הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר
The Herta and Paul Amir Faculty of Social Sciences

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה למדעי החברה
תכנית  – MBAעם התמחות בניהול ספנות ונמלים
מחזור ג -כיתת גל  -תקופה מס' 6
31.10.19 – 27.12.19

שם הקורס:

משפט ימי

מספר הקורס:

209.7645

מרצה הקורס :כב' השופט (בדימ') אלכס קיסרי
שעות קבלה:

בתיאום מראש.

דואר אלקטרוני alex.kesary@gmail.com :כב' השופט (בדימ') אלכס קיסרי

מטרות הקורס:
 .1הכרת עקרונות בסיסיים בשיטת המשפט הישראלי.
 .2הכרת התפתחות המשפט הימי על רקע התפתחות המסחר מסוף תקופת ימי הביניים.
 .3המשפט הימי כענף משפטי נפרד בשיטות משפט שונות .משפט בינלאומי מנהגי והסכמי.
 .4חקיקה בנושאי משפט ימי בתקופת המנדט ולאחר הקמת המדינה.
 .5בית המשפט לימאות – היסטוריה חקיקתית ,סמכויות והליכים.
 .6הובלת מטענים בים -מושגים ,שיטות והיבטים משפטיים .שטרי מטען והסכמי חכירה.
 .7משטרי אחריות מובילים ימיים לנזקים למטענים.
 .8שעבודים ומשכנתאות על אניות.
 .9דיני הצלה והיזק כללי.
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האופי המתודולוגי של הקורס:


הקורס מורכב מ  4פגישות של  3שעות כ"א
פגישות בנושאי המשפט ימי  -בהנחייתו של כב' השופט (בדימ') אלכס קיסרי



בהתאם לשיטת ההוראה של המרצה ,יוכל המרצה להעלות מצגות של כל אחת מיחידות הלימוד
או כל חומר לימודי אחר לאתר הקורס .Moodle



תכנים מלאים של הקורס יושלמו בהרצאות ,מקורות ביבליוגרפיים ומטלות שיעביר המרצה.



לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים  -קריאת חובה.



ייערך מבחן סופי בסגנון תשובות רב-ברירה (אמריקאי).

דרישות הקורס:



המבחן הסופי יערך בחומר סגור .



נוכחות – בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום נוכחות בכל
שיעור/חלק פגישה .היעדרות מעבר לפגישה אחת מההרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת
לבחינה הסופית  .אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר
לניהול דרך המזכירות.



על היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע בכתב למרכזת התכנית
ומרצה הקורס.



השתתפות פעילה – הקורס מעודד השתתפות פעילה בהעלאת שאלות והרחבת /
העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

מבנה הציון הסופי בקורס:


בחינה סופית.



מבנה הציון הסופי בקורס :הציון הסופי בקורס מורכב משילוב של ציון הבחינה הסופית
(במשקל  )90%בתוספת של מרכיב הנוכחות/השתתפות (במשקל של .)10%

מקורות הלימוד:
מעבר למופיע ברשימה הביבליוגרפית יתכן וישולבו מאמרי חובה ומקורות באתר ה Moodleשל הקורס.
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ביבליוגרפיה – משפט ימי:
ספר הקורס:
[ ]1משפט ימי
מחבר :י' מינץ,
מוציא לאור :ירושלים  :מפעל השכפול
שנת פרסום :תשכ"ו 1966
[ ]2מאגרים משפטיים של דברי חקיקה ושל פסיקת בתי משפט (נבו ,תקדין* וכד')**.
* מאגרים אלקטרוניים בעלי גישה מהספרייה לתלמידי התכנית
** רשימה מפורטת של דברי חקיקה ופסקי דין תתפרסם בנפרד באתר הקורס.

מידע נוסף:
ההרצאות יינתנו בחדר  205בנין ג'ייקובס.
ההרצאות יערכו בימי חמישי בתקופת הלימוד השישית של כיתת הלימוד  -גל

מועדי המפגשים:
 4מפגשים( 31.10.2019 :יום ה' ( 14.11.2019 ,)21:00 - 18:00יום ה' ,)21:00 - 18:00
( 21.11.2019יום ה' ( 28.11.2019 ,)21:00 - 18:00יום ה' .)21:00 - 18:00

בהצלחה,
אלכס קיסרי
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תוכן פגישות הקורס:

תאריך

31.10.19

14.11.19

21.11.19

28.11.19

נושא
רקע היסטורי והתפתחות המשפט הימי .משפט בינלאומי מנהגי (נוהג הסוחרים) -חוקי רודוס ,מגילת אולרון,
בתי המשפט לימאות באנגליה וה"תחרות" עם בתי המשפט של הC.L.-
משפט בינלאומי הסכמי ,אמנות בינלאומיות כללי האג 1924 ,כללי האג-ויסבי1968 ,
 -IMOרקע היסטורי ומעמד כיום.
אמנת ( SOLASבטיחות החיים בים)
סקירת חקיקה (מנדטורית וישראלית) בנושאי המשפט הימי .חקיקת אסדרה וחקיקה הקובעת נורמות של
המשפט הפרטי.

בית המשפט לימאות
היסטוריה חקיקתית
סמכויות בית משפט לימאות (לפי חוק בית משפט לימאות תשי"ב 1952-והחקיקה שקדמה לו).
הליכים בבית משפט לימאות (תביעת חפצא (  ) IN REMלעומת תביעת גברא ( ))IN PERSONAM
מעצר אניה
שעבודים ומשכנתאות
שעבוד ימי ,קדימויות (סעיף  41לחוק הספנות (כלי שיט) תש"ך .1960-
משכנתאות על כלי שיט (לפי דין ישראלי ולפי דין זר).
הובלה ימית
קוי ספנות ( )LINEוספנות נוד .)TRAMP
חכירות ( ,)CHARTERסוגי חכירות -גוף/זמן/מסע (ההבדלים ביניהם) .
מסמכי הובלה-הסכם חכירה,שטר מטעןWAYBILL,
הובלה במכולות והובלה רגילה (קובנציונלית)
אחריות מוביל ימי לנזקים למטען (משטרי אחריות לפי פקודת הובלת סחורות בים( 1926 ,שתוקנה בשנת
 1992לפקודת הובלת טובין בים)

הנצלה והיזק כללי
SALVAGE
GENERAL AVERAGE

טרם נקבע
מועד

בחינה סופית

* ייתכנו שינויים
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