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 אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. ,המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 כללי .1
את אמות  למדע  הדוקטורים במכון ויצמן-ם ובתרתלמידיהמטרת הקוד האתי היא להציג בפני 

המידה על פיהן מצפים מהם לנהוג, להרגילם לאחריות מוסרית ולסטנדרטים הגבוהים ביותר  
של יושרה אקדמית והתנהגות נאותה בכלל, לפתח אצלם את חוש האחריות, לגרום  
להשתתפותם הפעילה בשימור סטנדרטים אלו, וכן לעודד סביבה של אמון וכבוד הדדי. 

דוקטורים  ה-בתרו םתלמידיה חריותם המשותפת של כלל הגשמתה של מטרה זו נמצאת בא
דבקות בסטנדרטים גבוהים של אתיקה, יושרה אקדמית ושמירה על כללי   .ויצמן למדע במכון

ההתנהגות, תעצים את איכות החניכה המוענקת ע"י מדרשת פיינברג ותתמוך ביוקרה המיוחסת  
מדרשת  נקיטת צעדים משמעתיים ע"י  ידה. כשל במילוי כללי הקוד יגרור  -לתארים המוענקים על

לב, שגיאות  - . יש לציין שהתנהגות בלתי הולמת אינה כוללת שגיאות הנעשות בתוםפיינברג
 דעות.-מתוך רשלנות וחילוקי

 סטנדרטים .2

יציגו ויציינו את הישגיהם האקדמיים ביושר  במכון ויצמן למדע דוקטורים-בתרתלמידים ו .2.1
לא יציג, ביודעין, בצורה מסולפת  דוקטור-בתרפה ובכתב. תלמיד או -ובהגינות בעל

, לחברי סגל, לעובדים, למעביד  דוקטורים-אחרים, לבתר עובדות מהותיות לתלמידים
לשם קבלת  פוטנציאלי או לכל אדם אחר, ולא יסתיר מידע ביודעין, או יבצע מעשה תרמית  

 .במדרשת פיינברג, או בקשר ללימודים במדרשת פיינברגזכויות 

יכבדו חומרים, נתונים ניסיוניים ורכוש, הן  במכון ויצמן למדע דוקטורים-בתרתלמידים ו .2.2
-בתראחרים. תלמידים או  דוקטורים -ובתרשל מכון ויצמן או מי מטעמו והן של תלמידים 

לא ישתמשו לרעה ולא יעשו שימוש בלתי הוגן בחומרים, בנתונים או ברכוש  דוקטורים
ר, במיוחד לא  או של תלמיד אח ,, של מכון ויצמן או מי מטעמומדרשת פיינברגאחר של 

ע"י השגת גישה או הסרת מידע או רכוש אחר, ולא יעשו שימוש מסחרי או לשם מטרת  
רווח אחר בחומרים, באתרי אינטרנט או בתוכנות שמכון ויצמן למדע רוכש ומעניק 
לשימוש למטרות לימודיות בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי 

רנט או בכל דרך אחרת, של תכנים אשר נוצרו על ידי מכון פרסום פומבי, באתרי אינט
, ובכלל זה מצגות, מדרשת פיינברגויצמן או מי מטעמו, לרבות איש סגל ההוראה של 

תקצירי הרצאות, סרטונים וכיוצא באלה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת יוצרם, 
 .אם לאו הינו אסור, וזאת בין אם הצפייה באותם תכנים היא בתשלום ובין

יכבדו את זכויות הפרט, בריאותם וביטחונם   במכון ויצמן למדע דוקטורים-בתרתלמידים ו .2.3
 .של אחרים לרבות גופם ורכושם
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 יושרה אקדמית .3

מכון ויצמן למדע, ומדרשת פיינברג, כחלק בלתי נפרד ממנו, מהווה קהילה מדעית, ובתור שכזו 
היושרה האקדמית חיונית להצלחת משימה מטרתו הבסיסית היא השגת ידע. מחויבות לכללי 

לקיים את הסטנדרטים  דוקטור במכון ויצמן למדע-ובתרמדעית זו. באחריותו של כל תלמיד 
הגבוהים ביותר של יושר בכל עת ולדבוק בכללי הקוד שלהלן. פעולות המשפיעות, או שיש 

ביצועי תלמיד או   בכוונתן להשפיע, על החינוך, המחקר, השגת הידע, או ההערכה ההוגנת של 
 אסורות בהחלט. פעולות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות, להגדרות הבאות:  דוקטור-בתר

 רמאות .3.1
שימוש או ניסיון להשתמש בעזרה, חומרים או עזרי לימוד בלתי מורשים בבחינות או 
בעבודה אקדמית כלשהי, או מניעה ממישהו אחר להשתמש בעזרה, חומרים או עזרי 

 מורשים.לימוד 

 התחזות .3.2
 שימוש ברעיונות, נתונים או שפה של מישהו אחר ללא הבעת תודה ספציפית מתאימה.

 זיוף  .3.3
 הגשת מידע בדוי או שונה בעבודה אקדמית או מחקרית כלשהי. 

 הגשה כפולה .3.4
הגשה, ללא רשות מוקדמת, של עבודה כלשהי שכבר הוגשה למילוי דרישות אקדמיות 

 אחרות.

 רישום אקדמיתיעוד מסולף של  .3.5
בחלק כלשהו של תעתיק או רישום אקדמי של תלמיד,  ,או ניסיון לטפל ,או טיפול ,סילוף

 למדרשת פיינברג.הדוקטור -או בתרהן לפני והן אחרי הגעתו של התלמיד 

 סיוע במרמה אקדמית .3.6
 .עזרה או ניסיון לעזור ביודעין לאדם אחר להפר תנאי כלשהו של הקוד

 למען הסר ספק .4

אינו בטוח אם פעולותיו מהוות הפרה של הקוד ליושרה אקדמית,   דוקטור-בתרד או  תלמיכאשר  
 מדרשת פיינברגמוטלת עליו האחריות להתייעץ עם המנחה שלו, או עם המזכיר האקדמי של 

 לשם הבהרת הנושא. 

 התנהגות הולמת .5

 התנהגות מכבדת .5.1
בצורה ההולמת את כבוד מכון לנהוג דוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

 דוקטור.ה-בתראו  ויצמן למדע ומדרשת פיינברג, וכן את מעמדו של התלמיד

 כבוד לזולת .5.2
גופם  בלנהוג משנה זהירות בכבודם דוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

דוקטורים -חברי הסגל המדעי, חברי הסגל המנהלי, מרצים, תלמידים ובתררכושם של  וב
 ויצמן למדע. במכון

 התנהגות מכבדת .5.3
לנהוג בצורה ההולמת את כבוד מכון דוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

 דוקטור.ה-בתראו  ויצמן למדע ומדרשת פיינברג, וכן את מעמדו של התלמיד

 הקפדה על הוראות .5.4
למדע  לציית להוראות רשויות מכון ויצמןדוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

 ,מדרשת פיינברגעובדי מכון ויצמן למדע וו מדרשת פיינברגומדרשת פיינברג, מורי 
 שניתנו על ידם במסגרת מילוי תפקידם. 
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 הקפדה על הנהלים .5.5
ההוראות לשימוש במתקנים  על  להקפידדוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

סטודנטים, שיכונים, משרדים, מתקני לרבות אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, מעונות 
 .וכד׳ ספורט, מגרשי חניה ושטחים פתוחים

 חיי הקמפוס .5.6
לשמור על מהלך תקין של ההוראה, דוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

או בשטחי מכון ויצמן למדע או לכל פעילות אחרת    מדרשת פיינברגבהמחקר או העבודה  
 . המתקיימת בהם

 שמירה על רכוש .5.7
להימנע מפגיעה ברכוש מכון דוקטורים במכון ויצמן למדע -על תלמידים ובתר

 .אותם לצרכי לימודיהם ומחקרםויצמן למדע, ולשמור על רכוש המשמש 
 
 


