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 :תיאור הקורס

אתיקה היא התפיסה המקובלת בדבר מוסר עוסק בהסדרת הראוי והלא ראוי ביחסים בין אנשים. 

יחסים בין אנשים הופכים להיות תלויים יותר ויותר ההתנהגות הראויה בתחום חיים מסוים. 

הקורס יעסוק בשאלות  בטכנולוגיות של תקשורת, ובכלל זה באמצעים של תקשורת חזותית.

, ליחסים חברתיים בסביבה הנתונה לתיווכם של אמצעי התקשורת בנוגעהאתיות המתעוררות 

קשורתיים המוכרים ונבחן את . במהלך הקורס נפרק את המודלים התבדגש על תקשורת צילומית

ראוי ומה לא ראוי ביחסים שבין ההיבטים האתיים הנוגעים לכל מרכיב במודל. כך, לדוגמא, נשאל 

מהי האחריות שיש ליצרני תוכן וצרכני תוכן )עיתונאים, . צלם למצולם; או ביחסים שבין צלם לקהל

ועלים, ביחס לתכנים המופקים צלמים, מפיקים, פרסומאים, אזרחים( ביחס לקהילה שבתוכה הם פ

תייחס לדילמות אתיות והמופצים וביחס לטכנולוגיה המשמשת להפצת התכנים. במהלך הקורס, נ

עבודה עיתונאית, תקשורת בידורית, בתחומי תקשורת שונים, ובהם צילום תיעודי, צילום מסחרי, 

 ועוד. תקשורת נרטיבית

 :יעדי הקורס

 תפוקות למידה:
 :יםהסטודנט ובהצלחה יוכלעם סיום הקורס 

 להכיר מושגי יסוד בתיאוריות של מוסר .1

 להבין טוב יותר את הדילמות האתיות והמוסריות בתקשורת חזותית .2

 נצפה-צילום-מצלמה-להבחין בין ראוי ולא ראוי במערכת היחסים שבין צופה .3

 בחיי המעשה תיאורטייםלזהות ולהשתמש בעקרונות  .4

 אתיות בתקשורת חזותיתלפתור בקלות רבה יותר דילמות  .5

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 תקשורת של לאתיקה )מקוצר( מבוא .1
 חוק-אתיקה-מוסר .2
 מצולם, או למי שייך הצילום?-יחסי צלם .3
 קהל-יחסי צלם .4
 הייצוג .5
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 המבט .6
 ואתיקה של צילום תיעודי אתיקה עיתונאית .7
 אתיקה בפירסום ובצילום מסחרי .8
 וריאליטיבתוכניות בידור אתיקה בטלוויזיה ו .9

 אתיקה בצילום ברשתות חברתיות .10
 אתיקה של טכנולוגיה .11

 

מהשיעורים לא  80%-ב ה/כחשלא נ ית/מהשיעורים, סטודנט 80%-נוכחות חובה ב: נהלי נוכחות

 הנוכחות תיבדק בתחילת כל שיעור. לגשת למבחן. תוכל/יוכל

 שיעורים פרונטליים אופן ההוראה:

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 10%השתתפות פעילה בשיעורים:  .1

 30%: אמצע סמסטר טלתמ .2

 60%: מבחן .3

 

 מטלות הקורס:

ים האתיים ייטם חדשותי/תקשורתי ולדון בהיבטבמהלך הקורס, יתבקשו הסטודנטים לנתח א

הנחיות . 1,000-הקשורים לאותו אייטם, על פי חומרי הלימוד של הקורס. היקף הניתוח הוא כ

 במהלך הקורס.מסרו ימפורטות יותר י

 

 :רשימת קריאה

 :קריאת חובה

 .95-136. תל אביב: רסלינג. פרק שני, עמ' האמנה האזרחית של הצילום(. 2006אזולאי, א. )

חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, (. מפרסמים ופרסומאים כמעוולים המוניים: 2012גולני, ע. )

. קישור: 4חוקים בקצרה, ביקורת והצעות לפתרון,  – 2012-התשע"ב

https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/inbal_models1.pdf  

(. על שקרים קולנועיים ואמיתות היסטוריות: בין "קול העם" לקול העם. בתוך: 2006ארז, ד. )-ברק

. תל אביב: שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראלבירנהק, מ. 

 .141-172הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, 

עת עקרונות אתיים (. דו"ח הועדה לקבי2012הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית )

להתנהלות "תוכניות מציאות". קישור: 

http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/IMA_Kod_Reality.pdf 

 בפרסומת אתיקה) ורדיו לטלויזיה השניה הרשות (. כללי1994הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )

http://www.the7eye.org.il/wp-. קישור: (בטלויזיה

content/uploads/2012/09/ch2_guides_1994.pdf 

הרשות השנייה לטלוויזיה  (. המדריך המלא לאתיקה בפרסומות של2005כשר, א. ואחרים. )

http://www.the7eye.org.il/wp-ולרדיו. קישור: 

content/uploads/2012/09/ethics_guide_ch2_june_2005.pdf 

https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/inbal_models1.pdf
http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/IMA_Kod_Reality.pdf
http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2012/09/ch2_guides_1994.pdf
http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2012/09/ch2_guides_1994.pdf
http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2012/09/ethics_guide_ch2_june_2005.pdf
http://www.the7eye.org.il/wp-content/uploads/2012/09/ethics_guide_ch2_june_2005.pdf
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 סוגיות, (וייל )עורכים וגבריאל אכמון יהודית, שפלר בתוך גבי .מקצועית אתיקה(. 2007) א., כשר

. קישור: 15-29עמ'  .מאגנס: ירושלים .הנפשי והטיפול הייעוץ במקצועות אתיות

kasher.pdf-content/uploads/2015/03/ethics-http://mishkenot.org.il/wp 

-208עמ' . פרק י': מכון ירושלים לחקר ישראל :ירושלים .חופש העיתונות בישראל(. 1995נגבי, מ. )

  ad/hufesh.pdfhttp://www.jiis.org.il/.uploקישור:  .189

. חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל: דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית(. 2011נגבי, מ. )

 .47-64: תשתית האתיקה העיתונאית, עמ' 2פרק  .הפתוחה האוניברסיטה: רעננה

: אביב תל .'אחרים' של תקשורתיים ייצוגים: ההדרה על(. 2015. )ענת, ופירסט ,עמית, קמה

 .75-128, עמ' 4פרק  .רסלינג

הדין שלא נכתב )בעניין -פסקעל פורנוגרפיה )"הזניה מתועדת"( וכבוד האדם: (. 2006קמיר, א. )

שידורי ערוץ פלייבוי ואח'(. בתוך: בירנהק, מ. הארגונים החברתיים וחברי הכנסת נגד 

. תל אביב: הוצאת רמות, שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל

 .247-292אוניברסיטת תל אביב, 

 .208-219: האחר, עמ' 15תל אביב: רסלינג. פרק  מדוע ללמוד מדיה?(. 2006סילברסטון, ר. )

 

 :קריאת רשות

 המכון בישראל. המסחרית הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג: הקופסה בתוך(. 2012. )ע, באלינט

 http://www.idi.org.il/media/217735/book.pdfקישור:  .לדמוקרטיה הישראלי

 מוטמעים ואכיפה חוק, ערכים שבה הדרך על: טכנולוגיה של חברתית הבניה(. 2011) י., דרור

 למשפטים הפקולטה . תל אביב:מידע וטכנולוגיית משפט: משפטית רשת. בטכנולוגיה

 .79-116 ,אביב תל אוניברסיטת, בוכמן ש"ע

מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה (. 1995הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )

 w/ethics.docwww.rashut2.org.il/editor/UpLoadLo. קישור: ורדיו

מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה (. 1995הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )

 www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/ethics.doc. קישור: ורדיו

הצנזורה בישראל: התאמת דגם הצנזורה והתשתית החוקית לנורמה (. 2015גיל, ס. )-וואקנין

  http://www.the7eye.org.il/168988. קישור: העין השביעית. הנוהגת בישראל

 .הפתוחה האוניברסיטה רעננה:. המוסר של בפילוסופיה בעיות(. 2008. )א, וינריב

 .מודן שמן:-בן. אחרים של בסבלם להתבונן(. 2005. )ס, זונטג

 .98-110, עמ' 29, קשר(. הצנזורה של "היד הנעלמה". 2001לימור, י. ונוסק, ה. )

גארב, י. -[(. עונג חזותי וקולנוע נרטיבי. בתוך: ד. באום, ד. אמיר, ר. ברייר1975] 2006מאלווי, ל. )

ללמוד פמיניזם: ביז'אווי )עורכות(, -, ס. פוגלברלוביץ, ד. גריינימן, ש. הלוי, ד. חרובי

 .118-133. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, מקראה

 של המקצועית האתיקה תקנון: בישראל העתונות מועצת תקנון(. 1999. )בישראל העתונות מועצת

קישור:  .בישראל העתונות מועצת: אביב-תל. העתונות

http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627 

http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2015/03/ethics-kasher.pdf
http://www.jiis.org.il/.upload/hufesh.pdf
http://www.idi.org.il/media/217735/book.pdf
http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/ethics.doc
http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/ethics.doc
http://www.the7eye.org.il/168988
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627
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http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627 
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קישור:  .2010, ותיאוריה היסטוריה. והדרה הכלה

http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1286358025/1286377696 
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http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1286358025/1286377696
http://www.the7eye.org.il/172652
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