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  2 -ענפי המשפט   



  

  ועדת היגוי

  

  

  ר הוועדה"יו  השופט אביהו גופמן

  משפט השלום חדרה-שופט בבית  

  

  מרכזת הוועדה  ר מגדה גרוס"ד

  ,  משרד החינוך, ניהול עסקי-ר מגמות תעשייה וניהול ו"מפמ  

  המינהל למדע ולטכנולוגיה  

  

  המינהל למדע  , משרד החינוך, מפקחת במגמת ניהול עסקי  ברכה ברבר

  ולטכנולוגיה  

  

  סדר הדין  "מחברת הספר . המרצה למשפטים בארגוני עבוד  ד אורלי פרייזלר"עו

  "  במשפט  

                                               

  מרצה בקורס מינהל משפטי במכללה הטכנולוגית   ד מוריה שלו"עו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3 -ענפי המשפט   



  רציונל

  

בוגרי המכללה בהתמחות מינהל משפטי יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתפקידים מגוונים 

התכנית נועדה להקנות לבוגרים ידע עם . ציבורי והן בשוק הפרטיהן בשוק ה, בתחום המשפט

. מושגי היסוד והעקרונות הבסיסיים של כל אחד מענפי המשפט המרכזיים בעולם החוק והמשפט

אלא להציג את המסגרת התיאורטית של כל ענף , הכוונה אינה להעמיק בסוגיות המשפטיות

הכרת המסמכים ,  הקשורות לתחום המשפטיתוך הצגת ההוראות המרכזיות של החוק, משפטי

  .הרלוונטיים ואופן הטיפול בהם

 .היכרות של תחומי המשפט השונים תאפשר לבוגרים להשתלב בהצלחה בשוק העבודה העכשווי

  

  מטרות התוכנית
  

  :עם סיום לימודיו התלמיד

יכיר את הגופים המשפטיים והרשויות המשפטיות השונות הקיימות במדינת ישראל  .1

 . דרכי פעולתןואת

 .יכיר את מבנה מערכת בתי המשפט .2

ילמד לזהות את הערכאה המשפטית שאליה יש לפנות במקרים שונים לצורך ביצוע  .3

  .פעולות משפטיות מגוונות

העוסק ביחסים בין , ילמד על תחומי המשפט השונים וביניהם המשפט הציבורי .4

סק בהתנהגות העו, והמשפט הפרטי, האזרח לרשויות והרשויות כבעלות דין

 .המשפטית של הפרטים בחברה בינם לבין עצמם

  

  דרכי הוראה מומלצות
 

  .הרצאות פרונטאליות של מורי הקורס .1

ידי הצגת פסקי דין רלוונטיים -המחשת סוגיות נבחרות של חומר הלימודים על .2

 .וניתוח דוגמאות שיבהירו את החומר ויקלו על הבנתו

תוך הבאת , יים עכשוויים לחומר הנלמדעידוד התלמידים לקשור אירועים חדשות .3

 .מקרים אקטואליים לדיון במסגרת הקורס/ כתבות

מומלץ לקשר את הנושאים הנלמדים בתחומי המשפט השונים למוסדות ולמושגים  .4

על מנת לאפשר ללומדים להבין ולהכיר את המסגרת , המשפטיים המתאימים

 .המשפטית כולה

  

  4 -ענפי המשפט   



  נושאי הלימוד בענפי המשפט

  

 מספר שעות מומלצות פרקיםראשי  

  25  .1  תורת המשפט ומבנה המערכת המשפטית

  20  .2  משפט מינהלי

  30  .3  יסודות במשפט הפלילי

  20  .4  דיני מיסים

  30  .5  דיני קניין

  30  .6  דיני חוזים

  30  .7  דיני נזיקין

  12  .8  דיני תאגידים

  30  .9  דיני המעמד האישי

  25  .10  אתיקה מקצועית 

252    שעות    ולסך הכ

  

  5 -ענפי המשפט   



  פירוט נושאי הלימוד בענפי המשפט

  

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 תורת המשפט ומבנה המערכת המשפטית .1

 עקרונות ומטרות המשפט 1.1

 מטרות המשפט 1.1.1

 חינוך 1.1.1.1

 יציבות 1.1.1.2

 ודאות 1.1.1.3

 הרתעה 1.1.1.4

 עקרון הפרדת הרשויות 1.1.2

 עקרון הפטרנליזם 1.1.3

 משפט ומוסר 1.1.4

  הכנסת-הרשות המחוקקת  1.2

 הכנסת: חוק יסוד 1.2.1

 ותה של הכנסתמה 1.2.2

 סוגי החקיקה  1.2.3

 חוקה 1.2.3.1

 חוק יסוד 1.2.3.2

 חוק 1.2.3.3

 חקיקת משנה 1.2.3.4

 הממשלה כמחוקק משנה 1.2.3.4.1

 תקנות לשעת חירום 1.2.3.4.2

 תהליך החקיקה ושלביו השונים 1.2.4

 חובת פרסום החקיקה ברשומות 1.2.5

   הממשלה-הרשות המבצעת  1.3

 רשויות מקומיות 1.3.1

 מהותה של הרשות המקומית 1.3.1.1

 סמכויותיה של הרשות המקומית 1.3.1.2

  חקיקת חוקי עזר 1.3.1.3

25 

  

מספר שעות  י הלימודנושא

  6 -ענפי המשפט   



 מומלצות

  בתי המשפט-הרשות השופטת  1.4

 בית משפט השלום וסמכויותיו 1.4.1

 בית משפט שלום 1.4.1.1

 בית משפט השלום לעניינים מקומיים 1.4.1.2

 בית משפט השלום לענייני משפחה 1.4.1.3

 בית משפט השלום לתביעות קטנות 1.4.1.4

 בית הדין לעבודה 1.4.2

  בית הדין לעבודה הארצי והאזורי   1.4.2.1

 כערכאת ערעור  

 המשפט המחוזי וסמכויותיובית  1.4.3

 בית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה 1.4.3.1

 בית המשפט המחוזי כערכאת ערעור 1.4.3.2

 בית המשפט העליון וסמכויותיו 1.4.4

      ערעור 1.4.4.1

     ערר 1.4.4.2

 ) צ"בג(בית דין גבוה לצדק  1.4.5

   עקרונות ומונחים בסיסיים-הרשות השופטת  1.4.6

 פסק הדין 1.4.6.1

 מהותו של פסק הדין 1.4.6.1.1

 העיקר -מבנה פסק הדין  1.4.6.1.2

 )יטראוב(והטפל 

  המחייב והמנחה-התקדים   1.4.6.2

  

  משפט מינהלי .2

 הפעלה ופיקוח, סמכויות רשויות השלטון 2.1

 סוגי הרשויות השלטוניות 2.1.1

 משרדי הממשלה 2.1.1.1

 בנק ישראל 2.1.1.2

 סמכויות ותפקידים של רשויות השלטון 2.1.2

 תקינות ההחלטה המינהלית 2.2

 תקינות מבחינה מהותית 2.2.1

 חובת הפעלת שיקול דעת 2.2.1.1

 שוויון 2.2.1.2

 סיםאיזון בין אינטר 2.2.1.3

 שיקולים זרים 2.2.1.4

  סבירות-אי 2.2.1.5
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  7 -ענפי המשפט   



  

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 תקינות מבחינת ההליך 2.2.2

 כללי הצדק הטבעי 2.2.2.1

 זכות הטיעון 2.2.2.2

 איסור על ניגוד עניינים 2.2.2.3

  איסור על משוא פנים 2.2.2.4

2.3      סמכויותיו של המשפט המנהלי

    

  

 יסודות במשפט הפלילי .3

 הבחנה בין המשפט הפלילי למשפט האזרחי 3.1

 ת המשפט הפלילימטרו 3.2

 חזקת החפות כבסיס לאחריות הפלילית 3.2.1

 ניהול הליך הוגן 3.2.2

 ענישה 3.2.3

 יציבות 3.2.4

 הגדרת העברה הפלילית 3.3

 יסוד הנזק לחברה 3.3.1

 יסוד הפגיעה במוסר 3.3.2

 היסוד העונשי 3.3.3

 תפקיד המדינה בהפעלת ההליך הפלילי 3.4

 עקרונות יסוד של האחריות הפלילית 3.5

 )אקטוס ריאוס(יסוד המעשה הפלילי  3.5.1

 עקרון הרצייה 3.5.2

 )מינס ריאה(סוד הנפשי באחריות הפלילית הי 3.5.3

 כוונה תחילה 3.5.3.1

 זדון ופזיזות 3.5.3.2

 רשלנות 3.5.3.3

 אחריות קפידה 3.5.3.4

 )המזיגה (תעקרון הסימולטניו 3.5.4

 עקרון הסיבתיות 3.5.5

 עקרון החוקיות 3.5.6

  שותפים לעברה 3.6
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  8 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 עברות בלתי מושלמות 3.7

 קשירת קשר 3.7.1

 ניסיון לביצוע עברה 3.7.2

 יהגנות במשפט הפליל 3.8

 הגנת הצורך 3.8.1

 הגנת הכורח 3.8.2

 שפיות-הגנת אי 3.8.3

 הגנת טעות בעובדה 3.8.4

 הגנת השכרות 3.8.5

 חסינות בעלי תפקידים 3.9

 חברי כנסת 3.9.1

 נשיא המדינה 3.9.2

 שגרירים 3.9.3

  נציגים דיפלומטיים 3.9.4

  

 דיני מיסים  20 .4

 הגדרת מס וסוגי המס הקיימים בישראל 4.1

 מס ישיר 4.1.1

 מס עקיף 4.1.2

  מושגים בסיסיים-מס הכנסה  4.2

 נישום 4.2.1

 פקיד שומה 4.2.2

 נציבות מס הכנסה 4.2.3

 אבחנה בין הון ופירות 4.2.4

 ההכנסה החייבת במס 4.2.5

 ניכויים וזיכויים 4.2.6

 הוצאה מוכרת 4.2.7

 מס ערך מוסף 4.3

 מ"מושגים בסיסיים במע 4.3.1

 מ"מע 4.3.1.1

  עוסק 4.3.1.2

  

  9 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 עוסק מורשה 4.3.1.3

 עוסק פטור 4.3.1.4

 עסקה פטורה 4.3.1.5

 0עסקה בשיעור  4.3.1.6

  מ"דיווח לשלטונות המע  4.3.2

  

 דיני קניין  30 .5

 יניתמהותה של הזכות הקני 5.1

 סוגי הזכויות הקנייניות 5.2

 זכות הבעלות 5.2.1

 זכות השכירות לרבות חכירה 5.2.2

 משכון ומשכנתא 5.2.3

 זיקת הנאה 5.2.4

 שימוש בכוח נגד הסגת גבול 5.2.5

 תקנת השוק 5.2.6

 האבחנה בין נכס מקרקעין לנכס מיטלטלין 5.3

 ביצוע עסקה במקרקעין 5.4

 מינהל מקרקעי ישראל 5.4.1

 חברות משכנות 5.4.2

 )טאבו(לשכת רישום המקרקעין  5.4.3

 דרישת הכתב 5.4.4

 ת נוגדות עסקאו 5.4.5

 הערת אזהרה וחשיבותה 5.4.6

 הדרישות לרישום עסקה בטאבו 5.4.7

 שטרי העברה 5.4.7.1

 שטר שכירות 5.4.7.1.1

 שטר מכר 5.4.7.1.2

 שטרות משכנתא 5.4.7.1.3

 אישורי מיסים 5.4.7.2

אישור מס שבח ומס  5.4.7.2.1

 מכירה

 אישור מס רכישה 5.4.7.2.2

  אישור מס רכוש 5.4.7.2.3
  

  10 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

אישור עירייה והיטל  5.4.7.2.4

 השבחה

 ייפוי כוח בלתי חוזר 5.4.7.3

 מקרקעיןשיתוף ב 5.4.8

 מהותו של השיתוף 5.4.8.1

 פירוק השיתוף 5.4.8.2

 בתים משותפים 5.4.8.3

 קניין רוחני 5.4.9

 מהותו של הקניין הרוחני 5.4.9.1

 סוגי הקניינים הרוחניים 5.4.9.2

 זכות יוצרים 5.4.9.2.1

 פטנט 5.4.9.2.2

 מדגם 5.4.9.2.3

 סימן מסחרי 5.4.9.2.4

 מוניטין 5.4.9.2.5

  מידע 5.4.9.2.6

  

 דיני חוזים  30 .6

 הגדרת חוזה 6.1

 יסודות החוזה 6.2

 הצעה 6.2.1

 פנייה 6.2.1.1

 גמירות דעת 6.2.1.2

 מסוימות 6.2.1.3

 סוגי הצעות 6.2.1.4

 הצעה בלתי חוזרת 6.2.1.4.1

 ההצעה מזכ 6.2.1.4.2

 הזמנה להציע הצעות 6.2.1.4.3

 חזרה מהצעה 6.2.1.5

 קיבול 6.2.2

  גמירות דעת 6.2.2.1

  

  11 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

   מסוימות 6.2.2.2

 מסירה  6.2.2.3

 סוגי קיבול 6.2.2.4

 קיבול בדרך של התנהגות 6.2.2.4.1

 קיבול בשתיקה 6.2.2.4.2

 פקיעת הקיבול 6.2.2.5

 חזרה מקיבול 6.2.2.6

 משא ומתן לקראת כריתת חוזה 6.3

 מפגש רצונות 6.3.1

 חובת תום הלב 6.3.2

 פגמים בכריתת החוזה ותוצאותיהם 6.4

 עותט 6.4.1

 הטעיה 6.4.2

 כפייה 6.4.3

 עושק 6.4.4

 צורת החוזה ותוכנו 6.5

 חופש החוזים במובן הצורני והמהותי 6.5.1

 הסייגים לחופש החוזים 6.5.2

 דרישת הכתב 6.5.2.1

 תקנת הציבור 6.5.2.2

 חוק חוזים אחידים 6.5.2.3

 דרכי כריתת חוזה 6.5.3

 חוזה בעל פה 6.5.3.1

 חוזה בכתב 6.5.3.2

 חוזה בדרך של התנהגות 6.5.3.3

 השלמת פרטים בחוזה 6.5.4

 תניות מכללא 6.5.4.1

 חוזה נספח 6.5.4.2

  זיכרון דברים  6.5.5

  

  12 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 תרופות בשל הפרת חוזה 6.6

 מהותה של הפרת חוזה 6.6.1

 סוגי הפרות  6.6.2

 הפרה רגילה 6.6.2.1

 הפרה יסודית 6.6.2.2

 הפרה צפויה 6.6.2.3

 חוזה בלתי חוקי 6.6.2.4

 סעדים 6.6.3

 סעד האכיפה 6.6.3.1

שיקול דעת של בית  6.6.3.1.1

 המשפט

חריג חוזים למתן שירות  6.6.3.1.2

 אישי

 סעד הביטול וחובת ההשבה 6.6.3.2

 סעד הפיצויים 6.6.3.3

 סוגי הפיצויים 6.6.3.3.1

  הקטנת הנזקחובת  6.6.3.3.2

  

 דיני נזיקין .7

 עוולות נזיקיות 7.1

 עוולות מסגרת 7.1.1

 עוולת הרשלנות 7.1.1.1

חובת הזהירות המושגית  7.1.1.1.1

 והקונקרטית

 הפרת חובת הזהירות 7.1.1.1.2

 הקשר הסיבתי 7.1.1.1.3

 הפרת חובה חקוקה 7.1.1.2

 עוולות מסגרת ועוולות ספציפיות  7.1.2

 האחריות השילוחית 7.2

 הגנות בנזיקין 7.3

 אשם תורם 7.3.1

  הסתכנות מרצון 7.3.2

30  

  13 -ענפי המשפט   



    

מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 סעדים בנזיקין 7.4

 עקרון השבת המצב לקדמותו 7.4.1

 זכות התלויים לפיצויים 7.4.2

 אבות הנזק בדיני הנזיקין 7.4.3

 נזק ממוני 7.4.3.1

 הפסד השתכרות 7.4.3.1.1

 הוצאות רפואיות 7.4.3.1.2

 עזרת צד שלישי 7.4.3.1.3

 נזק לא ממוני 7.4.3.2

 כאב וסבל 7.4.3.2.1
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 דיני תאגידים  12 .8

 התורה האורגנית ועקרון האישיות המשפטית הנפרדת 8.1

 סוגי התאגידים 8.2

 חברה 8.2.1
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 נישואין אזרחיים ונישואי תערובת 9.2
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 עבירת הביגמיה  9.4
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  מילון מונחים בענפי המשפט
  

  פירוש המונח  שם המונח

(LAW) 

  .בהצבעה) הרשות המחוקקת(כללי התנהגות שקבעה הכנסת  חוק 

  משפט

(LAW, TRIAL) 

המשפט כולל את כל . דיון שנערך בפני שופט או חבר שופטים מוסמך  .1

  .ביעה ועד להכרעה ולמתן פסק דין וגזר דיןהשלבים מהגשת הת

 את היחסים בין בני האדם הכללים והנורמות המסדירים, מכלול החוקים  .2

משפט , כמו משפט כללי(ובינם לבין המערכת השלטונית בחברה מסוימת 

  ).אזרחי ועוד

  עורך דין

(LAWER, 

ATTORNEY) 

  .אדם בעל הכשרה מתאימה העוסק במתן שירותים משפטיים

  בית משפט

(COURT) 

מוסד בעל סמכות לפי החוק לקיום הליכים שמטרתם הכרעה משפטית 

  .בסכסוכים אזרחיים או באישומים פליליים

  תובע

(PLAINTIFF) 

צד לסכסוך משפטי המגיש כתב תביעה לבית המשפט במטרה לקבל 

  .מהנתבע סעד מתאים

  נתבע

(DEFENDANT) 

גדו כתב תביעה שבו נדרש ליתן צד לסכסוך משפטי שמוגש שהתובע מגיש נ

  .סעד מתאים לתובע בנסיבות העניין

(JUDGE) 

אדם בעל הכשרה מתאימה לפי החוק לעסוק בהכרעה משפטית בסכסוכים  שופט 

  .אזרחיים ובאישומים פליליים

  פסק דין

(VERDICT) 

ההכרעה המשפטית בסכסוך בין צדדים שאותה נותן השופט לאחר /ההחלטה

  .משפטיתום הדיון בתיק ה

  המשפט הפלילי

(CRIMINAL LAW)

מוסרית /ענף משפטי העוסק בנורמות ובקריטריונים להתנהגות ראויה

  .שלפיהם החברה מעוניינת שהפרט ינהג

  תביעה

(PROSECUTION)

הגוף האחראי  מטעם מדינת ישראל על הגשת כתבי אישום במסגרת 

  .המשפט הפלילי כנגד אזרחים

  הגנה

DEFENSE)( 

שמטרתם להגן על הנאשם מפני האישומים המיוחסים לו ,  סנגורוהנאשם או

  .בכתב האישום

  גזר דין

(SENTENCE) 

  .לילי שהוא הרשיע בהליך פ העונש שמחליט בית משפט לגזור על נאשם

  מס

(TAX) 

  .תשלום שהמדינה גובה מהאזרח שאין תמורה ישירה בצידו
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  פירוש המונח  שם המונח

  חוזה

(CONTRACT) 

, מכירה, קנייה(ם בין שני צדדים לפחות לביצוע פעולה משפטית כלשהי הסכ

  ).ביצוע עבודה ועוד

  מציע/הצעה

(OFFER/ 

OFFEROR) 

  .פנייה של אדם לחברו במטרה להתקשר עימו בחוזה

  ניצע

(OFFEREE) 

  .אדם שקיבל הצעה להתקשרות בחוזה מאת המציע

  הפרת חוזה

(BREACH OF 

CONTRACT) 

  .ידי מי מהצדדים-שת בשלב ביצוע החוזה עלכל תקלה המתרח

  סעדים/תרופות

(REMEDIES) 

, אכיפה(דרכי פיצוי שאותם רשאי לבקש הנפגע מהפרת חוזה מבית המשפט 

  ).פיצויים כספיים וכולי, ביטול

  נזיקין

(TORTS) 

  .ענף משפטי העוסק בפיצוי כספי בגין סוגי נזקים שגורם מזיק לניזוק

  רשלנות

(NEGLIGENCE) 

עוולה נזיקית שמשמעה הפרת חובת זהירות של מזיק כלפי ניזוק וגרימת 

  .נזק עקב כך

  )פיצויים(נזקים 

 (DAMAGES) 

  .התוצאה שנגרמה לניזוק בשל מעשי המזיק והמזכה אותו בפיצוי כספי

  חברה

(COMPANY) 

שהוקם בצורה הקבועה , סוג של תאגיד פרטי בעל אישיות משפטית עצמאית

  .לניהול עסקיםבחוק כמכשיר 

  אחריות מוגבלת

(LIMITED 

LIABILITY) 

המשמעות . בעלי מניותיה/לחברה יש אישיות משפטית נפרדת משל מנהליה 

היא שיש הפרדה בין רכוש החברה וחובותיה ובין רכושם וחובותיהם של 

  .מנהלי החברה

  נישואין

(MARRIAGE) 

תקשרות ומחויבות חוסם ההיוצר חיובים הדדיים ו בין בני זוג קשר משפטי

  .כלפי מישהו אחר

  גירושין

(DIVORCE) 

קשר  (הליך המצוי בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ובסופו ניתן גט

  ).הנישואין מסתיים

  

  מזונות

(ALIMONY) 

פי פסק דין של - על לאחר שבני הזוג מתגרשיםלילדים  הנפסקסכום כספי

  . או בית דין רבניבית משפט לענייני משפחה
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  שם המונח  פירוש המונח

-הקביעה נעשית על. עימו יגורו הילדים לאחר פירוד ההוריםשקביעת ההורה 

  .פי עיקרון טובת הילד

  

על (משמורת 

  )ילדים

(CHILD 

CUSTODY) 

  צוואה  .לאחר מותוברכושו  מה יעשה בענייניו לגבימשאלה של אדם , הבעת רצון

(TESTAMENT/ 

WILL) 

העיזבון .  וההתחייבויות שהותיר אחריו אדם שנפטרהזכויות, כל הרכוש

  .פי הוראות חוק הירושה-פי הוראות הצוואה או על-מתחלק על

  עיזבון

(ESTATE) 

אדם העורך צוואה ובה מביע את רצונו לגבי חלוקת רכושו והסדר ענייניו 

  .לאחר מותו

  ְמצווה

(TESTATOR) 

או כל אדם אחר המופיע ) הורים וילדים, בן זוג: קרובי המוריש ׁלדוגמה

  .בצוואת המוריש וזכאי ליטול בה חלק

  יורש/נהנה

(TESTATE/HEIR)

אדם או גוף הממונה מטעם בית המשפט לדאוג לענייניו של אדם שמפאת 

אינו כשיר לבצע פעולות ,  פסול דין-או מצבו הנפשי או הבריאותי ,  קטין-גילו 

 משפטיות

  אפוטרופוס

(GUARDIAN/ 

CUSTODIAN) 

  כללי האתיקה  .מוסרית במסגרת מתן שירותים מקצועיים/כללי התנהגות ראויה

(RULES OF 

ETHICS) 
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