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  מטרת הקורס

  
מזה שני� שאנו עדי� להשפעה גוברת של שיקולי משפט ואתיקה על תחומי הביטחו� 

מדינתית �בהתגברות הביקורת השיפוטית הפני�תהלי� זה מאופיי� . הלאומי והמודיעי�
בגל חקיקת מודיעי� ומלחמה בטרור ובהתהוות ערוצי אכיפה , על רשויות הביטחו�
עורכי די� המלווי� הכרעות צבאיות בצבאות מערביי� ה� ביטוי . פליליי� בינלאומיי�

� גיאוהמשלבת יסודות, מגמה זו היא תופעה מורכבת, ככלל. חיצוני אחד לתופעות אלו
כתוצאה מ� התהליכי� . פוליטיי� ע� תהליכי� סוציולוגי� ותהליכי� של גלובליזציה

. היסוד המשפטי הופ� מהותי יותר ויותר בגדר כלל שיקולי הביטחו� הלאומי, האמורי�
הוא נועד לכ� לאפשר לתלמיד לנהל . סמינר זה נער� מתו� הכרה בחשיבות גוברת זו

רב משמעות בי� עול� הביטחו� והמודיעי� ובי�  בתחו� המשלב מפגש מצומצ�מחקר 
 או  התלמידי�אמור, במהל� ההרצאות בכתה והמחקר העצמי. עול� המשפט והאתיקה

 להיחש� לעקרונות היסוד במשפט הבינלאומי והישראלי המשפיעי� על סוגיות התלמידה
  . אתיקה ומשפט, מודיעי�, של ביטחו� לאומי

  
   הקורסתיאור

  
שאר ההרצאות . ות בנושאי הבסיס על ידי המרצההסמינר תיערכנה מספר הרצאבמהל� 

לתלמידי� מוצעת רשימת .  כל אחד בנושא המחקר שלו–תינתנה על ידי התלמידי� 

הג� שבכפו� לאישור המרצה יוכל כל תלמיד לבחור , נושאי� אפשריי� �50נושאי� של כ
במהל� . כל תלמיד מתבקש לאשר את נושא העבודה ע� המרצה. נושא רלבנטי אחר

במסגרת� יקבלו ,  ייעו  למספר שיחותתלמידי� להיפגש ע� המרצהחובה על ה, סמינרה
לרשות התלמידי� תעמוד . ייעו  על חומרי המחקר המומלצי� ומבנה הטיעו� וההרצאה

 –אשר יש בה להמחיש את הציפיות , עבודת סמינר לדוגמה שהוכנה על ידי המרצה
יגיש כל תלמיד עבודת סמינר , הקורסבסו� . המהותיות והצורניות מעבודות התלמידי�

   . למרצה על פי דרישות צורה ותוכ� מדוייקות שיעביר המרצה במהל� השיעור
  
  
  

  דרישות הקורס
  

להציג את עבודת� בהרצאה בכתה ולהגיש , הסטודנטי� מתבקשי� להגיע לכל השיעורי�
יו� הצ.  ויועברו בכתהמושיפורסועל פי הכללי� על פי המועדי� , עבודה סמינריונית

בונוס מיוחד יינת� לתלמידי� על הרצאה שיש בה . בקורס יסתמ� על עבודת הסמינר
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בכל עני� . למעט א� קבע המרצה אחרת, ההרצאה היא חובה. יסודות ראויי� לציו�
:  ע� המרצה בדואר אלקטרוני בכל עתבקורס נית� ליצור קשר הקשור 

il.ac.tau.post@rephaelb .  
  

  
  

  רשימת הקריאהמהל* הקורס ו
  

יש לציי� כי יש לציי� כי יש לציי� כי יש לציי� כי .נסקור את הנושאי� הבאי� ואת פריטי הקריאה הנלווי� לה�, במהל� הקורס
עיקר רשימת הקריאה במהל� הקורס הוא אישי עיקר רשימת הקריאה במהל� הקורס הוא אישי עיקר רשימת הקריאה במהל� הקורס הוא אישי עיקר רשימת הקריאה במהל� הקורס הוא אישי . . . . זוהי רשימת קריאה של נושאי הבסיסזוהי רשימת קריאה של נושאי הבסיסזוהי רשימת קריאה של נושאי הבסיסזוהי רשימת קריאה של נושאי הבסיס

 הקריאה מעבר להנחיות, במהל� הקורס ....ומעוצב לכל תלמיד על פי נושא עבודתוומעוצב לכל תלמיד על פי נושא עבודתוומעוצב לכל תלמיד על פי נושא עבודתוומעוצב לכל תלמיד על פי נושא עבודתו
  . אפשר וויתווספו פריטי קריאה נוספי� או ישונה סדר הנושאי�, האישיות

  
  
  יסודות המשפט הבינלאומי  .א
  

  )2006( ב� מלחמה ושלו� –המשפט הבינלאומי , נפתלי�יובל שני וארנה ב�
  

  לחוקת בית הדי� הבינלאומי 38' סע
  
  
  דיני מלחמה ותורת המלחמה הצודקת. ב
  

  )1983(י מלחמה דינ, יור� דינשטיי�
  

, 19משפט וצבא , דיני המלחמה כמסגרת כוללת להסדרת הריגה מוסדית, רפאל ביטו�

245 

  

MICHAEL WALZER, Just and unjust wars : a moral argument with 
historical illustrations   (Basic Books. 1977).  

  

  .�"למגילת האו 51, )4(2' סע
  

REGULATIONS ANNEXED TO THE HAGUE CONVENTION 1907 

CONCERNING ESPIONAGE DURING WAR TIME, ARTICLE 1 
  

  )ב"ארה' ניקרגואה נ(ד של בית הדי� הבינלאומי בעני� פעילות גרילה "פסה
  

  )ב"ארה' אירא� נ(ד של בית הדי� הבינלאומי בעני� אסדות הנפט "פסה
  
  משפט ומוסר בישראל ושיקולי ביטחו�. ג
  

  )1991( ביטחו� המדינה מול שלטו� החוק –שראל י, מנח� הופנונג
  

 2003יוני , 5, 2 ביטחו� לאומיביטחו� לאומיביטחו� לאומיביטחו� לאומי" לחימה מוסרית בטרור"עמוס ידלי� ואסא כשר 

  

  צ בתחומי הביטחו� הלאומי"פסיקות בג  .ד
  

  ממשלת ישראל' הועד הציבורי נגד עינויי� בישראל נ 769/02צ "בג �" החיסולי�"צ "בג
  



 3

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  7052/03צ  " בג–צ התיקו� לחוק האזרחות "בג
  שר הפני�' הערבי נ

  

  שר הביטחו�' פלוני� נ 7048/04פ "דנ  �צ השימוש בעצירי� לבנוני� כקלפי מיקוח "בג
  

וכ�  (ראש הממשלה ' מראעבה נ 7957/04צ "בג  �בעני� גדר ההפרדה " אלפי מנשה"צ "בג

  )2942/05צ "בג,  הבעני� גדר ההפרד" סוריק�בית"צ "בג
  

 505 )3(ד מ"פ, ממשלת ישראל' יצחק ברזילי נ 428/86צ"בג  � 300צ פרשת קו "בג
  

' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ 3799/02צ"בג  �" נוהל שכ�"צ "בג
  אלו� פיקוד מרכז

  
  מודיעי� ומשפט  .ה
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