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הדבר נועד  .יוקלטוו יצולמו באוניברסיטהשנלמדים קורסים חלק מהמדיניות שלפיה  מקדמת העברית האוניברסיטה

 לאפשר לסטודנטים הרשומים לקורס באותה השנה לצפות בהרצאות הקורס גם שלא בזמן אמת. 

 .יםבכל הנוגע לצילומים ולהקלטות של הרצאות הקורס ההסדרים שחלים באוניברסיטהמסמך זה נועד להבהיר את 

תבקש באופן ההסכמה ת .( לכךומרצים אורחים)צילומים או הקלטות של קורסים כאלה יותנו בהסכמת המרצה  .1

  ובכל סמסטר/שנה מחדש. , לכל קורס בנפרד)באמצעות אישור במּודל( מפורש

ות הקלטה של כל הרצאות הקורס, מרצה רשאי/ת לסרב לצלם או להקליט הרצאללמרות מתן הסכמה לצילום או  .2

  .הרצאהמן הקורס או מן המסוימות בקורס או חלק ספציפי 

 ספריית הסטודנטים של הקורס. פרסומה בהמרצה רשאי/ת לבצע עריכה של ההקלטה לפני וגם אחרי  .3

על בשום דרך שפיע לא יובשום צורה שהיא,  המרצה של הרצאות הקורס לא ישמש נגדהקלטה ל או צילוםסירוב ל .4

לסירוב ולהציע לברר את הסיבה ראשי היחידה האקדמית רשאים  .ועל היקפה באוניברסיטה ו/האופי משרת

 .לצילום או להקלטה פתרונות, אולם לא יופעלו לחצים על המרצה להסכים

או לצורך חקירה באשר לחשד באוניברסיטה לא יהיו ראייה קבילה בהליכים משמעתיים וההקלטות הצילומים  .5

ורס. כל שימוש שהוא מלבד לצרכי הוראה ולמידה בסמסטר שבו התקיים הק םלעבירות משמעת, ולא יעשה בה

תוגש אם המקצועית.  ו/הוהערכת המרצה לצורך בחינת ביצועיאו בהקלטות לא יעשה שימוש בצילומים  ,בכלל זה

הצילום להתנגד להצגת  מרצההאוניברסיטה, יתאפשר לכנגד ו אהמרצה  הליך פלילי כנגדייפתח תביעה אזרחית או 

 זכות טיעון על כך.מסרו לפני שתינתן למרצה יהקלטות לא י .םולמסירתאו ההקלטה 

תנקוט האוניברסיטה באמצעים במידת האפשר , בהקלטות שימושים לא נאותיםאפשרות של מתוך מודעות ל .6

משפטיים כדי למנוע הפצה לא מורשית של הצילומים או ההקלטות על ידי סטודנטים שרשומים לקורס, או על ידי 

סבירים לידיהם. האוניברסיטה תנקוט באמצעים  סטודנטים אחרים באוניברסיטה שהצילומים או ההקלטות יגיעו

, ובכלל זה אמצעים טכנולוגיים למניעת כל שימוש שהוא בצילומים או בהקלטות שלא לצרכי לימוד עצמי של הקורס

 . למניעת שיכפול, שמירה והעברה של הקלטות

או  צילוםשמירה של השל הרצאה תיכלל אזהרה האוסרת על צילום, שכפול, העתקה או או הקלטה  צילוםבכל  .7

 הפרה של זכויות יוצרים וכן עבירת משמעת. יהבכל דרך אלקטרונית, וכן שכל שימוש כזה יהההקלטה 

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

בנטי באמצעות מּודל והם הצילומים או ההקלטות יועמדו רק לרשות הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר הרל .9

 לצרכי לימוד עצמי של הקורס.  אך ורקישמשו 

שלגביה ניתנה מעבר להוראה של הכיתה הספציפית בשנה הספציפית בהקלטות או  צילומיםלא יעשה שימוש ב .10

מרצה יהיה רשאי למחוק את ההקלטות לאחר סיום כל מועדי  , בכתב.המרצה לכך בלא הסכמתהסכמה מפורשת, 

, בין בעצמה ובין באמצעות גופים שנמחקוהקלטות עותקים של האוניברסיטה לא תשמור בידיה , ובקורס הבחינה

 .אחרים

 הסדר למחיקת (כל חברה אחרת מן הסוג הזה עםו) Zoomוזה שלה עם חברת בח תפעל לכלולהאוניברסיטה  .11

גם ממחשבי הגיבוי  ,או הוקלטו שנתיים לאחר תום הסמסטר שבו ההרצאות צולמובתוך או ההקלטות  צילומיםה

 .או תפעל להשגת תוצאה זו בעצמה )"עננים"( שבהן שמרה החברה המקליטה את ההרצאות

מעבר לאותה  או בהקלטות צילומיםשימוש בהאוניברסיטה עוד תעשה באוניברסיטה לא  המרצה עם סיום עבודת .12

 .מפורש ומתועדלכך באופן )או של יורשיו( של המרצה ללא הסכמתו/ה שנת לימודים 

 .במסגרת האוניברסיטה העברית לצרכים אקדמיים ומחקרייםובהקלטות  צילומיםלהשתמש ב ת/זכאי המרצה .13

לצרכים אקדמיים  או המוקלטת צולמתבהרצאה המ ו/הושימשו אות ה/להשתמש בחומרים שיצר ת/זכאיהמרצה 

 .וללא הגבלת זמן באופן חופשי, ומחקריים

 הלימודים תשפ"א ואילך.הסדר זה בתוקף החל משנת  .14


