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כתבי עת
.01א250.2347.
.01ב250.2347.

כתב-עת "משפט וממשל"
עורכת :ד"ר קארין כרמית יפת

 4נ'

שנתי
סמ' א' +ב'

יום ג'

12-14

כתב העת 'משפט וממשל' מוקדש לנושאי המשפט הציבורי בישראל ולנושאים בין-תחומיים
שעניינם משפט ,תרבות וחברה בישראל .מדובר בכתב העת הוותיק ביותר של הפקולטה,
ואחד מכתבי העת המשפטיים המובילים בארץ.

הכהונה במערכת היא למשך  12חודשים .עבודת המערכת נמשכת גם לאורך חופשת הקיץ,
תוך התחשבות בתקופות הבחינות .החברות במערכת מקנה  4נקודות וציון .הציון ייקבע
בהתאם לאיכות עבודתם של חברי המערכת ורמת נכונותם להשקיע בעבודת המערכת.
מערכת כתב-העת מורכבת מתלמידים מצטיינים .הליך הקבלה למערכת כתב-העת מתבסס,
בין היתר ,על ראיון אישי אשר מתקיים בחופשת הקיץ.
תאריכי הגשת המועמדות והראיונות יפורסמו בנפרד.

.01א250.2349.
.01ב250.2349.

כתב-עת "דין ודברים"
עורך :פרופ' רונן פרי

 4נ'

שנתי
סמ' א' +ב'

יום ג'

12-14

'דין ודברים' הוא כתב עת משפטי רב-תחומי היוצא לאור פעמיים בשנה .כתב-העת מפרסם
מאמרים חדשניים ,הנוגעים למשפט ולזיקות שבין המשפט לתחומים אחרים )כמדעי החברה
והרוח( .חלק מהחוברות הן כלליות ,ואחרות מוקדשות לנושא מיוחד.
חברי המערכת של כתב-העת ,הנבחרים מבין הסטודנטים לתואר ראשון ושני ,שותפים באופן
פעיל הן בקבלת החלטות עריכה והן בתהליכי ההפקה של כתב-העת.
הכהונה במערכת נמשכת  12חודשים ,כאשר חלק מעבודת המערכת מתנהל בחופשת הקיץ.
החברות במערכת מקנה עד  4נקודות וציון .מספר הנקודות וגובה הציון ייקבעו בהתאם
לאיכות עבודתם של חברי המערכת.
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העבודה במשפט וממשל מזכה בהזדמנות יוצאת דופן להכיר מקרוב את מה שניצב בלב
העשייה האקדמית  -הכתיבה המחקרית .חברי המערכת כותבים חוות-דעת על כתבי-יד
המוגשים למערכת והם שותפים בדיון על קבלתם או דחייתם של המאמרים המוגשים.
ההשתתפות במערכת כתב-העת מהווה הזדמנות להעמקת הידע עם סוגיות חדשניות
ומורכבות הנידונות בכתיבה המחקרית ,להשתתפות בפיתוח השיח האקדמי סביב סוגיות
אלה ,ולשיפור יכולות המחקר והכתיבה של הסטודנטים המשתתפים.

סדנאות וסמינריונים

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

המעוניינים לכהן כחברי מערכת מתבקשים להגיש למזכירות התלמידים מכתב בקשה יחד
עם גיליונות ציונים וקורות חיים .על הקבלה למערכת יוחלט לאחר ראיונות אישיים שמועדם
יפורסם.
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סדנאות
.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% -

.01ב250.2922.

אנגלית מסחרית למשפטנים

ק250.1050:
250.2010

עו"ד שרית זאבי

 2ש"ס

 2נ'

סמ' ב'

יום ג'

10-12

*הקורס פתוח לתלמידים שסיימו קורס דיני חוזים וקורס דיני תאגידים

בתחום המסחרי ובפרט בהסכמים הנוגעים בחברות גדולות ,במימונים נרחבים ובמיזמים
טכנולוגיים )סטארט אפים( ,הפרקטיקה המקובלת כיום בישראל הינה להכין את כלל
החומרים באנגלית וזאת לאור העובדה שהשותפים ,הגורמים העסקיים הרלוונטיים ושוק
היעד ,פעמים רבות זרים.
קורס זה נועד להעניק לסטודנטים הכשרה פרקטית ותחושת נינוחות להתנהלות בשפה
האנגלית כעורכי דין מתחילים במחלקות מסחריות ,הן מבחינת תכתובת וניהול שיחה עם
קולגות ולקוחות והן מבחינת היכרות עם הסכמים וסעיפים חוזיים שגורים באנגלית ,וזאת
תוך הקניית כלים לכתיבה ,התייחסות וניהול מו"מ אפקטיביים ביחס להסכמים.
בקורס נלמד ונתרגל מבנה של תכתובת באנגלית בדוא"ל )שפה פחות פורמלית( ובמכתבים
)שפה יותר פורמלית( וכן ניסוחי פתיחה ,בקשות ,מענים וסיומות שגורים; נלמד ונתרגל ניהול
שיחה מקצועית באנגלית ,כולל קביעת מועדי שיחה  (time zones etc.),אסטרטגיות ניהול
שיחה וביטויים שגורים להסכמה/אי הסכמה/נושאים לדיון וכיוצ"ב; לאחר מכן נלמד להכיר
את מבנה ההסכמים המסחריים בשפה האנגלית ואת הטרמינולוגיה השגורה לפתיח ,לסעיפי
ה"והואיל" ול"סעיפי הסל" ,ונלמד להתייחס ולהגיב )בעקוב אחר שינויים( לתניות בהסכמים
ולנהל מו"מ בשפה האנגלית לגבי תניות חוזיות נפוצות בעולם העסקי/מסחרי.
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מספר המשתתפים/ות מוגבל ל.14-

סדנאות וסמינריונים
יחידה בקורס )בת  2-4שיעורים( תיועד להיכרות עם מושגי היסוד בדיני חברות ובתוך כך
היכרות עם המבנה והטרמינולוגיה הטיפוסית של תקנון חברה והחלטת דירקטוריון/אסיפת
בעלי מניות .ביחידה זו נכיר גם את הסכם המייסדים והסכם רכישת מניות ,כולל מתן הערות
התייחסות למסמכים אלו וניהול מו"מ באנגלית בנוגע לתניות שגורות בהסכמים כגון אלו.
הדיון בכיתה יהיה בעברית .כל החומרים יהיו באנגלית.
מרכיבי הציון :עבודות בית  ;75% -משימת ניהול מו"מ באנגלית  ;15% -השתתפות פעילה
בכיתה .10% -
.01ש250.4754.

שלטון החוק במצבי קיצון:
קולוקוויום מחקרי של מרכז
מינרווה

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

פרופ' גד ברזילי
פרופ' עלי זלצברגר

 2ש"ס

שנתי

 2נ'

סמ' א' +ב'

יום ד'

14-16

שלטון החוק הינו אחד מעקרונות היסוד של התאוריה והפרקטיקה הדמוקרטית המודרנית.
רוב הכתיבה התיאורטית על מבנה המשטר והמשפט האידיאלים מתייחסים לזמן ״שגרה״.
תנאי קיצון ,כתוצאה של אסון טבע או אסון ידי אדם ,מלחמה או טרור ,התמוטטות כלכלית
או פוליטית ,יכולים להצדיק סטיה משלטון החוק של ימי שגרה
.
קולוקוויום מינרווה יתמקד בנושאים שונים הקשורים לשלטון החוק תחת מצבי קיצון.
ביניהם :האופן בו שיטות משפט ומדינות שונות מתמודדים עם מצבי קיצון ,תאוריות
נורמטיביות ,טיפולוגיה של מצבי חירום ומצבי קיצון ,המאפינים של מצבי קיצון מבחינת
מבני מוסדות ודרכי קבלת החלטות )כולל הכרזה וביטול של מצב חירום( ,זכויות אדם
בתקופות חירום ותפקיד בתי המשפט בתקופות חירום.
הקולוקוויום יערך אחת לשבועיים בימי רביעי בין  .14:15-15:45אחרי פגישת מבוא,
הקולוקוויום יארח מרצים שונים שיציגו את עבודותיהם הקשורות לתימה של הקולוקוויום.
הסטודנטים יתבקשו לקרוא את המאמרים מראש ,לכתוב )באנגלית או בעברית( חמש
מאסות קצרות על המאמרים )לפחות שתיים בכל סמסטר( ,שתוגשנה לפני הצגת המאמר,
ולהשתתף באופן פעיל בדיון על המאמרים .הסטודנטים יוכלו לבחור את חמשת המאמרים
עליהם יגיבו מתוך כ  10מאמרים שיועברו במהלך השנה.
מרכיבי הציון :הציון הסופי יורכב מציון על המאסות ) (80%והשתתפות ).(20%
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.01א250.3511.

סדנה בליטיגציה אזרחית

 2ש"ס

עו"ד איתן לדרר

 2נ'

סמ' א'

יום ה'

14-16

מטרת הסדנה לקרב את הסטודנטים לעולם האמיתי של העשייה המשפטית בתחומי המשפט
האזרחי )והמינהלי( .פרקליטים מפרקליטות מחוז חיפה )אזרחי( ומפרקליטות מחוז צפון
)אזרחי( ,בעלי ניסיון עשיר בניהול תיקים בבתי המשפט השונים ,יעבירו הרצאות ותרגול
במתווה של סדנה שמטרתה היכרות מקרוב עם עולם הליטיגציה האזרחית.
ההרצאות תעסוקנה בהיבטים מרכזיים של הליטיגציה האזרחית ,דוגמת חיבור כתבי טענות,
הכנת תצהירים ,החקירה הנגדית ,חיבור שאלונים ,כתיבת סיכומים ועוד .ההרצאות יכללו
גם הפניות לחקיקה ולפסיקה ,אבל יודגשו ההיבטים המעשיים בהתבסס על ניסיונם של
הפרקליטים .אין המדובר בעבודה על מסמכי אמת מתיקי הפרקליטות )דוגמת קליניקה(
אלא בתרגול במסגרת אירועים שיחוברו לצורך זה .הסדנה תשלב הרצאות של פרקליטים
בנושאים שונים של ליטיגציה ומטלות עצמיות של הסטודנטים בהדרכת הפרקליטים.

אופן הרישום לסדנה:
סטודנטים/ות המעוניינים/ות להירשם לסדנה מתבקשים/ות להגיש במזכירות תלמידים
קורות חיים ,גיליון ציונים ודוגמת מסמך שכתבו )כגון עבודה סמינריונית או פרוסמינר(.
.01ב250.2204.

משפטים מודרכים
השופטת תמר נאות פרי

 2ש"ס

 3נ'

סמ' ב'

יום ג'

18-20

מספר המשתתפים מוגבל ל.20 -
מטרת ההוראה במסגרת מקצוע זה היא להקנות לתלמיד ניסיון מעשי בהכנת טיעונים
במשפט ובלימוד עצמי של בעיה ספציפית בצורה מעמיקה ויסודית ,תוך שימת דגש על
הצדדים הדיוניים של ההליך השיפוטי .בנוסף ההשתתפות במשפטים המודרכים נועדה לשפר
את כושר ההתבטאות בעל פה ובכתב של התלמיד ,ולפתח את יכולתו להציג את טיעוניו
בצורה מסודרת ,בהירה ומשכנעת.
המשפטים המודרכים שיתקיימו ייסובו על בעיות מתחום המקצועות הנלמדים
)פלילי ,מנהלי ,חוזים ,נזיקין ועוד(.

בפקולטה

במשך הקורס יתקיימו כ 5-משפטים כאשר כל תלמיד ייקח חלק במשפט מודרך אחד.
בכל משפט ישתתפו  4תלמידים ,כאשר כל צד במשפט ייוצג על-ידי  2תלמידים.
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מטלות הקורס ומרכיבי הציון:
השתתפות פעילה במפגשים  10 -נקודות.
 4מטלות כתיבה של חיבור מסמכים )בהיקף של כ 5 -עמודים(  10 -נקודות לכל מטלה.
מטלת סיכום בכיתה  50 -נקודות.

סדנאות וסמינריונים
בנוסף לשיעורים ,כחלק אינטגראלי מהקורס ,יתקיימו ביקורים בבתי המשפט המחוזי
והשלום בחיפה ,במהלכם יעקבו הסטודנטים אחר הדיונים.
לא תהיה בחינה במקצוע זה .במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים להגיש עיקרי טיעון קצרים
וסיכום טענות בכתב .הכנת כתבי הטענות ,ההופעה במשפט המודרך ,הנוכחות בביקורים
בבתי המשפט וההשתתפות בשיעורים יקבעו את ציונו של הסטודנט.
הנוכחות בכל המפגשים חובה – כולל המפגש הראשון.
אי-ההשתתפות בכל המפגשים ,בעלת השלכות לגבי הציון .אין להירשם לקורס אם ידועות
מגבלות צפויות עתידיות לגבי הנוכחות.
מרכיבי הציון:
הגשת עיקרי טיעון –  5נקודות ,נוכחות בביקורים בבתי המשפט –  5נקודות,
סיכומים בכתב –  45נקודות ,טיעון בעל-פה –  45נקודות.

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

.01ש250.3512.

סדנת סטודנטים/ות
מצטיינים/ות במסגרת
הסמינר המחלקתי
הפקולטטי
ד"ר אריאן רנן-ברזילי

 2ש"ס

 2נ'

שנתי
סמ' א'
יום ד' 12-14
סמ' ב'
יום ד' 12-14

מטרת הסדנה לשלב סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים/ות בצורה ייחודית בפעילות
האינטלקטואלית של הפקולטה ,לחשוף אותם לשיח אקדמי עכשווי ,מגוון ומתקדם ,ולחדד
את יכולות הקריאה ,הניתוח ,הכתיבה והביטוי הביקורתיים שלהם .זו הזדמנות ייחודית
ללמוד כיצד מתהווה עבודת מחקר אקדמית ,להיחשף למאמרים בשלבים שונים של הכנתם
וממגוון זרמי כתיבה ,ולפתח יכולות אינטלקטואליות ,ביקורתיות ואנליטיות.
הסטודנטים/יות ישתתפו במפגשים של הסמינר המחלקתי הפקולטטי ,יקראו את המאמרים
לפני הסמינר וייפגשו עם המרצים/ות לאחריו.
הסדנה תורכב משני מפגשים מקדימים ,כתיבת שתי תגובות למאמרים שיפורסמו על ידי
המרצה ,השתתפות בשישה מפגשים של הסמינר המחלקתי כאמור ) 3בסמסטר א' ו3-
בסמסטר ב'( ,כתיבת שלוש תגובות למאמרים המוצגים בסמינר המחלקתי וכן מפגש אמצע
ומפגש מסכם.
הסמינר המחלקתי מתקיים במהלך השנה בימי רביעי בשעות ) 12-14והסטודנטים/יות יבחרו
בתיאום עם המרצה לאילו ששה מפגשים הם/ן יצטרפו( .בנוסף ,יתקיימו שני המפגשים
המקדימים של הסדנה בסמסטר א' ,ביום ג' בשעות  ,12-14ובסמסטר ב' ,ביום א בשעות 16-
.18
הסדנה פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים מתואר ראשון )משנה ב' )כולל( ומעלה(
ומתואר שני ,בעלי ציון ממוצע  90ומעלה במועד ההרשמה לקורס .הסדנה פתוחה לתלמידי
שנה ד' המסיימים את לימודיהם בסוף סמסטר א' ,אך במקרה זה עליהם/ן להשתתף בשמונה
מפגשים של הסמינר בסמסטר א' ולהגיש במהלכו את כל התגובות בכתב )במקום מפגש
האמצע והסיכום(.
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במפגשים המקדימים הסטודנטים/יות ילמדו כיצד לנתח מאמרים וכיצד לכתוב תגובות
למאמרים ,בין היתר ,מתוך דוגמאות של תגובות שפורסמו בכתבי עת מובילים .במפגשי
האמצע והסיכום יחודדו יכולות הכתיבה והביקורת.
לפני תחילת כל סמסטר יפורסמו תכני הסמינרים המחלקתיים ובתיאום בין
הסטודנטים/יות לבין המרצה הסטודנטים/יות ישובצו לסמינרים המחלקתיים וכן יקבע
לאילו מן הסמינרים יגישו תגובות בכתב .ההשתתפות בסמינר המחלקתי כוללת כתיבת
תגובה קצרה על המאמר המוצג בסמינר המחלקתי והגשתו לפני הסמינר וכן דיון עם המרצה
האורח/ת שיערך בין משתתפי/ות הסדנה לבין המרצה מיד לאחר הסמינר.
מרכיבי הציון:
הציון יורכב מציון על הגשת  5ניירות תגובה והצגתם ) 20%על כל נייר והצגתו( .וכן יינתן
מיטיב של עד  10נקודות על השתתפות תורמת בדיוני הסמינר ובשיחה שלאחריו.
על מנת להגיש מועמדות לסדנה יש לשלוח גיליון ציונים וקורות חיים עם הכותרת
רנן-ברזילי
אריאן
לד"ר
בדוא"ל
מצטיינים/ות"
בסדנת
"השתתפות
arianne.barzilay@gmail.com
קליניקות ,סדנאות וסמינריונים
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הקליניקות למשפט ולשינוי חברתי
*שימו לב ,לא ניתן לבצע רישום לקליניקות באמצעות המערכת הממוחשבת.
*הקבלה לקליניקות היא רק על פי ראיון בתיאום עם מנחי הקליניקות.
*מספר המשתתפים בכל קליניקה מוגבל ל 20-תלמידים לכל היותר.
החינוך הקליני מהווה חוויה מעצבת לסטודנטים הנוטלים בו חלק .התהליך הלימודי
בקליניקות מספק ללומדים בהן אפשרויות מרובות לבחון את יכולתו של המשפט לשמש
ככלי לתיקון חברתי כמו גם הבנה מעמיקה של מגבלותיו של כלי זה ,מעניק נסיון בעשייה
משפטית פרקטית ,בכתיבת ניירות מדיניות והצעות חקיקה ובמחקר יישומי .אנו מאמינים
כי תהליך זה מעצב עורכי דין מזן חדש – מודעים חברתית ,מונעים לתרומה לכלל ומאמינים
ביכולתם לשנות ולשפר את פני החברה.

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

העבודה המעשית בקליניקות לא תפחת מ 6-שעות שבועיות.
כל קליניקה אשר צמוד לה סמינר מעניקה  8נקודות זכות ) 4קליניות 4 ,סמינר(  +נק"ז 1
עבור עבודת קיץ .הציון עבור החלק המעשי והסמינר יינתן ויירשם בנפרד בגליון הציונים.
עם זאת ,למעט במקרים חריגים קבלת ציון עובר ברכיב אחד היא תנאי לקבלת ציון גם ברכיב
השני.
הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך והקליניקה ליישוב סכסוכים יינתנו ללא סמינר מלווה
ויורכבו כל אחת מ  5 -נק"ז קליניות  +נק"ז  1עבור עבודת קיץ.
עבודת הקיץ מותנית בצרכי הקליניקה הרלוונטית.
לידיעתכם ,הקליניקות מתוקננות כך שממוצע הציונים בחלק המעשי לא יעלה על .90
לפרטים ושאלות ניתן לפנות לעו"ד הרן רייכמן ,המנהל המקצועי של הקליניקות במייל
.law.haran@gmail.com
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.01א250.3521.
.01ב250.3522.

קליניקה למימוש
זכויות אדם באמצעות
המשפט האזרחי
סמינר קליני

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי
סמ' א'
יום ב' ) 12-15קליני(

מנחה אקדמית:
ד"ר שגית מור

סמ' ב'
יום ב' ) 12-15סמינר(

מנחה משפטית:
עו"ד רעות כהן

הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות המשפט האזרחי היא קליניקה חדשנית שמטרתה
להעניק כלים– עיוניים ומעשיים – שיאפשרו למשתתפי הקליניקה לפעול לקידום זכויות אדם,
בעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות ,באמצעות המשפט האזרחי – הליכים נזיקיים ,תובענות
ייצוגיות ,סעדים בגין פגיעה בזכויות צרכניות ,בגין קיפוח בחוזים אחידים ועוד.

ההבנה כי הפגיעה בזכויות אדם ובאוכלוסיות מוחלשות עלולה להתרחש לא רק על ידי גופים
ציבוריים אלא גם על ידי גופים פרטיים עתירי כוח ,מחזקת את הצורך במתן הגנה אזרחית
ל"אזרח הקטן" מפני ניצול לרעה של פערי כוחות לצורך זכייה ביתרון לא הוגן ,טיפול לא הוגן
בגביית חובות כספיים ,שלילה או עיכוב של זכויות לכספי ביטוח ,ופגיעות צרכניות אחרות
באוכלוסיות רחבות ,לעיתים מוחלשות .הקליניקה תעניק לסטודנטים ידע מעמיק – עיוני
ומעשי – שיסייע להם בהפעלת סוללת התרופות האזרחית ,תוך כדי הבנה והיכרות עם
היתרונות )והחסרונות( שיש להליכים אזרחיים ככלי לקידומן של זכויות אדם – הן למול
רשויות ציבוריות ,והן למול גופים אזרחיים.
דרישת קבלה – ציון עובר בדיני חוזים ודיני נזיקין בתחילת שנת הלימודים הבאה.
את הקליניקה ילווה הסמינר האקדמי "נזיקין ושינוי חברתי" בהנחיית ד"ר שגית מור .מטרת
הסמינר הינה להעשיר את פעילות השטח בכלים תיאורטיים .הסמינר יבקש לעורר דיון
ביקורתי בסוגיות של שוויון ,זכויות ושינוי חברתי אשר עומדות במרכז הפעילות של הקליניקה
תוך התמקדות בתפקידם ומקומם של המשפט האזרחי בכלל ודיני הנזיקין בפרט בקידום
שוויון וזכויות.
נבחן את יתרונותיו וחסרונותיו של המשפט ככלי לשינוי חברתי תוך כדי התמודדות עם
הביקורות השונות שהופנו כלפיו מכיוונים של ביקורת שיח הזכויות ,ביקורת משפט וחברה
וביקורת קבוצות מיעוט שונות .נדון בשימוש שנעשה בדיני הנזיקין על מנת לקדם שינוי חברתי
ונבחן את האפשרויות שהם טומנים בחובם בצד החסמים והמגבלות הטבועים בהם ,תוך
התייחסות לגישות ביקורתיות לדיני הנזיקין )מכיוונים של צדק חברתי ,פמיניזם ,מוגבלות
וכד'(.
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הניסיון המצטבר בעריכת דין חברתית מלמד כי הכלים הסטנדרטיים של המשפט הציבורי
והפלילי אינם נותנים מענה מספק ושלם לפגיעה בזכויות האדם ,בין בשל מגבלות מהותיות על
קשת הסעדים האפשרית ,הן מטעמים הנוגעים לסדרי הדין והראיות .לדוגמה ,בעוד שההליך
הציבורי מוכוון לעתים קרובות על ידי שיקולי מניעה )או ענישה( ,והסעדים בו מוגבלים )בעיקר
בהליך המינהלי( לסעדי מנע הצופים פני עתיד ,הליכי המשפט האזרחי מעניקים כוח רב יותר
לפרט הנפגע ,הן מבחינת השליטה על ההליך ,הן מבחינת הכוח לזכות בתרופה על פגיעות עבר
)לדוגמה ,באמצעות סעדי פיצוי והשבה( וזאת בנוסף לאפקט ההרתעתי של הסעד האזרחי על
התנהלות הרשות הציבורית בעתיד )לדוגמה ,פיצוי עונשי בגין מעצר שווא(.

סדנאות וסמינריונים
הסמינר יבקש לפתח חשיבה מורכבת על המשפט הן כאמצעי דיכוי והן כמשאב חשוב
בתהליכי שינוי עמדות ,עיצוב זהויות ,וכינון מחדש של יחסי כוחות חברתיים.
מרכיבי הציון:
 -50% .1עבודת שטח.
 - 50% .2סמינר אקדמי-
א .השתתפות והצגה בכיתה.15% -
ב .עבודה .85% -
.01א250.3912.
.01ב250.3913.

הקליניקה למשפט,
סייבר וטכנולוגיה

סמינר קליני
מנחה אקדמי:
ד"ר דניאל בן-אוליאל

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

מנחה משפטית:
ד"ר דלית קן דרור-פלדמן

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי
סמ' א'
יום ב' ) 12-14סמינר(
יום ב' ) 14-15:30קליני(
סמ' ב'
יום ב' ) 12-15קליני(

אודות
בעידן הטכנולוגי כיום עולות שאלות משפטיות רבות ועוסקות בתחומים רבים כגון :הגנת
הפרטיות ו -Big Data,קניין רוחני וזכויות אזרח ,קניין רוחני וזכויות אדם ,התקפות
קיברנטיות וביטחון לאומי ,זכויות יוצרים בעידן האינטרנט ,אחריות ספקים לפגיעות ברשת
ועוד .חלק מהשאלות המשפטיות הן חדשות לגמרי ולא זכו להתייחסות מלאה מהקהילה
המשפטית בארץ ובעולם.
הקליניקה למשפט ,טכנולוגיה וסייבר הינה ראשונה מסוגה בישראל ,ופועלת במסגרת המרכז
למשפט וטכנולוגיה להעצמה ושינוי חברתי בהיבטים שונים של טכנולוגיה ,סייבר ומשפט.
פעילות
הקליניקה ,באמצעות דיני הקניין הרוחני ודינים אחרים ,פועלת להפקת ניירות עמדה ,ניסוח
הצעות חוק ,ליווי משפטי של ארגונים ופעילות הסברה בתחומים שונים הנוגעים לקניין
רוחני .בנוסף ,הקליניקה מלווה פרויקטים שונים וביניהם פרויקט הנגשת ההשכלה הגבוהה,
פרויקט הנגשה עברית בשיתוף עם הספריה הלאומית ,פרויקט טרור מקוון ופרויקט
קריאטיב קומנס .על הפעילות בהרחבה ניתן לראות באתר.
הקליניקה היא קליניקה שנתית והנוטלים חלק בה לומדים סמינר אקדמי בנושא .את
הקליניקה מובילה מאז הקמתה ד"ר עו"ד דלית קן-דרור פלדמן.
הנוטלים חלק בקליניקה לומדים סמינר יזמות טכנולוגית אצל ד"ר דניאל בן אוליאל .יזמות
טכנולוגית מבוססת חב רות הזנק ) (Start-upהיא כיום אחד מסימני ההיכר המסעירים
ביותר של מדינת ישראל בעולם כולו .יזמות טכנולוגית ישראלית הפכה לא רק למנוע צמיחה
כלכלי וטכנולוגי פורץ דרך ,אלא למותג המבדל את מדינת ישראל כמאירת פנים וכמודל
לחיקוי בעולם הרחב .הסמינריון יסקור את המודל היזמי טכנולוגי הישראלי במבט השוואתי
תוך סקירת מודלים חלופיים .בתוך שכך יסקרו האחריות המשפטית של היזם ,שלבי גיוס
ההון ,המבנה המשפטי של קרנות הון סיכון וחממות טכנולוגיות וכן הערכת קניין רוחני
בחברות הזנק.
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הסמינר יעסוק גם בהיבט הקניין רוחני הכרוך בתחום .באופן מסורתי ,קנין רוחני נושא
תפקיד מרכזי בהענקת הגנה כלכלית לממציאים .בעת הצורך ,הקניין הרוחני יגן על ממציא
באמצעות צווי מניעה או פיצויים בעת הפרת זכותו המשפטית של הממציא .ואולם ,לקניין
רוחני תפקיד נוסף ואקטיבי במיזמים ,חברות הזנק וחברות עתירות ידע ככלל ,והוא להוות
עבורן מקור הון .בהקשר זה יסקרו שאלות הנוגעות באסטרטגית ניהול קנין רוחני ובפרט
ברישום פטנטים ביזמות טכנולוגית ,בדין ובנוהג.
דרישות קבלה :קורס קדם או צמוד בקניין רוחני.
מרכיבי הציון:
 -50% .1עבודת שטח.
 -50% .2סמינר אקדמי -10% -השתתפות תורמת ;  -10%הצגת רפראט ;  -80%ציון עבודה.
.01א250.3303.
.01ב250.3304.

הקליניקה למשפט
ולמדיניות חינוך

סמ' א'
יום ב' 12-15
סמ' ב'
יום ב' 12-15

הקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך שואפת לקדם שיווין בחינוך ,לצמצם פערים בחינוך בין
מגזרים שונים בחברה הישראלית ולפעול לחיזוקו של החינוך הציבורי בישראל .כל זאת
באמצעות ניסוח הצעות חוק ,הגשת עתירות ,גיבוש מסמכי מדיניות והעלאת מודעות בשיח
הציבורי הישראלי.
הקליניקה ייצגה לאורך חמש שנות קיומה אלפי פונים )הורים ותלמידים( בנוגע לפגיעות
שונות בתחום החינוך ומגישה בכל שנה עתירות ִמנהליות ועתירות לבג"ץ.
הקליניקה נטלה לעצמה בשנים האחרונות תפקיד מרכזי במאבק כנגד תופעות של הפרטה,
הפליה והדרה במערכת החינוך .כך למשל עתירות שהגישה הקליניקה הובילו לקביעת
סטנדרטים ראויים להליכי רישום לבתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ולתיכונים ,תוך ביטול
מדיניות רישום פסולה ברשויות שונות ,לקביעת סטנדרטים בנוגע לגביית תשלומי הורים
ועוד.
הקליניקה פועלת למימוש הזכות לחינוך של קבוצות מוחלשות ומודרות בחברה – מבקשי
מקלט ,חרדים המבקשים ללמוד בחינוך ממלכתי ,המיעוט הערבי פלסטיני ועוד.
במסגרת הקליניקה פועלים הסטודנטים לצד עורך דין עתיר ניסיון ומשקיעים מאמצים
מרובים בסוגיות כגון מניעת הפליה במערכת החינוך ,תקצוב ,שוויון ,יוקר החינוך ועוד.
בנוסף להליכים המשפטיים בהם עוסקת הקליניקה פועלת הקליניקה בפרויקטים מחקריים
שונים כדי לקדם את הידע והשיח המשפטי בתחום מדיניות החינוך.
הקליניקה תקיים בתאריכים  18.8.19-5.9.19למשך כשלושה שבועות מוקד פניות טלפוני
לקראת ולאחר פתיחת שנת הלימודים .במועדים אלו ,סטודנטים ידרשו לקחת חלק במוקד
בנוכחות של כ 4-ימים בפקולטה עצמה.
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מנחה משפטי:
עו"ד הרן רייכמן

 5נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(

סדנאות וסמינריונים
.01ב250.3506.
.01א250.3507.

הקליניקה של
הסניגוריה הציבורית
ומערכת המשפט
הפלילית

סמינר קליני

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי
סמ' ב' תש"פ
יום ב' ) 12-14סמינר(
יום א' ) 14-16קליני(
+
סמ' א' תשפ"א

מנחה אקדמי:
ד"ר רביע עאסי

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

מנחה משפטית:
עו"ד שרון רינגר
הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים ,האחראית על מתן ייצוג משפטי הולם
לנאשמים ועצורים הזכאים לקבל סיוע של סניגור ציבורי ,דהיינו ,עורך-דין ששכרו
והוצאותיו משולמים על-ידי המדינה .הסניגוריה הציבורית מעניקה ייצוג לכל אורך שלבי
ההליך החל מהמעצר לצורך חקירה ,דרך המשפט עצמו ,וכלה בערעור ובהליכים השונים
הנלווים להליך הפלילי .הקליניקה משלבת שיעורים עיוניים ועבודה מעשית.
החלק העיוני:
במסגרת החלק העיוני נדון בדילמות עימן מתמודד הסניגור ,כפי שהן עולות מהפסיקה,
מהחקיקה ,מהספרות המקצועית ומסרטים שונים שממחישים דילמות אלה .נדון בתחומים
של ניהול ההליך הפלילי ,זכויותיהם של נאשמים וחשודים וחובות מקצועיות ואתיות של
סניגורים .נדון בדילמות מתוך תיקים "חיים" ,נלמד טקטיקות הגנה יצירתיות על נאשמים
וחשודים ,וכן נתמודד עם ראיות מדעיות ,ונלמד שלא כל מה שנחזה להיות מדעי הוא אכן
כזה.
החלק המעשי:
במסגרת העבודה המעשית מצוות כל סטודנט לעורך-דין ,המייצג נאשמים ועצורים בתיקים
פליליים מטעם הסניגוריה הציבורית בערכאות השונות .במהלך שנת הלימודים מלווה
הסטודנט את עורך-הדין ומסייע לו בעבודתו ,במגוון רחב של מטלות .בין היתר ,מתלווה
הסטודנט אל עורך-הדין לדיונים בבית המשפט ,לפגישות עם נאשמים ועם פרקליטים וכן
עוזר לו בהכנת הגנתם של חשודים ונאשמים .עבודת הסטודנט בקליניקה זהה לעבודתו של
מתמחה בפלילים ומקנה התנסות משמעותית וחשובה לקראת שנת ההתמחות.
בנוסף – הסטודנטים בקליניקה יזהו סוגיות מערכתיות הדורשות התערבות ושינוי ,ויפעלו
לשם תיקון מערכתי בסוגיות שייבחרו.
הקליניקה מיועדת לסטודנטים משנה ג' ולסטודנטים משנה ב' שיתחייבו ללמוד קורס ב"דיון
פלילי" בסמסטר א' תש"פ.
את הקליניקה ילווה סמינר מחקר אקדמי הניתן על ידי ד״ר רביע עאסי ,הבוחן סוגיות
עקרוניות בתחום הפרוצדורה הפלילית ודיני הראיות.
מרכיבי הציון:
 -50% .1עבודת שטח.
 50% .2סמינר אקדמי -סמינר  .90%רפרט .10%
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.01א250.3310.
.01ב250.3311.

הקליניקה לזכויות אדם
סמינר קליני

מנחה אקדמי:
ד"ר איתמר מן

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי
סמ' א'
יום ב' 12-14
)סמינר וקליני(

מנחה משפטית:
עו"ד סמר קודחה

סמ' ב'
יום ב' 12-14
)סמינר וקליני(

בישראל קיימת חברה אזרחית ענפה אשר תחום זכויות האדם מהווה עיסוקה החברתי
והמשפטי העיקרי .לצד זאת ,הצורך להגן על זכויות האדם בכלל ועל זכויות תרבותיות בפרט,
הולך וגדל .הפער בין אזרחי המדינה בני קהילות שונות הוא גדול ,והפער בין בעלי כוח
ואוכלוסיות מוחלשות הוא מן הגדולים בעולם ,כשפער זה מתבטא גם בקשיי נגישות למשפט.

הקליניקה תוביל את הטיפול בפונים המגיעים למרכז המסייע לחסרי מעמד בחיפה לרבות
כאמור בסוגיות של מעמד ,בריאות ועוד .הקליניקה פעלה בשנים האחרונות בסיוע לפליטים
המגיעים ליוון ומתכוונת להמשיך פעילות זו גם בשנת הלימודים הקרובה במסגרתה נוסעים
הסטודנטים ליוון לצורך סיוע לפליטים בתהליך בקשות המעמד שלהם.
עוד מתוכננת השנה עבודה על פרויקט משותף עם הוועד הציבורי נגד עינויים במסגרתו יבצעו
הסטודנטים עבודת צפייה מחקר ומוניטורינג על הליכים בפני בית משפט צבאי .הקליניקה
תמשיך ותעסוק בזכות לדיור ,נושא אשר עד כה תפס נפח רחב מהפעילות שלה ,ובמיוחד
בתחום הדיור הציבורי וזכויות הדיירים המוגנים בנכסי רשות הפיתוח בחיפה ובעכו ,בין
בדרך של ייצוג פרטני ובין בעיסוק בסוגיות רוחב ,כמו גם מעמדם של נכסי נפקדים.
ההשתתפות בקליניקה תאפשר לסטודנטים לעמוד על יחסי הגומלין בין המשפט הבינ"ל
למשפט המקומי החוקתי והמינהלי ,ולזהות כלים לפעילות במערכת המשפט המקומית אשר
יותר ויותר הולכת ומכרסמת מההגנה על זכויות האדם וערכי הדמוקרטיה .הפעילות תתנהל
באמצעות כלים שונים לרבות כתיבת ניירות מדיניות ,ייצוג פרטני ,עתירות משפטיות,
דו"חות צללים ועוד .בין היתר נלמד גם על אודות מגבלות הכלים הקיימים בדיני זכויות
האדם הבינ"ל והמקומיים ואיך הדבר משפיע על עיצוב המערכת המשפטית חברתית
בישראל.
הקליניקה אם כך עוסקת במגוון רחב של נושאים הנוגעים לקשת הרחבה של זכויות אדם
בחברה רב תרבותית כמו שלנו ,תוך כדי חקירה מתמדת של התחומים בהם אפשר לחולל
שינוי חברתי כזה או אחר באמצעות הכלים המשפטיים הקיימים ומתי אין די באלה ,זאת
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הקליניקה תסייע משפטית לפרטים המשויכים לקבוצות מוחלשות ,למיעוט הלאומי
הפלסטיני וכן לארגונים העוסקים בהגנה על זכויות אדם .הקליניקה תפעל לקידום והטמעת
משפט זכויות האדם הבינ"ל במשפט הישראלי ,בקידום ההגנה על הזכות לשוויון ,הזכות
לחופש ביטוי ,הזכות לכבוד ,זכויות חברתיות כלכליות וזכויות תרבותיות .בין היתר תתמקד
הקליניקה בסיוע לחסרי מעמד ,פליטים ,ומבקשי מקלט בביסוס ,הנגשת ומימוש זכויותיהם
לרבות הסדרת מעמד ,הזכות לבריאות )פיזית ונפשית(  ,הזכות לדיור והזכות לביטחון
סוציאלי.

סדנאות וסמינריונים
מבלי לפסול יצירתיות בחיפוש אחרי כלים נוספים ,בין מעולם המשפט הבינ"ל ובין מחוצה
לו.
את הקליניקה ילווה סמינר עיוני בהנחיית ד"ר איתמר מן .מטרתו של הסמינר להעניק מבוא
לנושא זכויות האדם הן בהקשר מקומי והן בהקשר גלובלי ,מתוך תפיסה שקיימת הפריה
הדדית בין העבודה הקלינית והעבודה האקדמית.

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

במסגרת הדיון המשפטי והפוליטי בזכויות אדם ,לעתים קרובות נשמעות השוואות בין
אירועים שקרו או קורים במדינת ישראל ,לבין אירועים שקרו או קורים במקומות אחרים
בעולם .השוואות אלו מבוססות על אנלוגיה :ההנחה היא שיש מכנה משותף מספיק
באמצעותו ניתן להאיר מחדש סוגיות ציבוריות ומשפטיות בוערות .כפי שנראה ,אנלוגיות
מסוג זה לעתים קרובות כרוכות בהנחה שישנם אירועים בהיסטוריה העולמית שמשמעותם
יוצאת מגדר הרגיל ,וניתן להסיק מהן מסקנות נורמטיביות.
הסמינר יסקור מספר הקשרים בהם ניתן לבצע השוואות מסוג זה ,על מנת לעמוד הן על כוחן
והן על המגבלות שלהן כאמצעי טיעון משפטי ופוליטי .אחרי מבוא מתודולוגי ,נתקדם לאורך
ההיסטוריה של מדינת ישראל עם סוגיות שונות של זכויות אדם ,ונדון בהן בהקשרים
השוואתיים וגלובליים .בין הסוגיות וה"אירועים" הרלוונטיים :פליטים יהודים וערבים
ומושג ״ההגדרה העצמית״ במשפט הבינלאומי; משפט אייכמן והתפתחותו של המשפט
הבינלאומי הפלילי; פרשת ילדי תימן החטופים ופרשות דומות שחוו אוכלוסיות ילידיות
ברחבי העולם; מבצעי חיסול  /״סיכול ממוקד״ והתפשטות הדיון המשפטי בהם בעולם;
וועדות קבלה ויישובים בעלי ״צביון״ מסוים; ההשוואה הנשמעת לעתים בין המשטר במדינת
ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה ,וכן ההתייצבות של מדינת ישראל אל מול
האירוע העתידי האפשרי של אסון הנובע משינוי אקלים.
מרכיבי הציון:
 .1השתתפות מועילה מבוססת קריאה .20%
 .2הצגת רפרט בכיתה .10%
 .3עבודת סמינר .70%
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.01א250.3543.
.01ב250.3544.

 5נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(

הקליניקה ליישוב
סכסוכים
מנחה משפטית:
מגשרת ,עו"ס ועו"ד דנה גילה

סמ' א'
יום ב' 12-15
סמ' ב'
יום ב' 12-15

הקליניקה ליישוב סכסוכים היא קליניקה חדשנית אשר מטרתה להעניק לסטודנטים ידע
מעמיק וניסיון מעשי באפשרות לפתרון סכסוכים בדרך של מו"מ ,תקשורת וגישור.
ההליך המשפטי הפורמלי מתאפיין פעמים רבות בכשלים מובנים כגון סרבול ,עלויות כספיות
גבוהות ופגיעה עמוקה ביחסים בין הצדדים .נוסף לכך ,ההתדיינות המשפטית אינה מטפלת
בשורשי המחלוקת בין הצדדים לסכסוך ,כך שלעיתים גם מיצוי ההליך המשפטי ,ואפילו
זכייה בו ,אינה מביאה לסיום המחלוקת ואף גוררת.

הקליניקה תפעל להקניית כלים לפתרון לפתור סכסוכים בין-קהילתיים ופנים-קהילתיים
שונים בקרב אוכלוסיות מוחלשות באמצעות הליכי גישור ,ותעשה שימוש בכלים של יישוב
סכסוכים גם לקידום ולהעצמתן של הקהילות באופן רחב .הקליניקה תפעל לקדם הליכי
גישור בין קהילות מוחלשות לגורמים מוסדיים וכן תפעל לשינוי מדיניות בתחומי העיסוק
של הקליניקה.
בין השאר ,יתרגלו הסטודנטים גישורים בסימולציות בכיתה ,ישתתפו בגישורי אמת
בנושאים שונים )בליווי מגשר בכיר( ,ישתתפו בפרוייקטים קהילתיים המצריכים מיומנויות
גישור ,ויסייעו בהפצת השפה והגישה הגישורית.
דוגמאות לפרויקטים בהם עסקנו במהלך השנה הקודמת  :גישור בין דיירים בבניין שהוכרז
כ"מבנה מסוכן" ,קידום תקצוב מרכזי הגישור הקהילתיים הפועלים היום בארץ ,סיוע
בהקמת בית המשפט הקהילתי בחיפה ,הנחיית סדנאות בתחום הגישור  ,מיפוי צרכים בקרב
מבקשי מקלט ועוד .חלק מן הפרוייקטים מתקיימים באוניברסיטה ,וחלקם מחוץ לה.
טרם פתיחת שנת הלימודים )התאריכים יפורסמו בהמשך( יעברו הסטודנטים בקליניקה
"קורס גישור" בן  60-72שעות ) 10-12מפגשים( שבסופו יקבלו תעודת מגשר .הקורס יאפשר
להטמיע אצל הסטודנטים את שפת הגישור לפני תחילת הפעילות המעשית בקליניקה .נוכח
העלויות הגבוהות של קורס הגישור עבור הפקולטה ,הסטודנטים הנרשמים לקליניקה
נושאים במחויבות מיוחדת לסיים את הקליניקה בהצלחה ובהתמדה.
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פתרון אפשרי לקשיים המוצגים לעיל נעוץ בקידום פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות
– גישור ,יישוב סכסוכים ,פתרון בעיות ועוד .הקליניקה תבקש להכיר לסטודנטים את דרכי
הפעולה האלטרנטיביות ,על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

סדנאות וסמינריונים
.01א250.2243.
.01ב250.2244.

הקליניקה לפמיניזם
משפטי

סמינר קליני

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי

מנחה אקדמית:
ד"ר אריאן רנן  -ברזילי

סמ' א'
יום ה' 09-12

מנחה משפטית:
עו"ד ורדית אבידן

סמ' ב'
יום א' 08-11

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

הקליניקה בוחנת כיצד החברה הישראלית ,הנתפסת כחברה מודרנית ,חילונית ,דמוקרטית
ושוויונית ,מתייחסת לנשים החיות בה בתחומים שונים .האם באמת התקדמנו כברת דרך בכל
הקשור לזכויות נשים וקידום השוויון המגדרי? או שמא מדובר באשליה של החברה המודרנית
הליברלית? ומה תפקידו של המשפט בדרך לשוויון?
ננסה לענות על השאלות לעיל תוך כדי הפנמה תיאורטית ופעילות מעשית בנושאים שונים,
כגון :נשים במקום עבודה ,הגנה מפני תקיפה מינית במרחב הציבורי ,אלימות כלכלית,
התייחסות לנשים בבית המשפט לענייני למשפחה ועוד.
במסגרת הקליניקה הסטודנטים/ות נחשפות/ים למדיניות ,מנגנונים ומנהגים מושרשים
הגורמים לפגיעה בזכויות נשים ,הן ברמה האקדמאית והן ברמת השטח.
הסטודנטים/ות בקליניקה לוקחים/ות חלק במאבקים ציבורים של ארגוני נשים ,וכן
מקדמים/ות דרך הכלי המשפטי ,סוגיות הקשורות לזכויות נשים.
בפעילות המעשית ,בהנחיית עו"ד ורדית אבידן ,עורכת דין מצטיינת בעלת נסיון רב בתחומי
המשפט השונים ,פמיניסטית אקטיביסטית ,הפועלת למען קידום זכויות נשים דרך המשפט,
ידון החיבור בין התיאוריה לעולם המעשי החברתי והמשפטי ויבחן את השפעתן בפועל של
התיאוריות הפמיניסטיות.
בסמינר העיוני ,אשר יועבר על ידי ד"ר אריאן רנן-ברזילי ,יוצגו מגוון תיאוריות פמיניסטיות
של המשפט תוך התמקדות בתרומה הייחודית של כל אחת מהן לפיתוחו של שיח פמיניסטי
ביקורתי ומודע .יערך דיון תיאורטי בגוונים השונים של התיאוריות הפמיניסטיות של המשפט,
ביניהם פמיניזם ליברלי ,תרבותי ,רדיקלי ,לסבי ,הצטלבויות של גזע ,מוצא ומעמד ,פמיניזם
פוסט-מודרני ואף לימודי גבריות .יינתן דגש לשלל הזהויות המרכיבות את המגדר ,ולדילמות
והאתגרים של כל תיאוריה בקידום השוויון המגדרי.
מרכיבי הציון:
 -50% .1עבודת שטח.
 50% .2סמינר אקדמי-
א .ההשתתפות בכיתה ,הגשת תגובות לחומרי הקריאה והצגת הפרויקטים.10% :
ב .עבודה סמינריונית.40% :
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.01א250.3516.
.01ב250.3517.

הקליניקה לזכויות
המיעוט הערבי פלסטיני
בישראל

סמינר קליני

 4נ' -חלק מעשי ) 1+נ' לעבודת קיץ(
+
 4נ' -סמינר אקדמי
סמ' א'
יום ג' 14-16

מנחה אקדמי ומשפטי:
ד"ר אילן סבן

סמ' ב'
יום ב' 12-14

השסע הלאומי בישראל הוא קרוב לוודאי השסע המכונן של החברה הישראלית .הוא מקיף,
רגיש ,שנוי במחלוקת עמוקה ,והוא כולא בתוכו מתחים פנימיים )טענות נישול ואפליה( ומתחים
חיצוניים )התחדדותו של השסע בצל הסכסוך המדמם הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי(.
מטרתה של הקליניקה היא ללבן – אקדמית ומקצועית-פרקטית – סוגיות משפטיות מרכזיות
הנוגעות לשסע הזה ,זאת בשלוש דרכים :עבודה עם ארגוני זכויות אדם בתיקים שונים; דיונים
קבוצתיים בכיתה; וכתיבת סמינר מחקרי.

חשובה לנו ההבהרה הבאה .אחד הרעיונות החשובים של הקליניקה הוא שפעולות בגדרה נשענות
על הסכמות חלקיות להבדיל מהסכמות מלאות ,וכי פעולה משותפת ביחס למוסכם אינה
מכשירה או מעלימה את שאינו מוסכם .כך למשל ,קיימת מחלוקת עמוקה בין אזרחים יהודים
וערבים ביחס לאופייה הלאומי של ישראל .זו מציאות מתמשכת ויציבה למדי .הקליניקה פועלת
בתוך "התווך" המשותף הקיים על אף המחלוקת :הבטחת השוויון "ללא הבדל דת גזע ומין"
"ופיתוח הארץ לטובת כל תושביה"; משמע ,איתור קיומם של תחומי הדרה וקיפוח שאינם
מתיישבים עם ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית ,וחיפוש אחר דרכים משפטיות לשנות או
למתן את אותם תחומים.
על בסיס תפיסה זו בוחרת הקליניקה תיקים שונים של ארגונים שונים ובהם היא מסייעת
במחקר ,בחשיבה משפטית ובכתיבה משפטית לעורכי הדין המובילים את אותם תיקים .עסקנו
בעבר בישובים בלתי מוכרים ,בהפליה בחינוך ,בהגבלות על גיל הכניסה לאוניברסיטאות ,בתיוג
אזרחים ערבים בשדות התעופה ,בוועדות קבלה לישובים קהילתיים ,בחופש הביטוי בחברה
משוסעת ,בנשים ערביות וגברים ערבים בשוק התעסוקה ,וברצח נשים ערביות על-ידי קרובי
משפחה.
מעבר לכל אלה נכתבת על ידי משתתפי הקליניקה עבודה סמינריונית על אחת מהבעיות/סוגיות
שאותה אנו פוגשים בקליניקה.
מרכיבי הציון:
 .1ציון פעילות בקליניקה.50% -
 .2ציון ההשתתפות בדיוני הכיתה.10% -
 .3ציון ראשי הפרקים.5% -
 .4ציון העבודה הסמינריונית.35% -
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בכיתה וכן בצוותי העבודה אנחנו מקיימים דיון פתוח ,שבו כל אדם ודעותיו ,וכל משתתף תורם
לדיאלוג שאנחנו שואפים שיהיה כן ומעמיק .עיקר הדגש בדיון הוא על הצד האקדמי .אנחנו
מנסים להבין כיצד המשפט הישראלי משמש כלי כפול :ביטוי למדיניות הציבורית של המדינה
וזרועותיה )על הדינמיקה המופיעה במדיניות זו מעת לעת( ,וככלי לשינוי חברתי ,שאותו
מבקשים לגייס ארגוני זכויות אדם המתעניינים במיעוט הערבי-פלסטיני.

סדנאות וסמינריונים

** סטודנטים שהתחילו לימודי קליניקה בסמסטר ב' תשע"ט ,להלן שעות הלימוד
בסמסטר א' תש"פ:

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

.01א - 250.3507.הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילית  -סמ' א',
יום ב' בשעות ) 12-14סמינר( ,יום א' ) 14-16קליני(.
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סמינריונים
מספר המשתתפים בסמינריון מוגבל ל  20 -תלמידים
.1א250.4590.

מדיניות ענישה
בפרספקטיבה השוואתית

 4ש"ס

ד"ר עילי אהרנסון

 4נ'

סמ' א'

יום ה'

16-18

האופן שבו חברה בוחרת להתמודד עם הפרת חוק מהווה תוצר של גורמים מגוונים  -וביניהם
הקודים התרבותיים של אותה חברה ,דפוסי הריבוד החברתי המתקיימים בה ,המבנה של
מוסדות החקיקה ואכיפת החוק ,מידת ההשפעה של אינטרסים כלכליים על מערכת הענישה,
והתפתחויות טכנולוגיות.

על בסיס התשתית שתונח בחלקו הראשון של הסמינר ,יבחר כל סטודנט בפרויקט מחקר
עצמאי .בחלקו השני של הסמינר ,נערוך פגישות אישיות לגיבוש הצעת המחקר ומפגשים
להצגת הפרויקט בפני הכיתה.
מרכיבי הציון : 70%עבודה סמינריונית;  10%נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה; 20%
רפרט.
.01א250.4721.

משפט ,ספרות וקולנוע
פרופ' שולמית אלמוג

 4ש"ס

 4נ'

סמ' א'

יום ב'

18-20

הסמינר יעסוק בחקר הזיקות שבין הספרות והקולנוע למשפט ,מתוך מטרה להגיע לתובנות
ולעמדות שאין מגיעים אליהן באמצעות חקר כל אחד מהתחומים האלה בנפרד .במהלכו
נעיין ביצירות ספרותיות ובמבעים קולנועיים וטלוויזיוניים שונים ,ונעמוד על האופן שבו הם
קשורים לסוגיות משפטיות ,לשיפוט ולעיסוק בעריכת דין .דגש מיוחד יושם על האופן שבו
מסייעים הייצוגים התרבותיים לתפיסת מקומו של המשפט והשינויים בתפקודו ובמצופה
ממנו בעידן דיגיטלי.
מרכיבי הציון :עבודה סופית ,הצגת הנושא בכיתה והשתתפות פעילה .100% -
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במהלך העשורים האחרונים ,התפתח באופן משמעותי המחקר ההשוואתי המבקש להסביר
את ההבדלים הקיימים בין מדיניות הענישה הנוהגת במדינות שונות .בחלקו הראשון של
הסמינר ,נערוך היכרות עם הממצאים המרכזיים ועם הגישות הפרשניות הבולטות במחקר
בתחום .נדון ,בין היתר ,בניתוח השוואתי של צורות הענישה בהן משתמשות מדינות שונות
)למשל :השימוש בעונש מוות ,בשלילת זכויות אזרחיות ופוליטיות מעבריינים מורשעים,
ובחלופות כגון הליכי צדק מאחה( ,בניתוח הגורמים המעצבים את שיעור השימוש בכליאה
לעומת אמצעי ענישה אחרים ,בניתוח הבדלים בין מדינות שונות בהגדרת תכליות הענישה
ובהבניית שיקול הדעת של שופטים בקביעת העונש ,ובהבדלים הקיימים מבחינת אופני
הפיקוח החוקתי על דרכי הענישה במדינות שונות.

סדנאות וסמינריונים

.01ב250.4375.

סוגיות מתקדמות בדיני
תחרות

 4ש"ס

פרופ' מיכל גל

 4נ'

סמ' ב'

יום ג'

16-18

דיני התחרות )לשעבר דיני ההגבלים העסקיים( מהווים כיום כלי עיקרי וחשוב בהסדרת כללי
המשחק לתחרות בשוק .מטרתו של סמינר זה היא לאפשר לתלמידים להכיר לעומק מספר
סוגיות הגבליות ולאפשר להם להתנסות במחקר אישי בתחום זה .בין היתר יידונו סוגיות
דוגמת דוקטרינת המשאב החיוני ,גלובליזציית דיני התחרות ,ותחרות וחדשנות .הדיונים
ישלבו ניתוח של פסק דין מובילים מהארץ ומהעולם .הסמינר אינו מצריך ידע קודם בכלכלה.
דרישת קדם :דיני תחרות.
באישור המרצה ניתן גם לקחת את הסמינר ללא קורס קדם.

קליניקות ,סדנאות וסמינריונים

מרכיבי הציון :עבודה סמינריונית ;80% -השתתפות והצגת נושא העבודה בכיתה.20% -

.1א250.4819.

משפט וסייבר בסביבה
הדיגיטלית
ד"ר אלדר הבר

 4ש"ס

 4נ'

סמ' א'

יום ב'

16-18

הסביבה הדיגיטלית הביאה עמה סוג חדש של איומי סייבר .כך למשל ,פצחנים )האקרים(
מסוגים שונים עלולים לאיים על מדינות ,חברות פרטיות ועל אזרחים באמצעות חשיפת
פרטים של גולשים או סודות מדינה ובאמצעות פגיעה בתשתיות פרטיות וציבוריות .הסמינר
יעסוק בנקודת הממשק שבין משפט ,חברה ,וסייבר .נעסוק בין היתר בשאלות הבאות :מהו
סייבר? מה האמצעים שמדינות יכולות לנקוט כנגד איומי סייבר והאם ראוי שיפעלו כך? מהו
מערך הזכויות והחובות של אזרחים וחברות פרטיות ההופכות למטרה אטרקטיבית
למתקפות סייבר? האם וכיצד ההתמודדות של טרור ופשיעה קיברנטית שונה מההתמודדות
עם טרור ופשיעה 'רגילים' ולכן מחייבת התערבות משפטית? האם יש להטיל חובות על
חברות טכנולוגיות לעזור למדינה במלחמה בפשיעה ובטרור המקוון? וכיצד מושפעות זכויות
וחירויות הפרט דוגמת חופש הביטוי והזכות לפרטיות?
מרכיבי הציון :עבודה סמינריונית  ;70%רפרט  20%והשתתפות תורמת .10%
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.01ב250.4938.
ק250.1050 :
250.2025

סמינר סוגיות במשפט
אזרחי

 4ש"ס

פרופ' רונן פרי

 4נ'

סמ' ב'

יום ג'

16-18

דרישות קדם :דיני נזיקין ,דיני חוזים.
מרכיבי הציון :עבודה סמינריונית  ,90%השתתפות בשיעורים והצגת העבודה .10%

.01ב250.4937.
ק250.2035 :
250.2039

סמינר מתקדם בדיני קניין
ומקרקעין

 4ש"ס

פרופ' אלכסנדר )סנדי( קדר

 4נ'

סמ' ב'

יום ג'

14-16

מטרת הסמינר היא לבחון סוגיות מרכזיות הקשורות לדיני קניין עם דגש על מקרקעין.
בסמינר לא נעסוק בקניין רוחני.
בחלק הראשון של הקורס נקרא מבחר מצומצם של מאמרים ,פסיקה ,חקיקה וחומר נוסף
בנושא .במקביל ,נתחיל לדון בגיבוש תכנית המחקר .בחלק השני של הסמינר נדון באופן
כתיבת עבודה סמינריונית ונגבש מבנה של הצעת מחקר לעבודה .בחלק השלישי של הסמינר
תתקיימנה פרזנטציות של הסטודנטים.
דרישות הקורס:
סיום בהצלחה של קורס הבסיס בדיני קניין או דיני קניין מורחב.
בסמינר קיימת חובת קריאה וחובת נוכחות מלאה .נדרשת מן הסטודנטים השתתפות פעילה
המבוססת על קריאה.
על הסטודנטים להירשם לאתר  Moodleשל הקורס ולמלא את כל פרטיהם .כמו כן יש לבדוק
אותו באופן שוטף היות ויתכן ואשתמש בו כדי להעביר חומר נוסף או הודעות.
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תכליתו העיקרית של הסמינר היא לאפשר לסטודנטים/ות המעוניינים/ות בכך להעמיק את
ידיעותיהם/ן על הענפים השונים של דיני החיובים  -נזיקין ,עשיית עושר ולא במשפט ,חוזים
ותרופות ,ולבחון את יחסי הגומלין בין ענפי משפט אלה .בחלקו הראשון של הסמינר נפרוש
יריעה רחבה של נושאים שבהם ניתן למקד את המחקר ,ובכללם כאלה שלא נדונו כלל
בקורסי החובה או נזכרו בהם בקצרה בלבד .למשל ,בתחום הנזיקין נזכיר עוולות חוקתיות,
פגיעה ב) personality rights-הוצאת לשון הרע ,פגיעה בפרטיות ,אפליה(  -עם דגש על בעיות
המתעוררות בעידן המידע בכלל והווב  2.0בפרט ,עוולות מסחריות ,מוצרים פגומים ,תאונות
דרכים בעולם של כלי רכב אוטונומיים ,תאונות טיס )עם דגש על אמנת ורשה( ,תאונות שיט
)עם דגש על אמנת בריסל( ,מפגעים סביבתיים )לרבות זיהום ים ותאונות גרעיניות( ונזקים
הנובעים מפעולות מלחמה וטרור .בחלקו השני של הסמינר תוצגנה שיטות מחקר ונקודות
מבט אפשריות לבחינת שאלות משפטיות ושאלות על המשפט ועל מערכת המשפט ,ותודגמנה
באמצעות סוגיות בדיני החיובים .בחלק השלישי ייבחנו נושאי מחקר שיוצעו על ידי
הסטודנטים/ות עד לאישורם .בחלק הרביעי והאחרון יציגו הסטודנטים/ות את תוכניות
המחקר והממצאים הראשונים בפני הכיתה כולה ,ועל בסיס תוכניות אלה וההערות
שתתקבלנה ביחס אליהן תיכתבנה הגרסאות הסופיות של העבודות הסמינריוניות.
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.01א250.4644.
ק250.2010 :
250.2011

מיזוגים ורכישות

 4ש"ס

ד"ר עומר קמחי

 4נ'

סמ' א'

יום ד'

17-19

בהסתמך על הידע שנרכש בקורס החובה בתאגידים ,נתבונן בצורה מעמיקה בשאלות
הקשורות למיזוגים ורכישות .ננתח את החקיקה הישראלית העוסקת במיזוגים ורכישות,
את הפסיקה ,את חוזי הרכישה ואת האינטרסים של הצדדים השונים לעסקה .הדיון בסוגיות
אלה יתבצע תוך התייחסות לדין בדלאוור ,המהווה במקרים רבים גם השראה לפסיקת בית
המשפט הישראלי .חלקו הראשון של הסמינר יונחה על ידי המרצה ,שיציג את הרקע
התיאורטי והדין החל בסוגיות השונות .בחלקו השני של הסמינר יציג כל סטודנט/ית נושא
לבחירתו/ה הקשור לדיני תאגידים או משפט מסחרי באופן כללי .
מרכיבי הציון :עבודה  ,70% -רפרט ,תגובה לרפרט והשתתפות פעילה בשיעורים .30% -
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דרישות קדם :דיני תאגידים )מורחב או רגיל(.
.01א250.4820.

סמינר מין ,מגדר
ומשפט פלילי
פרופ' נויה רימלט

 4ש"ס

 4נ'

סמ' א'

יום ד'

14-16

סמינר זה יתמקד בסוגיות של מין ומגדר המתעוררות בהקשרו של המשפט הפלילי .אנו
נעסוק בשאלות כלליות הנוגעות למהותו של המשפט הפלילי ולעקרונות היסוד עליהם הוא
מתבסס ,תוך בחינת הרלוונטיות של היבטים מגדריים לדיון בשאלות אלה .כמו כן ,נבחן
וננתח עבירות ספציפיות כגון אונס ,הטרדה מינית ,הפלות ,זנות ועוד ,ונדון בדילמות
העכשוויות שמעורר העיסוק המשפטי בעבירות אלה.
מרכיבי הציון :רפרט ) ,(8%השתתפות פעילה ותורמת המעידה על בקיאות בחומרי
הקריאה והבנה שלהם ) ,(12%עבודה סמינריונית ).(80%
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.01ב250.4751.

סמינר מחקר במשפט
וכלכלה

 4ש"ס

פרופ' אבישלום תור

 4נ'

סמ' ב'

יום ג'

16:00-19:45

*הסמינר יתקיים במתכונת מרוכזת במהלך חודשים מאי-יוני
הסמינר מועבר בשפה האנגלית .עם זאת ,סטודנטים יוכלו לכתוב את עבודותיהם בעברית.
סמינר המחקר במשפט וכלכלה נועד להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם הניתוח
הכלכלי ,ההתנהגותי ,והאמפירי של המשפט ולפתח את יכולתם לבצע ניתוח ביקורתי מעמיק
של מחקרים עכשוויים בחזית חקר המשפט העושים שימוש במתודולוגיות אלה .לשם כך,
חוקרים מובילים מהארץ ומחו"ל יוזמנו לסמינר להציג את מחקריהם לסטודנטים .מלבד
מפגשים מבואיים ,יתר השיעורים יכללו את הרצאות האורח האמורות ,דיוני הכנה לקראת
הרצאות אלה שיספקו לסטודנטים רקע בסיסי באשר לתחום המחקר המשפטי אליו
החוקרים יתייחסו ,והערות באשר לדפי התגובה שהוגשו במפגשים הקודמים.

קבלת סטודנטים לסמינר תיעשה באישור המרצה בלבד.
מרכיבי הציון :דפי תגובה  ,70%השתתפות מושכלת .30%
.01ב250.2303.

 4ש"ס

המשפט המבוים

 4נ'

סמ' ב'

ד"ר פאינה מילמן-סיון
ד"ר יאיר שגיא
המשפט המבוים השנתי מהווה את אחת מגולות הכותרת של לימודי המשפט ואחד
האירועים המשמעותיים במהלך שנת הלימודים .המשתתפים נדרשים לייצג את הצדדים
להליך המשפטי ,תוך ביצוע מחקר משפטי מעמיק ,עריכת כתבי טענות ,והצגת הטיעונים בעל
פה במסגרת משפט פומבי המתקיים בפני הרכב שופטים מכובד .המדובר בהזדמנות ייחודית
לפתח כישורי מחקר וניתוח משפטי ,ולהתנסות בהתדיינות משפטית ועמידה מול קהל –
והכל במסגרת הנחיה אישית ולווי של מנחי המשפט המבוים .
המשפט המבויים השנתי ילמד בהיקף של  4נ"ז ,בהנחיית ד"ר פאינה מילמן-סיון וד"ר יאיר
שגיא .הוא ייערך במתכונת של סמינר מרוכז ,והוא נכלל במכסת שני הסמינרים הנדרשים
במסגרת התואר הראשון .המשפט הפומבי יתקיים לקראת סופה של שנת הלימודים.
בשנה"ל תש"פ יעסוק המשפט המבוים השנתי בנושאים הקשורים לעבודת אסירים במסגרת
תקופת מאסרם .המשפט המבוים יעלה סוגיות משפטיות פורצות-דרך – מתחום המשפט
הציבורי ודיני עבודה – אשר זוכות לניראות ציבורית הולכת וגוברת בארץ ובעולם.
במשפט המבויים ישתתפו ארבעה תלמידים מצטיינים אשר יבחרו בתהליך מיון קפדני על
בסיס הצטיינות בלימודים ומחויבות למחקר אקדמי מעמיק ולאחר ראיון אישי.
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שימו לב כי בשל האופי האינטנסיבי והתובעני של הסדנה ,הנוכחות בכל המפגשים וקריאת
חומרי הרקע הן חובה.
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תלמידים המעוניינים להשתתף במשפט המבוים מוזמנים לשלוח (1) :קורות חיים; )(2
רשימת ממליצים; ) (3דוגמת כתיבה )עבודת סמינר/מחקר או עבודה שהוגשה באחד
הקורסים(; ) (4וגיליון ציונים ,וזאת עד לתאריך  ,16.7.2019לכתובת
) ysagy@law.haifa.ac.ilיש לרשום בנושא המייל "המשפט המבוים"( .ראיונות אישיים עם
מועמדים מתאימים יתקיימו ביום .28.7.2019
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