סדנאות וסמינריונים

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

.1א250.4819.

משפט וסייבר בסביבה
הדיגיטלית

סמינריונים

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

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 rightsהוצאת 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.
דרישות קדם :דיני נזיקין ,דיני חוזים.

.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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מרכיבי הציון :עבודה סמינריונית  ,90%השתתפות בשיעורים והצגת העבודה .10%

סדנאות וסמינריונים

.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% -
דרישות קדם :דיני תאגידים )מורחב או רגיל(.

סמינריונים

.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.
שימו לב כי בשל האופי האינטנסיבי והתובעני של הסדנה ,הנוכחות בכל המפגשים וקריאת
חומרי הרקע הן חובה.
קבלת סטודנטים לסמינר תיעשה באישור המרצה בלבד.
מרכיבי הציון :דפי תגובה  ,70%השתתפות מושכלת .30%
סמינריונים
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