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 במשרדי ממשלה התמחות 
 אוריה ובפרקטיקה בתי   וציבוריים  היבטים משפטיים

 
 138-1-0278 

 

 סילבוס 
 

 יובל ריינפלד  ד"ר
 

 
בתחומי   סטודנטים  לשלב  מטרתו  זה  קורס 

ממשלה התמחות   תחומי    במשרדי  במגוון 
ייעודיות.   התמחות  תכניות  ובמגוון  עיסוק 
סטודנטים   לחשוף  נועדה  ההתמחות  תכנית 

ומשרדיה,   הממשלה  קבלללעבודת  ת  הליכי 
בשירות  עבודה  ללהקנות כלים  כן  ההחלטות ו

יהיו   לתכנית  שיתקבלו  סטודנטים  הציבורי. 
בשבוע    להקדיש/להשקיעמחויבים   יום 

במשך שנה  וש"ש(    8יקף  בהלצורך התמחות  
מחויבים   יהיו  הסטודנטים  מלאה.  אקדמית 

דרושות ולהגיע בזמנים  המטלות  את הלבצע  
לצד המבוקשים בהתאם לכל משרד ומשרד.  

ההתמחות  תכ הסטודנטים  נית  יעברו 
שמטרתם   עיוניים  תיאורטי    מצעשיעורים 

הקשר  המ הספרה  לספירה    ציבוריתבין 
סוגיית  ,  המשפטית האדם  וסביב  זכות 

ובפרקטיקהו מתוך    . זאתהשוויון בתיאוריה 
נוספים   כלים  לסטודנטים  להעניק  רצון 

ציבוריות סוגיות  הקורס  לניתוח  היתר  בין   .
לסטודנ יקנה  ידע  העיוני  תיאורטי  טים 

ובמושג  במושג   אדם  בהיבטי  השוויון,  זכות 
ציבורית וסוגיות  ב וכן    מדיניות  היבטים 

הציבורי. במגזר  יתקיימו    משפטיות  כן  כמו 
 הרצאות אורח ופעילויות מעשירות. 

במתכונות   יתקיימו  העיוניים  המפגשים 
מפגשים    13-14חודשית וסך הכל יתקיימו  -דו

. האקדמית במשך השנה

 
 מידע כללי והנחיות 

 

 הקורס מחולק לחלק עיוני וכן לחלק מעשי )התמחות במשרדים השונים(  מבנה הקורס 
 

 הרכב הציון: מרכיבי הציון הסופי 
 חובה  –  10%  –נוכחות והשתתפות 

 חובה  - 10% –פרזנטציה 
משוב   50% -הערכת מרצה ו 50%ב זה יורכב: )הציון בגין רכי 20% –התמחות 

 נך מלווה מטעם המשרד הממשלתי( וח
 חובה  – 60% –עבודת מסכמת 



 2 

 הקורס משלב הרצאות פרונטאליות ודיון קבוצתי לצד התמחות  מקום ואופי הקורס  
 ( )אחת לשבועיים 16:00-18:00יום ג'  

 וקבלה להתמחות   מעבר ריאיון תנאי קדם 

כנת  נוכחות, קריאה וה
 החומר 

המפגשים במהלך הקורס יתקיימו במתכונת של דיון בשאיפה לבחון מגוון רחב של  
חומרים   למעט  המצורפת,  הקריאה  רשימת  את  לקרוא  נדרשים  אינכם  נושאים. 

 אליהם אפנה באופן מפורש במסגרת הקורס.
 

 בכפוף לתקנון הלימודים.  חובההנוכחות בשיעורים היא  
 

 .  משיעור לשיעורהקורס חומרי קריאה יועלו לאתר 
 

 ייתכנו שינויים בחומרי הקריאה במהלך הקורס.  

   reinfeld@post.bgu.ac.ilניתן ליצור קשר בדוא"ל   יצירת קשר 
שלישי בימי  מראש  בתיאום  קבלה  הקורס  שעות  מתקיים    השעות   בין  בהם 

15:00-16:00 
 

 נתנו במפגש הראשון הוראות בעניין עבודה מסכמת וכן פרזנטציה יי  עבודה/ות בקורס 
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 רשימת הקריאה 
 

 

 
 

הצגת תכני הקורס והכרת תכנית עמיתים בשירות המדינה. דרישות 
 , זכויות וחובותומשרדי הממשךה נציבות המדינה

 
פרזנטציה   לשיעורי  תרגיל  במסגרת    –הצגת  שינוי  תהליכי  הצגת 

 ההתמחות 

  1מפגש  היכרות

  –על המעמד של משפט ציבורי 
 

 חוות דעת  - המדינה מבקרדו"ח 
 . 2008י, דצמבר קבר רבי שמעון בר יוחא

 

משבר חוקתי? על האסון בהר 
 מירון

 2מפגש 

 והפילוסופיה של זכויות האדם ההיסטוריהעל   -מעמד זכויות האדם
 

 . האמנה החברתית. תל אביב: הוצאות רסלינג.2006ז'אק. -רוסו, ז'אן
 
 

אדם זכויות  רקע   –  מושג 
 היסטורי

 3מפגש 

 היבטים תיאורטיים של מושג זכויות האדם 
Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory & Practice, 

edition), Ithaca: Cornell University Press, 2003. nd(2 
  

Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: 
Harvard University Pres, 1977. 

 

 4מפגש  הגדרת המושג –זכויות אדם 

האדם   האיחוד האירופי וזכויות האדם זכויות  בזירה מושג 
 הגלובאלית 

 5מפגש 

Doss, April F. Cyber Privacy, 2020 
 

General Data Protection Regulation), 2016 O.J. (L 119) 

מודרניות   אדם  זכות   –על 
זכות הפרטיות והזכות להגנת 

 נתונים 

 6מפגש 

הגדרת   השוויון,ו  הצדק   של מושגבסיס התיאורטי  שיעורים אלו יעסקו ב
 , ההיסטוריה של השוויון ושוויון בעידן ליברלי.השוויון
 קריאה:

 הגדרת השוויון: 
 תומס הובס )תשל”ג(, לויתן. ירושלים: מאגנס 

 
Ronald Dworkin (2002), Sovreign virtue: The theory and 
Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard University 
press p.2. 
 
Louis P. Pojman (1996), “Introduction”. In Equality: Selected 
Writings. Oxford University Press, p. 1 

 ההיסטוריה של השוויון:
 

Clifton Crais (2011), Poverty, War and Violence in South 
Africa. Cambridge University Press, 2011 

 
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Harvard University 
press 

 
 201–197עמ’  ,4 מפתח,” (, “ריבונות העם2011פילק ) דני

 7מפגש  שוויוןעל צדק  ו
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 (. תיאוריות של צדק חברתי. האוניברסיטה הפתוחה. 2007דהאן, יוסי )

 
 

הרצאת אורח מטעם נציבות המדינה על ידי ד"ר איריס נחמיה, סמנכ"ל  
 וראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות נציבות שירות המדינה 

 

 הרצאת אורח 
 
 
 

 8מפגש 

 :מושגי יסוד •
תינתן קריאה ממוקדת    -ו  11-9הערה: לשיעורים/מפגשים  

 אין צורך לקרוא את כל חומרי הקריאה.
לפסק    9, פס'  התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת   6427/02בג"ץ   •

של בנבו,    דינו  )פורסם  חשין  שירות  11.5.2006השופט  דחיית  )חוק   )
 לתלמידי ישיבות( 

נ' ממשלת ישראל  428/86בג"ץ   • ,  1(, פס'  1986)  505(  3, פ"ד מ)ברזילי 
לפסק דינו של השופט ברק    45-47לפסק דינו של הנשיא שמגר ופס'    26

 )שלטון החוק( 

(, פס'  1998)  481(,  5, פ"ד נב)רובינשטיין נ' שר הביטחון  3267/97בג"ץ   •
פסק דינו    –לפסק דינו של השופט ברק )הסדרים ראשוניים    27-31,  24

 של בית המשפט העליון בעניין גיוס בני ישיבות( 

זכויות האדם  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת    2605/05בג"ץ   •

)נ' שר האוצר סג  פס'  2009)  545(  2,  הנשיאה    26-20(  של  דינה  לפסק 
פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין הפרטת    –בייניש )זכויות אדם  

 בתי הסוהר( 
 הקמת המדינה, בניית המוסדות הפוליטיים והמשפטיים 

 14.5.1948מיום  ההכרזה על הקדמת המדינה •

 11, סעיף  1948-, התש"חפקודת סדרי השלטון והמשפט  •
 17-29עקרונות יסוד, עמ'   –נה, כרך א'  רובינשטיין ומדי  •

(  4, מר יצחק שני, פ''ד מב) נ' הצנזור הצבאי הראשי שניצר 680/88בג"ץ   •
 לפסק דינו של השופט ברק   8-10(, פסקאות  1989) 617

 

ככלי מקשר וזכות אדם שוויון 
 פולטיקה ומשפט   בין

 9מפגש 

 :\כערך נורמטיבי  שאלת החוקה והסמכות לכונן חוקה
 (  1950  ביוני 13)החלטת הכנסת מיום  החלטת הררי •
נ'    6821/93ע"א   • פ"ד מגדל כפר שיתופיבנק המזרחי המאוחד בע"מ   ,

 (1995)  221( 4מט)
הדין:   מפסק  רלוונטיים  שמגר(;    283-294עמ'  ,  353-369)הנשיא 

ברק(;  400-411,  390-391 ,  522-538,  505-509,  473-476 )הנשיא 
 )השופט חשין(  565-567, 542-547

מפגש  המשך
10 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02064270-a22-e.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/PADI%20Splits/SG2/SG2_9_2605-05.pdf
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/PADI%20Splits/SG2/SG2_9_2605-05.pdf
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/PADI%20Splits/SG2/SG2_9_2605-05.pdf
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/PADI%20Splits/SG2/SG2_9_2605-05.pdf
http://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_001.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-na-4-617-l.htm
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=o9Sbi1WIsHdoejWFtHsh3fgGsBGZtragru1niHggMlNv09S78KBibzXuOxGSw2MzYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1950%2f06%2f14&page=1&rtl=true
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NH-4-221-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NH-4-221-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NH-4-221-L.doc
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 :יסוד במשפט חוקתיוערכי  עקרונות 
 הפרדת רשויות 

 )ראו לעיל(  רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97 בג"ץ •

 ( 1995) 758(, 1, פ"ד מט)ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה 5364/94בג"ץ  •
אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש    -אדם טבע ודין  4128/02בג"ץ   •

 (, פס' דינו של השופט חשין  2004) 503( 3, פס' נח)ממשלת ישראל
 החוק עיקרון שלטון 

ה )תש"ס(  משפט וממשל  אהרן ברק "שלטון החוק ועליונות החוקה"   •
394-375 . 

ישראל    428/86בג"ץ   • ממשלת  נ'  סעיפים  ברזילי  לעיל(,  ,  22-32)ראו 
 דינו של הנשיא ברק-לפסק  45-47

 )ראו לעיל(  רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97בג"ץ  •

נ' משרד הבינוי והשיכ  9098/01בג"ץ   • (,  2004)   241(,  4, פ"ד נט)וןגניס 
למילים   עד  הראשונה,  )הפסקה  חשין  הש'  של  דינו  פסק  של  הפתיח 

 לפסק דינו של השופט חשין. 16-25סעיפים  -"פרולוג"; וכן 

מפגש  המשך
11 

נ התנועה למען איכות השלטון בישראל 20-3056בג"ץ  היועץ המשפטי   '
 לממשלה 

 

למה   –על הסדר ניגוד עניינים  
 זה חשוב 

מפגש 
12 

הסטודנטים   ידי  על  שינוי  תהליכי  להצגת  ההתמחות  בהתאם  מקומות 
 )המפגש יהיה שעתיים( דק הצגה לכל סטודנט 10שלהם  

מפגש  פרזנטציה 
13 

הסטודנטים   ידי  על  שינוי  תהליכי  להצגת  ההתמחות  בהתאם  מקומות 
 )המפגש יהיה שעתיים(. דק הצגה לכל סטודנט 10שלהם  

 מפגש פרזנטציה 
14 

 
 

הערה: במהלך השנה ייתכנו שינויים בשיעורים העיוניים, לעיתים ישנן סוגיות משפטיות שילמדו בהרחבה  
 על חשבון המצוין לעיל. 

http://www.ovdim-tlv.org.il/college/DocLib1/%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A8%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0204128-padi.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0204128-padi.doc

