חובה ומהווה תנאי לקבלת ציון עובר בסדנת התזה.
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הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות
ועכשוויות .בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס
לסוגיות משפטיות )לימודי משפט ביקורתיים ,משפט וחברה ,משפט וכלכלה ,משפט ותרבות,
משפט וספרות ,משפט ופמיניזם( ,בתפיסת המשפט כמערכת רב-תחומית ובינתחומית;
בבחינת הקשרים בין משפט לצדק ולצדק חברתי ,במשפט ופרשנות ובבחינת אופני השפעת
ההתפתחויות הטכנולוגיות על דרכי תפיסת המשפט והמשגתו.

קורסי חובה
.01ב250.5489.

רגולציה במאה ה21-

 2ש"ס

סמ' ב'

ד"ר יאיר שגיא

יום ו'

08:30-12

קורסי חובה

כל אדם ,יהיה תחום עיסוקו אשר יהיה ,נתקל בכל אשר יפנה במדינה המינהלית .בדומה ,כל
משפטן ,יהיה תחום התמחותו אשר יהיה ,עוסק כל העת בהוראותיה המחייבות של המדינה
המינהלית .כלומר ,הוא עוסק מעשה שיגרה בצורות שונות של הוראות מינהל ותקנות,
שהיקפן רב לאין ערוך מזה של חקיקת הכנסת ,והוא בא במגע יומיומי עם רשויות מינהל
רבות .קורס זה מוקדש למדינה המינהלית הזו.
ביתר פירוט ,הקורס יוקדש לבחינה היסטורית ותיאורטית ,ביקורתית ומעמיקה של המדינה
המינהלית ,הסובבת אותנו .במסגרת הקורס נבחן שורה של שאלות יסוד מתוך כוונה להבין
מהי "בעצם" אותה "מדינה מינהלית" שמסדירה בצורה כה מקיפה כל פן של חיינו .ננסה
לברר ,למשל ,מהם הנחות היסוד המונחות בבסיסה? אילו אינטרסים קשורים בה? מיהו
"הציבור" שאותו היא אמורה לשרת – ומיהו "הציבור" שאותו היא משרתת הלכה למעשה?
באילו אמות מידה עלינו לבחון את מהלכיה? ומיהו הראוי לפקח עליה?
הקורס יציג בפני התלמידים את התאוריות המובילות הנדונות כיום בספרות האקדמית
)המערבית( ,שעניינן המדינה המינהלית והרגולציה הציבורית שהיא טורחת עליה .תיאוריות
אלה – שמקורן בתחומי עיון שונים והמבוססות על מתודולוגיות מחקריות שונות – עוסקות
בשאלות ממן אלה הנזכרות לעיל .לפיכך ,עיון בתיאוריות השונות בהן עוסק הקורס לא רק
יגלה אספקטים מגוונים ושונים של הליכי רגולציה ,אלא אף יחשוף את התלמידים למגוון
של מתודולוגיות מחקריות מרכזיות.
מרכיבי ציון :בחינה מסכמת שמשקלה  100%בציון הסופי.
שיטת הבחינה :בספרים סגורים.

180

