
  היחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת
  אילן-אוניברסיטת בר

  ז"ל תשס"שנה, ה"ב
        ד מיבי מוזר" עו-" חוק ואתיקה באמצעי התקשורת "-  58-232

  )ש" ש2 -חובה (
  

  . הכרת ההיבטים החוקים והאתים בעולם העיתונות ותקשורת ההמונים בישראל: מטרת הקורס
  

  :דרישות הקורס
  .ןבוחן בסוף סמסטר ראשו �
  .בחינה בכתב בסוף השנה �
  

  :הרכב הציון בקורס
  ). 'סוף סמסטר א( בוחן 30%
  . מבחן סוף שנה70%

    במהלך הלימודים כדי ) או קטעים מהם(התלמידים יידרשו לקרוא מספר פסקי דין עקרוניים  �
  . וכן קטעים מספרים ומאמרים, שיוכלו להתרשם במישרין מגישתם של בתי המשפט לנושא עיתונות

  
    :ימת הנושאים ופסקי הדין הנלמדים בקורסרש

  
   .צעדים נגד העיתונות וצעדים לשמירת חופש הביטוי: מעמדה של העיתונות וחופש הביטוי �
 .871' עמ) 2(' ד ז"פ', שר הפנים ואח' מ נ" חברת קול העם בע73/53צ "בג �

  )212055 (2314  תדפיס
  

 .2407' ד טז"פ, ת סרטים ומחזותהמועצה לביקור'  אולפני הסרטה בישראל נ243/62צ "בג �
  )212054 (2313תדפיס 

  
 ).טרם פורסם) (נין'נין ג'ג(מוחמד בכרי '  יצחק בוסידן נ10480/03צ "דנג �

  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו
    

   .249) 1(ד נח "פ, )ינין'נין ג'ג(המועצה לביקורת סרטים '  מוחמד בכרי נ316/03צ "בג �
  )593049 (9671 תדפיס

  
 .המועצה לשידורי כבלים ולווין ' ן נ.י.  ש5477/03צ "בג, 5432/03צ "בג �

  )580684 (9503תדפיס 
    
   ).טרם פורסם(הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ' מ נ"סחר מזון בע. ע.  נטו מ226/04צ "בג

  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו
  

  .צ"בגהסכמים והתערבות ,  צנזורה- 1945 -תקנות ההגנה שעת חירום , פקודת העיתונות �
  

 .1933, פקודת העיתונות �
  4-21' ע', חלק ד, )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
   .617) 4(ד מב "פ, הצנזור הצבאי הראשי' נ'  מאיר שניצר ואח680/88צ "בג
  )232124 (2931  תדפיס  
  

החל , הרע-שוןנדון בפסקי דין עקרוניים בנושא ל.  הגבלות על העיתונות והגנות-הרע -חוק אסור לשון �
 .'הרציקוביץ-"העיר"משורת המתנדבים וכלה בפרשת 

  
 .1965 - ה "תשכ, חוק איסור לשון הרע �

  )289640 (2318 תדפיס
  

 .1205ד "ד י"פ, בן גוריון' סימונסון נ; בן גוריון ' נ'  אפלבוים ואח236,256/57א "ע �
  )593044 (9668תדפיס 
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 .337) 3(ב ד ל"פ, הארץ'  חברת החשמל לישראל נ9/77נ "ד �
  )292085 (3360תדפיס 

  
 .1) 3(ד נב "פ, קראוס'  ידיעות אחרונות נ7325/95א "דנ �

  )593045 (9669תדפיס 
  
    . 558) 3(ד נח "פ', לוני הרציקוביץ' נ'  רשת שוקן ואח4534/02א "ע

  )593043 (9667תדפיס 
  

    .ניים דיון בפסקי דין עקרו- הגבלות על העיתונות והגנות -חוק הגנת הפרטיות  �
 .1981 - א "התשמ, חוק הגנת הפרטיות �

  )289792 (2320תדפיס 
  

 .808) 3(ד מח "פ, ונטורה'  מדינת ישראל נ439/88א "ע �
  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו

  
 .840) 3(ד מג "פ', שפירא ואח' נ'  אבנרי ואח214/89א "ע �

  1263-1297' ע', חלק ד, )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

 .456) 2(ד מח "פ', וילק ואח'  דיין נ2481/93צ "בג �
  )521429 (8477תדפיס 

  
  .45) 4(פסקים נג ', כל הקריות ואח'  פלונית נ1030/93) 'עפ(א "ת �

  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו
  

    .974) 6(כרך לד , דינים מחוזי',  ואח10ערוץ ' יגאל עמיר נ) ם- י (7499/04א "בש
  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו

  
חוק העונשין והוראות , חוק האימוץ,  דיון בהוראות חוק מחוק הנוער-בחוקים העוסקים בקטינים דיון  �

  .   אחרות
 .1960 -ך "תש, )טיפול והשגחה(לחוק הנוער '  א24, 24סעיפים  �

  193' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

 .1981 -א "התשמ,  לחוק אימוץ ילדים34סעיף  �
  )345727 (3505תדפיס  וגם 34' ע', אחלק , )375114(די . הכה עי המדינה לפישמור מד

  
    .   1977 - ז "תשל,  לחוק העונשין214',  ב205',  א205, 352סעיפים 

  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

    . הגבלות מיוחדות על העיתונות-חוק העונשין  �
, לחוק העונשין' ג205', ב205', א205 סעיפים - בגיר / מידע בדבר זנות של קטין איסור פרסום ומסירת  �

 .1977 - ז "תשל
  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
 .1977 - ז "תשל,  לחוק העונשין251 סעיף - פרסום מסולף של דיון משפטי  �

  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

 .1977 -ז "תשל,  לחוק העונשין255 סעיף -זילות בית המשפט  �
  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
 .1977 - ז "תשל,  לחוק העונשין352 סעיף - איסור פרסום על עבירות מין  �

  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

 .1977 - ז "תשל,  לחוק העונשין134 סעיף -ומי המרדה פרס �
  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
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 .1977 - ז "תשל, לחוק העונשין'  ג144',  ב144 סעיפים - איסור פרסום הסתה לגזענות  �
  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
 .1977 -ז "תשל,  לחוק העונשין159 סעיף - כוזבות הגורמות לפחד ובהלה פרסום ידיעות �

  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

  .1977 - ז "תשל,  לחוק העונשין214 סעיף - פרסום תועבה  �
  201-227' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
     SUB JUDICEעקרון פומביות הדיון ועקרון . ח והגבלות על דיווח הזכות לדוו-בית משפט  �

  .בפלילי
    . 1984 -ד "התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 71, 70, 68סעיפים 

  143-144' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי
  

    .עדות אתיקהו, אתיקה מקצועית כולל דיון במועצת העיתונות ובמוסדותיה כללי האתיקה �
      .תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות �

 )319781(4937 תדפיס
  

  .ד עניין ציטרין נגד לשכת עורכי הדין"דיון בפס-חסיון עיתונאי  �
 .364-337' עמ) 2(א "ד מ"פ, הדין- בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי' ציטרין נ- בן298/86ש "ב �

  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו
  

    .49) 1(ד נא "פ, הכשרת הישוב ועופר נמרודי' ת שוקן ובירנית גורן נ רש3254/96א "רע �
 )484373( 8031תדפיס 

  
  .וכן בחוק הגנת הצרכן ועיתונות,  דיון בסוגיית האמת בפרסומות-פרסומות ועיתונות  �

    .1981 - א "התשמ, חוק הגנת הצרכן
  150-151' ע', אחלק , )375114(די . הכה שמור מדעי המדינה לפי

  
  .החוק והשלכותיו בעיתונות, ויות יוצריםזכ
 .1911, חוק זכות יוצרים �

  )577425 (9492 תדפיס
  

  .פקודת זכות יוצרים �
  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו

  
  :מאמרים וספרות

    .1998ספרי חמד ', ב', כרכים א, הוצאת ידיעות אחרונות, מאת משה רונן, "אתיקה עיתונאית" �
 )369195(את .שמור מדעי המדינה לפי רונ

  
    הוצאת מכון ירושלים לחקר , מאת משה נגבי, "ערכים בראי המשפט: חופש העיתונות בישראל" �

      .214-189, 124-89, 68-61, 20-1עמודים , 1995, ישראל
   )288878(חפ .שמור מדעי המדינה לפני נגב

   
    .1998יולי , הוצאת רשות השידור, " תדריך חדשות ואקטואליה-  מסמך נקדי" �

 )302781(מס .מדעי המדינה לפי רוגשמור 
  

    .המעודכן של מועצת העיתונות בישראל" תקנון האתיקה המקצועית" �
  il.org.i-m.wwwמצוי באתר האינטרנט של מועצת העיתונות ) + 19781 (4937תדפיס 

  
 .53-22' עמ, הוצאת משרד המשפטים, מעוז על חיסיון עיתונאי בישראל-ח ועדת"דו �

  )409024 (6234תדפיס 
  

      .8פרק , 7פרק , 6פרק  , 5פרק ', כרך א, "אתיקה עיתונאית"משה רונן  �
  )369195(את .שמור מדעי המדינה לפי רונ
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     1981 -א " תשמספר השנה של העיתונאים, גבולות הסובייקטיביות העיתונאית, אסא כשר' פרופ �
    86-82' עמ

  4כתב עת באולם 
  

    ,הוצאת אקדמון', ג', ב', כרכים א, הן ומשה נגביבעריכת אביעד הכ" דיני תקשורת"מקראה  �
      .ח"תשנ, ירושלים

 )375114(די .שמור מדעי המדינה לפי הכה
  

   87-90'  עמ1981 -א "תשמ, ספר השנה של העיתונאים? האם לנו זה לא יקרה  / נחום ברנע  �
 )לכתבי עת בעברית (4כתב עת באולם 

     
'  עמ1984 -ד "תשמ, ספר השנה של העיתונאים? דוברת אנגלית האם נאנסה כאן מישהי והיא/ יוסי מלמן  �

143-147 .    
             )לכתבי עת בעברית (4כתב עת באולם 


