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

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

  
   .דרישות הקורס

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

מר ההשתתפות בקורס יקבלו הסטודנטים  מטלות אישיות של איסוף קטעי עיתונות ודווח בכתב ובעל פה על חו
  )70%( ומבחן )30(הציון הסופי של הקורס יקבע על פי ההשתתפות בכיתה  . הקריאה 

  
חלוקת המאמרים תעשה עד השיעור .   מאמרים בסמסטר2דווח על עד  כל אחד מכם מתבקש ל:דווח על קריאה

רצוי . ת בועליכם להציג בכיתה סיכום קצר של המאמר ודיון ביקורתי בשאלות ובמתודולוגיות הנוגעו . השלישי
ולנסות ליישם את הממצאים במאמר למצב , להביא דוגמאות מישראל למושגים או לתיאוריות  שהוצגו במאמר

מטרת הדיווח על המאמר היא לספק לחברים בכיתה סיכומים של המאמרים   אשר .  )אם זה רלבנטי(בישראל 
העלות נושאים  או נקודות בעייתיות שעולות לכן כדאי ל. וכמו כן לדובב דיונים בכיתה, ישמשו להם חומר לימוד 

 של התרגום או את המאמר של חלקים יקרא שהמדווח מקובל לא. על דעתכם כאשר אתם קוראים את המאמר
'  עמודים  עד יום ב2 - 1ליכם להגיש לי ולחברים בכיתה דרך האינטרנט את הדיווח באורך של ע.  בכיתה המאמר

כתיבת הרפרט מדויקות לנחיות ה . חובה על כל אחד לקרוא את המאמרים,המאמרים אל לבנוסף. 'לפני השיעור
  .  בנפרדתופיעו 

 
ועל , כולל המאמרים שהוצגו על ידי הסטודנטים בכיתה,  בסיליבוסהמבחן יתבסס על חומר הקריאה:  המבחן

גבי המבחן ימסרו פרטים נוספים ל).  לא מבחן אמריקאי( יהיה מבחן עם שאלות פתוחות המבחן. והדיונים בכיתה
   .בכיתה

 
   ותקשורתמשפט חברה :מבוא – 4-11-08 .1 שיעור

 מאוטנר, מ. (1999) המשפט הסמוי מן העין, אלפיים, מס' 16, עמ' 45 – 58. (תדפיס מס' 7140 בספריית שמורים).
000430113( וגם תדפיס   כתב עת– ספרות, יהדות:  בספריות  

 
  קצת אחרמבט : המשפט – 11-11-08 .2שיעור 
משפט , 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 וממשל  

 כתב עת בספרייה למדעי החברה
 

ת התפיסה הרווחת בדבר מהם המנגנונים שמעצבים ומכוננים א:   רשאלה מנחה לקריאת המאמ
? מהו הייעוד של מנגנונים אלו? משפטית של התהליך השיפוטי- הניטראליות והרציונליות הפנים, האובייקטיביות

האם אתם ?   מהם הגורמים החוץ משפטיים אשר משפיעים על החלטות משפטיות? ומדוע נדרש להם המשפט
  .ים על שיקול הדעת השיפוטייכולים להצביע על קטגוריות נוספות של גורמים המשפיע

 
  אידיאליים תקשורתיים והסיקור התקשורתי של המשפט – 18-11-08 .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 
 

  מה התפקיד של קוד אתיקה כמו תדריך  נקדי עבור אנשי מקצוע ועבור :ים לקריאת המאמר שאלה מנחה
  .עבודתם של עתונאיים הסוקרים את המשפטהמאפיינים של  םמה, לפי הולטם.  הציבור
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שתי גישות  :  הסיקור התקשורתי של המשפט -    25-11-08 .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. 

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

כיצד תופסת כל ?  "המבט מבחוץ"ו" המבט מבפנים"מהם המרכיבים של תזות  :שאלה מנחה לקריאת המאמר
הביאו כתבות שמדגימות לדעתכם את ". זרימת המידע"ו" המשפט" "הקהל" "התקשורת"אחת מהתזות את 

 ,dramatization, personalizationת הטיות מסוג והמדגימות א, "המבט מבחוץ"ו" המבט מבפנים"תזות 
normalization. morselizationבסיקור התקשורתי של הפעילות השיפוטית   

  
  סיקור בית המשפט העליון בארצות הברית וקנדה – 2-12-08. 5שיעור 

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 : םיה למשפטייבספר  
 

האם הקריטריונים שמשתמשים בהם ספיל ואוקסלי מבחינים בין ההצגה של שופטים כשחקנים   :שאלות מנחות
? רר נקודה זואיזה קריטריונים הייתם מציעים  להוסיף כדי לב? פוליטיים או מפרשים אוביקטיים של החוקה  

  
 הסיקור התקשורתי ומיוחדים ם מאפייני: בית המשפט העליון בארץ – 9-12-08. 6שיעור 

il.org.court.www    
 
Bogoch, Bryna. and Yifat Holtzman-Gazit (in press, 2008)  Mutual bonds: Media frames and the 
Israeli High Court of Justice. Law and Social Inquiry, 33, 1, 53-87  
 כתב עת אלקטרוני
 

צ ולבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים "אלו עניינים מגיעים לבג, צ"מהו בג: שאלות לברור
מהו ? וסףמהו דיון נ? אלו עניינים מגיעים לבית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, אזרחיים וערעורים פליליים

    )  לברר באתר של בתי המשפט(  ?מהי השיטה האדברסרית? מי בוחר את השופטים? משפט חוזר
בסוף המאמר שואלות בוגוש והולצמן גזית שאלה האם הסיקור שמוצג משרת את החברה :שאלות מנחות

    ? מה דעתכם.  הישראלית
   

  ט העליוןהשלכות הסיקור התקשורתי של בית המשפ – 16-12-08. 7שיעור 
*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
 

ארץ האם ניתן לקשור את הסיקור התקשורתי של בית המשפט העליון ב, ל"על בסיס המידע מחו:שאלות לדיון
. ?לירידה באימון הציבור בבית המשפט  

  
  free press vs fair trial: "השפעת התקשורת ותוצאות המשפט – 23-12-08 .8שיעור 

 מכון הרצוג    : אביב- תל.סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל: מקרה מזעזע)   2008(הגר , להב 
  ) 001151391 (מק.שמור מדעי המדינה לפי להב

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

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

כתבות נבחרות :תקשורתב בוקצמשפט רמון   
    

 באיזו מידה ניתן או רצוי להגביל את .הביאו דוגמאות של הסיקור התקשורתי של משפט פלילי  .8  שאלה לשיעור
   ?  ובאיזו מידה משפיע הכיסוי התקשורתי על תוצאות המשפט, כיסוי התקשורתי של משפטים פלילייםה
  

  6-1-09, ת וב י בטב30-12-08, אין לימודים בחנוכה
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  בעד ונגד:  מצלמות בבית המשפט– 13-1-09 .9שיעור 
משרד : ירושלים).  2004 ( לבחינת הפתיחה של בתי המשפט בישראל לתקשורת אלקטרונית   דההווע: דין וחשבון
20 -14עמ , המצב הקיים. המשפטים  

,64-68 עמ - סיכום ביניים של בחינה השוואתית, חלק ראשון *  
-75עמ *,    בעד- 75 - 69עמ ,  הרלבנטים לבחינת הפתיחה של בתי משפט לתקשורת אלקטרוניתהטיעונים, 4חלק *

  נגד- 87
17.11.08הוזמן   

 
האם הטיעונים עדיין רלבנטיים בעידן ?  האם קיימים טיעונים נוספים שלא הוזכרו בדוח: שאלה מנחה

  ?אינטרנטה
  

  . ענת פלג, כתבת קול ישראל לענייני משפט: אורחת מרצה.  שופטים והתקשורת, עורכי דין – 20.1.9. 10שיעור 
  לא פורסם.  המותר והאסור ,שיווק משרדי עורכי דין: אתיקה  מקצועית) 2006(גוטמן -זר

  יובא לכיתה על ידי המרצה
 
  הכיסוי התקשורתי של תביעות אזרחיות – 27-1-09 .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) : בספרייה למשפטים  
 

חיות מגביר או ממתן את הרצון של האזרח להגיש תביעה  התקשורת של תביעות אזרהסיקורהאם : שאלה מנחה
הביאו ? האם יש תביעות מגבילות לזו של התביעה נגד מקדונלדס בעתונות הישראלית? לפי המחברים, על עוול

  .כתבות על תביעות אזרחיות
 

  סמסטר ב  
   מבוא-המשפט ותרבות פופולרית – 17-3-2009 .1שיעור 

Gies, L. (2005). Law as popular culture: Cross-disciplinary encounters.  Continuum: Journal of 
Media and Cultural Studies, 19, 2, 165-180. 
 כתב עת אלקטרוני
 

מהם הנושאים העיקרים ?  לגבי התחום של משפט ותרבות פופולריתה מה הביקורת שגיס מעל: 1שאלה לשיעור 
  .   הביאו דוגמאות?  משפטבתרבות הפופולרית הישראלית שעוסקת ב

 
  המשפט ותרבות פופולארית בישראל – 24-3-09. 2שיעור 

בשירה , בספרות השתקפות המשפט:המקום שבו אנו צודקים )  2001)עורכים , מאוטנר מנחם, לדרמן אליעזר
   רמות:  תל אביבובמחזאות של ישראל 

   )000489428 (א"שב תשס. מקוC208  מכון פדגוגי  : ספרייהב 
 
 כב משפט מחקרי , מראית פני הצדק בעידן הדימוי הנע: משפט כקולנוע)  ו" תשס2005. (ע, ואהרונסון. ש, אלמוג 
    .' עמ, לק אח  

  כתב עת: בספרייה למשפטים
 

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

  
  הקרנת הסרט עץ הלימון – 31-3-09 .3שיעור 

  שאלות למחשבה בצפיית הסרט
  

  דמוי בגץ בסרט עץ הלימון דיון  – 7-4-2009. 4שיעור 
  

  חופשת פסח  
   

  צדק ומשפט בתרבות פופולרית  – 21-4-09. 5שיעור 
147-172, 1, 3, דין ודברים . על דפוסי זוגיות של תרבות ומשפט: כשפאוסט לוקח עורך דין) 2007(יורם , שחר  

  כתב עת: בספרייה למשפטים
 

  חופשת יום העצמאות
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 Anatomy of a Murderשתי גישות לסרט : לי בקולנועהמשפט הפלי – 5-5-09 .6שיעור 
  .הקרנת הסרט בכיתה

  
    Anatomy of a Murderדיון בפרשנות לסרט  – 12-5-09. 7שיעור 

Peter :  New York.A course book: Law and popular culture).  2004. (S, Mader,  &  .M,  Asimow
Lang. Chap. 2, Anatomy of a murder.  
340.115 LAW (1104900) 

  
.Duke University Press:  Durham.Women in law and film: Framed) 2006. (O,  Kamir 

Chapter 4: Anatomy of a murder: Hollywood’s hero lawyer revives the unwritten law, pp. 112-130.  
   KAM  792.082)1144080(לוגיסטיקה : בספרייה

   
  ? סתירה בין הגישות של אסימוב ומגר וקמירהאם קיימת: שאלה

  
   The Sweet Hereafter  הקרנת הסרט:המשפט האזרחי והקולנוע – 19-5-09 .8 שיעור

  
   The Sweet Hereafterדיון בסרט  – 26-5-09. 9שיעור 

 Sarat, A. (2004).  Exploring the hidden domains of civil justice: Naming, blaming and claiming in 
popular culture. De Paul Law Review, 50, 425-452. 
 כתב עת אלקטרוני

  
מה המסר של הסרט הזה לעומת  המסר של ארין ברוקוביץ לגבי אופי המשפט האזרחי ופתרונות :  שאלה

  .משפטיים
  

  Adam's Rib: הקרנת הסרט: אנשי משפט בתרבות הפופולריתנשים כ – 2-6-09. 10שיעור 
  

 Adam's Rib דיון בסרט – 9-6-09. 11ור שיע
*Kamir, O. (2000). X-Raying Adam's Rib: Multiple readings of a (Feminist?) law-film. Studies in 
Law, Politics and Society 22, 103-129.  
X S92  עתתבב :משפטיםבספרייה ל   

?  האם הטענות של קמיר משכנעות: שאלה  
  
 הקרנת קטע תוכניות: ריאליטי טלויזיה והמשפט – 16-6-09. 12שיעור 

*Kohm, S. A. (2006) The Peoples’ Law versus Judge Judy justice: Two models of law in American 
.727-693, )3 ( 40 , Law and Society Review. based Courtroom TV-reality 

 כתב עת אלקטרוני
  

  הכנה למבחן, סיכום – 23-6-09 . 13שיעור 
  

  )הוזמן לקורס לפני השינויים ברשימה  (ים ביבליוגרפייםהוספה של פריט
  :רשות

 
Lewis, D. (1997) Hiddwen agendas: politics, law ' and disorder. London : Hamish Hamilton 
365.942 LEW (1156887   

  
Lenz, Timothy O.(2003) Changing images of law in film &television crime stories. New York, P. 
Lang. 
791.43655 LEN (1156883)  


