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מטרת הקורס:
הקניית ידע בסיסי בהבנת סוגיות משפטיות נבחרות בנושאים כלליים בתחום העסקי.
יעדי ההוראה:
הקניית ידע בסיסי בהבנת נושאים וסוגיות משפטיות נבחרות ,בעיקר בתחום דיני התאגידים,
לרבות סוגיות נבחרות במשפט העסקי .כמו-כן ,תהא לסטודנטים היכולת לגלות בקיאות
חיונית לפרקטיקה בתחומים :דיני העבודה ,אתיקה מקצועית ,דיני החוזים ,דיני מכרזים,
תחום הביקורת הפנימית וכו'.
חשיפת הסטודנט לתכנים הללו תתרום ,ולו במעט ,לטיפוח וקידום הידע בשטח חשוב זה
במערכות הניהוליות הפרטיות והציבוריות .

פרשיות הלימודים:
.1

משפט ואתיקה עסקית.
1.1

מהי אתיקה.

1.1

אתיקה ותורת המוסר.

1.1

עקרון תום הלב כמשקף דילמה עתיקת יומין.

1.1

עקרון תום הלב והנאמנות במשפט הישראלי בכל תחומי המשפט העסקי.

1.1

אתיקה מקצועית לסוגיה והדילמות.

1.1
.2

.3

.4

.5

חוק איסור הלבנת הון  ,התש"ס . 1000

דיני חוזים.
1.1

כריתת החוזה -הצעה +קיבול ,גמירות דעת ומסוימות.

1.1

זיכרון דברים.

1.1

צורה החוזה ותכנו.

1.1

תרופות בשל הפרת חוזה.

1.1

סוגי חוזים.

1.1

חוזים אחידים.

דיני עבודה.
1.1

תולדות משפט העבודה ומקורותיו.

1.1

משפט העבודה הקיבוצי :הסכמים קיבוציים ,צו הרחבה ,הסדר קיבוצי .

1.1

משפט העבודה האישי :חוקי המגן( ,חופשה שנתית ,הגנת השכר ועוד).

1.1

הגדרת יחסי עובד מעביד.

1.1

סיום יחסי עובד מעביד.

1.1

סמכות בית הדין לעבודה.

1.3

עובדי כ"א ועובדים זרים .

דיני שטרות.
1.1

השטר ועסקת היסוד.

1.1

דרישת הצורה.

1.1

התמורה כתנאי ליצירת חבות שטרית.

1.1

היסב השטר.

1.1

אחיזה כשורה.

דיני קניין.
1.1

הזכות הקניינית ורישומה (הבעלות ,החזקה ,שכירות ,משכון ומשנתא  ,זיקת
הנאה).

1.1

סוגי הקניינים -מוחשי וערטילאי.

1.1

עקרונות בדיני הפטנטים .

1.1

זכויות יוצרים וסימני מסחר .

1.1

הקניית זכות ורישומה במקרקעין.

1.1

הקניית זכות ורישומה במיטלטלין.

.1

1.3

שיעבוד זכויות.

1.5

סדרי קדימויות בסוגיות :שעבודים ועיקולים ו/או פשיטת רגל.

1.5

הערת אזהרה.

1.10

שיתוף במקרקעין ובתים משותפים.

דיני מכרזים והביקורת הפנימית :
.1.1

חובת מכרז בסקטור הציבורי  /פרטי .

.1.1

מדיניות ועקרונות דיני המכרזים .

.1.1

סוגי מכרזים  ,דרכי עריכת המכרז ,פרסומו  ,פטור ממכרז  ,מכרז סגור ,
בחירת הצעות זוכות .

.1.1

מכרזי רשויות מיוחדות .

.1.1

הביקורת הפנימית  ,מהי ? ועל מי היא חלה .

דרישות הקורס:
1.1

נוכחות חובה בשיעורים.

1.1

בחינה סופית – .100%

1.1

החומר לבחינה יבוסס על החומר הנלמד בכיתה.

1.1

חומר הקריאה המפורט נועד להרחבת הידע.

1.1

במהלך השיעורים תינתן הפנייה למאמרים ו/או לפסקי דין נוספים.

רשימה ביבליוגרפית טנטטיבית
משפט לאתיקה עסקית:
.1

נחום רקובר -זכות היוצרים.

.1

שרה פרזנטי -דיני זכויות יוצרים.

.1

ישראל ויינבוים -בדרך מקובלת ובתום לב.

.1

א .ברק -חוק השליחות.

.1

מאמרים" :התפתחות מוסרית" -קולברג ל – .פסיכולוגיה התפתחותית ,האוניברסיטה
הפתוחה ,יחידה  5עמ' .10-11

דיני חוזים:

.1

ג' שלו ,דיני חוזים (מהדורה שניה ,התשנ"ה).

.1

ורדה לוסטהיז  ,טנה שפניץ – חוזים אחידים  ,תשנ"ד –. 1551

.1

ע"א  115/33רבינאי נ' מן שקד בע"מ ,פ"ד לג (.151 )1

.1

ע"א  515/31ספקטור נ' צרפתי ,פ"ד לב (.111 )1

.1

ע"א  11/51מרום נ' אוניברסיטאת ת"א ,פ"ד לז (.115 )1

.1

לו ( .311 )1ע"א  101/50סאסי ואח' נ' קיקאון פ"ד.

.3

ע"א  151/31לגיל טרמפולין בע"מ נ' נחמיאס ,פ"ד כט (.11 )1

דיני עבודה:
.1

צבי ברניב -העבודה במשפט העמים.

.1

מ .פסטרנק -משפט העבודה והסכמים קיבוציים.

.1

ר .בן ישראל -דיני עבודה בישראל האוניברסיטה הפתוחה התשמ"ט.

.1

פ .רידאי" ,ארבעים שנה לדיני עבודה" .משפטים י"ט (תש"ן) .353

.1

מ .מירוני" ,חובת הייצוג ההוגן" -זכויות הפרט וניעת עושק המיעוט בעידן יחסי
העבודה הקיבוציים .דיני משפט ח' (התשמ"א) .151

.1

בג"צ  111/51חטיב ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'  ,פ"ד (. 131 )1

.3

דב"ע מח 1-15 /בוקובדה מיון נ' ביטא הנדסה ופיתוח בע"מ  ,פד"ע יט' .155

דיני שטרות:
.1

י' זוסמן ,דיני שטרות .)1551-1551

.1

ע"א  .1110/50משה ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ,פ"ד מח
(.155 )1

.1

ע"א  111/53ארגון משקי הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך ,פ"ד מג (.511 )1

.1

ע"א  111/55בן אריה נ' סופר ,פ"ד מה (.113 )1

.1

ע"א  111/51בנק קונטיננטל לישראל בע"מ נ' שייקביץ ,פ"ד לט (.111 )1

דיני הקניין:
.1

יהושוע ויסמן ,דיני קניין  -חלק כללי (תשנ"ג).

.1

פרקים בדיני קניין – שי שגב  -הבית המשותף.

.1

ע"א  511/35נס נ' גולדה ,פ"ד לו (.101 )1

.1

ע"א  101/51חובני ואח' נ' עיזבון המנוח חובני ,פ"ד מא (.51 )1

.1

ע"א  115/31אוטו בלה שותפות למסחר בכלי רכב ואח' נ' לקי קרייב בע"מ ואח' ,פ"ד
לו (.11 )1

.1

ע"א  55/50נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ ואח' ,פ"ד לו (.11 )1

.3

ע"א  311/31גרוסמן את ק.ב.ק נ' מנהלי עיזבון בידרמן ,פ"ד כו (.351 )1

דיני המכרזים והביקורת הפנימית :
.1

חוק חובת המכרזים  ,התשנ"ב – . 1551

.1

תקנות חובת המכרזים  ,התשנ"ג – . 1551

.1

חוק הביקורת הפנימית  ,התשנ"ב – . 1551

