
 

 

 

 ספריית המכללה, בליווי הייעוץ המשפטי. – אסתי קלייןנכתב ע"י 

 לשאלות פנו אלי.

 .בהן האמור כל על היטב ולהקפיד לב בתשומת ההנחיות את לקרוא יש

 .המצורפות ההנחיות פי-על שלא שיתבצעו לעמוד מאחורי פעולות תוכל לא המכללה
 

 

 

 במחלקות השונות במכללה – ביצירותזכויות יוצרים ושימוש 

לכל יוצר יש זכות על יצירותיו. עם זאת, ישנם מספר הסכמים ורשיונות המאפשרים  –ככלל 

 .מבלי לגרוע מזכויותיו של היוצרלהשתמש ביצירות שונות )תמונות/סרטונים/קטעי קול ועוד( 

 .שמקורה והמידע על רישיון ואופן השימוש שלה אינו ברורביצירה לעולם אל תשתמשו 

 .לשאול אותילא בטוחים? מוזמנים         הכלל המנחה הוא:

  באייקונים או בכיתוב אחר. ,רישיון השימוששל יש לחפש סימון ברור 

 המותרים לשימוש:של הרישיונות  הנפוצים האייקונים

 ., אין צורך בקרדיטבאופן חופשי לשימוש הציבורהיצירה פתוחה  

 .בלבד (Attribution) עם קרדיטלשימוש  תמיועד היצירה  

   ©   נתקלתם באייקונים האלה?

 למידע נוסף.החומרים האלו מוגבלים לשימוש ויש לבדוק כיצד להשתמש בהם. צרו קשר  עצרו!

 מעין זה: לרוב הוא )כשדרוש( נוסח הקרדיט

CC-BY (סוג הרישיון), )שם היוצר, מקור התמונה )שם האתר 

 (.בקישור וידאו אין צורךבבשימוש )לקשר לעמוד התמונה / לאתר  גםעדיף  –טכנית אם יש אפשרות 

 . והן הקובעות ם,משתמשי יש הוראות אחרות באתר שבו אתםלעיתים שימו לב, 

 בצורת כיתוב, ללא אייקונים, למשל:לעיתים הרישיון יופיע 

Free for commercial use, No attribution required. 

 (, כמובן שבמקרים אחרים יופיעו כיתובים אחריםהדוגמה הזו היא לסוג הכי 'פתוח' שיש)

 באותו מסמך בו מופיעה היצירה שאתם משתמשים בה.הקרדיט חייב להופיע 

  או לכל היותר בתחתית העמוד.ובאתר/מסמך? הקרדיט יופיע לציד בפריטהשתמשתם , 

  סרטון מקצועי רגיל(קרדיטים בסוף הסרטון )כמו בכל  'עמוד'בסרטון וידאו? צרו בפריט השתמשתם ,

 בהתאם לנוסח הקרדיט הדרוש. אפשר להכניס כמה קרדיטים במסך אחד, כמובן.

  

 .אין ספק! אל תשתמשו –אם יש ספק 
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 חינמיים איכותיים,אתרים המכילים חומרים התמצאות ב

 לשימושופשוטים  'פתוחים'עם רשיונות 

 זה יהיה נחמד(. –)אם צריך! לא תמיד זה חובה, אבל אם אפשרי  לרישיון ולקרדיטתמיד לב  שימו 

  של אתרים עם תמונות בתשלום כמו  פרסומותלב שבחלק מהאתרים האלו יש שימוshutterstock לא .

 (. התוצאות /צידיסוף/בתחילת – 'ב'היקףבד"כ נמצא ללחוץ על זה בטעות! )

 :לדוגמה

 

 

מומלץ תמיד לבדוק לגבי כל תמונה )גם אם אתם באתר 'בטוח' לשימוש(, ואז גם אם עברתם לאתר אחר 

 בטעות, תראו את זה ברישיון של התמונה.

 לפעמים אח"כ )קישור/שם היוצר/האתר( מאיפה הגעתם לתמונה לעצמכם טיפ: תמיד תרשמו ,

 וזה מקל על החיפוש. –תמונות נוספות מאותו סגנון, של יוצר דומה וכו' רוצים להוסיף 

  .ואפשר גם את מספר התמונה pixabay – ThuyHaBichלמשל בתמונה הזו, כדאי לרשום 

 

  .עוד נושא שמופיע בכל הרשיונות הוא הצגת סימנים מסחריים )לוגואים( שלעיתים מופיעים ביצירות

)לא  להשתמש בהם בצורה ראויה ומכבדתויש לשים לב  הלוגואים,לבעלי האתר אין זכויות על 

 מבזה/מטעה(

  

תמונות  

בתשלום / עם 

 זכויות יוצרים!

סוג הרישיון +  
 קרדיט דרוש

במקרה הזה: 

שימוש חופשי ל

 ללא קרדיטמסחרי 

mailto:ek@herzog.ac.il
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 יםויזואליחומרים אתרים ומקורות ל 

 תמונות, וידאו

 ברישיונות שונים:בנושאים הקשורים לישראל )טבע, היסטוריה, חברה(. תמונות חינמיות  – פיקיויקי 

 . (CC BYדיט( או קרדיט בלבד )רישיון נחלת הכלל )ללא קר

 דוגמה לקרדיט:

CC-BY ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי"ד  

 Pexels –  אין צורך בקרדיט! )גם למסחרי(, וידאו חינמיחינמיותתמונות . 

 Unsplash – )תמונות חינמיות. אין צורך בקרדיט! )גם למסחרי 

 Pixabay –                                           )תמונות חינמיות. אין צורך בקרדיט! )גם למסחרי 

. הכוונה היא לשימוש זו )משפחת אובמה(, לדוגמה, Editorial use-תמונות שהן רק לגם יש באתר זה 

מתאים למשל לתכנים של  . לדוגמה: סיקור בעיתון, מצגת, מטרה לימודית וכו'.שאינו מסחרי

 .אבל לא בהכרח לכל השימושים האחרים..קורסים, 

 

  לא מצאתם? מצורפים קישורים לרשימות אתרים נוספות. שימו לב לרשיונות ולתנאים של כל

  מאגר/תמונה!

sites-photo-stock-free-https://yazamnik.com/amazing/ 

אם לא מוצאים באתרים החינמיים, , Freepikלאתר  בתשלום למכללה יש מנוי –אם אחרי הכל לא מצאתם 

  אפשרות רכישת תמונה משם. פנינה דביראפשר לבדוק עם 

 

 אייקונים

 Uxwing - !אייקונים חינמיים, אין צורך בקרדיט 

 Flaticon –  ,יש מסלול בתשלום עם יותר אייקונים וללא . עם קישור דרוש קרדיטאייקונים חינמיים

 קרדיט.

 דוגמה לקרדיט:

designed by Freepik from www.flaticon.com 
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