חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם
המרכז האקדמי מקיים חטיבת התמחות ייחודית לנושאי זכויות האדם .מטרת החטיבה היא להכשיר משפטנים בידע
ובמיומנויות הקשורים להגנה על זכויות אדם באשר הן (אזרחיות ,חברתיות וקבוצתיות) ,וזאת מתוך הכרה בצורך
הגובר בעורכי/ות דין המחוייבים לנושא ,בחברה האזרחית הנרקמת כיום בישראל.
התוכנית שואפת להכשיר את משתתפיה למילוי תפקידי מפתח הן בשירות הציבורי הישראלי והן בארגונים הלא
ממשלתיים ( )NGOהפועלים לקידום הנושא.
לשם כך מבקשת התוכנית להקנות למשתתפיה הכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האדם ,וזאת הן על ידי מתן ידע
תיאורטי עשיר שיועבר על ידי מיטב המומחים בנושא ,והן על ידי מתן כלים מעשיים והגברת רגישות המשתתפים
בתוכנית להפרות זכויות האדם ולייחודיותו של הטיפול בבעיות אלה.
היעד האחרון יושג בעיקר באמצעות השתתפות בסדנאות ובקורסים מעשיים ("קליניקות") .המשתתפים
בקליניקות יתנסו בעבודה מעשית בתחום זכויות אדם על כל גווניה :החל מטיפול בפניות פרטניות ב"חנויות זכויות"
בעיירות פיתוח ובאזורי מצוקה ,עבור במתן סיוע חירום בתחום האלימות במשפחה בבית המשפט לענייני משפחה
וכלה בהשתתפות במאבקים לשינוי מדיניות בדרך של הגשת עתירות לבג"ץ וגיבוש הצעות חקיקה .ההשתתפות
בקליניקות מספקת לסטודנטים חוויה רגשית יוצאת דופן ,ומעניקה כלים מעשיים לקראת העבודה כעורכ/ת דין.
בנוסף ישתתפו התלמידים בכנסים שמארגן המרכז האקדמי ,ובפרוייקטים מיוחדים שהוא מוביל בקרב אוכלוסיות
משוללות זכויות באזורי מצוקה ברחבי הארץ.
מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה בנוסף לתואר ראשון במשפטים ,תעודת התמחות ב"זכויות אדם".
אוכלוסיית יעד :התוכנית פתוחה בפני מי שסיים את חובותיו בשנה א'.
היקף התוכנית:
א .השתתפות ב 6 -נ"ז לפחות ,מתוך קורסי הבחירה הבאים:
מס'

שם הקורס

שם המרצה

קוד
קורס
5356

.1

כתב העת  Law and Ethicsפרופ' גילה
שטופלר
.of Human Rights
עו"ד גיתית שריקי
דיני הגירה

5520

.3

ד"ר עופר סיטבון

5310

.2

.4

זכויות אדם ושינוי חברתי

 Comparative Humanד"ר סקוט
 Rights Lawסטפנסון

5633

מתכונת
שנתי ,מותנה בראיון
קבלה
סמסטר א' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר א' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר ב' יתקיים
בין התאריכים
27-31/05/18
ימים א'  -ה'
 16:00-20:30הרשמה
דרך המזכירות

נ"ז
4
2
2
4
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ב .השתתפות בקורס מעשי אחד (בהיקף של  6נ"ז) מבין הקורסים המעשיים הבאים:
מס'

שם הקליניקה

קוד
שם המרצה
קורס
 5196שנתי ,יום א'
עו"ד ליאת לייזר
19:30-18:00
השתתפות בקורס
"זכויות אדם ושינוי
חברתי" בסמסטר א'
ובמפגשים שבועיים
 5472שנתי ,יום א'
עו"ד קרן שמש
19:30-18:00
פרלמוטר
עו"ד גיתית שריקי  5519שנתי ,יום א'
19:30-18:00
השתתפות בקורס
"דיני הגירה"
בסמסטר א'
ובמפגשים שבועיים
 5630שנתי ,יום א'
עו"ד גילי פטרן
19:30-18:00
מתכונת

.1

קליניקה לעריכת דין קהילתית

.2

קליניקה לשינוי מדיניות

.3

קליניקה לזכויות מהגרים

.4

הקליניקה לקידום זכויות נשים
ושיויון מגדרי – שדולת הנשים
בישראל
קליניקה סביבתית  EcoHub -עו"ד אייל עופר

.5

5635

סמסטר א' ,יום א'
19:30-18:00

נ"ז
6

6
6

6
4

* ההרשמה לקורסים המעשיים ,היא באמצעות ראיון קבלה ולא במסגרת ההרשמה הרגילה.
יודגש כי מספר התלמידים בכל קליניקה/קורס מעשי מוגבל מאוד!
* לא ניתן ללמוד יותר מ 10-נ"ז קורסים מעשיים במהלך התואר.
* יתכנו שינויים בקורסים המעשיים.
* קיום הקליניקות מותנה במספר מתקבלים מינימלי.
ג .השתתפות בסמינריון אחד שנתי בהיקף של  6נ"ז מבין הסמינריונים הבאים:
שם הסמינר

#
.1

צדק חברתי וזכויות חברתיות

שם המרצה
פרופ' יוסי דהאן

קוד
קורס
7303

מתכונת
סמסטר א' ,יום ה'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום ג'
16:30-15:00

נ"ז
6

ד .לפרוט תכני הקורסים והסמינריונים ,ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינריונים.
ה .הקורסים והקליניקות פתוחים לכלל התלמידים אולם תינתן עדיפות לתלמידי חטיבת זכויות אדם.
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חטיבת התמחות במשפט מסחרי

א .כללי

המשפט המסחרי ,במובנו הרחב ,מתמקד בהיבטים משפטיים של חיי המסחר ושל עסקאות מסוגים שונים ,לרבות
בהקשרים שבהם עסקים מנוהלים באמצעות תאגידים .מדובר בתחום מרתק ומורכב ,אשר כיום מצריך מן המשפטן
העוסק בו ידע רב-תחומי ,בעיקר מתוך תורות הכלכלה ,החשבונאות ,המימון והניהול.
החטיבה למשפט מסחרי מעניקה ללומדים בה הכשרה רחבה ,מעמיקה ומאתגרת בתחום המשפט המסחרי,
הניתנת על -ידי מיטב המומחים מן האקדמיה והפרקטיקה .דגש מיוחד מושם בחטיבה על תחום המשפט המסחרי
הבינלאומי ,שרכישת ידע בו היא הכרח של ממש עבור משפטן המבקש לספק ייעוץ וליווי משפטיים לעסקאות
בינלאומיות או לפעילות כלכלית חוצת גבולות .תחום נוסף שהחטיבה מציעה בו הכשרה ייחודית בין בתי-הספר
למשפטים בישראל הוא זה של אחריות חברתית של תאגידים .זאת ,מתוך הבנה שעשיית עסקים מודרנית שואפת
להיות ערכית ,מתחשבת בקהלים שונים (כגון :עובדים ,נושים ואינטרס הציבור) ואינה מוגבלת אך לשיקולי הפקת
רווחים.


התוכנית מסלול מצטיינים למשפט מסחרי בינלאומי ,נסגרה .התוכנית פתוחה רק לתלמידים שכבר
החלו לימודיהם בתוכנית זו .תלמידים אלו מוזמנים לפנות לרכזת קורסי בחירה וסמינרים בנושא
השלמת חובות התוכנית.

ב .מסלולי הלימוד של החטיבה למשפט מסחרי
 .1כללי
בחירה במסלול הכללי מאפשרת לתלמיד לבחור בעצמו את תחומי המשפט המסחרי שבהם הוא מבקש
להתמקד ולהתמקצע.
בנוסף לתואר ראשון במשפטים יקבלו בוגרי המסלול תעודת התמחות בתחום המשפט המסחרי.
 .2אוכלוסיית היעד
שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב' .תלמידי שנה ג' יוכלו להתקבל רק באישור מיוחד של ראש
החטיבה .האישור יהיה כרוך גם בכתיבת עבודות כתחליף לכנסים שהפסיד התלמיד.
 .3היקף התוכנית:
השתתפות ב 12-נ"ז לפחות מתוך קורסי הבחירה ,המפורטים בהמשך ,וכן השתתפות בסמינר אחד מתוך
הסמינרים המפורטים בהמשך.
א .על כל סטודנט ללמוד  12נ"ז קורסי בחירה מהטבלה הבאה:
מס'

שם הקורס

.1

קליניקה בנושא אחריות
חברתית של תאגידים
בוררות מסחרית בינלאומית
מבויימת

.3

דיני הוצאה לפועל ופשיטת
רגל
סדנה במשפט פרטי

.5

היבטים משפטיים של חברות
היי-טק
משפט האינטרנט -פרטיות,
אבטחת סייבר ועבירות מחשב
הליטיגציה המסחרית –
מהלכה למעשה
משפט ואינטרנט

.2

.4

.6
.7
.8

שם המרצה
ד"ר עופר סיטבון
עו"ד לימור לוי
ועו"ד דוד פורר

קוד
קורס
 5406שנתי ,יום א'
19:30-18:00
 5537שנתי( ,מאוגוסט 2017
מתכונת

ועד אפריל ) 2018
יום א' בין השעות
 18:00-21:30מפגשים
פרטניים בתיאום עם
הסטודנטים שיבחרו
מותנה בראיון קבלה

פרופ' פבלו לרנר

5362

ד"ר שלי קרייצר
לוי
ד"ר אייל שנהב
ועו"ד גל הופמן
ד"ר אבישי קליין

5596
5539
5616

עו"ד ליאב
ויינבאום

5475

ד"ר יואב המר

5599

סמסטר א' ,יום א'
21:30-18:00
סמסטר א' ,יום א'
19:30-18:00
סמסטר א' ,יום א'
19:30-18:00
סמסטר א' ,יום ד'
18:45-17:15
סמסטר א' ,יום ד'
20:30-19:00
סמסטר א' ,יום ה'
19:30-16:00

נ"ז
6
6

4
2
2
2
2
4
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מס'

שם הקורס

שם המרצה
עו"ד עמיר
פרידמן
עו"ד אילן שרקון

מתכונת

קוד
קורס
 5375סמסטר א' ,יום ה'
18:30-17:00
 5603סמסטר א' ,יום ה'
19:30-18:00

.9

מבוא לקניין רוחני

.10

פרקטיקה בדיני נדל"ן

.11

עסקאות מסחריות בינלאומיות ד"ר אורי בן
אוליאל
ד"ר דניאל
משפט וטכנולוגיה
גולדשטיין
 Introduction to U.S. Tortפרופ' שחר
 Lawדילברי

.14

חוק המכר האמריקאי פרופ' ליסה
 American Sales Lawברנשטיין

5531

.15

 American Tort law andפרופ' אביחי
 the Marketדורפמן

5632

נ"ז
2
2

מיועד לשנה ג' ומעלה

.12
.13

.16

 Regulating Globalד"ר אפי חלמיש
Energy Markets

5426
5619
5605

5602

.17

סוגיות בדיני ניירות ערך

עו"ד סטס שמיס

5600

.18

משפט שיפוט ושופט –
פסיכולוגיה של השיפוט
משפט ומדיניות סביבתית

ד"ר בועז שנור

5594

ד"ר בועז שנור

5411

.20

אתיקה בעסקים

ד"ר ליאור דוידאי

8317

.21

שיעבודים ובטוחות לאשראי –
מבט גלובלי
חשבונאות וניתוח דוחות
כספיים
הגנת הצרכן

ד"ר דב סולומון

5512

ד"ר רימונה פלס

5511

.24

דיני שליחות בסביבה העסקית

.25

ניהול ובניית מותגים בהיבט
של משפט מסחרי
דיני הגבלים עסקיים

ד"ר אורי בן
אוליאל
ד"ר אורי בן
אוליאל
פרופ' רם
הרשטיין
ד"ר גיא שגיא

5422

5097

.27

אתיקה בעסקים

ד"ר ליאור דוידאי

8317

.28

קורס נוסף – יפורסם בהמשך

.19

.22
.23

.26

5433
5559

סמסטר א' ,יום ו'
11:30-10:00
סמסטר א' ,יום ו'
13:30-12:00
יתקיים בין התאריכים
11-15/12/17
ב'-ה' 16:00-20:30
ו' – 09:00-13:30
הרשמה דרך
המזכירות
סמסטר א' ,יתקיים
בין התאריכים
24-29/12/17
א'-ה' 16:00-19:30
ו' – 10:00-13:30
הרשמה דרך
המזכירות
סמסטר א' ,יתקיים
בין התאריכים
07-11/01/18
א'-ה' 16:00-20:30
הרשמה דרך
המזכירות
סמסטר א' ,יתקיים
בין התאריכים
18-22/12/17
ב'-ו' 09:00-13:30
הרשמה דרך
המזכירות
סמסטר ב' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום א'
19:30-18:00
סמסטר ב' ,יום ב'
11:30-09:00
סמסטר ב' ,יום ג'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום ג'
19:30-18:00
סמסטר ב' ,יום ד'
18:30-17:00
סמסטר ב' ,יום ד'
20:30-19:00
סמסטר ב' ,יום ה'
18:30-17:00
סמסטר ב' ,יום ה'
21:30-20:00
סמסטר קיץ ,יום ג'
21:45-19:15
סמסטר קיץ ,יום ד'
18:30-16:00

2
2
4

4

4

4

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
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מס'
.29
.30

שם הקורס

שם המרצה

קניין רוחני :זכויות יוצרים בעידן ד"ר קים טרייגר-
ברעם
האינטרנט קורס באנגלית
באוניברסיטת )Oxford
 ICC Internationalרכז אקדמי :ד"ר
 Commercial Arbitrationאורי בן אוליאל

מתכונת

קוד
קורס
 5386סמסטר קיץ 2017
תצא הודעה על אופן
הרישום
 5523סמסטר קיץ 2017
על אופן הרישום תצא
הודעה

נ"ז
4
2

ב .על כל סטודנט ללמוד סמינר אחד מהטבלה הבאה:
מס'

קוד
קורס
7305

שם הסמינר

שם המרצה

.1

עיקול נכסים וכינוס נכסים

פרופ' פבלו לרנר

.2

דיני ירושה והעברות בין דוריות

.3

תרופות במשפט האזרחי

ד"ר שלי קרייצר
לוי
ד"ר שחר ולר

7230

.4

תובענות ייצוגיות

ד"ר איתי ליפשיץ

7130

.5

דיני ביטוח

ד"ר שחר ולר

7152

.6

סוגיות מתקדמות בקניין רוחני

ד"ר שרון בר-זיו

7324

.7

סוגיות בפירוק ושיקום חברות

פרופ' יעד רותם

7280

.8

חוזים מסחריים

ד"ר אורי בן
אוליאל

7285

7307

מתכונת
שנתי ,יום א'
17:30-16:00
שנתי ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר א' ,יום ב'
21:00-19:30
סמסטר ב' ,יום ב'
18:30-17:00
סמסטר א' ,יום ג'
15:30-14:00
סמסטר ב' ,יום ג'
16:30-15:00
שנתי ,יום ד'
18:30-17:00
שנתי ,יום ד'
18:30-17:00

נ"ז
6
6
6

6

6
6

עדיפות תינתן למסלול
דיני הי-טק

סמסטר א' ,יום ה'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר א' ,יום ה'
18:30-17:00
סמסטר ב' ,יום ב'
20:30-19:00

6

6
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מסלול התמחות בדיני היי-טק והון סיכון
היקף התוכנית:
א .קורסי חובה – על כל תלמיד ללמוד את הקורסים הבאים:
#

שם הקורס

שם המרצה

.1

היבטים משפטיים של חברות
היי-טק
מבוא לקניין רוחני

.3

משפט וטכנולוגיה

ד"ר אייל שנהב
ועו"ד גל הופמן
עו"ד עמיר
פרידמן
ד"ר דניאל
גולדשטיין

.2

קוד
קורס
5539
5375
5619

מתכונת

נ"ז

סמסטר א' ,יום א'
19:30-18:00
סמסטר א' ,יום ה'
18:30-17:00
סמסטר א' ,יום ו'
13:30-12:00

2
2
2

ב .קורסי בחירה – על כל תלמיד ללמוד  8נ"ז מתוך הקורסים הבאים:
#

שם הקורס

שם המרצה

.1

יזמות עסקית (קורס מהפקולטה
למנהל עסקים)

ד"ר רון ברגר

קוד
קורס
8312

.2

משפט האינטרנט -פרטיות,
אבטחת סייבר ועבירות
מחשב ()Cyber Law
משפט ואינטרנט

ד"ר אבישי קליין

5616

ד"ר יואב המר

5599

.4

סוגיות בדיני ניירות ערך

עו"ד סטס שמיס

5600

.5

מבוא למימון (קורס מהפקולטה
למנהל עסקים)

ד"ר שמואל
(מולה) כהן /
ד"ר אבי יוסיפוף

8012

קניין רוחני :זכויות יוצרים בעידן
המחשב (קורס קיץ באנגלית
באוקספורד)

ד"ר קים טריגר –
ברעם

5386

.3

.6

מתכונת
סמסטר א' ,יום ב'
 12:30-10:00או
סמסטר א' ,יום ב'
21:30-19:00
סמסטר א' ,יום ד'
18:45-17:15
סמסטר א' ,יום ה'
19:30-16:00
סמסטר ב' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום ד'
 16:30-13:00או
סמסטר ב' ,יום ב'
19:15-16:00
סמסטר קיץ 2018
תצא הודעה על אופן
הרישום

נ"ז
3

2
4
2
4

4

ג .סמינרים – על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד בהיקף של  6נ"ז מהסמינרים הבאים:
שם הסמינר

שם המרצה

.1

תרופות במשפט האזרחי

ד"ר שחר ולר

קוד
קורס
7230

.2

סוגיות מתקדמות בקניין רוחני

ד"ר שרון בר-זיו

7324

.3

חוזים מסחריים

ד"ר אורי בן
אוליאל

7285

.4

סוגיות בפירוק ושיקום חברות

פרופ' יעד רותם

7280

מס'

מתכונת
סמסטר א' ,יום ב'
21:00-19:30
סמסטר ב' ,יום ב'
18:30-17:00
שנתי ,יום ד'
18:30-17:00
סמסטר א' ,יום ה'
18:30-17:00
סמסטר ב' ,יום ב'
20:30-19:00
סמסטר א' ,יום ה'
17:30-16:00
סמסטר ב' ,יום א'
17:30-16:00

נ"ז
.6

6
6

6

38

תנאים נוספים
.1
.2

לפירוט תכני הקורסים והסמינריונים ,ראה במסגרת הפרוט על קורסי הבחירה והסמינרים.
כחלק ממטלות החובה במסגרת החטיבה ,התלמידים ידרשו להשתתף בכנסים ,מפגשים ,ופעילויות נוספות של החטיבה.
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חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה
המשפט הפלילי כולל בתוכו תחומי ידע מגוונים גם בהיבטים התיאורטיים וגם בהיבטים המעשיים .בהיותו עוסק
ב"דיני נפשות" השפעתו של התחום הפלילי על חשודים ,נאשמים ,קורבנות עבירה ועל הציבור בכלל הנה
משמעותית וייחודית והוא טומן בחובו עקרונות ,שיקולים וכללים מיוחדים ומחייב התמקצעות.
מטרות החטיבה הן העמקת ההכשרה הניתנת לסטודנטים בתחום המשפט הפלילי מעבר למקובל בלימודי התואר
הראשון למשפטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל; והכשרת משפטנים לעיסוק בתחום המשפט הפלילי ,בין
כסנגורים ציבוריים ,בין כסנגורים פרטיים ,בין כתובעים ופרקליטים ובין כתיאורטיקנים – חוקרים ומרצים באקדמיה.
החטיבה מציעה לתלמידיה קורסים וסמינרים בתחום הפלילי – התוכנית העשירה ביותר המוצעת כיום במוסדות
להשכלה גבוהה במדינת ישראל .השילוב בין למידת תכנים משפטיים והבנה של גישות ומושגי יסוד בקרימינולוגיה
הנו שילוב ייחודי מסוגו בישראל המאפשר התמקצעות מעמיקה עבור סטודנטים שירצו לעסוק בתחום הפלילי.
התוכנית כוללת ידע תיאורטי עשיר ,לצד כלים מעשיים לעיסוק בנושא והיכרות קרובה עם מערכת המשפט הפלילי.
במהלך השתתפותם בתוכנית ירכשו הסטודנטים ידע רחב בתחום הפלילי המהותי ,הדיוני והראייתי ,ילמדו תיאוריות
בסיס בקרימינולוגיה ויחשפו לגישות חדשות ,לעשיה ולמחקר בתחומי המשפט הפלילי בישראל.
מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגריה ,בנוסף לתואר ראשון במשפטים ,גם תעודת התמחות במשפט פלילי
וקרימינולוגיה.
אוכלוסיית היעד
שערי החטיבה פתוחים בפני תלמידי שנה ב' שהשיגו ציון  70או יותר בקורס החובה "דיני עונשין") .תלמידי שנה ג'
שהשיגו ציון  70או יותר בקורסי החובה "דיני עונשין" ו"דיון פלילי" יוכלו להתקבל באישור מיוחד של ראש החטיבה.
היקף ודרישות התוכנית
על מנת להשלים את התוכנית יש לעמוד בדרישות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ציון  70לפחות בקורסי היסוד "דיני עונשין"" ,דיון פלילי" ו"דיני ראיות" *
השתתפות באחד משני קורסי היסוד בקרימינולוגיה בהיקף של  2נקודות זכות
השתתפות בקורסי בחירה נוספים של החטיבה בהיקף של  10נקודות זכות.
השתתפות בסמינר של החטיבה בהיקף של  6נקודות זכות.
השתתפות בכנסים שייערכו במסגרת החטיבה (כפי הנראה כנס אחד בכל סמסטר) .תלמידים שייעדרו
מאחד הכנסים יהיו חייבים להגיש עבודה קצרה בכתב על נושא הכנס ,לפי הנחיות ראש החטיבה ,כתנאי
להמשך השתייכותם לחטיבה.

*סטודנט שממוצע התואר שלו עומד על  80לפחות יוכל לבקש להיכלל בחטיבה גם אם אינו עומד בתנאי של ציון 70
בקורסי היסוד ,אם למד במסגרת החטיבה קורסים בהיקף של לפחות  4נ"ז מעבר לנדרש.
יובהר כי תלמידים שלמדו נושא מסוים (גם אם תחת כותרת שונה) לא יוכלו ללמוד שוב את אותו הנושא (גם אם
ספק ,יש לפנות מראש אל ראש
הכפילות היא בין קורס לבין סמינר וגם אם מדובר במרצים שונים) .במקרה של ֵ
החטיבה בבקשת הבהרה.
היקף התוכנית:
א .קורסי חובה – על כל תלמיד ללמוד קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
#

שם הקורס

שם המרצה

.1

קרימינולוגיה :תיאוריה ,מדיניות
וביקורת
תיאוריות בקרימינולוגיה –
הגורמים לפשיעה

ד"ר חגית לרנאו

.2

ד"ר עודדה
שטיינברג

קוד
קורס
5353
5270

מתכונת

נ"ז

סמסטר א' ,יום א'
21:30-20:00
סמס' ב' ,יום ו'
13:45-12:15

2
2
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ב .קורסי בחירה – על כל תלמיד ללמוד  10נ"ז מתוך הקורסים הבאים:
#

שם הקורס

שם המרצה

.1

קליניקה של פרוייקט חפות
(תחום דיוני)

ד"ר סיגל שהב

קוד
קורס
5612

.2

סדנה לזכויות חשודים ,נאשמים,
עצורים ואסירים (תחום דיוני)

ד"ר סיגל שהב

5548

.3

אלימות מינית (תחום מהותי)

ד"ר לימור עציוני

5111

.4

סוגיות עומק בדיני ראיות
(תחום ראייתי)
ראיות מדעיות
(תחום ראייתי)

פרופ' דורון מנשה 5631

.6

משפט האינטרנט -פרטיות,
אבטחת סייבר ועבירות
מחשב ()Cyber law
(תחום מהותי)
צדק מאחה
(תחום קרימינולוגיה)
עבירות המגבילות את חופש
הביטוי (תחום מהותי)
הממשק בין המשפט הפלילי
למשפט המינהלי (תחום דיוני)

.5

.7
.8
.9

השופט ד"ר
אחיקם סטולר

5021

ד"ר אבישי קליין

5616

ד"ר מיה מי-טל

5477

ד"ר חאלד גנאים

5231

עו"ד רענן גלעדי

5615

מתכונת

נ"ז

קליניקה שנתית
לתלמידי שנה ג'
בלבד ,יום א'
 17:30-16:00ו18:00-
 19:30לסרוגין
מותנה בראיון אישי
קליניקה שנתית,
לתלמידי שנה ג'
בלבד,
יום א' 19:30-18:00
מותנה בראיון אישי
סמסטר א' ,יום א'
15:30-14:00
סמסטר א' ,יום א'
17:30-16:00
סמסטר א' ,יום ב'
19:30-18:00
מיועד לשנה ג'
ומעלה
סמסטר א' ,יום ד'
18:45-17:15

6

סמסטר ב' ,יום ב'
18:30-17:00
סמסטר קיץ ,יום ב'
21:30-19:00
סמסטר קיץ ,יום ד'
21:30-19:00

6

2
2
2
2

2
2
2

ג .סמינרים – על כל תלמיד ללמוד סמינר אחד בהיקף של  6נ"ז מהסמינרים הבאים:
מס'
.1
.2
.3

שם הסמינר

שם המרצה

הליכים פליליים חלופיים
(תחום דיוני)
הקורבן מול הנאשם – דו קרב
של זכויות (תחום דיוני)
השפעות חוקתיות על דיני
הראיות בפלילים
(תחום ראייתי)

ד"ר דניאלה
בייניש
ד"ר יניב ואקי
הדוקטורנטית
נעמי אלימלך-
שמרה

קוד
קורס
 7322שנתי ,יום ד'
20:30-19:00
 7323שנתי ,יום ב'
19:30-18:00
 7310שנתי ,יום ד'
20:30-19:00
מתכונת

נ"ז
6
6
6

פירוט התכנים שילמדו בכל קורס ובכל סמינר מופיע בהמשך השנתון (הקורסים והסמינרים מסודרים בסדר
אלפביתי של שמותיהם).

תלמידים שבשנת הלימודים תשע"ח ,הינם תלמידי שנה ד' ,ימשיכו במתכונת הקודמת של
מבנה החטיבה.
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