
 
 
 

   
 
 

 

 החוג ללשון העברית

 العبرية اللغة قسم

Department of Hebrew Language 

 

 10-2409454, פקס: 10-2409420. טל': 50913החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 

http://hebrew-language.haifa.ac.il 
 

 
 

 

                                                                        

     0202נובמבר  02   
 העתקות וגניבת דעת ספרותית )פלגיאט(

 

אנו חוזרים ומדגישים כי נתייחס בחומרה רבה )פסילת הקורס והפנייה לוועדת המשמעת 

 האוניברסיטאית( לכל מקרה של העתקה וגניבת דעת ספרותית בכתיבת עבודות, תרגילים ומבחנים. 

 

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

(: http://kabayim.com/plagiarism.htmמתוך האתר "קביים" )הלקוחה 
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 של

אתר, סרט, ממאמר, כתב עת, -מישהו אחר 

שיר, מכתב,  ,תכנית טלויזיה, תוכנה, עיתון

  .פרסומת או כל מקור אחר

 .כאשר משיגים מידע דרך ראיון אדם אחר 

* 

 כאשר מעתיקים מילה במילה ממקור אחר.  

 כאשר משתמשים בתמונות, גרפים, 

  .טבלאות, ודיאגרמות ממקור אחר

  כאשר משתמשים ברעיונות שמישהו אחר

שיחה בטלפון או דרך נתן לכם תוך כדי 

  .מייל-צ'אטים, פורומים או אי

  כאשר כותבים על חוויות, רעיונות או

  .תצפיות אישיות

 כאשר מציינים מסקנות שהסקתם בעצמכם.  

  כאשר משתמשים בידע "כללי" )הגיון

 בריא, ידע מסורתי וכד'(

  כאשר מסכמים מידע שידוע ומקובל על

  .הרוב

  סקר כאשר כותבים על תוצאות מחקר /

  .אישי

 

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

מקור מהאינטרנט הוא מקור לכל דבר, והעתקה ממנו ללא ציון המקור היא  –אנו חוזרים ומדגישים 

 העתקה לכל דבר. 

 

מקורות. אם הם מציינים את יש סטודנטים המעתיקים פסקאות שונות ואף עמודים שלמים מ שימו לב:*

את העבודות שלכם אתם המקור, התנהגות זו איננה בגדר פלגיאט, אך היא עדיין לא התנהלות תקינה. 

. הבאת ציטוט בתוך העבודה מוגבלת צריכים לכתוב במילים שלכם, ולא להעתיקן ממקורות אחרים

 למשפט עד כמה משפטים בלבד.
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