
 

 

 004: מספר הקורס

 מבוא למשפט הבינלאומי שם הקורס בעברית:

 Introduction to International Law שם הקורס באנגלית:

 בתשפ" שנה"ל:

 ד"ר איתן ברק שם המרצה:

 (מאסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה )אד" שם תוכנית הלימודים:

  שיעור סיווג הקורס:

  סש" 4שנתי,  משך והיקף הקורס:

 נ"ז 4 זכות אקדמיות: נקודות

 אין דרישות קדם:

 eitan.barak@mail.huji.ac.il כתובת דוא"ל של המרצה:

 

 

 מטרות הקורס:

 : מטרת הקורס היא שבסיומו הסטודנטים יהיו מסוגלים

 לעמוד על הנורמות והמוסדות העיקריים של המערכת המשפטית הבינלאומית .1

 לתאר את הגישות התאורטיות העיקריות ללימוד המשב"ל  .2

 לעמוד על הכיוונים העיקריים בהתפתחות המשב"ל .3

 להבין את מגבלות המשפט הבינלאומי במערכת העולמית הנוכחית  .4

 

 תיאור הקורס: 

המשפט הבינלאומי מורכב מאוסף של כללים ומוסדות הבאים להסדיר את היחסים בין מדינות העולם 

ובינן לבין ארגונים ופרטים, וכן להעניק לכל אלה כלים לקידום ערכים ואינטרסים מנוגדים ומשותפים. 

ומית של ליצור חברה בינלא הוא –לצדק, ויראמנטרי  הבינלאומישל שופט ביה"ד  במילותיו –מטרתו 

 שלום וחירות, חברה שחיה על פי חוק ומיישבת את סכסוכיה בהרמוניה ובלא שימוש בכוח. 

הנעדרת ריבון עולמי בעל  מערכת – הנוכחית "ווסטפלית-"פוסטמימוש המטרה במערכת האולם 

אתגר ראשון  הינו –( וולץ ת'כביטויו של קנ –מונופול על הפעלת כוח שלטוני )"מערכת סעד עצמי" 

שנועד להעניק לתלמידי החוג ידע  ,במהלך קורס זהאחרי אתגר זה ומשמעויותיו נתחקה במעלה. 

ם האותם ענפי דינים שבהם הם עשויים לפגוש במהלך לימודי לעדגש . יושם המשב"לראשוני בנושא 

צמית וביטחון השימוש בכוח, דיני הגנה ע איסור – Jus ad Bellum ענפי המשפט הבינלאומיכגון  בחוג

זאת לצד נושאים שלהם רלוונטיות  .לחימה ומשפט בינלאומי הומניטרי דיני – Jus in Bello-קולקטיבי ו

 רבה לישראל כגון בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע ודיני טרור. 



 

  חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

חוו"ד  התלמידים בחיבורכל אחת( בהן יתנסו  10%)במהלך השנה  להגשהשתי עבודות אמצע 

 12עמודים, ברווח שורה וחצי, פונט  5-משפטית בסוגיה היפותטית. היקף העבודה כ

 80%מבחן סיום: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 

 שיעור:פירוט השיעורים )מפגשים(, הנושאים הנלמדים בכל שיעור וקריאת החובה והרשות בכל 

 

 מאפייני המשפט הבינלאומיחלק א: 

 לאומינטיבו של המשפט הבי :1שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 .477( 2מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד ס) 04/7597בג"צ  .1

2. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp.1-10, 32-50. 

 

  קריאת רשות:

  .26-35 עמ' (,1971שוקן,  :ל אביבת) המשפט הבינלאומי והמדינהדינשטיין יורם,  .1

2. American Society of International Law, “International Law: 100 Ways It Shapes Our 

Lives” (2018), https://www.asil.org/resources/100Ways 

 

 : המשפט הבינלאומי: התפתחות היסטורית 2שיעור מס' 

 קריאת חובה:

(, עמ' 2006 ,רמות :תל אביב) המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום, שני נפתלי ויובל-בןאורנה  .1

19-12 . 

2. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp.10-30. 

 

  קריאת רשות:

"השפעת היהדות על (, 2012: מוסד ביאליק, רושליםי) בנבכי המשפט הבינלאומירוזן, שבתאי 

  .516-489' מעהתפתחות המשפט הבינלאומי", 



 מקורות המשפט הבינלאומי :3שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק. 59-ו 38סעיפים  .1

אמנת וינה לדיני אמנות,  (:Charter of the United Nations) 1945למגילת האו"ם,  103סעיף  .2

 .64-48, 40-39, 32-31, 28-26, 24, 20-19, 11, 7-6, 3-1סעיפים  1969

 עמ'(, 2006)תל אביב: רמות,  המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלוםשני,  נפתלי ויובל-אורנה בן .3

373-361, 421-378. 

 

  קריאת רשות:

 .426( 1המשפטי לממשלה, פ"ד נג) שיינביין נ' היועץ 89/2816ע"פ  .1

ירושלים: ), בעריכת רובי סיבל ויעל רונן משפט בינלאומיסיבל, "מקורות המשפט הבינלאומי", רובי  .2

 2016 האוניברסיטה העברית,המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, 

 .(67-49 עמ' )במיוחד 71-49' מ, ע[(2016 מהדורה שלישית,]

 .26-60עמ' (, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .3

4. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 51-94. 

 

 וקליטתו בישראל היחס בין המשפט הבינלאומי למשפט הפנימי  :4שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי משפט בינלאומי, תומר, "מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט המדינתי"ברודי  .1

סיבל ויעל רונן )ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, 

 .71-65 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית,  2016האוניברסיטה העברית, 

2. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 96-104. 

 

  קריאת רשות:

 .17–5עמ'  ,5( 1) שטמפפר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"די 175/54ע"פ  .1

 .1825( 2) האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' סמרה, פ"די 25/55ע"א  .2

 .12-1 סעיפים 4(, 2מפקד כוחות צה"ל בגזרה המערבית פ"ד מב) 'עפו נ 785/87בג"ץ  .3

 .4777( 2מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד ס) 7957/04בג"ץ  .4

לפסק  20-19 ,10-9 ,5-1 פס' –( 2000) 721( 1פלונים נ' שר הביטחון, פ"ד נד) 7048/97דנ"פ  .5

לפסק דינו של  4-3לפסק דינו של השופט חשין, פסקאות  15-ו 7-5 דינו של הנשיא ברק, פסקאות

 .לפסק דינה של השופטת דורנר 4-2 השופט קדמי ופסקאות



 ,(1990י"ט ) משפטיםלפידות, "מקומו של המשפט הבינלאומי הפומבי במשפט הישראלי", רות  .6

  .829-807 עמ'

 . 25-22' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .7

 

 ]נספח לחלק א'[ דיני אמנות :5שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל משפט בינלאומיסמילג, "דיני אמנות והפרקטיקה הישראלית", -אפרתאסתר  .1

ויעל רונן )ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה 

 .780-747עמ'  [(, 2016]מהדורה שלישית,  2016העברית, 

 עמ'(, 2006)תל אביב: רמות,  המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלוםשני,  נפתלי ויובל-אורנה בן .2

378-373.  

 

  קריאת רשות:

 . 381-408' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .1

2. Barak Eitan, "Doomed to be Violated? The U.S.-Israeli Clandestine End-User 

Agreement and the Second Lebanon War: Lessons for the Convention on Cluster 

Munitions,” Denver Journal of International Law and Policy 38:1 (Winter 2009), 

pp.1-40 (esp. “The Doctrine of rebus sic stantibus,” pp. 31-33). 

3. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 684-724. 

 

 

 הבינלאומיהשחקנים במשפט  :חלק ב'

 הגדרה והכרה :המדינה במשפט הבינלאומי :6 שיעור מס'

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן )ירושלים: משפט בינלאומי ,עצמית" הגדרה –הרפז, "המדינה גיא  .1

 2016המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית, 

 . 106-95 'מע[(, 2016]מהדורה שלישית, 

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן משפט בינלאומיהמדינה"  –רונן," השחקנים במשפט הבינלאומי יעל  .2

)ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה 

 .(87-75 עמ' )במיוחד 94-75 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית,  2016העברית, 

3. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp.155-175. 



 

  קריאת רשות:

( 2אירנה ליטבק נוריץ ואח' נ' הרשות הפלסטינית, פ"מ תשס"ב ) 2538/00]ירושלים[  תל אביב .1

776. 

2. James Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford: Oxford UP, 

2006 [2nd edition]), pp. 107-130.  

 

 רכישת טריטוריה, ירושה והגדרה עצמית :הבינלאומיהמדינה במשפט  :7שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן משפט בינלאומיהמדינה"  –"השחקנים במשפט הבינלאומי  רונן,יעל  .1

)ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה 

 .94-88 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית,  2016העברית, 

2. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 361-368. 

 

  רשות:קריאת 

1. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence 

in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 2010 I.C.J. 43 (July 22) – paras. 79-84. 

2. Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217 – paras. 109-111. 

3. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory, Advisory Opinion, 2004 I.C.J. 136 (July 9) – paras. 118-124, 154-156. 

 . 269-277' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .4

 

  וחסינויותשיפוט המדינה במשפט הבינלאומי: סמכות  :8שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן משפט בינלאומיעד," הדין הדיפלומטי וחסינות אישית" -גילנועם  .1

)ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה 

 .277-257 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית,  2016העברית, 

2. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 483-521. 

 

  רשות: קריאת

 .(1999) 28-20-ו 4-3, 1פסקאות  ,1( 3שלום נ' היועמ"ש, פ"ד נח) 4289/98ע"א  .1



2. Special Court for Sierra-Leone, Prosecutor v. Charles Taylor – Decision on 

Immunity from Jurisdiction (31 May 2004), Paras. 1, 20, 34-54. 

 

 דיני – קיברנטיו)חלל אווירי, חיצון  'תחומי שלטונה אהמדינה במשפט הבינלאומי:  :9שיעור מס' 

 ( סייבר

 קריאת חובה:

משפט  ,"'כוריאל, "דיני הטלקומוניקציה הבינלאומית ודיני סייבר בינלאומיים-האוסןדבורה  .1

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן )ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש בינלאומי

 .630-615 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית,  2016הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית, 

 . 356-380' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .2

 

  קריאת רשות:

Michael N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable to 

Cyber Operations (Cambridge: Cambridge UP, 2017), “Rule 68”: pp. 329-356; “Attacks 

Against Objects”: pp. 434-450. 

 

 )משפט הים(  'תחומי שלטונה ב :המדינה במשפט הבינלאומי :10שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן )ירושלים: המכון למחקרי משפט בינלאומימעודי, "דיני הים", שרה וייס 

]מהדורה שלישית,  2016חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית, 

 .552-525 עמ'[(, 2016

 

  קריאת רשות:

"משפט הים במקורות (, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  הבינלאומיבנבכי המשפט שבתאי רוזן,  .1

  .355-351' מע היהודיים",

2. Eitan Barak, "On the Power of Tacit Understandings: Israel, Egypt and Freedom of 

Passage through the Suez Canal, 1957-1960," The Middle East Journal 58:3 

(Summer 2004), pp. 444-468. 

3. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 410-481. 

  



 המדינה במשפט הבינלאומי: אחריות בינלאומית של המדינה : 11שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן )ירושלים: המכון משפט בינלאומיהירש, "אחריות בינלאומית", משה  .1

 2016למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית, 

 .198-175 עמ'[(, 2016]מהדורה שלישית, 

  .409-428' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .2

 

  קריאת רשות:

1. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ 2007, paras. 

155-169, 377-415, 425-438. 

2. International Law Commission, Draft Rules on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts. 

3. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 589-639. 

 

 האו"ם ומוסדותיו ,אישיות משפטית, סמכויות :גונים בינלאומיים: אר12שיעור מס' 

 קריאת חובה:

, בעריכת רובי סיבל ויעל רונן )ירושלים: המכון בינלאומימשפט , סיבל, "ארגונים בינלאומיים"רובי 

]מהדורה  2016למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית, 

 .127-107 עמ'[(, 2016שלישית, 

 

  קריאת רשות:

1. International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall 

in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, July 2004, Paras. 24-34. 

2. International Court of Justice, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations (1948-1949). 

  .444-488' מע(, 2012)ירושלים: מוסד ביאליק,  בנבכי המשפט הבינלאומישבתאי רוזן,  .3

4. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 924-981. 

 

  



 בית הדין הבינלאומי לצדק וישוב סכסוכים בדרכי שלום: 13שעור מס' 

 קריאת חובה:

1. UN CHARTER, arts. 2(3), 33. 

2. ICJ STATUTE, arts. 34-38, 40, 59-62, 65. 

עמ' (, 2006)תל אביב: רמות,  המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלוםשני,  נפתלי ויובל-אורנה בן .3

347-327. 

 

  קריאת רשות:

1. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Preliminary Objection, Judgment, 

1948 I.C.J. 15 (Mar. 25). 

2. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo 

v. Uganda), Judgment, 2005 I.C.J. 168 (Dec. 19) – paras. 57-61. 

3. Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94), Judgement (Just Satisfaction, May 

12, 2014) – paras. 1-11, 31-47. 

4. Malcolm N. Shaw, International Law (New York: Cambridge UP, 2017 [8th edition]), 

pp. 803-850. 

 

 

 סוגיות מהותיות במשפט הבינלאומיחלק ג' 
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