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  :תיאור הקורס

משפט : "ומכונים בשם הכולל, הקורס עוסק בקובץ דיני המלחמה ודיני הכיבוש החלים בעת סכסוכים מזוינים
, מטרת הקורס להקנות לתלמידים את היסודות התיאורטיים של המשפט ההומניטרי הבינלאומי". הומניטרי
נעסוק בשאלות .  בעולם ובישראלעסוק ביישום יסודות אלה על סוגיות השעהל, ומאידך גיסא, מחד גיסא

ההגנות הניתנות , ההבחנה בין לוחמים ואזרחים: המתעוררות בעת יישום המשפט ההומניטרי הבינלאומי כגון
, חובות הכובש בשטח כבוש, מעמדם של מרגלים ושכירי חרב, לקרבנות המלחמה כגון אזרחים ושבויי מלחמה

כן נדון בגבולות המותר והאסור במסגרת המלחמה ונבחן גם את דיני היציאה למלחמה . ' מלחמה וכיובפשעי
לבסוף נבחן את התאמתם של ההסדרים . ובכלל זה את השאלה מהי מלחמה חוקית ומהי מלחמה בלתי חוקית

  .ובישראלעל רקע הסוגיות שמעוררת מלחמה זו בשנים האחרונות ברחבי העולם , הללו למלחמה בטרור
  חובות הקורס) 10

  10% - עבודה
  90% -מבחן

  נושאי הקורס) 11
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