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מדיניות לגבי הקלטות בשיעורים מקוונים בזמן משבר הקורונה, 
 סמסטר ב' תש"פ

 
ה מרחוק. בצורת  הוראלאור משבר מגפת הקורונה, הסגל האקדמי במכללה עבר למתכונת של  

הסטודנטים  הוראה זו טמון סיכון פוטנציאלי לפגיעה בפרטיות ובקניין הרוחני של הסגל, 
משבר הקורונה    עתבהקלטת השיעורים  בעניין  מדיניות  ללי  כלה צורך להגדיר  ו ע  לכןוהמכללה.  

 )סמסטר ב', תש"פ(.  
 

מכללה האקדמית  בקיימים הכללי אינם מלמדים על נוהג או נוהל  במסמך זהכללי המדיניות 
התנהלותה  לגבי או  , מדיניות המכללה בתחומי הקניין הרוחניספיר והם לא יהוו תקדים לגבי 

משבר הקורונה שבסמסטר  הקלטות שנעשו בזמן  ל   קשור ישירות)שלא  בעתיד  בכל הקשר אחר  
 בתקופת משבר הקורונה. שניתנים על השיעורים המקוונים חלים רק   כלליםה.  (ב' תש"פ

 
חל    בלבד.  ת ספירבמכלל ה של למידה אקדמית  המקוונים נעשות למטר הקלטות השיעורים   .1

   אותן למטרות אחרות.  להשתמש בהן או להפיץכללי  איסור 
 

בכדי להקל על הסטודנטים את  המקוונים המכללה ממליצה מאד על הקלטת השיעורים  .2
 וההקלטה נתונה לשיקול דעתו. הלמידה מרחוק, אך אין חובה על מרצה להקליט שיעורים  

 
המרצה יידע את משתתפי  גם  שראוי  ,  המופעלת הקלטשכלמשתתפים    עולהמעבר להודעה ש .3

הם אומרים, כותבים או  גם הדברים ש ים וקלטמשהשיעור מוקלט, וש המקוון השיעור 
 ., וכן תמונותיהם שיעור המקווןמשתפים במהלך ה

 
בפלטפורמה נגישה לסטודנטים  השיעורים המקוונים המרצה רשאי לאחסן את הקלטות  .4

את ההקלטות  לסטודנטים  בשרתי המחשב של המכללה, ושמורה לו הזכות להפיץ
 בפלטפורמה אלטרנטיבית לבחירתו. יש ליידע את הסטודנטים כיצד ניתן לצפות בהקלטות.  

 
לכל  סטודנטים ומשתתפי ההרצאה לשמור/להקליט/להפיץ אסור ל למעט אם צוין אחרת,  .5

המקוון  העלה בשיעור  ם שהמרצה  חומריה  אתאו  המקוון  השיעור  הקלטת  את  מטרה שהיא  
)לרבות מצגות, סרטונים וסיכומים כתובים(. הפרת איסור זה היא עבירת משמעת של  

 המכללה. השיפוט המשמעתי אינו פוגע בזכות המרצה להגן על זכויותיו על פי דין.  
 
בתקופת משבר    תהשהועל מקוון  בכל זמן להגביל או להסיר הקלטה של שיעור  מרצה רשאי   .6

 הקורונה. 
 
  שהועלו בזמן משבר המקוונים ארכב את הקלטות השיעורים תשמור או המכללה לא ת .7

 אישור מפורש של המרצה. אם ניתן לכךאלא הקורונה 
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