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 (פלגיאט)העתקות וגניבת דעת ספרותית 

 

לכל מקרה של העתקה וגניבת דעת ספרותית בכתיבת  ה רבה תייחס בחומרמ, החוג ללשון העברית

פסילת גילוי מקרים של העתקות וגניבת דעת ספרותית עשוי להביא ל . תרגילים ומבחנים, עבודות

 .הקורס והפנייה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית

 

, אנו מביאים לפניכם את הטבלה הבאה, כדי להבהיר באלו מקרים עליכם לציין את מקור המידע שלכם

(: http://kabayim.com/plagiarism.htm" )קביים"הלקוחה מתוך האתר 
1
 

 ?איך אפשר לדעת אם עליכם לציין מקור או לא

 מתי אין חובה לציין מקור מתי יש חובה לציין מקור

  כאשר משתמשים ברעיון או במלים

, כתב עת, ממאמר-של מישהו אחר 

, תוכנה, תכנית טלויזיה, סרט, אתר

פרסומת או כל , מכתב, שיר ,עיתון

  .מקור אחר

  כאשר משיגים מידע דרך ראיון אדם

  .אחר

  כאשר מעתיקים מילה במילה ממקור

  .אחר

 גרפים, כאשר משתמשים בתמונות, 

  .ודיאגרמות ממקור אחר, טבלאות

  כאשר משתמשים ברעיונות שמישהו

אחר נתן לכם תוך כדי שיחה בטלפון 

  .מייל-יפורומים או א, אטים'או דרך צ

 רעיונות או , כאשר כותבים על חוויות

  .תצפיות אישיות

  כאשר מציינים מסקנות שהסקתם

  .בעצמכם

  הגיון " )כללי"כאשר משתמשים בידע

 ('ידע מסורתי וכד, בריא

  כאשר מסכמים מידע שידוע ומקובל על

  .הרוב

  כאשר כותבים על תוצאות מחקר /

  .סקר אישי

 

 .כדי להסיר ספק באשר למקרים מתי עליכם לציין מקור, זהאנא קיראו את הכתוב באתר 

 

תלמידים רבים סבורים שמקורות . העתקה ממקורות באינטרנט התחום הפרוץ ביותר בעניין העתקות הוא

והעתקה מהם אינה בגדר העתקה , אינם נחשבים למקורות, כגון ויקיפדיה ואתרים אחרים, באינטרנט

מאתרים  מילה במילהולכן אנו מוצאים שעבודות רבות כוללות סעיפים רבים המועתקים . וגניבת דעת

כדי להבהיר את העניין הזה בצורה שאינה . ום הפנייה לאתר שממנו הם הועתקוללא ש, באינטרנט

בין אם הוא מודפס ובין אם הוא , העתקה מכל מקור שהוא: אני חוזרת ומדגישה, י פניםתמשתמעת לש
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ואין להעתיק מעבודות , אין להעתיק מויקיפדיה .אסורה לחלוטין( מקור אינטרנטי)מקור אלקטרוני 

אם אתם רוצים להיעזר במקור  .ומעבודות של אחרים בכלל, אות באינטרנטשל אחרים הנמצ

וכן לציין בצורה מפורשת את , במילים שלכםעליכם לקרוא את המקור ולסכם את הכתוב בו , מהאינטרנט

 (. כפי שצריך לעשות כשמסתמכים על כל מקור שהוא)שם האתר וכתובת האתר שעליהם אתם מסתמכים 

 

והעונש על כך הוא פסילת , (פלגיאט)עברה וגניבת דעת  שכל העתקה היא יםומדגיש יםשב ואנ

עונש שכזה יכול לגרום להארכת הלימודים . לוועדת המשמעת של האוניברסיטה הקורס ואף העלאה

חשוב  .ועוד להשעייה, לתשלום קנסות, לתשלום נוסף עבור קורסים נוספים, לתואר בסמסטר ואף יותר

 .האחריות על ההעתקה ותוצאותיה מוטלת על מי שהעתיקכי  הדגישל

 

 

 ,בברכה

 
 מאיר עירית

 ראש החוג


