
 דיווח על אישור הסכם הפשרה שהושג בתביעה

 בין האוניברסיטה העברית לבין מוסד ביאליק והוצאת שוקן

 

 , שלום לכולם

 אושר הסכם הפשרה בתיק שבין האוניברסיטה העברית לבין מוסד ביאליק 27/11/2013ביום 
אנו שמחים לבשר כי הכללים שהמלצנו כעקרונות שימוש הוגן בהשכלה הגבוהה . והוצאת שוקן

 . כפי שיובא להלן, אומצו כמעט במלואם במסגרת ההסכם

, ד ענת טל מהאוניברסיטה העברית שעמדה בהתמדה בחזית"זו הזדמנות מצוינת להודות לעו
.   בנחישות ובמקצועיות, ד תמיר אפורי שניהל את המאבק המשפטי הזה בתבונה"ובעיקר לעו

נעיר כי הדברים המובאים להלן הינם במסגרת התיק עצמו ואין בהם בכדי להוות תקדים למקרים 
התקציר הוכן לנוחותכם ואם יש . עם זאת הם יכולים להראות לנו קווים מנחים או מגמה. אחרים

 . הרי שתנאי ההסכם יגברו–בו סתירה לעומת הכתוב בהסכם 

 נקבע בהסכם הפשרה –" מקראות"ו" שמורים אלקטרוניים"בכל הנוגע לשימוש הוגן במסגרת 
 :כדלקמן

 ראשית יש לעמוד במספר תנאים במצטבר

 ":שמורים אלקטרוניים"לגבי 

וצוות  (בהקשת מספר תעודת זהות וסיסמה) לתלמידים הרשומים לקורס רקהגישה היא  .1
  (אקדמי ומנהלי)הקורס הרלוונטי 

 הגישה הינה אך ורק לתקופת הקורס ולתקופת הבחינות .2

 תופיע הודעה על החובה לכבד את זכות היוצרים ולא להפיץ את החומרים .3

 ":מקראות"לגבי 

 המקראות יודפסו ויימכרו על פי דרישה בלבד .1

 מכירה תהיה אך ורק לסטודנטים או לסגל המנהלי והאקדמי הרלוונטיים .2

 (כולל תקורות)המקראות יימכרו במחיר עלות בלבד  .3

כשהמוסד האקדמי ימליץ למרצים על , המרצה יתבקש להחליט אם יש צורך במקראה .4
 .במקום מקראה בכתב כחלק מהנחיות המוסד" שמורים אלקטורניים"

נכון להסכם הפשרה בלבד )ל מתקיימים כולם שימוש הוגן בספר ובמאמר ייחשב "אם התנאים הנ
 :(ואין בו משום אישור גורף

  ספר

 –אם לספר מספר כרכים . המדובר ספר מודפס וכרוך למעט ספר שירים ולא כולל ספר אלקטרוני
מספר העמודים בספר כולל את כל התוכן שלו לרבות אינדקס . כל כרך הוא ספר בפני עצמו

 . ומפתחות

 לצורך מקראה אחת או לצורך רשימת  ממספר העמודים בספר20%בעד ניתן לעשות שימוש 
 .שמורים אלקטרונים בקורס בודד

  מאמר

 .המדובר במאמר שמפורסם בכתב עת או בתוך ספר שהוא אוסף מאמרים



 מתוך אותו כתב עת או ספר במספר מאמריםאם יש צורך . ניתן לעשות שימוש במאמר בשלמותו
 .(כפי שפורט לעיל) בשימוש הוגן בספר יש לנהוג בכך כאילו מדובר –

לרבות נושא , 2017בשולי הדברים נעיר כי נקבע שההסכם ייבחן בין הצדדים מחדש בשנת 
 ניתן יהיה להעלות כל טענה מרגע –אם לא יוסכם על הארכה או הסכם חדש . השימוש ההוגן

 . סיום ההסכם ואילך מבלי שתהיה כל מחוייבות לקביעות שנקבעו בהסכם

 

 , לידיעתכם

 אורית ודלית , ניבה

 


