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 :יעדי ההוראה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע מבואי רוחבי, בנושאים שונים ומגוונים בעולם 

וגיות משפטיות שונות שבעקבותיהן עשרה ס-המשפטי.  במהלך הקורס ייבחנו לפחות שלוש
 יינתן ידע וכן יינתנו רעיונות לראיה מפוכחת יותר של עולם המשפט בכלל והישראלי בפרט.

"The purpose of this course is to provide to the students an introductory and 
crosswise in different themes in the judicial world. In the process of the 
course, thirteen judicial matters will be examined. As a result of this 
examination, the students will be given knowledge and themes for a "sober" 

view of the judicial world in general  and particularly in Israel" 
 
 

 :פרשיות לימודים
 ינתנה בהכרח בסדר המופיע להלן.ההרצאות לא ת

 

 .על המשפט,המוסר, הצדק והאמת 

 .על הירושה, הדין והצוואות 

 ?חופש הדיבור והחופש האקדמי: היכן הגבולות 

  לשון הרע במשפט העברי ובמשפט המודרני. –על שמו הטוב של האדם 

 .על החיסיון במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי 

 מציאות.על המאבק בארגוני הפשיעה: הדין וה 

 .החוזה וסוגיות חוזיות מודרניות בעיני המקרא 

 .העבריינות וזכויות קורבן העבירה בדין ובמציאות 

  "עקרונות במשפט העבודה. –"עובד": "מעביד 

  החוק והמציאות. –ההטרדה המינית 

  היורשים הם? –החוטא, הרוצח וצאצאיהם 

  ות והחברתיות.משמעותה והשלכותיה הכלכליות, המשפטי –התביעה הייצוגית 

  החולה הנוטה למות. –החופש למות בכבוד 
 
 



 דרישות והרכב ציון הקורס
דין,מאמרים וספרות –המשתתפים יופנו לספרות לקראת ההרצאות. הקריאה, שתכלול פסקי 

 תהווה בסיס להבנת התכנים ולצורך הדיון הכיתתי.
 " )ג'ורג' אורוול(.1984של שני ספרים: "הניסוי של השופט פיט" )פיטיגרילי(, " חובהקריאת 

 מהציון 100%הנלמד בקורס, שמהווה  בחינה סופית אמריקאית על החומר
 
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 , יהלום, ירושלים.מבוא לתורת המשפט( 1990אנגלרד,י'. )

-גינוסר,תל-פרלשטיין חוק זכויות נפגעי עבירה בהלכה הפסוקה,( 2007אופיר, ד' )-בר
 אביב,תשס"ז.

 אביב, תשס"ב.-ג,האוניברסיטה הפתוחה,תל-, כרכים א( דיני עבודה2002ישראל,ר'.)-בן
המכון הישראלי  לדמוקרטיה  ( לשון הרע,2005גנאים,ח',קרמניצר,מ',שנור,ב',)

 ירושלים,תשס"ה.
 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד: חופש העיסוק.

 ניה(, ירושלים, תש"ס., מוסד ביאליק )מהדורה שהמשפט( 1999כהן,ח'. )
 , הוצ' נבו, תשנ"ד.חוזים אחידים( 1994לוסטריוז,ו',שפניץ,ט' )

 א."כרך א', הוצ' אבירם, תשנ-( חוזים1991פרידמן,ד',כהן, נ'. )
 אביב.-( כל יום הוא  טרבלינקה, פרדס, תל2002פטרסון צ' )

-הדין, תל, לשכת עורכי סוגיות בתאונות עבודה-רמ"ח ושס"ה( 1999קובובי, ש'. )
 אביב,תשנ"ט.

 אביב, תשס"ג.-, משרד הבטחון, תל( נתיבי ממשל ומשפט2003רובינשטיין,א'. )
 , הוצ' דין, ירושלים, תשס"א.. דיני חוזיםשלו,ג'

 , אוצר המשפט.הוכחת אבהות( 2007חלק,ד'. )
 אביב.-הוצאת פפירוס, אונ' תל אחריות והחוק הפלילי,ע' פרוש, ציות,

 . )גבול הציות לחוק. מאפייני החוק(נגד היועמ"ש אייכמן 336/61ע"פ 
 . )רשלנות(.היועץ המשפטי נגד בש 196/64ע"פ 
 . )המתת חסד(.יעל שפר )קטינה( נגד מ"י 506/88ע"א 

 
 

 קריאת חובה:

 טרם פורסם. )מראה מקום יימסר במהלך הקורס( –מאמרו של פרופ' אמנון רובינשטיין 
אביב, תשס,ג. עמודים: -ל ומשפט, משרד הבטחון, תל( נתיבי ממש2003רובינשטיין, א'.)

 .346-352ועמודים  336-345
 
 
 


