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סיוע בשמירה ושיפור הרמה האקדמית של תלמידים באקדמיה  •

ובתיכון בארץ על מנת לשמור על היתרון האיכותי שלנו לאורך  

.זמן

:הוצאה אל הפועל על ידי•

oצמצום מקרי העתקה וחשיפת מקרים על מנת

לאתר תלמידים חלשים ולתת להם הוראה מתקנת•

ללימוד אמתילאכוף יושרה אקדמית שמביאה •

oמרחביים וארציים, ארגוניים-יצירת פרמטרים ברי מדידה פנים

מה מניע אותנו





יתרונותינו

o 2017פתרון שעונה על כל המלצות דוח מבקר המדינה

o שוטף של אוניברסיטאות ומכללות בארץבשימוש

o ידיעון וממשק משתמש של-Moodle שינויללא

o ארגוניתקל להטמעה

o  זוכה פרס מיקרוסופט

oזוכה מענק תחרותי המדען הראשי

oפיתוח ישראלי יחודי לעברית וערבית

o  הנהלה וצוות הפיתוח נמצאים בארץ

נגישים ללא בירוקרטיה•

נגישים ללא הפרשי שעות  •

שפהנגישים ללא מחסומי •



(רשימה חלקית)משמעויות העתקה 

פגיעה ברמה האקדמית•

o (מהבנה ועד הערכה)בוגרים חסרי מיומנויות

oהשוק הפרטי נאלץ להשקיע הון בהכשרה

oמוניטין המוסד האקדמי נפגע

(בטווח הארוך)בחוסן הלאומיפגיעה •



עבור ההנהלהמשמעויות 

היקף תופעת ההעתקות אינו ידוע  •

oכמה עבודות אינן מקוריות

o (או הכי מעט)באילו קורסים מעתיקים הכי הרבה

הצבת יעדים למיגור העתקות•

o ניהול טוב נעשה מולKey Performance Indictors (KPI)

o  לא קיים כלי למדידת רמת ההעתקות

o לא קיים מישור יחוס(baseline ) ניתן להשוות מולו

אנחנו מספקים פתרון גם להיבטים אלה•



:שימוש בגילוי העתקות אוטומטי הביא•

o (אריאל' אונ)בתלונות לועדת משמעת בגין העתקה 50%ירידה של

o בכמות העתקות לאחר שיידעו את הסטודנטים על כך43%לירידה של .
(Batane 2010)

oלשיפור יכולת התבטאות בכתב וצמצום ההסתמכות על מקור בודד  .
(Davis and Carroll 2009)

o להורדה משמעותית בכמות העתקות ושיפור ניכר בהבנת הסטודנטים של

Cheah). אתיקה אקדמית and Bretag 2008)

oמצוות ההוראה50%-לחיסכון של זמן בבדיקת מקוריות דווח על ידי כ  .
(Williams 2007)

o לעומת בדיקה ידנית5לזיהוי העתקות פי.(Jocoy and DiBiase 2006)

השפעה של גילוי העתקות אוטומטי



הפתרון שלנו

:לבין( בעברית)המשווה בין עבודה ( שרות)תוכנה •

oעבודות קודמות שהוגשו באותו מוסד

o במוסד אחרעבודות קודמות שהוגשו

oעבודות שנקנו מאתרי עבודות

oקטעים שהועתקו מן האינטרנט ולא עברו שינוי

o ועברו שינויי עריכהמן האינטרנט שהועתקו קטעים



הפתרון שלנו

Software as Service" תוכנה כשרות"מודל •

אבטחת מידע מובנית בשרות•

אין צורך בשרת או התקנת תוכנה אצלכם•

כגון עדכון גרסאות, אין צורך בתחזוקה•

משתמש ממשיך לעבוד מול מערכת מוכרת לו•
oאין צורך ללמוד מערכת חדשה

שמירה על פרטיות•

שמירה על זכויות יוצרים•

doc,docx,rtf,txt,pdfהמערכת עובדת מול קבצי •
.של המטלה" תוכן מקוון"וגם מול (  zipלא )

.מקווןקבצים ותוכן גם שילוב של , בנוסף



שתעבור בדיקת מקוריותMoodle-יצירת מטלה ב



י סטודנט"הגשת מטלה ע

מערכת דירוג מקוריות



(  של הסטודנטים)" מתן ציונים להגשות/הצגת"טבלת 

בדיקת מקוריות"והתווספות עמודת 

מערכת דירוג מקוריות



ח מקוריות"דו


