
  אילן-אוניברסיטת בר
  היחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת

  ז"ל תשס"שנה, ה"ב
  ) רייניש (משה רונןד "עו" / חוק ואתיקה בכלי התקשורת "– 58-232-02

  )ש" ש2 –חובה (
  

  סילבוס
  :  מטרת הקורס

וקיות דיון בנורמות הח. ההמונים בישראל- הכרת היבטים חוקיים וסוגיות אתיות בעולם העיתונות ותקשורת
ובהתנגשות בינם לבין ערכים , וכללי האתיקה המקצועית התוחמים את גבולות חופש הביטוי בישראל

בטחון , צנעת הפרט, השם הטוב, כמו כבוד האדם, דמוקרטיים אחרים המתנגשים לעיתים בחופש הביטוי
  .טוהר ההליך השיפוטי ויעילותו, המדינה

  
  : הרכב הציון

  . ך בסוף הסמסטר הראשוןשייער,  בוחן אמריקאי- %30
  .  מבחן סוף השנה  -70%

  
  : חומר קריאה

  
הוצאת ', ג', ב', כרכים א, בעריכת אביעד הכהן ומשה נגבי" דיני תקשורת"החומר המצוי בִמקראה ) 1

  ח "תשנ, ירושלים, אקדמון
  )375114(די .הכה   שמור מדעי המדינה לפי

  
   1998, ספרי חמד', ב', כרכים א, ידיעות אחרונותהוצאת , מאת משה רונן, "אתיקה עיתונאית) "2

  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי
  
     1995, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, מאת משה נגבי, ערכים בראי המשפט, חופש העיתונות בישראל)3

   124-214 ,168-189 ,61-89, 1-20עמודים 
   )288878(חפ .נגב שמור מדעי המדינה לפי

  , )315942 (4918 בתדפיס 1-20' ע
  , )1115568 (10830 בתדפיס 61-89' ע
  )1115990 (10881 בתדפיס 125-153' ע
  )1115991 (10882 בתדפיס 155-187' ע
  )1115992 (10883 בתדפיס 189-214' ע
  
   1998יולי , הוצאת רשות השידור,  תדריך חדשות ואקטואליה-  מסמך נקדי) 4

  )302781(מס .רוג   ישמור מדעי המדינה לפ
  
מצוי באתר האינטרנט של מועצת .  המעודכן של מועצת העיתונות בישראלתקנון האתיקה המקצועית) 5

    www.m-i.org.ilהעיתונות
  )319781 (4937   תדפיס

  
  .חומר שיחולק לתלמידים במסגרת השיעורים) 6
  

  שיעור ראשון 
  חופש הביטוי וחופש העיתונות 

  חומר קריאה
  ב "ון הראשון לחוקת ארההתיק
  אין

  
  שיעור שני 

  הגבלות על חופש הביטוי העיתונאי 
  : חומר קריאה

  ) נמצא במחשב) (נין'נין ג'ג(מוחמד בכרי .  יצחק בוסידן נ10480/03צ "דנג
  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו

  
  ) נמצא במחשב) (נין'נין ג'ג(המועצה לביקורת סרטים .  מוחמד בכרי נ316/03צ "בג

  )593049 (9671  יסתדפ
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   409עמוד , כרך א, הכהן-  מקורות נגבי871' ,עמ) 2(' י ז"פד, שר הפנים. מ נ" חברת קול העם בע73/53צ "בג
  )212055 (2314וגם תדפיס  )375114(די .הכה  שמור מדעי המדינה לפי

  
   436מקורות  , 2407ז "י ט"פד, המועצה לביקורת סרטים ומחזות.  אולפני הסרטה בישראל נ243/62צ  "בג

  )212054 (2313וגם תדפיס ) 375114(די .הכה   שמור מדעי המדינה לפי
  

    ורביעי שלישייםשיעור
  ; סוגיית הקניונים: דוגמאות לערכים המתנגשים עם חופש הביטוי

   איסור פירסומים פורנוגרפיים פוגעים -הגנה על המוסר ועל האשה 
  מניעה מוקדמת וצנזורה

  הסתה והמרדה 
  : מר קריאהחו
  ) נמצא במחשב(המועצה לשידורי כבלים ולוויין . ן נ.י. ש5477/03צ "בג, 5432/03צ "בג

  )580684 (9503   תדפיס
  
' כרך ב, הכהן- מקורות נגבי, 617) 4(ב "י מ"פד, הצנזור הצבאי הראשי.  מאיר שניצר ואחרים נ680/88צ "בג

   924עמוד 
  )232124 (2931וגם תדפיס ) 375114(די .הכה   שמור מדעי המדינה לפי

  
  י חמיששיעור 

  הגבלות על חופש הביטוי בפירסומת 
  : חומר קריאה

  ) נמצא במחשב(הרשות השניה . נ) תאילנדית חמה( נטו סחר מזון 226/04צ "בג
  ר"נמצא במאגר משפטי פדאו

  
  שיעור חמישי 
  מערכת המשפט והדרכים להשליט נורמות , נורמות, חברה אנושית

  
   שביעי ושמיני שיעורים

  איסור לשון הרע 
   :חומר קריאה

  חוק איסור לשון הרע 
  )289640 (2318תדפיס  וגם 36-42'  ע)375114(די .הכה  שמור מדעי המדינה לפי

  
  110 עד 89' עמ, ערכים בראי המשפט, חופש העיתונות בישראל/ משה נגבי

  )289640 (2318 וגם תדפיס )375114(די .הכה שמור מדעי המדינה לפי
   
   1205ד "י י"פד, גוריון-בן. סימונוסון נ; גוריון- בן.  אפלבוים ואחרים נ236,256/57א "ע

  )593044 (9668  תדפיס
  
   337) 3(ב "י ל"פד, הארץ.  חברת החשמל נ9/77נ "ד

  )292085 (3360  תדפיס
  
   1) 3(ב "י נ"פד, קראוס.  ידיעות אחרונות נ7325/95א "דנ

  )593045 (9669  תדפיס
  
  לוני הרציקוביץ . נ'  רשת שוקן ואח4534/02א "ע

  )593043 (9667  תדפיס
  

  עשר -עשירי ואחד, שיעורים תשיעי
  פגיעה מיותרת בפרטיות 

   משפחות שכולות, חולים, חוסים, קטינים: הגנה על החלשים והפגיעים
  : חומר קריאה

   22עד 18 -  ו6עד1סעיפים  , 1981   - א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות
  89-110' ע, ערכים בראי המשפט, "חופש העיתונות בישראל", תוך ספרו של משה נגביב

  )289792 (2320וגם בתדפיס  )288878(חפ .נגב   שמור מדעי המדינה לפי
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  לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל 12עד  8סעיפים  
  )319781 (4937   תדפיס

  
  לכללי ההתנהגות לעיתונאים בבריטניה 14  11עד 10 -  ו8 עד 4סעיפים 

  741' ע', נספח ו', כרך ב, "אתיקה עיתונאית"בתוך ספרו של רונן 
  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי

  
   124עד 115עמודים  , ערכים בראי המשפט, חופש העיתונות/ משה נגבי

  )375114(די .הכה   שמור מדעי המדינה לפי
  

   8פרק ', כרך א, אתיקה עיתונאית/ משה רונן
  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי

  
   12שיעור 
  המשפט והעיתונות -בתי

  איסורי פירסום , סוב יודיצה, פומביות הדיון
  כללי האתיקה בנוגע לפירסום שמות חשודים

  
   14-13שיעורים 

  גניבה עיתונאית 
   פלאגיאט, זכויות יוצרים, קניין רוחני

  
    15 רשיעו

  מדוע הוא פסול : רישוי עיתונאים
  מדוע נחוץ הרישוי : העיתונות המשודרת

  תקשורת - חקיקה המגבילה בעלות צולבת על כלי
  חופש העיתונות וחופש העיתונאי 

   :חומר קריאה
   1597עמוד ', הכהן כרך ג-מקורות נגבי, 436ז "ע כ"פד, ואנה יחיאל'ג.  פלסטין פוסט נ3-223/ג"ע נ"דב

  )375114(די .הכה    מדעי המדינה לפישמור
  

   61שיעור 
  סודיות המימשל והמינהל מול חופש זרימת המידע 

  חוק חופש המידע 
   חומר קריאה

  .1998 - ח"התשנ, חוק חופש המידע
  )593050 (9672  תדפיס

  
   אתיקה עיתונאית - חלק שני 

   17שיעור 
  נורמות אתיות מול נורמות משפטיות 

  מהי אתיקה עיתונאית . תמהי אתיקה מקצועי
  ) גולש/צופה/מאזין/קורא( צרכן - מפרסם -ל " מו-  עורך -יחסי עיתונאי 

  
   18שיעור 

  חיסיון על מקורות מידע 
   :חומר קריאה
-דין של בית- פסקי298/86,ש  "ב, הדין-הדין המשמעתי של לשכת עורכי-ציון ציטרין נגד בית-פסק דין בן

עמוד ' כרך ג, הכהן-מקורות נגבי, )עותק נמצא במחשב (364עד 337'  עמ, שניחלק , א"כרך מ, המשפט העליון
1893   

  )408983 (6245וגם תדפיס ) 375114(די .הכה   שמור מדעי המדינה לפי
  

  )  נמצא במחשב (3254/96ע  "בר, הכשרת הישוב ועופר נמרודי. עירעור בירנית גורן ורשת שוקן נ
  )484373 (8031   תדפיס

  
   לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות 22סעיף  
  )319781 (4937   תדפיס
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  ).1991בתוקף מתחילת ( לכללי ההתנהגות של העיתונאים בבריטניה 17סעיף  
  741' ע', נספח ו', כרך ב, "אתיקה עיתונאית"בתוך ספרו של רונן 

  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי
  
   53 עד 22' עמ, הוצאת משרד המשפטים, י בישראלמעוז על חיסיון עיתונא-ח ועדת"דו

  )409024 (6234   תדפיס
  

   6 ופרק 5פרק ', כרך א, אתיקה עיתונאית/ משה רונן
  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי

  
   19שיעור 

   Off The Recordחיסיון על מידע שנתקבל 
   Off The Recordהאם לקבל מידע 

  
   02שיעור 

  חיפוש במערכת ואצל העיתונאי : אי במקרים מיוחדיםחיסיון עיתונ
  חיסיון צלם עיתונות על תמונות שצולמו בהפגנה 
  האם המקור יכול לתבוע עיתונאי שהפר חיסיון 

  
   12שיעור 

  דרכי עבודה פסולות 
  :  חומר קריאה

  לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל 20עד  15סעיפים  
  )319781(  4937   תדפיס

  
  לכללי ההתנהגות של העיתונאים בבריטניה 10עד  5סעיפים  

  741' ע', נספח ו', כרך ב, "אתיקה עיתונאית"בתוך ספרו של רונן 
  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי

  
   1206עמוד , מקורות נגבי הכהן; 673) 2(ח "י ל"פד, רשות השידור. ן  נ.ל.י. מ254/84צ "בג

  )375114(די .הכה    המדינה לפישמור מדעי
  

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

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

   147עד 
  )לכתבי עת בעברית (4 באולם כתב עת

  
   7פרק , כרך א, אתיקה עיתונאית/ משה רונן

  )369195(את .רונ   שמור מדעי המדינה לפי
  

   22שיעור 
  איכפתיות בדיווח - פזיזות או אי,  התרשלות- דיווח אמת 

  
   32שיעור 

  או הסתרת האמת במזיד , דיווח שקרי
  ? הביטחון או דיווח אמת/המדינה: מה עדיף

  ?  הציבור לדעת או חובתו לדעתזכות
  

   42שיעור 
  החובות לקבל תגובה ולתקן טעות 
  ? האם יש להפריד בין דעה לידיעה

  ? שחקן או משקיף: העיתונאי
  

   25שיעור 
  . שימוש לרעה במידע שהגיע לעיתונאי
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   62שיעור 
  שימוש בכוח המשרה להפקת טובת הנאה אישית 

   עיסוק בעיתונאות ציבור ובפירסום ביחד עם- עיסוק ביחסי
  

   72שיעור 
  קבלת טובות הנאה או שלמונים 

  
   82שיעור 

  מוסדות האתיקה העיתונאית ותקנוני האתיקה העיתונאית בישראל 
  :  חומר קריאה

  תקנון מועצת העיתונות בישראל
    www.m-i.org.ilמצוי באתר האינטרנט של מועצת העיתונות

  


