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שימוש חוקי בתמונות

בין אם זה פרסום שיווקי רחב היקף או , בעת שימוש בתמונות לצרכים מקצועיים

.זכויות יוצריםשלא מפרים לוודא חייבים , ארגוניותלמטרות פנים 

.בתמונות במסגרת עבודתכםפתרונות חוקיים ודרכים נכונות לשימוש יוצגו במדריך זה 

.להשלכות כספיות כבדותאסור בתמונה עלול להביא שימוש -שימו לב 

.בתמונהלהשתמש אין, שמתעורר ספק לגבי תמונה מסוימתמקרה בכל 
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פתרונות לחיפוש והורדה חוקית

Flickr-מאגר תמונות של האוניברסיטה . 1

Shutterstock-מאגר תמונות בינלאומי . 2

מאגרי תמונות חינמיים ברשת. 3

כללים והנחיות נוספות. 4
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https://www.flickr.com/photos/barilan/collections
https://www.shutterstock.com/home


1.Flickr אילן-בר

מומלץ להתחיל את החיפוש במאגר התמונות של האוניברסיטה 

:Flickrבאתר האינטרנט 

https://www.flickr.com/photos/barilan/collections

.צולמו בקמפוס ועבור האוניברסיטה, התמונות אותנטיות ובלעדיות

,ניתן למצוא אלבומים לפי פקולטות וכן אלבומים כלליים של אירועים

.או שנים/מחולקים לפי נושאים ו-קמפוס והנהלה 

.מאגר זה מתעדכן באופן תקופתי בתמונות חדשות
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https://www.flickr.com/photos/barilan/collections
https://www.flickr.com/photos/barilan/collections


השקעה בתוכן באתר 
אילן-בר

ניהול מסע לקוח 
אוטומטי ועבודה עם 

דאטה

טיפול בנרשמים
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1.Flickr אילן-בר



השקעה בתוכן באתר 
אילן-בר

ניהול מסע לקוח 
אוטומטי ועבודה עם 

דאטה

טיפול בנרשמים
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1.Flickr אילן-בר

חתמו עלCampus Lifeהסטודנטים המצולמים באלבום *

כתב ויתור זכויות יוצרים וניתן להשתמש בתמונות אלו לשימוש מסחרי



השקעה בתוכן באתר 
אילן-בר

ניהול מסע לקוח 
אוטומטי ועבודה עם 

דאטה

טיפול בנרשמים
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1.Flickr אילן-בר

:ניתן להוריד אלבום שלם בלחיצה על האלבום ולחיצה על מקש ההורדה



השקעה בתוכן באתר 
אילן-בר

ניהול מסע לקוח 
אוטומטי ועבודה עם 

דאטה

טיפול בנרשמים
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1.Flickr אילן-בר

ההורדה  על מקש וללחוץ לעמוד התמונה להיכנס יחידה יש להורדת תמונה 

(:רזולוציה)ולבחור את איכות ההורדה 



Shutterstockמאגר תמונות . 2

.Shutterstockהאוניברסיטה רכשה מנוי שנתי במאגר התמונות 

.1.9.2020-בלפעול החל המנוי 

www.shutterstock.com: קישור למאגר

.יש לחפש כמשתמש חופשי. וסיסמהצורך בהזנת שם משתמש מחפשים תמונה במאגר אין כאשר 

. על מנת לחפש תמונות יש להזין את מילות החיפוש הרלוונטיות עבורכם

.מלווה בצילומי מסך, הבאים יש הסבר ופירוט בנושא החיפושבשקפים 

:  התמונה הנבחרת כבקשה במייל לכתובתהקישור של יש לשלוח את , שנמצאה תמונה רצויהלאחר 

image.bank@biu.ac.ilולציין לאיזה צורך נדרשת התמונה.

.נציג מדור אירועים ומיתוג ישיב למייל בצירוף התמונה המבוקשת
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http://www.shutterstock.com/
mailto:image.bank@biu.ac.il


כותרת המצגת 10











כותרת המצגת 15



כותרת המצגת







ShutterStock-מנוי ב . 2

בעבודתכם מול ספקי האוניברסיטה בעבודות גרפיקה ועיצוב

תוספת מחיראינם גובים יש לשים לב שהספקים 

.בעבור תמונה ממאגר זה או אחר

,כאשר עולה הצורך ברכישת תמונה עבור העיצוב הרלוונטי

יוריד את התמונה לבקשת הגרפיקאי או לבקשתכם  מהשיווק נציג 

.במסגרת המנוי של האוניברסיטה
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מאגרים חינמיים ברשת. 3
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לטובת  תמונות שניתן להשתמש בהן האינטרנט קיימות ברשת 
חשוב להקפיד על הכללים והמשמעויות הנלוותאך , מסחרישימוש 

.כאשר מפרסמים כל תמונה כזו

,למאגריםקישורים לנוחיותכם מובאים כאן מספר 
.יש לפעול בהתאם להערות השונות עבור כל מאגר

בחלק מהאתרים התמונות חייבות להופיע תוך כדי מתן קרדיט
.לצלם או ליוצר התמונה

(פוטושופ/פילטר/חיתוך)בחלק מהאתרים לא ניתן לערוך את התמונה 
.אלא חובה לפרסם אותה כמו שהיא



מאגר פופולרי
מותר לשימוש מסחרי וללא צורך במתן קרדיט

ShutterStockהאתר מציע גם אופציות לרכישת תמונות בתשלום מאתר -שימו    
ניתן לערוך את התמונות

אייקונים ותמונות, קבצי פוטושופ, מאגר ווקטורים
חובה לתת קרדיט ליוצר התמונה או הצלם

ShutterStockהאתר מציע גם אופציות לרכישת תמונות בתשלום מאתר -שימו    

.התמונות עם הכי הרבה הורדות, התמונות הכי נצפות, תמונות שהועלו היום: קטגוריות חיפוש שונות מהרגיל כגון
ShutterStockהאתר מציע גם אופציות לרכישת תמונות בתשלום מאתר -שימו     

ניתן לערוך את התמונות

.ולא כל התוצאות הן חינמיותiStockבתשלום מ פרימיוםכאן מוצעות תמונות -שימו     

אין צורך בקרדיט
ניתן לערוך את התמונות

אין צורך בקרדיט

לחצו על הלוגואים על מנת לעבור לאתר המבוקש

https://www.freepik.com/
https://stocksnap.io/
https://www.freeimages.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/


מאגרי התמונות לפי סדר עדיפויות-סיכום 

השקעה בתוכן באתר 
אילן-בר

ניהול מסע לקוח 
אוטומטי ועבודה עם 

דאטה

טיפול בנרשמים
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123

לחצו על הלוגואים על מנת לעבור לאתר המבוקש

https://www.freepik.com/
https://stocksnap.io/
https://www.freeimages.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.flickr.com/photos/barilan/collections
https://www.shutterstock.com/home
https://www.flickr.com/photos/barilan/collections


?ברצונכם להשתמש בתמונה מהרשת
החוקלעבור על לא יש להקפיד 

? מצאתם את התמונה בחיפוש בגוגל

.הצלם או יוצר התמונההיוצרים של לא שוללת את זכויות הימצאותה 

,לא כל התמונות חופשיות לשימוש?בויקיפדיהמצאתם את התמונה 

.  וגם התמונות המותרות מחייבות תנאים מסוימים לשימוש

.לצלם יש באופן אוטומטי זכויות יוצרים בה? אין סימול או איסור שימוש בתמונה

.הוא לא צריך לרשום את הזכות או לסמל אותה בדרך כלשהי

?לצלם כזושגם אתם יכולים לא מצאתם ייחוד בתמונה ואתם סבורים 

.מספיקה מידה קטנה של יצירתיות כדי לזכות את הצלם בזכות יוצרים

.מידת חשיפה ועוד, מסגור, זווית הצילום, למשל

?  עשיתם שימוש בתמונה בתום לב

.זכויות יוצריםהעובדה שהפרתם בטיעון זה כדי לשלול את אין 

?נתתם קרדיט לצלם או לאתר וחשבת שזה מספיק

.הפרת זכויות יוצריםמהווה בתמונהכל שימוש בלתי מורשה 
23

והנחיות נוספותכללים . 4.



יש לשים לב לפרטי הרישיון במאגר אליו נכנסתם ולסימונים מיוחדים של הגבלת שימוש  
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והנחיות נוספותכללים . 4.

https://thegrinder.co.il/wp-content/uploads/COPYRIGHT-SYMBOLS.jpg
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Creative Commons

ישנו מנגנון רישיונות מסודרים בנוסח קבוע המתיר את
השימוש בתמונות תחת תנאים קבועים הכלולים

 Creative Commonsתחתרישיונותבמספר סוגי 
(.CCובקיצור )

הסימולים יופיעו בלחיצה על התמונה באחד ממיזמי
.וויקימדיה

והנחיות נוספותכללים . 4.

:-CCסימולי רישיונות ה 

https://thegrinder.co.il/wp-content/uploads/CC-SYMBOLS1.jpg


יש להימנע משימוש בתמונות שמצאתם  

או תחת  ויקימדיהברשת ושאינן במיזמי 

.רישיונות מוכרים שלה

יש להימנע משימוש בתמונות שנמצאות  

בוויקיפדיה ומסומלות בסימול זכויות  

.בצבע אדום

יש להימנע משימוש בתמונות שמסומלות  

בסימול זכויות ירוק וכוללות תנאים לא  

.חד משמעיים של היוצר

יש להימנע משימוש בתמונות הכוללות סימול  

הגדרת המונח  ". לא לשימוש מסחרי"של 

.  חד משמעיתאיננה " שימוש מסחרי"

יש להימנע בשימוש בתמונות של קטינים  

ודמויות ציבוריות ולבדוק כל מקרה לגופו כי  

.ייתכן וקיימת הפרה של הזכות לפרטיות

.יד לתת קרדיט הולם ליוצר, כשנדרש

4

5

6

1

2

3
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נוספותוהנחיות סיכום כללים . 4.
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הנחיות מיתוג ומידע נוסף

,להנחיות ומידע כללי בנושאי גרפיקה ומיתוג חזותי

:הקישורלחצו על -נוספים להורדת ספר המותג ויישומים 

https://www1.biu.ac.il/visual-identity

במידה והנכם מעוניינים בחומרים שלא קיימים  
קפלןשלומית לפנות לניתן ,בעמוד הנחיות לזהות חזותית

03-5317337

Shlomit.kaplan@biu.ac.il

https://www1.biu.ac.il/visual-identity
mailto:Shlomit.kaplan@biu.ac.il
https://www1.biu.ac.il/visual-identity


!בהצלחה


