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משלוח תמונות חופשיות מהציבור להעלאה לערכים 

 ויקיפדיםהעברת אישורים לתמונות שהועלו על ידי 

העברת אישורים לתוכן שהועתק מאתרי אינטרנט 

יש כאלה שמנסים לשלוט  . פניות מהציבור לתיקון מידע בערכים

 .בתוכן של הערך

 מהוויקיפדיהפניות לקבלת אישור לשימוש בתמונות 

בקשות , איומים משפטיים, ויקיפדיםתלונות על : בנוסף מתקבלות

 ועוד בוויקיפדיהעבודה 



משלוח תמונות חופשיות מהציבור להעלאה לערכים 

העברת אישורים לתמונות שהועלו על ידי ויקיפדים 

העברת אישורים לתוכן שהועתק מאתרי אינטרנט 

יש כאלה שמנסים לשלוט  . פניות מהציבור לתיקון מידע בערכים

 .בתוכן של הערך

פניות לקבלת אישור לשימוש בתמונות מהוויקיפדיה 

בקשות , איומים משפטיים, תלונות על ויקיפדים: בנוסף מתקבלות

 עבודה בוויקיפדיה ועוד



ויקיפד יכול להעלות תמונות לוויקיפדיה ולוויקישיתוף: 

 תמונות שהוויקיפד צילם בעצמו. 1 

 תמונות שזכויות היוצרים בהן פגו. 2 

 רק     )על פי הכללים של שימוש הוגן , תמונות  בשימוש הוגן. 3 

 (לוויקיפדיה העברית          

תמונות חופשיות שקיבל העורך מבעל זכויות היוצרים להעלאה  . 4 
ובתנאי  , CC-BY-SAלוויקיפדיה ברישיון חופשי מתאים מסוג 

 שקיבל אישור מראש מבעל זכויות היוצרים להעלאה זאת

 

  

 



דף ההסבר בוויקיפדיה: 

  

  

 



   בכתבלפנות לבעל זכויות היוצרים ולבקש ממנו אישור יש . 1 

 ברישיון חופשי   לוויקיפדיההתמונה להעלאת     

  CC-BY-SA מסוג     

 לוויקישיתוףלאחר קבלת האישור בכתב יש להעלות את התמונה . 2 

 .פרטים אחרים בחלונית,  {{OTRS pending}}עם תבנית      

 

     

 

    



 (המשך)  

את האישור המקורי של בעל הזכויות לאחר מכן יש לשלוח . 3
עם קישור  " העבר"ל המתאימה באמצעות פעולת "לכתובת הדוא

 .  לכתובת האינטרנט של התמונה

 

גם לשלוח אישור בקובץ מצורף חתום על ידי בעל זכויות  ניתן    
 (לא קובץ וורד, חתום PDFקובץ בכתב צריך להיות קובץ )היוצרים 

 

    



 OTRS:ויקיפדיהמופיעים בדף 

 OTRS:ויקיפדיהקישור לדף 

permissions-he@wikimedia.org 

         

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:OTRS
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:OTRS
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:OTRS


 

לתת לתמונה שם ייחודי 

לציין את שמו של בעל זכויות היוצרים 

 (לעתים אין זהות)לציין ממי התקבלה התמונה 

לא לשכוח להכניס את הרישיון המתאים 

לא לשכוח לשייך לקטגוריה 

לא לשכוח להשלים  , תמונות לקטגוריה חדשה' אם מעלים מס

 את יצירת הקטגוריה



 

האישור נבדק אם הוא תקין 

נעשית גם  , במקרים שבהם התמונה נשלחת על ידי הצבור

אם סביר שהמצהיר הוא בעל זכויות  , בדיקה על פי התמונה

 היוצרים

 פעמים רבות נשלחות תמונות שהורדו מהאינטרנט   

האישור מקשר את . מתווסף האישור לתמונה, אם הכול תקין

 ונשלח אישור לפונה OTRSהתמונה לתכתובת במערכת 





 ויקיפדיהבדף OTRS יש קישור לנוסח  , בפרק המתאים

 גרמנית וצרפתית, אנגלית: האישור בשפות

 

 לנוסח באנגלית ראו הדף"Declaration of consent for 
all enquiries". 

 לנוסח בגרמנית ראו הדף"Textvorlagen". 

 לנוסח בצרפתית ראוAide:Republication/Courriel 

 

 

 



 למשל. חלק מהפניות זאת הזדמנות לקבל תמונות  נוספות: 

הביאה לקבלת תמונות , תמונה שנשלחה עבור מיכאל שטראוס

,  מחלבות יטבתה, מקס ברנר, גדי ליסין, עפרה שטראוס: של

 מכוורת יד מרדכי ומחלבת שטראוס

 על  , 1962תמונה שנשלחה עבור הצייר  צבי גלי  שנפטר בשנת

 18ומשלוח עוד , הביאה לעדכון פרטים חסרים בערך, ידי אחיו

גיליתי מאוחר יותר )תמונות  אישיות ותמונות של יצירות שלו 

 (שהאח נפטר כשנה לאחר משלוח התמונות



  תמונתו של יצחק שלו הגיע  מיואל הורוביץ מכרמיאל עם

 :  סיפור

במסגרת טיולים שיצחק שלו   70-התמונה צולמה בשנות ה

".  ש"טיולי טר"חבריו קראו לקבוצת הטיולים שלו . הדריך

 "טיולי רבנו שלו"

 



בנו נכנס  , השופט יוסף אלרון נבחר לבית המשפט העליון

הוא יצר  . הוויקיפדים ביקשו ממנו תמונה, לכתוב עליו ערך

ניצלתי את התכתובת  , קשר עם דוברות מערכת בתי המשפט

וקיבלנו , איתם לבקש אישור לכל התמונות באתר בתי המשפט

 . אישור גורף לנצח
 

 

 


