
מערכת שידורים לאומית



זכויות אדם: מדיה בימי קורונה
'ט-'תקשורת לכיתות ז

אייליקטקוקרן : שם המורה



מה נלמד היום 

מדיה

זכויות אדם

Image by Vektor Kunst from Pixabay

https://pixabay.com/users/iXimus-2352783/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4919644
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4919644


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)



?מהן–זכויות אדם 

זכויות האדם הן 

זכויות שמוקנות לכל  –

מכוח  , אדם באשר הוא אדם

.טבעו וכבודו האנושי
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אחריותי

זכותי

?מהן זכויות•

?זכויות אדםמהן •

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=597133
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=597133


?מהן–זכויות אדם 

אילו זכויות מוכרות                                •

?כזכויות האדם

Image by Gerd Altmann from Pixabay

חיים  הזכות ל; כבודהזכות ל

הזכות  ; חירותהזכות ל; וביטחון

הליך משפטי  הזכות ל;  שוויוןל

חברתיות  , כלכליותזכויות ; הוגן

.ותרבותיות
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https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2457842
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2457842
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160168
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160168


הזכות לכבוד

של כל אדם  זכותו
ש מפגיעה• ה או , לחיות ללא ֲחשָׁ לָׁ פָׁ מַהשְׁ

מיחס ַמֲעִליב

להתקיים בכבוד•

ש מחדירה לפרטיותו• לחיות ללא ֲחשָׁ

שלא יפגעו בשמו הטוב ובערכו העצמי•



לביטחון ולשלמות הגוף, הזכות לחיים

Image by Marek Studzinski from Pixabay

של כל אדם  זכותו
ַפֵחד שיפגעו בחייו בגופו או , לחיות בלי לְׁ

.ברכושו

https://pixabay.com/users/jc_cards-13855161/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4657613
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4657613


הזכות לחירות

של כל אדם  זכותו
–להתנהג ולפעול בהתאם לרצונו , לחשוב

,  בחוק, כל עוד הדבר אינו פוגע באדם אחר

.או בחברה

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=307791
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=307791


הזכות לשוויון

של כל אדם  זכותו
,               גזע, לקבל יחס שוויוני ללא הבדל של דת•

אֹום ה, מין, לְׁ פָׁ ה, שָׁ פָׁ קָׁ .או ַהשְׁ

.ליהנות משוויון בפני החוק•

בכניסה למקומות  , לא לסבול מאפליה בעבודה•

.ובכל מקום אחר, בבית חולים, ציבוריים

Image by Gerd Altmann from Pixabay

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=577022
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=577022


מהסרטים-רגע של מחשבה 

אילו זכויות  •

?אדם נפגעו

Harry Potter Abuse



מהחיים-רגע של מחשבה 

הטליבאןהנערה הפקיסטנית שהעזה לצאת נגד –

ויקיפדיה:צילום

?מהו גיבור-יוספזאימלאלה



מהחיים-רגע של מחשבה 

הטליבאןהנערה הפקיסטנית שהעזה לצאת נגד –

?בשם אילו זכויות אדם פעלה•

ויקיפדיה:צילום

הזכות לשוויון•

חופש הבחירה•

הזכות לחינוך•

חופש הביטוי•

חופש הבחירה•



(האגודה לזכויות האזרח בישראל)זה מגיע לנו  -זכויות אדם 



משימה

:  שרטטו על דף טבלה בת שלוש עמודות עם הכותרות הבאות•

המקרה: 1עמודה •

זכות האדם שנפגעה: 2עמודה •

או עושה אם הייתי נחשף  /ה ו/מה הייתי מרגיש: 3עמודה •

(דרך המדיה או במציאות)לפגיעה שכזו 

מומלץ )מלאו את הטבלה על פי האירועים המתוארים בסרטון •

זכויות אדם  "טיוב את הסרטון -תוכלו למצוא ביו–לצפות בו שוב לשם כך 

(."זה מגיע לנו-



זכויות אדם בימי קורונה



התנגשות בין זכויות
דוגמאות מאמצעי התקשורת
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https://pixabay.com/users/distelAPPArath-2726923/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4944180
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4944180


התנגשות בין זכויות
דוגמאות מאמצעי התקשורת



התנגשות בין זכויות
דוגמאות מאמצעי התקשורת

:  מעקב בחסות הקורונה

הכלי החדש למאבק  

בנגיף מעורר מחלוקת

תאגיד  -כאן חדשות 

השידור הישראלי



התנגשות בין זכויות
דוגמאות מאמצעי התקשורת



התנגשות בין זכויות
דוגמאות מאמצעי התקשורת



בפגיעה בזכויות אדם ואיזוניםמידתיות 

שמירה על עקרונות הדמוקרטיה גם בעת משבר

Image by Miguel Á. Padriñán from Pixabay

https://pixabay.com/users/padrinan-1694659/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4984801
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4984801


שימוש במדיה למידע על זכויות אדם

מידע בתחום של שלטון החוק וההגנה על זכויות וחירויות



צילום מסך

קידום זכויות אדם דרך המדיה
גם בימי קורונה

צילום מסך



קידום זכויות אדם דרך המדיה
גם בימי קורונה



לסיכום

?אז מה היה לנו

זכויות אדם, מדיה–למדנו מושגים •

הכרנו את זכויות האדם•

לעיתים קרובות יש התנגשות  , כמו בימי הקורונה, הבנו שבתקופות משבר•

.בין זכויות

.ראינו שדרך המדיה אפשר לקדם זכויות אדם גם בתקופות כאלה•

השיעור הוכן בשיתוף עם מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח



"הסיפור של זכויות האדם"



,  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 


