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 אילן-אוניברסיטת בר
 המדינההמחלקה למדעי 

  תקשורתמסלול
 

 ה" תשס– חוק והמשפט בעיני התקשורת - 71-193-01
 ר רינה בוגוש"ד

 
 14-16'  יום ד
 02-5811125:      בית03-5317058: משרד: טל

 4חדר , 109בנין :  מיקום המשרד
 il.ac.biu.bogocb@mail: דואר אלקטרוני

 )נא לתאם מראש (3:30-4:30' יום ד: שעות קבלה
 

.  מטרת הסמינריון היא לחקור את הסיקור התקשורתי של עולם המשפט ולבחון את הקשר בין משפט ותקשורת
נבדוק את הטיפול המשפטי והתקשורתי של פסקי דין חשובים ונתייחס לתפקיד התקשורת בהבניית המציאות 

 . פטיתהמש

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

דווח בכתב ובעל פה על ההשתתפות בסמינריון יקבלו הסטודנטים גם מטלות אישיות של איסוף קטעי עיתונות ו
 עבודה סמינריונית המבוססת על ,)15%(הציון הסופי של הקורס יקבע על פי ההשתתפות בכיתה . חומר הקריאה 

 )25%(ומבחן ,  )60%( פה -רפרט בעל, ניתוח חומר אמפירי
.  למשפטעבודה הסמינריונית תציג  ניתוח אמפירי של סיקור תקשורתי של נושא הקשור ה: עבודה סמינריונית

סטודנטים חייבים להגיש הצעה בכתב וביבליוגרפיה ראשונית לא . נושא העבודה הסמינריונית יקבע בתאום אתי
למרות שאין דרישה לסיים את .  רוב הסמסטר השני יוקדש להצגה של עבודות  הסטודנטים. 29-12-04מאוחר מ 

ולא רק חומר ביבליוגרפי  או ) יתכן חלקי(רי ההצגה בכיתה חייבת לכלול ניתוח אמפי,  העבודה לפני סוף השנה
 .כוונות ותוכניות
הנחיות מפורטות לכתיבת העבודה ).  לא כולל ביבליוגרפיה וטבלאות, רווח כפול( עמודים 30-כ:  היקף העבודה

אם אני אקבל ולתת לכם משוב ללא ציון )  או חלקים ממנו(אני מוכנה לקרא את הסמינריון .  תחולקנה בכיתה
 . אקבל רק  עבודות סופיות, אחרי סוף שנת הלימודים.  העבודה לפני סוף שנת הלימודיםאת 

עליכם .   שעליהם להציג בכיתה) לפחות אחת באנגלית( מאמרים 2 כל הסטודנטים יקבלו  :דווח על קריאה
הביא רצוי ל.  להציג בכיתה סיכום קצר של המאמר ודיון ביקורתי בשאלות ובמתודולוגיות הנוגעות בו

או לנסח השערות ונושאים שניתן לבדוק אותם /דוגמאות מישראל למושגים או לתיאוריות  שהוצגו במאמרו
מטרת הדיווח על המאמר היא לספק לחברים בכיתה סיכומים של המאמרים  .   בהתאם למה שהוצג במאמר

לכן כדאי להעלות . ת וכמו כן לספק מודלים ורעיונות לעבודה הסמינריונ, אשר ישמשו להם חומר לימוד 
עליכם להגיש לי ולחברים .  נושאים  או נקודות בעייתיות שעולות על דעתכם כאשר אתם קוראים את המאמר

בנוסף לשני מאמרים . 'לפני השיעור'  עמודים  עד יום ב2 -1בכיתה דרך האינטרנט את הדיווח באורך של 
  *חובה על כל אחד לקרוא את המאמרים שלא מסומנים ב ,אלה

 
     מטרות הקורס והצגת הנושאים לדיון20-10-04 
  

  המשפט– מבט קצת אחר  27-10-04
 

 מנחם מאוטנר, המשפט הסמוי מן העין, אלפיים, מס' 16, עמ' 45-58 
)430113 (7140כתב עת וגם תדפיס   

 
, תמהם המנגנונים שמעצבים ומכוננים את התפיסה הרווחת בדבר האובייקטיביו:  שאלה מנחה לקריאת המאמר

ומדוע נדרש להם ? מהו הייעוד של מנגנונים אלו? משפטית של התהליך השיפוטי-הניטראליות והרציונליות הפנים
 ? המשפט
 אילוצים בהבניית המציאות התקשורתית-  התקשורת3-11-04

 
 רוגל, נ. (1998). תדריך נקדי. ירושלים: רשות השידור, עמ' 27-13.

 )407920(תד .שמור מדעי המדינה לפי רוג
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 רועה,  י. (1994). רעש בחדר החדשות. בתוך רועה, י. אחרת על התקשורת, עמ' 35-30. אבן יהודה: רכס.
 )240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע

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

איזו אילוצים אחרים באים לידי ? דשות משפיעים על עבודתם של אנשי תקשורתכיצד האילוצים של הפקת הח
 ביטוי בעבודתם של עיתונאים

 
שתי גישות  :  הכיסוי התקשורתי של המשפט -  10-11-04  

 
William Haltom, Reporting on the Courts: How the Mass Media Cover Judicial    Actions (1998) 
pp. 1-9, 15-18, 22-24. 

 )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי 
 

)יתכן שזה יעזור בהבנת המודלים, מציגים דוגמאות של הגישות, 19-21, 10-14העמודים : הערה(   
 

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

". המבט מבחוץ"ו" המבט מבפנים"הביאו כתבות שמדגימות לדעתכם את תזות   

  הבניית הסמכות המשפטית17-11-04

 .How the Mass Media Cover Judicial Actions: Reporting on the Courts) 1998(Haltom, William 
Chicago: Nelson Hall Publishers chapter 1 Construction of Judicial and Journalistic Authority. Pg. 
pg. 28-31, 32-33, 34-39. 

 )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי  
 

-32, 11-26, תשנט, זפלילים  על שופטים כמספרי סיפורים : כפייה, לגיטימציה, שכל ישר) 1998(מנחם , מאוטנר*
34 ,41-60 69-76 

 4כתב עת באולם 
 

מהם המרכיבים של סמכות משפטית ומהם הגורמים הפוגעים בסמכות :  את המאמרשאלה מנחה לקרי
מהם האמצעים ששופטים משתמשים בהם כדי לשכנע אותנו שהם פועלים בהתאם לתפיסה ?  המשפטית
 ?טנר לא מתאימים לדגם של הולטםנאמצעים שמזכיר מאו  איזו?האידיאלית

   הבניית הסמכות התקשורתית24-11-04

 .How the Mass Media Cover Judicial Actions: Reporting on the Courts) 1998(William Haltom, 
Chicago: Nelson Hall Publishers chapter 1, pg. 39-68. 

 )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי  
 

תרצה (, ות אישיותבתקשורת לעבודות גמר ולעבוד נושאים :בין שתי גישות לעיתונות מתוך.  1993, יצחק ,רועה*
 ).ציון עורכת-לב

  
האם יש הבדל בין סוגי העיתונים בדרכים ? מהם מרכיבי הסמכות העיתונאית : שאלה מנחה לקריאת המאמר

 ,dramatization הביאו כתבות שמדגימות הטיות מסוג ? הם מדגישים את הסמכות שלהם שבהן
personalization, normalization. morselizationהאם יש הבדל . ור התקשורתי של הפעילות השיפוטית בסיק

 ?בין סוגי העיתונים בדרכים שבהן הם מדגישים את הסמכות שלהם

  מאפייני שיטת המשפט הישראלית והכיסוי התקשורתי של בית המשפט העליון בראצות הברית01-12-04 
  il.org.court.www   
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פרק , פפירוס: אביב- תלבית המשפט העליון בעין החברה הישראלית)  1994(ז , סגל, א, יוכטמן-יער, ג, יברזיל
 17-26' עמ, ץ" קווי מיתאר לפסיק בג-שני

 )237667(בי .שמור מדעי המדינה לפי ברז
 

*Slotnick, Elliot E and Segal, Jennifer A. 1998 Television News and the Supreme Court:  All the 
News that's Fit to Air  Cambridge: Cambride University Press.  Chapter 7. Which Decisions are 
Reported? It’s the Issue, Stupid! pg. 212-229 
347.7326 SLO (453516) 
 
*Haltom, William (1998) Reporting on the Courts: How the Mass Media Cover Judicial Actions. 
Chicago: Nelson Hall Publishers.  Ch. 2. The Supreme Court of the United States: Very Public but 
Very Private, pg 69-82, 119-123 

 )HAL)  444690שמור מדעי המדינה לפי 
 

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

? מהי השיטה האדברסרית? מי בוחר את השופטים? משפט חוזר  
.  ץ בארץ"מה אתם משערים שיהיה דומה ושונה בכיסוי התקשורתי של בית המשפט העליון בארצות הברית והבג

  
 

 קשורת ומשפט הפלילי ת 8-12-04
    

Blumberg, Abraham. (1973) The practice of law as a confidence game in Aubert, V. Sociology of 
Law, 321-331. 

)187736 (67פיס תד  
 
*Snow, Robert P.  Crime and Justice in Prime time News: The John Hinkley Jr. Case in Surette, Ray 
Justice and the Media: Issues and Research Springfield: Ill: Charles C. Thomas  pg. 212-233 
364.254 JUS (37942) 
 
*Aviram, Hadar (2003). Reflections of Disobedience: Power, Ideology, and Construction of 
Resistance to Military Service in Israeli Media )ניתן לקבל את המאמר ממני באימייל(  

 
האם קיימים סוגי ?     מה ההבדל בין תיאור הליך משפטי בתקשורת והתיאור של אנשי אקדמיה:שאלות מנחות

 ?שמקובלות על ידי התקשורת)  סרבנותמלבד(עבירות אחרות 
 

  אלימות נגד נשים ונשים אלימות 15-12-04
 

*Keith Soothill, The Changing Face of Rape, 31 British Journal of Criminology (1991) 383-392 
 כתב עת
 
*Cuklanz, Lisa M. (1996) Chapter 4: Mainstream Coverage: Trial as News Events in Rape on Trial: 
How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change.  Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press 48-84 

)572417 (9435תדפיס   
 
*Rapping, Elaine (2003) Law and Justice as Seen on TV. New York: New York University Press 
Mae West, Feminism and the Not So Liberal State. Pg. 164-168 
03.2(73) RAP (578628)  בספריה למשפטים 
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*Berrington, E. Hontkatukia, P. (2002)  An Evil Monster and a Poor Thing: Female Violence in the 
Media.  Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention vol. 3, no. 1, pp. 50-
72(23) 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני

 
כיצד אידיאולוגיות פטריארכאליות באות לידי ביטוי בהבניה התקשורתית של אלימות נגד נשים : שאלות מנחות

 . הביאו דוגמאות  מההקשר הישראלי? ונשים עברייניות 
 

 צום י טבת, אין לימודים-22-12-04
 

  יקור של תביעות אזרחיותס      29-12-04
 

*McCaan, Michael, Haltom, William and Bloom, Anne (in press) Hegemonic Tales and Everyday 
News:  How Newspapers Cover Civil Litigation, pg. 5-40. )מייל-ניתן לקבל את המאמר ממני באי (  

)570738 (9424תדפיס     
 
*Podlas, Kimberlianne (2004)   As Seen On Tv: The Normative Influence Of Syndi-Court On 
Contemporary Litigiousness  Villanova Sports and Entertainment Law Journal 11, 1-47  

 )מייל-ניתן לקבל את המאמר ממני באי(
  

של האזרח להגיש תביעה האם כיסוי התקשורת של תביעות אזרחיות מגביר או ממתן את הרצון :  שאלות מנחות
הביאו כתבות על ? האם יש תביעות מגבילות לזו של התביעה נגד מקדונלדס בעתונות הישראלית?  על עוול

 .תביעות אזרחיות
 

 תדמיתם של אנשי משפט בתקשורת  05-01-05  
 

 *Rhode, D (1999) A Bad Press on Bad Lawyers: The Media Sees Research, Research Sees the 
Media in Ewick, Patricia, Kagan, Robert and Sarat, Austin (eds) Social Science, Social Policy and 
the Law New York: Russel Sage Foundation, pg. 139-169.  

)570629 (9378תדפיס   
 
*Rapping, Elaine (2003) Law and Justice as Seen on TV. New York: New York University Press 1-13. 
03.2(73) RAP (575965)  בספריה למשפטים 
 
*Lenz, Timothy O. 2003 Changing Images of Law in Film and Television Crime Stories. Law & 
Order , pg. 156-167. 
03.2(73) LEN (575965)  בספריה למשפטים 
 

. New York University Press: New York.  on TVLaw and Justice as Seen) 2003(Rapping, Elaine *
Crime and Jutice in Law and Order -27-34, compared to the Practice, 41-43, 46-47 
03.2(73) RAP (575965)  בספריה למשפטים 

 
 הביאו כתבות מהם ניתן?  מהם מרכיבי הדימוי התקשורתי של עורכי דין בעיתונות האמריקנית:שאלה מנחה

.ללמוד על הדימוי התקשורתי של עורכי דין בעיתונות הישראלית  
 

 גברים ונשים, אנשי משפט בתקשורת ובמציאות  12-1-05
 
נשים בבתי אפליית : מגדר ומשפטאינטראקציה בבית המשפט בתוך : 7פרק ) 1999(רחל , יחייא-ודון, בוגוש רינה*

 ' מע, מכון ירושלים לחקר ישראל:  ירושליםמשפט בישראל 
 )444103(מג .שמור סוציולוגיה לפי בוג
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*Bailey, Frankie, Y., Polloock, Joycelyn M. and Schroeder, Sherry (1998) The best defense: 
Images of female attorneys in Popular Films in Bailey, F. and Hale, D. (eds) Popular 
Culture,Crime and Justice. Belmont, CA:West/Wadsworth Publishing Co. pg. 180-195 
302.234 BAI (444691) 
 

הביאו ?  גברים ונשיםהאם קיימים לדעתכם הבדלים בהצגה התקשורתית של אנשי המשפט: : שאלות מנחות
. והעיתונות הכתובה שתומכות בדעתכם, טלויזיה, דוגמאות מסרטי קולנוע   

.    א עם ההבניה התקשורתית של  נשים כעורכות דיןיחי-כיצד משתלבים ממצאיהם של בוגוש ודון  
 .סטודנטים שמעוניינים לכתוב עבודה סמינריונית יכולים להיעזר במאמרים הבאים: קריאה נוספת

 
 תקשורת ובית המשפט העליון 

 
 40-27 , 7 , תכלת , "הדלגיטימציה הזוחלת של חופש הביטוי" .)1999. (א, גורדון

 )570616 (9377כתב עת וגם תדפיס 
 

 )לקרוא עם גורדון (מאי יוני, 3 ,העיו השביעית עיתון שחושב אחרתׂ ) 1996(מרדכי , קרמניצר
 4כתב עת באולם 

 
 :קריאה נוספת

 
 יולי אוגוסט, 9 גליון מספ העין השביעיתביקורת קודש הקודשים ) 1996(אביאל , לינדר

 4כתב עת באולם 
 

 30-31עמ , אוגוסט, 10מס , העין השביעית,  ההחמצה הגדולה)1997(אביאל  , מרדכי ולינדר, קרמניצר
 4כתב עת באולם 

 
 תקשורת ומשפט פלילי

 
 )על משפט דערי (1גליון מס , העין השביעית, אנשי שלומנו) 1996( אבי , פוזן

 4כתב עת באולם 
 

 נשים אלימות,  אלימות נגד נשים
 

M Cynthia Carter, When the ‘Extraordinary’ Becomes ‘Ordinary’: Everyday News of Sexual 
Violence in News Gender and Power (Cynthia Carter et al., eds., 1998) 219. 
070.4082 NEW (447353) 
 
Helen Benedict, Blindfolded: Rape and the Press Fear of Feminism in Media Images of Violence 
(1996) 267-272.  
  אין 
 

 The Journal of. The Feminization of the Female Offender). 1997. (, & Steinberg, O.zenstadt, MAj
.77-57, )4(8, Women and Criminal Justice 

  אין 
 
McGillivray, Anne, "'A moral vacuity in her which is difficult if not impossible to explain: law, 
psychiatry, and the remaking of Karla Homolka, International Journal of the Legal Profession, Vol. 
5, NOS. 2/3, 1998, pp.255-288 
 כתב עת בספריה למשפטים

 ציפי גרינברג, דמות הנאנסת בעיתונות הישראלית, נגה (1980) גיליון 8, עמ' 8. 
4כתב עת באולם   
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 אביאל לינדר, שורת הדין,  העין השביעית (1996) 12-16. 
 4כתב עת באולם 

 
 סיקור של תביעות אזרחיות

 
McCaan, Michael, Haltom, William and Bloom, Anne (2001) Jive: Genealogy of a Juridical  Icon 
University of Miami Law Review  56, 113-178  
)מייל-ניתן לקבל ממני באי-ניתוח של המקרה של מקדונלדס(   
 
Nielson, Laura Beth and Beim, Aaron (in press) Media Misrepresentation Anti-Discrimination Law 
and Mass Media. מייל-ניתן לקבל ממני באי( ) 

 
 אנשי משפט בתקשורת

 
Friedman, Lawrence (2000) Judge Judy and Friends in Lexitainment: Legal Process As Theater. De 
Paul Law Review, 50, 551-556.  מייל-ניתן לקבל ממני באי( ) 
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