Ethical Code
The Weizmann Institute of Science, as a leading scientific research institution and an institution
of higher education, is a research community led by universal values of truth and freedom,
honesty, justice, equality, intellectual and personal integrity, personal example, impartiality and
respect for all people. Accordingly, the Institute management, its employees, students and all
individuals on campus are obliged to treat each other with mutual respect, in an fair and equal
manner, without discrimination or bias based on extraneous considerations such as race, origin,
sex, gender, religion, nationality, political view, marital status, sexual orientation or disability.

This research community is anchored in the value of academic freedom, the human instinct of
curiosity, the quest for knowledge, and the drive to explore, publish, teach and learn freely, and
to critique and be critiqued.
Academic freedom also involves the freedom to engage in unusual or controversial issues, as
well as to question, challenge conventions, receive criticism critique and express uncommon
opinions. The Weizmann Institute attaches great importance to the ability of the members of its
community to express their views without fear, as long as they act within the framework of the
law and the Institute’s regulations, and respect the dignity of the other, even if he/she holds a
different or even contradictory view.
The Institute is a pluralistic and multicultural campus. As such, members of its community are
required to demonstrate awareness, sensitivity and respect for the social and cultural diversity as
well as the complexity that this diversity may demand of the work and study environment.
The protection of human dignity and rights is a universal value that is absolutely necessary so as
to enable the Institute to fulfill its core mission, which is to advance science for the benefit of
humanity.
______________________
Approved by the Steering Committee on May 28, 2019 further to discussion at the Scientific Council on
April 2, 2019

קוד אתי
מכון ויצמן למדע ,כמוסד מחקר מדעי מוביל וכמוסד להשכלה גבוהה ,הינו קהילת מחקר המונחית על פי ערכי
יסוד אוניברסליים של אמת וחירות ,יושר ,צדק ,שוויון ,יושר אינטלקטואלי ,יושרה אישית ,מתן דוגמא
אישית ,היעדר משוא פנים ,ומתן כבוד לכל אדם באשר הוא .בהתאם ,הנהלת המכון ,עובדיו ,תלמידיו וכל
הבאים בשעריו מחויבים לנהוג זה בזה בכבוד הדדי ,באופן שוויוני ,הוגן וענייני ,ללא אפליה או משוא פנים על
בסיס שיקולים זרים ,כגון ,גזע ,מוצא ,מין ,מגדר ,דת ,לאום ,השקפה פוליטית ,מצב משפחתי ,נטייה מינית או
מוגבלות.
עוגנה של קהילת מחקר זו בשמירה ובחיזוק החופש האקדמי ,אשר שורשיו בסקרנות ,בכמיהה האנושית
העצומה לידע ,ובזכות ובאפשרות לחתור להשגת אותו הידע; לחקור ,לפרסם ,ללמד וללמוד באופן חופשי,
לבקר ולהיות מבוקר.
חופש אקדמי כולל גם את החירות לעסוק בנושאים לא מקובלים או מעוררי מחלוקת ,להטיל ספק ,לערער על
מוסכמות ,לקבל ביקורת ולמתוח ביקורת ולהביע דעות לא מקובלות ,בקהילת המדע ובכלל .מכון ויצמן רואה
חשיבות רבה בכך ,שחברי קהילת המכון יביעו את עמדותיהם ללא כל חשש ,כל עוד הם פועלים במסגרת החוק
ונהלי המכון ומקפידים על כבודו של האחר ,הגם שזה דוגל בדעה שונה או אף מנוגדת.
המכון הנו קמפוס פלורליסטי ורב תרבותי ,וככזה ,חברי קהילת המכון נדרשים להפגין ערנות ,רגישות וכבוד
לגיוון ולשונות החברתית והתרבותית כמו גם למורכבות ,שאלה מזמנים בסביבת העבודה והלימודים.
הגנה על כבוד האדם וזכויותיו הינה ערך אוניברסלי ,והיא נחוצה על מנת לאפשר למכון למלא את משימתו
המרכזית כמוסד הפועל לקידום המחקר לטובת האנושות.

_______________________
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