ידיעון ביה"ס למשפטים
תואר שני
שנה"ל תשע"ז

שנה א'

מקצועות חובה

שנה א'
זכויות נושים בפירוק חברות
( 2ש"ס)
22-202

ד"ר מיכל הורוביץ

מטרת הקורס
לחשוף את התלמידים לחשיבה משפטית ביקורתית בנוגע להגנה המשפטית המוענקת
לעובדים במסגרת חדלות פירעון של חברה .במסגרת הלימוד הסטודנטים ילמדו על
זכויותיהם של עובדים שמעסיקתם נכנסה להליך של חדלות פירעון הן בנוגע לזכויות
הנשיה שלהם והן בנוגע לביטחונם התעסוקתי .הקורס יקנה לסטודנטים כלים לניתוח
סיטואציות משפטיות שבהם מעורבים נושים שונים המנסים להתחלק בעוגה של נכסי
החברה חדלת הפירעון והאיזון הראוי בין הנושים ,בעלי המניות וכד'.
הקורס משלב בין תחום דיני העבודה לתחום דיני החברות .קורס זה עוסק בסוגיות שונות כגון:
סוגי הנושים השונים הקיימים בעת פירוקה של החברה ובמסגרת הבראת חברות ,מהי ההגנה
הראויה לכל אחד מסוגי הנושים הללו :נושים מובטחים ,נושים בדין קדימה ,נושים רגילים ועובדי
החברה .מהן העקרונות על פיהם נוהגים בתי המשפט בפועל ,בנוגע לזכויות הנושים ,הן במסגרת
פירוק החברה והן כאשר נעשה ניסיון להבריא החברה.
העקרונות הנלמדים בקורס מבוססים הן על המשפט הישראלי ,והן על המשפט ההשוואתי
והבינלאומי – בעיקר בנושאים אשר טרם נדונו בארץ באופן מקיף וממצה.

תוצרי הלימוד:

 להציג את עיקרי עקרונות חדלות הפירעון של תאגיד והאפשרויות של פירוק מחד ושל הבראה
מאידך.
 להציג את סוגי הנושים השונים ,סדר קדימותם והאינטרסים של כל אחד מהם.
 להציג את זכויות העובדים בחברה סולבנטית ובהשוואה -לחברה שאינה סולבנטית וחברה
המנסה להשתקם ולא להתפרק.
 לבחון בביקורתיות את האיזונים הקיימים בין זכויות העובדים לזכויות שאר הנושים  ,כולל
הנושים המובטחים במצבים אלו.
 לבחון בביקורתיות את ההסדרים המשפטיים הקיימים בארץ בנושא ואת החסרים הרבים
בחקיקה בארץ.
 לבחון בביקורתיות את הפסיקה הנוהגת בסוגייה זו ,המהווה תחליף להסדר חקיקתי במקרים
רבים.
 להציג את המשפט המשווה לסוגיות השונות;

נושאי הלימוד:

כללי -פירוק והבראת חברות
סוגי נושים והאינטרסים שלהם
מפרק מנהל מיוחד ונאמן
מעמד הנושים השונים בפירוק חברה
מעמד הנושים השונים בהבראת חברה

חובות הקורס:

חובות/דרישות/מטלות :בחינה סופית
מרכיב הציון הסופי :סוג הציון:
שיטת הבחינה:
בחינה סופית:

ציון מספרי
ספרים פתוחים
200%

שנה א'
עסקאות מימון ואמצעי תשלום
( 2ש"ס)
22-200

ד"ר עמיחי קרנר
אתר הקורס:

לא מתוקשב .האתר נועד לשמש מענה לשאלות של הסטודנטים ולתשובות עליהם במהלך
הלימודים ,ולפני מועדי הבחינות.
מטרות הקורס:
חשיפת הסטודנטים לדיונים בשאלות הקשורות לשימוש שנעשה באמצעי התשלום השונים
על ידי תאגידים ויחידים .הקורס יקנה לסטודנטים את הכלים שבעזרתם הסטודנטים
יוכלו לעמוד על הבעיות המשפטיות הנפוצות במהלך השימוש באמצעי התשלום השונים.
ההוראה תעשה תוך דיון וליבון של אמצעי התשלום השונים הקיימים במשק חופשי .נציג
את חשיבותם של אמצעי התשלום והשיקולים המשפטיים והכלכליים העומדים ביצירת כל
אמצעי תשלום והמנגנונים המשפטיים שנוצרו בחוק ובפסיקה לאכיפת אמצעי התשלום.
תוכן הקורס:
חלקו הרא שון של הקורס יעסוק בלימוד הבעיות המשפטיות שמתעוררות בכל אחד
מאמצעי התשלום השונים .כגון:
בנקאיות ,אשראי דוקומנטרי וקיזוז.

מזומן ,המחאת זכות,

כרטיסי אשראי ,העברות

בחלקו השני של הקורס נערוך השוואה בין אמצעי התשלום השונים ונעמוד על הבעיות
המשותפות כמו סופיו ת התשלום ,זקיפת תשלומים ,מועדי התשלום ,זכות עקיבה וכיוצ"ב.

חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות/דרישות/מטלות :על הסטודנט לקרוא את רשימת הקריאה המפורטת במקורות
אותם יש לקרוא לקראת כל אחד מהשעורים .תדפיס מן המאמרים נמצא בקובץ המקורות
של הקורס בספרייה.
מרכיבי הציון הסופי :סוג הציון :ציון מספרי
שיטת הבחינה :ספרים סגורים
בחינה סופית 200 :אחוז ממרכיב הציון סופי.

שנה א'
רגולציה בהקשרים מסחריים
( 2ש"ס)
עו"ד ציפי איסר-איציק

22-209

מטרת הקורס:
היא לפתח בקרב הסטודנטים הבנה מעמיקה של תחום הרגולציה כפי שהיא משתקפת באקדמיה
ובפרקטיקה ,ולהעניק להם כלים לניתוח ביקורתי של תופעות המתרחשות במסגרתה.
הקורס יכלול דיון במושגי היסוד החיוניים להבנת הזירה הרגולטורית :רגולציה ,רגולטורים,
מפוקחים וכיו"ב ,לאור ספרות הרגולציה האינטר-דיסציפלינרית ,מתחומי המשפט ,הכלכלה,
הניהול ועוד.
בקורס נעמוד על היבטיה השונים של הרגולציה ובהם ,בין היתר:
הצידוק לרגולציה :מתי נדרשת התערבות בשווקים ומתי הדבר טומן בחובו סכנה; תחרות
ואסדרת שווקים – מהי רגולציה של תחרות בכלל ואחרי חוק צמצום הריכוזיות בפרט; מערכת
היחסים בין הרגולטור למפוקח ומקומם של בתי המשפט במערכת זו לאור תיאוריות רגולטוריות
העוסקות בין היתר ,באינטרסים הפרטיים הפועלים בזירה הרגולטורית ,תופעות השבי
הרגולטורי ,הדלת המסתובבת ותורת הבחירה הציבורית; רגולציה בשווקים לא תחרותיים –
מונופולים טבעיים שוק ההון ,אנרגיה ומשאבי טבע וסביבה;
הקורס יערוך היכרות עם אסטרטגיות וכלים רגולטוריים המצויים כיום בשימוש בקרב
רגולטורים בישראל ובהם כלי ציווי ושליטה מסורתיים ,כלים רכים יותר מבוססי השוק ,רגולציה
הסכמית ,רגולציה עצמית ,רגולציה של גילוי ,תמריצים כלכליים ועוד.
הקורס ילווה בדוגמאות עדכניות ופרשות רגולטוריות אקטואליות מהזירה המסחרית והציבורית
בישראל .בין היתר ,נדון ברגולציה של תגליות אנרגיה ,של משאבי טבע וסביבה ,של מפעלים
מזהמים ועוד.
מרכיבי הציון הסופי:
שיטת בחינה :השימוש בחומר עזר מותר.
משקל הבחינה סופית.200% :
אתר הקורס באינטרנט:
מתוקשב בחלקו.

שנה א'
גישור בסכסוכים מסחריים
( 4ש"ס)
עו"ד תמר ברק

22-208

תאור הקורס

קורס הגישור עוסק בלמידה והתנסות מעשית בהליך הגישור ככלי יישוב סכסוכים
והתמודדות במצבי קונפליקט .בפרוץ סכסוך בין צדדים שונים עומדות לצדדים מספר
אלטרנטיבות כיצד ליישב את הסכסוך (בימ"ש ,מו"מ ישיר ,גישור ,E.N.E ,פישור ועוד).
בקורס ילמדו הסטודנטים כיצד לבצע הליך גישור מתחילתו ועד סופו באמצעות ארגז
כלים נרחב הכולל כלים של הקשבה – שאלת שאלות ,שיקוף ,ניסוח מחדש ,כלים לחשיפת
אינטרסים ,כלים למציאת פתרונות יצירתיים .לצד ארגז הכלים ילמדו נושאי רוחב כגון:
אתיקה ,צדדים שלישיים בגישור ,הליך המהו"ת ,אלטרנטיבות אחרות ליישוב סכסוכים
ועוד .בקורס יושם דגש לתחום המשפט המסחרי תוך שימוש בסימולציות בסכסוכים
עסקיים במורכבויות שונות.
הקורס מתנהל תוך שימוש בתרגילים ,התנסויות ,גישורים בדרך סימולציות ודיון פתוח.
כמו כן יושם דגש בקורס בנושא "תפקידו של עורך הדין כמייצג בהליכי הסכמה" .נושא זה
ייסיע לסטודנטים שיעסקו במקצוע עריכת הדין ,להתכונן ולדעת את תפקידם לצד הלקוח
בהליכי יישוב סכסוכים .לעומדים בכל דרישות הקורס ,תוקנה תעודת סיום קורס גישור
בסיסי.
מבנה הקורס
הקורס הוא קורס סמסטריאלי בהיקף של  4שעות סמסטריאליות.
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות מלוות בדיונים ותרגילים וכן חלוקה לקבוצות לצורך
סימולציות גישור בליווי מנחה מגשר מנוסה.
דרישות מוקדמות
אין
מרכיבי הציון
מבחן עם חומר סגור – 200%
נוכחות
הנוכחות בשיעורים היא חובה.
תנאי לגשת למבחן – נוכחות ב  22שעורים לפחות.
תנאי לקבלת תעודת סיום קורס גישור – נוכחות ב  22שעורים לפחות וציון עובר במבחן.

שנה א'
שיטות מחקר -

( 2ש"ס)

ד"ר דוד אלקינס

22-220

לתלמידי מסלול התיזה בלבד

מטרות הקורס:

הכנה לקראת כתיבה משפטית עצמאית ,הכרת מושגי יסוד בשיח המשפטי האקדמי
והתנסות ביישום כלי ניתוח מאסכולות משפטיות שונות בתחומי ההתעניינות של
המשתתפים.

תוכן הקורס:

בחלק הראשון של הקורס נעסוק במהותה ובמאפייניה של הכתיבה המשפטית
המחקרית על סוגיה השונים ונלמד את הקריטריונים האמורים להנחות את הסטודנט
בבחירת תזה .החלק השני של הקורס יוקדש למחקר אמפירי ונועד לאפשר לסטודנטים
לבנות טיעונים הנשענים על נתונים אמפיריים ולבקר בצורה מושכלת טיעונים של
אחרים הנשענים על נתונים אלה .בחלק השלישי של הקורס נבחן כלי ניתוח אשר
מקורם באסכולות השונות של עולם המשפט ונתנסה ביישום כלים אלה בתחום המשפט
השונים.

מהלך הקורס:

המשתתפים בקורס יידרשו לקרוא ספרות ולהכין עבודות אשר יש בהן יישום של החומר
התיאורטי בתחום המשפט בו הם עתידים לכתוב את התזה שלהם .הקריאה והעבודות
תשמשנה בסיס לדיון בכיתה.

אתר הקורס:

האתר של הקורס ישמש להעלאת חומרי לימוד והודעות .הסטודנטים נדרשים לבדוק
באופן שוטף את החומרים וההודעות שבאתר .הודעה אשר הועלתה לאתר תיחשב
כאילו נמסרה למשתתפים בקורס.

נוכחות:

בשל אופי הסדנה ,נוכחות בשיעורים היא חובה .היעדרויות ואיחורים יובאו בחשבון בעת
מתן הציון הסופי ואף עלולים להביא להוצאה מהקורס.

ציון:

לא יהיה מבחן בסוף הקורס .הציון יורכב כדלהלן:
הכנת העובדות (כ 6 -עבודות במהלך הסמסטר)
הצגת העבודות בעל פה
השתתפות בדיונים

04%
04%
04%

שנה א'
דיני ביטוח
עו"ד אהוד מוריה

Public Procurement Law

22-223

מטרת הקורס:
מטרת הקורס היא להציג את העקרונות המרכזיים של חוזה הביטוח המסחרי ,את יחסי
הצדדים לחוזה הביטוח ואת הדינים החלים עליו.

תוכן הקורס:
במסגרת הקורס נדון במאפיינים של חוזה הביטוח כמנגנון להעברת סיכונים מהמבוטח
למבטח ולפיזורם; ההתפתחות ההיסטורית של חוזה הביטוח; הצדדים לחוזה הביטוח
והשחקנים המרכזיים בשוק הביטוח בישראל; מערכת הדינים שחלה על חוזה הביטוח;
כריתתו של חוזה הביטוח; פרשנות חוזה הביטוח; זיקת ביטוח; חובות הגילוי וחובת
הזהירות של המבוטח; דמי הביטוח ותגמולי הביטוח; סייגים לחבות המבטח; ביטול
חוזה הביטוח ותרופות; התיישנות תביעת ביטוח; מרמה בביטוח; הפיקוח על הביטוח
והאתגרים המרכזיים עליהם הרגולציה מבקשת לתת מענה ועוד.

מרכיבי הציון:
מבחן בסוף הקורס  200% -מהציון.
המבחן ייערך עם חומר פתוח.

שנה א'
סכסוכים בין עורכי דין ללקוחותיהם ,מניעתם ויישובם
( 2ש"ס)
ד"ר מיכל עופר צפוני

22-222

תיאור הקורס
סכסוך בין עו"ד ללקוח נתפס כדבר לא רצוי ולא ראוי ,וכסכסוך שיש לסיימו במהרה .למרות
זאת ,בשנים האחרונות ישנם סכסוכים רבים ותביעות רבות המתנהלות בין עורכי הדין
ללקוחותיהם (וההפך) .לסכסוכים אלו השפעות שליליות על עורכי הדין הספציפיים המעורבים
בהם ועל מקצוע עריכת הדין בכללותו .סכסוכים בין עו"ד ללקוח דומים לסכסוכים "רגילים" ,אך
בד בבד שונים מהם .על מערכת היחסים בין עו"ד ללקוח חלים כללים מיוחדים ,הנוגעים לנושאים
שונים ,ומטילים על עורכי הדין חובות מיוחדות .אי עמידה בחובות אלו עשויה להביא לכך שעורך
הדין יימצא בעמדת נחיתות בברור ובפתרון הסכסוך .הקורס יעסוק בסכסוכים הנפוצים בין עו"ד
ללקוח ,כיצד ניתן למנוע אותם או לצמצמם ,כיצד להתמודד איתם וכיצד ניתן ליישבם .בין
הנושאים שידונו בקורס :סכסוכי שכר טרחה – כיצד יש לערוך את ההסכם בכדי למנוע סכסוכים,
מהם הכללים החלים על יישוב סכסוכי שכר טרחה בביהמ"ש ,מהם הכלים הקיימים בידי עו"ד
לגביית שכר הטרחה מהלקוח; סכסוכים הנובעים מחוסר שביעות רצון מהייצוג או/ו תוצאתו –
מתי חוסר שביעות רצון כאמור מהווה עילת תביעה ,תביעות רשלנות מקצועית ,הדרך למניעתם
ו/או ליישובם בדרכים אלטרנטיביות; סכסוכים המלווים בהגשת תלונה כנגד עו"ד ללשכת עורכי
הדין – כיצד על עורך הדין לנהוג וכיצד עליו להתמודד עם התלונה ועוד.
דרישות מוקדמות
דיני חוזים ,דיני נזיקין.
מומלץ אך לא חובה :אתיקה מקצועית.
מרכיבי הציון
בחינה בסוף הקורס  200%מהציון.
המבחן ייערך בחומר פתוח.

שנה א'
בוררות בסכסוכים מסחריים ועסקיים
( 2ש"ס)
עו"ד שי רווה

22-201

מבנה הקורס
הקורס הוא קורס סימסטריאלי בהיקף של שעתיים שבועיות.
תאור הקורס
הקורס מיועד להקנות ידע אקדמי בתחום דיני הבוררות ,כמו גם היבטים מעשיים.
הקורס יעסוק בסוגיות הבאות :הבוררות ככלי ליישוב סכסוכים ,הסכם הבוררות ,צדדים
לבוררות ,עיכוב הליכים בב ית משפט ,מינוי בורר ,העברתו מתפקידו ,החלפתו ,ניהול
הבוררות ,תפקיד בית המשפט בניהול הבוררות ,פסק הבוררות ,אישור ,תיקון וביטול פסק
הבוררות ,מנגנוני ערעור ובקשת רשות ערעור על פסק בוררות.
מרכיבי הציון
מבחן בסוף הסמסטר – 200%
המבחן ייערך עם חומר פתוח.
נוכחות
הנוכחות בכל השיעורים היא חובה.
תעודת הכשרה כבורר במסגרת הקורס
תעודת הכשרה תינתן למשתתפים שיעמדו בתנאי הנוכחות ,ויעברו את המבחן.

שנה א'
חוזים מסחריים
( 4ש"ס)
22-202

ד"ר משה גלברד

תיאור הקורס :מטרתו של הקורס היא להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום החוזים
המסחריים .במבוא לקורס ייבחנו המאפיינים הייחודיים של חוזים מסחריים וכן תיבחן
השאלה אם יש מקום להכיר בחוזים המסחריים כקבוצת סיווג מיוחדת .בהמשך הקורס
יידונו סוגיות שונות בתחום החוזים המסחריים כגון :חוזי מכר ,אשראי ספקים וסעיפי
שימור בעלות ,המחאת חיובים ,שכירות ,ערבות ועוד.
דרישות מוקדמות :סיום הקורס בדיני חוזים.
מרכיבי הציון :מבחן מסכם .200%
שיטת מבחן :ללא חומר עזר ,למעט :סילבוס ,קובץ חקיקה 3 ,עמודים
מינימאלי  ,22רווח מינימאלי בין שורות .)2
נוכחות :הנוכחות בשיעורים היא חובה ומהווה תנאי למבחן המסכם.

A4

(גודל פונט

שנה א'

סמינריונים

שנה א'
דיני חוזים והגנת הצרכן-
( 2ש"ש)

Contract Law and Consumer Protection

22-300

פרופ' סיני דויטש

תאור הסמינריון
דיני הצרכנות תופסים מקום חשוב במשפט המודרני ,ובישראל יש כיום יותר מ 20 -חוקים
העוסקים בכך .בסמינריון ייבחנו העקרונות של דיני החוזים ודיני הצרכנות ,הקשר ביניהם וכן
הדינים המיוחדים של הגנת הצרכן .בין השאר יודגשו בסמינריון הנושאים הבאים:
 .2כלליות דיני החוזים והחקיקה להגנת הצרכן.
 .2חופש החוזים והגנת הצרכן.
 .3דרישת הכתב בחוזים צרכניים.
 .4דיני הטעייה צרכניים.
 .5יחסי בנק-לקוח :אספקטים חוזיים וצרכניים.
 .6תובענות ייצוגיות צרכניות.
 .1מסגרת דיני הצרכנות  -מושגי יסוד בצרכנות.
 .8דיני החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחריים והכלליים.
 .9חוק המכר ויחסי מוכר וצרכן.
 .20סוגיות מיוחדות של דיני צרכנות :ערבות צרכנית ,הלוואות חוץ בנקאיות ,שיפוט בתביעות
קטנות ,כרטיסי חיוב ,חוזים אחידים ועוד.
עסקאות באינטרנט.
.22

מרכיבי הציון הסופי
השתתפות בסמינריון חובה
הרצאה בכתה
עבודה סמינריונית

 20% 20%10% -

שנה א'
סוגיות בדיני בנקאות ושוק ההון
( 4ש"ס)
פרופ' רות פלאטו-שנער

22-306

תאור הסמינריון

בנקאות היא תחום הנוגע לציבור כולו .אין כיום אדם שלא נזקק ,בצורה זו או אחרת,
לשירותיו של הבנק .עורכי דין המתמחים בבנקאות נזקקים כמובן לידע רחב בתחום.
אולם ידע בדיני בנקאות נדרש גם לעוסקים בתחומים אחרים של עריכת דין :התמחות
ב משפט מסחרי מחייבת ביצוע עסקאות בנקאיות שונות וידע מעמיק בנושאים כגון
אשראי -בטוחות וערבויות; העוסקים בדיני משפחה נדרשים להכיר סוגיות כמו חשבונות
בנק משותפים לבני משפחה או תחולת דיני הירושה על חשבונות בנקאיים; העוסקים
בדיני חברות נדרשים לא אחת לייעץ בפתיחת חשבון בנק לחברה וניהולו; וכו' .זו כנראה
הסיבה לכך שדיני הבנקאות הם ענף חשוב בפרקטיקה המשפטית ,ומכאן חשיבותו של
הסמינריון הן במישור האקדמי והן במישור המעשי.
מטרת הסמינריון היא להעניק לסטודנטים ידע בסיסי בדיני בנקאות .הסמינריון עוסק
בסוגיות שונות בדיני בנקאות ,הן בתחום הבנקאות המנהלית-אירגונית והן בתחום
הבנקאות העסקית ,ומובטח שכל אחד יוכל למצוא את הזווית המעניינת אותו.
הסמינריון מתמקד בעיקר בתחום הבנקאי ,אך לא רק .הוא עוסק בנוסף בפעילות
הבנקאית והפיננסית של גופים נוספים בשוק ההון כגון חברות כרטיסי אשראי,
המ שקיעים המוסדיים (חברות הביטוח ,קרנות הפנסיה והגמל) ,נותני שירותי מטבע,
ומלווים בשוק האפור.
מבנה הסמינריון
הסמינריון הוא סמינריון סמסטריאלי.
מלבד המפגשים המשותפים לכל הקבוצה ,ייערכו מפגשים אישיים של המרצה עם כל
סטודנט בנפרד ,לצורך מתן הדרכה אישית.
במסגרת הסמינריון יידרש כל סטודנט לבחור נושא מתוך נושאי הקורס ,לכתיבת עבודה
סמינריונית ולהצגת עיקרי העבודה בפני הכיתה.
מרכיבי הציון
הרצאה /מצגת בפני הכיתה – 30%
עבודה סמינריונית – 10%
נוכחות
הנוכחות בשיעורים היא חובה ותנאי להגשת העבודה.

שנה א'

קורסי בחירה

שנה ב'
דיני רשויות מקומיות -
( 4ש"ס)
עו"ד יוסי חביליו

20-526

תאור הקורס:
הקורס יעסוק בסוגיות המשפטיות המרכזיות הנלוות להתנהלותן של הרשויות המקומיות
בישראל .הוא יתמקד ביישום העקרונות המרכזיים של המשפט המינהלי – סמכות,
שקיפות ,שיווין ,סבירות ,מדתיות וכדומה – בפעולות הרשות המקומית ,והוא יעסוק בכך
תוך עיון פרטני בתחומי הפעולה העיקריים של הרשות המקומית.
להלן פרקי הדיון המרכזיים של הקורס:
תפקידי וסמכויות הרשות המקומית ויחסיה למול השלטון המרכזי; בעלי תפקידים
מרכזיים ברשות המקומית (נבחרי ציבור ועובדי עירייה) ויחסי-הגומלין ביניהם; מתן
תמיכות כספיות והקצאת קרקעות על-ידי הרשות; סוגיות ואורגנים מרכזיים בנושא תכנון
ובנייה ורישוי עסקים ,עקרונות מרכזיים בנושא גביית ארנונה והיטלים .סוגיית גביית
תשלומים שלא כדין על-ידי רשות ציבורית .גורמי הבקרה המלווים את הרשות המקומית
תוך התמקדות בתפקידו של היועץ המשפטי של רשות מקומית.
[במסגרת הדיון יינתנו דוגמאות לסוגיות עקרוניות היוצרות דילמות וקושי ביחסי יועץ
משפטי והנהלת הרשות (מצעד הגאווה ,בית יהונתן ,יחסי ערבים-יהודים ,חילונים-חרדים
וכו')]

שנה ב'
סביבה ועסקים -
( 4ש"ס)
ד"ר ציפי איסר-איציק

20-529

נושא הקורס ואופן ההוראה:
הקורס יעסוק בסיכו נים ובהזדמנויות הטמונים בתחום הגנת הסביבה כיום עבור המגזר
העסקי .בנוסף ,הקורס יציג את הרגולציה החדשה בשווקים פיננסיים ()financial markets
בנוגע לטיפול בסוגיות סביבתיות ,ואת המסגרת המשפטית החלה על הפירמה המסחרית
בקידום פיתוח בר-קיימא ברמה המקומית והגלובלית.
פירוט נושאי הקורס:
 .2סוגיות סביבתיות גלובליות :רקע מדעי ומושגי יסוד – משבר האקלים הגלובלי
וסוגיות ברמה הלאומית כגון זיהום אויר ,זיהומי קרקע ומים ,דלדול משאבי טבע,
קרינה ועוד .מושגי יסוד רלוונטיים כמו חופדש המידע ,שיתוף ציבור ,הזכות לסביבה
ראויה וכיוב'
 .2הגנת הסביבה – היבטים של משפט וכלכלה  -הגישה הכלכלית להתמודדות עם
סוגיות סביבתיות ,אמצעי מדיניות ורגולציה בתחום הסביבתי והתפתחות השימוש
במכשירים כלכליים בתחום זה.
.2.2עלויות חיצוניות ( )externalitiesוהפנמתם ,עקרון המזהם משלם ,קבוצות ענין
( )stakeholdersויישומם במסגרת משפט הסביבתי.
.2.2ניתוח כלכלי של המשפט הסביבתי
 .2.3הצגת גישות חברתיות ואתיות לאיכות הסביבה ,לרבות יוזמות בינלאומיות
לאחריות חברתית וסביבתית של עסקים .הכרת מושג האחריותיות
 accountabilityוניתוח ביקורתי של דוחות אחריות תאגידית.
 .2.4מדיניות ציבורית להגנה על הסביבה :גישת הרגולציה המסורתית ( command and

 ,)control regulationגישת היעילות הכלכלית המבוססת על אמצעים כלכליים,
תוך שימת דגש על מערכות סחר בהיתרי זיהום ומיסים ירוקים וגישת הצדק
הסביבתי.
 .5.2הצגת הקונפליקט בין הגנת הסביבה ודיני התחרות בשוק (הגבלים עיסקיים)
והמחשתו בסוגיות בולטות כגון תאגיד המיחזור ,שוק הדלק ,שוק התקשורת
הסלולרית וכיוב'.

 .3אסטרטגיה עסקית לניהול סיכונים סביבתיים  -היבטים סביבתיים של פעילות
עסקית ואופן ניהולם של סיכונים פיננסיים ומשפטיים בתחום .יושם דגש על מעבר
החברה המסחרית ממדיניות של "כיבוי שריפות" במישור הסביבתי ,לפעילות מניעתית
וולונטרית של צמצום סיכונים ,לרבות הטמעת מערכות ניהול סביבתיות ותכניות
אכיפה.
 .3.2ניהול חשיפה לסיכונים משפטיים :אחריות פלילית לעבירות סביבתיות של החברה
ומנהליה וחשיפה להליכים אזרחיים (פרטיים ויצוגיים) וכלים מינהליים כלכליים
חדישים בחקיקה הסביבתית המודרנית.
 .3.2ניהול היבטים סביבתיים בעסקאות מקרקעין ומיזוגים ורכישות :בדיקות נאותות
סביבתיות במסגרת עסקאות מסחריות ואופן חלוקת הסיכונים המסחריים בין
הצדדים.
.3.3היבטים סביבתיים בפרויקטים לתכנון ולפיתוח תשתיות; חשיפת מוסדות
פיננסיים לסיכונים סביבתיים נוכח הרגולציה החדשה של המפקח על הבנקים;
ביטוח סביבתי; עידוד סביבתי של השקעות הון על פי הרגולציה החלה על מרכז
ההשקעות.
 .3.4חובות דווח של חברות ציבוריות בנושאים סביבתיים על פי תקנות ניירות ערך
החדשות.
 .4מימון סביבתי וניצול הזדמנויות עסקיות  -ניצול הזדמנויות עסקיות בתחום
הסביבתי .במרכז הדיון יעמדו מנגנוני מימון סביבתי ( )environmental financeאשר
התפתחו בשנים האחרונות.
 .4.2מערכות מדינתיות לסחר בהיתרי זיהום; מנגנוני סחר בינלאומי בגזי-חממה.
 ;socially responsible investing .2.5השקעות בתחום ה ;cleantech-קרנות גידור
בתחומי האנרגיה והסביבה; מנגנונים משפטיים למימון שיקומן של קרקעות
מזוהמות ( ;)brownfields remediationמימון תשתיות מחזור במסגרת חוקי
המחזור השונים (חוק הפיקדון על מיכלי משקה ,חוק האריזות ,חוק מחזור
צמיגים וכיוב')
 .5סוגיות בסחר בינלאומי ופיתוח בר-קיימא גלובלי -ההתנגשות בין סחר בינלאומי
חופשי והגנה על הסביבה ,כלים מוסדיים לישוב הקונפליקט במסגרת מוסדות
בינלאומיים ובראשם ארגון הסחר העולמי (.) WTO

שנה ב'
דיני ניירות ערך -
( 4ש"ס)
עו"ד דניאל רימון

22-2205

תאור הקורס
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה של "כללי המשחק" בשוק ההון מנקודת מבט
ייחודית ותוך דיון בסוגיות רגולציה ואכיפה אקטואליות בדיני ניירות ערך וניתוח אירועי
אמת להם נדרשו בתי המשפט והרגולטורים .במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים לגופים
הפעילים בשוק ההון ,לגורמי הפיקוח בשוק ההון ,לחובות הקיימות על חברות ציבוריות,
לתהליכי ההנפקה בשוק ההון ,לאפיוניה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ,למכשירים
הפיננסיים השונים הקיימים בשוק ולשיטות המסחר המקובלות .כן יעסקו השיעורים
בנ ושאים הנמצאים בלב השיח הציבורי בתקופה זו ,לרבות בסוגיות כמו :הקלות/מדרג
רגולציה ,שכלול שוק ההון והבראת הבורסה ,הסדרי החוב ,ריכוזיות ושכר בכירים.
דרישות קדם ומגבלת רישום
אין .יתרון בהבנת הקורס למי שסיים לימודי קורס דיני תאגידים.
ציון הקורס
בחינה סופית –  .200%הבחינה תיערך בספרים סגורים וללא חומר עזר .מעבר לזאת,
בכפוף לשיקול דעת המרצה ,ניתן לקבל ציון מיטיב בגין השתתפות פעילה ומועילה
בשיעורים .נוכחות חובה לכל הפחות בחמישה מתוך ששת המפגשים.
נושאי הלימוד
מושגים ועקרונות יסוד בתחום (לרבות עקרון הגילוי הנאות ,המשקיע הסביר ועקרון
המהותיות)
איפיוני שוק ההון הישראלי (ריכוז שליטה וסוגיות אחרות)
היחס בין חוק החברות לבין חוק ניירות ערך ותפקידי הרגולטורים השונים
הצעה לציבור ,פרסום תשקיף ותהליך ההנפקה
המסחר בשוק המשני ,הבורסה לניירות ערך והדיווח השוטף
מדרג רגולציה בשוק ההון
התמודדות עם המשבר בשוק ההון (הסדרי החוב) ושכר הבכירים
סוגיות באכיפה בתחום (אכיפה פלילית ,מנהלית ואזרחית; הקמת בית המשפט הכלכלי
ועוד).

שנה ב'

קורסי בחירה

שנה ב'
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים –

The Act of Compensation to Road

( 2ש"ש)

ד"ר רועי גילבר

01-205

תאור הקורס:
במוקד הקורס יעמוד חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,2915 -אשר מתמקד
בשאלת נזקי הגוף של הנפגעים בתאונות דרכים בישראל .הקורס יתמקד בלימוד מעשי
וסקירה של הפסיקה הענפה אשר התפתחה במשך השנים במשפט הישראלי בתחום זה.
בנוסף לכך ,יבחן נושא תאונות הדרכים בהקשר יותר אקדמי תוך ניתוח דרכים חלופיות
להסדרת שאלות האחריות והנזק בתחום ספציפי זה של תאונות דרכים בישראל.
רשימת נושאים חלקית:
.2
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.8
.9
.20

האחריות עפ"י החוק
הגדרת תאונת דרכים
ה"שימוש" ברכב
הגדרת "רכב"
ההגדרה הבסיסית מול המקרים המרבים והממעיטים
יחוד עילה
זכות החזרה
קשר סיבתי
יסודות הפיצויים לפי החוק
קרנית

מרכיבי הציון:
בחינה סופית200% -
ציון מיטיב 5 :נקודות על נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
בחינה בחומר פתוח

שנה ב'
עסקאות מסחריות בינלאומיות -

International Business Transactions

( 2ש"ש)

ד"ר בארי פיינשטיין
תאור הקורס
הדיון בקורס זה יתמקד בנושאים כגון :התקשרויות משפטיות עם גורמים בחו"ל (כולל תרופות
חוקיות ועסקיות להפרת הסכמים) הקמת חברה בחו"ל ופירוקה שותפויות בין חברה ישראלית
לבין חברה בחו"ל ( - )joint venturesיצירתן ,פעילותן השוטפת ופירוקן; השפעת דיני הנזיקין על
פעילותו של איש העסקים הישראלי עם גורמים בחו"ל (כגון :אחריות על מוצרים פגומים) דרכי
יישוב סכסוכים משפטיים עם גורמים בחו"ל העברת טכנולוגיה והגנה עליה עקרונות פשיטת
הרגל ניצול היתרונות שהוענקו לישראל בהסכמים בדבר כינון אזורי סחר חופשי; הגבלות
ופיקוח על עסקאות מסחריות של ישראלים עם גורמים בחו"ל השקעות בחו"ל :יתרונות
וחסרונות הצגת החברה הישראלית בפני המשקיע הזר שיווק בחו"ל :השגת ידע ,פרסומת
והליכי שיווק כוח אדם :בחירת מנהלים זרים ובעיות מיוחדות בהעסקת עובדים

בחו"ל

מדיניות עסקית :שיפור יחסי הציבור של החברה הישראלית בחו"ל יצירת אמצעי מעקב אחר
התפתחויות בשווקים בחו"ל מוקדי כוח פוליטי בחו"ל והדרכים לקשירת קשרים עימם.

מרכיבי הציון הסופי
בחינה סופית( 200% :הבחינה תיערך בספרים סגורים).
ציון מיטיב :עד  20נקודות על השתתפות עניינית ,מועילה ותורמת בשיעור ,לתלמידים הראויים
לכך ,לפי שיקול דעת המרצה.

שנה ב'
הגבלים עסקיים -
( 4ש"ס)
ד"ר גיא שגיא

20-562

הקורס יעסוק בדינים העוסקים בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תוך שימת דגש על
התיאוריה הכלכלית העומדת בבסיסם ועל המשפט המשווה (בעיקר התפתחות דיני
התחרות בארה"ב) .הדיון בקורס יתמקד בניתוח הסוגיות הבאות :הסדרים אופקיים בין
מתחרים כגון הסכמי קרטל (קביעת מחירים ,קביעת מכסות ייצור ,וחלוקה טריטוריאלית
של שווקים) ,הסכמים להקמת מיזם משותף ,הסכמים להחלפת מידע ,ועוד; הסדרים
אנכיים בין המשתתפים בשרשרת הייצור ובכללם קביעת מחירים ,חלוקה טריטוריאלית
של שווקים ,הסכמי בלעדיות ועוד; המגבלות המוטלות על מונופולים ועל ניסיונות ליצירת
כוח מונופוליסטי; ומיזוגים ובכלל זה מיזוגים אופקיים בין מתחרים ,מיזוגים אנכיים,
ומיזוגים קונגלומורטיים.

מרכיבי הציון:
בחינה סופית .011% -

שנה ב'
עבירות צווארון לבן -
( 4ש"ס)
ד"ר שרונה אהרוני-גולדנברג
אתר הקורס באינטרנט:

05-0512

מתוקשב בחלקו.

א .מטרות הקורס:
עבריינות צווארון לבן איננה תופעה מודרנית; עוד בתנ"ך מוזכרות דמויות שבקלות ניתן
היה להכניסן גם לגדר ההגדרות המצמצמות יותר של עברייני הצווארון הלבן .למרות זאת,
דומה שבעשורים האחרונים עבריינים אלה נתפסו באור הזרקורים של התביעה הכללית
הישראלית .מכאן נשאלת השאלה :כיצד מתמודד הדין הקיים עם עבריינים אלה וכיצד
ראוי להתמודד עמם?
בקורס נעמוד על מאפייני עברייני הצווארון הלבן ,לנסות להבין את מניעיהם  -כיצד ייתכן
שאנשים מבוססים עוברים עברות רכוש; ולבחון דרכי התמודדות רצויות עם התופעה,
לרבות בכל הנוגע לענישה ולמניעה.
על כן ,מטרת הקורס היא שהסטודנטים יצליחו ליישם את החומר הנלמד על אירועונים
שונים; ושהסטודנטים יצליחו לנתח בעין ביקורתית את הדין הקיים.
ב .תוכן הקורס:
הקורס יבחן את הקשיים שבהגדרת עבריינות הצווארון הלבן וינסה לעמוד על המניעים
של עברייני צווארון לבן  -אנשים מבוססים ונורמטיביים ,לעבור על החוק ,בין היתר ,בשל
בצע כסף .הקורס יעמוד על הדרכים שבהן הדין הקיים מתמודד עם תופעת עבריינות
הצווארון הלבן – בהגדרת העברות ,במעצרים ,בשימוע ובענישה :האם הם מופלים לרעה
או שמא הם נרדפים בגלל מעמדם הרם? בקורס יותוו דרכי התמודדות חלופיות או נוספות
בכל הנוגע לעבריינים אלה – חינוך ,ענישה כלכלית ועוד.
מהלך השיעורים:
יחידה ראשונה – עבריינות הצווארון הלבן :הגדרות ומאפיינים.
יחידה שנייה – המניעים לעבריינות הצווארון הלבן .מצד אחד ,ניתן לעמוד על מניעים
אקטיביים כגון בצע כסף או צורך להצליח .מצד שני ,ניתן לעמוד על מניעים פסיביים
יותר ,כגון היסחפות אחר הלך הרוח הכללי .בהקשר זה ילמד נושא הכשל המוסרי כמניע
לעבריינות רכוש.

יחידה שלישית – התמודדות העבריין עם מעשיו .יחידה זו תתמודד עם השאלה :אילו
צידוקים ותירוצים נותן לעצמו עבריין הצווארון הלבן הנורמטיבי ,בבואו לעבור על החוק?
יחידה רביעית – התמודדות החברה עם עבריינות צווארון לבן .ביחידה זו נבחנים:


קיומה של חקיקה ייחודית לעברייני צווארון לבן (חוק העבירות המנהליות),



התייחסות גורמי החקירה לעברייני הצווארון הלבן (מעצרים עד תום ההליכים),
הפרקליטות (שימוע),



ענישת עבריני צווארון לבן (סוגי ענישה ושיקולי ענישה),



התייחסות התקשורת לעברייני צווארון לבן – (הקשר בין הון לשלטון מול רדיפה
תקשורתית),



ההתייחסות הציבורית :בין הוקעה להזדהות.

יחידה חמישית – דרכי ההתמודדות הראויות .ביחידה נבחנות הדרכים למניעת תופעת
עבריינות צווארון לבן ,איתורה ,חקירתה ,ההעמדה לדין ,הענישה ,ההוקעה הציבורית.
יחידה שישית – עברת הפרת אמונים – ניתוח.
ג.

חובות הקורס:דרישות קדם:דיני עונשין ,חובות /דרישות /מטלות :ההרצאות
תועברנה בצורה פרונטאלית.

ד .מרכיבי הציון הסופי 200% :בחינה בכתב .ציון מספרי .שיטת בחינה – חומר פתוח.

שנה ב'
קניין רוחני -
( 4ש"ס)

Law of Intellectual Property

השופט יואל צור

05-0512

תיאור הקורס:
במסגרת מקצוע זה יילמדו דיני הקניין הרוחני במאה השנים האחרונות ,תוך שימת דגש
מיוחד לפיתוחים שחלו בעשור האחרון (למשל הנדסה גנטית ,ביוטכנולוגיה ,היבטים
משפטיים בתחום הקניין הרוחני הנוגעים למחשבים ,או שימוש באינטרנט).
הקורס יעסוק בפרקים הבאים:
 .2דיני פטנטים.
 .2דיני מדגמים.
 .3דיני סימני מסחר.
 .4דיני זכויות יוצרים.
 .5דיני מטפחים.
באשר לכל אחד מהנושאים הנ"ל תידון הזכות המוענקת ,היקפה ,הדרכים המשפטיות
לקבלתה ולהגן עליה מפני הפרה והסעדים הניתנים לבעל הזכות .יידונו ההסדרים
הבינלאומיים בתחום הקניין הרוחני.
מרכיבי הציון
מבחן סופי .200% -

שנה ב'
עוולות מסחריות
( 4ש"ס)
ד"ר שרונה אהרוני-גולדנברג

05-0515

תקציר הקורס :

הקורס יכלול את הנושאים הבאים :המסחר הקלאסי – מבוא וההגנה על המסחר
הקלאסי ;הקניין הרוחני וחשיבו תו בעולם המודרני:סוגי הקניין הרוחני (זכויות יוצרים,
פטנטים ,סימני מסחר ,מדגמים ,סודות מסחר); -ערכם הכלכלי :חשיבותם במסחר
הבינ"ל נוכח הגלובליזציה והאינטרנט; -צמצום משך הקיום היעיל של התוצר הרוחני
בעידן המודרני; -אפשרות ההגנה על תוצרים רוחניים נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות;
-ההגנה על זכויות הקניין הרוחני.

'שנה ב
חוק האיחוד האירופי
) ש"ס4(
01-255

עו"ד פרדס דוד

Main ideas:
or with The creation of institutions granted with a supra-national power
European intergovernmental competencies that are specific to the members of the
.Union
.national law The creation of a community legal system, which prevails on
Etat-Nation" to a " i.
An historic perspective: from the Europe of the
.new legal international order
.a.
The different tentative for a united Europe
:b.
The three different communities
.E.C.S.C EURATOM .E.E.C .c.
The formation of the European Union
.ii.
The European Union Institutions
.The Commission .The European Parliament .The Council of the European Union and the C.O.R.P.E.R .The European Court of Justice and the Court of First Instance .The Court of Auditors The consultative organs:-The Economic and Social Committee .The Committee of the Regions .The European Central Bank iii.
The main legal instruments
A. The
B. The international agreements
.acts C. Regulations, Directives, Decisions, Recommendations and other legal
interpretation of D. The jurisprudence of the Court of Justice (and the principles of
.)E.U. Law
.E. The General Principles of Law
.F. Direct Effect and primacy of Community Law
iv.
Material Law: the content of integration
:A. The main liberties
.)Mithouard Free circulation of goods; (Case study:-Cssis de Dijon-Keck and
.)Free circulation of persons;(Case study: Reyners
;Free circulation of services
;Free circulation of capitals
.Freedom of establishment
-

.B. An introduction to European Competition Law
;Introduction
;Agreements and Restrictive Practices under Art.81
;Abuse of Dominant Position under Art.82
-

-

-

;Mergers and Concentrations
;State Aids
-

-

.C. Judicial Protection in the E.U
;Introduction
The role of the ECJ
-

Action against Member States
Action against Institutions
private Judicial protection as against violations of Community Law by
.persons or undertakings

.D. Study of some major decisions of the ECJ
.Israel v.
The relations between the E.U. and the State of
;Introduction
;An historical perspective
.The Association Agreement
-

-

שנה ב'

סמינריונים

שנה ב'
סוגיות נבחרות בדיני מיסים ובמיסוי מקרקעין
( 4ש"ס)
01-2100

ד"ר דוד אלקינס

הסמינריון יתנהל בצורה של סמינריון חווייתי .תדמיינו לעצמכם שאתם עורכי-דין במשרד
בינוני עד גדול העוסק בתחום המסחרי .מגיע למשרד לקוח המציג בעיה בתחום של מיסוי
מקרקעין .שותף המסים של המשרד מקים צוות של מספר עורכי דין לבחון את הסוגיה
ולהגיש את המלצותיו.
הסוגיות אשר יעלו עשויות להיות סוגיות פנים-ישראליות (השקעות של ישראלים
בישראלים) או סוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי (השקעות של ישראלים בחו"ל או
השקעותיהם של תושבי חוץ בישראל).
אני אשחק את תפקיד שותף המסים .אתם תתחלקו לצוותים .כל צוות יחליט מי יהיה
אחראי על איזה היבט של הסוגיה .חלק מהשיעור יוקדש למפגשים צוותיים וחלק אחר
יוקדש לדיון בסוגיות מהותיות משותפות וכן להדרכה בדבר הכנת עבודות.
כל משתתף יציג בעל פה את תוצאות מחקרו האישי ויגיש עליו עבודה בכתב .כל צוות יציג
בעל פה את תוצאות מחקרו הקבוצתי ויגיש עליו עבודה בכתב.
מרכיבי הציון:
מחקר אישי (הצגה בעל פה והגשה בכתב)

50%

מחקר צוותי (הצגה בעל פה והגשה בכתב)

50%

שנה ב'
סוגיות מתקדמות בדיני חוזים מודרניים
( 4ש"ס)

-

ד"ר חזי מרגלית

01-2150

תיאור הסמינריון:
בארץ כבעולם בעשרות השנים האחרונות עוברים דיני החוזים שינויים דרמטיים ,בין
היתר ,במעבר בין דיני חוזים קלאסיים לדיני חוזים מודרניים .בעוד שדיני החוזים
הקלאסיים השק יפו על האדם כיצור תבוני היכול לכלכל את מעשיו ואת החוזים אותם
הוא חותם בלא כל מגבלות ובלא שיהיה חשוף לבעיות פנים חוזיות שונות ,דיני החוזים
המודרניים הפנימו שאין כך הם פני הדברים .בסמינריון נתוודע לתפיסות העולם
המרכזיות של דיני החוזים הקלאסיים ושל דיני החוזים המודרניים ואת הגורמים השונים
שהובילו למעבר זה .נראה כיצד הגמשת והרחבת השימוש בדוקטרינות מרכזיות של דיני
החוזים הקלאסיים ,כדוגמת תום הלב ,תקנת הציבור ,סיכול ועוד ,עשויות לסייע רבות
בהתמודדות עם בעיות פנים חוזיות אלו ,כדוגמת רצון לסגת מהחוזה ,פערי כוחות בין
המתקשרים החוזיים ושינוי נסיבות .לבסוף ,נסקור את הדוקטרינות המרכזיות אותם
מעניקים לנו דיני החוזים המודרניים ,כדוגמת חוזה היחס ,עילת אי המצפוניות ,משא
ומתן מתחדש ועוד.
מרכיבי הציון :
השתתפות פעילה  2אחוז מהציון הסופי בקורס .משקל ההרצאה  51אחוז מהציון הסופי
בקורס .משקל העבודה המסכמת  52אחוז מהציון הסופי בקורס.

שנה ב'
סוגיות בענייני המעמד האישי
( 4ש"ס)
פרופ' ישראל צבי גילת

20-403

תיאור הסמינריון:
בסמינריון זה יידונו לעומק נושאים הקשורים לדיני המשפחה וכן לענייני הסטטוס
האישי באופן מורחב .בתור נושא להרצאה ולכתיבה יוכלו המשתתפים לבחור בכל
סוגיה הקשורה לנושא הסמינריון בתיאום עם המרצה.
יושם דגש רב על הדינים הדתיים של העדות הדתיות השונות ובמידת תחולתם של
הדינים הדתיים שלהן במשפט הנוהג בישראל לאור חוקי היסוד החדשים ופרשנותם
ה"אקטיביסטית" על ידי הפסיקה בערכאות השונות בישראל.
מרכיבי הציון:
נוכחות בשיעורי הסמינריון .20% -
השתתפות פעילה .20% -
הצגת נושא העבודה בכיתה .20% -
כתיבת העבודה .60% -

שנה ב'
עסקאות מימון
( 4ש"ס)
00-458

ד"ר עמיחי קרנר

תיאור הסמינריון:
בסמינריון יידונו היבטים שונים מתחום אמצעי המימון והבעיות הכרוכות בהם .רשימת
הנושאים תוצע לתלמידים במהלך הפגישה הראשונה והשנייה של הסמינריון בתחילת
השנה .המשתתפים יוכלו להציע נושאים אחרים ובלבד שיאושרו על ידי המרצה.

מרכיבי הציון
עבודה בכתב

– 85%

הרצאה ,נוכחות והשתתפות – 25%

הנוכחות חובה.

