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  2018אוגוסט  22 נית� ביו�
  

  החינו� משרד �ישראל מדינת
  האוצר במשרד הגמלאות על הממונה

  המערערת

                     �  

 המשיבה   נחמה יוחאי 

 
 רועי פוליאק, השופט איל� סופרליבנה, השופט �לפני: הנשיאה השופטת ורדה וירט

  נציגת ציבור (עובדי�) גברת שרה זילברשטיי� היפש, נציג ציבור (מעסיקי�)

   

  ב"כ המערערי� עו"ד ליטל סדובסקי, עו"ד ציפי חיי�
  ב"כ המשיבה עו"ד ענת לזר  

  
 

 פסק די�

   
  השופט איל� סופר

יפו (סגנית הנשיאה, לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדי� האזורי בתל אביב  .1

�3905השופטת הדס יהלו  ונציגי הציבור מר יגאל כוחלאני ומר יעקב ענב; ק"ג 

) אשר ברוב דעות קיבל את תביעת המשיבה וקבע כי החלטת הוועדה לעניי� 08�13

 אי כשירות עבודת הדוקטורט שהגישה, בטלה.

  כללירקע 

בהסכמי העבודה בשירות המדינה ובשירות הציבורי קיימות הוראות שונות,  .2

לעניי� הטבות לאקדמאי  ובכלל זה ג  למי שלמד במוסדות זרי  בחו"ל. לצור� 

) לקבוע את הג) –כ� הוסמ�  הג) להערכת תארי  במשרד החינו�  (להל� 

דירוג  שקילותו של תואר אקדמי בחו"ל, לתואר ממוסד ישראלי מוכר לצורכי

, 10.6.77ושכר בשירות המדינה (הוראה זו נכללה בהסכ  הקיבוצי שנחת  ביו  

�סיפא ו 24.263סיפא,  24.212והיא מופיעה כיו , בשינוי נוסח, בפסקאות 

... במקרה של ספק א� תוארו האקדמי של עובד סיפא לתקשי"ר: " 24.264

ודיפלומות הוא שווה ער�, יוכרע הדבר על ידי הועדה להערכת תארי� 

 ".אקדמיי� שמחו* לאר* שליד משרד החינו� (למעט לימודי תעודה)
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מכא� שפעילות הג) בהערכת תארי  זרי  מכסה את עובדי הסקטור הציבורי  .3

כולו, לרבות שוטרי , אנשי צבא הקבע ועוד, וכ� לעובדי תאגידי  שוני  

של הועדה  על מעמדה זהבסקטור הפרטי (כגו� עובדי הבנקי  הגדולי  ועוד). 

אינה רשות "שהוועדה  להערכת תארי  עמד השופט אנגלרד בקובעו 

 6977/98בג"צ ( סטטוטורית, א� מפעילה סמכות מנהלית כ"גו) לווייני...".

בג"*  –) (להל� 1999( 316 )1ה(נ פ"ד, שר החינו� 'השכלה ותואר בע"מ ואח' נ

 )).השכלה ותואר

אי� להחלטות  .לצרכי דירוג שכר בלבדסמכות הג) מוגבלת להכרה בתארי  רק 

הג) משמעות בתחו  האקדמי ואי� בהחלטת הג) להערכת תארי , שלא 

להעניק אישור שקילות, כדי לפגוע בתקפותו של התואר האקדמי של הבוגרי  

הבקשות לג) כלפי כולי עלמא, לרבות המוסדות האקדמיי  השוני  מגישי 

  .יחסי העבודה בלבד להחלטת הג) יש השלכות במישורהשוני . 

 

) אשר עיגנו "97כללי " –פורסמו כללי  להערכת תואר (להל�  12.11.1997ביו   .4

את המדיניות והפרקטיקה לפיה� פעל הג) להערכת תארי  בבואו להערי� 

תארי  ולית� אישור שקילות למבקש, עוד טר  פורסמו הכללי . משהלכה 

דמיי  זרי  בישראל, והתרחבה התופעה של הקמת שלוחות של מוסדות אק

הוקמה ועדה בראשותו של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

דאז, מר יובל רכלבסקי, על מנת לקבוע כללי  להכרה בתארי  זרי  לצורכי 

) מתייחסי  לתואר ראשו� ושני מחו"ל "כללי רכלבסקי"שכר. הכללי  (להל�: 

אר ראשו� ושני שנרכשו שהוענקו במוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל וה� לתו

פורסמו הכללי  בהודעת  2000בשלוחות ישראליות של מוסדות זרי : בשנת 

 ).55(124/2000הממונה על השכר מספר הע

 

הוקמה ועדה בי� משרדית שתפקידה היה לגבש המלצות באשר  18.6.2000ביו   .5

להערכת תארי  אקדמיי  משני סוגי : תואר שלישי (דוקטורט) מחו"ל וכ� 

  ראשו� ושני שנרכשו בשיטת ה"למידה מרחוק". בראש הוועדה עמד תארי

בשל מחלוקות פנימיות שנתגלעו בוועדה, סיימה זו את פרופ' עוזר שילד. 

 עבודתה מבלי שהגישה את המלצותיה לגורמי  המוסמכי .

 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   17�04�2664 ע"ע  

   

 19מתו�  � 3 �

 

נוכח הקשיי  שהתעוררו סביב היכולת לבחו� את טיב  וטבע  של התארי   .6

וו� ש"כללי רכלבסקי" לא חלו על תארי  אלה כלל, השלישיי  השוני , וכי

הוחלט, כאמור, להקפיא את הליכי הערכת  של תארי  אלה ולהקי  ועדה 

 לבחינת העניי�.

הוקמה על ידי נציבות שירות המדינה ועדה נוספת, אשר  24.9.2003ביו  

תפקידה היה לסיי  את שהחלה ועדת שילד ולקבוע כללי  לשקילת תארי  

ני שנרכשו בשיטת ה"למידה מרחוק" ותארי  שלישיי . הוועדה ראשו� וש

מונתה לתפקידה על ידי מנכ"לית משרד החינו�, נציב שירות המדינה והממונה 

על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. בראש הועדה עמד פרופ' כ1, אשר 

  שימש אז כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינו�.

 

וביו� אישרו הגורמי  המוסכמי  את המלצותיה של ועדת כ1,  16.3.2005ביו   .7

פורסמו על ידי נציבות שירות המדינה כללי  להערכת תארי   10.5.2005

אקדמיי  (ראשו� או שני) שהוענקו על ידי מוסדות  להשכלה גבוהה בחו"ל 

זרי  ושנלמדו בשיטת ה"למידה מרחוק" וכ� כללי  להערכת תארי  שלישיי  

 לצורכי דירוג ושכר. 

על פי כללי ועדת כ1, תיבדק הבקשה לאישור שקילות תואר שלישי, בשני שלבי  

  עיקריי : 

יבדוק הג) להערכת תארי  כי הבקשה עומדת בכללי הערכה  – בשלב הראשו�

טכניי  שוני . ובכלל זה הוראות בעניי� תקופת הלימודי  שנדרשה, הצור� 

ובודקי העבודה, שפת הלימודי , שפת העבודה ועוד.  בהגשת עבודה, זהות מנחי

תיבח� עבודת הדוקטורט על ידי ועדת מומחי  מהתחו  בו  – בשלב השני

נכתבה העבודה, או תחו  קרוב, וא) תזמ� את המבקש לראיו� אישי (להל�: 

"). ועדת המומחי , תבדוק בי� היתר כי העבודה אכ� נכתבה "ועדת המומחי�

ה בעצמו וכי היא עומדת בסטנדרטי  הנדרשי  מעבודת על ידי מגיש הבקש

דוקטורט בתחו  הרלוונטי במוסדות ישראליי . במסגרת זאת, מוסמכת ועדת 

המומחי  להתייחס בי� היתר להיק) העבודה, למתודולוגיות המחקר, 

לחדשנות העבודה, לרמת הכתיבה ולהיק) הביבליוגרפיה. יובהר כי ועדת 

"הגנה"  מחודשת על עבודת הדוקטורט. כל מטרתה  המומחי  לא נועדה לצור�

היא לעמוד על האותנטיות של עבודת הדוקטורט ולוודא כי היא עומדת 
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בסטנדרטי  אקדמיי  מינימאליי  של תואר שלישי הנהוגי  במוסדות 

 אקדמיי  בישראל.

כללי ועדת כ1 כללו ג  הוראות מעבר, אשר הוחלו על מי שהחל את לימודיו 

הוראות המעבר פוטרות את  10.5.2005פרסומ  של הכללי  ביו  ליו   קוד�

המבקשי  מחלק מ� הדרישות ה"טכניות" של שלב הבדיקה הראשו� א� אינ� 

  פוטרות את המבקשי  מהתייצבות בפני ועדת מומחי .

 

ע  פרסומ  של כללי ועדת כ1, חידש הג) להערכת תארי  את הדיו� בבקשות  .8

אר השלישי שהגישו בקשה להערכת תואר , שהוקפאו והזמי� את בעלי התו

למסור פרטי  על התואר על מנת לוודא כי התואר עומד בכללי  האמורי . כל 

בוגר נתבקש לגבות את הפרטי  שהוא מוסר בתצהיר ובמסמכי  מתאימי . כ� 

נתבקשו הבוגרי  להמציא עותק של עבודת הדוקטורט שהגישו. לש  העברתו 

 לוועדת המומחי .

 

המעבר של ועדת כ1 עמדו לבחינת בית המשפט העליו� ש , נידונה הוראות  .9

עתירת  של מספר בוגרי תואר שלישי נוספי  מאוניברסיטאות בחו"ל, אשר 

פרסו  כללי כ1  לפניסיימו את לימודיה  והגישו בקשות לאישור שקילות 

, אשר הגישה את בקשתה לאחר המועד הקובע), ועתרו כנגד 7(למעט העותרת 

שלא להכיר בתואריה  כשקולי  לתואר ישראלי מקביל, בטענה של  ההחלטה

לביא נ' משרד  1398/07איסור תחולת הכללי  למפרע, הסתמכות והפליה(בג"1 

� ."בג"* לביא")) (להל�: 10.5.2010( החינו

נית� פסק הדי� במסגרתו נקבע כי אי� מקו  להתערבות בעצ   10.5.2010ביו  

וכי מדובר בהחלטה אשר נעשה לצור� �עדת כ1ההחלטה בדבר אימו1 כללי ו

תכלית ראויה: שמירה על רמת השירות הציבורי והשוויו� בי� בוגרי מוסדות 

את עמדת העותרי   1יחד ע  זאת, קיבל בג"ישראליי  לבי� אלו שלמדו בחו"ל. 

באשר לטענת התחולה למפרע, וקבע כי הדרישה לעבור ראיו� בפני וועדת 

העבודה מבחינה מהותית, מהווה דרישה חדשה העולה  מומחי  בגדרו נבחנת

 כדי שינוי מדיניות ושהחלתה על העותרי  הינה בגדר תחולה למפרע.

על כ�,  בקשתו של מי שסיי  את לימודיו במוסד הזר, קיבל את הדוקטורט שלו 

(יו  פרסו  כללי  10.5.2005תארי�  לפניוהגיש את בקשתו לאישור שקילות 
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על ידי הג) לצור� אישור שקילות בכפו) לשלושת התנאי   ועדת כ1), תיבח�

  הבאי :

עבודת הדוקטורט שבבסיס התואר היא אותנטית והוכנה על ידי   "א.  
והטענות כנגדו ראויי� לבחינה  3המבקש (מכא� שעניינו של העותר 

  פרטנית נפרדת).
מוכר על ידי הרשויות  –המוסד שהעניק את התואר השלישי   ב.    

במדינה בה הוא פועל כמוסד המוסמ� להעניק תארי�  המוסמכות
  אקדמיי� שלישיי�.

המבקש הציג בפני המשיבי� את התעודות והמסמכי� שנדרשו   ג.    
הימנו על כ� שעמד בדרישות אותו מוסד (מכא� שעניינ� של 

  ראוי לבחינה פרטנית נפרדת)." �5ו 4העותרי� 
  

לאחר  שהחל ללמוד בבג"1 לביא, רוככו כאשר בפועל רק מי  התנאי  שנקבעו .10

, יוחלו עליו כללי כ1 (וזאת ללא קשר 2005פרסו  כללי כ1, דהיינו לאחר מאי 

עולה כי  מכא�). 2005לשאלת מועד הגשת הבקשה, אשר ממילא מאוחרת למאי 

מעגל קבוצת המבקשי  שקיבלו אישורי שקילות הורחב א) מעבר לנקבע בבג"1  

 יא.לב
 

  רקע עובדתי

המשיבה, ד"ר נחמה יוחאי, עבדה כמורה וכמחנכת ושמשה בתפקידי  נוספי   .11

בתחו  החינו� ובכלל זה שמשה מעל לעשרי  שנה כמנהלת חטיבת ביניי  

בראשו� לציו�. בסו) שנת הלימודי  תשע"ב פרשה המשיבה לגמלאות. המשיבה 

ל ותואר שני במדעי הינה בעלת תעודת הוראה, תואר ראשו� ממכללת בית בר

החלה המשיבה לימודי  לתואר  2001החינו� מאוניברסיטת תל אביב. בשנת 

שלישי באוניברסיטת "אטווש לורנד" שבהונגריה, וסיימה לימודי  אלה בשנת 

2004. 

  

, הגישה המשיבה לג) להערכת תארי  בקשה להערכת התואר 19.7.2005ביו   .12

 השלישי.

על ידי הג) להערכת תארי , כי בהמש�  נענתה המשיבה 22.11.2005ביו  

לבקשתה, לאחר גיבוש ופרסו  הכללי  להערכת תארי  אקדמיי  שלישיי  

מחו"ל, החל תהלי� יישומ  ולפיכ�, היא תוזמ� לראיו� אישי בפני ועדת 

  מומחי  ומועד לראיו� יתוא  בהמש�.
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 –ה הופיעה המשיבה לראיו� בפני ועדת המומחי  אשר חברי 1.1.2009ביו   .13

פרופ' בנימי� בית הלחמי ופרופ' יעקב כ1. במהל� הראיו� בפני וועדת המומחי , 

עלה, כי במסגרת עבודת הדוקטורט העתיקה המשיבה שישה קטעי  ממאמר 

אשר נכתב על ידי אחר, ללא אזכור כי המדובר בציטוט הלקוח מתו� המאמר 

 שפורס .

 

המשיבה לג) להערכת לאחר בחינת מכלול החומר שהגישה  15.1.2009ביו   .14

תארי , לרבות עבודת הדוקטורט שהוגשה והראיו� האישי אשר נער� עמה בפני 

ועדת המומחי , הודיע הג) להערכת תארי  למשיבה כי הגיע לכלל מסקנה כי 

אי� להיעתר לבקשתה לאישור שקילות התואר השלישי וזאת מ� הנימוקי  

 הבאי :

, ולכ� PLAGIARISMרותית, בבדיקת העבודה התגלה מקרה של גניבה ספ  .א

 לא ראוי לקבוע שקילות לעבודה.

הסקירה המחקרית, ניתוח החומר ומתודולוגיית המחקר נעשו בצורה לא   .ב

מאורגנת. לפיכ�, צוי� בהחלטה, כי התואר האקדמי השלישי שבידי 

המשיבה אינו שקול לצרכי דירוג ושכר לתואר אקדמי מקביל ממוסד 

זו יפה לענייני דירוג ושכר בלבד ואי� בה כדי  ישראלי. הובהר עוד כי החלטה

 לפגו  במעמדו של התואר כלפי כולי עלמה.

 

עניינה של המשיבה נבח� ונשקל מחדש על ידי הג) להערכת תארי  וזאת לאחר  .15

לא פניו פסק הדי� המדינה הרחיבה את מעגל הנהני  מבג"1 לביא למרות שעל 

 19.7.2005לאישור שקילות ביו  , שכ� היא הגישה את בקשתה חל על המשיבה

) ולפיכ�, היה צרי� להחיל 10.5.2005ולאחר המועד הקובע (דהיינו, לאחר יו  

בבדיקה עלה, כי הגניבה הספרותית שבוצעה בעבודת  עליה את כללי ועדת כ1.

הדוקטורט, מהווה פג  מהותי באותנטיות עבודת הדוקטורט, היורד לשורשה 

צוי� כי לא ראוי לקבוע  24.8.2010ג) מיו  של עבודה. לפיכ�, בהחלטת ה

 שקילות.
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, פנתה המשיבה באמצעות בא כוחה אל הג) להערכת תארי , 16.7.2012ביו   .16

בטענה כי היא זכאית "לקבל אישור השקילות ולכל הענייני  הנלווי  לו ללא 

דיחוי..." מאחר שהיא עומדת בכל הקריטריוני  אשר נקבעו בבג"1 לביא. ביו  

ניתנה תשובת הג) להערכת תארי  לפיה משנתגלה מקרה של גניבה  16.7.2012

 ספרותית לא ראוי לקבוע שקילות לתואר.

 

המשיבה הגישה תביעה לבית הדי� האזורי ובה עתרה למת� סעד הצהרתי לפיו  .17

על המערערת להכיר בדוקטורט מאת אוניברסיטת אטווש לורנד בהונגריה 

 .14.10.2004ימודיה לתואר שלישי ביו  לצור� שכר ופנסיה ממועד סיו  ל

 

 פסק דינו של בית הדי� האזורי

בית הדי� האזורי מצא כי החלטת המערערת שלא לתת אישור כשירות למשיבה,  .18

עמודי , צורפו לה  107לוקה בחוסר סבירות קיצוני. עבודת הדוקטורט כוללת 

ספרותית נוגעת עמודי סיכומי . הטענה לגבי גניבה  �30עמודי ביבליגרפיה ו 18

לשישה קטעי  מתו� הפרק הראשו� המונה חמישי  ושלושה עמודי  המהווה 

רקע תאורטי לעבודה. לגבי יתר חלקי העבודה לא התגלו טענות. המשיבה לקחה 

אחריות על מעשיה, הראתה שהתקיי  הלי� לימודי  אותנטי באוניברסיטה 

 ידועה והיא ביצעה עבודת חקר מעמיקה.

ינה שלפיה נית� אישור שקילות לעובדי  אחרי  חר) אי עמידה לאור טענת המד

העתקת מספר בסטנדרטי  מינימליי , הרי שבמקרה בו כל שנטע� הוא "

  " לא הייתה הצדקה לשלול את ההכרה.קטעי� ללא הפניה

 

דעת המיעוט של מר יעקב ענב גרסה כי אי� בהחלטת הוועדה אי סבירות קיצונית  .19

היורדת לשורשו של עניי�. החלטת הוועדה היא נכונה בנסיבות בה� נמצאה 

העתקה בלתי מותרת שעה, שבכל מוסד אקדמי עבודה כזו הייתה נפסלת או 

לה את שתלמיד היה מורחק מלימודי . היק) העבודה, העובדה שהמשיבה קיב

הביקורת והודתה בחומרת מעשיה, אינה יכולה לעמוד לזכותה, לאחר שבתחילה 

היתממה ורק לאחר מכ� חזרה בה. ג  א  ניתנו לעובדי  אחרי  אישורי 
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שקילות חר) אי עמידת  בסטנדרטי  מינימליי , אי� מקו  למחול למשיבה 

 שנחשפה בקלקלתה.

 

  טענות הצדדי�

אזורי המיר את שיקול דעת הג) בשיקול דעתו המערערת טוענת כי בית הדי� ה .20

שעה, שבהתא  להלכה הפסוקה חופש הבחירה המנהלי פועל במתח  הסבירות, 

בו לא יתערב בית הדי�. ג  א  נפל פג  בהחלטת הג) בעניי� המשיבה, הרי שעל 

 בית הדי� היה להשיב את הדיו� לבחינה מחודשת בג).

ורט של המשיבה מהווה פג  המאיי� הגניבה הספרותית שבוצעה בעבודת הדוקט

את האותנטיות של העבודה. המוסדות האקדמיי  באר1 מקפידי  על טוהר 

המידות ובכלל זה העתקה ממקור ללא ציו� שמו, מהווה עבירה שעונשה הוא 

הרחקה מהמוסד. תפקידי הג) הוא להערי� תארי� זרי  בהשוואה לתארי  

שלא לקבוע שקילות. תוצאה זו ג  ישראליי . על כ� מחובתו של הג) הייתה 

ו� שכ� לו הייתה מוגשת העבודה במוסד אקדמי באר1, יפוגעת בעיקרו� השוו

  המשיבה לא הייתה זכאית לתואר דוקטור.

היק) הגניבה הספרותית אינו יכול לשמש נימוק מקל, שכ� מדובר בפג  חמור 

קביעות  ,�ויסודי. הבעת החרטה אינה יכולה לרפא גניבה ספרותית. מעבר לכ

בית הדי� כי המשיבה הוכיחה הלי� לימודי  אותנטי באוניברסיטה ידועה 

  מהווה קביעה שתפקיד הג) לבחו�.

  

המשיבה טוענת כי הוועדה בחנה את עבודתה לפי סטנדרטיי  אקדמיי , שעה  .21

 שהיה עליה לעשות כ� רק א  העבודה אותנטית והוכנה על ידה. 

כל הדר�, ורק כשתיקנה את  כתב ההגנה  יובהר כי כ� טענה המערערת לאור�

טענה לראשונה כי מדובר בפג  באותנטיות. מסקנת בית הדי� הינה קביעה 

עובדתית שאי� מקו  להתערב בה. המשיבה טוענת עוד כי אי� ג  להחזיר את 

  הדיו� לוועדה, שעה שזו שקלה כבר בשנית את עמדתה ודחתה את בקשתה.

ת התביעה מהווה פגיעה בשוויו�, שכ� לאחר המבקשת טוענת כי דווקא אי קבל

רבו להתייצב בפני ישעניינה נדו�, ניתנו אישורי שקילות לבעלי תואר שלישי שס

  ועדת המומחי .
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המערערת טוענת כי ההפניה לתקנוני משמעת במוסדות אקדמיי  לא הובאה 

בבית הדי� האזורי, כמו ג  הפניה להחלטות של ועדות משמעת. מדובר בהרחבת 

  חזית אסורה שאי� לקבלה.

  

  הכרעה

  כללי

החשיבות של אמירת דברי  בש  אומר  מופיעה במקורות חז"ל בפרק קניי�  .22

תורה, מסכת אבות ו', ז'. ש  נמני  ארבעי  ושמונה דברי  שהתורה 'נקנית' 

הא למדת שכל האומר האומר דבר בש  אומרו. ויותר מכ� " –בה  וביניה  

"ותאמר אסתר : )  22(אסתר ב, אומרו מביא גאולה לעול� שנאמר  בש�דבר 

" והחובה לומר דבר "גניבת דברי� ו ישראל(ראו דיני למל� בש� מרדכי..". 

ד"ר נחו  רקובר אספקטי  של זכות היוצרי  במשפט העברי  –בש  אומרו 

 ).)רקובר –תשל"ד (להל� 

גזל כעולה מדבריו של על המחדל מלומר דבר בש  אומרו, השתמשו במונח של 

רבי יוחנ� המובאי  במדרש תנחומא: כל מי שאינו אומר דבר בש  אומרו עליו 

מדרש תנחומא, פרשת אל תגזול דל כי דל הוא" () : "22הכתוב אומר (משלי כ"ב 

  ).97רקובר בע"מ  –במדבר אות י"ב 

על חומרתו של אותו מחדל נכתב בספר שני לוחות הברית לרבי יהושע הלוי 

כי גזילה זו יותר 'גדול שיאמר דבר אמרו ולא יגזול דעת האומרו', ורובי1: ה

מגזילת ממו�... ומה מאוד גדול עבירה זו בעיניו האומר פשט הכתוב בספרו או 

אשר שמע, ולא מזכיר ש  האומר או הכותב' (שני לוחות הברית, מסכת שבועות, 

  ).104ד) קפ"ב, ב', בד' אמשטרד  שנת תנ"ח; רקובר בעמ' 

באיסור על 'גניבת דברי�' ראו חכמינו הגנה על ער� החוכמה עוד מצאנו כי "

בכללה כי 'המתלבש בטלית שאינה שלו' גור� לכ� ש'אי� יתרו� לחכ� מ� 

הכסיל' ו'מיו� שקמו "חכמי�, כאלה (גונבי דברי�) חכמת חכמי� תסרח... 

, 105 – 104(רקובר עמ' והאמת נעדרת ונתעוותו הדיני� ונתקלקלו המעשי�" 

120.(  

עמדה זו משקפת זכות מוסרית יסודית שקודמת לשאלות העולות מדיני זכויות 

  יוצרי  וקניי� רוחני.
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ג  ביאור המילה פלגיאט שמקורה בלטינית יכול לשפו� אור על מהות הפעולה.  .23

משמעות המילה היא גניבת אד  כאשר המונח  שימש לתיאור של מעשי חטיפה 

 המונח מציי� ספרותית בלבד. �18א� מהמאה השל ילדי  ועבדי . 

   

המינוח העברי לפלגיאט הל� בעקבות מקור המונח ומשמעותו והוא נקרא  .24

"גינוב". המחקר האקדמי באר1 ובעול  עוסק רבות בתופעה של פלגיאריז . 

 I googledהעתקה בעיד� האינטרנט לדוגמה, ד"ר לאה בר1 וד"ר רוני ריינגולד 

it הזמינה ) 2007למכו� מופ"ת, המכללה האקדמית אחווה ( דו"ח מחקר מוגש

  .במרשתת

 אתעל כ� ולא כתבת הכל בעצמ� ולא ציטטת או רשמת ת א� לא חשב"

המשפט ולא ציינת את המקור ממנו לקחת, זה בוודאי או  הרעיו�

   לעבודה). 9)), עמ' lathrop and foss )2000 "פלגייאט

מודע או שאינו מודע בחיבור או רעיו� שפורס� הוא שימוש  פלגיאריז�"

  או שלא פורס� ללא אזכור מפורש של מקור ומחבר החיבור או הרעיו�"

  ). 9(ש  בעמ' 

  

תופעת הגניבה הספרותית נפוצה במוסדות אקדמיי  בעיקר אצל סטודנטי   .25

במיוחד בעיד� בו הרשת הפכה את המעשה לקל, כאשר בלחיצת מקש וללא 

ומודבק טקסט לתו� עבודה. יחד ע  זאת, דווקא הרשת היא זו מאמ1, מועתק 

). 10שהפכה את זיהוי הגניבה הספרותית לקלה ומהירה (ראו בעבודה עמ' 

המוסדות האקדמיי  מתמודדי  ע  תופעת ההעתקה של מקור ללא ציו� הש  

 באמצעות הפצת קוד אתי,

. המוסדות המסביר את החשיבות בהכנת עבודות מקוריות ובאזכור מקורות

האקדמיי  באר1 ובעול  רואי  בחומרה תופעות של גניבות ספרותיות וזאת 

החל מהעתקות של עבודות שלמות ועד ציטוטי  ללא הבאת מראי מקו . בכל 

מוסד קיי  מער� סנקציות מובנה למקרי  שכאלו שהחמורה שבה� מגעת עד 

  הרחקה מהמוסד.

 ,שמעת באוניברסיטאות באר1המערערת בסיכומיה הביאה דוגמאות לתקנוני מ

א� לא מצאנו מקו  להביא , משזו לא הייתה התשתית העובדתית שהונחה 

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/discipline/docs/%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/discipline/docs/%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf


  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   17�04�2664 ע"ע  

   

 19מתו�  � 11 �

 

סברנו כי נכו� להביא על קצה המזלג את  ,בבית הדי� האזורי. יחד ע  זאת

התופעה, שרגליה נטועות עמוק כבר בספרות חז"ל והיא ממשיכה להעיב את 

  וביתר שאת בתחו  האקדמי. בימינוהשמי  ג  

מכא� נפנה לבחינת החלטת הג) בעניינה של המשיבה, כאשר ראש לכל, נתווה 

  את אמות המידה להתערבות בשיקול דעת של רשות מנהלית.

  

  כללי ההתערבות בשיקול הדעת של רשות מנהלית

הלכה מושרשת בפסיקה היא כי בית הדי� לא ישי  את שיקול דעתו תחת שיקול  .26

שלה יש את התבונה, הידע, הניסיו�  הדעת של הרשות המנהלית המוסמכת,

וחופש הפעולה להחליט בנסיבות של כל עניי� ולמצוא לו את הפתרו� המתאי . 

שיקול דעת זה טומ� בחובו ג  את היכולת לבחור בי� פתרונות שוני  את זה 

המתאי  לה. במקרה כזה בית הדי� לא יתערב, ג  א  יסבור כי היה בוחר 

) 3פ"ד נ"ז( מנהל משרד ראש הממשלה נ' הופמ� 4128/00בפתרו� אחר. (דנג"1 

פקד האני  –משטרת ישראל  39850�10�13, 6287�10�13; ע"ע(ארצי) 289עמ' 

 )).24.6.18(מדאג'י ואח' 

  

ע  זאת, התגבשו בפסיקת בתי המשפט מספר עילות להתערבות בשיקול הדעת  .27

רות, החובה להפעיל את שיקול הדעת בסבי וביניה�:של הרשות המנהלית 

 להימנע מאפליה, לנהוג בשוויו� בהגינות ולא בשרירות ומשיקולי  זרי .

לעניי� עילת חוסר הסבירות, נקבע כי ההתערבות תעשה במקרי  הקיצוניי  

בה  חרגה הרשות מתחו  הסבירות עד שהיא כל כ� בלתי סבירה באופ� שרשות 

  סבירה לא הייתה יכולה לקבל אותה:

במאזניי� את העמדה של העותרת כנגד המשפט אינו אמור לשקול "

העמדה של המשיבי� כדי להחליט איזו עמדה סבירה יותר. אי� זה 

תפקידו של בית המשפט, אלא תפקיד� של המשיבי�, שהרי החוק הקנה 

לה� את סמכות ההחלטה, לה� ולא לבית המשפט; במסגרת זאת הוקנה 

דה הסבירה לה� שיקול דעת, ושיקול הדעת חל ג� על השאלה מהי העמ

  יותר בנסיבות המקרה...

דעת עצמאי, במקו� המשיבי�, אלא רק �בית המשפט אינו מפעיל שיקול

הדעת שלה�. הוא אינו מתערב �מפעיל ביקורת שיפוטית על שיקול
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�הדעת של המשיבי� א) א� הוא היה עשוי להפעיל את שיקול�בשיקול

קה בפג� הדעת של המשיבי� לו�הדעת באופ� אחר, אלא רק א� שיקול

משפטי, ובכלל זה פג� של חוסר סבירות שיש בו כדי לבטל את 

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ'  6406/100(בג"1 ההחלטה".

  )433) 1פ"ד נ"ח (התקשורת 
  

ברוח  זו, א) נפסק, לא אחת, על ידי בית די� זה, כי בית הדי� איננו ערכאת ערעור על  .28

י  שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות החלטות הרשות המנהלית והוא לא יש

המוסמכת, כל עוד פעולת הרשות, שיקוליה והחלטתה נעשו וניתנו בגדר סמכותה על 

 63�3ב"ע לח/תפי די�, באופ� ענייני, בסבירות, במידתיות, בהגינות ובתו  לב [ראו: 

�3מט/ (ארצי)דיו� ; )1978( 21 )1(פד"ע יהראל,  �בטחו� ימי קרל זינגר בע"מ ש.א.ש 

בית  1123/00; ע"ע )1990( 262 )1(פד"ע כ"אברית התנועה הקיבוצית,  �שלו� , 133

 438פד"ע ל"ו, צויזנר,  �ישראל חברי� בתל אביב יפו  כל – הספר תיכו� עירוני

); ע"ע(ארצי) 15.10.2002( חייט �גולדנברג �אופיר טורס בע"מ  307/99; ע"ע )2001(

 .)]10.12.2002(אל משטרת ישראל מדינת ישר �כה�  121/99

 

מכא� כי הביקורת השיפוטית על החלטות מקצועיות של רשות מנהלית תעשה  .29

בריסו� ומתו� הכרה כי לרשות יש את אנשי המקצוע שאמורי  לכוו� את החלטותיה 

ב� שמעו�  973/08ולשמש לה מצפ� אשר ש  לנגד עיניו רק שיקולי  ענייניי  (בג"1 

) �). על יסוד הנחות אלו נפנה כעת 15.9.2009( קשרי חינו� ואונסקו)נ' משרד החינו

 לבחו� את החלטת הג).

 

  על אותנטיות בהכנת עבודה

, במקוריותה נמדדת הרחב במובנה אקדמית עבודה של האותנטיות כי חולק אי� .30

 הבהיר כ� על. המוכ� מ� העתקתה באמצעות ולא הסטודנט ידי על הכנתה בעצ 

 לעניי� הצריכי  השיקולי  כל של הול  שקלול: "מוסטקי בפרשת אור השופט

 לימודי  פרי אינו שקיבל האקדמי שהתואר ממי ההטבות שלילת מצדיק

 משו  ובי�, כלל ביצע לא הלימודי  מטלות שאת משו  בי� כהילכת 

 האקדמי התואר את קיבל, ולמעשה, אחרי  ידי�על נערכו שהגיש שהעבודות

 אשר שמי, עליה ידעו שהכול, התכלית עמדה ההטבות מת� ביסוד. במירמה
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 ידי�על המאושר זרה מאוניברסיטה אקדמי בתואר ביושר וזוכה השכלה מרבה

 עובדי במסגרת גבוהה השכלה בעלי ירבו כ�. להטבות זכאי, השקילות ועדת

 מי זאת לעומת. מה  שתופק השירות ברמת אותותיו יית� והדבר, המדינה

 ביסוד עמדה אשר, השכלה אותה את רוכש אינו ובעצ , בכס) עבודות שקונה

' נ' אח �372ו מוסטקי אביבה 3379/03 1"בג"(להטבות זכאי אינו, ההטבות מת�

 )).2004( 865) 3(נח, המדינה פרקליטות

 מוסטקי בעני� משפט בית בזיו� פקודת לפי בבקשה בייניש השופטת כ� על חזרה

 שימוע לקיי , פרטני באופ� בקשות מלבדוק מנועה המדינה אי�" כי קבעה עת

 בתקפות לחשוד בסיס לה יש א  כ� לעשות רשאית שהיא ובוודאי, לבוגרי 

 להערכת הג) � החינו� משרד' נ' אח �536ו נת� רחל 3487/03 1"בג( התואר

 )).13.10.2004( אקדמיי� תארי�

פי �כ� ג  נקבע כי כאשר קיימות הוכחות ברורות ומשכנעות ברמה הנדרשת על

מבח� הראיה המינהלית, שהתואר הושג בדרכי  שאינ� הולמות הלי� של השגת 

תואר אקדמיוניתנה ההזדמנות לבוגרי  לשכנע כי התארי  הושגו בדרכי  

יבה אב 4573/05כשרות, אי� מקו  לערו� ראיונות אלה פע  נוספת (בג"1 

אחרי� נ' משרד החינו� התרבות והספורט האג) להערכת  574מוסטקי ו 

  )27.05.2007(תארי� 

 בנוס) באה העבודה של האותנטיות, לביא 1"בבג כי, יובהר התמונה להשלמת

 של בדיקה בי� האבחנה בצד זאת   .הסטודנט ידי על הוכנה העבודה א  לבחינה

 הג) מוסמ� באחרו� שרק נעשתה בה הדר� לבי� אקדמית מבחינה העבודה

 עבודת לפיו הראשו� התנאי את קבע כאשר הדי� פסק כיוו� לכ�. לטפל

 של בסיפא. המבקש ידי על והוכנה אותנטית היא התואר שבבסיס הדוקטורט

 כ� ועל העבודה אותנטיות בעניי� חשדות הועלו 3 לעותר ביחס כי צוי� זה תנאי

  .ונפרד פרטני באופ� יבח� עניינו

 שאי�, הסטודנט ידי על העבודה הכנת לעצ� להיבח� צריכה הג) בדיקת, כלומר

 במובנה אותנטיות כשלעצמה ושהיא כשרה בדר� נעשתה שהיא, בזיו) מדובר

 לדוגמא כמו נאות אקדמי הלי� שמשק) יותר צר במוב� אותנטיות ג� א�. הרחב

 יודגש .המקורות אזכור ללא ספרי� או ממאמרי� קטעי� מובאי� בו במקרה

 רמתו א� בשאלה ולא התואר השגת בדר� בעיקרה   מתמקדת הבחינה כי שוב

 .רצו� משביעה התוצר של האקדמית
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 נקבע בה �15.1.2009ב ,הראשונה. החלטות שתי הג) נת�, המשיבה של בעניינה

 בסטנדרטי  עומדת לא שהעבודה וכ� ספרותית גניבה נתגלתה בעבודה כי

 ניתוח המחקרית הסקירה נערכה שבו באופ� דוקטורט מעבודות הנדרשי 

  .המחקר ומתודולוגית החומר

 מבחינה ה� העבודה נבחנה לפיה  אשר כ1 ועדת לכללי בהתא  נעשתה זו בדיקה           

  .אקדמית ורמה אותנטית מבחינה וה� טכנית

 24.8.2010 ביו  מחדש המשיבה עבודת נבדקה, לביא 1"בג לאחר, השנייה

 שהוא הספרותית הגניבה לאור לתואר שקילות לקבוע מקו  אי� כי מצא והג)

  .הדוקטורט עבודת של באותנטיות מהותי פג 

  

לא מדובר בהעתקה של הכינה את העבודה בעצמה ואי� חולק כי המשיבה  .31

הבאת קטעי  שלא יחד ע  זאת מתעוררת שאלת האותנטיות בהיבט של  .עבודה

איו� בפני יקטעי  מתו� הרלהל� בש  אומר . על מנת להדגי  זאת מובאי  

  ועדת המומחי : 

בית הלחמי: בכל אופ�, אני מביט בעבודה של�, אני קראתי את  "פרופסור
  העבודה, את כתבת אותה באיזה שפה?

  ד"ר יוחאי: באנגלית.

  פרופסור בית הלחמי: את כותבת אנגלית?

  ד"ר יוחאי: כ�.

שיפור באנגלית. פרופסור בית הלחמי: יפה. אז לפי דעתי יש מקו� ל
  למשל, בכותרת. העמוד הראשו� מופיעה בו שגיאת כתיב באנגלית.

  ד"ר יוחאי: שגיאת כתיב זה משהו אחר (לא שומעי�).

פרופסור בית הלחמי: זה לא משהו אחר. זו שגיאת כתיב בכותרת של 
  עבודת דוקטור באנגלית.

...  

הולכת פרופסור בית הלחמי: יש עוד כמה דברי� שרמת האנגלית 
  ומתדרדרת, ככל שאני קורא יותר. את אומרת שאת כתבת?

  ד"ר יוחאי: כ�. יש חלקי� שתורגמו על ידי מתורגמנית ויש חלקי� שאני.

פרופסור בית הלחמי: (לא שומעי�) קרה פה דבר מעניי�. אני בשלב 
  מסוי� פה ראיתי שרמת האנגלית דווקא השתפרה פלאי�. אי� זה קרה?

וקא חושבת שהחלק שהשתפר הוא החלק שלי. אני ד"ר יוחאי: אני דו
  פשוט עכשיו הסתכלתי.

...  

פרופסור בית הלחמי:   זה מה שאת נתת. אי� לנו חומר אחר. אנחנו 
יושבי� ע� העבודה (לא שומעי�). אז כמו שאני ציינתי, רמת האנגלית 
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 33הולכת ומתדרדרת וקשה מאוד להבי� ג�, זה יוצר בעיית הבנה. בעמוד 
פתאו� רמת האנגלית משתפרת ויש כותרת: (לא שומעי�) עד  למשל,
  .35עמוד 

...  

פרופסור בית הלחמי: טוב, בכל אופ�, היו� נדבר על העבודה שהוגשה 
לנו. אני שמתי לב לקפיצה בסגנו� ואז עשיתי דבר מאוד פשוט, בדקתי 

ואז הגעתי לדבר הזה  �googleולקחתי משפט מנוסח היטב ושמתי אותו ב
  הועתקו העמודי� האלה. את יכולה לקרוא בעצמ� ולראות.שממנו 

  ד"ר יוחאי: אז מה לא בסדר?

פרופסור בית הלחמי: את תסבירי לנו מה לא בסדר בהעתקת עמודי� 
  מהאינטרנט לעבודת דוקטורט.

ד"ר יוחאי: א� זה קטע מסוי� שמשתלב ומתחבר לדברי� שאני כותבת, 
  אז אני לא מבינה מה הקושי, מה הבעיה.

  פרופסור בית הלחמי: את לא מבינה מה הבעיה בפלגריז�?

  ד"ר יוחאי:  לא. העתקתי עבודות? זאת הטענה, זאת ההאשמה כלפיי?

  פרופסור בית הלחמי: זו לא האשמה, זו עובדה.

  ד"ר יוחאי: טוב, אני.

  פרופסור בית הלחמי: את לא מבינה?

  ד"ר יוחאי: אני מבינה היטב.

את אומרת? אבל הדפי� האלה זהי� בדיוק  פרופסור בית הלחמי: אז מה
לדפי� האלה. אי� זה קורה? אולי ננסי ווילראד גנבה ממ�. הא� זה יכול 

  להיות?

ד"ר יוחאי: לא. אני השתמשתי בהרבה מאוד מקורות, בהרבה מאוד 
  ספרי�.

  פרופסור כ*: אבל את חייבת להגיד שאת מצטטת.

  ד"ר יוחאי: נכו�.

חנו נדע שבעצ� זה מאמר שנכתב על ידי פרופסור כ*: לצטט בלי שאנ
  מישהו אחר.

פרופסור בית הלחמי:  אז יש כא� מאמר שמצאנו אותו באינטרנט וכתבת 
קטעי� ברצ), ללא שינוי  6אותו מישהי בש� ננסי ווילארד ואת העתקת 

כמעט. היה שינוי אחד, שמתי לב באמת שהיה ש� של מחבר, סנרלי, 
�? אז פה, את משבשת את שמו ועושה הש� הזה אומר ל� משהו? זכור ל

ממנו סלארי. אבל חו* מזה, הניסוח הוא בדיוק אותו הניסוח, והוא ניסוח 
באמת מוצלח מאוד אבל הוא שיי� לגברת ננסי ווילארד ולא ל� ואת לא 
מצטטת אותה, את לא מזכירה את שמה בשו� מקו� וברור שכאשר את 

בלי� על הדעת ואינ� מגישה עבודה אקדמית הדברי� האלה אינ� מתק
  מתקבלי� בכלל.

...  

  פרופסור בית הלחמי: אנחנו מדברי� רק על אי� לעשות עבודה אקדמית.

ד"ר יוחאי:  ולכ�, חלק גדול מ� הדברי� שכתובי�, ולכ� אמרתי שאני 
  כתבתי, ה� באמת דברי� שבאו ממני ומתפיסת העול� שלי ודברי�.



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   17�04�2664 ע"ע  

   

 19מתו�  � 16 �

 

  ס עכשיו למה.פרופסור בית הלחמי:  רגע, אבל אני מתייח

ד"ר יוחאי:  ואני לא יכולה לזכור את הדבר. זה חמור בעיני בדיוק כמו 
.�  חמור בעיני

...  

פרופסור בית הלחמי: אבל זה (לא שומעי�) נהלי העבודה של�, עבודה 
אקדמית, בשביל�, המושגי� של� על עבודה אקדמית ה� לא בדיוק 

דעתי, היו�, כל המושגי� שהיינו רוצי� להנחיל לתלמידי� שלנו ול
תלמיד כבר, לדעתי ולפי המחקרי� ואת מצטטת פה, אני חושב שילד בגיל 

יכול כבר להבי� שלהעתיק עבודה של מישהו אחר זה מעשה לא מוסרי  10
  ויש מחקרי� על זה, נכו�?

  ד"ר יוחאי: נכו�.

פרופסור בית הלחמי: אז אני מתפלא לראות שמישהי כמו� איננה 
  חושבת.

  י� לי מה לומר.ד"ר יוחאי: א

  פרופסור בית הלחמי: (לא שומעי�).

ד"ר יוחאי: אני פשוט כואבת את הנושא. אני לא יודעת מה קרה ע� 
  הקטע הזה, אני לא מתווכחת, אני רק יודעת.

  (לא שומעי�)

פרופסור בית הלחמי:  את מציגה את זה כרעיונות של� (לא שומעי�) 
.�  של

זה, כל העבודה היא עבודה שנעשתה ד"ר יוחאי:  זה חמור מאוד. יחד ע� 
בעמל רב מאוד וע� הרבה מאוד עשייה והבאתי את עצמי לתו� העבודה 

  הזאת.

  פרופסור בית הלחמי: אבל אי אפשר.

  ד"ר יוחאי: אני לא יכולה לזכור אפילו. זה דבר חמור, זה כאוב.

  פרופסור בית הלחמי: עקרונות מוסריי� בסיסיי�.

  להתווכח כי יש נתו�, אז אני לא יכולה להגיד. ד"ר יוחאי:  אני לא יכולה

...  

פרופסור בית הלחמי: והעבודה שלפנינו היא, כפי שאנחנו אמרנו, לוקה, 
  בי� השאר, בצד המוסרי שלה דווקא. זה מעניי�. תודה רבה.

  ד"ר יוחאי:  חבל מאוד. מצטערת (לא שומעי�)."

  לפרוטוקול) 11עד עמ'  5(עמ' 

  

ה כי השוני ברמת האנגלית, הביא את חברי הוועדה מהפרוטוקול הנ"ל עול .32

. נמצאה חריגה ביחס לשאר העבודההגבוהה  תורמשהטקסט קטע לבדיקה של 

קטעי   6וילארד שמתוכו הועתקו וקטע זה נלקח ממאמר של כותבת בש  ננסי 

 ברצ).
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המשיבה שבתחילה לא ידעה כיצד להגיב לכ�, הודתה בהמש� והסכימה כי 

  ציו� המקור הינה עניי� חמור.העתקה כזו ללא 

כפי ששנינו קוד , בחינת העבודה לאחר בג"1 לביא צומצמה רק לעניי� 

האותנטיות במוב� של עד כמה התלמיד הכי� בעצמו את העבודה. כמוב� שבגדר 

כ� נכנס מקרה שבו כל העבודה הועתקה, א� ג  גניבה ספרותית במוב� של 

לפגוע באותנטיות. זו ג  לא מעידה העתקה של קטעי  ממקור אחר יש בה כדי 

מקרית כפי שהתברר, אלא מספר קטעי  שהועתקו מבלי לציי� כי מדובר בציטוט. 

הדר� בה נמצא הליקוי מלמדת עד כמה הליקוי משמעותי בכל הקשור לאופ� 

והדר� של כתיבה אקדמית. זאת כאמור בשונה מהתוכ� של העבודה, שאי� הוא 

  חינתנו.עומד לבחינת הג) וג  לא לב

  

בתנאי  מינימליי  הנדרשי   משמעותו עמידהאישור השקילות לאחר בג"1 לביא  .33

העיקרו�  של אמירת חלק מקיומו של הלי� אקדמי נאות הוא מעבודה אקדמית. 

עקרו� רחב, שאופ� יישומו מסור לג) ולאנשי . מדובר בדברי  בש  אומר 

מושרש  "אני מאמי�"המקצוע, אשר רואי  בכ� ג  אמת מידה מוסרית המבטאת 

 .בעול  האקדמי וקיי 

בית הדי� האזורי סבר שכאשר מדובר בהעתקת מספר קטעי  ללא הפניה, אי� 

הצדקה לשלול את ההכרה. דעתנו היא כי לא מדובר בעניי� כמותי, אלא ערכי 

המקרי� על אופ� הכנת העבודה, ההתייחסות למקורות, האימו1 של כתיבת 

לחלק בלתי נפרד מכתיבת התלמיד. כל אלו יש בה  אקדמאית של אחר והפיכתה 

  כדי ללמד על האותנטיות של העבודה.

 

מבחינה זו לא נית� לומר כי קביעת חברי הוועדה שמדובר בעבודה שאינה  .34

 אותנטית, הינה בלתי סבירה עד כדי כ� שהיה מקו  להתערב ולהפו� אותה.

הג) נפל פג  המצדיק  כ� או כ�, ג  א  בית הדי� האזורי השתכנע, כי בהחלטת

את התערבותו, מה שלא קרה, הרי שעל בית הדי� היה להורות על החזרת הסוגיה 

לדיו� והכרעה בצרו) הנחיות. בית הדי� אינו בעל כישורי  אקדמיי  המתאימי  

  לבחינה אותנטית של עבודות, ואי� מצופה ממנו כי יערו� בדיקה כזו בעצמו.
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התשובה, במסגרת הערעור ער� הג) בדיקה כללית כפי שנית� לראות מסיכומי 

עמודי  מועתקי  נוספי . אי�  14של עבודת הדוקטורט של המשיבה ומצא 

כוונתנו לציי� זאת כשיקול במסגרת הכרעתנו אלא רק לצור� הנחיצות במקרה 

המתאי , של החזרת העניי� לג) שלו יש את הכלי  לבחו� עבודות מבחינת 

  י�.אותנטיות ולא לבית הד

  

אי� בידינו לקבל את טענות המשיבה לפיה אי קבלת התביעה משמעה פגיעה  .35

בשוויו�. לפי הילוכה של טענה זו. תלמידי  אחרי  שעבודת  לא נקראה, 

בעקבות בג"1 לביא קיבלו אישורי שקילות. לעניי� זה עצ  קבלת ההטבות שלא 

כאשר ג   כדי� אצל אחרי  אינה מצמיחה זכות למשיבה לקבלת אותה הטבה.

לפי בג"1 לביא, בחינת אותנטיות העבודה, הוא עניי� המסור לשיקול דעת הג) 

וככל שיש ראיות להעתקה או גניבה ספרותיות, אי� מניעה כי העבודה תיבדק 

 מהבחינה הזו בלבד.

דווקא קבלת התביעה היא פגיעה בשוויו� אל מול בוגרי  שסיימו את הדוקטורט 

שעבודת  הייתה נבדקת ולו הייתה נמצאת בה   שלה  במוסדות לימוד באר1,

גניבה ספרותית היה עלול התלמיד שלא לקבל תואר, וכמוב� לא להיות זכאי 

  ).השכלה ותוארלהטבות השכר הנובעות מכ� (בג"1 

  

על כ�, עבודת דוקטורט כמו כל עבודה אקדמית חייבת להיות טהורה ואותנטית  .36

אי� קשר א  כותב העבודה יעמוד בפני מעמדה האקדמי. לכ� מ במנותק ,במלואה

ועדת מומחי , או לאו, א  כללי ועדת כ1 חלי  עליו או בג"1 לביא חל עליו. לג) 

יש סמכות טבועה לבחו� ולבדוק עבודה, א  מתעורר חשד בקשר לאותנטית שבה, 

וע את מגיש העבודה טר  בכולה או בחלקה. במקרי  כאלו מחויב הג) ג  לשמ

  אלו נכוני  ויפי  ג  למקרה בו לאחר שאושרה שקילות דברימת� החלטה. 

והתברר לג) כי קיי  פג  באותנטיות או שהעבודה לא הוכנה על ידי הסטודנט, 

אי� מניעה לבחו� מחדש את האישור בהתא  לשיקול הדעת המקצועי של אנשי 

 ).הג

  

במקרה שלפנינו, כבר בדיו� בפני ועדת המומחי  נמצא כי בעבודה שכתבה   .37

המשיבה נמצאו שישה קטעי  שצוטטו ללא ייחוס למחבר. נימוק זה בנוס) 
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לנימוק הקשור ברמה האקדמית של העבודה שימשו בסיס לדחיית הבקשה למת� 

בה שקילות לתואר. בשלב שבו צומצמה הבדיקה רק לאותנטיות, עמדה אותה גני

  ספרותית בעינה והצדיקה את הותרת ההחלטה על כנה.

  סו) דבר

 הערעור מתקבל.  .38

המשיבה אינה זכאית  16.7.2012ומיו   24.8.2010על יסוד החלטת הג) מיו  

  לקבל אישור שקילות לתואר הדוקטורט בו היא מחזיקה.

ש"ח אשר יישאו ריבית  10,000המשיבה תישא בהוצאות המערערת בס� 

  כחוק מהיו   עד התשלו  בפועל.והצמדה 
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