
1 

 

 

 התכנית למצטיינים במדעי הרוח —אופקים

 מוסר ומזל, משפט

 2011סתיו -חורף, א"תשע' סמסטר ב

 

 יונתן יֹוֵבל' פרופ:  מרצה

 jyovel@law.haifa.ac.il: דואל

 04-8249535: טלפון

התלמידים מוזמנים לסור למשרדי ללא בנוסף ; או בתאום 12-13ימי שלישי ורביעי : שעות קבלה

 .ניתן ורצוי לשאול ולהתייעץ בכל עניין באימייל. קביעה מראש

 

 כללי

ות יידרשו /הסטודנטים. קריאה שיש להכינם מראש-דיון בחומריהקורס יתקיים במתכונת של 

 . ערה בשעורים להשתתפות

 חובות הקורס

 :חובות הקורס הן כדלקמן

 חובת קריאה .1

 קריאה והתמודדות עצמאית עם חומר הקריאה חיוניים להבנת הקורס ולהפנמת החומר . 

 כל שעור לפנייש לקרוא את החומר . חומר הקריאה של הקורס מובא להלן. 

 כל חומרי הקורס יופיעו באתר ההיילרן. 

 

 .עבודה: מטלה מסכמת .2

 

 הקריאה ורשימת המפגשים לוח
 

 1שעור 
 במשפט ובתיאוריה פוליטית, לגיטימציה במוסרהמזל כבעיה של : מבוא

 

 ההגרלה בבבלמתוך : בורחס 

 הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידותמתוך : קאנט 

 9סעיף , חוק המקרקעין 

 2שעור 
 התיזה: Iמזל מוסרי 
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 Bernard Williams, Moral Luck (1981)   

 Thomas Nagel, Moral Luck (1979) 

 3שעור 
 האנטיתזה : נגד מזל מוסרי

 David Enoch & Andrei Marmor, The Case against Moral Luck  

 4שעור 
 מבוא: מזל משפטי

  לחוק העונשין 26סעיף 

 763( 3)ד מ"י פ"מ' גרציאנו נ 675/85פ "ע 

 מתוך :Jonathan Yovel, Legal Formalism and the Morality of Basketball 

 Riggs v.Palmer 
 

 5שעור 
 פוזיטיביזם משפטי והמשפט הטבעי: Iתורת המשפט 

 מתוך :Aquinas, Essay on Law 

 מתוך :HLA Hart: The Concept of Law 

 6שעור 
 מבוא: האינטראקציה החוזית: Iמזל וצדק במשפט הפרטי 

  30-31, 14 ,12 סעיפים, (חלק כללי)חוק החוזים 

  8סעיף  ,1999-ס"התש( מכר טובין בינלאומי)חוק המכר 

 Frigaliment v. BNS 

 מדינת ישראל' מ חניונים נ"שג 

 522-525, 507-510, 485( 1)ד מט"פ, נחמני' נחמני נ 5587/93א "ע 

 7שעור 
 המשך: האינטראקציה החוזית :IIמזל וצדק במשפט הפרטי 

  30-31, 14סעיפים , (חלק כללי)חוק החוזים 

 כנען' ב נ"ארה 

 Beachcomber Coins Inc v. Boskett, 166 N.J.Super, 442, 400 A.2d 79 (1979) 

 8שעור 
 עשיית עושר ולא במשפט

 1סעיף , חוק עשיית עושר ולא במשפט 

 חוק לא תעמוד על דם רעך 
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  17, 3סעיפים ( תרופות בשל הפרת חוזה)חוק החוזים 

 (הפנייה לעמודים ספציפיים תינתן בהמשך)הרלו ' אדרס נ 

 NIPSCO v. CCC (ל"כנ ) 

 9 שעור
 האינטראקציה הנזיקית: IIIמזל וצדק במשפט הפרטי 

 113(1)ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' נ ועקנין 145/80א "ע 

 Benjamin Zipursky, Two Dimensions of Responsibility in Crime, Tort, and 

Moral Luck 

  11שעור 
 מזל במשפט הפלילי

 Yoram Shachar, Wrestling Control from Luck: The Secular Case for 

Aborted Attempts 

 11שעור 
 המזל כבעיה בתיאוריה פוליטית

 John Rawls, A Theory of Justice: מתוך

 12שעור 
 מזל וטרגדיה, משפט

 בחיים האתיים הטרגדיה: פיני איפרגן: מתוך

 13שעור 

 סיכום

 


