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סדנאות משפטיות
_____________________________________________________________________________
Moot Court

משפט מבוים
פרופ' מוחמד ותד
תקציר הקורס

במסגרת קורס זה נבחרים שישה תלמידים מצטיינים ,לפי קריטריונים אקדמיים פורמאליים ומהותיים ,אשר
ייחשפו לעולם שלם של תורת הטיעון המשפטי ,בכתב ובעל-פה .לשם כך יתבקשו התלמידים המשתתפים באירוע
זה לקרוא חומרים משפטיים ולבר-משפטיים ,אשר אמורים לשפר את כישורי הטיעון המשפטי שלהם .בנוסף,
בגדר הקורס יבקרו התלמידים בבתי משפט בישראל ,יצפו בדיונים משפטיים ואף יקראו כתבי טענות שהוכנו
על-ידי משפטנים .כמו כן ,ירצו בפני התלמידים שופטים ,פרקליטים ,סנגורים ואנשי אקדמיה ,אשר להם טביעת
אצבע מיוחדת בנושא הטיעון המשפטי ,בכתב ובעל-פה .במקביל לפעילות האקדמית דלעיל ,יידרשו התלמידים
המשתתפים בקורס להכין טיעונים משפטיים בכתב ,ביחס לאירוע משפטי אותו יחבר מרצה הקורס ,ואף להביא
את טיעונים האמורים בעל-פה בפני הרכב שופטים ,באירוע רשמי וחגגי אשר יתקיים בסוף שנת הלימודים.
המשתתפים בקורס ייבחנו על-ידי המרצה ,בהתאם לקריטריונים אקדמיים ,המבוססים על מצוינות אקדמית,
פורמאלית ומהותית .יצוין ,כי הקורס מבוסס על עבודה עצמית ואינטנסיבית של המשתתפים ,והחומר המועבר
להם במפגשים הפרונטליים המעטים שיתקיימו הוא כללי בלבד .מצופה מהסטודנטים להתקדם בעבודת ההכנה
לאירוע המסכם בזמנם הפנוי ,תוך ליווי של מרצה הקורס ,מבלי שיוקדש לכך מועד מוגדר במערכת שעות
הלימודים.
_____________________________________________________________________________
סדנת שופטים ושפיטה Judges and Judgment Workshop
ד"ר אלעד שילד
תקציר הקורס
במהלך שנת הלימודים יוצמדו הסטודנטים הנבחרים למשך שנת לימודים שלמה לשופטים בבתי המשפט
השונים המשתתפים בפרויקט במחוז צפון .הסטודנטים הנבחרים יסייעו בעבודה המשפטית שעל סדר יומו של
השופט .כל סטודנט יחויב בנוכחות של שמונה שעות לפחות מדי שבוע בלשכת השופט (שעות שעון) ,בשני בקרים
או ביום מרוכז אחד ,וזאת בתיאום מראש עם השופט ובכפוף לצרכיו של השופט .על הסטודנט להיות נוכח
במהלך כל שנת הלימודים (שני סמסטרים) ,למעט בתקופת החופשה בין הסמסטרים שבה נערכים מבחנים בבית
הספר ובתיאום עם האחראים על הסדנה ועם השופט עצמו .אחת לחודש במהלך השנה יגיש כל סטודנט דו"ח
מפורט על העניינים בהם התמקד במסגרת פעילותו בלשכת השופט .בנוסף ,במהלך השנה יגיש כל סטודנט עבודת
מחקר .נושא העבודה ייגזר מתכניי התיקים בהם עסק הסטודנט במהלך עבודתו ובתיאום עם מנחי הסדנה.
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בעבודה יושם דגש על ההיבט האקדמי-מחקרי .ציונו של הסטודנט בסדנה ישוקלל על בסיס עבודת המחקר
האמורה וכן על סמך דו"חות שיוגשו על ידי השופטים ויפרטו את תכניי עבודתו של הסטודנט ואת כישוריו כפי
שבאו לידי ביטוי במהלך עבודתו בכל הקשור לכושר הניתוח האקדמי שלו ,לרמת ההשקעה ,לרצינות ולהתמדה,
וכן בהתאם להערכתו של מנחה הסדנה.
_____________________________________________________________________________
Workshop- Patient's Rights

הסדנה לזכויות החולה
פרופ' תמר גדרון
תקציר הקורס

הסדנה תעסוק בהיכרות עם מכלול ההיבטים שמצריכים יישום שיקולי אתיקה ,מוסר ומשפט במערכת יחסי
מטפל מטופל במובנה הרחב .הזכות לבריאות ,הזכות לשיווין ,הזכות לפרטיות ,הסכמה מדעת ,טכנולוגיות
מתפתחות :בחירת מין העובר ,הרצפה גנטית ,הנדסת מזון ,חיסונים ,שיבוט ועוד .נדון בסוגיות הללו מנקודת
מבט משולבת רב תרבותית .באמצעות הרצאות אורח ומפגשים עם סגל מערכת הבריאות -בתי חולים וקופות
חולים -נאתר סוגיות המצריכות התייחסות מיוחדת ,משפטית או אתית .כל קבוצת סטודנטים תנתח בעיה
מוגדרת ותכין חוות דעת או ניר עמדה באחת הסוגיות שאותרו .לחוות הדעת ולניירות העמדה יהיה היבט
תיאורטי וגם יישומי והכנתם תחייב מפגשים אישיים עם אנשי רפואה ומטופלים והיכרות ראשונית עם השדה
הקליני.
_____________________________________________________________________________
Criminal Law Litigation Workshop

סדנת ליטיגציה פלילית

ד"ר זאיד פלאח
תקציר הקורס
הסדנה עוסקת בניהול ההליך הפלילי ,הלכה למעשה ,בבית המשפט ומטרתה לקרב את הסטודנטים לעולם
האמיתי של העשייה המשפטית בתחום המשפט הפלילי .ההרצאות תעסוקנה בהיבטים מרכזיים של הליטיגציה
הפלילית ,החל מהגשת התלונה במשטרה ופתיחה בחקירה משטרתית ,מעצר ימים ,הגשת כתב-אישום ,בקשת
מעצר עד תום ההליכים ,הסדר טיעון ,ניהול הוכחות ,חקירת עדים ,סיכומים ,הכרעת דין ,טיעונים לעונש ,גזר
דין ועוד .ההרצאות תכלולנה גם הפניות לחקיקה ולפסיקה ,אבל יודגשו ההיבטים המעשיים .הסדנה תתנהל
באופן הבא :בחלק הראשון של השיעור תינתן הרצאה פרונטאלית ,ובחצי השני – תיערך סימולציה בהשתתפות
הסטודנטים ,בנושא השיעור ,זאת למעט שיעורי המבוא והסיכום .הסדנה כוללת סיור לבית המשפט וצפייה
בדיונים מתנהלים.
_____________________________________________________________________________
Civil Law Litigation Workshop

סדנת ליטיגציה אזרחית

עו"ד ד"ר פנינה ליפשיץ-אבירם ועו"ד איתן לדרר
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תקציר הקורס
מטרת הסדנה לקרב את הסטודנטים לעולם האמתי של העשייה המשפטית בתחומי המשפט האזרחי.
פרקליטים מפרקליטות מחוז צפון (אזרחי) ,בעלי ניסיון עשיר בניהול תיקים בבתי המשפט השונים ,יעבירו
הרצאות ותרגול במתווה של סדנה שמטרתה היכרות מקרוב עם עולם הליטיגציה האזרחית והתנסות אישית.
ההרצאות תעסוקנה בהיבטים מרכזיים של הליטיגציה האזרחית ,דוגמת חיבור כתבי טענות ,הכנת תצהירים,
החקירה הנגדית ,סעדים זמניים ,חיבור שאלונים ,כתיבת סיכומים ועוד.
ההרצאות יכללו גם הפניות לחקיקה ולפסיקה ,אבל יודגשו ההיבטים המעשיים בהתבסס על ניסיונם של
הפרקליטים .אין המדובר בעבודה על מסמכי אמת מתיקי הפרקליטות (דוגמת קליניקה) ,אלא בתרגול במסגרת
אירועים שיחוברו לצורך זה .הסדנה תשלב הרצאות של פרקליטים בנושאים שונים של ליטיגציה ומטלות
עצמיות של הסטודנטים בהדרכת הפרקליטים.
_____________________________________________________________________________
Administrative Law Litigation Workshop

סדנת ליטיגציה מנהלית

פרופ׳ איריס קנאור ועו"ד איתן לדרר
תקציר הקורס
הייצוג בהליך מנהלי מתחיל בשלב שלפני ההגעה לבית המשפט .הוא כולל לעיתים הופעה בפני הרשות המחליטה,
כדי לשכנעה בקבלת ההחלטה המתאימה ,בהתאם לחקיקה והנהלים הרלוונטיים .בהמשך ,הוא כולל הייצוג
תקיפה של ההחלטה המנהלית בערכאות השיפוטיות השונות – באמצעות ליטיגציה מנהלית – הנעשית במסגרת
הליכים וסדרי דין שונים מההליכים בערכאה האזרחית הרגילה .מטרת הסדנה להקנות לסטודנטים ידע וכלים
בליטיגציה בתחום המשפט המנהלי על שלביו השונים כאמור ,וזאת באמצעות פרקליטים מפרקליטות מחוז
צפון (אזרחי) ,העוסקים במשפט המנהלי ,בעלי ניסיון בניהול הליכים בביהמ"ש"ש לעניינים מנהליים ,אשר
יעבירו הרצאות ותרגול במתווה של סדנה .ההרצאות תעסוקנה בהיבטים מרכזיים של הליטיגציה המנהלית,
דוגמת כתיבת מסמך טענות בשימוע (בשלב שלפני קבלת ההחלטה המנהלית) ,כתיבה וניסוח החלטה מנהלית
סבירה ומידתית ,כתיבת כתב עתירה ,כתב תשובה ,עיקרי טיעון ,אומנות הטיעון בעל פה ועוד .במקביל ,יושם
דגש על נקודות מרכזיות בליטיגציה המנהלית ,כגון איתור הערכאה הנכונה לתקיפת ההחלטה המנהלית ,מיצוי
ההליכים (מיצוי זכויות ערר וכו') ,עמידה בתנאי סף כגון העדר שיהוי ,מעמד ,ניקיון כפיים ,סמכות מקומית
/עניינית ועוד .ההרצאות יכללו גם הפניות לחקיקה ולפסיקה תוך מתן דגש על ההיבט הפרקטי בליטיגציה.
_____________________________________________________________________________
Workshop on International Trade Law

סדנה בדיני הסחר הבינלאומי

פרופ' נלי מונין
תקציר הקורס
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הסדנה מיועדת להקנות מושגי יסוד בתחום משפט הסחר הבינלאומי ולתאר את המסגרות המסדירות את הסחר
הבינלאומי ,שהוא ממניעי הכלכלה העולמית בעולם גלובלי .הסדנה תתייחס ,בין השאר ,לתהליכי קבלת
ההחלטות בתחום זה ,המושפעים משיקולים כלכליים ,מדיניים ופוליטיים ,לתהליך הגלובליזציה כגורם מניע
להתפתחויות בתחום הסחר העולמי ,למקומה של מדינת ישראל בתמונת הסחר העולמי ולהשפעתם של הסדרים
בינלאומיים שמדינת ישראל צד להם על חיי היום-יום של איש העסקים .הסדנה תתמקד במיוחד בהסכמי ארגון
הסחר העולמי ,בהסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת המשפטית לסחר בין מדינות האיחוד האירופי.
____________________________________________________________________________
סדנת התביעה הפלילי Criminal Prosecution Workshop
ד"ר אסף הרדוף ועוה״ד אילנה ירושלמי
תקציר הקורס
קורס זה מאפשר התנסות מעשית בעבודת הפרקליטים ובהגנה על האינטרס הציבורי כמו גם על ערכים נוספים
וביניהם הגנה על כבוד האדם ,חירויות הפרט ,שוויון בפני החוק והגינות המנהל ,והכל למען שלטון החוק .לאור
חשיבותה של מערכת אכיפת החוק במבנה החברתי של מדינת ישראל ,ובהיות הפרקליטות אחד משלושת
הגורמים המרכזיים האמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל יש חשיבות רבה לאפשר לסטודנטים להכיר
מקרוב את תפיסות היסוד של הפרקליטות והדרך בה היא מיישמת אותן הלכה למעשה .לשם כך יעסוק קורס
זה ,בין השאר ,במבנה התביעה הכללית בישראל וסמכויותיה ,חזון התביעה הכללית ותורתה ,היחס בין עבודת
הפרקליטות לגורמים הנוספים העושים במלאכת אכיפת החוק וביניהם המשטרה ובית המשפט .הקורס יאפשר
מבט מקרוב על עבודתו היומיומית של הפרקליט לאורך כל ההליך הפלילי ,החל מליווי החקירה המתבצעת על-
ידי המשטרה ,דרך לימוד החומר הנאסף ,ההחלטה על העמדה לדין והגשת כתב אישום או סגירת התיק ,וכלה
בניהול התיק בבית המשפט .מעבר להרצאות העיוניות ,במסגרת הקורס ,יעבדו הסטודנטים באופן מעשי
בפרקליטות מחוז צפון .במסגרת זו תינתן להם האפשרות לקחת חלק בעבודת הפרקליטות ,להיות שותפים
להכנת תיקים ,להשתתף בראיון עדים ,לשוחח עם נפגעי עבירה ,ולהיות עדים לתהליכי קבלת החלטות .בנוסף,
יתלוו הסטודנטים לפרקליטים בהופעתם בבתי המשפט בסוגי ההליכים השונים ,כגון :דיונים בבקשות מעצר
עד תום ההליכים ,חקירת עדים בבית המשפט ,סיכומים ושלב הטיעונים לעונש .מלבד שעות השיעור במערכת
מחויבים הסטודנטים להגיע אל משרדי פרקליטות מחוז צפון (פלילי) בנוף-הגליל לימי לימוד מרוכזים במועדים
הבאים 18.3.2020 ,28.10.2020 :ו.10.6.2020-
_____________________________________________________________________________
Legal Practice

פרקטיקה משפטית
"המתמחה" – החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין
תקציר הסדנה:

מה שהופך אדם לאיש מקצוע מעולה היא יכולת החשיבה הרב מימדית .הדבר נכון במיוחד בעולם המשפטי
המתפתח החל משלב ההתמחות .שלב ההתמחות הוא שלב חשוב בחיים המקצועיים של עורך הדין .בשלב זה
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המתמחה חווה לראשונה את הפרקטיקה ,ונדרש לחשיבה רב מימדית .מטרתה של סדנה זו היא להציג בפני
הסטודנטים המצויים בשלבים מתקדמים של לימודיהם את השלב הבא בתהליך הפיכתם לעורכי דין – שלב
ההתמחות ,ולציידם בכלים המתאימים – פרקטיים ויישומיים – להשתלבות חלקה ומהירה בהתמחות
ולהצלחה מרבית בה .בסדנה זו יחוו הסטודנטים סימולציות בחיי המתמחה וילמדו כיצד למקסם את
יכולותיהם המשפטיות-מעשיות לקראת ההתמחות .זאת ,תוך שימת הדגש על הקריטריונים להפיכת מתמחה
למתמחה מצטיין ובכך להגביר את סיכוייו להשתלב בהצלחה במקצוע .הסדנה משלבת מפגשים פרונטאליים
ומשימות אינטרנטיות אשר על הסטודנטים לבצע בתקופות מוגדרות מהמחשב הפרטי שלו .הסדנה נועדה לפתח
את החשיבה המשפטית של מתמחה ,תוך הצבתו כבר בשלב זה באירועים ומקרים פוטנציאליים שיכינו אותו
לשלב הבא והקריטי בחייו המקצועיים – שלב ההתמחות .במסגרת הסדנה ישולבו תובנות רוחב הנוגעות לפיתוח
המיומנויות המעשיות החיוניות למתמחה ולאחר מכן לעורך הדין .לצד זאת ,בסדנה יילמדו תכנים אופרטיביים
מקצועיים בשלל ענפי המשפט .בנוסף ,כחלק ממערך ההכנה לבחינת סיום הסדנה ,יילמדו כללי מפתח ושיטות
עבודה והערכה בפתרון שאלות רב-ברירה ,המהוות חלק מחרכזי בבחינת ההסמכה ללשכת עורכי הדין.
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