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הצהרה על מקוריות העבודה
הכנת עבודה נועדה לאפשר לסטודנט ליישם את הידע והמיומנות שרכש עד אז.
בעבודה צריכים לבוא לידי ביטוי כישוריו האקדמיים .בין היתר :יכולת קריאה והבנה של טקסטים מדעיים,
אינטגרציה של סוגי ידע שונים ,חשיבה ביקורתית ,כושר תכנון מחקר וביצועו ,ולבסוף ,כתיבה מדעית רהוטה.
העבודה חייבת להיות ברובה המכריע יצירה מקורית של הסטודנט .כדי להבחין בין תרומתו לבין תרומותיהם
של אחרים ,וכדי למנוע פגיעה ב"קניין הרוחני" של כותבים שעליהם מסתמכת העבודה ,חייב הכותב להקפיד
על ציון המקורות שעליהם הסתמך .במילים אחרות ,יש להצהיר מה המקור של כל אמירה או ידע שנלקח
מאחרים .בכלל זה :ציטוטים ישירים של אמירות או ממצאים ,רעיונות ,דעות ,ופרשנויות של אנשים אחרים.
סטייה מכללי הציטוט ,לא כל שכן נטילה ללא ציון ראוי של חלקי עבודה או עבודה שלמה של כותב אחר,
מתפרשת לחומרה כניסיון להציג דברי אחרים כדברי הכותב עצמו ,והיא בבחינת עבירה חמורה על כללי
האתיקה המדעית ועל תקנון המשמעת של תלמידי האוניברסיטה.1
כדי למנוע אי הבנה בנדון אנו מבקשים ממך לחתום על ההצהרה הבאה:
אני ____________________________________
(שם פרטי ומשפחה)

מס' ת.ז_______________________:.

מצהיר/ה בזאת בחתימת ידי כי העבודה:
_________________________________________________________________________
(שם העבודה)
המוגשת בקורס _________________________________
(שם הקורס ומספרו)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

העבודה המצורפת בזאת היא פרי יצירתי המקורית ונכתבה על פי כללי הציטוט המקובלים באקדמיה.2
אני מצהיר כי ידוע לי שהגשת עבודה אשר חלקים רבים ו/או משמעותיים ו/או מהותיים בה הועתקו
מעבודה אחרת היא עבירה ,וכי אם יתגלה כי עברתי עבירה זו תוגש נגדי תלונה על כך לוועדת המשמעת
של האוניברסיטה.
עבודה זו (או חלקים ממנה) לא הוגשה כמטלה בקורס זה או אחר במסגרת לימודיי ,אלא אם כן אושר על
ידי המרצה.
ידוע לי כי עבודה שתוגש ללא חתימה על טופס זה לא תתקבל ולא תיבדק על ידי מרצה הקורס.
לצורך הגשת העבודה נעזרתי בעורך מדעי  -כן  /לא  -בהתאם להנחיות האקדמיות.
(יש לסמן את הרלוונטי)
תאריך____________________:

1
2

של ______________________
(שם המרצה)

חתימה______________________:

תקנון המשמעת נמצא באתר האוניברסיטה :לקישור לתקנון המשמעת יש ללחוץ כאן
כללי ציטוט נמצאים באתר מערך הספריות והמידע :לכללי הציטוט וכתיבת עבודות מחקר יש ללחוץ כאן
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