מאי 2021
הסדר בעניין צילום והקלטת שיעורים
האוניברסיטה העברית מקדמת מדיניות שלפיה חלק מהקורסים שנלמדים באוניברסיטה יצולמו
ויוקלטו .הדבר נועד לאפשר לסטודנטים הרשומים לקורס באותה השנה לצפות בהרצאות הקורס גם
שלא בזמן אמת.
מסמך זה נועד להבהיר את ההסדרים שחלים באוניברסיטה בכל הנוגע לצילומים ולהקלטות של
הרצאות הקורסים.
.1

צילומים או הקלטות של קורסים כאלה יותנו בהסכמת המרצה (ומרצים אורחים) לכך .ההסכמה
תתבקש באופן מפורש (באמצעות אישור במּודל) ,לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר/שנה מחדש.

.2

למרות מתן הסכמה לצילום או להקלטה של כל הרצאות הקורס ,מרצה רשאי/ת לסרב לצלם או
להקליט הרצאות מסוימות בקורס או חלק ספציפי מן הקורס או מן ההרצאה.

.3

המרצה רשאי/ת לבצע עריכה של ההקלטה לפני וגם אחרי פרסומה בספריית הסטודנטים של הקורס.

.4

סירוב לצילום או להקלטה של הרצאות הקורס לא ישמש נגד המרצה בשום צורה שהיא ,ולא ישפיע
בשום דרך על אופי משרתו/ה באוניברסיטה ועל היקפה .עם זאת ,סירוב לצילום או להקלטה צריך
להתבסס על טעם סביר ,וראשי היחידה האקדמית רשאים לברר את הסיבה לסירוב ולהציע פתרונות,
בלא להפעיל לחץ על המרצה להסכים לצילום או להקלטה.

.5

הצילומים וההקלטות לא יהיו ראייה קבילה בהליכים משמעתיים באוניברסיטה או לצורך חקירה
באשר לחשד לעבירות משמעת ,ולא יעשה בהם כל שימוש שהוא מלבד לצרכי הוראה ולמידה בסמסטר
שבו התקיים הקורס .בכלל זה ,לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות לצורך בחינת ביצועי המרצה
והערכתו/ה המקצועית .אם תוגש תביעה אזרחית או ייפתח הליך פלילי כנגד המרצה או כנגד
האוניברסיטה ,יתאפשר למרצה להתנגד להצגת הצילום או ההקלטה ולמסירתם .הקלטות לא ימסרו
לפני שתינתן למרצה זכות טיעון על כך.

.6

מתוך מודעות לאפשרות של שימושים לא נאותים בהקלטות ,במידת האפשר תנקוט האוניברסיטה
באמצעים משפטיים כדי למנוע הפצה לא מורשית של הצילומים או ההקלטות על ידי סטודנטים
שרשומים לקורס ,או על ידי סטודנטים אחרים באוניברסיטה שהצילומים או ההקלטות יגיעו
לידיהם .האוניברסיטה תנקוט באמצעים סבירים למניעת כל שימוש שהוא בצילומים או בהקלטות
שלא לצרכי לימוד עצמי של הקורס ,ובכלל זה אמצעים טכנולוגיים למניעת שיכפול ,שמירה והעברה
של הקלטות.

.7

בכל צילום או הקלטה של הרצאה תיכלל אזהרה האוסרת על צילום ,שכפול ,העתקה או שמירה של
הצילום או ההקלטה בכל דרך אלקטרונית ,וכן שכל שימוש כזה יהיה הפרה של זכויות יוצרים וכן
עבירת משמעת.

.8

המרצה והאוניברסיטה יידעו את הסטודנטים בתחילת הקורס כי ההרצאה מצולמת או מוקלטת.

.9

הצילומים או ההקלטות יועמדו רק לרשות הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר הרלבנטי
באמצעות מּודל והם ישמשו אך ורק לצרכי לימוד עצמי של הקורס.

.10

לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות מעבר להוראה של הכיתה הספציפית בשנה הספציפית
שלגביה ניתנה הסכמה מפורשת ,בלא הסכמת המרצה לכך ,בכתב .מרצה יהיה רשאי למחוק את
ההקלטות לאחר סיום כל מועדי הבחינה בקורס ,והאוניברסיטה לא תשמור בידיה עותקים של
הקלטות שנמחקו ,בין בעצמה ובין באמצעות גופים אחרים.

.11

האוניברסיטה תפעל לכלול בחוזה שלה עם חברת  Zoomועם כל חברה אחרת מן הסוג הזה הסדר
למחיקת הצילומים או ההקלטות בתוך שנתיים לאחר תום הסמסטר שבו ההרצאות צולמו או
הוקלטו ,גם ממחשבי הגיבוי שבהן שמרה החברה המקליטה את ההרצאות או תפעל להשגת תוצאה
זו בעצמה.

.12

עם סיום עבודת המרצה באוניברסיטה לא תעשה עוד האוניברסיטה שימוש בצילומים או בהקלטות
מעבר לאותה שנת לימודים ללא הסכמתו/ה של המרצה (או של יורשיו/ה) לכך ,באופן מפורש ומתועד.

ת להשתמש בצילומים ובהקלטות לצרכים אקדמיים ומחקריים במסגרת/המרצה זכאי
ה בהרצאה/ה ושימשו אותו/ת להשתמש בחומרים שיצר/ המרצה זכאי.האוניברסיטה העברית
. באופן חופשי וללא הגבלת זמן,המצולמת או המוקלטת לצרכים אקדמיים ומחקריים

.13

.הסדר זה בתוקף החל משנת הלימודים תשפ"א ואילך

.14

May 2021
Rules Regarding Filming and Recording of Lessons
The Hebrew University seeks to promote a policy according to which courses taught at the
University, in the form of both in-person lectures and online courses (using Zoom or a similar
application), will be filmed and recorded. The aim in filming and recording the lectures is to
enable students enrolled in the course that year to view the course lectures also at times other
than “real-time”/“live.”
The present document aims to clarify the rules that apply at the Hebrew University with regard
to the filming and recordings of course lectures.
1. Filming or recording of such courses will be done only with consent of the lecturer and guest
lecturers. An explicit approval will be required in each year and for every course.
2. Even if a lecturer has given consent to the filming or recording of all of their course lectures,
the said lecturer may refuse to film or record certain lectures in the course, or a specific part of
the course or lecture.
3. The lecturer may edit the video or sound recording before and/or after uploading it to the
online student library for the course.
4. Refusal to allow filming or recording of the course lectures will not be used against the
lecturer in any way, nor will it in any way affect the nature and/or scope of the said lecturer’s
position at the University. At the same time, a refusal to film or record lessons should be based
on a reasonable basis, and the heads of the academic unit may inquire for the reason for refusal
and offer solutions, without imposing pressure to agree to filming or recording.
5. The video or sound recordings from a course will not constitute admissible evidence in
disciplinary proceedings at the University. Likewise, the said video or sound recordings from a
course will not constitute admissible evidence for the purpose of an investigation as to the
suspicion of disciplinary offenses, and the said video or sound recordings from a course will
not be used for any purpose other than for teaching and learning purposes in the semester in
which the course took place. Inter alia: the video or sound recordings shall not be used for the
purpose of examining the lecturer's performance and will not be used in the professional
evaluation of the said lecturer. If a civil lawsuit is filed or a criminal proceeding is initiated
against the lecturer or against the University, the lecturer will be allowed to object to the video
or sound recording being presented or handed over.
6. Stemming from its awareness of the possibility of improper use, the University will, if
possible, take legal action to prevent unauthorized distribution of the video or sound recordings
by students enrolled in the course, or by other students at the University who have the video or
sound recordings in their possession. The University shall take reasonable measures to prevent
any use of video or sound recordings other than for the purpose of students’ personal use
(personal study) for the given course.
7. Each video or sound recording of a lecture shall include a warning prohibiting the filming,
duplication, copying or saving of the video or sound recording in any electronic way, and the
said statement will explain that any such use constitutes a copyright infringement as well as a
disciplinary offense.
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8. The lecturer and the University will inform the students in the course at the beginning of the
course that the lecture is being filmed or recorded.
9. The video or sound recordings will only be made available to students enrolled in the course
in the relevant semester, through Moodle, and the said video or sound recordings will be used
solely for the purposes of the student’s personal study for the given course .
10. The video or sound recordings shall not be used beyond purposes of instruction in the
specific course in the specific year, without receiving the lecturer’s written consent. A lecturer
may delete recordings after the conclusion of all exams in the course, and the university shall
not keep copies of the deleted recordings, directly or by others.
11. The University will act to include in its contract with the Zoom company (and with any
other company of this type) a clause stating that the video or sound recordings will be deleted
two years after the end of the semester in which the lectures were filmed or recorded, including
from the backup computers ("clouds") in which the company that recorded/filmed the lectures
stored the said lectures. Alternatively, the University will itself act in order to achieve this result.
12. Upon completion of the lecturer's work at the University, the University will no longer use
video or sound recordings beyond that academic year without the lecturer's explicit and
documented consent.
13. The lecturer is entitled to use video and sound recordings for academic and research
purposes within the Hebrew University. The lecturer is entitled to use the materials he/she has
created and used in the filmed or recorded lecture for academic and research purposes, freely
and for an indefinite period of time.
14. The above rules shall apply from the 2020-2021 academic year and on.
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