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להחליף  ניתן  זה  במסמך  כאחד.  ולגברים  לנשים  מיועד  אך  בלבד,  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  נכתב  המסמך 
״ביקור״  -״השתלמות״ או ב-״תלמיד אורח״ )ביחיד אור רבים(; ״לימודים״ ב-דוקטור״, או ב-״בתר-ב״תלמיד״  

 )על הטיותיהן(. 

 מכון ויצמן למדע של  האתיהקוד  .1

ויצמן למדע, כמוסד מחקר מדעי מוביל וכמוסד להשכלה גבוהה, הינו קהילת  מכון  “
וחירות, יושר, צדק, שוויון, מחקר המונחית על פי ערכי יסוד אוניברסליים של אמת 

ומתן   פנים,  היעדר משוא  דוגמא אישית,  מתן  אישית,  יושרה  אינטלקטואלי,  יושר 
וכל הבאים   לכל אדם באשר הוא. בהתאם, הנהלת המכון, עובדיו, תלמידיו  כבוד 
בשעריו מחויבים לנהוג זה בזה בכבוד הדדי, באופן שוויוני, הוגן וענייני, ללא אפליה  

פני לאום, או משוא  מגדר, דת,  מין,  מוצא,  גזע,  כגון,  זרים,  שיקולים  בסיס  על  ם 
השקפה פוליטית, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות. עוגנה של קהילת מחקר  
ובחיזוק החופש האקדמי, אשר שורשיו בסקרנות, בכמיהה האנושית   זו בשמירה 

ר, לפרסם, ללמד  העצומה לידע, ובזכות ובאפשרות לחתור להשגת אותו הידע; לחקו
החירות  את  גם  כולל  אקדמי  חופש  מבוקר.  ולהיות  לבקר  חופשי,  באופן  וללמוד 
לעסוק בנושאים לא מקובלים או מעוררי מחלוקת, להטיל ספק, לערער על מוסכמות,  
לקבל ביקורת ולמתוח ביקורת ולהביע דעות לא מקובלות, בקהילת המדע ובכלל. 

שחברי קהילת המכון יביעו את עמדותיהם ללא  מכון ויצמן רואה חשיבות רבה בכך,  
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 

 דעה להביע הזכות .2

  הלימוד   חומר  של  תוכנו  לגבי  זה  ובכלל,  והשקפותיו  דעותיו  את  להביע  החופש  תלמיד  לכל

  ונוהלי   מדרשת פיינברג )להלן: ״המדרשה״(  לנוהלי   ובכפוף  דין  לכל  בכפוף   בו  המובעים  והערכים

דעה פוליטית אישית כאילו    להציג  תלמיד אינו רשאיעם זאת,    .)להלן: ״המכון״(  למדע  ויצמן  מכון

 עמדתה של המדרשה או עמדתו של המכון.היא 

 התארגנות חופש .3

  דין   לכל  בכפוף ,  להלן  המפורטים  הכללים  לפי  נושא  בכל  ולהפגין   להתארגן  החופש  תלמיד  לכל

 .מכוןה ונוהליהמדרשה  לנוהלי ובכפוף
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 המכון   בקמפוס הפגנות קיום .4

 כללי  .4.1
, להלן כאמור שאושרה בקשה  לגביה  הוגשה אשר, המכון בקמפוס בהפגנה  השתתפות

  י "ע  המוכרים   אורחים  ולתלמידים  דוקטורים-תרלב,  במדרשה  המניין  מן  לתלמידים  תותר
  חוץ   לגורמי  בהפגנה  השתתפות  תותר  לא"(.  מדרשת פיינברג  תלמידי: "להלן)  המדרשה

 . המדרשה תלמידי אינם אשר

 בקשה  הגשת .4.2
 למועצת,  יפנו"(  ההפגנה  מארגני: "להלן)  הפגנה  לקיים  המבקשים  המדרשה  תלמידי

״המועצה״(  הדוקטורים-ובתר  התלמידים   למועד  קודם  ימים  עשרה  לפחות,  )להלן: 
 : הבאים  הפרטים   את  שתכלול  מסודרת  בקשה  בצרוף,  ההפגנה  לקיום  ידם  על  המבוקש

 . עימם הקשר יצירת ודרכי ההפגנה מארגני שמות .4.2.1

 .ההפגנה תיערך בגינו הנושא .4.2.2

 .ההפגנה לקיום  המבוקשים והשעות התאריך .4.2.3

 (.חיצוניים נואמים להזמין כוונה ויש במידה) חיצוניים נואמים של שמותיהם .4.2.4

 המדרשה לדיקן פניה  .4.3
  פיינברג   מדרשת  לדיקן   אותה  תעביר,  לנכון  ותמצא  ובמידה  בבקשה  תדוןהמועצה,  

״דיקן המדרשה״(  דיקן.  ההפגנה  לקיום  המתוכנן  למועד   קודם  שבוע  לפחות,  )להלן: 
 בתוך  למועצה  החלטתו  ויעביר  המכון  הנהלת  בשיתוף  בבקשה  דיון  יקיים  המדרשה

 למועד  קודם  עבודה  ימי  מחמישה  יאוחר  ולא  ,הבקשה  קבלת  ממועד  עבודה  ימי  עשרה
 ההפגנה   קיום   את לאשר  המדרשה  דיקן   ויחליט  במידה. ההפגנה  של קיומה  נתבקש  בו
 ורשימת  ההפגנה  לקיום  שאושר  המקום,  שאושר  הזמנים  לוח  אתתפרט    החלטתו  –

 .והרכוש הסדר על לשמירה הנוגעות הנחיות

 אחריות .4.4
 . ההפגנה מארגני על מוטלת המדרשה דיקן הנחיות לקיום האחריות

 אכיפה  .4.5
 צעדים  ולנקיטת  ההפגנה   לפיזור  לגרום  עלולה   המדרשה  דיקן  בהנחיות   עמידה  אי

 . נוספים משמעתיים

 
 
 


