
 והקלטת שיעוריםצילום הסדר בעניין 

גם , באוניברסיטהשנלמדים קורסים מבקשת לקדם מדיניות שלפיה  העברית האוניברסיטה
 יצולמו, (דומה לואו  Zoomמסוג  יישוםבאמצעות )קורסים מקוונים וגם כהרצאות פרונטליות כ
לאפשר לסטודנטים הרשומים לקורס באותה השנה לצפות בהרצאות הקורס גם הדבר נועד  .יוקלטוו

 . שלא בזמן אמת

בכל הנוגע לצילומים ולהקלטות של  ההסדרים שחלים באוניברסיטהמסמך זה נועד להבהיר את 
 .יםהרצאות הקורס

 .לכך( ומרצים אורחים) המרצה בהסכמת יותנו כאלה קורסים של הקלטות או צילומים .1

ת לסרב לצלם או /מרצה רשאי, הקלטה של כל הרצאות הקורסללמרות מתן הסכמה לצילום או  .2
  .הרצאהמן הקורס או מן הות מסוימות בקורס או חלק ספציפי להקליט הרצא

לספריית הסטודנטים  והעלאתוגם אחרי לפני צילום או ההקלטה לבצע עריכה של הת /המרצה רשאי .3
  .של הקורס

שפיע לא יו, בשום צורה שהיא המרצה של הרצאות הקורס לא ישמש נגדהקלטה ל או צילוםסירוב ל .4
 .ועל היקפה באוניברסיטה ה/ואופי משרתעל בשום דרך 

או לצורך חקירה באוניברסיטה לא יהיו ראייה קבילה בהליכים משמעתיים וההקלטות הצילומים  .5
כל שימוש שהוא מלבד לצרכי הוראה ולמידה  םולא יעשה בה, באשר לחשד לעבירות משמעת
לצורך בחינת או בהקלטות לא יעשה שימוש בצילומים  ,בכלל זה. בסמסטר שבו התקיים הקורס

המרצה  הליך פלילי כנגדייפתח תוגש תביעה אזרחית או אם . המקצועית ה/ווהערכת המרצה ביצועי
 .םולמסירתאו ההקלטה ם הצילולהתנגד להצגת  מרצהיתאפשר ל, האוניברסיטהכנגד ו א

תנקוט האוניברסיטה באמצעים משפטיים כדי במידת האפשר , מתוך מודעות לשימושים לא נאותים .6
או על ידי , למנוע הפצה לא מורשית של הצילומים או ההקלטות על ידי סטודנטים שרשומים לקורס

ברסיטה תנקוט האוני. סטודנטים אחרים באוניברסיטה שהצילומים או ההקלטות יגיעו לידיהם
למניעת כל שימוש שהוא בצילומים או בהקלטות שלא לצרכי לימוד עצמי של סבירים באמצעים 

 . הקורס

העתקה או שמירה של , שכפול, של הרצאה תיכלל אזהרה האוסרת על צילוםאו הקלטה  צילוםבכל  .7
הפרה של זכויות יוצרים וכן  יהוכן שכל שימוש כזה יה, בכל דרך אלקטרוניתאו ההקלטה  צילוםה

 .עבירת משמעת

 .או מוקלטת צולמתכי ההרצאה מהקורס את הסטודנטים בתחילת  ויידעוהאוניברסיטה המרצה  .8

הצילומים או ההקלטות יועמדו רק לרשות הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר הרלבנטי  .9
 . לצרכי לימוד עצמי של הקורס אך ורקדל והם ישמשו ּובאמצעות מ

בלא מעבר להוראה של הכיתה הספציפית בשנה הספציפית בהקלטות או  צילומיםיעשה שימוש בלא  .11
 .בכתב, המרצה לכך הסכמת

סעיף  (כל חברה אחרת מן הסוג הזה עםו) Zoomוזה שלה עם חברת בח תפעל לכלולהאוניברסיטה  .11
 ההרצאות צולמויימחקו שנתיים לאחר תום הסמסטר שבו או ההקלטות  צילומיםהשבו נאמר כי 

או תפעל  שבהן שמרה החברה המקליטה את ההרצאות"( עננים)"גם ממחשבי הגיבוי  ,או הוקלטו
 .להשגת תוצאה זו בעצמה

 או בהקלטות צילומיםשימוש בהאוניברסיטה עוד תעשה באוניברסיטה לא  המרצה עם סיום עבודת .12
 .ורש ומתועדלכך באופן מפשל המרצה ה /ללא הסכמתומעבר לאותה שנת לימודים 

במסגרת  לצרכים אקדמיים ומחקרייםובהקלטות  צילומיםלהשתמש ב ת/זכאי המרצה .13
בהרצאה  ה/וושימשו אות ה/להשתמש בחומרים שיצר ת/זכאיהמרצה  .האוניברסיטה העברית

 .וללא הגבלת זמן באופן חופשי, לצרכים אקדמיים ומחקריים או המוקלטת צולמתהמ

לקבוע דבר או  לגרוע מהוראות ההנהלה ואין בו כדי א בלבד"תשפהסדר זה יחול לשנת הלימודים  .14
 .לגבי זכויות בתקופה שמעבר לשנה זו


