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שם המרצה :השופט (בדימ') יוסף רבי
יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע מבואי רוחבי ,בנושאים שונים ומגוונים בעולם
המשפטי .במהלך הקורס ייבחנו לפחות שלוש-עשרה סוגיות משפטיות שונות שבעקבותיהן
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:
ההרצאות לא תינתנה בהכרח בסדר המופיע להלן.














על המשפט,המוסר ,הצדק והאמת.
על הירושה ,הדין והצוואות.
חופש הדיבור והחופש האקדמי :היכן הגבולות?
על שמו הטוב של האדם – לשון הרע במשפט העברי ובמשפט המודרני.
על החיסיון במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי.
על המאבק בארגוני הפשיעה :הדין והמציאות.
החוזה וסוגיות חוזיות מודרניות בעיני המקרא.
העבריינות וזכויות קורבן העבירה בדין ובמציאות.
"עובד"" :מעביד" – עקרונות במשפט העבודה.
ההטרדה המינית – החוק והמציאות.
החוטא ,הרוצח וצאצאיהם – היורשים הם?
התביעה הייצוגית – משמעותה והשלכותיה הכלכליות ,המשפטיות והחברתיות.
החופש למות בכבוד – החולה הנוטה למות.
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