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המחבר מצ  Iע דרך בהתמודד ע Dתופעת

במהלך הבחינה טבבתי בין הכיתות כדי לענות על
שאלות  .אני יכול להעיד כי הבחינה שהתק  11מה ללא

ההעתקות בבח  Iנות במוסדות הה eכבה
הנבוהה עב  Iד  Ie Iמו

e

ב"בח  Iנות כבוד"

השגחה התנהלה בשקט מופתי  .בתום הבחינה ,הודו

-

בבא ה eנחה.

התלמידים בפני כי לא היו העתקות )למעט במקרה בודד

~

עליו נמטר לי מפי התלמידים(  .לכן ,בעת ניתוח התוצאות
אפשר להניח כי לא היו העתקות.

חוטר חינוך המהווה כשל של מערכת החינוך על כל
רמותיה .מניטיוני בהוראה באוניברטיטה בארה"ב ,אני

חוג

חחר > iבכה

הראוי שהאוניברטיטאות בארז תנטינה להתמודד עם
החולי הזה.

לפני שנים מטפר ,ערכתי ניטוי עם כלל תלמידי שנה א'
שלמדו בקורט "ביולוגיה של התא" שבפקולטה לחקלאות
תלמידים(  .התלמידים התבקשו לחתום על אמנה

למניעת העתקות בבחינה שנוטחה היה:

אמנה כמניעת העתקה בבחינות וכאזרחות טובה
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" 80.35
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קרקע ומיס

בינוני

' 77.00

'69 .30

הננת הצומח

בינוני

' 74. 50

' 76.77

מדעי הצמח

ב  1נונ l

73 . 50 b

'71.20

כלכלה

ב  1נונ l

'70.94

' 69.25

ערכוס באותה עמודה  ,המלווים
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מובהקות e

 eה Iזהות ,אינס נבדכים זה מזה

 eני החוגיס" :ם  lllrייתז Iנהיי ,קרובים זה כזה בחתך הקבלה וברקע  eינ התלמידיס

מo
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באותיות a,b,c,

De

אחד .

קנות

ק  11ם קשר ישיר בין חתך הקבלה לבין הישגי
התלמידים בקורט  .ממוצע הציונים של תלמידים בעלי
חתך קבלה גבוה לאוניברטיטה )בחוגים :בעלי ח"ם

zlIll/Ceומ א tl.AJPI.Aכ·11'16 p'l

ומזון ותזונה( הוא גבוה יותר מאשר ציוניהם של
תלמידים שהתקבלו בחתך קבלה נמוך .
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הממוצע הגבוה של ציוני התלמידים בחוגים  :בעלי
ח  11ם ,מזון ותזונה וקרקע ומים ,שפתרו את הבחינה

ללא השגחה ,מרמז על כך שתלמידים טובים אינם

מ 3מומ

זקוקים להעתיק על מנת להצליח .
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תלמידי החוג לכלכלה הם בדרך כלל חטרי רקע במדעי
הח  11ם וזו אולי הטיבה לכך שהישגיהם נמוכים יחטית .

המסקנה העקירית :אפשר לק"ם בחינות כבוד ללא

על האמנה חתמו  198תלמידים שהם  46%מבין 430
תלמידי הקורט .היתר טירבו ,או נמנעו מלחתום .מטפר

השגחה כאשר זה נעשה בתיאום עם הטטודנטים .נראה

שניתן יהיה להתגבר על בע  11ת ההעתקות בבחינות

תלמידים פנו אלי וטענו שאינם מעתיקים בבחינות ,אך הם

באוניברטיטה באמצעות חינוך והטברה  .להערכתי הנזק

אינם מוכנים לחתום על האמנה .הודעתי להם כי אני מכבד

החינוכי הנגרם למערכת החינוך ,ברמות השונות ,כתוצאה

את דעתם זו.

במבחן הטופי בקורט ,בו נבחנו כ 400-

מחוטר האמון השורר בין התלמידים לבין המורים ,הוא רב
תלמידים ,כונטו

התלמידים שחתמו על האמנה בחדרים נפרדים ובחינתם

נערכה ללא השגחה )"בחינות כבוד"(  .התלמידים לא ידעו
למפרע שבחינתם תתק  11ם במתכונת זו .תלמידים שנמנעו

מלחתום על האמנה נבחנו תחת השגחה  .כל התלמידים
קיבלו בחינה זהה.

יותר מן האפשרות שחלק מן התלמידים יעתיקו בבחינה
ללא השגחה  .אדרבא ,שיעתיקו הנמושות בבחינות כבוד
והתלמידים האחרים ינדו אותם ,או שבחינתם תיפטל .
הערך המוטף החינוכי בדרך זו הוא גבוה ביותר .אל
הטטודנטים אני פונה בבקשה :אנא כבדו אותנו ואת

עצמכם על ידי קיום בחינות ללא השגחה ,אל תעתיקו
ונכבד אתכם .
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פרופ' אלי זמטקי  ,המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות  ,בפקולטה

למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הטביבה zamski@agri .huji .ac.il .
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ה  eגחה בבחינה ו
ככא

יודע שהתופעה הזו כמעט ואינה ק  11מת שם ולדעתי ,מן
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טבבה  : 1ממוצע הציו Jיס בבחי JהJe ,ערכה בבא  Jוכחות מ  Jeיחיס
ועס  Jוכחותס ,בפי פירוט חו  Jי

העתקה בבחינות היא תופעה חמורה ,טימפטום של
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ןבהצלחה בבחיבןת.
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