קורסי בחירה

קורסי בחירה לתואר שני
.01ב250.4930.

כתיבת מאמר משפטי -סדנה

 3ש"ס

פרופ' שולמית אלמוג

 3נ'

סמ' ב'

יום ה'

16-20

*הסדנה תתקיים במתכונת מרוכזת
הסדנה נועדה להקנות ידע וכלים ,הנדרשים לתהליך כתיבת מאמר משפטי ,וללוות את
המשתתפים/ות לאורך התהליך .לצורך כך ,נבין מהי קריאה ביקורתית של מחקרים ודינים
קיימים וכיצד ניתן לעשות בה שימוש לצורך כתיבה אינדיבידואלית ומקורית .כמו כן ,נלמד
לנסח שאלת מחקר ,המצדיקה כתיבת מאמר משפטי ,ולתכנן מסלול כתיבה רלוונטי לשאלה.
נתבונן במגוון שיטות המחקר הרלוונטיות ,ובהן כתיבה משפטית בין-תחומית ,והתאמתן
לתחומי העניין והעיסוק של המשתתפים/ות .במהלך הסדנה יציגו המשתתפים/ות את הצעת
המחקר ,על מנת ליצור לאחר סיומה טקסט ,העשוי להתאים לפרסום.
הסדנה פתוחה לסטודנטים/ות מצטיינים/ות מהתואר הראשון והשני.

מרכיבי הציון :השתתפות במפגשים ,הצגת הנושא בכיתה והגשת מאמר קצר במועד
שייקבע .100% -
.01א250.4423.

 3ש"ס

דיני פטנטים
ד"ר דניאל בן אוליאל

 3נ'

סמ' א'

יום ד'

16-19

פטנטים הם הלכה ולמעשה ,הקניין הרוחני המרכזי עליו מסתמכות חברות הנבנות על
חדשנות טכנולוגית .בולט הדבר בעיקר בתעשיות הביוטכנולוגיה ,התוכנה והתרופות של
מדינות חדשניות כמו ישראל .הטעמים לכך מגוונים ונוגעים ככלל ליתרונה העסקי היחסי
של הגנת הפטנט לעומת זכות היוצרים או הסוד המסחרי ,ומכאן חשיבותם העצומה בעולם
המשפט ומחוצה לו .באופן עיוני ,מאידך ,דיני הפטנטים ממשיכים להימצא בטבורו של מתח
דוקטרינרי משפטי ובין-תחומי המושפע מתיאוריות מתחרות ,המשפיעות באופן משתנה על
סוג והיקף ההגנה הקניינית שבבסיסם ,ובכלל זה שאלת הצורך בהבחנה בין סוגי פטנטים
בחוק ,האבחנה בין פטנטים שהם תוצר של תעשיות עילית ) (Hi Techותעשיות טכנולוגיות
מסורתיות ) ( (Traditional Techשאלות מוסדיות והיקף הביקורת השיפוטית הראוייה,
וכן היבטים אתיים בהליך רישום הפטנט .הקורס סוקר באופן השוואתי את הדינים החלים
על הגנת הפיטונט בישראל ,תוך סקירה השוואתית לדין האמריקני והאירופי.
אין דרישת קדם.
מרכיבי הציון 100% :בחינה.
עד  5נקודות ציון מיטיב בגין השתתפות תורמת בקורס.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
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מספר המשתתפים/ות מוגבל ל.14-

קורסי בחירה

.01ב250.4925.

רגולטורים משפטיים:
ביקורת המדינה ,היועמ"ש
ואחרים

 2ש"ס

פרופ' גד ברזילי

 2נ'

סמ' ב'

יום ב'

14-16

קורס זה יעסוק בנושא קריטי לישראל ולדמוקרטיות בכלל :שומרי הסף ,רגולטורים
משפטיים .בין השאר נלמד על היועץ המשפטי לממשלה ,יועצים משפטיים בכלל )למשל-
ברשויות מקומיות( ,פרקליטות המדינה ,פיקוח שיפוטי לעומת פיקוח פרלמנטרי ,ביקורת
המדינה ,בנק ישראל ורגולטורים נוספים ,כגון וועדות פרלמנטריות ,וועדות ממשלתיות
וממלכתיות.

קורסי בחירה

לקורס יהיו שלושה חלקים מרכזיים:
 .1הרצאות ודיונים עקרוניים על בסיס מחקרים עדכניים.
 .2הרצאות אורח/ת.
 .3הצגת נושאי המחקר על ידי הסטודנטים/טיות.
מרכיבי הציון:
השתתפות בכיתה 20 :אחוזים.
הצגת נושאי המחקר בכיתה 20 :אחוזים.
איכויות עבודת המחקר 60 :אחוזים .
.01ב250.4699.

ההליך הפלילי-הלכה
למעשה )חטיבת התביעות(

ק250.3060 :

פרופ' אורן גזל-אייל

 4ש"ס

 4נ'

סמ' ב'

יום א'

08-12

חטיבת התביעות במשטרת ישראל הינה יחידה ארצית אשר מטפלת בכ 90%-מהתיקים
הפליליים המנוהלים בתביעה הכללית במדינת ישראל .במסגרת הקורס תוענק לסטודנט
הזדמנות ייחודית להיחשף לעבודת התביעה המשטרתית במדינת ישראל ולחוות באופן מעשי
את עולמו המרתק של התובע בשלבים השונים של ההליך הפלילי ,החל מבחינת חומרי
החקירה בתיק חקירה ,דרך ההחלטה על ההעמדה לדין או סגירת תיק וניהול ההליך בבית
המשפט ובכללם הליכי המעצר .בחלקו הראשון של הקורס ידונו סוגיות משפטיות שהן
בליבת העשייה של התביעה המשטרתית כגון :הליכי חקירה ואיסוף ראיות ,שיקולים
בהעמדה לדין ,הכנה וניסוח כתבי אישום ,טיפול בתיקי מעצר ,ניהול המשפט הפלילי בבית
המשפט על כל שלביו ועוד .בחלקו השני הסטודנטים ילוו תובעים שיוצמדו לחנוך אותם
במהלך עבודתם השוטפת בלשכת התביעות ובדיונים בבית המשפט וכן ייטלו חלק בעבודה
משפטית מגוונת שתכלול בין היתר ,ניסוח כתבי אישום ,טיפול בתיקי מעצר ,כתיבת חוות
דעת משפטיות ועוד.
הרשמה לקורס:
המעוניינים להירשם יעבירו גיליון קורות חיים עם תמונה וגיליון ציונים עם בקשת ההרשמה
למזכירות התלמידים לדוא"ל  rofry@univ.haifa.ac.ilעד לתאריך  .09.09.2019הקבלה
לקורס מותנית בראיון ובמתן הצהרה בדבר היעדר הרשעות משמעת והרשעות פליליות .על
מועד קיום הראיון תמסר הודעה לנרשמים .
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בדיקת סיווג בטחוני )שמור( תיערך למתקבלים ידי משטרת ישראל.
דרישת קדם :דיון פלילי.
מרכיבי הציון 10% :השתתפות 10% ,שתי מטלות כתיבה 80% ,מבחן.
.01א250.4588.

דיני תחרות

ק250.2010 :
250.2011

פרופ' מיכל גל

 4ש"ס

 4נ'

סמ' א'

יום ג'

14-18

תנאי קדם :דיני תאגידים/תאגידים מורחב.
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת שמשקלה  90%בציון הסופי; תרשימי זרימה ;5%
ציון מיטיב עד  5נקודות עבור השתתפות בכיתה ו/או עבודות בונוס.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4560.

צורות נגזרות של ביצוע
עברייני :דיני השותפות
והניסיון

 3ש"ס

ד"ר חאלד גנאים

 3נ'

סמ' ב'

יום ה'

09-12

מטרת הקורס היא לנתח את הנגזרות של הביצוע העברייני לפי תיקון מס'  ,39היינו ניתוח
הביצוע הישיר ,הביצוע בצוותא ,הביצוע באמצעות אחר ,השידול ,הסיוע ,הניסיון ,מעשי
ההכנה וקשירת הקשר .יידונו המבחנים להבחנה בין הצורות השונות של הביצוע ,בין הניסיון
לבין מעשי ההכנה ,וכן החרטה מניסיון והדוקטרינה של נתונים ענייניים ואישיים בשותפות.
הקורס יעסוק גם בהסדרים ,בתיאוריות ובמבחנים הקיימים במשפט המשווה.
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת שמשקלה  100%בציון הסופי.
ציון מיטיב עד  5נקודות עבור השתתפות פעילה.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
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דיני התחרות )לשעבר דיני ההגבלים העסקיים( משמשים כיום ,יותר מתמיד ,כלי מרכזי
בהסדרת פעילותם המסחרית של גופים כלכליים .מטרתם לקבוע את כללי המשחק על פיהם
רשאים גופים אלה להתחרות בשוק החופשי .כך ,למשל ,מציבים דיני התחרות גבולות
לאפשרות המיזוג בין חברות ולניצולו לרעה של כוח מונופוליסטי.
הקורס יתמקד בניתוח דיני התחרות בישראל .בין השאר יידונו הנושאים הבאים :התיאוריה
העומדת בבסיס הצורך בהתערבות המדינה להגנה על תחרותיות במשק; המגבלות על ניצולו
של כוח שוק; הסדרת מיזוגים ומיזמים משותפים; מניעת הסכמים קרטליסטיים; אפליית
מחירים.

קורסי בחירה
.01ב250.4702.

 3ש"ס

סימני מסחר
ד"ר אלדר הבר

 3נ'

סמ' ב'

יום ב'

09-12

קורסי בחירה

הקורס יפתח בבחינת המסגרת התאורטית להגנה על קניין רוחני ובבחינת מערכת היחסים
של דיני סימני מסחר עם זכויות שונות בקניין רוחני כגון זכות יוצרים ופטנט .לאחר מכן,
נלמד על מסגרת ההגנה של סימן מסחר בדין הישראלי והבין-לאומי :מה נחשב לסימן מסחר?
מה הם האינטרסים השונים המעורבים בהגנה על סימן מסחר? כיצד מגנים על סימנים
שאינם רשומים? כיצד מוגנים סימנים ומותגים בין-לאומיים? ומה דינם של סימני מסחר
מסוגים שונים בעידן הדיגיטלי? מלבד דיון תיאורטי בדוקטרינות השונות הקיימות בדיני
סימני המסחר ,נלמד על הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר; על כשירות לרישום ועל
סוגי ההפרות של סימן מסחר; נבחן את היחס בין הפרת סימן מסחר לבין גניבת עין ותחרות
בלתי הוגנת; ונלמד מה התרופות והסעדים המשפטיים העומדים לרשות הנפגע .לבסוף ,בפן
הבין-לאומי ,הקורס יסקור אמנות והסכמים בין-לאומיים המסדירים את ההגנה על סימני
מסחר.
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת  100%בציון סופי.
ציון מיטיב של עד  5נקודות בגין השתתפות מהותית פעילה ותורמת בכיתה.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4706.

דיני מידע וסייבר
ד"ר אלדר הבר

 3ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

יום ג'

16-19

הקורס יעסוק בבחינת ההיבטים המשפטיים של אתגרי הסייבר בעידן הדיגיטלי ויתמקד
בעיקר בהתקפה ,הגנה ומעקב ,מנקודות מבט של מדינות שונות ומהיבטים של הקהילה הבין-
לאומית .באופן פרטני ,הקורס יעסוק בשאלות כגון :מהו סייבר? מהו טרור מקוון ומה הדין
הקיים לגבי עבירות מחשב מסוגים שונים? מהם האמצעים המשפטיים והטכנולוגיים
שמדינות מפעילות על-מנת להתמודד עם איומי הסייבר? כיצד ניתן לאזן בין חובתה של
המדינה להגן על אזרחיה לבין חירויות פרט דוגמת הזכות לחופש ביטוי והזכות לפרטיות?
כיצד משפיע הסייבר על ריבונותן של מדינות? באילו תנאים מותר למדינה ,לחברות פרטיות
ולאזרחים לאסוף ולאגור מידע וכיצד מתמודדות רשויות אכיפה עם מגבלות טכנולוגיות?
האם יש מקום להטיל אחריות על מתווכים באינטרנט לפעולות סייבר שונות? כיצד הקהילה
הבין-לאומית מתמודדת עם שאלות אלו? הקורס יבחן שאלות אלו ועוד מנקודת מבט של
מעצבי-מדיניות שונים בעולם ,וביניהם מדינת ישראל.
מרכיבי הציון :בחינה בית מסכמת  100%בציון סופי.
ציון מיטיב של עד  5נקודות בגין השתתפות פעילה ותורמת בכיתה.
שיטת הבחינה :בחינת בית.
מועד בחינת הבית.19.07.2020 :
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.01א250.4584.

 3ש"ס

אמצעי תשלום בעידן
הדיגיטלי
ד"ר לירן חיים

 3נ'

סמ' א'

יום א'

12-15

אמצעי התשלום תפקיד משמעותי בעולם העסקים המודרני .המדובר בתחום משפטי המסדיר
חלק ניכר מתנועת הכספים במשק .בשנים האחרונות ,עם התפתחות נישת התשלום באמצעים
טכנולוגיים חדשניים )דוגמת )  PayPal Google Pay, Apple Payועליית שוק המטבעות
הווירטואליים  (Bitcoinsואחרים( הנושא מעמיד אתגרים משפטיים ופרקטיים סבוכים מאי
פעם.
המטרה העיקרית של הקורס הינה להעניק לסטודנטים ידע על אמצעי התשלום המרכזיים
בעולם המודרני ועל ההסדרים המשפטיים הקובעים את השימוש בהם .הנושא יילמד תוך
התייחסות ביקורתית לדין המצוי בישראל ,להסדרים הקיימים במשפט המשווה ,לפרקטיקה
העסקית ולתיאוריות אינטרדיסציפלינריות הקיימות בתחום.

מרכיבי הציון :בחינה מסכמת המהווה  100%מהציון הסופי.
שיטת הבחינה :ללא חומר עזר.
ציון מיטיב :עד  5נק' בגין הפגנת בקיאות בחומר הקריאה ותרומה משמעותית לדיון בכיתה.
.01א250.4488.

תובענות ייצוגיות

ק250.3050 :
250.3052

ד"ר ערן טאוסיג

 2ש"ס

 2נ'
יום ג'

סמ' א'
17:00-20:15

* הקורס פתוח לתלמידים שסיימו את הקורס דיון אזרחי.
* הקורס יתקיים במתכונת מרוכזת ב  6 -מועדים.

קורס מרוכז בתאריכים21.1.20 ,7.1.20 ,17.12.19 ,3.12.19 ,12.11.19 ,29.10.19 :
הליך התובענה הייצוגית מהווה את אחד החריגים החשובים לכלל הבסיסי בשיטת המשפט
הישראלית ,לפיו כל אדם הוא המוכשר ביותר לייצג את עניינו .חוק תובענות ייצוגיות2006 ,
שינה באופן דרמטי את אופיו של הליך התובענה הייצוגית בישראל .בעקבות חקיקת החוק
מוגשות תביעות רבות יותר ובתי המשפט מאשרים יותר תביעות כתובענות ייצוגיות .הדבר
הגדיל את חשיבותו של ההליך ככלי ראשון במעלה לאכיפה פרטית של החוק בישראל .במהלך
הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את הליך התובענה הייצוגית ,ייחודו לעומת הליכים
'רגילים' ,יתרונותיו ואת הבעייתיות הטמונה בו .הקורס יתמקד בהליך התובענה הייצוגית
בישראל ,בפסיקה ובספרות המשפטית ,אך לשם ההשוואה יוצג גם ההסדר האמריקני.
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נפתח את הקורס בדיון באמצעי התשלום מבוססי הנייר :מזומן וצ'קים )לרבות המעבר
לצ'קים אלקטרוניים( וכן נדון בחקיקה לצמצום השימוש בהם .משם נמשיך ונדון באמצעי
התשלום האלקטרוניים וטכנולוגיות התשלום .במסגרת זו נדון בכרטיסי חיוב ,העברות
בנקאיות ,רשתות כספים דיגיטאליות ואפליקציות תשלום .נסיים את הקורס בדיון בנושא
המטבעות וירטואליים.

קורסי בחירה
מרכיבי ציון :בחינה סופית – .100%
ציון מיטיב – עד  5נקודות עבור השתתפות שתורמת לדיון.
שיטת הבחינה :בספרים סגורים פרט לחוק תובענות ייצוגיות.

.01א250.4467.

דיני עשיית עושר
ולא במשפט

 3ש"ס

פרופ' יונתן יובל

 3נ'

סמ' א'

יום ה'

09-12

קורסי בחירה

כל דור ו"המשפט שלו" :לאחר שחווינו דומיננטיות של דיני החוזים ומושגי היסוד שלהם
)בעיקר תום לב( ,ודיני הנזיקין ומושג היסוד שלהם )הרשלנות( ,אנו חיים בעידן עשיית העושר
ולא במשפט .מערכת דינים זו  --המתבססת על חוק מינימליסטי בן ששה סעיפים בלבד אך
על חלק מהפסיקה המורכבת והיצירתית ביותר בישראל  --היא מעלת מעמד מרכזי במשפט
האזרחי ,המשלים את זה של דיני החוזים והנזיקין .היא מקיימת מערך יחסים מורכב עם
דיני החוזים ,הקניין ,הקניין הרוחני ,התחרות ,התאגידים ,ואף עם המשפט הציבורי.
חלקם של דיני עשיית עושר הן בשיח המשפטי העיוני והן בפרקטיקה גדל בהתמדה ,ולא ניתן
כיום לעסוק או אף לחשוב על המשפט הפרטי ודינים הנובעים ממנו  --כדיני קניין רוחני ,דיני
תחרות ,דיני המשפט המסחרי והקניין  --ללא הכשרה ושליטה נאותות בדיני עשיית עושר
ולא במשפט.
הקורס יציג באופן שיטתי את דיני עשיית העושר ,הן כשלעצמם והן תוך בחינת יחסיהם
לקשת רחבה שת אינטראקציות משפטיות ותחומים משפטיים רלוונטיים .הקורס יבחן הן
מודלים תיאורטיים להמשגת דינים אלו והן גיבוש קונקרטי של עילות תביעה,טענות הגנה,
וצורת החשיבה האופיינית לשיקולי עשיית עושר .הוא עיוני ומעשי גם יחד :יציג את אופני
הטיפול של עשיית עושר בדילמות נורמטיביות מצד אחד ,ויכשיר את התלמידים בבסיס
השימוש ,הניסוח והיישום של עילות עשיית עושר בסכסוכים אשרחיים ,הן בתקיפה והן
בהתגוננות.
הקורס יתקדם תוך בחינת הדינים העיקריים בתחום ובירור מושגי ונורמטיבי של עקרונות
דיני עשיית העושר :מושגי התעשרות ,פלישה ,זכאות ,השבה ,חלוקה ,פרס וקנס; המחלוקות
המרכזיות בתחום דיני עשיית העושר; מדיניות מקרו ומדיניות מיקרו ראויות בעיצוב סעד
ההשבה על היבטיו המניעתיים ,החלוקתיים והעונשיים; יחס דיני עשיית העושר
לאינטראקציות חוזיות ,נזיקיות ,וליחסים קניניים )כולל עשיית-עושר כעילה חלופית או
מצטרפת לדיני הקניין הרוחני(; מושג זכות העקיבה; והגנות קנייניות ואחרות מפני תביעות
בעשיית עושר.
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת שמשקלה  100%בציון הסופי.
משקל ציון מיטיב בנסיבות המתאימות.
שיטת הבחינה :בספרים סגורים.
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.01א250.4657.

 3ש"ס

דיני ספורט
פרופ' יונתן יובל

 3נ'

סמ' א'

יום ב'

09-12

דיני ספורט הנו אחד התחומים ,החדשניים ,המלהיבים והמורכבים של פרקטיקה משפטית.
הקורס נועד להכרת רוחב ועומק של דיני ספורט ויספק לסטודנטים המעוניינים לעסוק בתחום
הכרות עם צדדיו השונים והזדמנות למפגשים עם העוסקים בדיני ספורט .הקורס יקיף ,בין
השאר ,את הממשק העיוני שבין ספורט ומשפט כתחומים מקבילים העוסקים בכללים,
שיפוט ,תחרות ,שיתוף פעולה ,יישוב סכסוכים ,רגולציה של אלימות וכו' .בין הנושאים
המעשיים שידונו בקורס :מערכת הדינים החלה על ספורט מקצועני ,סוכני שחקנים ,ההיבט
התאגידי של קבוצות ספורט וליגות ספורטיביות ,קניין רוחני בספורט ,ספורט וזכויות אדם,
דיני עבודה בספורט ,דיני נזיקין בספורט ,המעטפת המשפטית של יחסי ספורט ספרות וקולנוע,
ומוסדות יישוב סכסוכים בספורט בארץ ובעולם.
הקורס יתנהל במבנה של קולוקוויום כאשר כמחציתו מבוססת על מרצים אורחים ,הן
מהאקדמיה והן מהפרקטיקה.

מרכיבי הציון :הציון יקבע על פי ארבעת ניירות העמדה שיוגשו ועל פי ההשתתפות הפעילה
במפגשים .בקורס חובת נוכחות.
.01ב250.4192.

משפט חוצה גבולות:
משפט בינלאומי פרטי
בעידן הגלובלי
ד"ר קארין כרמית יפת

 4ש"ס

 4נ'

סמ' ב'

יום ד'

16-20

הקורס עוסק בבעיות הייחודיות שכרוכות באירועים בעלי יסוד זר מתחום המשפט הפרטי.
עניין זה הוא חזון נפרץ בעולם הגלובלי של ניידות חברתית ועסקית ,ומכאן חשיבותם
הקרדינאלית של דיני המשפט הבינלאומי הפרטי בעידן המודרני .מבחינה אנליטית ,מעורבותו
של גורם זר בהליך המשפטי יכול שתעורר שלוש סוגיות מרכזיות :סמכות שיפוט ,דהיינו ,איזה
בית משפט מוסמך להכריע במחלוקת משפטית נתונה; ברירת דין  -לפי איזה דין ,מקומי או
זר ,ראוי להכריע במחלוקת; הכרה ואכיפה של פסקים זרים  -מהו מעמדם ונפקותם
המשפטית של פסקים של ערכאות זרות במשפט הפנימי בישראל ומהם התנאים לקליטתם.
הקורס יוקדש לליבון שאלות אלה ולהצגת מושגי היסוד של המשפט הבינלאומי הפרטי ויציע
מסגרת רעיונית להבנת הדינים בתחום זה .ענפי המשפט הפרטי שבהם נתמקד הם יחסים
מתחום דיני החוזים ,הנזיקין ,הקניין והמשפחה .אנו ננתח באופן ביקורתי את הדין הישראלי
לאור תכליותיו של המשפט הבינלאומי הפרטי ונציע הסדרים נורמטיביים חלופיים הנותנים
מענה ראוי יותר לבעיות מתודולוגיות שונות בתחום.
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קורסי בחירה

התלמידים ידרשו להכנת רקע )קריאת חומרים וצפייה בסרטונים שיועלו למודל( ולהשתתפות
פעילה בדיונים .במהלך הקורס ,כל תלמיד יידרש להכין ארבעה ) (4ניירות עמדה המסכמים
תחום מסוים בעבודה עצמית ,לפי קביעה משותפת מול המרצה בשבוע השני של הקורס.

קורסי בחירה
מרכיבי הציון הסופי :בחינה .100%
ציון מיטיב של עד  5נקודות בגין השתתפות פעילה המבוססת על
חומר הקריאה.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4544.

מוגבלות במשפט -היבטים
ביקורתיים

 3ש"ס

קורסי בחירה

ד"ר שגית מור

 3נ'

סמ' ב'

יום ב'

09-12

הקורס יעסוק בסוגיות תיאורטיות ומשפטיות הקשורות במוגבלות ונכות .בשנים האחרונות
אנשים עם מוגבלויות החלו לתבוע את זכויותיהם ולהיאבק על מקומם בחברה בשלל דרכים
 משפטיות ואחרות .במקביל ,תיאוריה ענפה התפתחה ,הבוחנת את התהליכים החברתיים,התרבותיים ,הפוליטיים והכלכליים אשר משפיעים על המשמעויות המיוחסות למוגבלות
ואשר תורמים להדרתם ולאפלייתם של אנשים עם מוגבלויות .הקורס יתמקד בזירה
המשפטית כזירה מרכזית בה התחוללו חלק מן המאבקים אך גם יעלה שאלות בדבר גבולות
המשפט כאמצעי לחולל שינוי ,ובכלל זה את הדרך בה מוגבלות נתפסת בחברה .נבחן סוגיות
הקשורות בדיני הרווחה החברתית ,הדינים הראשונים שעסקו במוגבלות ואשר עדיין בעלי
השפעה רבה בתחום; נלמד על התפתחות שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות ועל הדרך
בה שינה את התודעה העצמית והקבוצתית של אנשים עם מוגבלויות; נבחן האם ואיך השפיע
השיח על השפה המשפטית הקיימת ועל היווצרותן של קטגוריות משפטיות חדשות .בין
הסוגיות שידונו :תעסוקה ,קצבאות נכות ,נגישות ,נגישות למשפט ,דיור בקהילה ,חינוך,
הפסקות היריון ,הולדה בעוולה ,ועוד.
מרכיבי הציון :מבחן .100% -
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4732.

ניהול משא ומתן ,גישור
ובוררות – תיאוריה
ופרקטיקה
פרופ' מוטי מירוני

 3ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

יום ד'

14-17

במסגרת השיעור נאפיין את הגורמים לחילוקי דעות ואת הדינאמיקה המובילה אותם להפוך
לסכסוכים; נסקור את הסוגים השונים של חילוקי דעות וסכסוכים ואת דרכי ההתמודדות
עמם ,וננתח את הכלים הקיימים בארץ ובעולם לניהול חילוקי דעות ו/או ליישוב סכסוכים.
הדגש יושם על דיון מעמיק במודלים שונים של ניהול משא ומתן ישיר ובמנגנונים או בכלים,
המערבים צדדים שלישיים ,והעומדים לרשות הצדדים לצורך טיפול ,ניהול ויישוב סכסוכים,
כאשר המשא ומתן הישיר מגיע למבוי סתום.

188

קורסי בחירה
הכלים המערבים צדדים שלישיים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
הראשונה ,כלים מבוססי הסכמה :גישור ,פישור ,ובוררות ייעוצית;
השנייה ,כלים מבוססי הכרעה :שפיטה ,בוררות לסוגיה השונים ,בוררות בסכסוך כלכלי,
בוררות לפי הצעות הצדדים ) . (Final Offer Arbitrationבשנים האחרונות גברה
הפופולאריות של קבוצה שלישית  -כלים היברידיים או משולבים ,כגון :פסיקה לפשרה לפי
סעיף 79א ,גישבור ) (Med-Arbאו  ( Arb-Med),וחלון גישור/פישור בבוררות.
השיעור יתרכז בשלושה תתי נושאים עיקריים :ניהול משא ומתן ,גישור/פישור ובוררות.
כרקע לדיונים תשמש ההתפתחות של תנועת ה -A.D.R.בעולם ותרומתה לתרבות החדשה
של ניהול ויישוב סכסוכים אזרחיים.
מרכיבי הציון :מבחן גמר על חומר הקריאה וההרצאות )בספרים סגורים( .100%
קיימת אפשרות לקבלת  5נקודות מיטיב על תרומה מיוחדת ואיכותית
במיוחד.
שיטת הבחינה :בספרים סגורים.

ד"ר איתמר מן

יום ב'

09-12

הקורס ישמש מבוא לדיני איכות הסביבה .חומר הקריאה כולל חקיקה ופסיקה בנושאי
מטרדים סביבתיים ,שימוש במשאבי המים והאוויר ,זיהום הים ,וכן בנייה בשטחים פתוחים.
נסקור מספר מאבקים ציבוריים בנושאים סביבתיים ,תוך התמקדות בסוגיות הנוגעות לעיר
חיפה ולסביבתה .חלק מהקורס יוקדש לנושאים סביבתיים במשפט הבינלאומי .נתמקד
בנושאים הקשורים בסוגיית ההתחממות הגלובלית ,וכן בשאלות של חלוקת משאבי מים וים.
באמצעות חומרי הקורס השונים ,נקיים דיון מתמשך בשאלה עד כמה ניתן ועד כמה נכון
להפריד בין שאלות סביבתיות לשאלות פוליטיות ,כלכליות ,וחברתיות .חומרי הקריאה יהיו
בעברית ובאנגלית.
מרכיבי הציון - 70% :מטלת סיום )לעבודה אישית בבית(;  - 20%נייר תגובה לאחד מחומרי
הקריאה והכנה לדיון בו בשיעור )חובה(;  - 10%נוכחות והשתתפות מועילה במפגשים
השוטפים; עד  5נק' נק' בונוס יינתנו על מטלת צילום )לא חובה  -הסבר יינתן בכתה(.
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קורסי בחירה

.01ב250.4157.

דיני איכות הסביבה

 3ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

קורסי בחירה
.01א250.4480.

משפט פלילי:
שק"ד בקביעת העובדות

 3ש"ס

פרופ' דורון מנשה

 3נ'

סמ' א'

יום ד'

17-20

מטרת הקורס היא לחקור את תחומי וסוגי שיקולי הדעת השיפוטיים בעניינים עובדתיים.
בקורס נבקש לבקר את האפיון המקובל של דיני הראיות במערכת של סדרים בדבר אמצעי
הוכחה של עובדות במשפט והמכוונת להגיע ל'חשיפת האמת' או ל'התקרבות מספקת לאמת'.
אפיון זה של הדינים המותיר ,אם בכלל ,תמונה עגומה של היקף ותוכן שיקול הדעת השיפוטי-
עובדתי לוקה הן במישור תיאור הקיים והן במישור ההמלצה על הראוי; שיקול הדעת של
שופטים בעניינים עובדתיים הינו )ומן הראוי שיהיה( רחב ,מגוון ועשיר בתכנים הרבה מעל
העולה מתוך האפיון המקובל.

קורסי בחירה

במהלך הקורס יוצע איפיון אחר ,פרגמטי יותר ,לדיני הראיות והוא :קובץ כללים והנחיות
משפטיות בדרגות חיוב שונות המשרטטים סוגים שונים של הצדקות )או הנמקות של הצדקות
כאלה( להסתמכות על פרופוזיציות עובדתיות לצורכי חיתוך פרופוזיציות הדין.
אפיון חדש זה יפתח ,כך אנו מקווים ,אופקים חדשים לתורת שיקול הדעת השיפוטי
בעניינים עובדתיים; תורה זו תבחין ,בין היתר ,בין הסיטואציות בהן יש לשופטים שיקול דעת
במובן חזק )למשל ,במובן של חופש לעצב בעצמם כללים או הנחיות לשכילה )(Reasoning
הראייתית מבלי להיות כפופים באותם מקרים להנחיות פוליטיות מחייבות או עקרונות
כלליים הנובעים מהדין( .למקרים בהם יש לשופטים שיקולי דעת חלשים יותר )למשל ,במובן
של יישום פרוצדורות או כללים הדורשים הפעלה של שיפוט או הערכה(.
מרכיבי הציון 100% :בחינה סופית.
אפשרות לציון מיטיב של עד  5נקודות תתאפשר על בסיס מטלה שתוטל ע"י
המרצה למי מהסטודנטים שיהיה מעוניין בכך.
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4892.

כללי פסילה של ראיות
פרופ' דורון מנשה

 3ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

יום ה'

12-15

הקורס יסוב סביב שני צירים:
 .1ניתוח תיאורטי והצגת מודלים איכותיים ,המבוססים על הגיון הסתברותי של מושגי
תשתית בתחום דיני ראיות ,בעיקר :קבילות ,פסלות ,פסלות יחסית ,רלוונטיות ,מטא
רלוונטיות ,משקל ,מספיקותן של ראיות או הכרחיותן לביסוס השערות עובדתיות.
 . 2דיון ספיציפי בכללי הפסילה הבאים ,תחולתם וחריגיהם :עדות שמיעה ,עדות סברה,
הרשעות קודמות ,דיספוזיציות עברייניות ואופי רע ,חובת הראיה האופטימלית וכלל
הראיה הטובה ביותר ,פסלות ראיות עקב אי חוקיות בדרך השגתן ,ראיה בעל פה
לסתירת מסמך בכתב וכללי פסילה דה פקטו מכוח חקיקה.
מרכיבי הציון 100% :בחינה סופית.
אפשרות לציון מיטיב של עד  5נקודות תתאפשר על בסיס מטלה שתוטל
ע"י המרצה למי מהסטודנטים שיהיה מעוניין בכך.
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.01א250.4928.

עיקרון תום הלב במשפט
הדיוני

 2ש"ס

ד"ר רביע עאסי

 2נ'

סמ' א'

יום ה'

14-16

*לא נדרש כל ידע מוקדם בדיני הפרוצדורה .הקורס הזה יכול לתמוך ולסייע בסטודנטים/יות
שלמדו ו/או שילמדו קורסים דיוניים

עקרון תום הלב הפך מזמן לעקרון-על בשיטה הישראלית .אט אט ,עקרון זה מתחיל להשפיע
בצורה הולכת וגוברת על המשפט הדיוני ,קרי על עיצוב הנורמות של ליטיגציה .בקורס הזה
נעסוק במאפיינים העיקריים של ליטיגציה ,בעיקר בתחום האזרחי אבל גם בתחום הפלילי,
וכיצד הם הושפעו בצורה משמעותית מעקרון תום הלב .במסגרת זו נעסוק בדוקטרינת
ההשתק השיפוטי )שמוכרת לכם/ן מהמשפט המנהלי( ,דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי
משפט )מתחום הפרוצדורה האזרחית( ,ודוקרטינת ההגנה מן הצדק )מתחום הפרוצדורה
הפלילית(.
מרכיבי הציון 100% :בחינה .עד  5נק׳ מיטיב למשתתפים באופן פעיל .

.01ב250.4162.

משטר המקרקעין באיזורי
השליטה הישראלית
פרופ' אלכסנדר )סנדי( קדר

3ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

יום ד'

16-19

מטרת הקורס לבחון באופן ביקורתי את האופן שבו משפט ומרחב מכוננים זה את זה ואת
משטר המקרקעין הישראלי .מסגרת הניתוח של הקורס מתבססת על גישות חדשניות רב
תחומיות הקרויות "גיאוגרפיה משפטית ".הקורס בוחן את כלל מסגרות השליטה
הטריטוריאליות והמשפטיות של ישראל ולכן כוללת גם את "השטחים".
במסגרת הקורס נעסוק בהיסטוריה של משטר המקרקעין הישראלי ,בכוחות המרכזיים
הפועלים בו ,בהסדרים המרכזיים החלים בו ובגישות תיאורטיות שונות העוסקות בו
ומפרשות אותו .בין הנושאים שיידונו  -גיאוגרפיה משפטית משווה של משטר המקרקעין
הישראלי; דיני קרקעות עותומנים ומנדטוריים; השנים הפורמטיביות של משטר המקרקעין
הישראלי; חזקה ,התיישנות והסדר מקרקעין; בני רשות ומחזיקים; משטר המקרקעין בעת
האחרונה :הפרטה ,הלאמה" ,הפרמה"; דיור ציבורי; הקנין בשטחים :מסגרות ניתוח,
מאחזים ,התנחלויות" ,אדמות מדינה" ",מרחב ההפרדה" ",קו ירוק ",ועוד.
הקורס יעסוק אם כן בנושאים הנמצאים בחזית ההתרחשויות בתחום המקרקעין ,ובכך ישלב
כלים פרקטיים למעונינים לעסוק בתחום או להבינו עם פרספקטיבות תיאורטיות הנוגעות
לליבת הבניית הזכויות במקרקעין וההגנה עליהן.
דרישות הקורס :נוכחות ,קריאה ,השתתפות פעילה ובחינה מסכמת .היות וחלק מנושאי
הקורס עוסקים בתחומים דינאמיים ביותר ,חומר הקריאה עשוי להשתנות במהלך הקורס.
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שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.

קורסי בחירה
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת  ,100%ציון מיטיב של עד  4נקודות על השתתפות תורמת
במיוחד בשיעורים .
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
.01ב250.4458.

דיני גירושין והתרת נישואין
במשפט העברי והישראלי

 3ש"ס

קורסי בחירה

פרופ' יחיאל קפלן

 3נ'

סמ' ב'

יום ג'

16-19

בקורס יידונו עקרונות דיני המשפט העברי בנוגע לגירושין והתרת נישואין של יהודים בישראל.
בנוגע להתרת נישואין יידונו גם העקרונות החלים בנוגע למשתייכים לדתות אחרות חסרי דת
ובני הזוג מאותו המין במשפט בישראל.יידונו במשפט העברי בעיקר דיני כפיית גט.בנוסף יידונו
חקיקה ופסיקה במשפט בישראל ביחס לדינים אלה.כמו כן,יידונו דיני עילות הגירושין במשפט
העברי.בין היתר יידונו עקרונות סעיפים  6 ,4 ,1לחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(,
תשי'ג  ;1953 -וחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( ,תשנ'ה  .1955 -בדיון בנוגע
לעקרונות המשפט הישראלי בנוגע להתרת נישואין ידונו בעיקר העקרונות בחוק השיפוט
בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית( תשכ'ט .1969 -
מרכיבי הציון :בחינה מסכמת.100% -
ציון מיטיב עד  5נקודות עבור השתתפות פעילה ותורמת לשעורים.
שיטת הבחינה :ללא חומר עזר.
.01א250.4932.

סדרי הדין ודיני הראיות
במשפט המנהלי

ק250.1030 :

השופט ד"ר רון שפירא

 2ש"ס

 2נ'

סמ' א'

יום ב'

18-20

הקורס יבחן את סדרי הדין ודיני הראיות בהליך המנהלי ,תוך אבחנה בין הליכי אכיפה
מנהלית ,בתי הדין המנהליים ,בתי המשפט לעניינים מנהליים ובג"צ .במסגרת הקורס יבחנו
סוגיות שונות בכל הנוגע לסדרי הדין ודיני הראיות בהליך המנהלי ,תוך השוואה בין בתי
המשפט המנהליים השונים ,בינם לבין עצמם ,ובין ההליך המנהלי להליכים מקבילים במשפט
הפלילי והאזרחי.
דרישות מקדימות )או לימוד במקביל( לקורס זה הינן :דיון פלילי ודיון אזרחי.
מרכיבי הציון :בחינה סופית .100% -
שיטת הבחינה :בספרים פתוחים.
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.01ב250.4474.

מבוא לגישה התנהגותית
למשפט )קורס מרוכז(

 2ש"ס

 2נ'

סמ' ב'

פרופ' אבישלום תור
*הקורס ניתן במתכונת מרוכזת ) 6מפגשים( בשפה האנגלית .עם זאת ,סטודנטים ישראלים יוכלו
לכתוב את הבחינה בעברית.

תאריכי המפגשים -5.5.20 :בין השעות 17:00-19:30
 -20.5.20 ,14.5.20 ,13.5.20 ,7.5.20 ,6.5.20בין השעות 16:00-19:30
הגישה ההתנהגותית למשפט גורסת כי האפקטיביות של המשפט כאמצעי להכוונת התנהגות
אנושית תלויה במידת הבנתו את מאפייניה העיקריים של התנהגות זו.
לשם כך ,הגישה ההתנהגותית שמה דגש על הפסיכולוגיה החברתית והקוגניטיבית של שיפוט
וקבלת החלטות .היא מסתמכת על ממצאים אמפיריים המגלים כי מקבלי החלטות אנושיים
הינם בעלי רציונליות מוגבלת )חסומה( :הם שואפים דרך כלל לשפוט את המציאות באורח
רציונלי ולקבל החלטות מיטביות ,אולם למרות זאת התנהגותם שונה בעקביות מן
ההתנהגות אותה צופים מודלים המניחים רציונליות מושלמת.

הקורס מתבסס על חומרי קריאה באנגלית מתחומי מחקר שונים בשל חדשנות התחום
והעדר חומר בעברית.
מרכיבי הציון :בחינת בית  ,100%-ציון מיטיב  -עד  5נקודות בגין השתתפות מושכלת.
מועד בחינת הבית :יפורסם בהמשך.
הקורס מומלץ לתלמידי התכנית המשותפת במשפטים ופסיכולוגיה.
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לכן ,הקורס יבחן ממצאים אמפיריים מרכזיים של הפסיכולוגיה של שיפוט וקבלת החלטות
וימשיך ביישומם לשורה של סוגיות משפטיות ,תוך דגש על היחס בין ניתוח התנהגותי לניתוח
כלכלי של המשפט.
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