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מדיה



מדיה

ההופעה של טכנולוגיות דיגיטליות  "

חדשות מסמלת שינוי פוטנציאלי רדיקלי 

,  באשר למי ששולט באינפורמציה

". בחוויה ובמשאבים
(שאפירו. אנדרו ל)

משנה את המשמעות של מרחק גאוגרפי•

מאפשרת עליה דרמטית בנפח התקשורת•

מספקת תקשורת מהירה יותר•

מייצרת אפשרות לתקשורת אינטראקטיבית•

מאפשרת לצורות תקשורת שהיו מופרדות  •

בעבר לחפוף ולהתמזג

(ראסל ניומן. וו)



תקשורת וחופש הביטוי

הוא זכותו של כל אדם להביע את דעתו  חופש הביטוי •

מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות  , ולומר את שברצונו לומר

,  כתיבה, דיבור: ובכל הדרכים המשמשות לכך, על כך

.הסרטה וכל דרך תקשורת אחרת, צילום

מתוך ההכרזה  )" כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי"•

עקרון חופש הביטוי -( לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

.הוא הרחבה של עקרון חופש הדיבור
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זכויות הקשורות בחופש הביטוי

, בכתב: כלשהו בצורות שונותזכותו של אדם להעביר מסר רעיוני •

.  בהפגנה וכדומה, בדרכים בלתי מילוליות, בעל פה

אך אהיה מוכן להיהרג  , אינני מסכים למילה מדברייך"-חופש הדעה•

(.וולטר" )על זכותך לומר אותם

זכותם של אמצעי התקשורת לאסוף מידע -חופש העיתונות •

.שידיעתו ופרסומו חיוניים למשטר חברתי ולממש תקינים

.להציג ולהפיץ מידע, הזכות לפרסם-זכות הציבור לדעת •

זכותו של האזרח לגשת למידע המוחזק בידי רשויות -חופש המידע •

.הציבור



(12סעיף )חופש הביטוי באמנת זכויות הילד 

להביע  מדינות אשר חתמו על האמנה יבטיחו לילד המסוגל לגבש דעות משלו את הזכות 

,  משקל ראויויתנו לדעותיו של הילד , בכל העניינים הנוגעים לודעות אלו בחופשיות 

.בהתאם לגילו ולמידת בגרותו

בין במישרין  , בכל הליך שיפוטי או מנהלי הנוגע לוהזדמנות להישמע למטרה זו תינתן לילד 

.באופן המתאים לסדרי הדין שבדין הלאומי, ובין באמצעות נציג או גוף מתאים
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יש לי הזכות לביטוי עצמי



הזכות להישמע–זכויות התלמיד 

על ,הפנייה צריכה להיעשות בנימוס. בכל הנוגע אליהםלבקש ולקבל מידע ות/זכות התלמידים•

.מנת שלא לפגוע בזכויותיהם של אחרים

חובתכם שלא  . אלא אם יש בכך פגיעה בזכויות האחרים, לומר את דעתםות/זכות התלמידים•

.לפגוע או להשפיל אחרים

כדי ת ואל גורמים במשרד החינוך/אל המנהל, לפנות אל כל אחד מהמוריםות/זכות התלמידים•

לשוחח עמם על מצבכם  והרגשתכם                                                                                            

ובתנאי שפניתם אל  הגורמים השונים                                                                                             , בבית הספר

.הגורמים השונים על פי הסדר ההיררכי במערכת

לפנות למועצה הפדגוגית או                                                                       זכות התלמיד והוריו •

על החלטה                                                               ולהגיש ערעוראל הנהלת בית הספר

.שהתקבלה לגבי התלמיד

Image by kasharimitchell from Pixabay משרד החינוך, מתוך חוק זכויות התלמיד
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הזכות להשתתפות–זכויות התלמיד 

.ה להיות שותף בבחירת מועצת התלמידים/זכות התלמיד•

מחוזית  , לבחור ולהיבחר במסגרת בית הספרות/זכות התלמידים•

.וארצית תוך שמירה על כבוד המתחרים וכבוד המעמד

גם אם , לדעת מה מחליטה מועצת התלמידיםות/זכות התלמידים•

.אינם חלק ממנה

בשפה –לדעת מהם נהלי בית הספר ות/זכות התלמידים•

.המדוברת בבית הספר

.ן להשתתף בהחלטות חשובות לגביכם/זכותכם•

משרד החינוך, מתוך חוק זכויות התלמיד
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?מדוע חשוב להגן על חופש הביטוי

י/ה תוכל/חופש הביטוי חשוב בכדי שאת

?ומה חשיבותה של המדיה בכך

לממש את עצמך• לגלות את האמת  • לשמור על הדמוקרטיה• להתקיים בחברה מגוונת•



המכון הישראלי לדמוקרטיההסתה ופגיעה בפרטיות | חופש הביטוי 



?האם מותר להגיד כל דבר–גבולות חופש הביטוי 
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חופש הביטוי ולשון הרע



חופש הביטוי ולשון הרע



חופש הביטוי-31פרק : סדרת הרשת של נוי והדר-אחיות רשת 



רגע של מחשבה

בעקבות דבר מה , ה/ה שלך נפגע/או חבר, האם אי פעם נפגעת•

?ה באחת מהרשתות החברתיות/שנאמר עליו

?  ומה חשבת? מה הרגשת•

?איזה סוג של פגיעה זאת היתה•
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מגבלות חופש הביטוי ברשת החברתית

–ביטויים שגורמים להסתה 

ביטויים המעודדים אחרים להשתמש  •

לשכנע חבר שיפגע בילד  , למשל. באלימות

.הסתהזוהי . אחר

רשת האינטרנט מגלמת  

בתוכה את הפוטנציאל  

למימוש חופש הביטוי של  

ולצדו  , כל אדם באופן מרבי

גם את הפוטנציאל של  

. שימוש לרעה במדיום זה



מגבלות חופש הביטוי ברשת החברתית

–ביטויים שפוגעים בשם הטוב שלי או של מישהו אחר 

–לומר משהו רע ולא נכון על מישהו •

.שיימינג–לבייש מישהו 

...!פיימינגעדיף 



מגבלות חופש הביטוי ברשת החברתית

–ביטויים שפוגעים בפרטיות 

סוגים שונים של פגיעה בפרטיותם של  •

חשיפה של פרטים  , למשל. אחרים

. ברשתות/אישיים של אחרים



חופש הביטוי וחופש העיתונות

לממשל תקין , הינה תנאי הכרחי למשטר ייצוגיעיתונות חופשית •

.לחירויות האדם, והוגן

וגם  , הוא זכות כמו זכויות רבות יסודיות אחרותחופש העיתונות "•

והיא איננה זכות של העיתונות ואיננה זכות  ; חירות כחירויות אחרות

היא זכות  . היא זכות של כל אחד ואחד מאיתנו. של עיתונאי

זכותי היא לקבל בצינורות האפשריים והמקובלים והחוקיים  . הפרט

ה  "תשכ, מתוך חוק איסור לשון הרע)..." את האינפורמציה הטובה והמדויקת

1965.)

.חופש העיתונות הוא מאושיות הדמוקרטיה•
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ערכים מתנגשים

חופש הביטוי  

וחופש העיתונות

לשם  , זכות הפרט לכבוד

טוב ולפרטיות

הזכות לחופש  

היצירה וחירותה

ה לחשוב על /ה יכול/האם את•

?דוגמאות להתנגשות כזו



דוגמאות להתנגשות בנושא חופש הביטוי ויצירה במדיה

15.9.1999, גלובס, ד נחום אורן"עו

'זכויות יוצרים ושות, על חופש הביטוי האמנותי ועישון, גרינמןד טוני "עו



דוגמאות–ערכים מתנגשים 

זכויות אחרותלחופש הביטויהזכות

הזכות לפרטיותהמסלול של חולי קורונהפרסום

לשם טוב ולכבודהזכותתגובות פוגעניות ברשתכתיבת

הזכות לשם טוב ולכבודחנה סנש–חירות היצירה 

אי הקרנה של הסרט/הקרנה

הפיתוי האחרון של ישו"
פגיעה ברגשות דתיים



כאן חינוכיתחופש הביטוי :שוונג



לסיכום

?אז מה היה לנו

,              זכויות הילד, חופש העיתונות, חופש ביטוי, מדיה–למדנו מושגים •

.זכות התלמיד למידע ולהשתתפות

–הבנו מה מותר ומה אסור להגיד במסגרת חופש הביטוי ברשת החברתית •

.הגבלות חופש הביטוי ולשון הרע

ראינו שקיימת התנגשות בין זכויות וזיהינו מהי התנהגות ראויה כאשר ערכים •

.מתנגשים

השיעור הוכן בשיתוף עם מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח



,  א לחוק זכות יוצרים27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

באפשרותך לבקש  , אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס

ל  "זאת באמצעות פנייה לדוא, מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.il

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


