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א .מטרות הקורס
הקורס יעסוק במפגש בין הקולנוע ,כמדיום אומנותי בעל השפעה חברתית רבה ,לבין המשפט,
כמערכת חברתית מרכזית .מטרת הקורס היא לבחון את המסרים הגלויים והסמויים המועברים
בסרטי הקולנוע בנושאים של צדק ,חברה ומשפט .בשיעורים נבחן האם הסרטים מציגים את
המשפט כמערכת שבה נעשה צדק; נעסוק בקשר שבין קולנוע לבין "צדק חברתי"; נדון בסרטים
המציגים עשיית צדק מחוץ למערכת המשפט ,כגון השגת צדק על ידי נקמה ,או מציאת פתרון
צודק על ידי חברי קהילה; נדון כיצד סרטים העוסקים בגזר דין מוות מציגים את הבעיות
המוסריות העולות מגזירת עונש זה; וכן ,נדון באופן שבו הסרטים מפעילים את הצופה והופכים
אותו ל"שופט" .כל זאת ייעשה תוך מתן כלים להתבוננות וניתוח סרטי הקולנוע.
ב .תוכן הקורס
מהלך השיעורים:
הקורס משלב שיעורים פרונטאליים ,צפייה משותפת בסרטים וסצנות ,ודיונים בכיתה .הקורס
מלווה באתר קורס בו ימצאו גם החומרים הביבליוגרפים הרלוונטים לקורס.
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