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 שיבוץ החדרים אינו סופי.  

  :תאור הקורס

בדין. לשם   ומתרחב באופן תדיר, לפי ההתפתחויות החלותהמשפט הוא עתיר במידע המשתנה  ענף

בסיס עדכני ורציף במידע   מתן שירות מקצועי נאות, על העוסקים בענף המשפט להיות בקיאים על

נעזרים, בין היתר, במידענים משפטיים.   ולשם כך הם  -המשפטי לסוגיו הנוגע לסוגיות שבטיפולם  

משפט ומקומו המרכזי של המידע בו, ייפתח בפניהם צוהר  ה קורס זה יקנה לסטודנטים רקע על עולם

 המשפטי ויכשירם במיומנויות איתור מידע משפטי במגוון דרכים ובמבחר כלים לעבודתו של המידען

 Legal) משפטי וערוצי מידע. גישתו של הקורס חדשנית בכך שבנוסף לפיתוח כישורי חיפוש מידע

Information Search), הסטודנטים משפטי   יפתחו  מידע  לגילוי  מסוגלות  גם   במהלכו 

(Legal Information Discovery) - מפורסם. בנוסף, הקורס יקנה לסטודנטים  -לרבות מידע משפטי לא

בתחום,   ביסודות דיני הקניין הרוחני בישראל, הצידוקים, האיסורים וההגנות בחקיקה היכרות בסיסית

ע סקירה  תוך  וזאת  המידען,  לעבודת  דיון-יוניתהרלבנטיים  בשילוב  בוחן משפטית   Case) במקרי 

Studies). 

   :דרישות קדם

 מבוא למדע המידע. ניתן ללמוד במקביל.

   חובות / דרישות / מטלות**: 

 בשיעורים.  80%נוכחות חובה של  •

 קריאת הפריטים המנויים בטבלה )קריאה נדרשת( לקראת כל שיעור. •

 ( במטלת החובה.לפחות  60ציון עובר ) •

   :מרכיבי הציון הסופי

      .מטלת חובה להגשה :100%
   :ביבליוגרפיה

 .כמפורט בקובץ המצורף

   *:מטרות הקורס / תוצרי הלמידה

    מטרות הקורס:  •

( להכיר לסטודנטים את מהות עבודתו של המידען המשפטי ולהקנות להם מיומנויות  1)
     איתור מידע משפטי בכלים וערוצי מידע שונים. 



( להקנות לסטודנטים בסיס ידע בכללים המשפטיים של דיני הקניין הרוחני, ובעיקר בענף  2)
     יוצרים.-זכויות

  

    תוצרי למידה:  •

     בסיומו של קורס זה, הסטודנטים יהיו מסוגלים: 
           )א( להבין את תפקידו של המידען המשפטי.

        למשפט, במגוון כלים וערוצי מידע.- י וקשור)ב( לבצע חיפושים מורכבים של מידע משפט
להסביר את הרלבנטיות של דיני הקניין הרוחני לעבודת המידען, ולדעת כיצד לנהוג  )ג(

 תוך שמירה על דינים אלו.   כמידענים

 נגישות
 


