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חופש הביטוי - מה אדע בסוף הנושא?
מהו חופש הביטוי ●

התפיסה הרעיונית העומדת בבסיסו ●

ערכים המתנגשים עם חופש הביטוי●

זכות הציבור לדעת ושוק דעות פתוח●

 



חופש הביטוי
חופש העיתונות טומן בחובו שתי חירויות יסוד של 

אזרח בדמוקרטיה- 
חופש הביטוי וחופש המידע (

חופש הביטוי וחופש המידע שונים במעמדם החוקתי 
אך יחד עם זאת - רק מימושן המשותף מאפשר חופש 

עיתונאות. 



חופש הביטוי
זכותו של כל אזרח במדינה דמוקרטית להביע את דעתו ולפרסם •

מידע בכתב, בקול ובתמונה.

כך הוא משתתף ב"שוק הדעות" שחיוני לקיומה של הדמוקרטיה •
חופש הביטוי מוגבל רק במקרים קיצוניים, כאשר קיימת סכנה 

ממשית לפגיעה בזכויות אחרות.

חופש הביטוי כולל את:

 חופש המידע - זכותו של האזרח לקבל מידע המצוי בידי הממשל •
והמנהל הציבורי או כזה הנוגע לפעולתם

זכות הציבור לדעת זכותו של האזרח לקבל מידע המצוי בידי •
מוסדות השלטון או נוגע לפעולתם. בין היתר, חופש זה מחייב את:

 



למה צריך חופש ביטוי?
אמצעי לגילוי האמת-  רק אם נשמע את כל הדעות בחברה נוכל 1.

לדעת מה הדרך הנכונה לפעול בה.
אמצעי למיצוי עצמי- אחת מהזכויות הבסיסיות שלנו כבני אדם 2.

היא הזכות להביע את עצמנו בכל דרך שנבחר, כדי להגיע 
למיצוי עצמי.

אמצעי להעמקת הדמוקרטיה- כדי שנוכל לבחור בבחירות 3.
בצורה מושכלת, במועמד הטוב ביותר מבחינתנו, חשוב שניתן 

לכל המועמדים אפשרות להציג את עצמם, ואת מה שהם 
מאמינים בו.

אמצעי ליציבות חברתית- חשוב שניתן במה גם לדעות 4.
שנשמעות לנו קיצוניות. אם לא ניתן חופש ביטוי למה שנראה 

לנו קיצוני, החלופה תהיה שאותם קיצוניים ייפנו לדרכים אחרות 
ואלימות יותר, והיציבות החברתית תיפגע.



חופש העיתונות

חופש העיתונות פעילות חופשית של התקשורת, כדי שתוכל לבצע את 
תפקיד השמירה על הדמוקרטיה, כולל ביקורת על השלטון ומוסדותיו.

פלורליזם חשיפת הציבור למגוון הדעות הקיימות כדי שיוכל לגבש 
עמדה, גם אם מדובר בדעות קיצוניות. הפלורליזם כולל בתוכו גם מגוון 

של אמצעי תקשורת.

חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת מוגדרים כ"זכויות על", ומחייבים את 
העיתונאים למקצועיות והוגנות.

 



מתי בכל זאת מגבילים את חופש 
הביטוי?

חשש לפגיעה בבטחון המדינה- ◻
 אין לפרסם מידע שעלול לפגוע

 בבטחון המדינה.

חשש לפגיעה בפרטיותו של אדם- ◻
   אין לפרסם בפומבי 

   מידע שעלול לפגוע בפרטיות של אדם.

חשש לפגיעה בשמו הטוב של אדם- ◻
   עבירת "לשון הרע"

אין לפרסם מידע שיפגע בשמו הטוב של אדם.



אז מה חשוב יותר?

בית המשפט מדגיש פעם אחר פעם את חשיבותו של חופש הביטוי.
בדיון בבית המשפט בעתירה לבג"צ כנגד הפגנות שנערכו בפתח 

תקווה כנגד היועץ המשפטי לממשלה בטענה כי הן מפריעות 
לפרטיות הציבור קבע פסק שופט בית המשפט העליון דנציגר:

 "הזכות לפרטיות אינה מתקרבת לרמתה וחשיבותה של חופש
הביטוי והמחאה".

יחד עם זאת, חשוב לזכור שחופש הביטוי אינה זכות מוחלטת



https://news.walla.co.il/item/3399446

https://news.walla.co.il/item/3399446


-https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q4/Article
e0b76b82e598671027.htm

עבודת הגשה
היכנס/י לכתבה המלאה המופיעה בלינק המצורף. 

קרא/י היטב את הכתבה וענה/י על השאלות המופיעות בשקף הבא

https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q4/Article-


א. הסבר/י מהו "חופש הביטוי" וציין/י שניים (2) 
מהערכים שהוא מכיל בתוכו.

ב. הסבר/י כיצד אחד מהערכים שציינת בא לידי 
 ביטוי על פי פתיח השאלה. 

ג. הסבר/י מהן זכויות מתנגשות והדגם/י באמצעות 
הכתבה אילו זכויות מתנגשות או עלולות להתנגש 

בשיח המתקיים הן במקרה המצויין בכתבה והן 
בטוקבקים המופיעים בתחתית הכתבה. 


