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  מטרת הקורס:

לרבות בתחום ראיית  הקניית ידע בסיסי רחב בסוגיות משפטיות נבחרות בתחום העסקי

 .חשבון 

 

 :דרישות הקורס

 

 נוכחות חובה בשיעורים. .1

 .100% -בחינה סופית .2

 בכיתה. החומר לבחינה יבוסס על החומר הנלמד .3

 חומר הקריאה המפורט נועד להרחבת ידע. .4

 

 נושאי הקורס:

 

 :  דיון והבטים בחוקים מסחריים ) חוק , פסיקה ומאמרים( .1

 

 .1968 -חוק המכר, התשכ"ח 1.1

 

 .1968 -חוק המתנה, התשכ"ח 1.1

 

 .1971 -חוק השכירות והשאילה, תשל"א 1.1

 

 .1967 -חוק הערבות, תשכ"ז 1.1

 

 (  1110/91ביטוחים ככלל ) ע"א הוראות המתייחסות ל –דיני ביטוח  1.1

 -חוק חוזה הביטוח, תשמ"א -סוגי ביטוח והוראות הדין הרלבנטיות 

1981. 



 

 .1971 -חוק חוזה קבלנות, תשל"ד 1.6

 

 .1961 –חוק השליחות תשכ"ה  1.7

 

 . 1999 –חוק עוולות מסחריות התשנ"ט  1.8

 

 . 1991 –חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאית , התשנ"ג  1.9

 

 . 1986 –תשמ"ו חוק כרטיסי חיוב ה 1.10

  1001 –חוק שירות נתוני אשראי , התשס"ב  1.11

 

 . 1979 -חוק הנאמנות , התשל"ט 1.11

 

 . 1961 –חוק פסיקת ריבית והצמדה , התשכ"א  1.11

 

 . 1971 –חוק הריבית ) שינוי שיעורים ( , התשל"ג  1.11

 

 .והצעת החוק  1961 –חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה  1.11

 

 .  1911 -המדינה ( , התשי"בחוק הנזיקין האזרחיים , ) אחריות  1.16

 

 .1988 -חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1.17

 

 -דיני הגנת הצרכן .2

 

 חוק הגנת הצרכן. .1.1

 .1001 -דיני הגנת הצרכן יסודות ועקרונות . סיני דויטש  .1.1

 .1980 -חוק אחריות למוצרים פגומים התש"ם .1.1

כינוס נכסים , הסדר ופשרה , הכרזה על פשיטת רגל  -דיני פשיטת רגל   .1.1

שלכותיה , הפטר ותביעת חוב , מימוש נכסים , תביעת ו/או תשלום חוב , וה

 עבירות בפשיטות רגל .

 

 -פסיקה .2.2

  109( 1בנק טפחות נ' ליפרט , פ"ד מז ) 1101ע"א. 

  161( 1כחולי נ' בנק ברקליס דיסקונט, פ"ד מה ) 616/89ע"א. 

  171( 1טפחות בנק למשכנתאות בע"מ נ' צבאח, פ"ד מח ) 1891/91ע"א. 

 

 -אמצעי תשלום .3

 

  .שטר חליפין, שטרות, שיק בנקאי, המחאת זכות, מכתב אשראי .1.1

  -כרטיס אשראי, )כרטיס חיוב( .1.1

 1986 -חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו . 



  גיל בריצמן  –אמצעי תשלום, כרטיסי חיוב, וכרטיס אשראי

1998. 

  1998הוצאת נבו ש. לרנר  –דיני שטרות . 

 .הוראת תשלום .1.1

  .רטיס אלקטרוני חכםכ .1.1

 שטר חוב. .1.1

 

 -ראיית חשבון .4

 

 .1911 -חוק רואי חשבון תשט"ו .1.1

 .1971 -תקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה החשבון( התשל"ג .1.1

 -תקנות רואי החשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע( התשכ"ה .1.1

1961. 

 .1911 -תקנות רואי החשבון התשט"ז .1.1

 

  -פסיקה .4.2

 .777( 1י נ' מועצת רואי החשבון פ"ד מה )גבא 1161/90ע"פ 

 .168( 1צרנשיה נ' מד"י , פ"ד מח ) 6016/91ע"פ 

 

 -ירושה .2

 

 .1961 -חוק הירושה, תשכ"ה .1.1

 .1961 -חוק הירושה, התשכ"א .1.1

 תוספת שביעית. -בועז קראוס, דיני ירושה ועיזבון. 1.1 

 

 -נזיקין .6

 

 מהם יסודות הרשלנות על פי פקודת הנזיקין והפסיקה. .6.1

 ודות האחריות הנזיקית.יס .6.1

 עוולות מסגרת ועוולות פרטיקולריות. .6.1

 תרופות / סעדים .  .6.1

   

  -דיני בנקאות .7

 . 1911פקודת הבנקאות ,  .7.1

 . 1991 –כללי הבנקאות ) הביקורת הפנימית ( התשנ"ג  .7.1

 . 1981 –חוק הבנקאות ) רישוי( , התשמ"א  .7.1

 . 1981 –חוק הבנקאות ) שירות ללקוח( התשמ"א  .7.1

 . 1986 –ת ) שירות ללקוח ( ) ייעוץ להשקעות ( , התשמ"ו כללי הבנקאו .7.1

 –כללי הבנקאות ) שירות ללקוח ( ) גילוי נאות ומסירת מסמכים ( התשנ"ב  .7.6

1991. 

  1990 –הוראות הבנקאות ) שירות ללקוח ( ) דרכי חישוב ריבית ( התשנ"א  .7.7 

  

אוגדן  –הפצה בע"מ דיני בנקאות הלכה ומעשה , הוצאת " תמר " חברה ח –ספרות  

. 



 

 -הרפורמה והעקרונות בביטוח הפנסיוני .8

 יסוד ו/או מקיפה . –קרנות פנסייה  .8.1

 ביטוחי מנהלים . .8.1

 קופות גמל / קרנות השתלמות.  .8.1

 

 

 -כללית ספרות  .9

 

 . 1996מהדורה שנייה  –חוק המתנה , מיסודו של ג. טדסקי  .9.1

 א. ברק. –חוק השליחות  .9.1

 . 1998רזי בר קהן  –דיני הגנת הערב  .9.1

 

 

 -פסיקה כללית        .10

  .117( 1לסרסון נ' שיכון עובדים, פ"ד לח ) 671/81ע"א  .10.1

 .111( 1זכי נ' זכי, פ"ד מו ) 101/91ע"א  .10.1

 .808( 1שמעונוף נ' ברוכים פ"ד לז ) 111/80ע"א  .10.1

 .701( 1רימל נ' פרפורי פ"ד לד ) 110/77ע"א  .10.1

 .17( 1ברקוביץ נ' קלימר פ"ד לד ) 191/80ע"א  .10.1

 .780( 1עטיה נ' אררט פ"ד לא ) 816/76ע"א  .10.6

 .119( 1רוטנברג נ' כלל חברה לביטוח פ"ד מט ) 181/89ע"א  .10.7

 .719( 1אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר פ"ד מט ) 1819/91ע"א  .10.8

( 1בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פרו' ציגלר, פ"ד ) 1170/91ע"א  .10.9

169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


