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הגשת תרגילי בית וטיפול בהעתקות  :4נוהל 

 – לקבל ציון סופי בקורסם ציון על מנת בהולקבל  במקצוע חובה להגיש את כל התרגילים .1

 .הסילבוסים בכל תוגדר במפורשזו  מדיניות

 .יש להגיש את התרגילים בשעת ההרצאה או התרגול .2

 .של צוות הקורס או בשעות הקבלה, בשעת התרגול, התרגולים יוחזרו בשעת ההרצאה .3

 .מתרגל הקורס/חריגות מתאריך היעד יתואמו עם מרצה. לכל תרגיל יוגדר תאריך יעד להגשה .4

, ('וכו, מחלה, מילואים, כגון)שאינם יכולים להגיש תרגיל בשל סיבות מוצדקות  סטודנטיםעבור  .5

או , ופיתרגיל חל ,ית מועד ההגשהדחי: דעתוסידור מיוחד לפי שיקול  יחליט מרצה הקורס על

 .תרגיל עם אפשרות לגשת לבחינההפטור מ

.  מיון רב מדי בין חלקים של שתי עבודות או יותרעתקה מוגדרת כדה .6

i. העתקה . כל אחד מחברי הצוות שהגיש עבודה אחראי על כל חלקי העבודה שהוגשו

 לא –הקבוצה המגישה את התרגיל  לכלתגרור אוטומטית אי מתן ציון על התרגיל 

ים שמסבירים שההעתקה נעשתה בשאלה שעליה היה אחראי רק אחד יתקבלו טיעונ

 .מחברי הצוות

ii.  צוותים שונים יכולים להתייעץ זה בזה אך לא יכולים לפתור את הפרטים המדויקים של

עבודות שהתקבלו מצוותים שונים וכוללות פתרונות דומים יתר על . התרגיל ביחד

 .המידה המעידים על כך שהעבודה נעשתה בשיתוף פעולה בין צוותים ייחשבו כהעתקה

 :כ העתקה בנסיבות מחמירות תוגדר .7

i. "העתקה ללא ידיעת המועתק –תרגיל " תגניב. 

ii. אירוע חוזר לאותו סטודנט. 

iii. ה באינטרנט/או שמופיע או עבודה שהוגשו בעבר/הגשת תרגיל ו. 

iv. טנעבודה עבור הסטוד/תשלום למישהו הכותב תרגיל. 

 :טיפול במקרה של העתקה .8

i.  בתרגיל והערה בתיק האישי  0תגרור ציון ( שלא בנסיבות מחמירות" )רגילה"העתקה

 (.בהמשך 9סעיף )

ii.  8למרות האמור בסעיף (i) ,הסטודנט יוכל לבחור לעמוד בפני וועדת משמעת. 

iii. כל מקרה של העתקה בנסיבות מחמירות יועבר לטיפול וועדת משמעת. 

iv.  (בעיות משמעת מיוחדותכמו גם מקרים של )העתקה של כל מקרה החוג רשאי לפרסם 

 אופי המקרה ,החוג בציון שם המקצוע של( הפיסיים והאלקטרוניים)על לוחות המודעות 

.  אולם ללא חשיפת שמות המעורבים, ואופן הטיפול

,  לרבות מקרי העתקה, מידע על בקשות ובעיות סטודנטים לויכלשמסד נתונים  נהלהחוג י .9

רישות ד, 'מועדי גלדרישות , (התחצפות ברורה למורה –לדוגמא )בעיות משמעת מיוחדות 

. 'וכו, החורגות מהמקובל
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i. מסד זה יאובטח על מנת לשמור על פרטיות המידע .

ii. לסטודנט ידווח כי נרשמה הערה בתיקי החוג .

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


