
 

 1 

 אינטרנט אתרי שללצורכי שימור  לעותקים לציבור לגישה ותנאים סייגים) הלאומית הספריה תקנות

 2018-ח"התשע(, בהם המצויות יצירות ושל

 – להלן) 20071-ח"התשס, הלאומית הספריה לחוק( 4()א)23 סעיף לפי סמכותי בתוקף 

 :אלה תקנות מתקינה אני, החינוך שר ובהסכמת(, החוק

 :אלה בתקנות  .1 הגדרות

 שם כמחזיק המתחם שמות במרשם שרשום מי –" אינטרנט אתר בעל"  

, מי שקיבל אתר-בתת מדובר ואם, האינטרנט אתר פועל בו המתחם

 מאת בעל האתר את הזכות הבלעדית להפעילו;

 ;כמשמעותה בחוק הלאומיתהספריה  –" "הספריה

 פקודת: אלה  מחוקים יותר או אחד לפי הפרה -" רוחני קניין זכות הפרת"  

 וציונים מקור כינויי הגנת חוק; 19262, והמדגמים הפטנטים

 פקודת; 19674-ז"התשכ, הפטנטים חוק; 19653-ה"התשכ, גאוגרפיים

 של מטפחים זכות חוק; 19725-ב"התשל[, חדש נוסח] מסחר סימני

, ומשדרים מבצעים זכויות חוק; 19736-ג"התשל, צמחים זני

 להגנת חוק; 19998-ט"התשנ מסחריות עוולות חוק; 19847-ד"התשמ

, יוצרים זכות חוק; 19999-ס"התש, משולבים מעגלים

 ;201711-חוק העיצובים, התשע"ז ;200710-ח"התשס

 ;בחוק כהגדרתם –" ציבורית ספריה", "גבוהה להשכלה מוסד"  

 באתר המצויה יצירה של או אינטרנט אתרמ דף של עותק –" פריט"  

  ;לחוק( 4()א)23 סעיף לפי שנעשה ,אינטרנט

 לציבור גישה

 לפריטים

פריטים שהועתקו לצרכי שימור הספריה תנגיש לציבור באמצעים שלהלן  2 .2

 לארכיון האינטרנט של הספריה, ובכפוף להוראות תקנות אלה:

 ;הספריה של מושבה בבניין (1)  

 מוסד של לספריה או ציבורית לספריה השייכות מחשב בעמדות (2)  

 ; בשטחן והנמצאות גבוהה להשכלה

                                                                    
  .50' עמ, ח"התשס ח"ס1
 .1076( א, )1053( ע' )עמ', ב כרך, י"א חוקי 2
 .186' עמ, ה"התשכ ח"ס 3
 .148' עמ, ז"התשכ ח"ס 4
 .511' עמ, 26 חדש נוסח, ישראל מדינת דיני 5
 .272' עמ, ג"התשל ח"ס 6
 .157' עמ, ד"התשמ ח"ס 7
 .146' עמ, ט"התשנ ח"ס 8
 .42' עמ, ס"התש ח"ס 9

 .34' עמ, ח"התשס ח"ס 10
 .1176ס"ח התשע"ז, עמ'  11
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 האינטרנט באתר -או מדיה המונית אחרת  האינטרנט רשת באמצעות (3)  

 ;שלספריה שליטה לגביו אחר ייעודי אתר או חשבוןב או הספריה של

 גישה הגבלת

לפריטים על פי 

  קובץ או הודעה

 ומדיה המונית אחרת האינטרנט רשת באמצעות את הגישה תחסום הספריה   .3

 כאמור קובץ מותקןאתר עליו מהמועתקים  פריטיםל (,3)2 בתקנה כאמור

הודעה  ולגבי שנשלחהשהועתקו מאתר לפריטים או  (1)(ב)6 משנה בתקנת

 .(2)(ב)6כאמור בסעיף 

לפריט  גישה הגבלת

  על פי בקשה 

 שהוא לפריט להגביל את הגישה בבקשה לספריה לפנות רשאי אדם (א)  .4

 בהתאם הבקשה את תבחן הספריה; להלן המפורטיםאחד מ של עותק

  .בסעיף זה לאמור

יגביל  כי מתקיים בפריט אחד מהמפורטים להלן, הכללי מצא המנהל  (ב)

( 3)או (  2לפי פסקאות ), הגישה אליו מחוץ לבניין מושבה של הספריה את

 :2 הלתקנ

 על תהיה זה ןבעניי פנייה; והוסר, בטעות פורסם שתוכנו פריט (1)   

 הגישה הגבלת כיששוכנע המנהל הכללי  ובלבד, בלבד האתר בעל ידי

 לציבורהציבורי שבהנגשתו  אינטרסלבשים לב  לרבות, חוצהנ

הצפויה ובשים לב למידת החשש לפגיעה  האינטרנט ארכיון באמצעות

 ;נגשתו ועוצמתה של פגיעה זומשך המה

 כל לפי עבירה מהווים פרסומו או תוכנו כי לגביו שנטעןפריט  (2)

, לרבות חוצהננהל הכללי כי הגבלת הגישה ובלבד ששוכנע המ, דין

בשים לב בין היתר לאינטרס הציבורי שבהנגשתו לציבור באמצעות 

המשך מ הצפויההחשש לפגיעה  למידתלב  ובשיםארכיון האינטרנט 

יקח בחשבון  האם הפריט הוסר על כן ו, זו  פגיעה של ועוצמתה הנגשתו

  ;ידי בעל האתר 

 אדם כלפי עוולה מהווים פרסומו או תוכנו כי לגביו שנטען פריט (3)   

ובלבד ששוכנע המנהל הכללי כי הגבלת , רוחני יןיזכות קנ תאו הפר

הגישה נחוצה, לרבות בשים לב בין היתר לאינטרס הציבורי שבהנגשתו 

לציבור באמצעות ארכיון האינטרנט ובשים לב למידת החשש לפגיעה 

הנגשתו ועוצמתה של פגיעה זו וכן יקח בחשבון  האם משך הצפויה מ

 . הפריט הוסר על ידי בעל האתר

המנהל הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה )א( לגבי פריט שמצא  (ג)  

מחוץ לבניין  אליו הגישה יגביל את, ןללה מהמפורטים אחד הואכי הכללי 

 :2, לפי תקנה הספריה של מושבה בבניין םגמושבה של הספריה ו

בהתאם לקביעה , לפי דין בהחזקה אסור תוכן בו שמופיע פריט (1)   

  .משפט בית שקבע
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להסירו  שלא לפרסמו אומפורשת  הוראה לגביו שניתנה פריט (2)   

 את להגביל או של הספריה מארכיון האינטרנטמאתר האינטרנט או 

 מאת ,באתר האינטרנט או בארכיון האינטרנט של הספריה אליו הגישה

הצנזורה, כמשמעותה לפי תקנות  מאתהוראה מפורשת  או משפט בית

 . פרסום או להורות על הסרת פרסוםלאסור  1945ההגנה )שעת חירום(, 

 אשר מידע בו מופיעואשר פריט עיתונאי או חדשותי  שאינו פריט (3)

לגבי ענייניו הפרטיים של חובת סודיות הקבועה בדין פורסם תוך הפרת 

, חדשותי או עיתונאי פרסום במסגרת פורסם לא זה מידעש בלבדו, אדם

בשים לב, בין היתר, והמנהל הכללי שוכנע כי הגבלת הגישה נחוצה, 

לאינטרס הציבורי שבהנגשתו לציבור באמצעות ארכיון האינטרנט, 

 ולעוצמת הפגיעה הצפויה מהמשך הנגשתו.

או  פריט שנטען לגביו שתכנו או פרסומו מהווים עוולה או עבירה (4)

ועל אף שלא ניתנה החלטה בעניינם על ידי בית , רוחני זכות קניין  תהפר

יו כי בנסיבותהכללי המנהל והכל אם השתכנע , המשפט או הצנזורה

נדרשת הגבלת גישה אליו גם בבניין מושבה של  העניין של החריגות

ובלבד ששוכנע המנהל הכללי כי הגבלת הגישה נחוצה , הספריה

ונדרשת, לרבות בשים לב בין היתר לאינטרס הציבורי שבהנגשתו 

חשש לפגיעה לציבור באמצעות ארכיון האינטרנט ובשים לב למידת ה

הצפויה מהנגשתו לציבור ועוצמתה של פגיעה צפויה זו וכן יקח בחשבון  

  האם הפריט הוסר על ידי בעל האתר

 כאמור ותבבקש לטיפוליורה על הסדרים וכללים  הכללי המנהל (ד)  

 :אלה להוראות בהתאם והכל(, א) משנה בתקנת

 טופס באמצעות לספריה תוגש( א) משנה בתקנת כאמור בקשה (1)   

ותכלול מידע  שלה האינטרנט באתר תפרסם שהספריה אלקטרוני פנייה

 ;המבסס את פרטי הבקשה ותימוכין לה

עד להחלטה בבקשה, תיחסם הגישה מחוץ לבניין מושבה של  (2)   

, (, לפריט אליו התייחסה הבקשה3)-ו (2)פסקאות  2תקנה הספריה, לפי 

 עד להחלטה בבקשה, ,להתיר את העיוןהכללי מנהל האלא אם החליט 

יום  30החלטת הספריה תתקבל בתוך  ;[(6בהתאם להוראות פסקה )]

     ;ורשאית היא להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים בלבד

האפשר,  לבעל  , במידתהספריה תבחן את הבקשה לאחר שנתנה (3)   

 הספריה בוסיראפשרות להתייחס לבקשה; ]הפריט[ ולמפרסם האתר 

ותשלח גם לבעל  לפונה תשלחש [תמנומק] בהחלטה יהיה, לבקשה

 ;, במידת האפשרולמפרסם האתר
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 פניותב החלטותיה על הודעההספריה  תפרסם ייםלחודש אחת (4)   

, ובלבד שאם הוגבלה הגישה לפריט כאמור, לא זו תקנה לפי שהתקבלו

משום פרסום המידע שבגינו הוגבלה  תכלול ההודעה פרטים שיש בהם

 שניתנה יםפריטהוראות תקנה זו לא יחולו על  ;אל הפריט הגישה

הצנזורה, כמשמעותה לפי תקנות ההגנה מאת מפורשת  הוראה הםלגבי

 לאסור פרסום או להורות על הסרת פרסום. 1945)שעת חירום(, 

החלטותיה בפניות את  לעת מעת לבחון רשאית הספריה (5)   

ובכלל זאת , מיוזמתה או לבקשת כל אדם, שהתקבלו לפי תקנה זו

 תמציא וכן הגופים המייצגים את עניינו של ציבור משתמשי הספריה

, )א(4 סעיף לפי כמשמעותו לפונה המחודשת הבחינה בדבר הודעה

, ותציע להם ]הפריט[ ולמפרסם גם לבעל האתר –האפשר במידת ו

 כאילו כך על תודיע, הספריה החלטת שונתה; להעביר התייחסותם

 ;חדשה החלטה הייתה

 לפי תמוגבל אליהם שהגישה פריטיםל גישהל סדריםו תנאים (6)   

עמדות מחשב פריטים שהוגבלה אליהם גישה ב , ובלבד שלענייןזו התקנ

השייכות לספריה ציבורית או לספריה של מוסד להשכלה גבוהה 

פריטים שהוגבלה או כאמור בתקנת משנה )ב(  בשטחןוהנמצאות 

(, גכאמור בתקנת משנה )אליהם גישה בבניין מושבה של הספריה 

או לקבוצת ] או למוסד [לקבוצת בני אדם]לאדם, גישה התתאפשר 

ה יעל פי בקשה פרטנית בלבד, למטרה ממטרות הספרי, [מוסדות

, לחוק 3ותפקידיה כאמור בסעיף  לחוק 2הלאומית כאמור בסעיף 

הטעמים  לאורהנדרשים  הסדריםה ובכפוף לקביעתם בידי הספריה של

 .שעמדו ביסוד הגבלת הגישה

, סביריםשהדבר ניתן מן הבחינה הטכנולוגית, באמצעים  ככל (7)

, בו מתקיים אחד פריטחלק מן הל זו תקנה לפי הגישה תוגבל

)ג(, בלבד, כך שתותר הגישה לשאר חלקי -מהמפורטים בסעיף קטן )ב( ו

ים נכללים פרסומים אחרים שלא מתקיימדף אינטרנט הפריט, כאשר ב

 .(בהם אחד מהמפורטים בסעיף קטן )ב( או )ג

יט שהוגבלה הגישה אליו לפי תקנות אלה, או לפי קביעת מנהל רפ  ()א  .5 הרשומה הקטלוגית 

הגישה  הודעה בדבר תנאיעם בקטלוג לחוק, יופיע  22הספריה לפי סעיף 

שום פרסום המידע מ תכלול פרטים שיש בהםלא , ובלבד שהודעה זו ואלי

 .לפריט הוגבלה הגישהשבגינו 
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הספריה רשאית לאפשר למנועי חיפוש אינטרנטיים חיצוניים גישה )ב(   

לפריטים בארכיון האינטרנט, ובלבד שההפניה לפריט בידי מנוע חיפוש 

כאמור תיעשה ככל הניתן על דרך של הפניה לאתר הספריה בלבד, ללא 

 חיצוני כאמור. פרסום פירוט התוכן שבפריט או חלקו על גבי מנוע חיפוש

מפורשת  הוראה הםלגבי שניתנה יםפריטעל  וחוליהוראות תקנה זו לא )ג(   

לאסור  1945הצנזורה, כמשמעותה לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, מאת 

 פרסום או להורות על הסרת פרסום.

 האינטרנט באתר הודעה, לשנה אחת, תפרסם הלאומית פריההס (א) .6 הודעה שנתית  

 כללים  ל זאתובכל, לחוק( 4()א)23 סעיף לפי פעילותה בדבר שלה

 . 4 -ו 3ות תקנ לפי הכללי המנהל שייקבע והסדרים

 הספריה: ל וכאמור בפסקה )א( תכל הודעהב (ב)  

, ממנו בחלק או, אינטרנט באתר התקנתו אשר לקובץהפנייה  (1)

 לפריטים גישה תאפשר לא הלאומית הספריה כי בטיחת

ומדיה  האינטרנט רשת באמצעות ,הותקן עליו מהחלק שהועתקו

 ;3 תקנה, בהתאם להוראות (3)2המונית אחרת כאמור בתקנה 

 .לשנה משנה שונה יהיה שהקובץ ואפשר

להודיע לספריה כי הוא מבקש  בעל אתרל המאפשר טופס  (2)

 קובץלראות את האתר כאתר שהותקן עליו או על חלק ממנו 

שר א (, ולרבות להודיע כאמור לגבי אתר 1כאמור בפסקה )

( לחוק לפני 4)א()23פריטים בו הועתקו לצרכי שימור לפי סעיף 

 לענין, פריטים קודמים( –להלן )  תחילת תוקפן של תקנות אלה

או מתאריך שכלל  כולםכאמור,  שהועתקו הקודמים הפריטים

 בבקשתו.

 לתחולת סייג

 התקנות

בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מסמכותו של המנהל הכללי לקבוע  אין  .7

, תנאים וסייגים, לפריטים לענין גישה לציבורלחוק  22לפי סעיף כללים 

הגבלות נוספות על ההגבלות לרבות הטלת , 2באמצעים המנויים בתקנה 

בהוראות  , ואיןהמנויות בתקנות אלה, והכל בכפוף להוראות תקנות אלה

לספריה או לאדם דין  לפילגרוע מן השימושים המותרים   כדי תקנות אלה

 .ביצירה או אחר באתר

י ר ב ר ד ב ס  ה

 כללי

הלאומית של  ספריההמטרותיה של , "(חוק"ה)להלן:  2007-תשס"חהבהתאם לחוק הספריה הלאומית, 

ובזיקה לארץ מורשת ותרבות בכלל,  טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, שימור,איסוף, "הן: מדינת ישראל 

הלאומית בע"מ )חל"צ( )להלן:  ספריהה לחוק(. 3" )סעיף ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט
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 לדורות הבאים ולהנגשתם לקהל הרחב. המצויים אצלה פועלת לשימור האוספים "( הספריה"

( לחוק  4)23סעיף . ן ומידעכופלטפורמת פרסום מרכזית של תבעשורים האחרונים הפכה רשת האינטרנט ל

ארכיון יצירות המצויות בהם )להלן: " ואאתרי אינטרנט  ,לצרכי שימורלהעתיק,  ספריהלמתיר 

לארכוב שיטתי של מרחב האינטרנט הישראלי ושל אתרי  ספריהפועלת הובהתאם לכך  "(האינטרנט

 . שלה אינטרנט נוספים הכוללים תוכן רלוונטי לאוספי הליבה

( לחוק קובע כי מתן גישה לציבור לארכיון האינטרנט תהיה כפופה לתנאים וסייגים שיקבעו 4)23סעיף 

יקבעו בהתחשב, בין השאר, בהשפעתן על  אלהידי שר המשפטים, בהסכמת שר החינוך, וכי הוראות ב

לאפשר ( לחוק קובע כי לצורך השגת מטרותיה, על הספריה "2)4סעיף בעלי זכות היוצרים ביצירות. 

בין השאר, באמצעים  נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספריה, בישראל ומחוצה לה, לציבור,

לאחר התייעצות עם  המנהל הכללי של החברה,: "כיקובע )א( לחוק 22. סעיף "טכנולוגיים מתקדמים

 ן,ככל הנית יגבש כללים במגמה לאפשר לציבור, ובאישור הדירקטוריון, ככל שמונה, המנהל האקדמי,

מתן גישה פתוחה ושוויונית ". נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספריה, בהתאם לעקרונות של שוויון

הוא כלי חשוב למימוש חופש  לארכיון האינטרנט והעמדתו לרשות כלל הציבור ברשת האינטרנט, 

 בחיפוש באינטרנט. עם חלוף הזמן מצומצמתהביטוי, ובפרט בנוגע לתכנים שהנגישות אליהם 

 ושל אינטרנט אתרי של לעותקים לציבור לגישה ותנאים סייגים) הלאומית הספריה תקנותפי הצעת על 

ארכיון לציבור ל תאפשר גישה ספריה, ה"(התקנות)להלן: " 2017-ח"התשע(, בהם המצויות יצירות

, למעט אם האינטרנט אפשר גישה חופשית לפריטים בארכיוןתו ,רשת האינטרנטאמצעות האינטרנט ב

הודיע שאינו מעוניין לאפשר גישה חופשית לתוכן שהועתק מהאתר. במקרה זה תמשיך מסוים בעל אתר 

הלאומית וכן ממסופים בספריות ציבוריות  ספריהלאפשר גישה לארכיון האינטרנט מתוך בניין ה ספריהה

 ובספריות של מוסדות להשכלה גבוהה. 

תדון בבקשות להגבלת הגישה לפריט במקרים בהם קיים חשש שתוכנו או פרסומו של  ספריההבנוסף, 

ו/או  , כגון פגיעה בפרטיות או פרסום לשון הרע,הפריט מהווים עבירה לפי כל דין ו/או עוולה כלפי אדם

ל ו/או במקרה ש לגבי ענייניו הפרטיים של אדם הפרה של זכות קניין רוחני ו/או הפרה של חובת סודיות

בהתאם  תגביל את הגישה לפריט בהתאם להוראהאף  ספריהטעות בפרסום שהוסר על ידי בעל האתר. ה

שיקול דעת האם להגביל את יהיה מנהל ל של בית משפט או של הצנזורה הצבאית. לסמכויותיהם בדין

ה , ובמקרים מסוימים תוגבל הגישהגישה לפריט באמצעות רשת האינטרנט או אף מהמסופים האמורים

 ., כמפורט להלןבמקום מושבה של הספריהגם לפריט 

מוגדרים לצרכי התקנות   אינטרנט באתר המצויה יצירה של או אינטרנט מאתר דף של עותק 1תקנה 

 ".פריטכ"

תאפשר גישה חופשית לפריטים מארכיון האינטרנט ברשת האינטרנט למעט חריגים  ספריהה 2תקנה 

הגישה לפריט ברמה הראשונה, הקבועים בתקנות. מוצע להגדיר שלוש רמות גישה לפריט: 

 ןמתוך בנייהגישה לפריט תתאפשר ברמה השנייה, ; בלבד ספריהתתאפשר מתוך בניין ה

ציבוריות ובספריות של מוסדות להשכלה גבוהה;  בספריות תמעמדות מחשב ייעודיוהספריה ו
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הגישה לפריט תתאפשר ללא מגבלות באמצעות רשת האינטרנט באתר ברמה השלישית, 

 .ספריההאינטרנט של ה

 ספריהלא תאפשר גישה לפריט באמצעות רשת האינטרנט אם בעל האתר הודיע ל ספריהה 3תקנה 

באחת משתי דרכים: התקנה של  ספריהשאינו מעוניין בהנגשה זו. הודעת בעל האתר תימסר ל

או באמצעות מילוי  ספריהקובץ מיוחד באתר האינטרנט אשר יסופק לבעל האתר על ידי ה

על  להודיע מראש. התקנת הקובץ תאפשר לבעל האתר ספריהטופס הודעה ייעודי ושליחתו ל

הנגשה חופשית של דפים ויצירות מהאתר שבבעלותו שיועתקו על ידי כך שאינו מעוניין לאפשר 

המתייחסת לעותקים של דפים  הודעה בדיעבד(. Out-Optלאחר מועד התקנת הקובץ ) ספריהה

לפני מועד התקנת הקובץ תתאפשר באמצעות מילוי טופס  ספריהויצירות אשר נוצרו על ידי ה

הספריה רמת קבלה הודעה כאמור לעיל, תאפשר )הודעה והסרה(. הת ספריהייעודי ושליחתו ל

וכן באמצעות מסופים המוצבים בספריות  ספריהמתוך בניין ה)גישה לארכיון גישה שנייה 

ברשת האינטרנט,  לארכיון הספריה . למעט הגבלת הגישה(ציבוריות ובמוסדות השכלה גבוהה

. המנגנון המוצע מאזן בין בעל האתר אינו רשאי להורות על הגבלות נוספות של הגישה לארכיון

או האינטרסים  יוזכויות, לרבות באשר ללשלוט בתכנים שפרסם באתר אינטרס בעל האתר

ובין האינטרס הציבורי לאפשר גישה לארכיון האינטרנט  אם ישנן, או בתוכנו באתר יםניייהקנ

 לצרכי מחקר וחופש המידע.

ות תקנ

 -)א( 4

 )ב( 4

להצדיק מניעת גישה לפריט באמצעות מסופים  שעשוייםשלושה מקרים  ותמגדירהתקנות 

פנייה של בעל בספריות ציבוריות ומוסדות השכלה גבוהה ו/או באמצעות רשת האינטרנט: 

ביחס  ספריהפנייה של אדם ל; שתוכנו פורסם בטעות, והוסר ביחס לפריט ספריהלהאתר 

 ספריהפנייה של אדם ל; דיןתוכנו או פרסומו מהווים עבירה לפי כל  שנטען לגביו כיפריט ל

או הפרת זכות קניין  אדם כלפיעוולה שנטען לגביו כי תוכנו או פרסומו מהווים  פריטביחס 

חסימת הגישה לפריט  מצדיקיםמקרים אלה אינם בהתאם לתקנות המוצעות, ככלל, . רוחני

כפופה מוצע כי ההחלטה על חסימת הגישה לפריט כאמור לעיל תהיה  .ספריהמתוך בניין ה

אשר ישקול האם ההגבלה נחוצה ומהי מידת הפגיעה הצפויה   ספריהשל מנהל השיקול דעת ל

הפגיעה הצפויה מהמשך עוצמת המידע אל מול הגישה אל יחסם תלאינטרס הציבורי אם 

 הנגשתו.

ה תקנ

 )ג( 4

: תקנה ספריהמתוך בניין ה אףגישה לפריט,  מניעת המחייביםהסעיף מגדיר שני מקרים 

ניתנה הוראה  –( 2)ג()4;  תקנה בדין ובהתאם לסמכויותיבית משפט החלטה של  -( 1())ג4

איסור על  , בהתאם לסמכויותיהם בדין, בית משפט או הצנזורה הצבאיתמפורשת מטעם 

 .ספריהמנהל השל שיקול דעת אלה לא יצריכו מקרים  .מור לעילכאפרסום  

להצדיק מניעת גישה לפריט הן מתוך בניין  שעשוייםכמו כן מוגדרים שני מקרים נוספים 

פנייה  -( 3)ג()4תקנה  :כאמור מוסמכת של רשותבהיעדר החלטה והן מחוצה לו אף  ספריהה

פורסם תוך הפרת חובת סודיות לגבי ענייניו שנטען לגביו כי  ביחס לפריט ספריהשל אדם ל

 פרסום במסגרת פורסם לא זה מידעתחול רק אם  מניעת הגישה כאמור .הפרטיים של אדם

 .()ב4בדומה למוגדר בתקנה  ספריהלשיקול דעת מנהל ה פהכפו, והיא חדשותי או עיתונאי
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כנו או פרסומו מהווים ותשנטען לגביו  ביחס לפריט ספריהנייה של אדם לפ - (4)ג()4תקנה 

בדומה  ספריה. מקרה זה כפוף לשיקול דעת מנהל העוולה או עבירה או הפרת זכות קניין רוחני

)ב( בתוספת אחת לפיה צריכות להתקיים נסיבות חריגות אשר יצדיקו את 4למוגדר בתקנה 

 .הספריה בנייןמהגבלת הגישה 

תקנה 

 )ד(4

מוצעים הסדרים הנוגעים לבקשה להגבלת הגישה לפריט. הפנייה תיעשה באמצעות טופס 

את הגישה לפריט למעט גישה מתוך בניין  ספריהאלקטרוני. מיד עם קבלת הבקשה תחסום ה

. בעת ביחס לבקשה ספריהלהחלטת מנהל ה. הגבלת הגישה כאמור תישאר בתוקף עד ספריהה

בחינת הבקשה תינתן, במידת האפשר, לבעל האתר ולמפרסם הפריט, אפשרות להתייחס 

חת תשלח הודעה על החלטתה לפונה, לבעל האתר ולמפרסם וכן תפרסם א ספריהלבקשה. ה

בכל הנוגע לפריטים שלגביהם נאסר הפרסום על ידי הצנזורה לחודשיים הודעה על החלטותיה. 

לאיזכור  , שם קיים איסור עצמאי1945לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  98הוראות תקנה נוכח 

 העובדה שפריט מסוים נאסר לפרסום על ידי הצנזורה, ישנו איסור על פרסום החלטה זו.

יקבע  ספריהחון מחדש החלטות ביחס לבקשות שהתקבלו בעבר. מנהל הרשאית לב ספריהה

כללים ביחס לטיפול בבקשה פרטנית לאפשר עיון בפריט שהגישה אליו הוגבלה על פי תקנות 

אלה. במידת האפשר, הגבלת הגישה לפריט, תבוצע ביחס לחלק מהפריט שאליו מבוססת 

מונע גישה לפריט באופן מוחלט שכן מתווה זה משקף איזון ראוי אשר מחד אינו  הבקשה.

ואף נותרת גישה אליו באמצעות הספריה שלא דרך אתר  הפריט נמצא במרחב האינטרנטי

האינטרנט; מנגד, בחסימת הפריט, הספריה שומרת על האינטרס הציבורי שלא לפרסם תכנים 

  שעלולים להפר את הדין.

 

תקנה 

 )א(5

 ג של ארכיון האינטרנט.מידע על הגבלת הגישה לפריט יופיע בקטלו

תקנה 

 )ב(5

תהיה רשאית לחשוף את ארכיון האינטרנט למנועי חיפוש חיצוניים )שאינם מופעלים   ספריהה

אלא  עצמו לפריטככל הניתן,  ,ישירות  ( ובלבד שהקישור שיינתן לא יובילספריהמתוך אתר ה

. המגבלה המוצעת נועדה למנוע מצב שבו במנוע החיפוש ספריהלאתר ארכיון האינטרנט ב

דפים לבין  עצמו האינטרנטאתר ב המצויים"חיים" החיצוני לא תהיה אבחנה בין דפים 

. בנוסף, הואיל וארכיון של הספריה ונשמרו בארכיון האינטרנטבעבר שהועתקו מהאתר 

ועלול לכלול פרסומים  האינטרנט כולל מידע היסטורי שכבר אינו זמין באתרי האינטרנט,

חשיפה ל  יש לנקוט בזהירות ביחס פוגעניים מסוגים שונים שכבר אינם זמינים באופן אחר, 

"מקרית" לתוכנו של מידע מסוג זה באמצעות חיפוש אקראי במנועי חיפוש אינטרנטיים 

ומה . לכן, בדכלליים, תוך מתן אפשרות גלישה לאתר לגולש המעוניין ספציפית במידע מסוג זה

ההסדר המוצע מאפשר גישה לפריטים למנועי חיפוש  לארכיוני אינטרנט אחרים בעולם,

גישה ישירה ללא  ,הספריהגישה לפריט  באמצעות אתר חיצוניים, אולם קובע העדפה למתן 

 .חיצוניהחיפוש השבפריט על גבי מנוע  תוכןל
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את הכללים וההסדרים הנדרשים לפי  תפרסם פעם בשנה באתר האינטרנט שלה ספריהה 6תקנה 

תקנות אלה. בהודעה זו יפורסמו בין היתר: הפנייה להתקנת קובץ שבעל אתר רשאי להתקינו 

ארכיון האתר בפריטים המועתקים משאינו מעוניין לאפשר גישה ל ספריהעל מנת להודיע ל

 ספריהע ל; וכן טופס ההודעה באמצעותו יוכל בעל אתר להודי3אינטרנט כאמור בתקנה ה

האינטרנט, כאשר הפריטים ארכיון פריטים המועתקים מהאתר בשהוא מבקש להגביל גישה ל

 .3לפני מועד כניסתן לתוקף של התקנות ו/או לפני שהותקן קובץ כמפורט בתקנה  והועתק

לקבוע מגבלות נוספות על גישה לפריטים  ספריהתקנות אלה אינן גורעות מסמכות מנהל ה 7תקנה 

תהיה רשאית לבצע שימוש אחר  ספריה. הספריהאו מתוך בניין ה ספריהאתר הבאמצעות 

 בפריט, ככל שזה מותר לה על פי דין ותקנות אלה אינן גורעות מן השימוש המותר כאמור.

  


