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 שם הקורס: משפט עסקי 
 099862מספר הקורס: 

 2מספר נקודות זכות:  
 2021יפה ח:  4 מיני סמסטר
 12:30 – 09:00 , שישייום ושעות: 

 9.7, 2.7, 25.6, 18.6, 11.6, 4.6, 28.5 מפגשים: 7
 

 במשפטים   דוקטורנטית  מרצה הקורס: עו"ד עידית סלומון 
 idit71@zahav.net.ilדוא"ל: 
 04-8255701טלפון: 

 שעת קבלה: בתיאום מראש

 : יו מטרותתיאור הקורס ו

יום העסקית. מטרותיו   היום  חיי  הקורס הינו שער לעולם המשפטי הנדרש במציאות 
הן:   כליםהעיקריות  אשר    ולפתרוןלהתמודדות    להקנות  משפטיות    עשויותדילמות 

השכלה בסיסית  להקנות דרכי חשיבה משפטית. להקנות    .להתעורר בתחומי הניהול
  הזדמנויות בעבודה, מבוא ליסודות המשפטבתחום דיני  החוזים, דיני העבודה, שוויון  

סוגיות    . וקניין המעוררים  דין  פסקי  על  המבוססים  אירועים  יוצגו  הקורס  במהלך 
בנושא הקיים  המשפטי  המצב  ויילמד  ינותח  באמצעותם  העסקי,  בעולם    . משפטיות 

יילמדו הכלים והדרכים לאתר את הוראות החוק הרלוונטיות וכן את הפסיקה הקיימת  
בכיתה  הן בקבוצות והן באופן עצמאי  אירועים  במהלך הקורס נתרגל ונדון ב   .בנושא

ובבית. לקראת כלל מפגש יישלח באמצעות המודול חומר קריאה רלוונטי )פסק דין או  
 קובץ המצוי במודל(. עליו יתבסס השיעור. 

 תוצאות למידה: 

משפטי  הסטודנט ידע להעריך ולבחור בצורה מושכלת בדרך העדיפה ליישוב סכסוך  
 קונקרטי.

הרלוונט המשפטי  הדעת  תחום  את  יזהה  משפטית    י הסטודנט  לסוגיה  בהקשר 
 שמתעוררת.

הסטודנט ידע לאתר באמצעות מאגר המידע המשפטי "נבו" את החקיקה והפסיקה  
 הקשורות לסוגיות המשפטיות. 

המצב   את  ולפתור  לברר  וכך  חקיקה  דברי  להבין  דין,  פסקי  לנתח  יוכל  הסטודנט 
 המשפטי החל בסוגיה המשפטית. 

  בסיסיים ה  הסטודנט יכיר את המוסדות הקיימים בתחום המשפט ואת מושגי היסוד  
 בתחומי הלימוד של הקורס. 

mailto:idit71@zahav.net.il
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ודילמות העוסקים בסוגיות משפטיות בתחומי המשפט    םידע לפתור אירועי   הסטודנט  
 שנלמדו בקורס.  

 תוכן הקורס 

 מבוא/יסודות המשפט    1שיעור 

מקורות     שפט ומאפייניו,הגדרת המ המשפט,  ותחומי  בישראל   המשפט  שיטת 
פסיקה  חקיקה משנית,  חקיקה ראשית,  יסוד,  חוקי  מחייב, מנהג  -המשפט:  ,  תקדים 

משפטיות  ותיאוריות  יסוד  השופטת,  עקרונות  הרשות  וסמכויות  יישוב      .מבנה  דרכי 
 סכסוכים: משפט, בוררות, גישור, פשרה. 

 רשימת חוקים: 

 1992-יסוד: כבוד האדם וחרותו, התשנ"ב חוק  .1

 1994חוק יסוד: חופש העיסוק, התשנ"ד  .2

 חוק יסוד: השפיטה   .3

,  40,  33,  31,  30,  25,   2,  1סעיפים    –  1984-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד .4
ג 79א עד ס'  79א. , ס'  77,  76,  75,  68,  59-64,  56,  55)א(,  54,  52,  51ה. ס'  42  –א  42,  41
80  . 

א. ,  21,  21,  20,  19,  13-16,  11,  10,  8,  5,  4,  3,  1סעיפים    1968-חוק הבוררות, תשכ"ח .5
 ב.  29, 24, 23

 . 9, 8, 5, 3, 2, 1סעיפים   1993-תקנות בתי המשפט )גישור(, תשנ"ג .6

 ;  11, 8, 5, 3, 1סעיפים   – 2000-חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס .7

 ; 29, 25, 24,  20, 18, 2,  1סעיפים  1969 –לעבודה, תשכ"ט חוק בית הדין  .8

 : רשות רשימת ספרות ופסיקה  

 1-33( עמ' 1999כהן, ח', המשפט, )מוסד ביאליק  .1

)  1/65ע"ב   .2 נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"די יט  (  3יעקב ירדור 
365. 

 .661( 4נ )רותי נחמני נ' דניאל נחמני, פ"ד  2401/95דנ"א  .3

 .38( 1שארק דלוקס רהיטים בע"מ נ' רוזנצוויג ואח' פ"ד ס )-22דיזיין  5026/04בג"צ .4

שר    – עדאלה  8276/05בג"צ   .5 נ'  בישראל  הערבי  המיעוט  לזכויות  המשפטי  המרכז 
 הביטחון
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 דיני חוזים  שימוש במאגרי מידע משפטי,    2שיעור 

 וספרות משפטית. חקיקה פסיקההכרות עם אתר נבו לצורך איתור דברי  

החוזים החוזה   -  דיני  הגדרת  החוקים,  סקירת   , היסטורית,  סקירה  ומקורות:  ,  מבוא 

.  עקרונות בדיני חוזים: עקרון חופש החוזים  והגבלות על חופש החוזים, ועקרון תום הלב

זיכרון  .  יצירת החוזה: כריתה, יסודות הצעה והקיבול, צורה  .מו"מ לקראת כריתת חוזה

 .  דברים

 המשך לדיני חוזים   3שיעור 

ביטול ובטלות החוזה בשל פגם בכריתתו: עילות הטעות, הטעיה,  .  פירוש והשלמת חוזה
חוזה לטובת  .  חוזה על תנאי: תנאי מתלה ותנאי מפסיק.  כפיה, עושק, חוזה למראית עין 

תרופות בשל הפרת חוזה:  .  הפרת חוזה, סיכול חוזה.  קיום חוזה. פסול   חוזה .  צד שלישי
 .  חוזים אחידים . אכיפה, ביטול, פיצויים

 רשימת חוקים:

    1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג . 1

   1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  . 2

 1982- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג . 3

 :  רשות רשימת ספרות ופסיקה 

,  227-240,  86-90, 64-71,  16-19עמ'  ( כרך א'2000שלו, ג', דיני חוזים )האוניברסיטה הפתוחה  . 1

246-249 . 

 ;  231(  1, ספקטור נ' צרפתי, פ"ד ל"ב )838/75ע"א  . 2

 . 289( 3קל בנין בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה, פ"ד נו )   6370/00ע"א  . 3

 . 1998)  145( 4רום נ' מרכז משען, פ"ד נב) מילג 1185/97רע"א   . 4

 (. 2003)  53( 2דן מכנס ואח' נ' ריג'נט השקעות, פ"ד נח ) 10385/02ע"א  . 5

 . 270( 4)  2005על  -בן אבו נ' דלתות חמדיה, תק 10582/02ע"א  . 6
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 . 672(,  4החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( נ' ברטון תכנון, פ"ד מג) 415/88ע"א  . 7

 281(  2, רבינאי נ' חברת מן שקד, פ"ד לג )158/77ע"א  . 8

 . 820( 5, דור אנרגיה נ' חאג' אחמד סמיר, פ"ד נ ) 1049/94ע"א  . 9

 291(  2קפולסקי נ' גני גולן, פ"ד כח) 649/73ע"א  . 10

 185( עמ'  1, קלמר נ' גיא, פ"ד נ )986/93ע"א  . 11

 57(1ע"מ נ' גת ואח', פ"ד מד) חברה ליבוא ושיווק ב -בוטוקובסקי ושות' 692/86ע"א  . 12

 ( 1992) 464 29חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מן ) 294/91ע"א  . 13

 . 639(  3כץ נ' נצחוני מזרחי, פ"ד לג) 715/78ע"א . 14

 . 673(  4, פנידר ואח' נ' דוד קסטרו, פ"ד לז )7/81ד"נ  . 15

 705( 5ל( בע"מ, פ"דמח )יוסי מאיה נ' פנפורד )ישרא 1569/93ע"א  . 16

 דיני עבודה    4שיעור 

.  מבוא, מקורות דיני העבודה, חוק יסוד חופש העיסוק, בית הדין הארצי והאזורי לעבודה

, זכויות וחובות, הודעה  םמאפייני יחסי עובד מעביד: מבחנים לזיהוי, חוזה עבודה אישי,  

זכויות סוציאליות: חופשה, מחלה,   .  פיצויי פיטורין, הבראה, פנסיהעל תנאי עבודה, 

.  סיום יחסי עבודה: הודעה מוקדמת, פיצויים בגין הפרת חוזה, פיצויי פיטורין, אכיפה

התקשרויות  .  זכויות עובדים בעקבות שינוי מבני במקום העבודה)מיזוג, הפרטה, מכירה(

)"פרי   חופשי  אדם, משתתף  כוח  קבלן  ע"י  עובדים  עבודה: העסקת  לביצוע  אחרות 

 . סר"(לנ

 המשך לדיני עבודה    5שיעור  

זכות היסוד לחופש התארגנות:  . הגבלת חופש העיסוק, סוד מסחרי, חובת סודיות

מהות הזכות, ארגון עובדים, הסכם קיבוצי, זכות היסוד לחופש מו"מ קיבוצי, שביתה,  

 . השבתה, צו הרחבה

 רשימת חוקים:

 1994חוק יסוד: חופש העיסוק, התשנ"ד  . 10

 1969 -חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט . 11

 1963 -חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  . 12
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 2001  –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א   . 13

 2002 - חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  . 14

 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  . 15

 1958 – חוק הגנת השכר, התשי"ח   . 16

 1951 –חוק חופשה שנתית, התשי"א  . 17

 1996  -חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו  . 18

 1999  -חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט  . 19

 1991חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( התשנ"א  . 20

 1957 –חןק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  . 21

 :  רשות רשימת ספרות ופסיקה 

-450, 369-390,  351-358(כרך ב' עמ' 2002י עבודה, )האוניברסיטה הפתוחה בן ישראל, ר' דינ . 1

453 ,767-808 . 

 702( 4יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' פ"ד מז) 1683/93בג"צ   . 2

 850( 3ןאח' נשה סער ואח' פ"ד נד ) AES System Inc 6601/96ע"א  . 3

 294רדגארד בע"מ, פד"ע לד   –טכנולוגיות תוכנה בע"מ דן פרומר וצ'ק פוינט  164/99ע"ע . 4

 94( 3) 2001אר - גלי צה"ל, תק  –צדקא נ' מדינת ישראל   300274/96ע"ע  . 5

   497(,  4) 2009אר  -אלכסנדר פסחוביץ, תק –טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ    659/08ע"ע )ארצי(   . 6

 גירית נ' מרדכי אביב ואח'  191/03 189/03ע"ע  . 7

 10.4.14אלקטרה מוצרי צריכה נ' ההסתדרות מיום  33142-04-13עס"ק  . 8

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' ביה"ד הארצי לעבודה ופלאפון  4179/13בג"צ   . 9

 7.7.14תקשורת, מיום 

 ההסתדרות העובדים החדשה נ' התעשייה האווירית לישראל ורמת"א   922/97,  8111/96בג"צ   . 10

 210(  2שוע מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מא )יהו 239/83בג"צ   . 11

   177דוד בירגר פד"ע ג   –עיריית נתניה  3-27דב"ע לא  . 12

 628  ( 4שמואל מור נ' בית הדין הארצי לעבודה וגדעון אנג'ל פ"ד נ ) 5168/93בג"צ   . 13

 מיתהסתדרות העובדים הלאו –הוט טלקום בע"מ   24/10עס"ק )ארצי(  . 4

 פלאפון תקשורת בע"מ   –הסתדרות העובדים הכללית החדשה  25476/09עס"ק )ארצי(  . 5



 

 

         

 

 

 

MBA  -   יזמות, חדשנות וניהול טכנולוגי תואר שני במינהל עסקים עם דגש על 

 

 

 

 

 מכון טכנולוגי לישראל  -הטכניון 

 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון 

Technion - Israel Institute of Technology 
The William M. Davidson Faculty of Industrial Engineering 

and Management 

 שוויון הזדמנויות בעבודה    6שיעור  

הטעמים לאיסור אפליה בעבודה מכוח חוק שוויון הזדמנויות  .  השוויון כזכות יסוד
.  בעבודה הסעדים בגין אפליה . שאלות בראיון קבלה לעבודה של עובד. בעבודה

 .  חובות/אחריות המעביד   -הטרדה מינית.  שכר שווה. העדפה מתקנת

 רשימת חוקים:

 1988 – חוק שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה, התשמ"ח  . 1

 1998  -חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח . 2

 דיני קניין    7שיעור 

זכויות הקניין: בעלות, שכירות,  רשימת . וזכויות ןמיטלטלי מקרקעין,    -זכות קניין 
עסקאות  , שיתוף בנכסים, פרוק שיתוף. שאילה, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה

 משכון, שעבוד ומשכנתא.  ערת אזהרההנוגדות,  

 רשימת חוקים:

 1969-חוק המקרקעין, תשכ"ט .1

 1971- חוק המיטלטלין, תשל"א .2

 

 דרכי הערכה בקורס והרכב הציון הסופי: 

 30%עבודה קבוצתית להגשה:  .1
  30%פסק דין וחקיקה: חומרים משפטיים לרבות איתור  - אישית משימת בית  .2
   30%: ניתוח פסק דין -משימת בית אישית   .3
 10%השתתפות פעילה במפגשים:  .4

 : חובות ומדניות הקורס 

לקראת כל מפגש יש לקרוא את חומר הקריאה שישלח באמצעות הודעה ממערכת  
לווד נא  במהלך  המודול.  המודול.  ממערכת  הודעות  ומקבלים  מופיעים  שאתם  א 

וספרות    דין חקיקה  י איתור וניתוח פסקב   העוסקותבית    ותמשימ  שתי  ו יינתנהסמסטר  
שנלמד.  .  משפטית החומר  על  להגשה  קבוצתית  משימה  תינתן  הסמסטר  בסוף 

באחריות הסטודנט שהפסיד שיעור להשלים את השיעור ולבדוק אם ניתנה משימת  
 בית בשיעור שהפסיד.  

 
 


