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 :סמינרתיאור תמציתי של ה
הזירה המשפטית והזירה התקשורתית חולקות ביניהן את הכמיהה לייצוג חתום ומוסכם של 
האמת. בשנים האחרונות גובר מאד המגע בין הסצינה המשפטית לאמצעי התקשורת 
 ובמיוחד לטלוויזיה.  זהו מפגש טעון בו מטשטשים הגבולות המסורתיים בין עובדה לבדיה,

בין משפט לראווה ובידור,  בין התחום הפרטי לזירה הציבורית. הסמינר מבקש לעמוד על 
מכלול הזיקות העולות במפגש שבין העולם המשפטי לזה הטלוויזיוני תוך דיון ביקורתי 

 העוסק באסתטי, באתי ובהיסטורי.
במהלך הסמינר נעסוק במקומה  של הדרמה המשפטית ברצף ההתפתחות של המדיום 

לוויזיוני, בסדרות תיעודיות העוסקות במשפט,  ובסיקור הטלוויזיוני של משפטים הט
מפורסמים. נעסוק בסוגיית ניצול הטלוויזיה לשם השפעה על התהליך המשפטי, וכן תיבחן 
השאלה הרחבה יותר הנוגעת להתערבותו  של הדימוי בהליך המשפטי וזאת לנוכח הכנסת 

י שיחזור ובראיות מצולמות )צילום חובבני, מצלמות המצלמות לבית משפט והשימוש בסרט
בקרה ועוד(. כמו כן נעסוק בשאלת הקידום התדמיתי של מקצוע המשפט ושל מעמד 

 הפרקליט, וכן הפיכתם של פרקליטים לסלבריטאים וגיבורי תרבות באמצעות המדיום.  
 

 : סמינרת ההוראה בשיט
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 : תנאים לעמידה בדרישות הקורס
 עבודת סמינר שתוגש במועד הנקוב. מבוסס כולו על  סמינרציון ה
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