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לכבוד
חברי הסגל
כאן

לחברי הסגל שלום,

אנו ניצבים לקראת פתיחת שנה״ל הבאה וסמסטר נוסף המתנהל ברובו במרחב המקוון ,אתגר לא קטן לנו
ולסטודנטים שלנו.
אחד הנושאים הקשורים להוראה מקוונת ,שעלה הן מצד הסגל האקדמי והן מצד הסטודנטים ,הוא הקלטת
ההרצאות ושמירתן בענן באופן שיאפשר לסטודנטים גם למידה א-סינכרונית.
הנהלת האוניברסיטה הכינה מסמך המסדיר את הנושא של הקלטת ההרצאות הניתנות בזום ,מתוך הבנת
המשמעויות עבור הסגל האקדמי וראיית החשיבות הרבה של ההקלטות עבור הסטודנטים.
המסמך מצורף בזאת .אנו מקווים שמסמך זה יסיר ספקות וחששות ,במידה והיו כאלה ,ויעודד שימוש מלא
בכלי חשוב זה של הקלטת ההרצאות.

בברכה,

פרופ' אמנון אלבק
רקטור
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הנדון :הסדרים בנוגע לצילומים ולהקלטות של הרצאות הקורסים בתקופת הקורונה
אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לקדם מדיניות שלפיה קורסים שנלמדים באוניברסיטה ,גם כהרצאות פרונטליות
וגם כקורסים מקוונים )באמצעות יישום מסוג זום או דומה לו( ,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 ,במיוחד בתקופה זו שאילצה אותנו להעביר חלק גדול מההוראה באוניברסיטה למתכונת מקוונת.
 .1הרצאות הקורסים השונים שיינתנו ב"זום" או באמצעים מקוונים אחרים ,בין אם באופן סינכרוני ובין
אם באופן אסינכרוני ,יצולמו ויוקלטו ,יועלו על-ידי המרצים לספריית הקורסים ויינתן אליהם קישור
באתר ה"מודל" של הקורס שבמסגרתו ניתנו.
 .2הקורסים שיוקלטו או יצולמו יעמדו לרשות תלמידי הקורס בלבד ,וזאת עד תום הסמסטר העוקב
לסמסטר בו ניתן ,והם יהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורך לימודיהם.
 .3המרצה יהיה רשאי למחוק את הקורס ממחשבי הגיבוי בהם נשמרו ההרצאות ,לרבות שרתי גיבוי
חיצוניים כגון שרתי ענן ,בתום הסמסטר העוקב לסמסטר בו צולמו או הוקלטו.
 .4האוניברסיטה תפרסם שאסור לתלמידים להעביר את הקורס המצולם או המוקלט או חלק ממנו
לאחרים ,להפיצו ,להקליטו ,בתמורה או שלא בתמורה ,או לעשות בו כל שימוש אחר מכל סוג שהוא
שאינו לימוד עצמי.
 .5בכל 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.
 .6סטודנט שהפר את האיסור האמור בסעיף  4לעיל יינקטו נגדו הליכי משמעת וענישה ,כל אימת שמידע
אמין על כך יובא לידיעת האוניברסיטה .לפי הצורך ,האוניברסיטה תשקול גם נקיטת אמצעים משפטיים
אחרים המתאימים לנסיבות העניין.
 .7בטרם העלאת הקורס לספרייה יהיה המרצה רשאי לבצע בו עריכה ובלבד שלא ייפגע התוכן האקדמי
של הקורס וכן בתנאי שלא יהיה בעריכה כדי לגרוע מיכולתם של תלמידי הקורס ללמוד באמצעות
ההקלטה את כל החומר הנדרש לצורך עמידה בדרישות הקורס.
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 .8המרצה יהיה רשאי להשתמש בקורס השמור לצרכיו האקדמיים והמחקריים וכן לשמור אותו באמצעי
השמירה האישיים שלו ללא הגבלת זמן ,ובלבד שהקלטת הקורס לא תשמש לצורך הוראה בכל מוסד
לימודים אחר.
 .9האמור במכתב זה יחול בשינויים המחויבים גם על קורסים שנשמרו בספריית הקורסים של
האוניברסיטה או בכל אמצעי שמירה אחר על ידי האוניברסיטה בשנת הלימודים תש"פ.
 .10האוניברסיטה תפעל לכלול בחוזה שלה עם חברת ) Zoomועם כל חברה אחרת מן הסוג הזה( סעיף שבו
נאמר כי הצילומים או ההקלטות יימחקו שנתיים לאחר תום הסמסטר שבו ההרצאות צולמו או
הוקלטו ,גם ממחשבי הגיבוי )"עננים"( שבהן שמרה החברה המקליטה את ההרצאות או תפעל להשגת
תוצאה זו בעצמה.
 .11עם סיום עבודת המרצה באוניברסיטה לא תעשה עוד האוניברסיטה שימוש בצילומים או בהקלטות
מעבר לאותה שנת לימודים ללא הסכמתו/ה של המרצה לכך באופן מפורש ומתועד.
 .12הוראות אלה יעמדו בתוקפן עד ליום  .30.9.2021לגבי הקורסים שיתקיימו עד למועד זה ימשיכו לחול
ההוראות המפורטות לעיל הן באשר לשמירתם והן באשר לאפשרות למחוק אותם גם לאחר תאריך זה.
בברכה

פרופ' אריה צבן
נשיא
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