
1 
 

_____________________________________________________________________________ 

 הבוח יסרוק

 'א הנש

_____________________________________________________________________________ 

                                            Introduction to Law                                      טפשמל אובמ                 701000-2

 'א רטסמס                 ז"נ 2                          ס"ש 2                                     וקנרפ תאיל ר"ד                                

 סרוקה ריצקת

 םג ךורענ סרוקה תרגסמב .םיירוביצהו םייטרפה ונייחל יטנוולר אוה דציכו טפשמ והמ הלאשב קוסעי סרוקה

 ,הקוח ןוגכ ,םייטפשמה תורוקמה לש היכרריהה לע דומענו ,לארשיב תיטפשמה תכרעמה םע תיסיסב תורכיה

 ינאמ'תועה טפשמה לע ,טפשמ תוטישו טפשמ תורוקמ לע דמלנ .הוושמ הקיספו הקיספ ,תונקת ,םיקוח

 .דועו תיטפשמ הכלה ץלחל ךרדה לע ,בייחמה םידקתה לע ,)םויכ םג םתובישח תוברל( ירוטדנמהו

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                               Legal Research                     יטפשמ רקחמ             701500-3

 'א רטסמס                 ז"נ 2                          ס"ש 2                                         וקנרפ תאיל ר"ד                             

 דליש דעלא ר"ד               701500-2

 סרוקה ריצקת

 ךותמ תאז .םתריציבו םחותינב ,םייטפשמ םיטסקט תאירקב תויסיסב תויונמוימ לש השיכרב קוסעי סרוקה

 םיטפשמה ידומילב החלצהל סיסבה תא ווהי ולא תויונמוימ שולשמ תחא לכב הטילשהו תוסנתהה יכ הנבה

 .תויטפשמ תומרונ לש םינוש םיגוסו הקיקחה ידבור ,הקיקחה ינייפאמ לע דומענ ,ךכ ךותב .תיטפשמה הריירקבו

 .םינווגמה היבאשמבו היירפסב שומישל רשאב תיסיסב הרשכה םיטנדוטסה ורבעי ,ףסונב

 .ןיא :םדק תושירד
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 The Law of Contracts                                                  םיזוח יניד             701160-1

 יתנש                  ז"נ 6                        ש"ש 6                                                ןינומ ילנ 'פורפ                            

  סרוקה ריצקת

 םיזוחה יניד לש םמוקמ תרדגהב חתופ סרוקה .םיזוחה יניד םוחתב םייסיסב םילכ םיטנדוטסל הנקי סרוקה

 ןוידה ,ןכמ רחאל .בלה םותו םיזוחה שפוח :םיזוחה יניד לש לעה תונורקעה ינשבו יטרפה טפשמה תכרעמ ללכב

 תתירכ בלשל מ"ומה בלש ןיב הנחבאבו ,ותרגסמב בלה םות תשירדו הזוח לש ותתירכ תארקל מ"ומב דקמתי

 ןוידה רבוע ןאכמ .יזוחה בלשבו ןתמו אשמה בלשב בלה םות תבוח לש הרפהה תואצותב ןודנ ןכ ומכ .הזוחה

 םיסחי רוציל הנווכ( םמויקל םישרדנה םיטנמלאבו לוביקו העצה :הזוח תתירכל תואיבמה תויטפשמה תולועפל

 םירבד ןורכיז ןוגכ םיזוח לש תונוש תואסרג הנחבית ,רועישה תרגסמב .)תומייוסמ ,תעד תרימג ,םייטפשמ

 םירסח םיטרפ תמלשה רשפאמה ןונגנמה דמליי ,ןכ ומכ .םהב םיננוכמה םיטנמלאה לש םתומייקתה קדבייו

 לש הרוצה תושירדב קוסענו .טפשמה תיב עצבמש תולועפ תועצמאב וא םידדצה תנווכ תונשרפ תועצמאב הזוחב

 ,קשוע ,היעטה ,תועט :ןוגכ ,םגפ םהב לפנש םיזוח סרוקה תרגסמב ונחבי ,ךשמהב .בתכה תשירד ןוגכ ,הזוחה

 תונודנו ,לוספ הזוח ,'ג דצ תבוטל הזוח ,יאנת לע הזוח :ןוגכ םידחוימ םיזוח ונחבי ןכ .ןיע תיארמל הזוחו היפכ

 תרפהב קוסעי סרוקה לש ןורחאה וקלח .םיזוח לש הלא םיגוס תרגסמב םיעגפנה תושרל תודמועה תופורתה

 .הבשהו הזוח לוטיב ,םייוציפ ,הפיכא : תוירשפאה תופורתבו םיזוח

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Public International Law and                   םיימואלניב תודסומו יבמופ ימואלניב טפשמ             701200-1

International Organizations                                                                                                                                  

  'א רטסמס              ז"נ 3                       ס"ש 3                                     רואנק סיריא 'פורפ                            

  סרוקה ריצקת

 .םיצאומה היצזילבולגה יכילהת עקר לע דחוימב ,םינורחאה םירושעב הרבגתה ימואלניבה טפשמה לש ותעפשה

 םייתנידמ-ןיבה םיסחיב קר אל העפשהו תויטנוולר ילעב םיאשונ לש הכורא הרוש רידסמ ימואלניבה טפשמה

 ופקיה .דבלב יאובמ סרוק אוה הז סרוק .םיימואלניבה םדאה תויוכז יניד תמגוד ,תויתנידמ תורגסמב םג אלא

 דקמתי סרוקה לש ןושארה וקלח .ימואלניבה טפשמה יפנע ללכ לש קימעמ דומיל רשפאמ וניא סרוקה לש

 לש םתרכהבו ימואלניבה טפשמה לש םייסיסב םיינבמ םיטביהב קסוע ,ימואלניבה טפשמב תויללכ תויגוסב

 תויגוסה .ימואלניבה טפשמה תריזב "םינקחש"ה לשו ימואלניבה טפשמב םישמשמה םיירקיעה "הדובעה ילכ"

 תומרונ ןיב הערכה יללכו ימואלניבה טפשמב תומרונה גרדמ ,ימואלניבה טפשמה תורוקמ :הז קרפב הנדמליתש

 .םיימואלניב םינוגראו הנידמה :ימואלניבה טפשמה יאשונ ,תימואלניב תוירחא ,תונמא ינידב תויגוס ,תונוש
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 טפשמה ןיבל )ילארשיה טפשמה ,ונלש הרקמב( יתנידמה-ימואלה טפשמה ןיב סחיה תלאש ןודית ,ןכ ומכ

 שומישה יניד :םהבו ימואלניבה טפשמב םירחבנ םיאשונ רפסמב דקמתמ סרוקה לש ינשה וקלח .ימואלניבה

 ימואלניבה טפשמה ,םיטילפ ינידו םיימואלניבה םדאה תויוכז יניד ,יראטינמוהה ימואלניבה טפשמה ,חוכב

 .וכו ימואלניבה רחסה יניד ,הרגסה יניד ,םירגהמ יניד ןוגכ םיטנדוטסה תריחב יפל ףסונ םוחתו ילילפה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

  Introduction to Legal Systems                                              טפשמ תוטישל אובמ             1-701020

 יתנש               ז"נ 4                   ש"ש 2                                            רנרל ולבפ 'פורפ                             

  סרוקה ריצקת

 רחאמ .הוושמה טפשמבו טפשמ תוטישב םייסיסבה תונורקעה לש תיללכ הנומת קינעהל איה סרוקה תרטמ

 רוזעת חתפמ סרוקהש תיתאוושהה השיגה ,תורחא תוטישמ םיביכרמ הכותב תבלשמ תילארשיה הטישהש

 ןודנ יתאוושהה טפשמב םייסיסבה תונורקעב יללכ ןויד רחאל .םינושה ויביכרמ לע ילארשיה טפשמה תא ןיבהל

 תוחתפתהה תאו ימורה טפשמה תודוסי תא דמלנ .יאפוריאה טפשמב הקמעה םע תונוש תויטפשמ תורוסמב

 םע( לבוקמה טפשמה ןיב ןיחבנ .םויה תוטישה תנבהל תובושח תויגוס - יאפוריאה טפשמה לש תירוטסיהה

 היצקיפידוקל סחייתנ .ילטנניטנוקה טפשמהו )ב"הראבו הילגנאב לבוקמה טפשמה לש םינייפאמה ןיב הנחבה

 לש היצקיפידוק ךילה תרבוע לארשי םגש םושמ לארשיב םג יטנוולר אשונ ,)הינמרגלו תפרצל רקיעב( הפוריאב

 טפשמה לש תובושח תולאשב םג ןודנ תאז לכב ךא ,יטרפה טפשמב דקמתמ סרוקה םנמוא .יטרפה טפשמה

 ירוביצה להנמה ינידו הפוריאב הקוחל ןידה יתב לש םדיקפת ,תונוש תוטישב תיטופיש תרוקיב ןוגכ ירוביצה

 דוחיאה תרגסמב יוטיב לבקמה ינרדומה יאפוריאה טפשמה לע טבמ ןתינ סרוקה לש ןורחאה קלחב .תפרצב

 ,תברועמ הטיש ,תילארשיה הטישה עודמו תוברקתמ תוטישה דציכ ןיבהל לכונ היצזילבולג לש ןדיעב .יפוריאה

 .XXI-ה האמה תא תונייפאמש תויטפשמה תויוחתפתהה תנבהל לדומ שמשל הלוכי

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________    

                                     Professional Ethics A                                    'א תיעוצקמ הקיתא           701110-1

 'א רטסמס                ז"נ 2                     ס"ש 2                        םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                           

  סרוקה ריצקת

 לכ קוסעלו קוחב עבקנש המל רבעמ תיתא תוגהנתהב תבייחמה היספורפל ךייתשהל ועמשמ ןיד ךרוע תויהל

 ;טרפב ןידה יכרועלו ללכב הרבחל הקיתאה יללכ לש תובישחב ,רתיה ןיב ,קוסעי סרוקה .תויתא תומלידב תעה

 תוידוסה תבוחב ;םיניינע דוגינל ששח בקע תוררועתמה תומלידב ;חוקלה יפלכ ןידה ךרוע לש תונמאנה תבוחב

 יפלכ עדימה לע ןגמו ןידה ךרועל רסמנש עדימה ןויסיח ידי לע תשגדומ וזשכ ןידה ךרועל חוקלה איבהש עדימ לש

 ,ןמזה רצוק תמחמ ,השעיי ןקלחו תואצרה תרגסמב ונבולי תולאשה לש ןקלח .תורחא תויושר יפלכו טפשמה תיב
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 םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו הללכמה ןונקתב רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .ימצע דומילב

 תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיטפשמל רפסה תיבב

 תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ התיכב גיצהל םירועישב םינכומ

 דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב םיטנדוטסל

 תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ ,רהבוי .רועישה םרט רמוחה תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה תא

 איבהל שי םירועישל .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה תועש תרגסנב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל

 ,)תיעוצקמ הקיתא( ןידה יכרוע תכשל יללכ תאו )"קוחה"-ןלהל( 1961-א"כשת ,ןידה יכרוע תכשל קוח תא

 עדימה ירגאמב םיטנדוטסל םינימז םיקוחה .וזה האירקה תמישר תא ןכו ,)"םיללכה"-ןלהל( 1986-ו"משתה

 .םינורטקלאה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                      Constitutional Law                                           יתקוח טפשמ                 701100-1

 יתנש                     ז"נ 6                      ש"ש 3                                      דתו דמחומ 'פורפ                                

  סרוקה ריצקת

 ךרואל םיטנדוטסה תא םיוולמ וירקיע .םלועבו ץראב טפשמה ידומילב דוסי ןבאל בשחנ יתקוח טפשמב סרוקה

 תמרב .דחאכ יטרפהו ירוביצה ,טפשמה ידבר לכ לע הבחר הכלשה לעב אוהו ,םיטפשמב ראותה ידומיל לכ

 סרוקה תרגסמב .תושרל טרפה ןיב םיסחיבו תויזכרמה ןוטלשה תויושרב קסוע יתקוחה טפשמה ,ןורקיעה

 ןה ,יטרקומדה טפשמה לש ותוהמ תוברל ,תויתקוחו הקוח רבדב ןויערל סחיב תויטפשמ תוירואית הנחבית

 – לארשיב תויזכרמה תויושרה לש ןהיתויוכמס ונודיי דוע .טרפב ילארשיה רשקהב ןהו ללכב ינויערה רשקהב

 סחיב תויזכרמ תויגוס וחתוני ,ףסונב .ןהיניב ןילמוגה יסחי תוברל – תטפושהו ,תעצבמה ,תקקוחמה ,רקיעב

 .תיתקוח המרב תונגומה תויוכזה לע תוירשפאה תולבגההו ןפקיה תוברל ,לארשיב םדאה תויוכז תליגמל

 םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכב ןכו ,הללכמה ןונקת תוארוהל ףופכב הבוח איה סרוקב תוחכונה

 הארוקל אופא םישקבתמ םיטנדוטסה .הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .רפסה-תיבב םילבוקמהו

 לע םמשב םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא ומצעל רמוש הצרמה .םירועישל םינכומ עיגהל םאתהבו ,םינפלו יינפל

 ,תוידוסיב רומאה האירקה רמוח ןודיי םירועישה תרגסמב ,םנמוא .האירקה רמוח תודוא תולאש לואשל תנמ

 .האירקה ירמוח לש הבחרהו הרהבה םא יכ ,האירק רועיש שמשל תודעוימ ןניא תואצרהה יכ ,רהבוי ןיידע

 ןוידב ליעפ קלח לוטילו האירקה רמוח תא אורקל ,םירועישל םינכומ אובל םיטנדוטסהמ הפוצמ ,סרוקה ךלהמב

 רובעל םיפוצמ םיטנדוטסה .סרוקב דמלנה רמוחל תעגונה ,תיב תדובע שיגהל םיפוצמ םיטנדוטסה .התיכב

      .סרוקב תמכסמה הניחבה תא החלצהב

 .ןיא :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

                                                 Penal Law                                               ןישנוע יניד               701700-1

 יתנש                ז"נ 5                         ס"ש 2 'א  רטסמס                      ףודרה ףסא ר"ד                              

 ס"ש 3 'ב רטסמס                                                                               

  סרוקה ריצקת

 ובש ןפואה תא םיעבוקו םיילילפ םירוסיא םירציימ םה :תיתוהמה תילילפה תוירחאה תא םיוותמ ןישנועה יניד

 ןפואהו טרפה תוריח תא םצמצמ רוסיא לכ .ונוצר יפכ לועפל טרפה תוריח ףקיה לע ךכב םיעיפשמו ,םשרפל שי

 ןווגמב קוסעי סרוקה .הרבחב םיטרפה לכ לע םג אלא ,ןידל דמועה םדאה לע קר אל עיפשהל יושע שרופי ובש

 תניחבמ תילילפה הרבעה תבכרומ דציכ ;יתוהמה ילילפה ןידב תונשרפה יללכו תונורקע םהמ :תועירכמ תולאש

 תורבעה ןהמ ;)דועו תונלשר ,תועדומ ,הליחת הנווכ( ישפנה דוסיהו )האצותו הביסנ ,תוגהנתה( יתדבועה דוסיה

 המו )לודיש ,עויס ,אתווצב עוציב( הרבעל תופתושה תורוצ ןהמ ;ןדוחיי המו )הקזחה ,ןויסינ( תומלשומ יתלבה

 תעיבקב םדיקפת המו )דועו חרוכ ,ךרוצ ,תימצע הנגה( תילילפ תוירחאל םיגייסה םהמ ,ףוסבלו ;ןדיקפת

 .תילילפה תוירחאה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                        Jurisprudence                                        טפשמה תרות              701010-1

 יתנש                        ז"נ 4                      ס"ש 2                              וטניפ לטימ ר"ד                             

  סרוקה ריצקת

 דציכו ,רסומו תד ןוגכ ,תורחא תויביטמרונ תוכרעמל טפשמה ןיב סחיה והמ ,טפשמה והמ הלאשל שדקוי סרוקה

 תויטפשמ-תורות תולוכסא לש ןווגמ תונתונש תובושתה וגצוי ,הז קלח תרגסמב .הנתשמו חתפתמ טפשמה

 םג ןודנ סרוקב .םזינימפו Critical Legal Studies ,יטפשמ םזילאיר ,םזיביטיזופ ,יעבט טפשמ :ולא תולאשל

 קדצ תוירואיתבו ,קוחל תויצב ,"תוכז" חנומה לש תונושה תוגשמהב ,רסומל טפשמ ןיב סחיב ,טפשמה תולובגב

 .)הקילמיק לש יתוברת-בר קדצו סלור לש ילארודצורפ קדצ לע שגדב( תונוש

 .ןיא :םדק תושירד

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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                                                                       Islamic Law                            ימלסומ טפשמ              702030-1

 'ב רטסמס                        ז"נ 2                         ס"ש 2                        ןוזביל ןועדג 'פורפ                                

  סרוקה ריצקת

 ןושארה קלחה :הנשמ יקלח העבראל קלחתיו ויתונורקעו ימלסומה טפשמה לש דוסיה ינבמב קוסעי סרוקה

 םיירקיעה הינייפאמבו דילקתו דאהת'גא ,הקפ לא לוצא ,הקפ ,העירש :טפשמה לש דוסי יגשומ תרדגהב ןודי

 קלח .תישונאה תוגהנתהה לולכמ לע ותולחו ,םינטפשמ לש ,ישיא ,ילמרופ ,יטסיאוזק :תימלסומה הכלהה לש

 קלחה .תיגולואת ןיעב רבעמה תועמשמו תילאירוטירט הטישל ישיא תטישמ רבעמב קוסעי ףא סרוקה לש הז

 תורוקמב ןוידה תרגסמב .םייטפשמו םיימושיר ,םיירוטסיה תורוקמ :ימלסומה טפשמה תורוקמב קוסעי ינשה

 )דועו המחלמ ,ןישוריג ,ןיאושינ השורי( וב יוצמה יטפשמה רמוחהו ותונשרפ ,והנבמ :ןארקב ןודנ םיימושירה

 תורפסב הילא סחיב בסנש חוכיווהו התוירוקמ תלאשו היצבק ,התכירע ,התריסמ יכרד )הנוס( הפ-לעבש הרותב

 תורטשה תורפס ללוכ םינושה הינווגל  תיטפשמה תורפסה לע שגד םשוי הז קלחב .תיסאלקה תימלסומה

 תרגסמב .)ףאלת'כא( םיקוליחה תורפסו )י'צאק לא בדא( םיניידה תובוח ,)ליח( תיטפשמ המרעה ,)טורוש(

 קוסענ .ימלסומה טפשמה בוציעל התמורתו התרדגה ,)עאמ'גא( תיללכה המכסהב דקמתנ םייטפשמה תורוקמה

 )הדאע ,ףרע( גהנמה לש ודמעמב ,)בוטה תשקב( 'ןאסחתסא'ה ןורקעל התקיזו )סאיק( תיטפשמה היגולנאב

 הקיקחב הלכו הל'גמה ךרד ,ןונאקה תטישמ לחה ,הקיקחב ,יטפשמ רוקמכ וב הרכהה יבלשו ימלסומה טפשמב

  .הנידמו תד יסחיל תועגונה תולאשבו תינרדומה הפוקתב תוימלסומ תונידמב תוימלסומ תונידמב הקוח תעיבקו

 תועדה יקוליח ,םהירוביח ,םהינייפאמ ,םתוחתפתה ,םדמעמ :ינוסה םאלסאב תולוכסאב ןודי ישילשה קלחה

 תייחד לש תינרדומה הפוקתב השרתשהו םייניבה ימיב הלחהש המגמה לע עיבצנ .םתורצוויהל עקרהו םהיניב

 וימרז לע יעישה םרזל שדקוי דחוימ ןויד .ןידה תערכהב עירכמ םרוגכ םהילא תוכייתשההו םתובישחו םדמעמ

 הנוסה ןיבל העישה ןיב םילדבהה ודמעי ןוידה דקומב .םתורצוויהל עקרהו תונושה תויעישה תולשלשלו םינושה

 .םיימלסומ-אלה םיטועימה דמעמו שדוקה תמחלמ ,החפשמ יניד ,ינויצוטיטסנוקה טפשמה םוחתב רקיעב

 לש תודדומתהה יכרדו )תאילקאלא הקפ( ברעמה תוצראב םימלסומה םיטועימה תעפותב ןודי יעיברה קלחה

 .העפותה םע תימלסומה הכלהה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Introduction to Jewish                                ירבע טפשמל אובמ        701510-1

Law                                                                                                                                                                         

 'ב רטסמס                          ז"נ 2                         ס"ש 2                         ןוזביל ןועדג 'פורפ                                

  סרוקה ריצקת

 הכלהה שיא לש יתריציה דיקפתב ןודי סרוקה לש ןושארה קלחה .םיירקיע םיקלח העברא ללוכ סרוקה

 ודמעמ לע :הארוהה תורחלו ןשרפה שפוחל שיש תוכלשהבו ,התונשרפבו הכלהה תקיספב ול שיש הימונוטואהו

 םלועב םדמעמ - רשויו רסומ  ;לבוקמה ןידהמ תוטסל ןיידה לש תעד לוקיש - חוכ יללכ ;ותונשרפו טסקטה לש

 תלאש ןכו תוירסומ תומרונ ףוכאל ןתינ םאה הלאשה ןודית וז תרגסמב .תלבוקמה הכלהל םתקיזו הכלהה
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  דמעמ ןכו )ם"במרה תטישב דקמתי ןוידה( לווע תמרוג ותלחהש הרקמב ונממ תוטסל תורשפאהו קוחה תויללכ

 תעיבקבו הכלהה תקיספב קסופה תא םיחנמה ,)םילוקישב םייתכלה – אטמ תונורקעו םייכרע םילוקיש

 וז תרגסמב .)דועו םולש יכרד ינפמ ,ןידיזמ ויהי אלו ןיגגוש ויהיש בטומ( קסופ אוה היפלש תיתכלהה תוינידמה

 וא 'םיהולא םלצ' לש ךרעה  ןוגכ הווצמל םעטכ אלא החנמ ןורקיע תרוצב םיחסונמ םניאש םיכרעב םג ןודנ

 וב השענש 'הרות תעד' גשומב ןודנ הז קלח לש ופוסב .הדגאה םלועמ םיחוקלה תונויערב ןכו 'תוירבה דובכ'

 תונורקעב וא והשלכ טסקטב תנגועמ איהש ילבמ קסופ לש תיתכלה תוינידמ אטבמש םינורחאה תורודב שומיש

 הדימ הזיאב :םידקתה דמעמ ,ןושארה :םיטביה ינשב קסופה תוכמסב קוסעי ינשה קלחה .םירחא םיחנמ

 הכלהה ימכח לש םדמעמ והמ ,רמולכ ,תויתפוקתה תלאשב ןויד ללוכש ,רבעה ןמ םימידקתל דבעושמ קסופה

 .ויתוערכהלו קסופל עמשיהל תויצה תולובג םהמ ,ינשהו םירחואמה תורודה ימכחל סחיב םינושארה תורודב

 תירכונה הרבחה טפשמלו רזה ןידה תכרעמל ירבעה טפשמה לש וסחיל שדקוי סרוקה לש ישילשה וקלח

 ,רוסיאה לש ויגירחו )תואכרעל( רזה טפשמל היינפה רוסיאב ,ןושארה :םיאשונ השולשב דקמתיו ,תבבוסה

 םיגייסהו ותולח ימוחת - 'אניד אתוכלמד אניד' לש ןורקיעה יפ לע רזה טפשמהמ םיקוח תטילקב ,ינשה

 .םפקיהו םתועמשמ – חונ ינב תווצמ עבש – תירב ינב םניאש ימ לע תומיוסמ תובוח תולחב ,ישילשהו ,ותלעפהב

 אוה ףא דקמתיו תלבוקמה תיתכלהה תכרעמה דיל וחמצש ימינפה טפשמה תכרעמל שדקוי יעיברה קלחה

 תוכמסו תלבוקמה הכלהה תכרעמ דיל תיטפשמ תוינש לש התריצי – ךלמה טפשמ ,דחאה ,םיאשונ השולשב

 תקולחמהו וז תוכמס לש םייטרואיתה םיטביהב ןודנ .הרודצורפהו ןישנועה םוחתב רקיעב הנממ תוטסל ךלמה

 םיינידמ םיצוליא תמחמ תיביטנרטלא וא הליבקמ טופיש תכרעמ תריצי ,ינשהו .הבשחמה תורפסב היבגל

 ביבס דקמתי ישילשה .תלבוקמה הכלהה לע דבלב תפפור הדימב םיססובמש תוטוידה לש ןיד יתב לש םייתרבחו

 :םיטביה ינש לע  עיבצהל הסננ הלא םיאשונ לולכמב וננוידב .להקה תויוכמסו העש תארוהב ןיד תיב תויוכמס

 ןיב רעפה לע רשגל םיכרד תשפחמו תירוטסיהה תואיצמל םיתיעל תינענש הכלהה לש ימנידה יפואה ,דחאה

 היינפה רוסיא ,אתוכלמד אניד( םתצקמל שיש תוכלשהה ,רחאהו .תילאירה תואיצמל ילאידיאה טפשמה

 תד ןיבש םיסחיה תכרעמל עגונה לכב לארשי תנידמב להנתמש חישה לע )להק תויוכמסו ךלמה טפשמ ,תואכרעל

 .תויפוקש תגצהב הווליו הינווג לכ לע הכלהה תורפסמ תורוקמ  תאירקב הוולי רועישה .הנידמ ןיבל

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Introduction to Christian Law             )ינונאק( ירצונ טפשמל אובמ    702040-1

(Canonical                                                                                                                                                                                        

         'ב רטסמס                          ז"נ 2                         ס"ש 2                          רנרל ולבפ 'פורפ                                   

  סרוקה ריצקת   

 תוחתפתהב ןודנ .ויתודוסי תאו תילותקה הייסנכה טפשמ תונורקע תא תיאובמ הרוצב גיצהל איה סרוקה תרטמ

 ןוגראל סחייתנ .םויה ותוא םינייפאמה םייזכרמה תונורקעבו )ינונק טפשמ( הייסנכה טפשמ לש תירוטסיהה

 .יחרזאה ןוטלשה ןיבל הייסנכה ןיב םיסחיל סחייתמ ינונקה טפשמה הב ךרדלו שודקה סכה דמעמל ,הייסנכה

 לע עיפשה ינונקה טפשמה( םיזוח יניד :ןוגכ יטרפה טפשמה לש תונוש תויגוסל שדקוי סרוקהמ בושח קלח

 הייסולכואה רובע בושח אשונ ,ישיא דמעמו ןיינק ,)םייניבה ימיב רקיעב יאפוריאה טפשמה לש ותושבגתה
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 אלא ,דבלב םירצונה יבגל אל ,םויה ינונקה טפשמה תובישח תנבהל םילכ סרוקה ןתיי ,ףסונב .ץראב תירצונה

 םיחרזאה לע ותעפשהו ילארשיב ינונקה טפשמה דמעמ תנבהל סרוקה םורתי ,ךכל ףסונ .יתאוושה ילככ

 .םירצונה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

              Advanced Hebrew Expression for Lawyers        םינטפשמל תמדקתמ תירבע העבה               701080-1

 'ב רטסמס                      ז"נ 2                             ס"ש 2                               ליתש דורמנ 'פורפ                           

 סרוקה ריצקת

 ,חוסינה תלוכי ,ונייה ,םיינושלה םירשכה רופיש .רתויב בושחה הדובעה ילכ איה ןושלה םיטפשמה עוצקמב

 עיצמ סרוקה ,ךכיפל .)םדקתמה םגו( ליחתמה ןטפשמל ליעוהל םילוכי יעמשמ-וד חוסינמו תואיגשמ תוענמיה

 טנדוטסה לש תיללכה תלוכיה םג רפתשת ,הבגת ןושלהש לככש החנהב ,ןושלה תמר תאלעהל תיתטיש ךרד

 שיש םיבושח ןיד יקספ תכרדומ הרוצב ארקנ וז הרטמל .םוכיסה תלוכי לשו הנבה לש ןפ םג שי העבהל .עוצקמב

 ןחוב ךרעיי סרוקה תחיתפ םרט .ןבתהמ רבה תא איצוהל לכונ דציכו ןועיטה הנבמ תא דמלנ .הנבה יישק םהב

 ןויצכ רוטפה ןחובב ןויצה ןזוי רבוע ןויצ ולביק רשא םינחבנל .הבוח הניא רוטפה ןחובב תופתתשהה .רוטפ

 יאנתכ סרוקב תופתתשהב םיביוחמ םנויצ תא רפשל םישקבמש וא ןחובה תא ורבע אל רשא םיטנדוטס .סרוקה

 .וב ןויצ תלבקל

 .)יללכ סרוק( תירבע העבהמ רוטפ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 'ב הנש

_____________________________________________________________________________ 

701130-1 

                                                            English for Jurists                             םינטפשמל תילגנא                701130-2

 'ב וא 'א רטסמס                 ז"נ 2                     ס"ש 2                            ישיבכ רימא ד"וע                                 

 סרוקה ריצקת

This course is for second year, non-native speakers of English studying law. It aims to provide a 

basis for understanding legal English through the study of a variety of legal texts. The course aims 

to develop skills in reading legal texts and to activate and expand participants' knowledge and legal 

vocabulary and their understanding of the various genres of legal English (Statutes, judicial 

decisions, case reports, law reviews, briefs, commentaries, and legal documents), in addition to 

speaking and listening skills for reporting and presenting legal topics. The initial focus is at the level 
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of the discourse structure of legal arguments and then on the role of vocabulary and stylistic features 

typical of the genre. While it primarily focuses on issues in international and bioethical law, it also 

aims to increase the student's knowledge of legal reasoning in statutory and common law, and of 

philosophical issues. 

 .)רבוע ןויצב םימדקתמ תמר םויס וא ירטמוכיספה ןחבמב הלעמו 134 וא( תילגנאמ רוטפ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 The Law of Torts                                                                                           ןיקיזנ יניד                  701060-1

 יתנש                       ז"נ 6                      ס"ש 6                            ןורדג רמת 'פורפ                                 

 סרוקה ריצקת

 ןכלו טרפה לש םיסרטניא לש בחר ןווגמ לע םינגמ םה .םיבויחה יניד תכרעמל םגוויס יפל םיכייש ןיקיזנה יניד

  ןיבהלו חתנל ,רתאל איה הז סרוק לש תירקיעה ותרטמ .תוישונא תויוגהנתה לש רידא ןווגמב םיקסוע םה

 תונויער תא ןוחבל הסננ .םהל תקנעומה הנגהה לש הסיסבב םידמועה תונורקעה תא ןוחבלו ולא םיסרטניא

 תוילכלכו תויתרבח תוסיפתל המצע תא המיאתמ איה וב ןפואה תאו תיקיזנה תוירחאה החמצ םהמ דוסיה

 תא חתננ .ןוידה זכרמב דומעת ,ץראב ןיקיזנה יניד לש םרקיע תא הכותב תזכרמה ,ןיקיזנה תדוקפ .תונתשמ

 ,תושרפתמ ןה דציכ הארנו רתוי תומצמוצמה ולא ןהו תויללכהו תובחרה תולוועה ןה ,הב תויונמה תולוועה

 םיפסונ םיקוקיח ןחבנ ,ןיקיזנה תדוקפ תוארוה דצל .הדוקפבש תויללכה תוארוהה ידי לע תומלשומו תומשוימ

 יעגפנל םייוציפה קוח ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח ונודיי ,ולא ללכב .טרפה לע תיקיזנ הנגה היוצמ םהב םגש

 עיגהל ושקבתי םיטנדוטסה .תויטרפהו בוטה םשה לע הנגמה הקיקחהו ןכרצה תנגה קוח ,םיכרד תונואת

 הקיקחה לכ .םעפל םעפמ שרדית רשא תרחא תיטנבלר תיקיזנ הקיקחבו ןיקיזנה תדוקפב םידיוצמ םירועישל

 .םינורטקלאה םירגאמב םכל הנימז

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                 Property Law                                               ןיינק יניד               701380-0

 יתנש                       ז"נ 6                     ש"ש 3            םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                               

 סרוקה ריצקת

 ינידב עדיה .תימוי םויה הקיטקרפב ןהו םיטפשמל רפסה יתבב ןה רתויב בושח סרוקל בשחנ ןיינק ינידב סרוקה

 ,ןיד יכרוע לש תיעוצקמ הקיתא ,ןיקיזנ יניד ,םיזוח יניד :תונוש תונילפיצסידב םג בר עדי ובוחב ןמוט ןיינק

 תתל ידכ תאזו תויוכזו ןילטלטימ יניד ,ןיעקרקמ יניד םוחתב םינוש םיאשונ ונודיי סרוקב .הלכלכו תואמש

 תוקסועה תולאש הנקדבית סרוקב .ישעמה ןפב ןהו יטרואיתה ןפב ןה ,ןיינקה יניד תנבהל םילכה תא םיטנדוטסל

 ;)ףתושמ תיבב םירייד לש םהיתויוכז ;סכנב תולעבב ףותיש( תיניינקה תוכזב ףותיש ;סכנב תולעב תשיכרב

 ןיעקרקמ יסכנ ישכור לש םהיתויוכז לע הנגה ךרוצל תוינויחה תודחוימה תויוכזה( לארשיב סכנ שכור לש ודמעמ
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 דציכ( ןובכיעו םידובעש ;)ןיעקרקמה םושיר תכשלב תמשרנה הרהזא תרעהו "רשויבש תויוכז" ומכ ,לארשיב

 רצוק תמחמ ,השעיי ןקלחו תואצרה תרגסמב ןבולי תולאשה לש ןקלח .)םהילע םילחה םינידה םהמו םירצונ

 תוניחב תנוכתמב תואיקב ןחוב סרוקה ךלהמב ךרעיי תיאמצע ודמלייש םירמוחהמ קלח לע .ימצע דומילב ,ןמזה

 רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .סרוקה רתאב ומסרופי ןחובל תויחנה .ןידה יכרוע תכשל לש הכמסהה

 ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיטפשמל רפסה תיבב םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו הללכמה ןונקתב

 םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ גיצהל םירועישב םינכומ תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו הבוח איה

 רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל

 תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה תא דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה

 תועש תרגסנב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ ,רהבוי .רועישה םרט רמוחה

 .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                         Family Law in Islamic Law            ימלסומה טפשמב החפשמ יניד                 701480-1

     יתנש                           ז"נ 4                       ס"ש 2                              ןוזביל ןועדג 'פורפ                                

 סרוקה ריצקת

 ינידל םיעגונה םיאשונה ןווגמב ילארשיה טפשמה תטיש ןיבל תימלסומה הכלהה ןיב םייקה חתמב ןודי סרוקה

 ישיאה דמעמה יניינעב ץראב טפשמה יתב תקיספו הקיקחה תוברעתה תלאשב ןודי סרוקה ,רתיה ןיב .החפשמה

 ,שוכר תקולחו רהומ ,תונוזמ ,השיאה לש החרוכ לעב ןישוריג ,ןישוריג ,הימגיב - ןיאושינ ,ןיסוריא :םימלסומ לש

 תלאשב ןכו תדה שפוח לש תיללכה הלאשב ,רתיה ןיב ,קוסעי סרוקה .םידלי תרומשמו תוהבא ,תבורעת יאושינ

 תרגסמב .החפשמה דובכ לע חצר תלאשב  ןויד ללוכ ,תויתרבח תומרונ ןיבל תויטפשמ תומרונ ןיב םייקה רעפה

 הקיספהו הקיקחה םע םתודדומתה יכרדו םהיתויוכמס ,םהינבמ םייערשה ןידה יתב לש םדמעמב ןודנ סרוקה

 תמשוימ איהש יפכ תימלסומה הכלהל האוושה השעת יאשונה ןוידה תרגסמב .לארשי תנידמב תיחרזאה

 סרוקה ךלהמב ודמליש םיאשונה תמישר תא תללוכ ןלהלש המישרה .תינרדומה הפוקתב תוימלסומ תונידמב

 תמישרל ףסונב רוחש עבצב םינמוסמה ןידה יקספ םה האירק תבוח .תילארשיה הקיספלו הקיקחל תוינפהה םע

 תומישרב תואצמנ ןניאש תופסונ תוינפה וללכיש תוגצמ תרזעב ןתניי סרוקה .אשונ לכ דיל תניוצמה האירקה

 יכרוע תכשל לש הכמסהה תוניחבב םיבייחמה םינידהמ קלחב תואיקב ןחוב ךרעיי 'א רטסמס ףוסב .ןלהלש

 לש תימצע הדימל בייחיו )םירוגס םירפסב הרירב תובר תולאש( הכשלה תוניחב תנוכתמב ךרעי ןחובה .ןידה

 הפ-לעב דומלל שי סובליסב בוהצב םינמוסמה הקיקחה יטירפ תא .התיכב דמליי םטועימ קרש ןוויכ ,םינידה

 תמישר רבדב סרוקה רתאב םוסרפה רחא בוקעל שי ,םיפוכת הקיקח ייוניש לשב .תואיקבה ןחוב ךרוצל

 .הניחבל תבייחמה םיקוקיחה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 



11 
 

                             Family Law in Jewish Law                     ירבעה טפשמב החפשמ יניד          710520-1

     יתנש                              ז"נ 4                             ס"ש 2                                    ןורפע לעי ר"ד                         

 סרוקה ריצקת

 תוכרעממ ןוזינו םיניד לש תובכש רפסממ גורא אוה ןכש ,רתויב בכרומ םוחת םניה לארשי תנידמב החפשמה יניד

 ידכ .טושפ אל רגתא ןידה יכרוע ינפב הביצמ וז תובכרומ .םירתוס ףאו םינוש םיכרע תולעב ,תונוש תויביטמרונ

 ,יתדה ןידה תיבב לחה יתוהמה ןידב ןה בטיה םיאיקב תויהל םהילע ,הז םוחתב םהיתוחוקל תא יוארכ גצייל

 .ןהיניב תויוכמסה תקולחו תונושה תוכרעמה לש ןידה ירדסב ןהו יחרזאה טפשמה תיבב לחה יתוהמה ןידב ןה

 תוכרעמו םינידה תוכרעמ ןיב סחיב קימענ .לארשיב םידוהיל רקיעב םייטנוולרה החפשמה יניד תא ריכנ סרוקב

 יסחי םירידסמה םייטפשמה םיללכב קוסענ ,ןכ ומכ .ןהב ןוידה ירדס תא ריכנו הז םוחתב תוקסועה טופישה

 םינונגנמבו גוז ינב ןיב ןוממה יסחיב ,ילארשיה טפשמב תורכומה גוז ינב ןיב תורשקתהה יכרדב ,םידליו םירוה

 םירכומה םייטפשמ-רבל תונורקעל םג סרוקה לכ ךרואל שדקות בל תמושת .יגוזה רשקה קוריפל םייטפשמה

 ינידבש םייזכרמה םייתכלהה םיטביהב הלכו ,םייתרבח םיטביה ךרד רבוע ,םיישגרה םיטביההמ לחה :טפשמב

 םיבייחמה םינידהמ קלח הפ לעב דומלל םיטנדוטסה לע היהי סרוקה תרגסמב .לארשיב םידוהי לש החפשמה

 תצקמב קר ןודנ התיכבו תיאמצע איה הז ןחובל הדימלה .ןידה יכרוע תכשלל הכמסהה תוניחבב תואיקב

 לשב .תואיקבה ןחוב ךרוצל הפ-לעב דומלל שי סובליסב בוהצב םינמוסמה הקיקחה יטירפ תא .וללה םינידהמ

 .הניחבל תבייחמה םיקוקיחה תמישר רבדב סרוקה רתאב םוסרפה רחא בוקעל שי ,םיפוכת הקיקח ייוניש

 יטפשמה ךמסמה חוסינ קרפל הנכהכ תאז םג ,גוז-ינב ןיב ןוממ םכסה חסנל ושקבתת סרוקה תרגסמב ,ףסונב

  .הכשלה תוניחבב

 םיזוח יניד :םדק תושירד

 ילהנמ טפשמ ,ןיינק יניד :ליבקמ

_____________________________________________________________________________ 

                         The Law of Criminal Procedures                                     ילילפ ןיד רדס           701190-1

 יתנש                              ז"נ 4                            ש"ש 2                ור'גנס יאטיק תניר 'פורפ                           

 סרוקה ריצקת

 הליעי הפיכאב ךרוצה ןיב םייקה חתמה תא ףקשלו ילילפה ןידה רדס לש ויתורטמ לע דומעל איה סרוקה תרטמ

 רבוע הז חתמ .םימשאנו םידושח תויוכז לע רומשל ךרוצה ןיבל ונוחטיבו רוביצה םולש לע הרימשבו קוחה לש

 ,רוגינסל תוכזה ,תויארה רמוחב ןויעה תוכז ,ןידל הדמעה ומכ סרוקה ךלהמב ודמלייש תויגוסב ינשה טוחכ

 ךלהמב םיפסונ םיסרטניא ןיב תושגנתה לע דומעי סרוקה ,ןכ ומכ .רזוח טפשמו רוערע ,תוריבעה תונשייתה

 תויוכז לומו המישאמכ הנידמה לש התסיפת לומ הריבעה עגפנ לש ותדמעב תובשחתה ןוגכ ילילפה ךילהה

  .םינושה השינעה ילוקיש ןיב תושגנתהו ןוידה תוליעי ןיבל תמאה רקח ןיב תושגנתהה ,םימשאנו םידושח

 .ןישנוע יניד :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

                                                   Administrative Law                                  ילהנמ טפשמ            701220-1

 יתנש                          ז"נ 5                   'א רטסמסב ס"ש 3                                   לגס זעב ר"ד                           

 'ב רטסמסב ס"ש 2                                                                                   

 סרוקה ריצקת

 םילעופו ,םייחה ךרעמב ךלוהו לדג םוקמ םיילהנמה םיפוגה םיספות ,לארשי תנידמ ןכותבו ,תויברעמ תונידמב

 תולועפבו םיילהנמ םיפוגב הבר תורידתב םילקתנ יטפשמה הדשב םילעופה ןידה יכרוע .םוחת לכב טעמכ

 גיצהל איה סרוקה תרטמ .ולא םיפוג לש םתלועפ תא םירידסמה םינידה תא תעדל ךכ לשב םישרדנו ,תוילהנמ

 םילכה תא םיטנדוטסל הנקי סרוקה ,ןכ ומכ .םהילע לחה ןידהו םיילהנמה םיפוגה לש םייפוא תא םיטנדוטסל

 ירוביצה להנמה תלועפ יללכב סרוקה קוסעי ראשה ןיב .םיילהנמ םיפוג םע תודדומתהל םישרדנה םייטפשמה

 קדצה יללכו ןועיטה תוכז ,להנמה תולועפ תויקוח ,םירז םילוקיש תלעפה רוסיא ,תוריבס ,תוטיפש ןוגכ תויגוסבו

 .ולא םיפוג תלועפב תקסועה השדחה הקיספה תאו תומרונה תא חתננו ריכנ ,ךכ םשל .יעבטה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                   Economic Analysis of Law                   טפשמה לש ילכלכ חותינ            703240-1

 'א רטסמס                      ז"נ 2                        ס"ש 2                            דליש דעלא ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 .תיתרבחה החוורה תא רפשל ודועייש יזכרמ יתרבח דסומ איה טפשמה תכרעמ ,טפשמל תילכלכה השיגה יפ לע

 רתויב בוטה רבסהה איה הליעי תיתרבח תוגהנתהה דודיעש תילכלכה השיגה תנעוט ,יביטיזופה רושימב

 םירצויה םייטפשמ םיללכ תעיבק לע השיגה הצילממ ,יביטמרונה רושימב .םינושה וימוחתל טפשמה תושבגתהל

 טפשמה ןווכמ דציכו םאה ןחבנ ,תילאנויצר תוגהנתה חינמה ,ילכלכה לדומה תרזעב .הליעי תוגהנתהל ץירמת

 ,ןכ ומכ .םיזוח יניד תוברל ,םינוש טפשמ ימוחתב וז השיג לש םיירקיעה םימושייה לע דומענו ,הליעי תוגהנתהל

 .ילארויבהיבה רקחמהמ תוראהב קוסענ

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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                                                              Corporate Law                                  םידיגאת יניד       701360-1

 יתנש                           ז"נ 4                        ש"ש 2                             ןובטיס רפוע ר"ד                       

 סרוקה ריצקת

 תיקסעה הרבחב רקיעב דקמתמ סרוקה .םיטפשמה ידומילב יזכרמ דוסי סרוקל בשחנ םידיגאת ינידב סרוקה

 תויללכ תויגוסב קוסענ סרוקה תליחתב .ונמלועב העפשהה יברו םייזכרמה םייתרבחה תודסומה דחא איהש

 תיטפשמה תוישיאה ,הרבחה תילכת ,תונושה תודגאתהה תורות :ןוגכ הרבחה לש התמקהו התוהמל תועגונה

 קוסעי ךשמהב .דועו סריו הרטלוא ,םינגרואה תרות ,ךסמ תמרה יניד ,תוירחא תלבגה ,הרבחה לש תדרפנה

 ,תוינמה ילעב לש תבוחו תויוכז ,הרבחב הרשמ יאשונ לש תובוחו תויוכז ,הרבחה לש התוליעפ ךרדב סרוקה

 תוארוהל ףופכב רומאכ ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .הרבחה לש ןוהה הנבמבו ,תיגוציי העיבתו תרזגנ העיבת

 תאבומה האירקה תמישר .רפסה-תיבב םילבוקמהו םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכב ןכו ,הללכמה ןונקת

 ןודיי םירועישה תרגסמב .םירועישל םינכומ עיגהלו הארוקל אופא םישקבתמ םיטנדוטסה .הבוח איה ןלהל

 .הלש הבחרהו הרהבה םא יכ ,םירמוחה תאירקל ףילחת ןניא תואצרהה ךא ,תוידוסיב רומאה האירקה רמוח

 .סרוקב תמכסמה הניחבה תא ןהו םייניבה תניחב תא ןה החלצהב רובעל םיפוצמ םיטנדוטסה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  Labor Law                                     הדובע יניד              701240-1

  יתנש                                ז"נ 4                           ש"ש 2                    ןובטיס רפוע ר"ד                              

 סרוקה ריצקת

 רתוי תוילרבילה תושיגה לומ לא .םייסיסבה םיטפשמה ידומילב גירחו בושח סרוק אוה הדובע ינידב סרוקה

 דיבעמה ןיבל דבועה ןיב םייטנרהניאה תוחוכה ירעפ לע םיססובמ הדובעה יניד ,םירחא דוסי יסרוק תונייפאמה

 לש ומויקל םינושה םילנויצרב ןויד רחאל .ולא םירעפ לש םנוזיא ךרוצל השורדה תיטפשמה תוברועמה לעו

 םיאשונב ןודנ ובש – ילאודיבידניאה הדובעה טפשמ )1( :םייזכרמ םיאשונ המכב סרוקה קוסעי ,הדובעה טפשמ

 )2( ;הדובעה םוקמב דבועה לש דוסיה תויוכז לע הנגהה ףקיהו ןגמה תקיקח ,קיסעמ והימ ,דבוע והימ תמגודכ

 םידיבעמ ינוגראו םידבוע ינוגרא ,םייצוביק םימכסה תמגודכ םיאשונב ןודנ ובש – יצוביקה הדובעה טפשמ

 םידבוע תויוכזו תורטפתהו ןירוטיפ ומכ םיאשונב ןודנ ובש – הדובעה יסחי םויס )3( התיבשה תוכז לש הדמעמו

 עיגהלו הארוקל אופא םישקבתמ םיטנדוטסה .הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיקיסעמ יפוליח תעב

 ףילחת ןניא תואצרהה ךא ,תוידוסיב רומאה האירקה רמוח ןודיי םירועישה תרגסמב .םירועישל םינכומ

 םייניבה תניחב תא ןה החלצהב רובעל םיפוצמ םיטנדוטסה .הלש הבחרהו הרהבה םא יכ ,םירמוחה תאירקל

 .סרוקב תמכסמה הניחבה תא ןהו

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________   
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                                     Advanced Legal Research                    םדקתמ יטפשמ רקחמ            701450-1

701450-2 

 'ב רטסמס                     ז"נ 2                          ס"ש 2                          דליש דעלא ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 תוברל ,רמוח רחא שופיח ,רתיה ןיב ,תאז ללכבו ,ךכל תושרדנה תויונמוימבו תימדקא הביתכב דקמתי סרוקה

 רמאמ תגצה ;תיתרוקיב האירק ;םינוש םיגוסמ םייטפשמ םירמאמ לש םינועיטהו הנבמה תנבה ;הוושמ טפשמ

  .הפיקמ רקחמ תדובע תביתכ ;התיכה ינפב

 .יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 'ג הנש

_____________________________________________________________________________ 

                           Private International Law                               יטרפ ימואלניב טפשמ             702240-1

 'א רטסמס                    ז"נ 2                         ס"ש 2                    רואנק סיריא 'פורפ                             

 סרוקה ריצקת

 םייטפשמ םיבצמ .םירז תודוסי םיברועמ םהב םייטפשמ םיכוסכס ןורתפב יטרפה ימואלניבה טפשמה לש וניינע

 .תימואל-רבע תיקסעו תיתרבח תודיינ קקושה ןדיעב ץרפנ ןוזח םה תחא טפשמ תטישמ רתויל הקיז ינב

 םייושע ,תיטפשמ תוקפנ לעב רז דוסי םכותל בברתשנש יטרפה טפשמה ימוחת לכמ םיסחיו תואקסע ,םיעוריא

 והמ .2 ?ןיינעב םטופיש תא ליעפהל םיימוקמה טפשמה-יתב םיכמסומ םאה .1 :תוינייפוא תולאש שולש ררועל

 יללכו תונורקע ?םירז םיקספל ימוקמה טפשמה תיב סחייתי דציכ .3 ?ןיינעב ןדה טפשמה תיב קקדזי וילא ןידה

 ימואלניבה טפשמה תומרונ לש םתילכתו םביט .ולא תולאש לע בישהל םירומא יטרפה ימואלניבה טפשמה

 :ןידה תרירבל תויטרואית תושיגב ןייענ .הוושמה טפשמהו טפשמה תרות לש הירלקפסאב הנחבית יטרפה

 תשיג ,תויוכזה תשיג ,רתויב בוטה ןידה תשיג ,תינשרפה השיגה ,תוקיזה ברימ תשיג ,תילאירוטירטה השיגה

 תנקת תנירטקוד ,תוהמו הרודצורפ ןיב הנחבהה ןוגכ תויללכ תויגוס ונודיי דוע .תוברועמ תושיגו תוניגהה

 ימוחתב טרופמ ןפואב ומשוייו ונודי ןידה תרירב לש םייללכה תונורקעה .רזה ןידה תחכוהל םיכרדהו רוביצה

 לארשיב טפשמה יתב לש םתוכמס אשונל ןויד שדקוי דוע .תורבחו ןיקיזנ םיזוח :םיימואל-רבעה יטרפה טפשמה

 םישנא לע תוכמסה ,תויביטקפאה ןורקעו תילאירוטירטה תונובירה ןורקע תוברל רז דוסי ברועמ םהב םיניינעב

 רז ןוביר תוניסח ,טופישה םוחתל ץוחמ לא האצמה רתיה חוכמ תוכמס ,טופישל המכסה ,לארשיב םיאצמנה

 ץוח קספ לש הפיכאהו הרכהה אשונ .תואנ אל םורופו םייליבקמ םיכילה ,רז טופיש ףיעס תמחמ םיכילה בוכיעו

 .טנרטניאהו יטרפה ימואלניבה טפשמה תייגוסב יפיצפס ןפואב לפטנ דוע .הבחרהב אוה ףא ןודיי

 .ןיא :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

                                                 Civil Procedure                                   יחרזא ןיד רדס                 701280-1

 יתנש                           ז"נ 6                           ס"ש 3                           ןורפע לעי ר"ד                                 

 סרוקה ריצקת

 עיצמו לארשיב טפשמה יתבב םייחרזאה םיכילהה םילהנתמ ובש ןפואל םיטנדוטסה תא ףשוח הז סרוק

 םע דדומתנ סרוקה ךלהמב .הנורחאל הכרענש יחרזאה ןידה רדס תונקתב המרופרה לע תיתרוקיב תוננובתה

 סחיב המשייל דציכ דמלנו תיחרזאה הרודצורפה לש תונושה תוילכתהמ תועבונה תוישעמו תויטרואת תולאש

 םושמ ,תויחרזא תועיבת לוהינב ןורתיו חרכה איה ךילהה לש תוינוידה תוארוהב הטילש .םייטרקנוק םירקמל

 תוניחבב םג בר לקשמ הרודצורפה םוחתל .ראותה ךלהמב דמלנ רשא ,יתוהמה ןידה םשוימ ןתועצמאבש

 לע הבוח .וז תידיתע המישמל םג םיטנדוטסה תא ןיכהל דעוימ סרוקהו ןידה יכרוע תכשלל הכמסהה

 סרוקב התיכה ישגפמש ןוויכ ,םייטנוולרה םירמוחה תא וארקש רחאל ,רועישל םינכומ עיגהל םיטנדוטסה

 תוחפל ויהי התיכב עצבל םכילע היהיש םיליגרתה ןיב .ולוגרתלו ומושייל םג אלא רמוחה תיינקהל קר אל ושדקוי

 היהי ולקשמו ,הכשלה תוניחב תנוכתמב קרפ ללכיי יפוסה ןחבמב .סרוקה ןויצמ 40% ווהי רשא םישיחרת 4

 60% היהי ולקשמו התיכב םיטנדוטסה ורתפיש םישיחרתל המוד היהי יפוסה ןחבמב ףסונ קרפ .הניחבהמ 40%

  .הניחבה ןויצמ

 .ןיקיזנ יניד ,ןיינק יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                Intellectual Property                                      ינחור ןיינק             701250-1

 'ב רטסמס                       ז"נ 2                            ס"ש 2             ןמדלפ רורד-ןק תילד ר"ד                             

 סרוקה ריצקת

 םילמס בלשל ןתינ םאה ?תועיבת ינפמ ששח אלל םכלש תיבה רתאב םינוש םירתאל םירושיק ביצהל ןתינ םאה

 לעבל םיגולמת םולשת אלל הירפסב םירפס םלצל ןתינ םאה ?םכלש טנרטניאה ידומעב תורחא תורבח לש

 םתמליצש בוהאה רישה תא תולעהל ןתינ םאה ?ששח לכ אלל טנרטניאב םינכתב תופצל ןתינ םאה ?תויוכזה

 תולאש לע ?קיסעמל וא םכל ךייש םכתדובע תרגסמב םתאצמהש טנטפ םאה ?םכלש קובסייפה רתאל העפוהב

 ןודנ וז תרגסמב .ינחורה ןיינקה יניד לש םינוש םיטביהב ןודי סרוקה .סרוקה ךלהמב תונעל הסננ תורחאו הלא

 םימוחתב יסיסב עדי תונקהל סרוקה תרטמ .םירצויה תויוכזו םיטנטפה ,רחסמה ינמיס םוחתב תונוש תויגוסב

 תונושה תונגהה סיסבב תונושה תוקדצהל תועגונה תולאשב ןודנ רתיה ןיב .םוחתה דומיל ךשמהל םילכו הלא

 םיירשפאה םידעסה םהמ ,הרפה ינפמ תונגה ןנשי םאה ,תוכזה ןתמל קוחה תושירד םהמ ,ינחורה ןיינקה םוחתב

 .דועו

 .ןיא :םדק תושירד

_______________________________________________________________________ 
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                                                 Professional Ethics B                      'ב תיעוצקמ הקיתא            701290-1

 'ב רטסמס                        ז"נ 2                        ס"ש 2         םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 ךילהתב ריכהל םיכירצ החמתמ לכו ןיד ךרוע לכש תויטופישה תוכרעמה לש הפמ םיטנדוטסה ינפל סורפי סרוקה

 תויגוס ונבולי ,עוצקמל הלבקהו תוחמתה ךילהתב תויתא תויגוס ודמליי םירועישה ךלהמב .תיעוצקמה םתדובע

 דוגינ ומכ םינטפשמהו ןידה יכרוע רוביצ ברקב תובר תויתא תוקולחמ תוררועמהו עוצקמה סיסבב תודמועה

 ןונקתב רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .דועו טפשמה תיבלו חוקלל תונמאנ ,החרט רכש ,םיניינע

 איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיטפשמל רפסה תיבב םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו הללכמה

 םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ התיכב גיצהל םירועישב םינכומ תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו הבוח

 רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל

 תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה תא דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה

 תועש תרגסמב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ רהבוי .רועישה םרט רמוחה

-ןלהל( 1961-א"כשת ,ןידה יכרוע תכשל קוח תא איבהל שי םירועישל .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה

 תמישר תא ןכו )"םיללכה"-ןלהל( 1986-ו"משתה ,)תיעוצקמ הקיתא( ןידה יכרוע תכשל יללכ תאו )"קוחה"

 .םינורטקלאה עדימה ירגאמב םכל םינימז םיקוחה .וזה האירקה

 .'א תיעוצקמ הקיתא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                        Drafting Legal Documents               םייטפשמ םיכמסמ חוסינ           701460-1

 'ב רטסמס                    ז"נ 2                      ס"ש 2                          ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד           701460-2

 סרוקה ריצקת

 העיגה וז תובישח .טפשמה תכרעמב יטפשמה חוסינה תובישחב הרכהה הבחרתהו הכלה תונורחאה םינשב

 בתכב הכמסהה תוניחב 2015 יאממ לחה :ןידה יכרוע תכשלב תנחובה הדעוה תטלחהב ,רתיה ןיב ,האישל

 ירדס( ןידה יכרוע תכשל תונקתל )ג(ב18 הנקתל םאתהב ,"םייטפשמ םיכמסמ חוסינ" וניינעש ףסונ קלח םיללוכ

 .1962-ג"כשתה ,)םיישעמ תועוצקמבו םירז ןיד יכרוע לע הלחה תיעוצקמ הקיתאב ,לארשי תנידמ ינידב תוניחב

 דרפנ יתלב קלחכ הכורכ ןטפשמה תדובע ,עודיכ .השעמה ייחב ףא יוטיב ידיל האב יטפשמה חוסינה תובישח

 לש תורידא תויומכב םיקסוע םיטפושו ןיד יכרוע ,הימדקא ישנא .םייטפשמ םיכמסמ חוסינב ודיקפתמ

 ידכ דע תכל תוקיחרמ תוכלשה םייטפשמ םיכמסמ חוסינ ןפואל .דועו םיזוח ,ןיד-יב יבתכ ,םיבתכמ :םיכמסמ

 חוסינה תוכיא יפ לעו םיבתכנה םירבדה יפ לע ןידה יכרוע תא טופשל הטונ תוחוקלה רוביצ ,ףסונב .תושפנ יניד

 םיכמסמ תביתכל םייתוהמהו םיינרוצה םיללכה :םיאבה םיאשונה ,רתיה ןיב ,ודמלי סורקה תרגסמב .םהלש

 ילילפהו ילהנמה ,יחרזאה םוחתב ןיד-יב יבתכ חוסינ ;םיבתכמ חוסינ ;םינוש םיאשונב םיזוח חוסינ ;םייטפשמ

 .2018-ח"עשתה יחרזאה ןידה רדס תונקתב השדחה המרופרה עקר לע ודמליי סרוקה יאשונ .דועו

 .םינטפשמל תמדקתמ תירבע העבה :םדק תושירד
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 .יחרזא ןיד רדס :ליבקמ

_____________________________________________________________________________ 

                                                                     Tax Law                                    םיסימ יניד              701490-1

 יתנש                       ז"נ 4                           ש"ש 2                               ןינומ ילנ 'פורפ                             

 סרוקה ריצקת

 היתורטמ ןהמ ןיבהל ,הלש דוסיה יגשומ תא דומלל ,לארשיב תמייקה סמה תכרעמ תא ריכהל איה סרוקה תרטמ

 .םוימויה ייחב םיקסעה שיאלו חרזאל סמה יניד לש םתועמשמ לע שגד ןתניי ,ףסונב .ןתגשהל תלעופ איה דציכו

 סמ ;לארשיב סמה תכרעמ ;סמה ליהמת ;סמה תוינידמב םילוקיש :םיאבה םיאשונה ודמליי סרוקה תרגסמב

 חוויר סמ ;תורבח סמ ;םירוטפו םייוכיז ;םידספהו תואצוה ;הגוויסו תבייחה הסנכהה ;סמב םיבייחה :הסנכה

 יוסימ תויעב ;תוימואלניב סמ תונמא ;סממ תוקמחתה תעינמ ;סכמ ;הינק סמ ;מ"עמ ;ןיעקרקמ יוסימ ;ןוה

 .ילבולג םלועב

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 'ד הנש

_____________________________________________________________________________ 

                                                          The Law of Evidence                            תויאר יניד                 701300-1

 'א רטסמס                     ז"נ 6                         ס"ש 6                           ףודרה ףסא ר"ד                                

 סרוקה ריצקת

 וז לע הלוע ,םיתעל ,קיתה לע תויארה יניד תעפשה .ולוהינבו יטפשמ קית תיינבב עירכמ קלח םה תויארה יניד

 תויארה יניד ,החכוה תונועטה תודבועה ןהמ עבוק יחרזאהו ילילפה ,יתוהמה טפשמה דועב .יתוהמה ןידה לש

 תויגוסב ,יטקרפו יטרואית דבורב ,עגיי סרוקה .תורומאה תודבועה תא חיכוהל ןתינ אל דציכו ןתינ דציכ םיעבוק

 תורשכה ;תוליבקו לקשמ ,תונמיהמ ,תויטנבלר ומכ תויאר ינידב דוסי יגשומ :תוברל ,תויאר ינידב תויזכרמ

 ;ןתגשה ןפוא ןיגב תויאר תליספ ;הנידמה תבוטל תונויסחו םייעוצקמ תונויסח ,טרפה תבוטל תונויסח ;דיעהל

 .דועו ילילפה טפשמב תּוידה תשירד ;טפשמב החכוהה תודימו תוקזח ,םילטנ ;תוקפקופמ תויאר תליספ

 .ןיא :םדק תושירד

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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 הריחב יסרוק

_____________________________________________________________________________ 

                    Consumer Protection Law                                                                  תונכרצ יניד               702520-1

 'א רטסמס                   ז"נ 2                       ס"ש 2                                         דליש דעלא ר"ד                               

 סרוקה ריצקת

 ישפוחה קושהש  ששח םייק ,תאז םע .םיינכרצ םיזוח םה םוי-םויה ייחב םיתרכנה םיזוחה לש עירכמה םבור

 ןיב ,םידדצה ןיב תוחוכה ירעפו קושה הנבמ לשב ןיב ,תומריפה ידיב הערל לוצינ ינפמ םינכרצ לע ןגהל לוכי וניא

 .הזוחב רשקתהל םינכרצ לש הטלחהה לע תועיפשמה תויתטישה תויועטהו תישונאה היצינגוקה תולבגמ לשב

 תוחתפתה תא םיחנמה םילנויצרה לע ,רתיה ןיב ,דומענ סרוקה תרגסמב ?וז תואיצמ םע טפשמה דדומתמ דציכ

 וא ,קר הלחה הפנעה הקיקחה לעו ,םיינכרצ םיזוח לש היצלוגרל תויזכרמה תוקדצהה לע ,תונכרצה םוחת

 קוח ,)חוקלל תוריש( תואקנבה קוח ,םידיחאה םיזוחה קוח ,ןכרצה תנגה קוח ןוגכ ,הז גוסמ םיזוח לע ,רקיעב

 ,תורשקתהה ךילהב םיקסוע )םהל תיוולנה הנשמה תקיקחו( הלא םיקוח .)תוריד( רכמה קוחו בויח יסיטרכ

 עודמ ?םייללכה םיזוחה ינידמ תונכרצה יניד םינוש המב .הזוח תרפה לשב תופורתב ףא םיתעלו םיזוחה ןכותב

 הזוחל דצל ןיאו ,םייקל שי םיזוחש הדבועה לשמל –  "םיליגר" םיזוחב רבודמ רשאכ םירורב םיארנש םיללכ

 ןוידה תרגסמב ?רצומ תשיכרל הזוחב רבודמשכ תעדה לע םילבקתמ יתלב ונל םיארנ – ולטבל תינקומ תוכז

 .תונכרצה םוחתב תויוושכע תויגוס חתננ ולא תולאשב

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                             Cyber Crime                                    ןווקמה עשפה           704490-1

 'ב רטסמס                     ז"נ 3                      ס"ש 3                                        ףודרה ףסא ר"ד                           

 סרוקה ריצקת

 םע ,דחוימב העיפשמו תימניד ,תינשדח היגולונכטל םירשקתמה ,טפשמל םידחוימ םירגתא גיצמ ןווקמה םלועה

 דציכ .ללכ חתפתמ וניא םיתעלש ,ןשי ימוקמ קוח תמועל ,קובסייפו לגוג ומכ ,םישדח םיקזחו םיילבולג םינקחש

 תלוחת תא יתרוקיב ןפואב ןחבי סרוקה .סרוקה קסוע וז הלאשב ?טנרטניאהו ילילפה קוחה ןיבש קשממה לעופ

 תא רקיעב סרוקה ןחבי תויארו ןיד רדס לש םירושימב .םינווגמ םירושימב ,תנווקמ תוגהנתה לע ילילפה קוחה

 ימ ,ינורטקלא ראוד טרייל וא םכח ןופלטבו בשחמב שופיח ךורעל הרטשמה הלוכי יתמ :תויארה ףוסיא יניד

 תלאש תא רתיה ןיב סרוקה ןחבי ןישנועה יניד רושימב .דועו םיליפודפ דוכלל ידכ תשרב םינכוסל תוזחתהל לוכי

 ,הרבעה תודוסי לש תינורקעה תונשרפה תא ,תנווקמ תוגהנתהל עגונב תילאירוטירט-הרטסקאה הלוחתה

 ,הנוגמ השעמ ,סוניא ,הבנג ,בשחמ רמוחל הרידח ומכ תורגתאמ תורבע תרוש לש תונשרפה תא יטרקנוק ןפואבו

 .םיפסונ םיברו הבעות תקזחהו םוסרפ ,םירומיה

 .ןישנוע יניד :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

                Animal Law                                                                                              םייח ילעב יניד            703450-1

 'ב רטסמס                    ז"נ 3                       ס"ש 3                                         ףודרה ףסא ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 ערה הרקמב ,יתטיש לוצינ ןיבו ,בוטה הרקמב ,גאוד םזילנרטפ ןיב הענ םייחה ילעבו םדאה ןיב םיסחיה תכרעמ

 דמעמ ירסח ,ןיינקכ םיספתנ םייחה ילעב דחא דצמ ?הרומאה םיסחיה תכרעמל רשקב ןידה עבוק המ .יסופיטהו

 .ןיטולחל הלרוגל שידא וניא טפשמהש תושי ,אדירג ןיינקמ רתוי םה ,רחא דצמ ;תיתמא הדימע תלוכיו יטפשמ

 לוצינהו העיגפה לש תולובגה תלאששכ ,סרוקה בלב היוצמ םייחה ילעבל ישונאה סחיה לש תיטפשמה הרדסהה

 .הרבדהו הדמשה לש תועיגפ ןיבל ,םייוסינו ןוזמ ,הנפוא ,רודיב יכרצל שומישה ןיב ,ךרדה ךרואל ונתוא הוולמ

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                     Administrative Regulation                                  תילהנמ היצלוגר            703460-1

                              'ב רטסמס                    ז"נ 3                       ס"ש 3                                        לגס זעב ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 תינוטלשה היישעה לש םייזכרמה םינונגנמה דחאל םינורחאה םירושעב הכפה תיתרבחו תילכלכ היצלוגר

 טפשמל ירוביצה טפשמה ןיבש יתרוסמה לובגה שוטשט לש המגמה עקר לע .תינרדומה תיברעמה הנידמב

 חותיפ ךות תאזו ,קשמב םינוש םיפנע תרדסהל םינווגמ תוינידמ ירישכמ יטפשמה בחרמה קפסמ ,יטרפה

 תוירואית ,היצלוגרה לש הירוטסיהה ונודיי סרוקה יאשונ ןיב .הקודה תינוטלש הרדסהל תוביטנרטלא

 .תויתוירחאו תויזכרמ תוירוטלוגר

 .ילהנמ טפשמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                      Internet Law                                                 תשרב טפשמ          701390-1

 'ב רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                 וקנרפ תאיל ר"ד                         

 סרוקה ריצקת

 לעב בחרמ .ןווקמה בחרמה תא ודילוה – טנרטניאל רוביחהו היצטיגידל רבעמה – תויגולונכט תוכפהמ יתש

 םיתיעל .הנוש ןפואב תויתרבח תועפות םיתיעל םירידגמ ףא םיתיעלו םיעיפשמ  ,םיבצעמה םיידוחיי םינייפאמ

 םיאתהל שי אמש וא ולא תועפות םע דדומתהל לוכי אוהש תומכ טפשמה םאה הלאשה תא הלעמה הזכ ןפואב

 ,היגולונכט ןיבל טפשמה ןיב רשקהו קשממה תא ןחבי סרוקה ?הלא םייגולונכט םינייפאמל םייקה טפשמה תא

 היגולונכטה אמש וא היגולונכטה תא ליבומ אוה טפשמה םאה .הלא ינש ןיבש בכרומה סחיה תא ררבל ןויסינב
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 תנווקמה תשרב שומישה תעב תולועש תונושה תולאשל םאתומ םויכ טפשמה םאה ןחבנ ?לכה תוזח איה

 תוריבע ,עדימ תחטבאו בשחמ דגנ תוריבע ,ןווקמה בחרמב תושדח תויוכז :תויזכרמ תויגוס רפסמ תועצמאב

 .תשרב תומילאו בשחמ תועצמאב

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Legal and Ethical        םדאה תורישב תמדקתמ היגולונכט :םייתאו םייטפשמ םיטביה     702460-4

Aspects - Advanced Technology in the Service of Humanity                                                          

 'ב רטסמס                     ז"נ 2                       ס"ש 2                          ןמדלפ רורד-ןק תילד ר"ד                     

 סרוקה ריצקת

 תוקוחר םיתיעלו הל ביגהלו רעפה תא רוגסל הסנמ טפשמהו תוריהמב תמדקתמ היגולונכטה רבייסה ןדיעב

 ראשה ןיבו ,תויופצהו תומייקה תויגולונכטה תויוחתפתהה תא ,תיתאו תיטפשמ הניחבמ ,ןחבנ סרוקב .ליבוהל

 הדשבו םייחרזאה םייחב םדאה תורישב םיטובורו תוימונוטוא תוינוכמ ,Internet of Things (IoT) תא ןחבנ

  .תויטרפ יטביה ןכו םיילילפ ,םייתא ,םייזוח ,םייקיזנ םיטביהב ןויד ראשה ןיב לולכי סרוקה .ברקה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________  

                                       Banking Law                                                            תואקנב יניד              702570-1

 'א רטסמס                      ז"נ 3                      ס"ש 3                      ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד                             

 סרוקה ריצקת

 לכל תוימוי-םוי תוכלשה לעב אוה אלא ,דבלב וב םיקסועל רומשה יטפשמ םוחת וניא תואקנבה יניד םוחת

 ,קנב לש ויתורישל תרחא וא וז הרוצב קקזנ וניאש חרזא טעמכ ןיא .טפשמהו םיקסעה ,הלכלכה םלועב קסועה

 תוברעל ,אתנכשמל קקזנ ,'וכו חווט תוכורא תואוולהל ,יקסע ןומימל ,ירטנמוקוד יארשאל קקזנ אלש ימ םג

 תרוכשמ תלבקב קר תמצמטצמ תיסנניפה ותוליעפ לכש ימ ףא .דועו עבק תוארוהב םימולשת עוציבל ,תיאקנב

 אלא ,המותח הפטעמב םינמוזמב אל םויה לבקמ אוה הלא תא םג ,ימואל חוטיבל דסומהמ הלמג וא ריכשכ

 קנבה .םיווש םניא חוקלל קנבה ןיבש תוחוכה יסחי יכ הנה תואקנבה יניד םוחתב אצומה תחנה .קנבב ןובשחב

 ךל ליאשמה םדא אוה יאקנב" :ןיווט קראמ עודיה רפוסה לש וירבדכו .תוחוקלה ינפ לע הרורב תופידעמ הנהנ

 ואיבה םידדצה ןיבש תוחוכה ירעפ ."םשג תדרל ליחתמש עגרב הרזחב התוא שרודו תחרוז שמשה רשאכ הירטמ

 םיהובג םייטרדנטס םיקנבהמ תשרודה ,תיאקנבה תכרעמל תודחוימ תומרונ עובקל טפשמה יתבו קקוחמה תא

 תניחבב דקמתמו תואקנבה יניד םוחתב םייטקרפ-םייטפשמ םיטביהב קסוע סרוקה .בחרה רוביצה םע םסחיב

 רתי ןיב .הקיספהו קוחה חוכמ )םיברע תוברל( חוקלה יפלכ קנבה לע תולטומה תובוחהו חוקל-קנב יסחי תוהמ

 םיקנבה לע תולחה תובוחה ;יאקנבה הזוחה תוהמ ;חוקלל קנבה ןיבש םיסחיה תוהמ :סרוקב ודמליש םיאשונה

 תונורקעה ;תורישב תוריש תיינתה רוסיא ,יוליגה תבוח ,הייעטה רוסיא ,בלה םות תבוח ,תוריש ןתמ תבוח :ןוגכ
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 ןויסינו תיאקנבה תוידוסה תבוח ;יאקנב יארשא ;תונמאנה תבוחו תוריהזה תבוח :ןוגכ תואקנב ינידב םייתוהמה

 .קנבה יפלכ חוקלה תוירחא ;קנבה לש זוזיקה תוכז ;יאקנבה רשקהב םילוקיע ;םייאקנב םימושיר ;יאקנב

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Companies and Individuals in Difficulties                             םיישקב םידיחיו תורבח            703490-1

 'ב רטסמס                ז"נ 3                  ס"ש 3                              ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד                           

 סרוקה ריצקת

 ,ןועריפ תולדח יכילהל תסנכנ תיטפשמ תוישיא םהבש םיבצמב תיתועמשמ הילעל םידע ונא תונורחאה םינשב

 קוריפל ליבוהל יושע הז םירבד בצמ .הישונל היתובוח תא עורפל הלוכי הניא איה התרגסמבש היצאוטיס ונייה

 םידיחיב דקמתנ סרוקה תרגסמב .)יטרפ םדאב רבודמו הדימב( לגר תטישפל וא )הרבחב רבודמו הדימב(

 םיללוכה םיכילה ,ןועריפ תולדח יכילהל ליבוהל םייושעה םיישק ,םיילכלכ םיישקב םייוצמ רשא תורבחבו

 ,הרשמ יאשונ ,תוינמ ילעב ןוגכ "םיפתתשמ םינקחש" ןווגמ לע עיפשהל םילולע רשאו םינווגמ םיטקפסא

 ךילה ;ןועריפ תולדחב דוסי יגשומ :סרוקב דמלנש םיאשונה רתי ןיב .דועו תוחוקל ,םיקנב ,םיקפס ,םידבוע

 תטישפ השעמ ;םישונ ירדסה ;תויומידק ירדס ;תורבח תארבה ;םיכילה תאפקה ;םיסכנ סוניכ ;הרבח קוריפ

 םיאשונה דומיל .דועו םתוירחאו םידיקפת ילעב ;בוח תועיבתו םירטפה ;היתוכלשהו לגר תטישפ לע הזרכה ;לגר

-ח''עשת ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב יוטיב ידיל ,רתיה ןיב ,האב רשא השדחה המרופרה עקר לע השעיי

 המרופרה .2019 רבמטפס שדוחמ לחה ףקותל סנכיהל יופצו 5.3.2018 םויב תסנכה תאילמב רשוא קוחה .2018

 .תורבח לשו םידיחי לש ןועריפה תולדח יניד לכ תא תחא תרגסמ תחת רידסהלו היצקיפידוק רוציל תשקבמ

 .םידיגאת יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Writ of Execution                                                                                      לעופל האצוה יניד          703470-1

 'א רטסמס                ז"נ 3                  ס"ש 3                                         ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד                         

 סרוקה ריצקת

 ןוטלשב בושח ךבדנ הווהמ הז םוחת .יתרבחה ןפב ןהו יביטמרונה ןפב ןה תובישח לעב ונה לעופל האצוהה םוחת

 תפיכאל תכרעמ לש המויק אוה הניקת טפשמ תכרעמ לש המויקל יחרכה יאנת .תיטרקומד הנידמב קוחה

 הדיקפת רשאו תטפושה תושרה לש תעצבמה עורזה איה לעופל האצוהה תכרעמ .תויטופישה תוערכהה

 ןיד קספ שממל השונ לש ותוכז .תוריפ בינמ ילכלכ סכנל ינויע יטפשמ ךמסממ ןיד קספ ךופהל אוה ירוטוטטסה

 לש ותוכזמ עורגל ידכ הב ןיא הפיכאה תוליעיו תובישח ,תאז םע דחי .ולש ןיינקה תוכזמ קלח אוה רטש וא

 תוכז לע ןגהל ,תחאה :תוירקיע תורטמ יתש תוחנומ לעופל האצוהה יניד סיסבבש ןאכמ .ןגוה ךילהל בייחה

 ידי לע הנורחאל תנמתסמה הרטמ ,היינשהו ,תוליעיבו תוריהמב ובוח תא תובגל ול עייסלו הכוזה לש ןיינקה

 לע ,ויתויוכז לע הרימש ךות ,בוחה םולשתב דומעל לוכי וניא ילכלכה ובצמ לשב רשא בייחה לע ןגהל ,קקוחמה
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 ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אבש יתועמשמ יוניש לעופל האצוהה תכרעמ הרבע תונורחאה םינשב .ותוריח לעו ודובכ

 :סרוקב ודמליש םיאשונה רתי ןיב .יתוכיאו יעוצקמ תובוח תייבג התרטמש תדרפנ תילהנמ תושרל התכיפהב

 ;םיכילה תטיקנ םרט הרהזא לש התובישח ;לעופל האצוהב עוציב תושקב ;דוסי יגשומ - לעופל האצוהה תכרעמ

 ,ישילש דצ לוקיע ,ןיעקרקמ לוקיע ,ןילטלטימ לוקיע :ןוגכ ןיד קספ עוציב תחטבהל םיכילה ;"יתערפ" תנעט

 תריקח ,םימולשת וצ :ןוגכ בייחל עייסל םיאבה םיכילה ;בייחה לש ותוריחב םיעגופה םיכילה ,םיסכנ סוניכ

 .םיקית דוחיאו םיעצמאב לבגומ בייח תזרכה ,תלוכי

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Tender Laws                                                                                                 םיזרכמ יניד            702480-1

Public      

  'א רטסמס                   ז"נ 2                       ס"ש 2                                      לגס זעב ר"ד                           

 סרוקה ריצקת

 ביכרמ תולעב תושיכרו תואקסע עוציב םיללוכ ,רתיה ןיב ,םינווגמו םיבר תינרדומה הנידמה לש התוליעפ ימוחת

 ותועצמאבש ירקיעה יעצמאה אוה זרכמה ךילה .קשמב תיקסעהו תירחסמה תוליעפה לולכמב יתועמשמ

 לש הברה םתובישח תעבונ ךכמ .הלא תואקסע םירשוק )םייתוהמ-וד םיפוג תוברל( םיירוביצ םיפוגו הנידמה

 תרומת תלעותה ברימ רוביצל חמצתש ןפואב ,רוביצה יפסכב לכשומ שומיש תיישע םתילכתש ,םיזרכמה יניד

 קלח תחקל רוביצה ךותמ שיא לכל ןגוהו הווש יוכיס ןתמו תודימה רהוט לע הרימש ךות ,רשפאה לככ ,לוז ריחמ

 רואל לארשיב םיזרכמה יניד לש םתושבגתה תא ןחבי סרוקה .םיירוביצה םיפוגה לש תילכלכה תוליעפב

 תוברל םיזרכמה יניד לש תיביטמרונה תוחתפתהה :םיאבה םיאשונה ,רתיה ןיב ,ונודיי ובו ,הקיספהו הקיקחה

 ;זרכמה יאנת חוסינ ;זרכממ רוטפ ;םיזרכמה תודעו לש היתויוכמס תניחב ;זרכמה ךילהב דוסיה תונורקע

 תוקדצהה ;העצהב םימגפ ;זרכמב םיניינע דוגינ ;זרכמל תוברע ;זרכמב תופתתשהל ףס יאנת ;זרכמב םייוניש

 .זרכמה ךילהב הל םות רסוח ;רתויב הלוזה העצהה תריחבל

 .ילהנמ טפשמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Means of Payment and The Law of  Negotiable            םיריחס םיכמסמו םולשת יעצמא    703480-1

Instruments                                                                                                                                                        

    'ב רטסמס                     ז"נ 3                     ס"ש 3                ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד                            

 סרוקה ריצקת

 אוה יסאלקה םולשת יעצמא .ול בח אוהש יפסכ בוח השונל עורפל יושע בייח וב ןפואה אוה םולשת יעצמא

 ןודי סרוקה .יארשא יסיטרכו תורטש םהיניבו םירחא םולשת יעצמא וחתפתה ,הז םולשת יעצמא דצל .ףסכה

 םוצמצל קוחל םאתהב( ןמוזמ :םיצופנ םולשתה יעצמא ינשב דקמתיו קשמב םילבוקמה םינוש םולשת יעצמאב

 סחיב .בויח יסיטרכב ןכו תורטשה תדוקפב םינודינה םיריחס םיכמסמב )2018 – ח"עשתה ,ןמוזמב שומישה
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 םיבייחה ;רטשה לש ותוהמ :םיאבה םיאשונה ,רתיה ןיב ,סרוקה תרגסמב ודמלי )תורטש( םיריחס םיכמסמל

 רוחס יכרד ,רטשה רוחס ;רטשה לש םיינרוצה תודוסיה ;רטשה ןועריפ תא עובתל םיאשרה םהימ ;רטשה יפ לע

 םיעבותה תויוכז ,תוירטש הנגה תונעט ;רטשל הרומתה ;רטש תריסמ ;רטש תמלשה ;תוריחסה תלבגהו

 יארשאה סיטרכב תוקסועה תויגוס דחוימב ודמלי בויח יסיטרכל סחיב .דועו הרושכ זחוא דוחייבו םיירשפאה

 בקע בויח סיטרכב בויח לוטיבל תורשפאה ;בויח סיטרכב הערל שומיש ;ותועצמאב תוכרענה תואקסעהו

 דוע .ךכמ תועבונה תואצותהו יוסיכ אלל םירזוחה םיקש לש אשונה דמלי ףסונב .דועו דוסיה תקסעב םישוביש

 .תיאקנב תוברעו ול ברעהמ םולשתה תייבגל םינפואה ודמלי

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                          Pre-Trial Custody    םירצעמ יניד              702590

     'ב רטסמס                     ז"נ 2                          ס"ש 2                 ור'גנס יאטיק תניר 'פורפ                           

 סרוקה ריצקת

 רתויב הרומחה העיגפה איה העשרה םרטב תוריחה תלילש .םימשאנו םידושח לש םרצעמב קסוע הז סרוק

 תויוכזב העיגפה תמצועמ ןה תעבונ סרוקה לש ותובישח .ילילפה ךילהה ךלהמב םימשאנלו םידושחל תמרגנה

 םימדקומה םיאנתה לע דמלנ סרוקב .ילילפה ךילהב רצעמה לש ותוחיכש לשב ןהו רצעמ לשב תמרגנה טרפה

 לע תולטומה תולבגהה ,םיניטק רצעמ ,רצעמל תופולח ,בוכיעה גשומ ,רצעמה תוליע ,רצעמ תלטהל םישרדנה

 ותומישיו העשרהב םייתסה אלש רצעמ לשב םייוציפל תוכזה ,רצעמה יאנת ,רוגנסל תוכזה ,רצעמה תפוקת ךרוא

  .רצעמה ךילהב תויארה תולספ ללכ לש

 .ןיא :םדק תושירד

____________________________________________________________________________ 

                                                 Moot Court                                                        םיובמ טפשמ        703500-1

     יתנש                            ז"נ 4                        ס"ש 2                           דתו דמחומ 'פורפ                       

 סרוקה ריצקת

 רשא ,םייתוהמו םיילאמרופ םיימדקא םינוירטירק יפל ,םינייטצמ םידימלת השיש םירחבנ הז סרוק תרגסמב

 עוריאב םיפתתשמה םידימלתה ושקבתי ךכ םשל .הפ-לעבו בתכב ,יטפשמה ןועיטה תרות לש םלש םלועל ופשחיי

 ,ףסונב .םהלש יטפשמה ןועיטה ירושיכ תא רפשל םירומא רשא ,םייטפשמ-רבלו םייטפשמ םירמוח אורקל הז

 ונכוהש תונעט יבתכ וארקי ףאו םייטפשמ םינוידב ופצי ,לארשיב טפשמ יתבב םידימלתה ורקבי סרוקה רדגב

 תעיבט םהל רשא ,הימדקא ישנאו םירוגנס ,םיטילקרפ ,םיטפוש םידימלתה ינפב וצרי ,ןכ ומכ .םינטפשמ ידי-לע

 םידימלתה ושרדיי ,ליעלד תימדקאה תוליעפל ליבקמב .הפ-לעבו בתכב ,יטפשמה ןועיטה אשונב תדחוימ עבצא

 איבהל ףאו ,סרוקה הצרמ רבחי ותוא יטפשמ עוריאל סחיב ,בתכב םייטפשמ םינועיט ןיכהל סרוקב םיפתתשמה

 .םידומילה תנש ףוסב םייקתי רשא יגגחו ימשר עוריאב ,םיטפוש בכרה ינפב הפ-לעב םירומאה םינועיט תא
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 ,תימדקא תוניוצמ לע םיססובמה ,םיימדקא םינוירטירקל םאתהב ,הצרמה ידי-לע ונחביי סרוקב םיפתתשמה

 רבעומה רמוחהו ,םיפתתשמה לש תיביסנטניאו תימצע הדובע לע ססובמ סרוקה יכ ,ןיוצי .תיתוהמו תילאמרופ

 הנכהה תדובעב םדקתהל םיטנדוטסהמ הפוצמ .דבלב יללכ אוה ומייקתיש םיטעמה םיילטנורפה םישגפמב םהל

 תועש תכרעמב רדגומ דעומ ךכל שדקויש ילבמ ,סרוקה הצרמ לש יוויל ךות ,יונפה םנמזב םכסמה עוריאל

  .םידומילה

 .סרוקה הצרמ ידי-לע ורחביי רשא םידימלת 6 דע :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 International Criminal Law                                                             ימואלניב ילילפ טפשמ    701320-1

     'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                               רואנק סיריא 'פורפ                   

 סרוקה ריצקת

 תוירחא לש תויטפשמ תולאשב קסוע סרוקה .טפשמה םלועב שדח סרוקל בשחנ ימואלניב ילילפ טפשמב סרוקה

 תוריבעל סחיב ,םירחא םידיקפת ילעבו ,םיאיבצמ ,םיינידמ םיגיהנמ ,תונידמ ישאר לש תישיא תילילפ

  .המחלמ יעשפו ,תושונאה דגנ םיעשפ ,םע תדמשה ,תונפקות לש תוימואלניבה

 .ןישנוע יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                          Law and Gender                      רדגמו טפשמ     1-702470

     'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                וטניפ לטימ ר"ד                     

 סרוקה ריצקת

 סרוקה .ותוחתפתהבו טפשמה רקחב יזכרמ םוקמ הנורחאל תספות טפשמל תיטסינימפהו תירדגמה השיגה

 ,ילארביל םזינימפ( יטפשמה םזינימפב םינוש םימרז-תת לשו םזינימפה לש תירוטסיהה ותוחתפתה רחא בוקעי

 ,ירדגמ חותינ ילכב טפשמה לש םירקוחו תורקוח דייצל דעונ סרוקה .)ינרדומ  -טסופ םזינימפו ילאקידר ,יתוברת

 דומענ .ןהלש תוירדגמה תוכלשהה תא ןיבהל ילבמ תובר תויטפשמ תויעב קמועל חתנל השקש הפקשה ךותמ

 ,םייטסינימפו תויטסינימפ םירקוחו תורקוח ידי לע ובתכנש םירמאמב םיאבומה םינושה םינועיטה לע דחיב

 טפשמה סחי לש םיירדגמ םיטביהב ןודנ ,רתיה ןיב .םינושה טפשמה ימוחתב םהלש תוירשפא תוכלשה לעו

 .תינימ הדרטהלו סנואל ,תויתוברת תויוכזל ,תויתרבח תויוכזל ,תו/החפשמל ,רכשב הדובעה קושל ילארשיה

 הליעפ תופתתשהו תיבב םירמאמה לש האירק תשרודה ןויד תצובקכ םג אלא האצרהכ קר אל דקפתי סרוקה

 .הירבחו היתורבח לש תלכשומו

 .ןיא :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

                                                                            Environmental Law     הביבסה תוכיא יניד         704300-1

     'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                              רדייח אלע ר"ד                         

 סרוקה ריצקת

 .ימלועהו ימוקמה םויה רדס לע םירעובהו םיבושחה םיאשונה דחאל הביבסה תנגה אשונ ךפה תונורחאה םינשב

 תודיעווה רפסמ םג ומכ תסנכה ירעשמ ואציש םיווצהו תונקתה ,םיקוחה לש ברה רפסמה ךכל היצקידניא

 דוסיה יגשומ תא םידמולה ינפב גיצהל ןווכמ סרוקה .אשונב וקקחנש תוימואלניבה תונמאהו ,וכרענש תוימלועה

  .הביבסה לע הרימשה תובישח יבגל םהלש תועדומה תרבגה ךות ,הביבסה ינידב

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                         Introduction to Health Law         תואירב ינידל אובמ        701050-1

     'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2        םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                      

 סרוקה ריצקת

 יאופר טפשמש דוסי תחנה חינמ סרוקה .יאופרה טפשמה םוחתב ידוסיו יסיסב סרוק אוה תואירב ינידל אובמ

 רוטלוגרה ידי לע תותשומה תויטפשמ תומרונב ןייפואמ ,רחא יטפשמ םוחת לככ רשא ,טפשמ לכ םדוק אוה

 קוח ,ימואלה חוטיבה קוח ומכ םייזכרמ םיקוח ןה וללה תומרונה .יאופרה לופיטה תרגסמב םינוש םימוחתב

 היצלוגר לע תתתשומה תואירב תכרעמ תמייק לארשי תנידמב .דועו תואירבל תיקוחה תוכזה ,הלוחה תויוכז

 דצמ ןה ,םייטנבלרה םייטפשמה םירדסהה לכ תא ריכהל ךרוצה תא הטיבנמ וז תפעוסמ תכרעמ .הבחר

 תונווגמו תובר ןה תואירבה תכרעמ תררועמש תויטפשמה תויגוסה .םייאופרה תודסומה דצמ ןהו םילפוטמה

 םע "שגפמ" םייקתי סרוקה תרגסמב  .תויטפשמ תויעב דצל תויתאו תוירסומ תויעב לע םג שגדה םשוי סרוקבו

 רומא סרוקה לש ופוסב .לארשיב יאופרה טפשמה םוחתב םייזכרמ םייטפשמ תורוקמו םייסיסב םייתא םידוק

 דוסי תויגוס רפסמ ריכהלו ,םינווגמה היטביה לע תואירבה תקיקחב הכורכה תובכרומה תא ןיבהל טנדוטסה

  .תואירבה טפשמ םוחתב

 .ןיקיזנ יניד ,םיזוח יניד :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

    Legal Issues of Minors' Treatment                                 םיניטקב לופיט לש תויטפשמ תויגוס  703220-1

     'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2        םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                  

 סרוקה ריצקת

 תעדמ המכסה חנומה .ללכב טפשמב אלא ילארשיה טפשמב קר אל יתייעבו בושח אשונ םע דדומתמ סרוקה

 לופיטל דגנתהל וא ברסל חוכה לעב ימ ,ורישכהל ידכ יאופר לופיטל םיכסהל ךירצ ימ :םירשקה השולשב יטנבלר

 בשחית ול המכסההש ידכ יאופרה לופיטה םע רשקהב ןיד יפ לע שרדנה עדימה תא רוסמל ךירצ ימל ,יאופר

 לש וז איה הדיחיה תיטנבלרה המכסהה ,ןיטק לש תעדמ המכסהב םיקסוע רשאכ יכ ,המוד .תעדמ המכסה

 תויטפשמ תויגוס םע דדומתהל וכרטצי סרוקב םיטנדוטסה .םייעבטה םיסופורטופאה םתויה ףקותב ,וירוה

 האופרו טפשמ ,תיטפשמ תורשכ יניד ,החפשמ יניד ,ןיקיזנ יניד םוחתב תוברל תויטפשמ תונילפיצסיד רפסמב

 תויגוסל קר אל שרדיי סרוקה .תימוחתניב היאר תיווזב היהי סרוקה .םיפסונ טפשמ יפנעב םג התוחפ הדימבו

 טפשמה אב ןתוא תועפותה לש תיגולויצוסה םג םיקרפלו תיגולוכיספה תועמשמל אלא ,ןטושפכ תויטפשמה

 הללכמה ןונקתב רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .יאופר לופיטל םיניטק תמכסה לש היגוסב רידסהל

 הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיטפשמל רפסה תיבב םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו

 םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ התיכב גיצהל םירועישב םינכומ תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו

 רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל

 תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה תא דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה

 תועש תרגסנב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ רהבוי .רועישה םרט רמוחה

 .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                            Real Estate Issues         ןיעקרקמב תויגוס        703200-1

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2        םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                       

 סרוקה ריצקת

 .ןהיגוס לכ לע ןיעקרקמב תואקסע תרכה לש ישעמה ןפב בושח סרוק אוהו ןיעקרקמב תואקסע לש אשונב סרוקה

 ללוכ תיטפשמ הניחבמ הקסעה תא ןנכתל תיטפשמה תלוכיבו ןיעקרקמה םוחתב תונוש תואקסעב קוסעי סרוקה

 הלכו )קסע יתב ,תוריד( ישיא שומישל סכנ תשיכרמ לחה חוקלה תא תוולל טנדוטסה דמלי סרוקב .סמ יטביה

 רטסמסה ךלהמב .'וכו )תרזוח הרכשהו השיכר תוקסע ,קלד תונחת ,םיניינב( םיפקיה תובחר ן"לדנ תואקסעב

 תוחכונה .רטסמסה ךלהמב וקדבו ורקח ותוא רשאו םרובע רחבנש אשונה לע תוצרהל םיטנדוטסה ושרדיי

 .םיטפשמל רפסה תיבב םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו הללכמה ןונקתב רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב

 םירועישב םינכומ תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר

 םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ התיכב גיצהל
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 תא דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב

 תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ רהבוי .רועישה םרט רמוחה תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה

 .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה תועש תרגסמב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל

 .ןיינק יניד ,םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                       VAT Laws           מ״עמ יניד       702490-1

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                        ביט-אכלמ תינרק ר״ד                       

 סרוקה ריצקת 

 לע מ"עמ תתשהב לנויצרה ,ויפ לע וקקחנש תונקתהו ףסומ ךרע סמ קוח ירקיע םע טנדוטסה תא שיגפי סרוקה

 םימייק יתמיאו מ"עמ םולשתב תובח תמייק יתמיא ןודיי סרוקה .דעומב םולשתו חווידה תוביוחמו תואקסע

 םיפיקע םיסימ ןיב הנחבהה תא טנדוטסל ריהבי סרוקה .םושינה לע םילחה ספא רועישב מ"עמ וא םירוטפ

 טרפה לע םיסימה תלטה תעפשהו )השיכרו חבש סמ ,הסנכה סמ( םירישי םיסימ ןיבל )סכמ ,היינק סמ ,מ"עמ(

  .הכירצה ילגרה לעו

 .ןיא :םדק תושירד  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                               White Collar Crimes     ןבל ןוראווצ תוריבע     702070-1

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                        ביט-אכלמ תינרק ר״ד                    

 סרוקה ריצקת

 אוה "ןבל ןוראווצ" יוניכה לש ורוקמ רשאכ ,םירישעהו םיקזחה לש םתלחנל תובשחנ ןבל ןוראווצ תוריבע

 סרוקה תרגסמב .הובגה דמעמה ינב תא ונייפא םינבל םינוראווצ תולעב תוצלוח זא ,םירשעה האמה תליחתב

 םינושארה םירועישה .ןבל ןוראווצ תוריבע תוידוחיי תנבהל סיסבכ ןישנועה יניד לש םייללכה תודוסיה ונחביי

 ןייפואו ןתרדגה ,ילילפה טפשמב דוסי תונורקע תילילפה הריבעה יפוא ,ילילפה טפשמה תורטמ תניחבל ושדקוי

 םהילהנמ לעו םידיגאת לע תילילפ תוירחא תלטהל תיטפשמ תרגסמה ןודית ,ןכ-ומכ .ןבל ןוראווצ תוריבע לש

 ,ןהיניב תויפיצפס תוריבע רפסמ לש הריקס לולכי סרוקה .יתקוחה טפשמה עקר לע הז אשונב חתמה תניחבו ךות

 ,דוחייבו תוילכלכה תוריבעה תרגסמב ףסה ירמוש לש םתוירחא תלאשב ןוידב םייתסיו םינומא תרפהו דחוש

 .סמה ינידב

 .ןיא :םדק תושירד

 .םיסימ יניד :ליבקמב 

_____________________________________________________________________________ 
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 Advanced Issues in Real Estate Taxation                ןיעקרקמ יוסימב תומדקתמ תויגוס     703290-1

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                        ביט-אכלמ תינרק ר״ד                    

 סרוקה ריצקת

 דציכ ,ןיעקרקמב תוכז יהמ ,הריכמ םוי ,השיכר םוי :ןיעקרקמ יוסימ קוח לש דוסיה תונורקעב  קוסעי סרוקה

 .סממ םירוטפו הקסעב השיכרה סמ /חבשה סמ בשוחמ

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                             The Laws of Education ךוניח יניד    702580-1

 'ב רטסמס                            ז"נ 3                        ס"ש3                                      וקנרפ תאיל ר"ד                   

 סרוקה ריצקת

 ךילהתב םיברועמה לכ לש םהיתובוחו םהיתויוכז .וחוכמו קוחה תרגסמב תלעופ לארשיב ךוניחה תכרעמ

 תומרונ ידי לע ,רתיה ןיב ,תכרדומו תעפשומ תיכוניחה היישעה .םיקוח תוכרעמ לש בר ןווגמב תורדסומ יכוניחה

 תויגוס ונחביי סרוקה תרגסמב .תיכוניחה תכרעמה תרגסמב רוסאהו רתומה תולובג תא תועבוקה תויטפשמ

 תכרעמ תודדומתה ,ל״כנמ ירזוח לש יטפשמה םדמעמ :ךוניחה תכרעמ תדובע תרגסמב תולועה תונוש תויטפשמ

 לע ילטיגידב בחרמה תעפשהו תועמשמ ,הארוה ידבועו םידימלת לש יוטיבה שפוח ,תומילאה תעפות םע ךוניחה

 תויכוניחה תומרופרב )הקיספו הקיקח( טפשמה לש ומוקמ והמ ןוגכ תולאש לע הנענ .ב״ויכו םידלי תויוכז

 תומרופר בכעמ וא םדקמ טפשמה םאה ?םינורחאה םירושעב תילארשיה ךוניחה תכרעמב וכרענש תויזכרמה

  ?טרפב תשר תומילאו ללכב תומילא םע דדומתהל םילכב תדיוצמ ךוניחה תכרעמ םאה ?תויכוניח

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                          Economic Torts     תוירחסמ תולווע   701600-1

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                 ןורדג רמת 'פורפ                  

 סרוקה ריצקת  

 ,ךכיפל .םירחא טפשמ יפנע ידי לע ידעלב טעמכ ןפואב וטלשנ רבעבש םימוחתל םיטשפתמו םיכלוה ןיקיזנה יניד

 קוסענ ונחנא .םיקשונ טפשמ ימוחתל םג שדקוי ונממ לודג קלח לבא ןיקיזנ ינידב ,םנמא ,דקמתי סרוקב ןוידה

 תמוסרפ ,םיירחסמ םייוקיח ,רחסמ תודוס ,ןיטינומ לש תויגוסב ,תירחסמה תורחתה תנגהבו ןכרצה תנגהב

 םתוהמב םייקיזנ םג םה וללה םיאשונה לכ .תויגוציי תועיבתו םייקסע םילבגה ,ינורטקלא רחסמ ,תירחסמ

 םינכרצכ ונלש םיסחיה תוכרעמ לכו ןיקיזנ ינידל קשונ ירחסמה טפשמהמ לודג קלח .םיקינעמ םה התוא הנגהבו

 רחסמה ייחמו ונלש םוימויה ייחמ בושח קלח ןה תויגוציי תונעבות .הז יטפשמ ףנעב רדסומ אוה םג םיקסועכו

 םיקסועש םיאשונב תובלושמש ןיטינומה לע הנגההו ערה ןושל םוחתמ תויגוסב םג ןודנ סרוקה תרגסמב .ץראב
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 ונחנאש םירחא םירקמו "ןוילימ העשת" לש תומוסרפה תרדס .תנגוה יתלב תורחתו תוירחסמ תומוסרפב

 .הז חתפתמ םוחתב טפשמה לש תויטנבלרל אמגוד ונל ושמשי םוימויב םהל םיפשחנ

 .'ב הנש ןיינק ינידו 'ב הנש ןיקיזנ יניד ,'א הנש םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                       Defamation and Privacy Law תויטרפה תנגהו ערה ןושל    702110-1

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                 ןורדג רמת 'פורפ                    

 סרוקה ריצקת  

 תויוכזה חיש זכרמב רתויו רתוי תדמוע דובכלו הימונוטואל ,תויטרפל ,בוט םשל ונתאמ דחא לכ לש ותוכז

 ךלהמב .ןהילע הנגהה תכלוהו תמצעתמ ,דוסיה יקוח לש םתקיקח זאמ רקיעבו ,תונורחאה םינשב .יתקוחה

 והמ תעדל דמלנ .העגפנ תויטרפלו בוט םשל םתוכזש ימל קינעמ יטרפה טפשמהש הנגהה תורוקמל עדוותנ סרוקה

 הדיקפת המו תונותיעל רוסאהו רתומה תולובג המ ,יוטיבה שפוח לש ופקיה המ , "תויטרפ" יהמ , "בוט םש" ללכב

 הידמב העיגפ ינפמ הנגהל -היזיוולטו תונותיע -"הנשי"ה הידמב בוטה םשה לע הנגהה תא הוושנ ;יתרבחה

 .ןהב העיגפ ןיגב תוצפל ןתינ ,לכב םא ,דציכו וללה םדאה תויוכז תווש ללכב המכ לאשנו -טנרטניא -"השדח"ה

 ,ףסונב .תויתרבחה תותשרב ינעגופ חיש לש תואצותב םג הבחרהב קוסענ הידמב יתרבחה חישה תוחתפתה רואל

 .םיחתפתמ םה וכותב םוסרפה םלועבו הידורפו הריטאס לע ,ירחסמה ןיטינומה לע הנגה םג קוסענ

 .יתקוח טפשמו ,םיזוח יניד :םדק תושירד

 .ןיקיזנ יניד :ליבקמ

_____________________________________________________________________________ 

                                      European Union Law                                    יפוריאה דוחיאה טפשמ    701420-1

 'א רטסמס                            ז"נ 3                        ס"ש 3                              רואנק סיריא 'פורפ                    

 סרוקה ריצקת

 םלוע תמחלמ לש התוצרפתה עונמל ןויסינב היצזינגרוא-הר הפוריא תשבי תרבוע היינשה םלועה תמחלמ רחאל

 הפוריא תצעומ םיימואלניב םינוגרא ינש תמקהב רקיעב יוטיב ידיל אב הז שדחמ ןוגרא .תשביב הרוקמש תפסונ

 דוסו תשביב תוביציה תא וססיב רשא הלועפ תורודצורפ וננוכ ולא םינוגרא .תיפוריאה תילכלכה הליהקהו

 לדומ ביצה וללה םינוגראהמ דחא לכ יכ ,שגדויו .םהלש ירוקמה ידסומה ןוגראב ורוקמ ,םירמוא שי ,םתחלצה

 תמנפהל םרות דחאה ,הנוש אוה םתלועפ םוחת םג .ול ידוחיי ותוחתפתה ךרדו ויתורוקמ רשא ירוקמ ידסומ

 הז סרוקב .הפוריאב תונידמהמ קלח ןיב רחסמה ירשק תקמעהל אקווד םרות ינשהו ,הפוריאב םדאה תויוכז

 ףוסבלו הפוריאב וליבוה םה התוא היצמרופסנרטה לע דומענ ולא םינוגרא לש םתחלצה דוס תא ףושחל הסננ

 םינוגרא לש םתעפשה תדימ תניחבל םג שדקוי סרוקהמ רכינ קלח .םדגנכ םויכ תעמשומה תרוקיבה תא ןייצנ

 לדומ .ולא טפשמ תוטיש לש םבוריקב םתחלצה תדימ לעו הפוריא תונידמ לש תוימואלה טפשמה תוטיש לע ולא

 תא קודבנ רתיה ןיב .הקירמאו הקירפא ,היסא תשביב תונוש תואסרגב יוקיחל אשומ אוה יפוריאה דוחיאה
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 תילאיר האובנ תניחבב איה וז שפנ תאשמ םאהו "שדח ןוכית חרזמל ףתושמ קוש" תניחבב ונרוזאל ומושיי תדימ

  .ואולמב האירקה רמוח תא אורקלו רועישל ןנוכתהל שי האלמ תידומיל היווח ךרוצל ?אווש םסקמ וא

 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Philosophical and Comparative          יוטיבה שפוח לש םייתאוושהו םייפוסוליפ םיטביה       702330-1

Views on Freedom of Expression                                                                                                                

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                   וטניפ לטימ ר"ד                       

 סרוקה ריצקת

 תוטישב רבדה אוה ךכ ,לארשיב רבדה אוה ךכ .יטרקומד רטשמ לכב דסמ ןבאל תבשחנ יוטיב שפוחל תוכזה

 תישהל ןתינ רשא תולבגמלו הפקיהל סחיב תוברל ,וז תוכז לע הנגהה ןפואש אלא .תוילרביל תויברעמ טפשמ

 לכב גהונה רטשמה יפואלו תיטילופה הירוטסיהל עגונ הז ינוש ,הבר הדימב .הנידמל הנידממ אוה הנוש ,הילע

 טפשמל הבר תובישח סחיימ ,יאקירמאה טפשמהמ לשמל לידבהל ,דחוימב ילארשיה טפשמה .הנידמו הנידמ

 תוברל ,תויברעמ תויתקוח טפשמ תוטישב תויתקוח תויוחתפתה רחא הדיפקב אוה בקוע םאתהבו ,הוושמה

 הנגהל התכז אל םלועמ יוטיב שפוחל תוכזהש םושמ רקיעב םירמאנ הלא םירבד .יוטיבה שפוח תייגוסל סחיב

 תושרה ידיב אקווד התשענ הנורחאה לש התכאלמ םלואו ,לארשיב תקקוחמה תושרה ידי-לע התורח תיתקוח

 הז סרוק תרגסמב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח ןוניכ רחאל םגו הנידמה לש םינושארה הימיב דוע ,תטפושה

 טפשמל תושרדיה ךות ,תיתאוושה טבמ תדוקנמ יוטיב שפוחל תוכזל סחיב תויתקוחו תויפוסוליפ תויגוס הנודית

   .יתקוח טפשמב קימעמ עדי םיטנדוטסהמ שרוד סרוקה .ילארשיהו ילגנאה ,ינמרגה ,ידנקה ,יאקירמאה

 .יתקוח טפשמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 - The Question of Criminalization  היצזילגל לומ היצזילנימירק – הללפהה תלאש 704280-1

Criminalization v. Legalization                                                                                                                    

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                  ףודרה ףסא ר"ד                  

 סרוקה ריצקת

 ?סנכיהל תויואר – םש ןניאש ולא םאה ?םש אצמיהל תויואר םיילילפה םיקוחה רפסב תויוצמה תוריבעה םאה

 ןבומכ חקלנ ללככש דבור לע ריאהל שקבמ סרוקה .ןישנועה יניד סרוקב ללכ תונודנ ןניא ולא תויטירק תולאש

 ,)היצזילנימירק( הללפה לע תיתרוקיב הבישח דדועמ סרוקה .רוסיאה לש ומויק םצע :ילילפה טפשמב וילאמ

 תורבע ןיבהל ביטיהל לכונש ידכ .תוגהנתה גוס לכ לש הללפה חתנל םילכ םידימלתל תונקהל איה הרטמהשכ

 .סרוקה תליחתב גצותש הללפהה םלוע לש תינויע תיתשת תשרדנ ,ללכב ןישנועה יניד תאו טרפב תויטרקנוק

 דצמ תיתרוקיב הבוגת היהתו ,תויטרקנוק הללפה תולאש םידימלת ידיב וחתוני םהבש םיטרפר וכרעיי וכשמהב

 .םירחא םידימלת
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 .ןיא :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 The Laws of Criminal Complicity and       ילילפה טפשמב ןויסינהו תופתושה יניד    703390-1

Criminal Attempts                                                                                                                             

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                       חאלפ דיאז ר"ד                   

 סרוקה ריצקת

 לש תונושה תורוצה ןיב הנחבה ךות ,םילילפב םיארחאה לש תילילפה םתוירחא גוויס תולאשב קסוע סרוקה

 תרישק אשונ ןודיי ןכ .עייסמ ,לדשמ ,רחא תועצמאב עצבמ ,אתווצב עצבמ ,רישי עצבמ :תילילפה תופתושה

   .םנוגרא ירבח י"ע ועצובש תוריבעל עשפה ינוגרא ישאר לש םתוירחאו ,םילילפב ןויסינה ,רשקה

 .ןישנוע יניד  :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Law in Children and Juvenile                                                               טפשמב רעונו םידלי     703420-1

 'א רטסמס                            ז"נ 3                       ס"ש 3                                  וקנרפ תאיל ר"ד                    

  סרוקה ריצקת

 םיכרצב בשחתהל שי היפלש תיתרבח הסיפת םיאטבמ רעונל טפשמה תיבב םימייקתמה םייטפשמה םיכילהה

 ןיב חתמ שי וז הסיפתב .הנעמ םהל ןתילו ,וב םיאצמנ םהש יתוחתפתהה בלשה יפ לע ,םיניטק לש םידחוימה

 תיארחא תויהל הנידמל תארוקה לופיטה תפשל טרפה ייחב הנידמה לש החוכ תא ליבגהל תפאושה תויוכזה תפש

 הנמאה דציכ ןחבנו הנמאה לש דוסיה תונורקעל עדוותנ דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאה תא ריכנ סרוקב .םהל

 ךילהה תרגסמב רעונל טפשמה תיבב םימייקתמה טופישה יכילה תא ןחבנ הז סרוקב ,ףסונב .לארשיב הצמוא

 עקרה תא גיצנ ;רעונ טופישל םיירשפא םילדומ גיצנ ;רעונה יקוח ירקיע תא דמלנ ;יחרזאה ךילההו ילילפה

 תא ןחבנו תילופיטה הפשל תסחייתמ תיטפשמה הפשה דציכ ררבנ ;לארשי תנידמב טופישה לדומ לש ירוטסיהה

 .ילטיגידה בחרמב םידלי תויוכז אשונ

 .ןיא  :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Philosophical and Legal Views on     תויתוברת-בר לש םייטפשמו םייפוסוליפ םיטביה  703430-1

Multiculturalism                                                                                                                                                

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                        וטניפ לטימ ר"ד                   

 סרוקה ריצקת
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 וקלח .םלועב תורחא טפשמ תוטישבו ילארשיה טפשמב ולש יוטיבבו תויתוברת-ברה אשונב קוסעי סרוקה

-בר" ןוגכ םיחנומל תונוש תורדגה ןחבנ .תיטרואיתהו תיגשומה ןוידה תמר לע שגד םישי סרוקה לש ןושארה

 ,"טועימ" ,"תויתצובק תויוכז" ,"תויתוברת תויוכז" ,"תילארביל הנידמ" ,"תיתוברת-בר הנידמ" ,"תויתוברת

 לעו הלא םיגשומב תיטפשמ הרכהה יבגל תורפסב תמייקה תקולחמה לע דומענ .'וכו "טועימ ךותב טועימ"

-בר תונידמב תוררועתמה תויטפשמ תויגוסו תומליד ןחבנ סרוקה לש ינשה וקלחב .םהב הרכהל םינוש םילדומ

 ,הפש תויוכז ,גוצייה תייגוס תא תוללוכ ונחביש תויגוסה .םיטועימ לש תויתצובק תויוכזל רשקהב תויתוברת

 קר אל דקפתי סרוקה .'וכו הריגהו םיטועימ ,םיטועימ-ךותב-םיטועימה תייעב ,יתצובק ןויווש ,תנקתמ הפדעה

 .הירבח לש תלכשומו הליעפ תופתתשה תשרודה ןויד תצובקכ םג אלא האצרהכ

 .ןיא  :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                    Social Security Laws ילאיצוס ןוחטיב יניד      704460-1

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                                   רדייח אלע ר"ד                      

 סרוקה ריצקת

 הריקסב קוסעי סרוקה .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבל עגונב יסיסבו ידוסי עדימ םיטנדוטסל קפסל דעונ סרוקה

 תוברל( ימואלה חוטיבה קוח ;טרפב לארשיבו ללכב ילאיצוסה ןוחטיבה תונורקעו עקר :םיאבה םיאשונב ןוידו

 ןויד ןכו )םיררע תודעוו תויאופר תודעו( ןשומימ ןפואו )קינעמ אוהש תואבצקו תואלמג( תויוכזה רקיע תגצה

 תוסחייתה היהת ןכ .'וכו "הדובע תנואת" ,"הכזמ עוריא" ,"הרשכא תפוקת" ,"חטובמ" :לשמל ומכ תורדגהב

 םימכסהל  תוסחייתה םג אהת .יתכלממ תואירב חוטיב קוח ,הסנכה תחטבה קוח :ומכ םיפסונ םיקוחל

   .)היסנפו תודיינ תוברל( םעוציב לע הנוממ ימואל חוטיבל דסומהש

 .ןיא  :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             Planning and Construction Laws    הינבו ןונכת יניד     704480-1

 'א רטסמס                            ז"נ 2                        ש"ש 2            םריבא-ץישפיל הנינפ ד"וע ר"ד                   

 סרוקה ריצקת

 םה הינבהו ןונכתה יניד .ןיד ךרועו החמתמ ,טנדוטס לכל בושחו יטנבלר סרוק אוה הינבו ןונכת ינידב סרוקה

 לשו תוילכלכ תורטמ לש המשגהה תא םדקל וא בכעל ידכ םהב שיו ,לארשיב חותיפה ןעשנ הילעש תיתשתה

 לבגומ באשמ םהש ,ןיעקרקמה ידועיי תא םיעבוק הינבהו ןונכתה יניד תרגסמב .הנידמב תויתרבח תורטמ

-רב רויד ,תינוריע תושדחתה לע םיטילחמ ;הלא ןיעקרקמב שומישה תויורשפא תא םיננכתמו ,לארשי תנידמב

 העיגפ ןיגב םייוציפל תוכזה ומכ( תויטנבלרה תויתקוחה תויגוסב ןה לפטנ הז סרוקב .דועו הירפירפב הינב ,הגשה

 תואצרה תרגסמב ןבולי תולאשה לש ןקלח .תונושה תוקיספהו הלא םיניד לש תויקוחה תויגוסב ןהו )תינונכת

 הללכמה ןונקתב רומאל ףופכב ,הבוח איה סרוקב תוחכונה .ימצע דומילב ,ןמזה רצוק תמחמ ,השעיי ןקלחו
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 הבוח איה ןלהל תאבומה האירקה תמישר .םיטפשמל רפסה תיבב םימכסומה םילהנלו תוארוהל ףופכבו

 םאתהב םיעוריאו ןיד יקספ התיכב גיצהל םירועישב םינכומ תויהלו התוא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסהו

 רמוח תודוא הרצקב תוצרהל םשקבלו םמשב םיטנדוטסל תונפל תוכזה תא המצעל תרמוש הצרמה .םיאשונל

 תאירקל ףילחת תווהמ ןניאו סרוקבש םיאשונה תא דדחלו ריהבהל ,דמלל איה תואצרהה תרטמ .האירקה

 תועש תרגסנב רמוחה תנבה יאל תורושקה תולאשל תונעל הנוכנ היהת הצרמה יכ רהבוי .רועישה םרט רמוחה

 .שארמ םואיתבו ליעל וניוצש הלבקה

 .ןיינק יניד ,םיזוח יניד  :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 תוקינילק

_____________________________________________________________________________ 

  Legal Aid Clinic                                                                  םיקקזנל יטפשמ עויסל הקינילקה      702380-1

 יתנש                            ז"נ 4                        ס"ש 2             סנאטמ אנר ד"ועו ןורפע לעי ר"ד                      

 סרוקה ריצקת

 תונמדזה 'ג הנש ידימלתל קינעהל התרטמ .תיטפשמה הקיטקרפל םיטנדוטסה תפישחב תקסוע וז הקינילק

 הקינילקה הווהמ ,ףסונב .םהידומיל ךלהמב ודמל םתוא םייטרואיתה םירמוחה תא תישעמ ןיעב ןוחבל

 תייווח ךלהמב רבצנה יעוצקמה ןויסינהמ תונהילו ןופצב םויה תשק הייסולכואל םורתל םידימלתל תונמדזה

 .תלוכיה יטועמל יטפשמה עויסה ןתינ םהב םימוחתב טרפבו ,יחרזאה טפשמב תדקמתמ הקינילקה .הניתנה

 בגאו ,יתכלממה יטפשמה עויסה םע םידבועה ןידה יכרוע לצא תוסנתהל םידימלתה וצבושי הקינילקה תרגסמב

 תוגהנתה לע דיפקהל שי .תישעמה הדובעל ףשחיהל ,הקיתאה יללכו קוחה תולבגמב ,םהידיב רשפאתי תאז

 הקיתאה יללכש ףא לע יכ ,ןיוצי .עויסל םינופה להק לומ םגש ןבומכו םדרשמ ידבוע ,ןידה יכרוע לומ התואנ

 סרוקהמ תידימ הקחרה הירחא רורגת םתרפה ,םידימלת לע םילח םניא ןידה יכרוע תכשל לש תיעוצקמה

 .הללכמה תרגסמב םייתעמשמ םיכילה תטיקנו

 'א תיעוצקמ הקיתא :םדק תושירד

 .'ב תיעוצקמ הקיתאו יחרזא ןיד רדס :ליבקמ 

_____________________________________________________________________________ 

  The Clinic on the Rights of Defendants and  םימשאנו םידושח תויוכזל הקינילקה    702370-1

           Suspects  

 יתנש                ז"נ 4                        ש"ש 2                    גלש הנומיר ד"ועו דתו דמחומ 'פורפ                   

 סרוקה ריצקת
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 היטינרבק לש הבידנה םתרזעבו ,ןופצה זוחמב תירוביצה הירוגנסה םע הלועפ ףותישב תמייקתמ הקינילקה

 ,הקיספב ןודנ הקינילקה תרגסמב .תישעמ הדובעו םייטרואית םירועיש לש בוליש לולכת הקינילקה .הידבועו

 ויתובוחל ,םימשאנו םירוצע לש םהיתויוכזל ,ילילפה ךילהה לוהינל תועגונה תיעוצקמ תורפסו הקיקח

 וחראתי הקינילקה תרגסמב .וז ותדובע תרגסמב לקתנ אוה ןהב תונושה תומלידלו ,רוגינס לש תויעוצקמה

 ,ףסונב .םייטרפ ןיד-יכרועו םיירוביצ םירוגנס ,םיטילקרפ ,םיטפוש ןוגכ ,ילילפה טפשמה םוחתב םיחמומ

 ,םהידיב רשפאתי תאז בגאו ,ןופצה זוחממ ,םיירוביצ םירוגנס לא ודמצוי הקינילקב םיפתתשמה םיטנדוטסה

 תאירק תוברל ,טפשמה ינילקרטב םילהנתמה ,שממ םיילילפ םיקיתל ףשחיהל ,הקיתאה יללכו קוחה תלבגמב

 .וחותינו ודומיל ,וב ןויע ,הריקח רמוח

 .'א תיעוצקמ הקיתאו ילילפ ןיד רדס ,ןישנוע יניד ,יתקוח טפשמ :םדק תושירד

 .הלבק ןויאר .2

 .םידימלת 10 -ל לבגומ .3

_____________________________________________________________________________ 

                                                          Consumer Protection Clinic                           ןכרצה תנגהל הקינילקה       703370-1

 יתנש             ז"נ 4                        ס"ש 2                        ישיבכ רימא ד"ועו דליש דעלא ר"ד                       

 סרוקה ריצקת

 תונמדזה 'ג הנש ידימלתל קינעהל התרטמ .תיטפשמה הקיטקרפל םיטנדוטסה תפישחב תקסוע וז הקינילק

 הקינילקה הווהמ ,ףסונב .םהידומיל ךלהמב ודמל םתואש םייטרואיתה םירמוחה תא תישעמ ןיעב ןוחבל

 תייווח ךלהמב רבצנה יעוצקמה ןויסינהמ תונהילו ןופצב םויה תשק הייסולכואל םורתל םידימלתל תונמדזה

 ילהקב תינכרצ תועדומל הרבסהו ךוניח תויוליעפב טרפב קוסעתו ,תונכרצ ינידב תדקמתמ הקינילקה .הניתנה

 תונכרצ ינוגרא םעטמ םיצרמכ הקינילקה תרגסמב םיפתתשמה ובלתשי ,המיאתמ הרשכה רחאל .םינוש דעי

 יכרוע לומ התואנ תוגהנתה לע דיפקהל שי .ולא םינוגרא לש הפנעה היישעל ומרתיו ופשחיי ךכ ךותבו ,םיליבומ

 הקיתאה יללכש ףא לע יכ ,ןיוצי .עדימה תשגנהלו עויסל םינופה להק לומ םגש ןבומכו םינוגראה ,ןידה

 הקינילקהמ תידימ הקחרה הירחא רורגת םתרפה ,םידימלת לע םילח םניא ןידה יכרוע תכשל לש תיעוצקמה

 .הללכמב םייתעמשמ םיכילה תטיקנו

 .םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Enforcing Obligation and Insolvency   ןועריפ תולדחו םיבויח תפיכאל הקינילקה   703380-1

Clinic                                                                                                                                                             

 יתנש                ז"נ 4                ס"ש 2              ישיבכ רימא ד"ועו ןהכ-ףרסא הלאינד ר"ד                      

 סרוקה ריצקת
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 תונמדזה 'ג הנש ידימלתל קינעהל התרטמ .תיטפשמה הקיטקרפל םיטנדוטסה תפישחב תקסוע וז הקינילק

 הקינילקה הווהמ ,ףסונב .םהידומיל ךלהמב ודמל םתוא םייטרואיתה םירמוחה תא תישעמ ןיעב ןוחבל

 ןויסינהמ תונהילו ןועריפ תולדח יכילהל וסנכנ רשא תורבחלו הייסולכואל עייסלו םורתל םידימלתל תונמדזה

 םייוצמ רשא תורבחבו םידיחיב תדקמתמ הקינילקה .הניתנה תייווחו יטפשמה לופיטה ךלהמב רבצנה יעוצקמה

 םיטקפסא םיללוכה םיכילה ,ןועריפ תולדח וא לעופל האצוה יכילהל ליבוהל םייושעה םיישק ,םיילכלכ םיישקב

 ,םיקפס ,םידבוע ,הרשמ יאשונ ,תוינמ ילעב ןוגכ "םיפתתשמ םינקחש" ןווגמ לע עיפשהל םילולע רשאו םינווגמ

 תונורחאה םינשב רשא לעופל האצוהה תכרעמב המרופרה עקר לע השעיי םיאשונה דומיל .דועו תוחוקל ,םיקנב

 היצקיפידוקה עקר לע םיאשונה ודמלי ןכ .יתוכיאו יעוצקמ תובוח תייבג התרטמש תדרפנ תילהנמ תושרל הכפה

 שדוחמ לחה ףקותל סנכיהל יופצ רשא 2018-ח''עשת ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב יוטיב ידיל האב רשא

 תורזופמה הייבגהו הפיכאה תוכרעמב תישעמ תוסנתהל םיטנדוטסה וצבושי הקינילקה תרגסמב .2019 רבמטפס

 .תכרעמה יכרוצל ףופכבו טנדוטסה תויחונל םאתהב ,תליא דעו הנומש תיירקמ ,תיצרא הסירפב ץראה יבחרב

 תופתתשה ,םיכילה תטיקנב וא החיתפב םיבייחל עויס ,רתיה ןיב ,תללוכה חטש תדובע ועצבי םיטנדוטסה

 חטשב תומייקה תויעבל םיטנדוטסה תפישח ,תויטקרפ תוכרדה תלבק ,לעופל האצוהב םימשר לש םינוידב

 יזכר לומ ,םיבדנתמה ןידה יכרוע לומ התואנ תוגהנתה לע דיפקהל ושרדי םיטנדוטסה .'וכו השעמל הכלה

 ןידה יכרוע תכשל לש תיעוצקמה הקיתאה יללכש ףא לע יכ ,ןיוצי .עויסל םינופה להק לומ םגש ןבומכו םיזכרמה

 תרגסמב םייתעמשמ םיכילה תטיקנו סרוקהמ תידימ הקחרה הירחא רורגת םתרפה ,םידימלת לע םילח םניא

 :םיטנדוטסה בל תמושתל .הללכמה

 ךשמב תוחפל ,וצבושת וילא תוסנתהה םוקמב בצייתהל ,סרוקב םכתופתתשהל סיסבכ ,םיביוחמ םכנה .1

 תוארוהל םכתוסנתה ךלהמב עמשיהל םכילע .סרוקב התיכה ישגפמ תועשל רבעמ ,עובשב תועש שולש

 .תררועתמש הגירח היעב לכ לע ידימ ןפואב ינילקה החנמל חוודלו ,םכילע םינוממה

 ןמויה לע .םכתוסנתה ךלהמב םתיווח רשא תויווחה תא הרצקב דעתל םכילע וב ,ידומיל ןמוי להנל םכילע .2

 .תימדקא הביתכ בייחמ וניאו תישפוח הפשב אוה ןמויב דועיתה .תוסנתהה ידעומלו םוקמל םג סחייתהל

 ןורחאה םויל דעו הנושארה תוסנתהה רחאל :סרוקה ךלהמב םימעפ שולש תימדקאה החנמל שגוי ןמויה

 ןכתי ,םכתמכסהל ףופכב יכ ןיוצי .סרוקה רתא תועצמאב ,תינורטקלא איה השגהה .רטסמס לכב

 םכנהו הדימב הצרמל עידוהל שי ,ךכיפל .ימדקא רקחמל סיסבכ ושמשי הצרמל םישגומה םיטסקטהש

 .סרוקה תושירדמ תחא וז ןיאו ךכל םיכסהל הבוח לכ ןיא יכ בל ומיש .טסקטב הז שומיש השעי יכ םינכומ

 .שארמ ומסרופיש םיכיראתב ,התיכב םיידומיל םישגפמ סרוקה ךלהמב ומייקתי ,תיעובשה תוליעפל ףסונב .3

 תושיגפל םינמזומ םכנה ,התיכב םישגפמ ומייקתי אל םהב תועובשב .הבוח איה ולא םישגפמב תופתתשהה

 תמזויב וא ה/דימלתה תמזויב עבקית השיגפה .תינילקה החנמה םע וא תימדקאה החנמה םע תוישיא ץועי

 .םיחנמה

 .םיחותפ לעופל האצוה יקית םדגנכ ןיאש אדוול םיכירצ הקינילקב ףתתשהל םיניינועמש םיטנדוטס .4

 .םידיגאת יניד :םדק תושירד.תוידוס תרימש לעו םילבוקמ תוגהנתה יללכ לע םותחל ושרדי םיטנדוטסה .5
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_____________________________________________________________________________ 

 תואנדס

_____________________________________________________________________________ 

                                               Workshop – From Theory to Practice    השעמל הכלה תנדס     702140-1

 יתנש                            ז"נ 4                        ס"ש 2                                         דליש דעלא ר"ד                    

 סרוקה ריצקת

 טפשמה יתבב םיטפושל המלש םידומיל תנש ךשמל םירחבנה םיטנדוטסה ודמצוי םידומילה תנש ךלהמב

 לש ומוי רדס לעש תיטפשמה הדובעב ועייסי םירחבנה םיטנדוטסה .ןופצ זוחמב טקיורפב םיפתתשמה םינושה

 םירקב ינשב ,)ןועש תועש( טפושה תכשלב עובש ידמ תוחפל תועש הנומש לש תוחכונב ביוחי טנדוטס לכ .טפושה

 חכונ תויהל טנדוטסה לע .טפושה לש ויכרצל ףופכבו טפושה םע שארמ םואיתב תאזו ,דחא זכורמ םויב וא

 תיבב םינחבמ םיכרענ הבש םירטסמסה ןיב השפוחה תפוקתב טעמל ,)םירטסמס ינש( םידומילה תנש לכ ךלהמב

 ח"וד טנדוטס לכ שיגי הנשה ךלהמב שדוחל תחא .ומצע טפושה םעו הנדסה לע םיארחאה םע םואיתבו רפסה

 תדובע טנדוטס לכ שיגי הנשה ךלהמב ,ףסונב .טפושה תכשלב ותוליעפ תרגסמב דקמתה םהב םיניינעה לע טרופמ

 .הנדסה יחנמ םע םואיתבו ותדובע ךלהמב טנדוטסה קסע םהב םיקיתה יינכתמ רזגיי הדובעה אשונ .רקחמ

 רקחמה תדובע סיסב לע ללקושי הנדסב טנדוטסה לש ונויצ .ירקחמ-ימדקאה טביהה לע שגד םשוי הדובעב

 יפכ וירושיכ תאו טנדוטסה לש ותדובע יינכת תא וטרפיו םיטפושה ידי לע ושגויש תוח"וד ךמס לע ןכו הרומאה

 ,הדמתהלו תוניצרל ,העקשהה תמרל ,ולש ימדקאה חותינה רשוכל רושקה לכב ותדובע ךלהמב יוטיב ידיל ואבש

 .הנדסה החנמ לש ותכרעהל םאתהב ןכו

 .ב-ו א םינשב הבוחה יסרוק לכ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

  Workshop- Patient's  Rights                                                              הלוחה תויוכזל הנדסה     704180-2

 יתנש                            ז"נ 4                        ס"ש 4                                  ןורדג רמת 'פורפ                     

 סרוקה ריצקת

 יסחי תכרעמב טפשמו רסומ ,הקיתא ילוקיש םושיי םיכירצמש םיטביהה לולכמ םע תורכיהב קוסעת הנדסה

 תויגולונכט ,תעדמ המכסה ,תויטרפל תוכזה ,ןיווישל תוכזה ,תואירבל תוכזה .בחרה הנבומב לפוטמ לפטמ

 תדוקנמ וללה תויגוסב ןודנ .דועו טוביש ,םינוסיח ,ןוזמ תסדנה ,תיטנג הפצרה ,רבועה ןימ תריחב :תוחתפתמ

 תופוקו םילוח יתב -תואירבה תכרעמ לגס םע םישגפמו חרוא תואצרה תועצמאב .תיתוברת בר תבלושמ טבמ

 היעב חתנת םיטנדוטס תצובק לכ .תיתא וא תיטפשמ ,תדחוימ תוסחייתה תוכירצמה תויגוס רתאנ -םילוח

 טביה היהי הדמעה תוריינלו תעדה תווחל .ורתואש תויגוסה תחאב הדמע רינ וא תעד תווח ןיכתו תרדגומ

 הדשה םע תינושאר תורכיהו םילפוטמו האופר ישנא םע םיישיא םישגפמ בייחת םתנכהו ימושיי םגו יטרואית

 .ינילקה
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 .יתקוח טפשמו ןיקיזנ יניד ,םיזוח יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Workshop Criminal Law Litigation                                           תילילפ היצגיטיל תנדס        703400-1

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                        ס"ש 2                         חאלפ דיאז ר"ד                        

 סרוקה ריצקת

 םלועל םיטנדוטסה תא ברקל התרטמו טפשמה תיבב ,השעמל הכלה ,ילילפה ךילהה לוהינב תקסוע הנדסה

 היצגיטילה לש םייזכרמ םיטביהב הנקוסעת תואצרהה .ילילפה טפשמה םוחתב תיטפשמה היישעה לש יתימאה

 תשקב ,םושיא-בתכ תשגה ,םימי רצעמ ,תיתרטשמ הריקחב החיתפו הרטשמב הנולתה תשגהמ לחה ,תילילפה

 רזג ,שנועל םינועיט ,ןיד תערכה ,םימוכיס ,םידע תריקח ,תוחכוה לוהינ ,ןועיט רדסה ,םיכילהה םות דע רצעמ

 להנתת הנדסה .םיישעמה םיטביהה ושגדוי לבא ,הקיספלו הקיקחל תוינפה םג הנלולכת תואצרהה .דועו ןיד

 תופתתשהב היצלומיס ךרעית – ינשה יצחבו ,תילאטנורפ האצרה ןתנית רועישה לש ןושארה קלחב :אבה ןפואב

 הייפצו טפשמה תיבל רויס תללוכ הנדסה .םוכיסהו אובמה ירועיש טעמל תאז ,רועישה אשונב ,םיטנדוטסה

 .םילהנתמ םינוידב

 .ילילפ ןיד רדסו ןישנוע יניד :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Workshop Civil Law Litigation                                                   תיחרזא היצגיטיל תנדס     703340-1

 'א רטסמס                       ז"נ 2       ס"ש 2     ררדל ןתיא ד"ועו םריבא-ץישפיל הנינפ ר"ד ד"וע                    

 סרוקה ריצקת

 .יחרזאה טפשמה ימוחתב תיטפשמה היישעה לש יתמאה םלועל םיטנדוטסה תא ברקל הנדסה תרטמ

 וריבעי ,םינושה טפשמה יתבב םיקית לוהינב רישע ןויסינ ילעב ,)יחרזא( ןופצ זוחמ תוטילקרפמ םיטילקרפ

 .תישיא תוסנתהו תיחרזאה היצגיטילה םלוע םע בורקמ תורכיה התרטמש הנדס לש הוותמב לוגרתו תואצרה

 ,םיריהצת תנכה ,תונעט יבתכ רוביח תמגוד ,תיחרזאה היצגיטילה לש םייזכרמ םיטביהב הנקוסעת תואצרהה

  .דועו םימוכיס תביתכ ,םינולאש רוביח ,םיינמז םידעס ,תידגנה הריקחה

 לש םנויסינ לע ססבתהב םיישעמה םיטביהה ושגדוי לבא ,הקיספלו הקיקחל תוינפה םג וללכי תואצרהה

 תרגסמב לוגרתב אלא ,)הקינילק תמגוד( תוטילקרפה יקיתמ תמא יכמסמ לע הדובעב רבודמה ןיא .םיטילקרפה

 תולטמו היצגיטיל לש םינוש םיאשונב םיטילקרפ לש תואצרה בלשת הנדסה .הז ךרוצל ורבוחיש םיעוריא

 .םיטילקרפה תכרדהב םיטנדוטסה לש תוימצע

 .יחרזא ןיד רדס :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 
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 Administrative Law Litigation                                                     תילהנמ היצגיטיל תנדס        703360-1

Workshop                                                                                                                                                           

 'ב רטסמס                            ז"נ 2                   ס"ש 2                    ררדל ןתיא ד"ועו לגס זעב ר"ד                      

 סרוקה ריצקת

 ,הטילחמה תושרה ינפב העפוה םיתיעל ללוכ אוה .טפשמה תיבל העגהה ינפלש בלשב ליחתמ ילהנמ ךילהב גוצייה

 גוצייה ללוכ אוה ,ךשמהב .םייטנוולרה םילהנהו הקיקחל םאתהב ,המיאתמה הטלחהה תלבקב הענכשל ידכ

 תרגסמב תישענה – תילהנמ היצגיטיל תועצמאב – תונושה תויטופישה תואכרעב תילהנמה הטלחהה לש הפיקת

 םילכו עדי םיטנדוטסל תונקהל הנדסה תרטמ .הליגרה תיחרזאה האכרעב םיכילההמ םינוש ןיד ירדסו םיכילה

 זוחמ תוטילקרפמ םיטילקרפ תועצמאב תאזו ,רומאכ םינושה ויבלש לע ילהנמה טפשמה םוחתב היצגיטילב

 רשא ,םיילהנמ םיניינעל ש"ש"מהיבב םיכילה לוהינב ןויסינ ילעב ,ילהנמה טפשמב םיקסועה ,)יחרזא( ןופצ

 ,תילהנמה היצגיטילה לש םייזכרמ םיטביהב הנקוסעת תואצרהה .הנדס לש הוותמב לוגרתו תואצרה וריבעי

 תילהנמ הטלחה חוסינו הביתכ ,)תילהנמה הטלחהה תלבק ינפלש בלשב( עומישב תונעט ךמסמ תביתכ תמגוד

 םשוי ,ליבקמב .דועו הפ לעב ןועיטה תונמוא ,ןועיט ירקיע ,הבושת בתכ ,הריתע בתכ תביתכ ,תיתדימו הריבס

 יוצימ ,תילהנמה הטלחהה תפיקתל הנוכנה האכרעה רותיא ןוגכ ,תילהנמה היצגיטילב תויזכרמ תודוקנ לע שגד

 תימוקמ תוכמס ,םייפכ ןויקינ ,דמעמ ,יוהיש רדעה ןוגכ ףס יאנתב הדימע ,)'וכו ררע תויוכז יוצימ( םיכילהה

  .היצגיטילב יטקרפה טביהה לע שגד ןתמ ךות הקיספלו הקיקחל תוינפה םג וללכי תואצרהה  .דועו תיניינע/

 .ילהנמ טפשמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Workshop on International Trade Law                             ימואלניבה רחסה ינידב הנדס     704090-1

 יתנש                            ז"נ 4                       ס"ש 2                                       ןינומ ילנ 'פורפ                     

 סרוקה ריצקת

 רחסה תא תורידסמה תורגסמה תא ראתלו ימואלניבה רחסה טפשמ םוחתב דוסי יגשומ תונקהל תדעוימ הנדסה

 תלבק יכילהתל ,ראשה ןיב ,סחייתת הנדסה .ילבולג םלועב תימלועה הלכלכה יעינממ אוהש ,ימואלניבה

 עינמ םרוגכ היצזילבולגה ךילהתל ,םייטילופו םיינידמ ,םיילכלכ םילוקישמ םיעפשומה ,הז םוחתב תוטלחהה

 םירדסה לש םתעפשהלו ימלועה רחסה תנומתב לארשי תנידמ לש המוקמל ,ימלועה רחסה םוחתב תויוחתפתהל

 ןוגרא ימכסהב דחוימב דקמתת הנדסה .םיקסעה שיא לש םוי-םויה ייח לע םהל דצ לארשי תנידמש םיימואלניב

 .יפוריאה דוחיאה תונידמ ןיב רחסל תיטפשמה תרגסמבו לארשי תנידמ לש רחסה ימכסהב ,ימלועה רחסה

 .יבמופ ימואלניב טפשמ :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

 Legal Practice                                                                                                   תיטפשמ הקיטקרפ 700080-1

 'א רטסמס                           ז"נ 0                  ס"ש 0 ןידה יכרוע תכשל לש תילכלכה הרבחה – "החמתמה"

 :הנדסה ריצקת

 יטפשמה םלועב דחוימב ןוכנ רבדה .תידמימ ברה הבישחה תלוכי איה הלועמ עוצקמ שיאל םדא ךפוהש המ

 הז בלשב .ןידה ךרוע לש םייעוצקמה םייחב בושח בלש אוה תוחמתהה בלש .תוחמתהה בלשמ לחה חתפתמה

 ינפב גיצהל איה וז הנדס לש התרטמ .תידמימ בר הבישחל שרדנו ,הקיטקרפה תא הנושארל הווח החמתמה

 בלש – ןיד יכרועל םתכיפה ךילהתב אבה בלשה תא םהידומיל לש םימדקתמ םיבלשב םייוצמה םיטנדוטסה

 תוחמתהב הריהמו הקלח תובלתשהל – םיימושייו םייטקרפ – םימיאתמה םילכב םדייצלו ,תוחמתהה

 תא םסקמל דציכ ודמליו החמתמה ייחב תויצלומיס םיטנדוטסה ווחי וז הנדסב .הב תיברמ החלצהלו

 החמתמ תכיפהל םינוירטירקה לע שגדה תמיש ךות ,תאז .תוחמתהה תארקל תוישעמ-תויטפשמה םהיתולוכי

 םיילאטנורפ םישגפמ תבלשמ הנדסה .עוצקמב החלצהב בלתשהל וייוכיס תא ריבגהל ךכבו ןייטצמ החמתמל

 חתפל הדעונ הנדסה .ולש יטרפה בשחמהמ תורדגומ תופוקתב עצבל םיטנדוטסה לע רשא תויטנרטניא תומישמו

 ותוא וניכיש םיילאיצנטופ םירקמו םיעוריאב הז בלשב רבכ ותבצה ךות ,החמתמ לש תיטפשמה הבישחה תא

 חותיפל תועגונה בחור תונבות ובלושי הנדסה תרגסמב  .תוחמתהה בלש – םייעוצקמה וייחב יטירקהו אבה בלשל

 םייביטרפוא םינכת ודמליי הנדסב ,תאז דצל .ןידה ךרועל ןכמ רחאלו החמתמל תוינויחה תוישעמה תויונמוימה

 תוטישו חתפמ יללכ ודמליי ,הנדסה םויס תניחבל הנכהה ךרעממ קלחכ ,ףסונב .טפשמה יפנע ללשב םייעוצקמ

  .ןידה יכרוע תכשלל הכמסהה תניחבב יזכרחמ קלח תווהמה ,הרירב-בר תולאש ןורתפב הכרעהו הדובע

 .'ד הנש דימלת :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 םירנימס

                                                                        International Law     ימואלניב טפשמ    703350-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                         רואנק סיריא 'פורפ

 :רנימסה ריצקת

 היגולודותמכו ,תיאמצע טפשמ תטישכ יבמופה ימואלניבה טפשמה תובישח תא דמלל איה ןוירנימסה תרטמ

 רמוח רותיא תוטישל םיטנדוטסה ופשחי ןוירנימסה ךלהמב .תימואל טפשמ תטיש לע עדיהו הנבהה תקמעהל

 תרשעהל הארשה תלבק ךרוצלו ,עדיה תטומ תבחרה ךרוצל וחותינו ,ימואלניבה טפשמה תטישב יטפשמ

  :ל םיפתתשמה ושרדיי רנימסה תרגסמב .תילארשיה טפשמה תטישב םייוצמה תונורתפה

 .ןוירנימסב  הרידס תוחכונ )א

 .התיכב םינוידב תמרותו הליעפ תופתתשה )ב

 .רנימסל הסינכ רשפאתת אל ןכמ רחאל .תכרעמב העובקה העשב ליחתי רנימסה )ג
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  .תלבוקמ הניא רנימסה ךלהמב האיצי )ד

 לש דומילה יכרצל קרו ךא לבגוי  יראלולס ןופלטו דיינ בשחמ תוברל ,ינורטקלא רישכמ לכב שומיש )ה

 .רנימס ותוא

 םיטנדוטסה .תיעובשה המרב תוחפל ,לדומה ךרד השעית םיטנדוטסה םע תורשקתהה תיברמ )ו

 .ןכדעתהלו בוקעל םישקבתמ

 יפתתשממ דחא לכ םע תוישיא תושיגפ וכרעיי ליבקמב .םייתתיכ םייעובש םירועיש ומייקתי רטסמסה תליחתב

 םרקחמ תא םיטנדוטסה וגיצי רטסמסה לש היינשה תיצחמב .םיקרפ ישארו רקחמ אשונ שבגל תנמ לע רנימסה

 תוטישב םג רמוח שופיח ירושיכ חותיפ ךות ימדקא רקחמ לוגרתו דומיל .חותפ ןויד וילע ולהניו התיכה ינפב

 דקמתי ןודנ םהב םיאשונה ןווגמ .טנדוטסה לש תרוקיבה ןחבמב ותרבעהו ומוכיס ,ותנבה ,ודוביע ,תורז טפשמ

 ימואלניבה טפשמה תורוקמ :תויללכ תוידסומ תולאשב ןיב .יבמופה ימואלניבה טפשמה לש םינוש םימוחתב

 ךותל יבמופה ימואלניבה טפשמה תטילקו ,הנידמה תוירחא ,יבמופה ימואלניבה טפשמב םינקחשה ,יבמופה

 תוכיא יניד המחלמ יניד םדא תויוכז לע הנגהה ןוגכ תויטרקנוק תויגוס לש האוושהב ןיבו ,ימואלה טפשמה

 .יבמופה ימואלניבה טפשמה לע תיתרוקיב הבישחל תועגונה תויגוסו הרגסה יניד הריגה יניד םיה יניד הביבסה

 .קימעמ רקחמ וילע בותכיו הצרמה ידי לע רשואיש רחא אשונ וא ןלהל םייונמה ןיבמ אשונ רחבי טנדוטס לכ

 לע ורחבייש םימוחתב התיכה ינפב םהלש רקחמה ירקיע תא םיטנדוטסה וגיצי רטסמסה לש היינשה תיצחמב

 .רנימסה תליחתב םדי

 .יבמופ ימואלניב טפשמ ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 ,Issues in Substantive Criminal       Lawיתייארו ינויד ,יתוהמ ילילפ טפשמב תויגוס    704410-1

Procedural Law and Evidence Law 

 'ב רטסמס                           ז"נ 2                        ס"ש 2                        ףודרה ףסא ר"ד    

 :רנימסה ריצקת

 טפשמלו ינוידה טפשמל ,יתוהמה טפשמל לצפתמ אוה .טפשמה לש םיבושחה םיפנעהמ ונה ילילפה טפשמה

 יתרוקיב רקחמ דדועל המגמב ,םיפנעהמ דחא לכב תורחבנ תויגוס גיצי ןוירנימסה .וידיקפתו ףנע לכ ,יתייארה

 .םתוא ןיינעמה ףנעב םיטנדוטסה לש

 .םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד
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_____________________________________________________________________________ 

  Islam and Judaism: The Overlapping Laws תוכלהה שגפמ :תודהיו םאלסיא   702530-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                         ןוזביל ןועדג ר"ד

 :רנימסה ריצקת

 םיווקה לע דומענ תישאר  .טפשמה תוטיש יתש ןיב  תוושמה תויטפשמ תויגוסב ןודל איה רנימסה תרטמ

 תוליעפה ימוחת לכ יוסיכ ;תולגתהה ינפל וגהנש  םיגהנמ לש םיכשמה ;תיהולא תולגתה :םהיניב םיפתושמה

 תונורקע ;יטסיאוזאק ןייפאמו ישיא יפוא ;הנידמ ןיבל תד ןיב הדרפה רדעה ;הנידמל המדק הכלהה ;תישונאה

 הנבמה ןיב רשק ;יזכרמה םרזהמ ושרפש תועונת ;ערמ רוסלו בוטה תושעל יוויצה ;טפשמלו הכלהל םיפתושמ

 ,דחאה :םיטביה ינשב דקמתת האוושהה .קוחה תוחתפתהו הירוטסיהה ןיבו  תיטפשמה תרוסמהו יתרבחה

 תוטישה יתש ןיב המייקתהש תידדהה הקיזב ןוידה תא דקמיש ירוטסיהה טביהה ,ינשהו ,תיטרואת האוושה

 ירוטסיהה טביהה .)סיסויבמס( הרבע ןכרדש תורוניצהו היתוכופהת ,היתוביס, התמצוע :הירוטסיהה תצורמב

 )תיעיבשה האמה( תונכשב ויח םימלסומו םידוהיש הפוקתב  םאלסאה תמקה םע ,ןושארה :םיבלש ינש ללוכ

 תפוקת הרקיעש  ,ימלסומ ןוטלש תחת טועמכ ויח םידוהישכ ,ינשהו ימלסומל ידוהיה ןוויכהמ התייה העפשההו

 רבעל תימלסומה טפשמה תטישמ העפשהה  ןוויכ הנתשה הבשו )הרשע תחאה דע תיעיבשה האמה( ,םינואגה

 ןוידה םיתיעל .תימלסומה הכלהה ןיבל ם"במרה ןיבש הקיזל שדקוי דחוימ ןויד .תידוהיה תיטפשמה הטישה

 הטישל הטישמ העפשהב ןוידה תא םיוולמה םיגולודותמה םיישקב ןודנ .הזב הז רזשנ םיטביהה ינשב

 ,Human age ומכ תויגולודותמה תולאשל םירושקה דוסי יגשומב ןודנ .המויק לע םיעירכמה םילוקישבו

Lingua Franca, State of Symbiosis ,Legal Transplant.. הירואיתה :םירושימ השולשב השעית האוושהה 

 תלאשב ןודנ רתיה ןיב ןושארה רושימב .וימוחת ןווגמ לע יביטיזופה טפשמהו  תיטפשמה תורפסה ,תיטפשמה

 יכרדו יתכלהה קסיהה יכרד ,תוטישה יתשב םייטפשמ תורוקמ ,הפ-לעבשו בתכבש הרות ,תקולחמל סחיה

 טפשמה תורפס רושימב .דועו יתדה ןידב תרחא תד ןב לש ודמעמ ,רשויו ןיד ,תיטפשמ המרעה ,תונשרפו הקיספ

 תימלסומה הכלהל תדחוימה תורפס :תיטפשמה הריציב םילדבהב :תוטישה יתש ןיב הליבקמה תורפסב דקמתנ

 הריציב תוליבקמבו )הכלהה ישרוש עדמ( הקפלא לוצא ,)ליח( תיטפשמ המרעה תורפס ,חוסנמו חסאנ

 תובוח תורפסו ,)ףאלת'כא( םיקוליחה תורפס ,)טורש( תורטשה תורפס ,תויתכלהה תויפרגונומה :תיטפשמה

 תובושתה תורפסבו תונושה היתורוצ לע םיקספה תורפס לש התעפוה תישארב ןכ ומכ )י'צאקלא בדא( םיניידה

 ךורענ יביטיזופה טפשמה רושימב .תיטפשמה הריציב תוליבקמלו םילדבהל םירבסה עיצהל הסננ .דועו ,)יואתפ(

 ,ןואימ ,ןיאושינה ליג ,ןישוריגו ןיאושינ ,רהומ( החפשמ ,תונרצמ ,תוברע :ןוגכ ,םינוש טפשמ ימוחת ןיב האוושה

 ,ןישנוע ,לגר תטישפ )תודעו העובש( ןיד ירדסו הרודצורפ ,ללכב השיא דמעמו )רבועה לש יטפשמה דמעמ ,תדרומ

 םינמזב ,היפלש 'הפילקו ןיערג' הנכמ ינא התואש ,תחאה :תועפות שולש לע דומענ וז תרגסמב .הינידו המחלמ

 יפואהמ האצותכ ,תידוהיה הכלהב 'תופילק' שבל םינשה תצורמבש תוטישה יתשל ףתושמ ןיערג היה םימודק

 ימלסומה טפשמה לש יטטסה יפואה תמועל ,םייתריצי םייטפשמ תורוקמב ותרכהו ידוהיה טפשמה לש ימנידה

 ,היינשה .)תואמגוד המכב ןודנ( ירוקמה וניערגב ןארקב אבומל ןמאנ ראשנו  הלא ןיעמ תורוקמב ריכה אלש

 רזחו הב חתפתה תימלסומה הכלהל תידוהיה הכלההמ לאשוה יטפשמ דסומ ויפלש 'רזוחה ןוזיהה' תירואית

 )הרשע תחאה דע תיעישתה האמב( לבב ינואג  וליגש תובשחתהה ,ישילשהו ,תידוהיה הכלהה לע ויטרפב עיפשהו

 תורוקממ םיטסקט תאירקב םיתיעל הוולי רנימסה .םטפשמ תטישבו םתדב םימלסומב הכלהה תקיספב
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 תיטפשמ תורפס תמייק .ירבע םוגרת דמעוי תיברע יארוק םניאש םידימלתה תושרל .םימלסומו םידוהי

 םיאשונ ןווגמ ועצוי רנימסה יפתתשמל .רנימסה יפתתשמ תעידיל אבותו תילגנאל המגרותש תיסאלק תימלסומ

 .םתדובע תביתכל

 .ימלסומ טפשמ וא ירבע טפשמ ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

  Alternative Dispute Resolution   תויפולח םיכרדב םיכוסכס בושיי 703410-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                         ןורפע לעי ר"ד                 

 :רנימסה ריצקת

 .תיטופיש הערכהב םימייתסמ םניא םיכוסכסה בור ,טפשמה יתבל הנש ידמ תושגומה תוברה תועיבתה ףא לע

 .םידדצה תמכסה לע םיססובמ םבור ,םיכוסכס בושייל םייפולח םינונגנמב הרכהה הרבג םינורחאה םירושעב

 וא Alternative Dispute Resolution – תילגנאב וא ,המכסהב םיכוסכס בושייל םינונגנמ( ב"סימה ינונגנמ

ADR( ךילהל םידדצה תא תובייחמ רשא ,תושדחה ןידה רדס תונקת לש ןתקיקח םע תיתועמשמ הפיחד ולביק 

 ןווגמ םג םימייק ,ילארשיה קוחב םירכומה ADR-ה ינונגנמ דצל .םהב שומישה תורשפא תא לוקשל יטופישה

 ףא לע ,קוחב הרכה ולביק םרט רשא םיפסונ םינונגנמ םיחתפתמו ,םיכוסכס בושייל םייתרוסמ םינונגנמ לש

 םיכוסכס בושייל תופולחה ןווגמ תא םיטנדוטסל ףושחי רנימסה .םלועב םירחא תומוקמב שומיש םהב השענש

 הכימת לביק ADR ינונגנמב שומישהש הדבועה רואל .םהב תוכורכה תוירטשמהו תויכרעה תולאשה תאו

 הרבג תונורחאה םינשב ,ףסונב .םהב תיבטימ תואצמתהל הבר תובישח שי ,תושדחה ןידה רדס תונקתב קוזיחו

 .ןידה יכרוע תכשל לש הכמסהה תוניחבב םיכוסכס בושייל תופולחה יאשונב תולאש לש ןתללכה תיתועמשמ

 יפוסה ןויצהמ 20% היהי ןחובה לש ולקשמ .םוחתל םייטנוולרה םינידב תואצמתה ןחוב לולכי ןוירנימסה ,ךכיפל

 םיקוקיח תמישר יפ לע ,תיאמצע היהת ןחובל הדימלה .)םירוגס םירפס( הכשלה תוניחב תנוכתמב ךרעי אוהו

 .סרוקה רתאב םסרופתש

 .יחרזא ןיד רדס ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

    Constitutionalism without a Constitution                                                 הקוח אלל תויתקוח 701590-8

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                         דתו דמחומ 'פורפ

 :רנימסה ריצקת

 ,הבותכ הקוח לש הרדעה רואל דחוימב ,לארשי תנידמב יתקוחה טפשמה לש תשדוחמ הניחבב וניינע הז רנימס

 תניחב ךות ,לארשי תנידמב יתקוחה טפשמב ושרתשה רשא דוסי תולכשומל תושרדיה וב רקיע .ינללוכ ךמסמכ

 תשרפב הזרכוהש יפכ ",תיתקוחה הכפהמ"ה זאמ םינש 20 -מ רתוי ףולח רואל דחוימב ,הלא תולכשומ לש ןפקות

 תויברעמ טפשמ תוטישב דחוימב ,הוושמה טפשמב תוליבקמ תויתקוח תויוחתפתה רואל ןכו ,יחרזמה קנב

   .תומדקתמ



43 
 

 .יתקוח טפשמ ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 םדא תויוכזו תונלבוס ,היטרקומד :ןוירנימס  704430-1

       Seminar on Democracy, Tolerance and Human Rights 

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                        וטניפ לטימ ר"ד                  

 :רנימסה ריצקת

 תויתד תוקיטקרפ לש רשקהב ,לשמל ,תרכזומ איה .תועוסש תויטרקומד תורבחב יזכרמ ךרעכ תספתנ תונלבוס

 ןוגכ תוינוליח תוקיטקרפ לשו תירוביצ הרובחתב םירבגל םישנ ןיב הדרפהו הלער תשיבל ןוגכ תקולחמב תויונש

 היפוסוליפב תונלבוס גשומל ונתינש תונושה תוקדצההו תויונשרפה תא דמלנ רנימסב .היפרגונרופו הוואגה דעצמ

 םיאשונב רקיעב םילארשי ןיד יקספב תונלבוס גשומל ונתינש תונושה תויונשרפה תא ןחבנ ןכמ רחאל .תיטילופ

 לע דמלנ דוע .היטרקומד חנומה ןיבל תונלבוס ןיב סחיה לע דומענ .היפרגונרופו תושגרב העיגפ ,תדה שפוח לש

 תונלבוס לע הנגהב ןויוושל תוכזהו תדה שפוחל תוכזה ,יוטיבה שפוחל תוכזה ןוגכ ,תונוש תויוכז לש םידיקפתה

 תובר םימעפ לבגומ םג ךא ,היטרקומדו תונלבוס םשב תובר םימעפ קדצומ יוטיבה שפוח ,לשמל ךכ .היטרקומדו

 לאשנ .םינוש םיכרעב םיקיזחמה םדא ינב ןיב ןויווש םשב תובר םימעפ תקדצומ תונלבוס .םיכרע םתוא םשב

 םג קידצמ ןויווש םאה וא ,אטבתהל תילילש תוריח הרקיעבש תיביסאפ תונלבוס קר קידצמ ןויווש םאה

 רתוי תושלח תוצובק םירידמו ןויוושב םיעגופה תוקיטקרפו םייוטיב תללושש ,הנידמה דצמ 'תיביטקא' תונלבוס

 תוצובק לש תוקיטקרפ םלוא ,תדה שפוחל תוכזהמ קלחכ תובר םימעפ תונבומ היטרקומדו תונלבוס .הרבחב

 ,תורחא תויתד תוצובק לש תדה שפוח יפלכ תוינלבוס ןניא ,תדה שפוח ידי לע תונגומ הרואכלש ,תומיוסמ תויתד

 .)םיטועימ ךותב םיטועימ( ןכותב תושלח תוצובק יפלכ תויטרקומד אל תומרונ תוגיהנמ ףא םיתיעלו

 .םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 הקיקחה לש תילכלכה הקיטילופה 703440-1

       The Economic Politics of Legislation 

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                               ןינומ ילנ 'פורפ

 :רנימסה ריצקת

 .לארשי לש תילכלכה הקיקחה ירוחאמש יטמולפידהו יטילופה ,ילכלכה עקרה לע דומלל איה ןוירנימסה תרטמ

 םירגתאה תא חתנל ידכ ,תירוטסיה הביטקפסרפב לארשי לש ילכלכה תוחתפתהה ךילהת תא ןחבי ןוירנימסה

 תאו יחכונה הבצמ תא ,התלכלכ תא ובציעש תוינוטלשה תוטלחהה תא ,הנידמה םוק זאמ הינפב ודמעש

 לש רקחה תודובעל תיתשתכ תאז לכ .תיטמולפידו תיטילופ ,תילכלכ הניחבמ םויכ הינפב םידמועה םירגתאה

 תליחתב .ילארשיה ןידהמ קלח םיווהמה ,םיילכלכ םיקוח ןיבל הלא םינותנ ןיבש רשקב ודקמתיש ,םיטנדוטסה

 .תוינוירנימסה תודובעה עוציבל תויחנה ורסמייו ןוירנימסה יאשונ וגצוי םהב םישגפמ 4 ומייקתי ןוירנימסה
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 4 ומייקתי רטסמסה ףוס תארקל .הצרמה יווילב שרדנה רקחמה לע ודקשי םיטנדוטסה רטסמסה ךשמהב

 תארקל םהירבחמו הצרמהמ בושמ ולבקיו )טרפר( םרקחמ תוריפ תישאר תא וגיצי םיטנדוטסה םהב םישגפמ

 .תינוירנימסה הדובעה תביתכ

 .םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Seminar on Corporates and Communities                                                 תוליהקו םידיגאת 704450-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                             ןובטיס רפוע ר"ד

 :רנימסה ריצקת

 ,תיתרבחהו תיטילופה ,תילכלכה ותמצוע .21-ה האמה לש רתויב עיפשמה יתרבחה דסומה אוה יקסעה דיגאתה

 קוסעי ןהבש תונשי-תושדח תולאש לש הרדס םיפיצמ ,ונתאמ דחא לכ לש םוימויה ייחב תבחרתמה ותוחכונ דצל

 והז אמש וא תוינמה ילעב יחוור תא אישהל קר דעונש ילכלכ דסומ אוה יקסעה דיגאתה םאה :ןהבו ,ןוירנימסה

 יקסעה דיגאתה ןיב םייוארהו םימייקה ןילמוגה יסחי םהמ ?ולש ןיינעה יקיזחמ ללכל ביוחמה יתרבח דסומ

 אמש וא ידיגאתה א"נדב יתמא יוניש תאטבמ "תידיגאת תוירחא" םאה ?לעופ אוה הברקבש הליהקה ןיבל

 דיגאתהמ תונתשמה תויתרבחה תויפיצל םימיאתמ ידיגאת לשממ לש םימגד וליא ?ינצ"חי לולעתב רבודמ

 ?תידיגאתה הריזה תועצמאב םג יתרבח יוניש םדקל ןתינ םאה ?םדא תויוכזל דיגאת ןיב המ ?יקסעה

 .םידיגאת יניד ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

 Comparative Private Law                                                                         יתאוושה יטרפ טפשמ 704470-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                                            רנרל ולבפ 'פורפ

 :רנימסה ריצקת

 טפשמ תוטיש לש ןהיתונורקע  לומ לא יטרפה ילארשיה טפשמב תונוש תויגוס קודבל איה רנימסה תרטמ

 לבוקמה טפשמה ,ילטנניטנוקה טפשמה לש ותעפשה בקע תברועמ הטישכ רדגומ ילארשיה טפשמה .תורחא

 תא קודבל ןיינעמ וז הדבוע רואל .)ירצונהו ימלסומה טפשמה םג לבא ,ירבעה טפשמה רקיעב( יתדה טפשמהו

 השיג .תורחא תונידמב בצמה ןיבל ילארשיה טפשמה ןתונש םימיוסמ תונורתפ ןיב ןוימדה תאו םילדבהה

 ןודנ רנימסה ךרואל .םלועב שחרתמו ךלוה רשא טפשמה תדחאה ךילה חכונ דחוימב דואמ הבושח תיתאוושה

 יתאוושה חותינל עיגהל ןתינ ןהב תויגוסבו םינושה הקיקחה תורוקמב ,ילארשיה יטרפה טפשמה תוחתפתהב

 וא אשונ רוחבל ושקבתי םיטנדוטסה .תונמאנ ,תולעב תרבעה ,תונלשר ,תואווצ ,הנתמ ,הזוח תתירכ ןוגכ הרופ

 .תוימואלניב תונמא וא תורחא טפשמ תוטישב תוננובתה םע םחתנלו ילארשיה טפשמב הלאש

 .םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 
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 The Right against Self-Incrimination                                            תימצע הללפה ינפמ ןויסיח 704440-1

 'א רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                ור'גנס יאטיק תניר 'פורפ                 

 :רנימסה ריצקת

 רוקמ שמשלמ םימשאנו םידושח רטופ אוה הבחרה ותועמשמב .ןימוי קיתע אוה תימצע הללפה ינפמ ןויסיחה

 תרוקיב ודגנ החתמנ ,םדצל .ןויסיחה לש ותקדצהל ולעוה םינוש םילאנויצר .םדגנ תולילפמ תויאר תקפסאל

 הקיתשה תוכז ןיב רשקה ;תימצע הללפה ינפמ ןויסיחל ירוטסיהה עקרה ומכ םיאשונ לע דומענ ןוירנימסב .הבר

 שופיח ינפמ הנגהל תוכזה ;הקיתשה תוכזל םיגירח ;הקיתשה תוכז לש היתוקדצה ;תימצע הללפה ינפמ ןויסיחל

 ךרוצל רצעמ ;םיימיטיגלו םירוסא הריקח יעצמא ;האדוהה תוינוצר תשירד ;םיכמסמ תריסמ ינפמו ףוגב

 הלועפ ףתשל בוריסמו הקיתשמ תולילפמ תונקסמ קיסהל תורשפאה ;רוגנסב רוצע לש תוצעוויהה תוכז ;הריקח

 .קוחה תפיכא תויושר םע

 .ילילפ ןיד רדס ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד

_____________________________________________________________________________ 

   ןיקיזנב םידחוימ םיסרטניא לע הנגה 702150-1

 Protecting Special Interests in Tort Law 

 'ב רטסמס                         ז"נ 2                        ס"ש 2                     ןורדג רמת 'פורפ                  

 :רנימסה ריצקת

 תרוקיבה ןחבמב ותרבעהו ומוכיס ,ותנבה ,ודוביע ,רמוח שופיח תולוכי חותיפ ךות ימדקא רקחמ לוגרתו דומיל

 – םידחוימ םיסרטניא לע תיקיזנ הנגה יאשונב רבד לש ורקיעב דקמתי ןודנ םהב םיאשונה ןווגמ .טנדוטסה לש

 םיילכלכ םיסרטניא ןהו ,הימונוטואהו תויטרפה ,בוטה םשה ,דובכה לע הנגה ומכ ,םייתרבחו םיישיא ןה

 טפשמב תויוכזה חיש :םירחא תוירחא תורוקמ םיקינעמ םתוא הנגהל התאוושה ךות ,םינווגמ  םיירחסמו

 התוהמב הנוש הלא םיסרטניאל תקנעומה הנגהה םא קודבנ .דועו תירחסמ תורחת ,היצלוגר יניד ,יתקוחה

 ורחביי רקחמה יאשונ .םרוקמב ןיקיזנה יניד וחמצ הכותמש שוכרהו ףוגה לע תינרמשה הנגההמ היללכבו

 .ולש םיאצממה ירקיע לע טנדוטס לכ הצרי ומויסב .רנימסה תליחתב

 .םיזוח יניד ,ןיינק יניד ,ןיקיזנ יניד ;םדקתמ יטפשמ רקחמ :םדק תושירד


