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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדע המדינה

 מסלול תקשורת
 

 ה"תשס', שנה א, דיני תקשורת 
 ד"עו, ר תהילה שוורץ אלטשולר"ד

 
 :הנחיות כלליות

 . ' תרגיל בכתב בסוף סמסטר א20%: מבנה הציון .1
 .   בחינת סיכום80%                           

 .  ספרים פתוחים–שיטת הבחינה  .2
 . 029934060 -בתיאום טלפוני :  שעת קבלה  .3

 
 מבנה הקורס ורשימת קריאה לשיעורים

פסקי דין אלה . רשימת הקריאה שלהלן מורכבת ברובה הגדול מפסקי דין של בתי משפט בישראל
 פסקי הדין של –די "ניתנים למציאה הן באמצעות מראה המקום שלהם בתוך הכרכים המכונים פ

הן באמצעות חיפוש במאגרי מידע ;  החברה ומשפטיםמדינת ישראל הנמצאים בספריות מדעי
 . il.gov.court.wwwוהן באמצעות אתר בתי המשפט  ; ר ותקדין"משפטיים כגון פדאו

ומיקום הזכות החוקתית לביטוי וחופש העיתונות , מבוא מהותי לתיאוריה של זכויות: 'חטיבה א
 . והגבלתן, ל הגנה על זכויות אדםבתוך מסגרת ש

  
 מבוא למבנה המשפטי של משטר מדינת ישראל. 1
 .871ד ז "שר הפנים פ.  קול העם נ73/53צ "בג. 1

 )212055  (2314   תדפיס
 
 .793)2(ד נ "רשות השידור פ.  זנדברג נ4562/92צ "בג. 2

 )521446 (8479   תדפיס
 
 . זכויות האדם בישראל .2

 חופש העיסוק: וחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד. 1
323.46E288646 (2752וגם תדפיס ) 263058יס ו.  חק( 

 
  .94) 4(ט "ד מ"שר הביטחון פ.  אליס מילר נ4541/94צ "בג. 3

 ) 521438 (8478  תדפיס
 

  456) 2(ח "ד מ"ניצב וילק פ.  דיין נ2481/93צ "בג . 4     
 )521429 (8477תדפיס 

 
 עיקרון בדבר חופש הביטוי   ו שלקיומ. 3

 קול העם לעיל. 1
 

ז     "ד ט"גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות פ. מ נ" בישראל בעים אולפני הסרט243/62צ "בג. 2 
2407. 
 )212054 (2313   תדפיס

 
  .255) 3(א "ד מ"רשות השידור פ.  כהנא נ399/85צ "בג. 3

 )232078 (4029תדפיס  
  .337) 3(ב "ד ל"פ, הארץ. ת החשמל נ חבר9/77נ "ד. 4
 
 .377) ו"תשנ(עיוני משפט כ , המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי, אילנה דיין אורבך. 5

 כתב עת בספריה למשפטים
 

 ההסדרה המשפטית של שוק התקשורת  : 'חטיבה ב
 
 מדיניות משפטית בהסדרת שוק התקשורת. 4
  קסטנבאום. ים נא קהילת ירושל" חברא קדישא גחש294/91א "ע .1
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 2000, האוניברסיטה הפתוחה, מדיניות תקשורת בישראל, אורן טוקטלי .2

 )447036(מד  .טוק  שמור מדעי המדינה לפי
 
 529) 2(ט "ד מ"לשכת עורכי הדין פ.  שלמה כהן נ6218/93צ "בג .3

 
רישוי למתן שירותי תקשורת ושידורים באמצעות תשתית : החלטת היועץ המשפטי לממשלה .4

והתצהירים , 2000 באפריל 10,  מחלוקת בין משרד התקשורת לבין משרד האוצר-ם הכבלי
 . ש"שהגישו הצדדים ליועמ

 
 ההסדרה המשפטית של העיתונות הכתובה  . 5
 1933פקודת העיתונות  .1
 . החלק העוסק ברישוי עיתונות-ח וועדת צדוק "דו .2
 340) 2(ח "ד י"הממונה על מחוז הצפון פ.  אל ארד נ39/64צ "בג .3
 589) 3(ה "ד ל"ל משרד ראש הממשלה פ"מנכ.  יונס נ509/80צ "בג .4
 789) 1(ז "ד ל"הממונה על מחוז ירושלים פ.  מחול נ331/81צ "בג .5
 227) 1(ו "ד ל"שר הפנים פ.  עומר אינטרנשיונל אינק נ664/81צ "בג .6
 45) 5(ד נ"ל פ"הרמטכ.  הוצאת עיתון הארץ נ181/96צ "בג .7
 4418/04ץ "לשכת העיתונות הממשלתית ודנג.  ורויטרס ישראל נ אחמד סייף5627/02צ " בג .8

 .אחמד סייף. מ נ"לע
סירוב למתן רישיון להוצאת עיתון בשל טעמים  : 27.731' הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס .9

 . שבבטחון המדינה
כ תמר "כ יובל שטייניץ וח"ח: נוסח משולב(הצעת חוק למניעת מונופולים וריכוזיות בתקשורת  .10

 ).יחולק בנפרד. (2002) נסקי'גוז
ידיעות אחרונות כמונופול בשוק : הכרזה על מונופולין: הכרזת הממונה על ההגבלים העסקיים .11

 ).  יחולק בנפרד(העיתונות היומית 
 רשות השידור : 'התקשורת המשודרת א. 6

 1965ה "וק רשות השידור תשכח .1
 ) 290267 (449ס וגם תדפי) 246812(חק . ישר  שמור מדעי המדינה לפי

 )238837 (3932וגם בתדפיס 
 
נייר עמדה של מכון הישראלי , רפורמה בשידור הציבורי,  אזרחי ואחריםירון .2

 . 1997לדמוקרטיה 
384.54E363519(רפ .  אזר( 

 
 757)1(ז "ד ל"הועד המנהל של רשות השידור פ.  זכרוני נ243/82צ "בג .3
 )240443 (1746  תדפיס 

 
 255) 3(א "ד מ"הועד המנהל של רשות השידור פ. נ כהנא 399/85צ "בג .4

 )232078 (4027  תדפיס
 
 365) 2(ה "ד ל"רשות השידור פ. נ" החיים" הוצאת ספרים 7/79א "ע .5
 
 365) 3(ה "ד ל"רשות השידור פ.  שירן נ1/81צ "בג .6

 )289541 (2976  תדפיס
לא (ברמוביץ רשות השידור ואמנון א.  העמותה לזכות הציבור לדעת נ1047/96צ "בג .7

 )פורסם
 
 1996ו "תשנ) ממונה על קבילות הציבור(כללי רשות השידור  .8
 
  1997ז "תשנ) מתן אפשרות תגובה לנפגע(כללי רשות השידור  .9

 
 טלוויזיה ממומנת פרסומת , רדיו: 'התקשורת המשודרת ב. 7
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 1990ו "חוק הרשות השניה לטלווזיה ורדיו התש .1
 )290269 (450וגם תדפיס ) 239730(חק .ישר   שמור מדעי המדינה לפי

 
  1995ה "התשנ) איזורי זיכיון לשידורי רדיו(כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו  .2
 
המכון , 1998תמונת מצב , הרדיו הפיראטי בישראל: ח מחקר"דו, יחיאל לימור .3

 . האוניברסיטה העברית, ש סמארט"לקומוניקציה ע
 )4אולם ( יית מדעי החברהכתב עת בספר

 לתחולתן של הנורמות המגבילות את חופש הביטוי על -חופש ביטוי בחאקי ,  סומר.ה .4
 .67עמ ) 1988 (8משפט וצבא , ל"גלי צה

  
 חוק הגנת הצרכן .5

 
 1983ג "חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון תשמ .6
 1996ו "תשנ) גופים ציבוריים(חוק הגבלת פרסומים  .7
 1993ג "תשנ) ות ברדיותשדירי פרסומת והודע(כללי רשות השידור  .8
ן "תש) שידור תשדירי שירות ותשדירי חסות(כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו  .9

1990 
 1994ד "תשנ) אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו(כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו  .10
 1) 2(ח "ד מ"רשות השידור פ. ות נ" קידום יזמות ומול606/93צ "בג .11

 )316049 (4907תדפיס 
 

הרשות השניה לטלוויזיה .  מאיו סימון פרסום שיווק ויחסי ציבור נ5118/95צ "גב .12
 .751) 5(ט "ד מ"ורדיו פ

 397) 3(ד נ "הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו פ.  תרמוקיר חורשים נ15/96צ "בג .13
  529) 2 (94אהרון דברת ואחרים תק על .  יואב יצחק נ1050/94פ "ע .14
 .משדר שיש בו משום פולמוס: 21.567' הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס .15
 1995ח הוועדה הציבורית לבחינת נושא פרסומת לאלכוהול בערוץ השני "דו .16
 . 89' עמ) 1994(' המשפט ב, צ קידום" בעקבות בג-עיסוק בזוטות , פרידמן. ד .17

 
 טלוויזיה בכבלים ובלוויין: 'התקשורת המשודרת ג. 8

 2002ב "התשס) בזק ושידורים ( חוק התקשורת  .1
  )519089 (8473  תדפיס

 
  1988ח "התשמ) שידורי בעל זכיון (כללי הבזק  .2
  2000ס "תש) מפעיל פנים ארצי(א "תקנות מפ .3
  1998ח "תשנ) הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין(תקנות הבזק  .4
  תנאי הבעלות הצולבת לקבלת זיכיון להפעלת ערוץ חדשות-) ג)(2(כ6חוק הבזק סעיף  .5

  )240425 (1853   תדפיס
 

תנאי זיכיון ,  תנאי זיכיון לשידורים במסגרת הערוץ השני- 41חוק הרשות השניה סעיף  .6
  .תנאי זיכיון לשידורי רדיו איזורי, לשידורים במסגרת הערוץ השלישי

 )290269 (450   תדפיס
 

ראל נייר עמדה של המכון היש, הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל, קומנשטר, גושן, אזרחי .7
 . 2001לדמוקרטיה 

302.2345 E489574(טל . אזר( 
 

המכון הישראלי לדמוקרטיה , בעלות צולבת בשוק התקשורת בישראל, לשם, גושן, אזרחי .8
2003. 

302.23E577935(בע . אזר ( 
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  ל"הרמטכ.  נאמן נ2753/03צ "בג .9
 האינטרנט .  9

 .1996 1דברים אחדים , על חופש הביטוי באינטרנט, יובל קרניאל .1
 ) 4אולם  (כתב עת בספריית מדעי החברה 

  
 . 1999הוגש לשרת התקשורת , הוועדה לבדיקת קידום שירותי אינטרנט, רהב .2
תרגום פורסם בעיתון הארץ בתאריך , ניו יורק טיימס, תום פרידמן האח הקטן מגיע .3

16.2.2000 
 כ אופיר פינס "ח.  התאחדות ספרדים שומרי תורה נ16/01מ "תב .4
 מדינת ישראל.  עופר שדות נ90198/99 )א"ת(ש  "ב .5
 פרסומי וועדת האינטרנט הממשלתית (אחריות לחומר בלתי חוקי באינטרנט , בריאן ניגן .6

 
 עימותים ואיזונים בין חופש הביטוי והעיתונות לזכויות ואינטרסים שונים :  'חטיבה ג

 
 יו ביטויו וגבולות-מעמדו החוקתי של חופש העיתונות במדינת ישראל . 10

 223) ז"תשנ(משפטים כז , המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה, ברק. 1
 כתב עת בספריית מדעי החברה ובספריית המשפטים

 
 509, ו"תשנ', משפט וממשל ג, על חופש הביטוי המסחרי, זילברשץ. י. 2

 )4אולם (כתב עת בספריית מדעי החברה 
 
 .1) 2(ח " מד"פ, רשות השידור.  קידום נ606/93צ "בג. 3
 . 336ד "ח תשנ"חופש הביטוי וההתאגדות ה: הצעת חוק יסוד. 4

 חופש העיתונות ובטחון המדינה . 11
  789) 1(ז "ד ל"פ, הממונה על המחוז.  מחול נ322/81צ "בג. 1 
 837) 4(ז "ד ל"פ, הממונה על המחוז.  עסלי נ541/83צ "בג. 2 

 853) 4(ט "ד מ"משטרת ישראל פ.  בנימין כהנא נ6897/95צ "בג. 3
                         1948, הפקודה למניעת טרור. 4
 

 הצנזורה הצבאית .12
 477) 2(ח "ד ל"שר הביטחון פ.  חדשות נ234/84צ "בג. 1

 )261980 (2316תדפיס 
 
 617) 4(ב "ד מ"הצנזור הצבאי הראשי פ.  שניצר נ680/88צ "בג. 2

 )261980 (2317תדפיס 
 
 548) 5(ו "ד מ"מדינת ישראל פ.  חנא סניורא נ5590/90פ "ע. 3
 45) 5(ד נ"שר הביטחון פ.  הארץ  נ181/91צ "בג. 4
 נוסח ההסכם בין שר הביטחון לבין וועדת העורכים. 5

-59'  עמ, 1996פפירוס , שראלחופש העיתונות בי: בתוך, חופש העיתונות ובטחון המדינה, סגל. ז. 6               
91. 

 ) 312821(חפ .שמור מדעי המדינה לפי סגל
  

 1945) שעת חירום(תקנות ההגנה . 7
 )289106 (364תדפיס 

 
ט "התשמ) הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום(צו שעת חירום . 8

1988  . 
 

 חופש העיתונות והגנת הפרטיות .13
 1979ט "זנת סתר תשלחוק הא. 1
 1981א "חוק הגנת הפרטיות תשמ. 2

 )289792 (2320תדפיס 
 
 1955ו "תשט) הגנת ילדים(חוק לתיקון דיני הראיות . 3

 )534413 (8754תדפיס 
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בן . א(רכילות : בתוך, פרסום דברי רכילות מול הזכות לפרטיות במשפט הישראלי, אלמוג. ש. 4

 . 67 'עמ) ג"תשנ, תל אביב, עורך, זאב
 )227934) (זאב-בן( רכי 302.24

 
 . 146ז "משפטים י, על האזנת סתר ועל פגיעה בפרטיות בהאזנת סתר, רוזן. א. 5

  כתב עת בספריית מדעי החברה וגם בספריית המשפטים
   
 . נציבות מס הכנסה וביטוח לאומי, משרד הפנים .  האגודה לזכויות האזרח נ8070/98ץ "בג. 6
 

 הזכות לשם טוב ודיני לשון הרע, ונותחופש העית. 14
 1965ה "חוק איסור לשון הרע תשכ. 1

 )289640 (2318תדפיס 
 
 684) 3(99רשות השידור תק על .  גיורא סנש נ6126/94צ "בג. 2 

 843)2(ט"ד מ"ידיעות אחרונות פ.  קראוס נ3199/93א "ע. 3
  555)5(ו "ד מ"אלמוג פ.  מיכאלי נ334/89א "ע. 4
 840) 3(ג "ד מ"שפירא פ.  אבנרי נ214/89א "ע. 5
 205) 3(ט "ד ל"יפת פ.  בורוכוב נ667/83פ "ע. 6
 281) 2(א "ד ל"חברת חשמל פ.  הארץ נ723/74א "ע. 7
 337) 3(ב "ד ל"הארץ פ.  חברת החשמל נ9/77נ "ד. 8
 561) א"תשנ(משפטים כ , חופש לשון הרע, בנדור. א. 9

 פריית המשפטיםכתב עת בספריית מדעי החברה וגם בס
-149, ד"ספר זוסמן ירושלים תשמ, חירות הביטוי כנגד לשון הרע ואלימות מילולית, זמיר. י. 10

158. 
 העיר.  לוני הרציקוביץ נ2546/99. א.ת. 11
 לוני הרציקוביץ.  רשת שוקי נ4534/02א "ע. 12
 ארבל.  חוטר ישי נ6077/02א "דנ. 13
 

 ציבור ובטעם הטובחופש העיתונות ופגיעה ברגשות ה .15
 2407ז "ד ט"גרי פ.  אולפני הסרטה נ243/62צ "בג .1

 )212054 (2313תדפיס 
 

 408) 1(ד "ד כ"מדינת ישראל פ.  עומר נ495/69פ "ע .2
 811) 2(ו "ד כ"המועצה לביקורת סרטים ומחזות פ.  קינן נ351/72צ "בג .3
 421) 1(א "ד מ"המועצה לביקורת סרטים ומחזות פ.  לאור נ14/86צ "בג .4

 )315979 (4906תדפיס 
 

המועצה לביקורת סרטים ומחזות .  נUNIVERSAL CITY STUDIOS 806/88צ "בג .5
 22) 2(ג "ד מ"פ

 )288444 (2340תדפיס 
 

 13) 4(ד מ "עיריית ירושלים פ.  תנועת המעגל הלאומי נ631/86צ "בג .6
 המועצה לביקורת סרטים ומחזות.  מוחמד בכרי נ316/03ץ "בג .7
 661) 5(ד נ"המועצה לביוקרת סרטים ומחזות פ. מ נ"ישן פילם בע סטי4804/94צ "בג .8
 המועצה לשידורי כבלים ולוויין . לשוויון ייצוג נשים נ. ן.י. ש5432/03צ "בג .9

מעמד האשה בחברה : בתוך, חופש הביטוי וזכויות הנשים, פורנוגרפיה, גולדמן. נ .10
 . 339' ה עמ"תשנ, ובמשפט

 )276068(הא .שמור סוציולוגיה לפי מעמ
 

 ראש עיריית ירושלים.  אינדור נ6226/01צ "בג .11
 חופש הביטוי מול ההסתה הבין קהילתית . 16

   ה144 -א 144חוק העונשין סעיפים  .1
 )254078 (3554וגם בתדפיס  ) 504822 (8139וגם תדפיס ) 317005 (4928תדפיס 
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  1986ו "חוק איסור הכחשת השואה התשמ .2
' עמ, 25כתבי אמנה , 1966 כל צורות האפליה הגזעית האמנה הבין לאומית בדבר ביעור .3

547.  
  255) 3(א "ד מ"רשות השידור פ.  כהנא נ399/85צ "בג .4

 )232078 (4027תדפיס 
 

  221) 5(ד נ"מדינת ישראל פ.  אלבה נ2831/95פ "ע .5
  384) 1(ד נ"מדינת ישראל פ. בארין נ' ג4147/95פ "ע .6
  300) 1(98ל מדינת ישראל  תק ע.  כהנא נ6696/96פ "ע .7
  )טרם פורסם(מדינת ישראל .  טטיאנה סוצקין נ697/98פ "ע .8
  29) ט"תשנ(משפטים ל, הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת, בנבנשתי .9

 
 כתב עת בספריית מדעי החברה

 1992 , 1,  דברים אחדים, על חופש הביטוי באינטרנט, קרניאל .10
 

 כתב עת בספריית מדעי החברה
נייר עמדה בהוצאת המכון הישראלי , הסתה לא המרדה, ד גנאיםקרמניצר וחאל. מ. יא .11

 .לדמוקרטיה
 )363527(הס . קרמE 364.131 בספריית המכון הפדגוגי

    
 .סיקור עיתונאי בבתי משפט. 17

 169ז "ד י"היועץ המשפטי לממשלה פ. יק נ' דיסנצ126/62פ "ע .1
 565) 2(ז "ד ל"מדינת ישראל פ.  אורלי אזולאי נ696/81פ "ע .2
 356) 4(ג "ד מ"היועץ המשפטי לממשלה פ. ד יורם שפטל נ" עו223/88צ "בג .3

 )315964 (4905תדפיס 
 

הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין : א51.051' הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס .4
 . בעבירות סוב יודיצה

חופש : בתוך, חופש העיתונות ומניעת משפט על ידי העיתונות, סוב יודיצה, זאב סגל .5
 .141-213' עמ, העיתונות בין מיתוס למציאות

 )312821(חפ .סגל  שמור מדעי המדינה לפי
 

 לחוק בתי 41סעיף (על חופש העיתונות והעבירה של פרסום סוביודיצה , קרמניצר. מ .6
 .  165) ו"תשמ(משפט פלילי קרימינולוגיה ומשטרה א , )המשפט

 .10 הוצאת עיתון הארץ וחדשות.  טננבוים נ9185/03א "ע .7
 . ארנון מוזס ומיכל מוזס.  יואב יצחק ומעריב נ3007/02א "רע .8
 מדינת ישראל. מן נ' תורג5759/04פ "בש .9

 
 . הזכות לקבל מידע לצורך פרסומו הציבורי. 18

 327) 4(ג "ד מ"שר המשפטים פ.  אלוף בן נ414/89צ "בג .1
  414) 3(ה "ד מ"שר המשטרה פ.  מרדכי גילת נ3815/90צ "בג .2
 1994יוני ,  גרוס לבדיקת הגישה לתיקי בתי המשפט והעיון בהםח וועדת"דו .3
  661) 1(ח "ד מ"שר המשפטים פ.  ציטרין ויצחק נ5771/93צ "בג .4

 )315819 (4902תדפיס 
 

  משרד מבקר המדינה–מדינת ישראל .  הוצאת עיתון הארץ נ8282/02ם "עע .5
 1999ט "חוק חופש המידע תשנ .6

 
  חיסיון על מקורות עיתונאיים. 19

 637) 2(ו "ד ל"ממשלת ישראל פ.  איגוד עיתונאי החוץ בישראל נ236/82צ "בג .1
  337) 2(א "ד מ"בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין פ.  ציטרין נ368/86ש  "ב .2
 139) 3(ב "ד מ"שר הביטחון פ. נ. TIME INC  172/88צ "בג .3
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הכשרת .  שוקן נ3254/96א "רע, רשת שוקן .  חברת הכשרת היישוב נ433/94) ם-י. (א.ת .4
   49)1(א "ד נ"היישוב פ

 1994) וועדת מעוז(ח הוועדה לבדיקת נושא החיסיון העיתונאי "דו .5
 ספר השנה של,  הסרח המיותר של העיתונות החופשית-החיסיון העיתונאי, י פרנקל .6

 . 49' א עמ"תשנ,  בכתבי עת בישראלהעורכים והעיתונאים
 )4ם אול(כתב עת  בספריית מדעי החברה 

 
 שידורים בתקופת בחירות . 20

  1992ב "תשנ) דרכי תעמולה(חוק הבחירות  .1
  1)4(ה "ד ל"רשות השידור פ.  אגודת דרך ארץ נ246/81צ "בג .2
  586) 2(ח "ד ל"רשות השידור פ.  צלי רשף נ323/84צ "בג .3
  233) 3(ח "ד ל"שר החינוך והתרבות פ.  קלופפר נווה נ372/84צ "בג .4

 )240315 (2989תדפיס 
   

   692) 2(ו"ד מ"ר וועדת הבחירות המרכזית פ"יו.  זווילי נ869/92צ "בג .5
  )240422 (1852תדפיס 

 
  ר וועדת הבחירות לכנסת השש עשרה"יו.  האגודה לזכויות האזרח נ651/03ץ "בג .6
  ר וועדת הבחירות לכנסת השש עשרה"יו.  חירות התנועה הלאומית נ212/03ץ "בג .7
 השתתפות עובדי רשות השידור בתעמולת    21.782' י לממשלה מס הנחיית היועץ המשפט .8

 . הבחירות
 

 חופש הביטוי והזכות לקניין רוחני. 21
 251) 1(ח "ד מ"חברת וולט דיסני פ.  דוד גבע נ2687/92א "רע. 1
 TELE EVENT LTD.  ערוצי זהב נ6407/01א "דנ. 2
 ל מקדונלדאריא. מ נ"מ ושידורי קשת בע" אלוניאל בע8483א "ע. 3

 
 אתיקה עיתונאית ויחסה לתחום המשפט . 22

 ה "ירושלים תשנ, מסמך נקדי, שכטר. רוגל וע. נ. 1
 

 )302781(מס .רוג  שמור מדעי המדינה לפי
החלק העוסק  , 1996) וועדת צדוק(ח הוועדה הציבורית לחוקי עיתונות "המלצות דו. 2

 .במיסוד כללי האתיקה העיתונאית
 )לא פורסם(מ "פלשתיין פוסט בע. ואנה יחיאל נ'  ג3-1000/ע שן"תב. 3
 ) לא פורסם(ואנה יחיאל  'ג.  פלשתיין פוסט נ3-223/ע נג"דב. 4
 )לא פורסם(שר החינוך ושמואל שניצר .  אדיסו מסלאה נ2205/97צ "בג. 5
 1996תקנון האתיקה של מועצת העיתונות  . 6

 
 
 


