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אילן-אוניברסיטת בר  
 מדעי המדינה

מסלול תקשורת, היחידה לתקשורת  
 

  חוק והמשפט בעיני התקשורת
  ר רינה בוגוש"ד

  18-20'  ום די, ח"תשס, 71-193-01קורס מס 
   

  02-5811125:         בית8145: משרד: טל
  47חדר , 109בנין 

 bogocb@mail.biu.ac.il: דואר אלקטרוני
  )תיאום מראש( 10:00 – 11:00, יום ד: שעות קבלה

 
 המשפט ת שליו והמשמעויםהדימויאת  התקשורתי של עולם המשפט וסיקור לחקור את ההקורס היאמטרת 

נבדוק את הטיפול המשפטי והתקשורתי של פסקי דין חשובים ונתייחס לתפקיד .  בתרבות הפופולרית
  .   בהבניית המציאות המשפטיתוהתרבות הפופולרית התקשורת 

  
 דרישות הקורס.  

נוכחות ,  הכנת חומר הקריאה והמטלות–הקורס מבוסס על השתתפות הפעילה של התלמידים בשעורים 
במסגרת . הרשמה לקורס משמעותה הסכמה לכללים אלו. במפגשים השבועיים ותרומה לדיון בכיתה

ב ובעל פה על ההשתתפות בקורס יקבלו הסטודנטים  מטלות אישיות של איסוף קטעי עיתונות ודווח בכת
,   עבודה אמפירית קצרה,)20%(הציון הסופי של הקורס יקבע על פי ההשתתפות בכיתה  . חומר הקריאה 
  )50%(ומבחן ,  )30%( פה ובכתב -כולל רפרט בעל
חלוקת המאמרים תעשה עד .   מאמרים בסמסטר2דווח על עד  כל אחד מכם מתבקש ל:דווח על קריאה
יג בכיתה סיכום קצר של המאמר ודיון ביקורתי בשאלות ובמתודולוגיות עליכם להצ . השיעור השלישי

ולנסות ליישם את , רצוי להביא דוגמאות מישראל למושגים או לתיאוריות  שהוצגו במאמר. הנוגעות בו
מטרת הדיווח על המאמר היא לספק לחברים בכיתה .  )אם זה רלבנטי(הממצאים במאמר למצב בישראל 

לכן כדאי להעלות . וכמו כן לדובב דיונים בכיתה, ם   אשר ישמשו להם חומר לימוד סיכומים של המאמרי
 שהמדווח מקובל לא. נושאים  או נקודות בעייתיות שעולות על דעתכם כאשר אתם קוראים את המאמר

ליכם להגיש לי ולחברים בכיתה דרך ע. ’בכיתה המאמר של התרגום או את המאמר של חלקים יקרא
חובה על כל ,מאמרים אלה לבנוסף. 'לפני השיעור'  עמודים  עד יום ב2 - 1הדיווח באורך של האינטרנט את 

  .  בנפרדתופיעו כתיבת הרפרט מדויקות להנחיות   * ב מסומנים אשלאחד לקרוא את המאמרים 
עבודה אמפירית קצרה.  העבודה האמפירית תעשה בקבוצות, וכל קבוצה תהיה אחראית לכל שלבי העבודה, 

דיון בממצאים וכתיבת , ניתוח התוצאות, איסוף הנתונים, קביעת המדדים וכלי המחקר, לל תכנון המחקרכו
 ניתוח אמפירי של ) 1:  (שעוסק באחד הנושאים הבאים בהיקף מצומצם משותפת מדובר בעבודה .  העבודה

סוימת לדיווחים על  השוואת פסקי הדין בתקופה מ)2(, לגבי בית המשפט העלין תקשורת משודרת או כתובה
הציבור הכללי והמשפטי למקרים משפטיים ספציפים עמדות ) 3(הנושא בתקשורת הכתובה או המשודרת 

 שפורסמו בתקשורת 
.  והציון  על העבודה יהיה זהה לכל חברי הקבוצה)12פונט , רווח כפול (,עמודים 20 העבודה תהיה בהיקף של 

קבוצה את כול  תציג רונים של השנה  האחבשלושת השבועות . העבודה יקבע בתאום עמיהספציפי של נושא 
  .תוגש עד סוף שנת הלימודיםבכתב העבודה .  העבודה בכיתה

המבחן:  המבחן יתבסס על חומר הקריאה בסיליבוס, כולל המאמרים שהוצגו על ידי הסטודנטים בכיתה, ועל 
פרטים נוספים לגבי המבחן ).  ן אמריקאילא מבח( יהיה מבחן עם שאלות פתוחות המבחן. והדיונים בכיתה
   .ימסרו בכיתה

 
   ותקשורתמשפט חברה :מבוא 30-01-08 -1שיעור 

 מאוטנר, מ. (1999) המשפט הסמוי מן העין, אלפיים, מס' 16, עמ' 45 – 58. (תדפיס מס' 7140 בספריית 
).שמורים  

)430113 (7140כתב עת וגם תדפיס   
 

–   מבט קצת אחר: המשפט   06-02-08   . 2עור שי   
 , כינון דמות השופט בראי כללי הפסלות? האם שופטים הם כבני אדם,)ה "תשס, 2005( יששכר ,   רוזן צבי

.116-118, 89-95, 82-84, 73-77, 51-66 , 1חוברת , 8  כרך משפט וממשל  
 כתב עת בספרית מדעי החברה
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Blumberg, Abraham. (1973) The practice of law as a confidence game. In V. Aubert, Ed.), 
Sociology of law (pp. 321-331).  Harmondsworth: Penguin.  )67' תדפיס מס(  
340 SOC (451962) 

 
מהם המנגנונים שמעצבים ומכוננים את התפיסה הרווחת בדבר :  ריםשאלה מנחה לקריאת המאמ

מהו הייעוד של מנגנונים ? טית של התהליך השיפוטימשפ- הניטראליות והרציונליות הפנים, האובייקטיביות
האם ?   מהם הגורמים החוץ משפטיים אשר משפיעים על החלטות משפטיות? ומדוע נדרש להם המשפט? אלו

.אתם יכולים להצביע על קטגוריות נוספות של גורמים המשפיעים על שיקול הדעת השיפוטי  
 

   והסיקור התקשורתי של המשפטאידיאליים תקשורתיים    13-02-08.  3שיעור 
William Haltom,1998.  Reporting on the courts: How the mass media cover judicial actions.  
Chicago: Nelson Hall Publishers.   Pp. 40 (from credibility) -47 (until biases).  

  )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי 
  

  .רעש בחדר החדשות  ,35-3'  עמ ,.רכס: אבן יהודה. חרת על התקשורתא)  1994. (י,  רועה
  )240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע

 
  מה התפקיד של קוד אתיקה כמו תדריך  נקדי עבור אנשי מקצוע ועבור :ים לקריאת המאמר שאלה מנחה

  .המשפטעבודתם של עתונאיים הסוקרים את המאפיינים של  םמה, לפי הולטם.  הציבור
 

שתי גישות  :  הסיקור התקשורתי של המשפט  - 20-2-08.  4שיעור   
William Haltom (1998) Reporting on the courts: How the mass media cover judicial    actions. 
Chicago: Nelson Hall Publishers.  Pp. 1-9, 15-18, 22-24,  47-54. 

)יתכן שזה יעזור בהבנת המודלים, יגים דוגמאות של הגישותמצ, 19-21, 10-14העמודים : הערה(   
  )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי 

  
כיצד תופסת ?  "המבט מבחוץ"ו" המבט מבפנים"מהם המרכיבים של תזות : שאלה מנחה לקריאת המאמר

דעתכם הביאו כתבות שמדגימות ל". זרימת המידע"ו" המשפט" "הקהל" "התקשורת"כל אחת מהתזות את 
 ,dramatization, personalizationוהמדגימות את הטיות מסוג , "המבט מבחוץ"ו" המבט מבפנים"את תזות 

normalization. Morselizationבסיקור התקשורתי של הפעילות השיפוטית   
  

    סיקור בית המשפט העליון בארצות הברית וקנדה27-2-08. 5שיעור 
Sauvageau, F.,  Schneiderman, D. & Taras, D.  (2006) The last word: Media coverage of the 
Supreme Court of Canada.  Vancouver: UBC Press.  
Introduction: The Supreme Court under the media lens, pg. 8-30; Chapter 1. A year in the life of 
the Supreme Court, pp. 36-49, Conclusion to chapter 1, pp. 64-65.      
347.71 SAU (1111685) 

 
*Spill, R. L. & Oxley, Z.M.(2003) Philosopher kings or political actors? How the media portray 
the Supreme Court. Judicature, 87, 1, 22-29.  
 כתב עת בספריה למשפטים
 
*Miljan, Lydia and Cooper, Barry (2001) Hidden agendas: How journalists influence the news. 
Vancouver: UBC Press.  Chapter 8.  The courts and social issues, pp. 145-167. 
  אין

 מדוע טוענים ? העליון בקנדהמהן הסיבות להגברת הסיקור התקשורתי של בית המשפט: שאלות מנחות
מה ההבדל בין סיקור של בית המשפט העליון בעיתונות " .  המילה האחרונה"לעיתונאים ו ושותפיו ש'סובז

האם הקריטריונים שמשתמשים בהם ספיל ואוקסלי מבחינים בין ההצגה של שופטים   ? הכתובה והמשודרת
איזה קריטריונים הייתם מציעים  להוסיף כדי לברר ? כשחקנים פוליטיים או מפרשים אוביקטיים של החוקה

? נקודה זו  
   

 הסיקור התקשורתי ומיוחדים ם מאפייני: בית המשפט העליון בארץ  5-3-08.  6שיעור 
il.org.court.www    
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Bogoch, Bryna. and Yifat Holtzman-Gazit (in press, 2008)  Mutual bonds: Media frames and the 
Israeli High Court of Justice. Law and Social Inquiry )יופיע בתדפיס(  

  אין  
  

  .45' עמ, 57, תהעין השביעי, סיקור בית המשפט העליון: קוצים ושושנים) 2005 (.עמית ס*
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
  . 40 – 27' עמ, 7 , תכלת , "יטימציה הזוחלת של חופש הביטויהדלג" .)1999. (א, גורדון*

  כתב עת בספרית מדעי החברה
  
 לקרוא עם גורדון (   29-31'  עמ, ימאי יונ, 10 ,השביעית עיןה  ,עיתון שחושב אחרת) 1996 (. מ, קרמניצר*

  )וסגל
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
צ ולבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים " אלו עניינים מגיעים לבג,צ"מהו בג: שאלות לברור

? מהו דיון נוסף? אלו עניינים מגיעים לבית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, אזרחיים וערעורים פליליים
    )  לברר באתר של בתי המשפט(  ?מהי השיטה האדברסרית? מי בוחר את השופטים? מהו משפט חוזר

בסוף המאמר שואלות בוגוש והולצמן גזית שאלה האם הסיקור שמוצג משרת את החברה : מנחותשאלות
  ?  או סגלקרמניצר,האם המחקר של בוגוש והולצמן גזית תומכת בעמדה של גורדון ? מה דעתכם.  הישראלית

   
  השלכות הסיקור התקשורתי של בית המשפט העליון 12-3-08.  7 שיעור 

Gibson, J. L. (2006, in press) The legitimacy of the United States Supreme Court in a polarized 
polity.  Available at SSRN:  

 909162=abstract/com.ssrn://http 
  

*Baird, V. & Gangl, A. (2006) Media’s framing of Supreme Court procedures on perceptions of 
fairness.  Political Psychology, 27, 4, 597-614.  
 כתב עת אלקטרוני
 
*Hetherington, M. A. & Smith, J. L. (2007).  Issue preferences and evaluations of the U.S. 
Supreme Court. Public Opinion Quarterly 71, 1, 40-66. 
 כתב עת אלקטרוני
 
*Wenzel, J. P., Bowler, S. & Lanoue, D. J. (2003) The sources of public confidence in State 
Courts: Experience and institutions. American Politics Research, 31, 2, 191-211.  
 כתב עת אלקטרוני

 
האם ניתן לקשור את הסיקור התקשורתי של בית המשפט העליון , ל"על בסיס המידע מחו:שאלות לדיון

. ?בארץ לירידה באימון הציבור בבית המשפט  
  

  free press vs fair trial: " השפעת התקשורת ותוצאות המשפט   19-3-08 .8שיעור 
  

 : תיאור של הספר
  

 הגבלת ביטויים לשם הגנה על תקינותם ותקנתם של הליכים שיפוטיים –" סוב יודיצה")  2001.(ר  שגב
  id?asp.parliament/hebrew/il.org.idi.www://http=1387 המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים

 
  , מרצ, 67,העין השביעית מדינת ישראל נגד התקשורת ) 2007 (.ל. ג, היישטיין-דרוב

 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
3189=id?asp.article/seventheye/hebrew/il.org.idi.www://http 

  
  

*Bybee, Keith J. (2007, in press). Bench press: The  collision of courts, politics and the media.   
Stanford: Stanford University Press. Chapter 1 The Two Faces of Judicial Power, pg.1-9.   
 אין
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: 'א.דין ודברים . הקראת פסק הדין במשפט דרעי כארוע מדיה של נידוי והשפלה-טקס מפלג). 2004(י ,ידגר*

 . 326 – 299' עמ
  כתב עת בספריה למשפטים

  
ובאיזו , כיסוי התקשורתי של משפטים פלילייםה  באיזו מידה ניתן או רצוי להגביל את .8  שאלה לשיעור

   ?   התקשורתי על תוצאות המשפטמידה משפיע הכיסוי
  

  . ענת פלג, כתבת קול ישראל לענייני משפט: אורחתמרצה .  שופטים והתקשורת, עורכי דין- 26-3-08  9שיעור 
  

  אלימות נגד נשים ונשים אלימות, תקשורת,  2-04-08 .  10שיעור 
*Korn, A. & Sivan, E. (2004)  The coverage of rape in the Israeli popular press. Violence 
Against Women,10, 1056-1074. 

)1100007 (10375תדפיס   
 
*Ajzenstadt, M., & Steinberg, O. (1997). The feminization of the female offender. The Journal 
of Women and Criminal Justice, 8(4), 57-77. 

  )1100005 (10374תדפיס 
  

? ההבדלים בין הכיסוי של משפטי עבירות מין בתקשורת והכיסוי של עבירות אחרות מהם .10שאלה לשיעור 
  ? ונשים אלימותכיצד אידיולוגיות פטאריארכאליות באות לידי ביטוי בתיאור אלימות נגד נשים

  
  הכיסוי התקשורתי של תביעות אזרחיות-  9-4-08 : 11שיעור 

*McCaan, M. & Haltom, W. (2004). Distorting the law: Politics,  media and the litigation 
crisis.  Chicago: Chicago University Press.  Chapter 5.  Full tort press: Media coverage of civil 
litigation. Pp. 147-150, 155-178. 
56(73) HAL DIS (603710)  בספריה למשפטים 
 
*Neilsen, L.B. & Beim, A. (2004) Media misrepresentations: Title VII, print media and public 
perceptions of discrimination.  Stanford Law and Policy Review, 15, 237-266.        
  כתב עת אלקטרוני

  
 התקשורת של תביעות אזרחיות מגביר או ממתן את הרצון של האזרח להגיש הסיקורהאם : שאלה מנחה

האם יש תביעות מגבילות לזו של התביעה נגד מקדונלדס בעתונות ? לפי המחברים, תביעה על עוול
  .הביאו כתבות על תביעות אזרחיות? הישראלית

  
    סמסטר ב  

   מבוא-המשפט ותרבות פופולרית  21-5-08   1 שיעור 
*Gies, L. (2005). Law as popular culture: Cross-disciplinary encounters.  Continuum: Journal of 
Media and Cultural Studies, 19, 2, 165-180. 
 אין
 
*Brown, S. (2003) Crime and Law in Media Culture. Buckingham: Open University Press.  
 אין
 

מהם ?   לגבי התחום של משפט ותרבות פופולריתותמעלובראון מה הביקורת שגיס   :1שאלה לשיעור 
  .   הביאו דוגמאות?  בות הפופולרית הישראלית שעוסקת במשפטהנושאים העיקרים בתר

  
   28-5-08.  2שיעור 

 
*Sherwin, Richard K. (2000)  When Law Goes Pop. Chicago: University of Chicago Press. 15-
39. (Screening Reality: The Vanishing Line Between Law and Popular Culture) 
09.1(73) SHE (524079)    בספרית משפטים 
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 משפט מחקרי , וי הנעמראית פני הצדק בעידן הדימ: משפט כקולנוע)  ו" תשס2005. (ע, ואהרונסון. ש, אלמוג 
    .' עמ, לק אח   כב

 X-5594בספרית משפטים ובמדף לכתבי עת   
  

 הביאו דוגמאות של הגבול המטושטש בין ?  התיך המשפטי כיצד שפת הקולנוע משפיע על :2  שאלה לשיעור
   .מציאות ותרבות פופולרית במשפט

 
  פט בטלויזיה וטלויזיה במשפטשהמ  4-6-08   3שיעור 

*Drucker, S. J. (1989) The televised mediated trial: Formal and substantive characteristics 
Communication Quarterly, 37( 4),  305-318. 
 אין
 
*Papke, D.R. (1999) The American courtroom trial: Pop culture, courthouse realities, and the 
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