
 
 
 
 
 
 
 
 

 םילהנו תונקת ,תוינידמ
Policy bylaws and regulations 

 
 

 תולהנתהו תוגהנתה
 יתאה דוקה •
 תינימ הדרטה •
 תעמשמ •
 יוטיב שפוח •
 םיעוריאו תוביסמ •
 םימס •
 תורכיש •
 םיירוביצ תומוקמב ןושיע •
 סופמקב הינחו הגיהנ •
 

  

 ןמז תשדקה
 ןמז תשדקה •
 תורדעיה ימי •
 ד״לחו ןויריה •
 םיאולימ תוריש •
 
 
 

 
 

 

   ינחור ןיינק
 ינחור ןיינק ספוט •
 םירצוי תויוכז •
 הזת םוסרפ •
 םיסרוקל רזע רמוח •
 הדבעמ תורבחמ •
 

  

 תוחיטב
 תוינידמ •
 הדבעמב תוחיטב •
 ץועייו עדימ תורוקמ •
 תוחיטבב תונכדעתה תבוח •
 תוחיטב תכרדה •
 הדבעמב תוחיטב יללכ תיצמת •
 תויתפוקת תויאופר תוקידב •
 

 
 

 

 הקסעהו הדובע
 ןוכמל ץוחמ תיקלח הדובע •
 ןוכמה ךותב תיקלח הדובע •
 הארוה רזועכ הדובע •
 תינוציח תיקלח ספוט :׳א חפסנ •
 תימינפ תיקלח ספוט :׳ב חפסנ •
 הארוה ירזוע ספוט :׳ג חפסנ •
  

 

 

  



 
 
Code of Ethics יתא דוק 

 
    
1 General 

The purpose of the Code of Ethics (“the Code”) is to 
present to the students and postdoctoral fellows of 
the Feinberg Graduate School (FGS) with the 
standards of conduct expected of them, to accustom 
them to moral responsibility and to the highest 
standards of academic integrity and proper behavior 
in general, to develop their sense of responsibility, 
call forth their active participation in maintaining 
these standards, and to encourage an environment 
of trust and mutual respect. Fulfilling this mission is 
the joint responsibility of all FGS students and 
postdoctoral fellows at the Institute. Abiding by high 
standards of ethics, academic integrity, and the Code 
will enhance the quality of the mentorship provided 
by the FGS and uphold the prestige attributed to the 
degrees it awards. Failure to fulfill the Code’s rules 
will result in disciplinary action by FGS. It should be 
noted that inappropriate behavior does not include 
bona fide mistakes, errors stemming of negligence 
and disagreements. 
 

 יללכ
 ינפב גיצהל איה )"דוקה" ןלהל( יתאה דוקה תרטמ
 תא םירוטקוד-רתבה םימלתשמהו השרדמה ידימלת
 םליגרהל ,גוהנל םהמ םיפצמ ןהיפ לע הדימה תומא
 לש רתויב םיהובגה םיטרדנטסלו תירסומ תוירחאל
 םלצא חתפל ,ללכב התואנ תוגהנתהו תימדקא הרשוי

 הליעפה םתופתתשהל םורגל ,תוירחאה שוח תא
 ןומא לש הביבס דדועל ןכו ,ולא םיטרדנטס רומישב
 תאצמנ וז הרטמ לש התמשגה .ידדה דובכו

 השרדמה ידימלת ללכ לש תפתושמה םתוירחאב
 תוקבד .ןוכמב םירוטקוד-רתבה םימלתשמהו

 תימדקא הרשוי ,הקיתא לש םיהובג םיטרדנטסב
 תוכיא תא םיצעת ,תוגהנתהה יללכ לע הרימשו

 ךומתתו גרבנייפ תשרדמ י"ע תקנעומה הכינחה
 לשכ .הדי-לע םיקנעומה םיראתל תסחוימה הרקויב
 י"ע םייתעמשמ םידעצ תטיקנ רורגי דוקה יללכ יולימב
 הניא תמלוה יתלב תוגהנתהש ןייצל שי .השרדמה
 ךותמ תואיגש ,בל-םותב תושענה תואיגש תללוכ
 .תועד-יקוליחו תונלשר
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2 Standards 
FGS students and postdoctoral fellows will: 
• Present and note their academic achievements 

with honesty and fairness, both orally and in 
writing. The student or fellow will not knowingly 
misrepresent material facts to other students, 
faculty members, employees, potential employers, 
or any other person, and will not knowingly 
conceal information or commit fraudulent acts in 
order to obtain benefits at the FGS or relating to 
studies in it. 

• Regard with dignity the materials, experimental 
data, and property – either of the Weizmann 
Institute, anyone on its behalf, or of other 
students. Students or fellows will not misuse or 
unfairly use the materials, data, or other property 
of the FGS, the Weizmann Institute, anyone on its 
behalf, or any other student, especially through 
accessing or removal of information or other 
property, and will refrain from commercial use or 
for other gains the materials, websites, or software 
that the Weizmann Institute of Science acquires 
and grants for use for educational purposes only. 
Without limiting the generality of the foregoing, it 
is hereby clarified that the publication on websites 
or in any other manner of content created by the 
Weizmann Institute or on its behalf, including FGS 
teaching staff, including presentations, lecture 
notes, videos and the like, without obtaining prior 
written consent from their author is prohibited, 
regardless of whether the content is paid for or 
not. 

 םיטרדנטס
-רתבה םימלתשמהו גרבנייפ תשרדמ ידימלת
  :םירוטקוד
 רשויב םיימדקאה םהיגשיה תא ונייציו וגיצי •

 םלתשמה וא דימלתה .בתכבו הפ-לעב תוניגהבו
 תודבוע תפלוסמ הרוצב ,ןיעדויב ,גיצי אל
 ,לגס ירבחל ,םירחא םידימלתל תויתוהמ
 ,רחא םדא לכל וא ילאיצנטופ דיבעמל ,םידבועל
 תימרת השעמ עצבי וא ,ןיעדויב עדימ ריתסי אלו
 םידומילל רשקב וא ,השרדמב תויוכז תלבק םשל
 .השרדמב

 לש ןה ,שוכרו םיינויסינ םינותנ ,םירמוח ודבכי •
 .םירחא םידימלת לש ןהו ומעטמ ימ וא ןמציו ןוכמ
 אלו הערל ושמתשי אל םימלתשמה וא םידימלתה
 וא םינותנב ,םירמוחב ןגוה יתלב שומיש ושעי

 ימ וא ןמציו ןוכמ לש ,השרדמה לש רחא שוכרב
 י"ע אל דחוימב ,רחא דימלת לש וא ומעטמ
 אלו ,רחא שוכר וא עדימ תרסה וא השיג תגשה
 רחא חוור תרטמ םשל וא ירחסמ שומיש ושעי

 ןוכמש תונכותב וא טנרטניא ירתאב ,םירמוחב
 תורטמל שומישל קינעמו שכור עדמל ןמציו
 רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .דבלב תוידומיל
 ירתאב ,יבמופ םוסרפ יכ ,תאזב רהבומ ,ליעל
 רשא םינכת לש ,תרחא ךרד לכב וא טנרטניא
 תוברל ,ומעטמ ימ וא ןמציו ןוכמ ידי לע ורצונ
 הז ללכבו ,השרדמה לש הארוהה לגס שיא
 ,הלאב אצויכו םינוטרס ,תואצרה יריצקת ,תוגצמ
 ,םרצוי תאמ בתכבו שארמ המכסה תלבק אלל
 םינכת םתואב הייפצה םא ןיב תאזו ,רוסא וניה
  .ואל םא ןיבו םולשתב איה

 לש םנוחטיבו םתואירב ,טרפה תויוכז תא ודבכי •
 .םשוכרו םפוג תוברל םירחא
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• Respect the individual rights, health, and security 
of others, including that which concerns their 
bodies and property. 

 
3 Academic Integrity 

The Weizmann Institute of Science and the Feinberg 
Graduate School, as an inseparable part of it, 
constitute a scientific community, whose basic goal 
as such is to acquire knowledge. Commitment to the 
rules of academic integrity is essential to the success 
of this scientific endeavor. It is the responsibility of 
each and every FGS student and fellow to uphold the 
highest standards of integrity at all times and adhere 
to the rules of the Code. Actions that affect, or are 
intended to affect, the education, research, 
attainment of knowledge, or fair assessment of a 
student’s or fellow’s performance are strictly 
prohibited. These actions include, but are not 
restricted to, the following: 
 

 תימדקא הרשוי
 דרפנ יתלב קלחכ ,גרבנייפ תשרדמו ,עדמל ןמציו ןוכמ
 ותרטמ וזכש רותבו ,תיעדמ הליהק הווהמ ,ונממ
 הרשויה יללכל תוביוחמ .עדי תגשה איה תיסיסבה
 .וז תיעדמ המישמ תחלצהל תינויח תימדקאה
 תא םייקל םלתשמו השרדמ דימלת לכ לש ותוירחאב
 קובדלו תע לכב רשוי לש רתויב םיהובגה םיטרדנטסה
 שיש וא ,תועיפשמה תולועפ .ןלהלש דוקה יללכב
 ,עדיה תגשה ,רקחמה ,ךוניחה לע ,עיפשהל ןתנווכב
 םלתשמה וא דימלת יעוציב לש תנגוהה הכרעהה וא
 ךא ,תוללוכ ולא תולועפ .טלחהב תורוסא השרדמב
 :תואבה תורדגהל ,תולבגומ ןניא
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 3.1 Cheating 
Use or attempt to use unauthorized help, 
materials, or teaching aids in exams or any 
academic work, or preventing someone else 
from using authorized help, materials, or 
teaching aids. 

 תואמר
 םירמוח ,הרזעב שמתשהל ןויסינ וא שומיש
 וא תוניחבב םישרומ יתלב דומיל ירזע וא
 והשיממ העינמ וא ,יהשלכ תימדקא הדובעב
 ירזע וא םירמוח ,הרזעב שמתשהל רחא
 .םישרומ דומיל

3.1  

 3.2 Impersonation 
Using someone else's ideas, data, or 
terminology without appropriate 
acknowledgment. 

 תוזחתה
 והשימ לש הפש וא םינותנ ,תונויערב שומיש
 .המיאתמ תיפיצפס הדות תעבה אלל רחא

3.2  

 3.3 Forgery 
Submission of false or altered information 
in any academic or research work. 
 

 ףויז
 תימדקא הדובעב הנוש וא יודב עדימ תשגה
 .יהשלכ תירקחמ וא
 

3.3  

 3.4 Double submission 
Submission, without prior permission, of 
any work already submitted to fulfill other 
academic requirements. 
 
 

 הלופכ השגה
 הדובע לש ,תמדקומ תושר אלל ,השגה
 תושירד יולימל השגוה רבכש יהשלכ
 .תורחא תוימדקא
 

3.4  

 3.5 Misrepresentation of academic records 
Misrepresentation, contriving, or attempt of 
contriving of any part of a student's 
transcript or academic record, both before 
and after the student's arrival at FGS. 
 

 ימדקא םושיר לש ףלוסמ דועית
 והשלכ קלחב לפטל ןויסינ וא לופיט וא ףוליס
 ןה ,דימלת לש ימדקא םושיר וא קיתעת לש
 תשרדמל דימלתה לש ותעגה ירחא ןהו ינפל
 .גרבנייפ

3.5  

 3.6 Assisting academic fraud 
Help or attempt to knowingly aid another 
person to violate any of the Code's terms. 
 

 תימדקא המרמב עויס
 רחא םדאל ןיעדויב רוזעל ןויסינ וא הרזע
 דוקה לש והשלכ יאנת רפהל
 

3.6  

  In case of doubt  
When a student or postdoctoral fellow is 
unsure whether his/her actions constitute a 
violation of the Code, he/she bears the 
responsibility for consulting with his/her 
advisor or with the FGS’s Academic 
Secretary to clarify the issue. 
 

 קפס רסה ןעמל
 םא חוטב וניא רוטקוד-רתב/ימלת רשאכ
 הרשויל דוקה לש הרפה תווהמ ויתולועפ
 םע ץעייתהל תוירחאה וילע תלטומ ,תימדקא
 לש ימדקאה ריכזמה םע וא ,ולש החנמה
 .אשונה תרהבה םשל השרדמה
 

  

5 Appropriate behavior 5 תמלוה תוגהנתה 



Following is the appropriate behavior expected of 
FGS students and postdoctoral fellows at the 
Weizmann Institute of Science: 
 

 תשרדמ ידימלתמ הפוצמה תמלוהה תוגהנתהה ןלהל
 :עדמל ןמיו ןוכמב םירוטקוד רתבו גרבנייפ
 

 5.1 Dignified behavior 
To behave in a manner appropriate to the 
dignity of the Weizmann Institute of Science 
and the FGS, as well as the status of the 
student/postdoctoral fellow. 
 

 תדבכמ תוגהנתה
 ןמציו ןוכמ דובכ תא תמלוהה הרוצב גוהנל
 לש ודמעמ תא ןכו ,גרבנייפ תשרדמו עדמל
 .רוטקוד רתב/דימלתה
 

5.1 
 

 

 5.2 Respect for others 
To treat the teachers, employees, or 
students of the FGS and/or the Weizmann 
Institute of Science with the utmost care 
with regards to their dignity, body, or 
property. 
 

 תלוזל דובכ
 וא םפוג םדובכב תוריהז הנשמ גוהנל
 השרדמה ידימלת וא ידבוע ,ירומ לש םשוכר
 .עדמל ןמציו ןוכמ וא/ו
 

5.2  

 5.3 Complying with instructions 
To adhere with the instructions of the 
Weizmann Institute of Science and the FGS, 
its teachers, and/or employees issued by 
them as part of their professional duties. 
 

 תוארוה לע הדפקה
 עדמל ןמציו ןוכמ תויושר תוארוהל תייצל
 ידבוע וא/ו השרדמה ירומ ,גרבנייפ תשרדמו

 םדי לע ונתינש השרדמהו עדמל ןמציו ןוכמ
 .םדיקפת יולימ תרגסמב
 

5.3  

 5.4 Adherence to procedures 
To adhere to procedures and instructions 
for the use of the facilities including halls, 
laboratories, libraries, student dormitories, 
housing, offices, sports facilities, parking 
lots, and open spaces. 
 

 םילהנה לע הדפקה
 שומישל תוארוההו םילהנה יפ לע גוהנל
 ,הדבעמ ירדח ,תומלוא תוברל םינקתמב
 ,םינוכיש ,םיטנדוטס תונועמ ,תוירפס
 הינח ישרגמ ,טרופס ינקתמ ,םידרשמ
 .םיחותפ םיחטשו
 

5.4  

 5.5 Campus life 
To preserve proper procedures in the 
teaching, research, or work at FGS or on 
Weizmann Institute premises or in any 
other activity taking place in them. 
 

 סופמקה ייח
 ,הארוהה לש ןיקת ךלהמ לע רומשל
 יחטשב וא השרדמב הדובעה וא רקחמה
 תרחא תוליעפ לכל וא עדמל ןמציו ןוכמ
 םהב תמייקתמה
 

5.5  

 5.6 Protection of property 
Refrain from damaging FGS and/or 
Weizmann Institute of Science property, 
and safeguard the equipment they use. 
 

 שוכר לע הרימש
 גרבנייפ תשרדמ שוכרב העיגפמ ענמיהל
 שוכר לע רומשלו ,עדמל ןמציו ןוכמ וא/ו

 .םהיכרצל שמשמה
 

5.6  

 
  



Prevention of Sexual Harassment תינימ הדרטה תעינמ 
 

    
1 General 

The Weizmann Institute and the FGS seek to ensure 
a respectful work and study environment, devoid of 
any sexual harassment or intimidation of a sexual 
nature (“intimidation”). 
Sexual harassment and intimidation violate human 
dignity, freedom, privacy, and equality between the 
sexes and are prohibited by the Prevention of Sexual 
Harassment Law, 1988 (“the Law”). They also 
constitute a serious disciplinary offense. 
 The Weizmann Institute and the FGS have adopted a 
policy of zero tolerance towards sexual harassment 
or intimidation. 
The Regulations for the Prevention of Sexual 
Harassment at the Weizmann Institute (the 
"Regulations") detail and clarify the Institute's 
activities to prevent sexual harassment or 
intimidation, and determine the manner of handling 
of complaints. The Regulations add to the provisions 
of the Law and to the regulations promulgated 
thereunder and do not detract from them. 

 

 יללכ
 תלעב הרטמכ םהל וביצה גרבנייפ תשרדמו ןמציו ןוכמ
 תדבכמ םידומילו הדובע תביבס חיטבהל הבר תובישח
 לש עקר לע תולכנתה וא תינימ הדרטה הב ןיאש
  .)"תולכנתה"(  תינימ הדרטה
 
 ,םדאה דובכב םיעגופ תולכנתהו תינימ הדרטה ישעמ
 לע םירוסא םהו םינימה ןיב ןויוושבו ותויטרפב ,ותוריחב
 1988 – ח"נשתה תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ
  .הרומח תעמשמ תריבע םיווהמ םה ,ףסונב .)"קוחה"(
  

 ספא לש תוינידמ םיטקונ גרבנייפ תשרדמו ןמציו ןוכמ
  .תולכנתה וא תינימ הדרטה יפלכ תונלבוס
 
 )"ןונקתה"( ןמציו ןוכמב תינימ הדרטה תעינמל ןונקתה
 הדרטה תעינמ םשל ןוכמה תולועפ תא ריהבמו טרפמ
 הנולתב לופיטה ןפוא תא עבוקו תולכנתה וא תינימ
 תונקתבו קוחב רומאה לע ףיסומ ןונקתה .השגוהש
  .םהמ ערוג וניאו וחוכמ ונקתוהש
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2 What is sexual harassment? 
Sexual harassment is any of the following: 
• Coercing a person into committing an act of a 

sexual nature. 
• An indecent act – an act of sexual arousal, 

gratification, or humiliation. 
• A repeated proposition of a sexual nature, 

addressed to a person who has indicated to the 
harasser that he/she is not interested in said 
proposition. When a person in authority or a 
supervisor is involved, a repeated proposition is 
considered harassment even if a lack of interest 
and/or an objection was not expressed. 

• Repeated reference to a person's sexuality, when 
that person has indicated to the harasser that 
he/she is not interested in said references. When a 
person in authority or a supervisor is involved, 
such a reference is considered harassment even if 
a lack of interest and/or an objection was not 
expressed. 

• Humiliating or disparaging reference to person's 
gender, sexuality, or sexual orientation. 

• The mala fide publication of a photograph, film, or 
recording of a person, which focuses on that 
person’s sexuality, in circumstances in which the 
publication may cause humiliation to that person 
and no consent was given to the publication. 

 

 תינימ הדרטה יהמ
  :הלאמ  תחא לכ איה תינימ הדרטה
 .ינימ יפוא לעב השעמ עצבל םדא תטיחס •
 יוזיב וא קופיס ,יוריג םשל השעמ – הנוגמ השעמ •

 .םיינימ
 םדאל תינפומה ,ינימ יפוא תלעב תרזוח העצה •

 תועצהב ןינועמ וניא יכ דירטמל הארה רשא
 ,תוכמס וא תורמ יסחי לש הרקמב .תורומאה
 ןיינע רסוח ועבוה אל םא ףא - רומאכ תרזוח העצה
 .תודגנתה וא/ו

 ותוא רשאכ ,םדא לש ותוינימל תרזוח תוסחייתה •
 תויוסחייתהב ןיינועמ וניא יכ דירטמל הארה םדא
 ,תוכמס וא תורמ יסחי לש הרקמב .תורומאה
 רסוח ועבוה אל םא ףא - רומאכ תרזוח תוסחייתה
 .תודגנתה וא/ו ןיינע

 וא ותוינימל ,ונימל הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה •
 .םדא לש תינימה ותייטנל

 הטלקה וא טרס ,םולצת לש בל םותב אלש םוסרפ •
 ןהב תוביסנב ,ותוינימב דקמתמה ,םדא לש
 ותמכסה הנתינ אל רשאכו וליפשהל לולע םוסרפה
  .םוסרפל
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3 What is intimidation? 
Intimidation is harm caused by an employer or a 
supervisor, derived from one of the following: 
• Sexual harassment. 

  תולכנתה יהמ
 הרוקמש הנוממ וא דיבעמ ידי לע העיגפ הניה תולכנתה
   :הלאמ דחאב
 .תינימ הדרטה •
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• Report, complaint, testimony, or prosecution on 
the grounds of intimidation and/or sexual 
harassment. 

• Assisting another in connection with a petition, 
complaint, or claim on the grounds of intimidation 
and/or sexual harassment. 

 

 וא/ו תולכנתה לשב העיבת וא תודע ,הנולת ,חוויד •
 .תינימ הדרטה לשב

 לשב העיבת וא הנולת ,היינפל רשקב רחאל עויס •
 תינימ הדרטה לשב וא/ו תולכנתה

 

4 The purpose of publication of the Regulations 
• To bring to the attention of the students and 

postdoctoral fellows the Law’s main points, and to 
establish sexual harassment and intimidation in 
the framework of labor or study relations, or in 
connection with them as a disciplinary offense. 

• To determine the ways to file a complaint for 
sexual harassment or harassment, and how to 
investigate it. To determine the ways of handling 
the cases in which the complaint was filed, the 
correction of the injury or injustice caused to the 
complainant, the means to be used against the 
offender, and the ways to prevent the recurrence 
of similar incidents in the future. 

 

 ןונקתה םוסרפ תרטמ
-רתבה םימלתשמהו םידימלתה רוביצ ינפב איבהל •

 תינימ הדרטה תעיבקו ,קוחה ירקיע תא םירוטקוד
 וא ,םידומיל וא  הדובעה יסחי  תרגסמב תולכנתהו

  .תעמשמ תריבעכ םהילא רשקב
 הדרטה לשב הנולת תשגהל םיכרדה תא עובקל •

 תא עובקל .הרוריבל ךרדהו ,תולכנתה וא תינימ
 ,הנולתה השגוה םהילע םירקמב לופיטל םיכרדה
 ,ןנולתמל ומרגנש לוועה וא העיגפה ןוקית
 םיכרדה תאו ,עגופה דגנכ טוקנל שי םב םיעצמאה
 .דיתעב םימוד םירקמ לש םתונשיה תעינמל

 

5 The Commissioner for Sexual Harassment 
Complaints 
The Commissioner for Sexual Harassment 
Complaints (hereinafter "the Commissioner") is 
appointed by the President of the Weizmann 
Institute of Science. The Commissioner was expressly 
instructed by the Institute's management to conduct 
an immediate, factual, and thorough investigation 
into every complaint brought before her. The 
conclusions of the examination are presented to the 
management of the Institute or the FGS, as the case 
may be, who are wholly committed to take the 
appropriate measures in any case of sexual 
harassment or intimidation, without prejudice. 
Students or postdoctoral fellows who are sexually 
harassed or believe they are sexually harassed are 
urged not to hesitate, and to appeal without delay to 
the Commissioner. 

 

 תינימ הדרטה ןיינעל תונולת תביצנ
 )״הביצנה״ ןלהל( תינימ הדרטה יניינעל תונולת תביצנ
 התחנוה הביצנה .עדמל ןמציו ןוכמ אישנ לש יונימ איה
 יניינע ,ידימ רוריב ךורעל ןוכמה תלהנה ידי לע שרופמב
 הקידבה תונקסמ .הינפב תאבומה הנולת לכ לש ידוסיו

 יפל ,גרבנייפ תשרדמ וא ,ןוכמה תלהנה ינפב תואבומ
 תובישחב הרכה ךותמו הרהצהב ,תוביוחמה ,ןיינעה
 לש הרקמ לכב םייוארה םיעצמאב טוקנל ,אשונה
 םידימלת .םינפ אושמ אלל ,תולכנתה וא ,תינימ הדרטה
 םהש םירובס וא תינימ םידרטומה םירוטקוד-רתב וא
 יוחיד אלל תונפלו ,ססהל אל םיארקנ תינימ םידרטומ
 .הביצנל
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6 The authorities of the Commissioner include: 
• Serving as an address for any matter involving or 

pertaining to sexual harassment, prevention of 
sexual harassment, or intimidation at the Institute. 

• To advise the Institute’s and FGS’s authorities on 
matters of prevention and treatment of sexual 
harassment at the Institute and FGS. 

• Provide information, guidance, guidance, and 
counselling to those turning to her, as well as to 
those who seek guidance or advice in matters 
within her area. 

• To receive complaints and inquiries concerning 
sexual harassment or intimidation, examine their 
veracity, and handle them, in accordance with the 
provisions of the Regulations and at her discretion. 

• Recommend to the relevant authorities at the 
Institute and FGS with regards to the necessary 
steps and/or measures, temporary or permanent, 

 רתיה ןיב ןה תונולתה תביצנ תויוכמס
 הדרטהל רושק וא עגונה ןיינע לכל תבותככ שמשל •

 .ןוכמב תולכנתה וא תינימ הדרטה תעינמ ,תינימ
 יאשונב גרבנייפ תשרדמו ןוכמה תויושרל ץעייל •

 תשרדמבו ןוכמב תינימ הדרטהב לופיטו העינמ
 .גרבנייפ

 ,הילא םינופל ץועייו הנווכה ,הכרדה ,עדימ קפסל •
 ץועיי וא הכרדהל קוקז יכ הרובס איהש ימל ןכו

 .המוחתבש םיניינעב
 וא תינימ הדרטה ןניינעש תוינפו תונולת לבקל •

 םאתהב ,ןהב לפטלו ןתותימא תא קודבל ,תולכנתה
 .התעד לוקישלו ןונקתה תוארוהל

 תשרדמבו ןוכמב תוכמסומה תויושרל ץילמהל •
 וא/ו םיינמז ,םידעצ וא/ו תולועפ תטיקנ לע גרבנייפ
 תעינמל ,התעד לוקיש יפ לע ,םיצוחנה םיעובק
 הדרטה לש םירקמב לופיטל וא/ו תינימ הדרטה
 .תינימ

 לוקיש יפ לע ,הצוחנה תפסונ הלועפ לכ טוקנל •
 תוארוהל םאתהב הדיקפת יולימ ךרוצל ,התעד
 .ןונקתה תוארוהלו ןידה
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required, in her opinion, to prevent sexual 
harassment and/or to deal with cases of sexual 
harassment. 

• To take any further action needed, in her opinion, 
to fulfill her role in accordance with the provisions 
of the Law and the Regulations. 

 

  

7 Student training 
The FGS is required to ensure that every student and 
postdoctoral fellow accepted for studies receives 
instruction with regards to preventing sexual 
harassment as soon as possible (during the first year 
of studies). 

 

 םידימלת תכרדה
 רוטקוד-רתבו דימלת לכ יכ אדוול השרדמה לע הבוח
 לככ םדקומ בלשב םירבוע םידומילל םילבקתמה
 הכרדה )הנושארה םהידומיל תנש ךלהמב( רשפאה
  .תינימ הדרטה תעינמ אשונב
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8 FGS duties 
FGS staff is not authorized and may not handle 
matters related to sexual harassment and/or 
suspected sexual harassment. If a student, 
postdoctoral fellow, faculty member, or 
administrative staff member approaches an FGS staff 
member to discuss the issue, to share information 
about alleged suspicion of an offense in this field, the 
FGS staff member must: 
• Interrupt the conversation politely as soon as it 

begins. 
• Explain, in empathy, the limitations on FGS staff in 

dealing with these matters. 
• Instruct the applicant to contact the 

Commissioner. 
• Update the FGS Dean without delay, and then 

refrain from dealing with the case any further.  
• Maintain complete confidentiality in all matters 

relating to this request. 
 

 השרדמה י״ע לופיט
 לפטל יאשר וניאו ךמסומ וניא גרבנייפ תשרדמ תווצ
 דשחב וא/ו תינימ הדרטהב םירושקה םיניינעב
 תווצ ירבחמ דחאל ה/עיגמו הדימב .תינימ הדרטהל
 ת/רבח ,תי/רוטקוד-רתב ,הדימלת/דימלת השרדמה
 קולחל ,אשונב חחושל ילהנמ לגס ת/רבח וא יעדמ לגס
 :וילע ,הז םוחתב הריבע לש הרואכל דשח לע עדימ
 .התליחתב דימ סומינב החישה תא עוטקל •
 תווצ ילע הלחה הלבגמה תא היתפמאב ריבסהל •

 .הלא םיניינעב לופיטל סחיב השרדמה
 .הביצנל תונפל הנופל תורוהל •
  ןכמ רחאלו ,השרדמה ןקיד תא יוהיש אלל ןכדעל •

 .הרקמב קוסעלמ ענמיהל
 הינפל רושקה לכב תטלחומ תוידוס לע רומשל •

 .תאז
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9 Contact information 
The FGS requests that any student who is sexually 
harassed should not hesitate to contact the 
Commissioner for Sexual Harassment Complaints, 
Adv. Ilana Eyal, at 08-9343886 or 054-9988900 or by 
email: ilana.eyal@weizmann.ac.il  

 רשק יטרפ
 וא הדימלת לכמ תשקבמ גרבנייפ תשרדמ
 יוחיד אלל תונפלו ,ססהל אל תינימ םידרטומה דימלת
 ,לייא הנליא ד"וע ,תינימ הדרטה ןיינעל תונולת תביצנל
 :ל"אודב וא 054-9988900 וא ,08-9343886 ןופלטב

ilana.eyal@weizmann.ac.il 
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10 Link to the full text of the Regulations for the 
Prevention of Sexual Harassment at the 
Weizmann Institute 
This is a link to the Institute's Regulations on this 
subject. In any case of inconsistency, the Institute's 
Regulations prevail over the FGS’s regulations: 

 

 תינימ הדרטה תעינמל אלמה ןונקתל רושיק
 עדמל ןמציו ןוכמב
 לש הרקמ לכב .הז אשונב ןוכמה ןונקתל רושיקה הז
 תשרדמ ןונקת לע רבוג ןוכמה ןונקת ,המאתה רסוח
  .גרבנייפ
 

 :תירבעב
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 http://www.weizmann.ac.il/nehalim/he/system/files/procedures/nvhl_lmnyt_htrdh_mynyt_-
_2016.pdf 
 
In English 
http://www.weizmann.ac.il/nehalim/en/system/files/code_for_preventing_sexual_harassment_-
_eng_2016.pdf 
 
 

 

 
 



Discipline תעמשמ 
 

    
1 Disciplinary measures 

Violation of the Code of Ethics and the rules of 
conduct will entail disciplinary action: 
• Reprimand 
• Disqualification of work/exam and 

determination of failing grade 
• Cancellation or freezing of the right to use the 

personal travel budget 
• Temporary exclusion 
Termination of studies and removal from the FGS 

 םייתעמשמ םידעצ
 הירחא רורגת תוגהנתהה יללכו יתאה דוקה תרפה
 :םייתעמשמ םיכילה תטיקנ
 הפיזנ •
 הב לשכנ ןויצ תעיבקו הניחב/הדובע תליספ •
 ביצקתב שמתשהל תוכזה תאפקה וא לוטיב •

 ישיאה תועיסנה
 תינמז הקחרה •
 תשרדממ תותימצל הקחרהו םידומילה תקספה •

 גרבנייפ
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2 Right to a hearing 
In any case of violation of the Code or rules of 
conduct by a student/postdoctoral fellow, he/she 
will be granted the opportunity to appear before 
the Disciplinary Committee (see below) and to 
state his/her position regarding the raised 
allegations. The disciplinary committee will discuss 
and determine its decision on a per-case basis, 
and may instruct disciplinary action be taken 
against a student found to be in breach of the 
Code and/or rules of conduct. The disciplinary 
committee's decision may be appealed to the FGS 
Appeals Committee (see below). 
 

 עומישה תוכז
 תוגהנתהה יללכ וא יתאה דוקה תרפה לש הרקמ לכב
 עיפוהל תורשפאה ול ןתנית רוטקוד-רתב / דימלת י"ע
 תא הינפב עימשהלו )ןלהל האר( תעמשמה תדעו ינפב

ודגנ ולעוה רשא תונעטל רשאב ותדמע  תדעו .
 אהתו ,ופוגל הרקמ לכב התטלחה תא ןתית תעמשמה
 דגנכ םייתעמשמ םידעצ תטיקנ לע תורוהל תיאשר
 יללכ וא/ו יתאה דוקה תא רפמ אצמיי רשא דימלתה
 רערעל ןתינ תעמשמה תדעו תטלחה לע .תוגהנתהה
.)ןלהל האר( השרדמה לש םירוערעה תדעו ינפב  
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3 Disciplinary Committee תעמשמ תדעו 
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 3.1 Establishment of a disciplinary committee 
In any case of violation of the Code or rules 
of conduct by a student or a postdoctoral 
fellow, or if a disciplinary complaint has 
been filed, the FGS Dean will consider 
whether to hold a hearing for the 
student/postdoctoral fellow, or to convene 
a disciplinary committee specially 
established and convened to discuss the 
matter. In any case, the student or 
postdoctoral fellow will have the right to 
state his/her position regarding the 
allegations raised. 
 

 תעמשמ תדעו תמקה
 יללכ וא יתאה דוקה תרפה לש הרקמ לכב
 םא וא רוטקוד רתב וא דימלת י"ע תוגהנתהה
 ןקיד לוקשי ,תעמשמ תריבע ןיגב הנולת השגוה
 עומיש םייקל םאב טילחיו השרדמה
 תדעווב ןויד ןמזל וא ,רוטקודה רתבל/דימלתל
 ןיינעב ןודל ידכ דחוימב ןמוזתו םקותש תעמשמ
-רתב וא ,דימלתל היהת הרקמ לכב .קרפה לעש
 רשאב ותדמע תא עימשהל תוכז ,רוטקודה
 .ודגנ ולעוה רשא תונעטל
 

3.1  

 3.2 Disciplinary committee composition 
• Chair (appointed by the FGS Dean): 

Typically, the chair of the Board of Studies 
in the student's field of studies. 

• Member: An Institute faculty member – 
appointed by the FGS Dean. 

• Member: An Institute faculty member – 
appointed by the FGS Dean. 

• Member: FGS Academic Secretary. 
Member: A representative of the Student 
and Postdoctoral Fellow Council (to be 
appointed by the Council). 
 

 תעמשמ תדעו בכרה
 ללכ ךרדב )השרדמה ןקיד י"ע הנומי( :ר"וי •

 וידומיל םוחתב הארוהה תדעו ר"וי הז היהי
 .דימלתה לש

 ןקיד י"ע הנומי - ןוכמה לגסמ ןעדמ :רבח •
 .השרדמה

 ןקיד י"ע הנומי - ןוכמה לגסמ ןעדמ :רבח •
 .השרדמה

 .השרדמה  לש ימדקאה ריכזמה :רבח •
-רתבו םידימלתה תצעומ גיצנ :רבח •

 םידימלתה תצעומ י"ע הנומי( םירוטקודה
 .םירוטקוד-רתבהו

 

3.2  

 3.3 The composition of a disciplinary 
committee for disciplinary offenses 
relating to sexual harassment or 

 תעמשמ תוריבע ןיינעל תעמשמ תדעו בכרה
 ןתרדגהכ ,תולכנתה וא תינימ הדרטה ןניינעש
 תינימ הדרטה תעינמל קוחב

3.3  



intimidation, as defined in the Prevention 
of Sexual Harassment Law 
• Chair (appointed by the FGS Dean): 

Typically, the chair of the Board of 
Studies in the student's field of studies. 

• Member: An Institute faculty member – 
appointed by the FGS Dean. 

• Member: A representative of the 
Student and Postdoctoral Fellow 
Council (to be appointed by the 
Council). 

 
Remarks: 
– At least one committee member 

will be a woman. 
– A disciplinary offense involving sexual 

harassment or intimidation will be dealt 
with in accordance with the 
Regulations for the Prevention of 
Sexual Harassment. In the event of a 
conflict between the provisions of this 
Code and the provisions of the 
Regulations for the Prevention of 
Sexual Harassment, the latter will 
prevail. 
 

 ללכ ךרדב )השרדמה ןקיד י"ע הנומי( :ר"וי •
 וידומיל םוחתב הארוהה תדעו ר"וי הז היהי

 .דימלתה לש
 ןקיד י"ע הנומי - ןוכמה לגסמ ןעדמ :רבח •

 .השרדמה
-רתבו םידימלתה תצעומ גיצנ :רבח •

 םידימלתה תצעומ י"ע הנומי( םירוטקודה
 .)םירוטקוד-רתבהו

 
 :תורעה
 .השיא היהת הדעווה ירבחמ דחא תוחפל -
 וא תינימ הדרטה הניינעש תעמשמ תריבע -

 תעינמל ןונקתל םאתהב לפוטת תולכנתה
 ןיב הריתס לש הרקמב .תינימ הדרטה
 ןונקתב רומאה ןיבל הז דוקב רומאה
 ןונקתב רומאה רבגי ,תינימ הדרטה תעינמל
 .תינימ הדרטה תעינמל

 3.4 Convening of the disciplinary committee 
The committee will convene within 30 days 
from the date on which written notification 
of the decision to convene the committee 
was delivered. The student/postdoctoral 
fellow will be informed of this date at least 
14 days prior to it. 
 

 תעמשמה תדעו סוניכ
 תריסמ דעוממ םוי 30 ךותב סנכתת הדעווה
 .הדעווה תא סנכל הטלחהה לע בתכב העדוהה
 רסמית הדעווה סוניכ דעומ לע העדוהה
 דעומ ינפל םוי 14 תוחפל רוטקוד-רתב/דימלתל
 .הדעווה סוניכ
 

3.4  

 3.5 Sending notices 
The FGS Academic Secretary will send 
written notice of the committee's summons 
and the date of its convening to the 
following parties: 
• The student / postdoctoral fellow against 

whom the complaint was filed 
• The student’s / postdoctoral fellow’s 

advisor 
• Members of the disciplinary committee. 
 

 העדוה תחילש
 חלשי גרבנייפ תשרדמ לש ימדקאה ריכזמה
 דעומ לעו ,הדעווה ןומיז לע בתכב העדוה
 :םיאבה םימרוגל התוסנכתה
 השגוה ודגנ רוטקודה רתב/ דימלתל •

 הנולתה
 רוטקודה רתב / דימלתה לש םי/החנמל •
 תעמשמה תדעו ירבחל •
 

3.5  

 3.6 Student attendance  
The disciplinary committee will not convene 
without the participation of the student / 
postdoctoral fellow whose case has been 
brought before it, unless he/she has waived 
this in advance, or has been summoned to 
the hearing but failed to appear without 
reasonable justification. 
 

 דימלתה תופתתשה
 תופתתשה אלל סנכתת אל תעמשמה תדעו

 ,הינפב ןודנ וניינעש רוטקודה רתב/דימלתה
 אלו ןוידל ןמזוה וא  ,שארמ ךכ לע רתיו םא אלא
 .ריבס קדצה אלל עיפוה
 

3.6  

 3.7 Legal counselling 
The student/postdoctoral fellow may be 
assisted by a legal representative (an 
attorney who can make his/her case to the 
committee). The student must inform the 

 יטפשמ ץועיי
 גוצייב רזעיהל יאשר רוטקוד-רתב/דימלתה
 ינפב ומעטמ ןועטל לכוי רשא ד"וע( יטפשמ
 תאזכש הנווכ לע עידוהל דימלתה לע .)הדעווה
 תוחפל גרבנייפ תשרדמ לש ימדקאה ריכזמל

3.7  



FGS Academic Secretary of such an 
intention at least one week in advance. If 
the student / postdoctoral fellow chooses 
to be represented by an attorney at the 
hearing, the committee will summon a 
representative of the Institute's General 
Counsel to participate in the discussion. 
 

 רתב/דימלתה רחבי וב הרקמב  .שארמ עובש
 הדעווה ןמזת ,ד"וע י"ע גצוימ תויהל רוטקוד
 ןוכמה לש תיטפשמה הכשלה לש גיצנ
 .ןוידב ףתתשהל
 

 םירוערע תדעו  4
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 4.1 The right to appeal 
Students and postdoctoral fellows have the 
right to appeal the decision of the 
disciplinary committee. Such an appeal may 
be submitted to the FGS Academic 
Secretary in writing, within 14 days from 
the date on which the decision was 
delivered to the student / postdoctoral 
fellow. 
 

 רערעל תוכזה
 לע רערעל תוכז רוטקודה רתבלו דימלתל
 תטלחה לע רוערע .תעמשמה תדעו תטלחה
 ימדקאה ריכזמל שיגהל רשפא תעמשמה תדעו

 םימי 14 ךותב ,בתכב ,גרבנייפ תשרדמ לש
 הדעווה תערכה הרסמנ וב דעומהמ
 .רוטקוד-רתב/דימלתל

 

4.1  

 4.2 Establishment of an appeals committee 
If the student has appealed the decision of 
the disciplinary committee, the FGS Dean 
will appoint a committee whose purpose 
will be to discuss the appeal. The 
committee will include members who did 
not serve on the disciplinary committee: 
• Chair: FGS Dean or anyone on his/her 

behalf – from among the Institute faculty. 
• Member: A member of the Board of 

Studies – appointed by the FGS Dean. 
• Member: A scientist from the Institute’s 

faculty –appointed by the FGS Dean. 
• Member: A scientist from the Institute’s 

faculty – appointed by the FGS Dean. 
Member: A representative of the Student 
and Postdoctoral Fellow Council (to be 
appointed by the Council). 
 

 םירוערע תדעו תמקה
 תדעו תטלחה לע רוערע דימלתה שיגה םא
 הדועייש הדעו השרדמה ןקיד הנמי ,תעמשמה
 אלש םירבח ונהכי הדעווב .רוערעב ןודל היהי
 :תעמשמה תדעווב ונהיכ
 ןיבמ – ומעטמ ימ וא השרדמה ןקיד :ר"וי •

 .ןוכמה לש יעדמה לגסה ירבח
 ןקיד י"ע הנומי - הארוה תדעווב רבח :רבח •

 .השרדמה
 ןקיד י"ע הנומי - ןוכמה לגסמ ןעדמ :רבח •

 .השרדמה
 ןקיד י"ע הנומי - ןוכמה לגסמ ןעדמ :רבח •

 .השרדמה
-רתבו םידימלתה תצעומ גיצנ :רבח •

 םידימלתה תצעומ י"ע הנומי( םירוטקודה
 .)םירוטקוד-רתבהו

 

4.2  

 4.3 The composition of an appeals committee 
on the disciplinary committee's decision in 
disciplinary offenses relating to sexual 
harassment or intimidation as defined in 
the Prevention of Sexual Harassment Law: 
The disciplinary committee in its 
composition as stated in the Weizmann 
Institute's Regulations for the Prevention of 
Sexual Harassment, will serve as an appeals 
committee for the purpose of discussing 
sexual harassment and/or intimidation with 
regards to a defendant who is a student or a 
postdoctoral fellow. 
 

 לע רוערע ןיינעל םירוערעה תדעו בכרה
 תעמשמ תוריבעב תעמשמה תדעוו תטלחה
 ןתרדגהכ תולכנתה וא תינימ הדרטה ןניינעש
 :תינימ הדרטה תעינמל קוחב
 ןוכמ ןונקתב רומאכ הבכרהב תעמשמה תדעו
 תדעווכ שמשת ,תינימ הדרטה תעינמל ןמציו

 וא/ו תינימ הדרטה תוריבעב ןויד ןיינעל םירוערע
-רתב וא דימלת וניהש ןולינל סחיב תולכנתה
  .רוטקוד

 

4.3  

 4.4 Convening of the appeals committee 
The committee will convene within 30 days 
from the date on which written notification 
of the decision to convene the committee 
was delivered. The student/postdoctoral 
fellow will be informed of this date at least 
14 days prior to it.  
 

 םירוערעה תדעו סוניכ
 תריסמ דעוממ םוי 30 ךותב סנכתת הדעווה
 .הדעווה תא סנכל הטלחהה לע בתכב העדוהה
 רסמית הדעווה סוניכ דעומ לע העדוהה
 דעומ ינפל םוי 14 תוחפל רוטקוד-רתב/דימלתל
 .הדעווה סוניכ

 

4.4  



 4.5 Sending notices 
The FGS Academic Secretary will send 
written notice of the committee's summons 
and the date of its convening to the 
following parties: 
• The student / postdoctoral fellow against 

whom the complaint was filed 
• The student’s / postdoctoral fellow’s 

advisor 
• Members of the disciplinary committee 
 

 העדוה תחילש
 חלשי גרבנייפ תשרדמ לש ימדקאה ריכזמה
 דעומ לעו ,הדעווה ןומיז לע בתכב העדוה
 :םיאבה םימרוגל התוסנכתה
 השגוה ודגנ רוטקודה רתב/ דימלתל •

 הנולתה
 רוטקודה רתב / דימלתה לש םי/החנמל •

 תעמשמה תדעו ירבחל

4.5  

 4.6 Student attendance  
The disciplinary committee will not convene 
without the participation of the student / 
postdoctoral fellow whose case has been 
brought before it, unless he/she has waived 
this in advance, or has been summoned to 
the hearing but failed to appear without 
reasonable justification. 
 

 דימלתה תופתתשה
 תופתתשה אלל סנכתת אל תעמשמה תדעו

 ,הינפב ןודנ וניינעש רוטקודה רתב/דימלתה
 אלו ןוידל ןמזוה וא  ,שארמ ךכ לע רתיו םא אלא
 .ריבס קדצה אלל עיפוה

 

4.6  

 4.7 Legal counselling 
The student/postdoctoral fellow may be 
assisted by a legal representative (an 
attorney who can make his/her case to the 
committee). The student must inform the 
FGS Academic Secretary of such an 
intention at least one week in advance. If 
the student / postdoctoral fellow chooses 
to be represented by an attorney at the 
hearing, the committee will summon a 
representative of the Institute's General 
Counsel to participate in the discussion. 
 

 יטפשמ ץועיי
 גוצייב רזעיהל יאשר רוטקוד-רתב/דימלתה
 ינפב ומעטמ ןועטל לכוי רשא ד"וע( יטפשמ
 תאזכש הנווכ לע עידוהל דימלתה לע .)הדעווה
 תוחפל גרבנייפ תשרדמ לש ימדקאה ריכזמל
 רתב/דימלתה רחבי וב הרקמב  .שארמ עובש
 הדעווה ןמזת ,ד"וע י"ע גצוימ תויהל רוטקוד
 ןוכמה לש תיטפשמה הכשלה לש גיצנ
 .ןוידב ףתתשהל

 

4.7  

 4.8 The procedure in the appeals committee 
• The committee chair will specify the 

allegations against the 
student/postdoctoral fellow in his/her 
presence 

• The student/postdoctoral fellow will be 
granted the opportunity to voice his/her 
arguments 

• Committee members will be able to ask 
clarification questions 

• The committee chair may choose to invite 
additional persons to appear before the 
committee 

• Committee members may choose to 
consult with any person they deem 
appropriate prior to making the 
committee’s recommendation to the FGS 
Dean. 

• Committee members will hold a closed 
discussion (not in the presence of the 
student/postdoctoral fellow). 

• The committee will inform the 
student/postdoctoral fellow whose case 
has been brought before it of its decision 
in writing within seven days from the 
committee’s hearing. The notice will 
detail the complaint, the parties' 

 םירוערעה תדעווב ךילהה
 רתב/דימלתה ינפב טרפי הדעווה ר״וי •

 ודגנ תונעטה תא רוטקודה
 תונמדזהה ןתנית רוטקוד-רתב/דימלתל •

 ויתונעט תא עימשהל
 הרהבה תולאש לואשל ולכוי הדעווה ירבח •
 םיפסונ םישנא ןמזל יאשר הדעווה ר״וי •

  הדעווה ינפב עיפוהל
 ימ לכ םע ץעוויהל םיאשר הדעווה ירבח •

 הדעווה תצלמה ןתמ םדוק ןוכנל ואצמיש
 .השרדמה ןקידל

 ינפב אלש( רוגס ןויד ומייקי הדעווה ירבח •
 )דימלתה

 רוטקוד-רתב/דימלתל רוסמת הדעווה •
 התערכה הבו העדוה הינפב ןודנ וניינעש
 .הדעווב ןוידה דעוממ םימי 7 ךותב בתכב
 תונעט ,הנולתה יטרפ וטרופי העדוהב
 .טוקנל טלחוה םהב םידעצהו .םידדצה
 לש ימדקאה ריכזמה י״ע חלשית העדוהה
 .גרבנייפ תשרדמ

 ירבחל ,השרדמה ןקידל וחלשיי םיקתעה •
 .החנמלו הדעווה
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arguments, and the selected course of 
action. The notice will be sent by the FGS 
Academic Secretary. 

Copies will be sent to the FGS Dean, 
committee members, and to the supervisor. 
 

5 Ombudsman תונולת ביצנ 
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 5.1 The ombudsman  
The ombudsman for students and 
postdoctoral fellows is the Chairman of the 
Scientific Council of the Weizmann Institute 
of Science, or his/her representative. 
 

 ביצנה
 ר"וי אוה םירוטקוד-רתב/םידימלת תוליבק ביצנ
 אב וא ,עדמל ןמציו ןוכמ לש תיעדמה הצעומה
 .וחוכ

 

5.1  

 5.2 Appeals to the ombudsman 
A student/postdoctoral fellow who believes 
that his or her rights to a proper and fair 
process have been violated under the 
Student Rights Law 5767, may submit a 
complaint to the ombudsman, who will 
investigate the complaint and respond to 
the complainant. 
 

 ביצנל הינפ
 ויתויוכז ועגפנ יכ רובס רשא רוטקוד-רתב/דימלת
 טנדוטסה תויוכז קוח יפל ןגוהו ןיקת ךילהל
 תא ררביש ביצנל הנולת שיגהל יאשר ,ז"סשתה
 .ןנולתמל בישיו הנולתה

 

5.2  

 5.3 Authority of the ombudsman 
The ombudsman is authorized to examine 
the propriety and fairness of the 
disciplinary process, subject of the 
complaint by the student/postdoctoral 
fellow, and submit his/her 
recommendations regarding the complaint 
to the FGS Dean. 
 

 ביצנה תוכמס
 תונגוהו תוניקת תא קודבל ךמסומ ביצנה
-רתב/דימלתה ןנולתה ויבגל יתעמשמה ךילהה
 הנולתה ןיינעב ויתוצלמה תא ריבעהלו רוטקוד
 .השרדמה ןקידל

 

5.3  

 
  



 
Freedom of Speech יוטיב שפוח 

 
    
1 The right to express an opinion 

Each student is entitled to express his/her opinions and 
views, including regarding the contents of the study 
material and the values expressed therein, subject to 
any law and to the regulations of the FGS and of the 
Weizmann Institute of Science. 
 

 העד עיבהל תוכזה
 ויתועד תא עיבהל שפוחה םלתשמו דימלת לכל
 דומילה רמוח לש ונכות יבגל הז ללכבו ,ויתופקשהו
 ףופכבו ןיד לכל ףופכב וב םיעבומה םיכרעהו
 .עדמל ןמציו ןוכמ ילהונו השרדמה ילהונל
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2 Freedom of association 
Every student and fellow is free to organize and 
demonstrate on any subject according to the rules 
detailed below, subject to any law and to the 
regulations of the FGS and of the Weizmann Institute of 
Science, as follows. 
 

 תונגראתה שפוח
 ןיגפהלו ןגראתהל שפוחה םלתשמו דימלת לכל
 ףופכב ,ןלהל םיטרופמה םיללכה יפל אשונ לכב
 ןמציו ןוכמ ילהונו השרדמה ילהונל ףופכבו ןיד לכל
 .ןלהל רומאה יפ לע ,עדמל
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3 Conducting demonstrations on the Institute campus  
 

 ןוכמה סופמקב תונגפה םויק
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 3.1 General 
Participation in a demonstration on the 
Institute campus, for which an application has 
been submitted and approved as stated below, 
will be permitted to full-time FGS students, 
postdoctoral fellows, and visiting students 
recognized by FGS ("FGS students"). External 
demonstrators who are not FGS students may 
not participate in such a demonstration. 
 

 יללכ
 ,ןוכמה סופמקב הנגפהב תופתתשה
 הרשואש השקב היבגל השגוה רשא
 ןיינמה ןמ םידימלתל רתות ,ןלהל רומאכ
 םירוטקוד-רתב םימלתשמל ,השרדמב
 י"ע םירכומה םיחרוא םידימלתלו

 .)"השרדמה ידימלת" :ןלהל( השרדמה
 ץוח ימרוגל הנגפהב תופתתשה רתות אל
 .השרדמה ידימלת םניא רשא

 

3.1  

 3.2 Submitting an application 
FGS students who seek to hold a 
demonstration (hereinafter: "demonstration 
organizers") will contact the Student and 
Postdoctoral Fellow Council at least 10 days 
prior to the date on which they wish to 
demonstrate, and submit an application with 
the following information: 
• Names of the demonstration organizers and 

ways of contacting them. 
• The subject of the demonstration. 
• Requested demonstration date and time. 
• Names of external speakers (if there is an 

intention to invite such). 
 

 השקב תשגה
 םייקל םישקבמה השרדמה ידימלת
 ,ונפי )"הנגפהה ינגראמ" :ןלהל( הנגפה
 תוחפל ,םימלתשמהו םידימלתה תצעומל
 לע שקובמה דעומל םדוק םימי הרשע
 השקב ףורצב ,הנגפהה םויקל םדי

 :םיאבה םיטרפה  תא לולכתש תרדוסמ
 תריצי יכרדו הנגפהה ינגראמ תומש •

 .םמיע רשקה
 .הנגפהה ךרעית וניגב אשונה •
 םויקל םישקובמה תועשהו ךיראתה •

 .הנגפהה
 םיינוציח םימאונ לש םהיתומש •

 םימאונ ןימזהל הנווכ שיו הדימב(
 .)םיינוציח

 

3.2  

 3.3 Applying to the FGS Dean 
The Student Council will discuss the request 
and, if it deems fit, transfer it to the FGS Dean, 
at least one week prior to the planned 
demonstration date. The FGS Dean will hold a 
discussion of the application together with the 
Institute's management and will forward 
his/her decision to the Student Council within 
10 working days from the date of receiving the 
application and no later than five working days 
before the requested demonstration date. If 
the FGS Dean approves the demonstration, 
his/her decision will specify the approved 
timetable, the approved demonstration 

 השרדמה ןקידל הינפ
 הדימבו השקבב ןודת םידימלתה תצעומ
 ןקידל התוא ריבעת ,ןוכנל אצמתו

 םדוק עובש תוחפל ,גרבנייפ תשרדמ
 ןקיד .הנגפהה םויקל ןנכותמה דעומל
 ףותישב השקבב ןויד םייקי השרדמה
 תצעומל ותטלחה ריבעיו ןוכמה תלהנה
 הדובע ימי הרשע ךותב םידימלתה
 רחואי אלו השקבה תלבק דעוממ
 וב דעומל םדוק הדובע ימי השימחמ
 הדימב .הנגפהה לש המויק שקבתנ
 םויק תא רשאל השרדמה ןקיד טילחיו

 םינמזה חול תא ותטלחה טרפת הנגפהה
 הנגפהה םויקל רשואש םוקמה ,רשואש
 לע הרימשל תועגונה תויחנה תמישרו

 .שוכרהו רדסה

3.3  



location, and a list of instructions relating to 
maintaining order and property. 
 

 

 3.4 Responsibility 
The demonstration organizers are responsible 
for fulfilling the FGS Dean’s instructions. 
 

 תוירחא
 השרדמה ןקיד תויחנה םויקל תוירחאה
 .הנגפהה ינגראמ לע תלטומ

 

3.4  

 3.5 Enforcement 
Any failure to comply with the FGS Dean’s 
instructions may result in dispersing the 
demonstration and taking further disciplinary 
action. 
 

 הפיכא
 הלולע השרדמה ןקיד תויחנהב הדימע יא
 םידעצ תטיקנלו הנגפהה רוזיפל םורגל
 .םיפסונ םייתעמשמ

 

3.5  

  



 
Parties and Events םיעוריאו תוביסמ 

 
    
1 Private campus parties 

It is strictly prohibited for students and postdoctoral 
fellows to hold private parties and events on the 
Weizmann Institute campus. 

 סופמקב תויטרפ תוביסמ
 םיעוריאו תוביסמ לש ןמויק לע טלחומ רוסיא לח
 ןוכמ סופמקב םירוטקוד רתבו םידימלת י״ע םייטרפ
 .עדמל ןמציו
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2 Events sponsored by the Student Council 
The various events sponsored by the Student and 
Postdoctoral Fellow Council must be properly 
coordinated with the FGS, and holding them is subject 
to obtaining approval from the FGS in accordance with 
the following rules and guidelines. 
 

 םידימלתה תצעומ תוסחבש םיעוריא
 םידימלתה תצעומ תוסחב םינוש םיעוריא
 רדוסמ ןפואב םימאותמ תויהל םיבייח םימלתשמהו

 רושיא תלבקל ףופכ םמויקו ,גרבנייפ תשרדמ לומ
 .ןלהלש םילהנלו םיללכל םאתהב גרבנייפ תשרדממ

 

2 

3 Event guidelines עוריא םויק להונ 
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 3.1 Submitting a request 
The Student Council will contact the FGS 
Head of Operations and submit a request for 
the event at least 10 working days prior to 
the planned date. The application will include 
the following details: 
• The nature of the event. 
• Its planned date. 
• Start and end time. 
• Planned location. 
• Expected number of participants. 
Are there expected event participants who 
are not students/postdoctoral fellows and/or 
their family members. 
 

 השקב תשגה
 לועפתה להנמל הנפת םידימלתה תצעומ
 השקב שיגתו גרבנייפ תשרדמ לש
 ימי 10 תוחפל עוריאה םויקל תרדוסמ
 .ומויקל ןנכותמה דעומה ינפל הדובע
 :םיאבה םיטרפה תא לולכת השקבה
 .עוריאה תוהמ •
 .ןנכותמ דעומ •
 .םויס תעשו הלחתה תעש •
 .םייקתהל עוריאה ןנכותמ וב רתאה •
 .םיפתתשמ רפסמל יפצ •
 םג עוריאב ףתתשהל םייופצ םאה •

 רתב/םידימלת םניאש םימרוג
 .םהיתוחפשמ ינב וא/ו םירוטקוד

 

3.1  

 3.2 Handling of the request by FGS 
The FGS Head of Operations, in consultation 
with the Dean and/or other campus 
authorities, shall notify of FGS’s decision. The 
following details shall be included in the 
formal notice: 
• The nature of the event. 
• Event date. 
• Start and end time. 
• Event location. 
• Event organizers’ name. 
• Approved number of participants. 
• Approval or denial of external participants’ 

attendance. 
• Restrictions (if applicable) and instructions 

with regards to security, public order, and 
site cleanliness. 

Copies of the notice will be sent to the 
following: 
• Event organizers 
• Student Council 
• Head of Operation Division  
• Head of Security Branch 
• FGS Dean  

 השרדמה לופיט
 ןקידה םע תוצעייתה ךות ,לועפתה להנמ
 לע עידוי סופמקב םירחא םימרוג וא/ו

 וללכי ותעדוהב .השרדמה תטלחה
 :םיאבה םיטרפה
 .עוריאה תוהמ •
 .עוריאה דעומ •
 .םויס תעשו הלחתה תעש •
 .עוריאה םייקתי וב רתאה •
 .עוריאה ינגראמ תומש •
 .רשואמ םיפתתשמ רפסמ •
 ימרוג תופתתשה רשואת אל וא םאה •

 .ץוח
 יבגל תויחנהו )שי םא( תולבגמ •

 .רתאה ןויקינו ירוביצ רדס ,החטבא
 

 םימרוגל וחלשיי העדוההמ םיקתעה
 :םיאבה
 עוריאה ינגראמ •
 םידימלתה תצעומ •
 לועפת ףגא שאר •
 החטבאו ןוחטב ףנע שאר •
 השרדמה ןקיד •

 

3.2  



 
 3.3 Coordination with Security Branch 

The organizers are required to coordinate 
with the Security Branch and to bear the 
costs of reinforcing security, if necessary. 

 ןוחטב ףנע לומ םואת
 לומ םימאותמ תויהל םינגראמה לע הבוח
 תואצוהב תאשלו ,החטבאו ןוחטב ףנע
 .ךכב ךרוצ היהיו הדימב - החטבאה רובגת

 

3.3  

 3.4 Cleaning the site 
The organizers must coordinate and ensure 
cleaning arrangements that will restore the 
site to its previous condition, and bear the 
expenses for these activities. 

 רתאה ןויקינ
 גואדלו םאתל םינגראמה לע הבוח
 וב בצמל רתאה תא ובישיש ןויקינ ירדסהל
 תואצוהב תאשלו ,עוריאה םויק ינפל היה
 .הלא תולועפ ןיגב תויפסכה

 

3.4  

 
  



Drug Abuse םימסב שומיש 
 

    
1 Prohibition of use 

Consumption, use, manufacturing, production, 
purchase and sale of intoxicants is strictly forbidden 
on the campus and dormitory grounds. 

 הכירצ רוסיא
 םימס לש הריכמו הינק ,הקפה ,רוצי ,שומיש ,הכירצ
 חטשב רוסיאה תילכתב םירוסא םהינימל םירכשמ
  .תונועמבו סופמקה

 

1 

2 Presence on campus under the influence of drugs 
It is prohibited to wander around the campus and/or 
laboratory buildings under the influence of 
intoxicating drugs. 
 

 העפשה תחת היהש
 וא/ו סופמקה יבחרב היהש וא/ו תוטטוש הרוסא
 .םירכשמ םימס לש העפשה תחת תודבעמה יניינבב

 

2 

3 Laboratory materials 
No laboratory materials of any kind (e.g., narcotic 
substances, solvents, reagents, adhesives, etc.) may 
be used as a substitute or base for intoxicating drugs 
and/or may be transferred and/or sold to another. 

 הדבעמ רמוח
 אוהש גוס לכמ הדבעמ ירמוחב שמתשהל רוסא
 ,םיסיממ םירמוח ,םייטוקרנ םירמוח ,לשמל(
 סיסב וא ףילחתכ ,)'דכו ,םיקבד ,םיביגמ םירמוח
 םתוא רוכמל וא/ו םריבעהל וא/ו םירכשמ םימסל
 .רחאל

 

3 

 
  



Alcohol Abuse תורכיש   

    
1 Intoxication 

Alcohol intoxication is strictly prohibited on the 
campus and in the dormitory grounds. 

 הרכושל היתש
 חטשב רוסיאה תילכתב הרוסא הרכושל היתש
  .תונועמבו סופמקה

 

1 

2 Presence on campus while intoxicated 
It is prohibited to wander around the campus and/or 
laboratory buildings under the influence of alcohol. 

 העפשה תחת היהש
 וא/ו סופמקה יבחרב היהש וא/ו תוטטוש הרוסא
 .תורכיש לש בצמב תודבעמה יניינבב

 

2 

3 Manufacturing and production 
It is forbidden to manufacture and produce 
intoxicating drinks on the campus and dormitory 
grounds. 
 

 הקפהו רוציי
 חטשב םירכשמ תואקשמ קיפהל ,רצייל רוסא
 .תונועמבו סופמקה

3 

4 Use of laboratory materials 
No laboratory materials of any kind (e.g., narcotic 
substances, solvents, reagents, adhesives, etc.) may 
be used as a substitute or base for intoxicating drinks 
and/or may be transferred and/or sold to another. 

 הדבעמ ירמוחב שומיש
 אוהש גוס לכמ הדבעמ ירמוחב שמתשהל רוסא
 ,םיקבד ,םיביגמ םירמוח ,םיסיממ םירמוח ,לשמל(
 תואקשמ לש הקפהו רוצייל סיסבכ וא ףילחתכ ,)'דכו

 .םהב רוחסל וא/ו רחאל םריבעהל וא/ו ,םירכשמ
 

4 

 
  



Smoking in Public Spaces םיירוביצ תומוקמב ןושיע 
 

    
1 General 

The Smoking Restriction in Public Places Law, 1983, 
states that smoking is prohibited in public places as 
defined by the law. The law permits smoking in a 
room or a hall where smoking is explicitly permitted 
by the person in charge. 

 יללכ
– ג"משת םיירוביצ תומוקמב ןושיע תלבגהל קוחה

 ןושיע לע טלחומ רוסיא לח יכ עבוק 1983
 ריתמ קוחה .קוחב ורדגוהש יפכ םיירוביצ תומוקמב
 שרופמב רתוה וב ןושיעהש םלוא וא רדחב ןושיע
  .םוקמב יארחאה ידיב
 

1 

2 Forbidden places 
The following are the areas where smoking is 
prohibited: 
• Laboratories 
• Study rooms 
• Libraries 
• Lecture halls 
• Corridors 
• Restrooms 
• Restaurants and cafeterias 
 

 םירוסא תומוקמ
  :ןושיעה רסאנ םהב ןוכמב םיחטשה ןלהל
 תודבעמ •
 הדובע ירדח •
 תוירפס •
 האצרה תומלוא •
 תונורדסמ •
 םיתוריש •
 תוירטיפקו תודעסמ •
 

2 

3 Filing a complaint 
Anyone who is exposed during his/her stay on the 
campus to smoking hazards may file a complaint with 
the FGS Director. 

 הנולת תשגה
 יעגפמל סופמקב ותוהש תרגסמב ףשחנה לכ
 .גרבנייפ תשרדמ להנמל הנולת שיגהל ןמזומ ,ןושיע
 

3 

 
  



 
Driving and Parking on Campus הינחו הגיהנ סופמקב   

    
1 General 

FGS students and postdoctoral fellows at the 
Weizmann Institute of Science are permitted to enter 
campus with their private vehicles and to park on its 
grounds. 
 

 יללכ
 ןוכמב םירוטקוד-רתבו גרבנייפ תשרדמ ידימלת
 םע ןוכמה סופמקל סנכיהל םיאשר עדמל ןמציו
 .וחטשב ותונחהלו יטרפה םבכר

 

1 

2 Enforcement 
The Institute's Security Department is responsible for 
enforcing the parking and traffic regulations around 
campus. Students and fellows must abide by the 
following rules as well as the security team's 
instructions at all times. 
 

 הפיכא
 תפיכא לע תיארחא ןוכמב החטבאה תקלחמ
 .סופמקה חטשב העונתה ירדסהו הינחה תונקת
 םיללכל עמשיהל םימלתשמהו םידימלתה לע הבוח
 .תע לכב החטבאה תווצ תוארוהלו ןלהל םיטרופמה

 

2 

3 FGS involvement 
The FGS does not intervene in the decisions of the 
Security Department with regards to the enforcement 
of parking regulations and traffic arrangements on 
campus. 
 

 השרדמה תוברועמ
 תקלחמ תוטלחהב תברעתמ הניא השרדמה
 ירדסהו הינחה תונקת תפיכאל עגונב החטבאה
 .סופמקב העונתה
 

3 

4 Rules and regulations םילהנו תונקת 
  

4 

 4.1 Entry and parking label 
The Security Branch is responsible for issuing 
vehicle entry and parking labels. A driver's 
license and a car license is required. Label 
recipients must report vehicle replacement, 
delivery to another, sale, theft, or accident, 
so that the details can be updated in the 
Institute’s database. 

 הינחו הסינכ תיוות
 תויוות תקפנה לע ןומא החטבא ףנע
 דייטצהל שי .םיבכרל הינחו הסינכ
 לע הבוח .בכר ןוישירו הגיהנ ןוישירב
 תפלחה לע חוודלו דיפקהל תיוותה לבקמ
 סחו ותריכמ ,רחאל ותריסמ ,בכרה
 רשפאש תנמ לע הנואת וא הבינג הלילחו
 רגאמב םיטרפה תא ןכדעל היהי

 .ןוכמה לש בשחוממה
 

4.1  

 4.2 Vehicle identification 
When entering the Institute, vehicles are 
identified using cameras installed at the gate. 
Automatic vehicle identification opens the 
checkpoint for the passage of authorized 
vehicles. Proceed slowly towards checkpoint 
to prevent the checkpoint barrier from 
closing on the car. 
 

 םיבכר יוהיז
 םיבכרה םיהוזמ ןוכמל הסינכה תעב
 .רעשב תונקתומה תומלצמ תועצמאב
 ןפואב םוסחמה תא חתופ בכרה יוהיז
 שי .השרומ בכר לש ותסינכל יטמוטוא
 תיטיא העיסנב םוסחמה רבעל םדקתהל
 .בכרה לע םוסחמה תריגס עונמל ידכ

 

4.2  

 4.3 Vehicle inspection 
Under certain circumstances, security 
personnel may also delay and check 
authorized, label-carrying vehicles at the 
Institute's gate or on the campus grounds. 
 

 םיבכר תקידב
 םייושע החטבאה ישנא תומיוסמ תוביסנב
 ילעב םישרומ םיבכר םג קודבלו בכעל
 .סופמקה חטשב וא ןוכמה רעשב ,תיוות

 

4.3  

 4.4 Compliance with traffic laws 
All vehicle owners must adhere to traffic rules 
and obey traffic signals. The Weizmann 
Institute is defined as an operational zone 
with a maximum driving speed of 30 km/h. 

 הרובעתה יקוחל תויצ
 יקוח י"פע גוהנל בכרה לעב לכ לע הבוח
 ןוכמ .העונתה ירורמתל תייצלו הרובעתה
 תוריהמ רשא ילועפת רוזא רדגומ ןמציו

 .ש"מק 30 איה וב תיברמה העיסנה
 

4.4  

 4.5 Initiated road blocks 
The Weizmann Institute reserves the right to 
block, from time to time, road or parking 
sections for various works. Blockage 
instructions must be obeyed. 

 המוזי המיסח
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןמציו ןוכמ
 היינח וא ךרד יעטקמ ,תעל תעמ ,םוסחל
 תייצל הבוח .תונוש תודובע תבוטל
 .המיסחה תויחנהל

 

4.5  



 4.6 Parking on campus 
Parking is permitted only in the parking lots 
and marked spaces. It is strictly forbidden to 
block roads and passageways. Vehicles 
should not be parked next to red-and-white 
markings, pedestrian crossings, marked 
unloading/loading spaces, or where parking 
causes a traffic interference. Furthermore, 
the Institute’s management severely views 
even short-term use of parking reserved for 
the disabled without the appropriate permit. 
The vehicle should not be left overnight or for 
longer-term parking at the Institute when the 
vehicle owner is away from campus. 
 

 סופמקה חטשב הינח
 היינחה ישרגמב תרתומ היינחה
 רוסיא לח .דבלב םינמוסמה תומוקמבו

 רוסא .םירבעמו םיריצ םוסחל טלחומ
 ,ןבל םודא ינומיסל דומצב םיבכר תונחהל
 םינמוסמה תומוקמב ,הייצח ירבעמ לע
 םיווהמה תומוקמב וא הניעטו הקירפל
 ןוכמה תלהנה ,ןכ ומכ .העונתל הערפה
 ,םיכנ תוינחב הינח הרתי הרמוחב האור
 ןיא .רצק ןמזל וליפא ,הכנ ות אלל
 תיינחל ןוכמה חטשב בכרה תא ריאשהל
 רשאכ רתוי ךורא חווטל היינחל וא הליל
 .ןוכמב אצמנ וניא בכרה לעב
 

 

4.6  

 4.7 Parking offenses 
First-time offenses are recorded and 
documented. A student or postdoctoral 
fellow who parks a vehicle in violation of the 
regulations more than once may lose 
permission to enter the Institute's grounds in 
a vehicle. 

 הינח תוריבע
 .תודעותמו תומשרנ תוימעפ דח תוריבע
 תא הנחי רשא רוטקוד-רתב וא דימלת
 םעפמ רתוי תונקתה י"פע אלש ובכר
 סנכיהל תושרה תא דבאל לולע ,תחא
 .ובכר םע ןוכמה חטשל

 

4.7  

  



Dedicating time for study and research רקחמו םידומילל ןמז תשדקה 
 

    
1 General 

FGS policy, with certain exceptions and clear 
limitations, does not allow external employment (even 
partial) by research students and postdoctoral fellows 
during their period of study or fellowship. The premise 
of this limitation is that students and fellows in 
science are required to devote their full time and 
energy to scientific studies and research. 

 יללכ
 םיגירח םירקמב טעמל ,גרבנייפ תשרדמ תוינידמ
 תינוציח הדובע תרשפאמ הניא ,תורורב תולבגמבו
 םימלתשמו רקחמ ידימלת לש ,)תיקלח םג ולו(
 וא םידומילה תפוקת ךלהמב םירוטקוד-רתב
 דימלת היפל הסיפתב הדוסי וז הלבגמ .תומלתשהה
 וידומיל ךלהמב שרדנ םיעדמה םוחתב םלתשמ וא
 וצרמו ונמז אולמ תא שידקהל ותומלתשה וא
 .יעדמה רקחמלו םידומילל

 

1 

2 Obligation to report absences 
This report is necessary for several reasons: first and 
foremost, in order to enable true monitoring of 
permitted absence use. This information is also 
needed for external funds, which require extensive 
reporting with regards to the dedication of time and 
utilization of the research grants received by 
Weizmann Institute scientists. Without precise 
student absence reporting, reports to the funds may 
be incomplete and thus put the continuation of 
funding at risk. 
 

 תורדעיה לע חוויד תבוח
 הנושארבו שארב :םימעט רפסממ ץוחנ הז חוויד
 תורדעיהה ימי לוצינ רחא תמא בקעמ רשפאל ידכ
 תונרקל רובע םג ץוחנ הז עדימ .םירתומה
 ןמז תשדקה תודוא ףיקמ חוויד תושרודה תוינוציח
 ינעדמ םיכוז םהב רקחמה יקנעמ לש לוצינה ןפואו

 ,םידימלתהמ קיודמ תורדעיה חוויד אלל .ןוכמה
 תא ןכסל ךכבו רסח תויהל לולע תונרקל חווידה
 .ןומימה ךשמה

 

2 

3 Online absence reporting 
At the beginning of each month, every student and 
postdoctoral fellow must report via an online service 
any absence occurring in the previous month. Even if 
the reporting individual was not absent in the 
previous month, he/she must enter the site and 
confirm this fact. 
 

 תויורדעיה לע ןווקמ חוויד
 חוודל רוטקוד-רתב לכ לעו דימלת לכ לע הבוח
 לכ לע שדוח לכ תליחתב ןווקמ תוריש תועצמאב
 אל םא םג .םדוקה שדוחב איהש תורדעיה
 רתאל סנכיהל וילע ,םדוקה שדוחב חוודמה רדענ
  .שדוח ותוא לכ ללכ רדענ אל יכ רשאלו חווידה
 

3 

4 Maternity leave reporting  
Childbirth and maternity leave for students is reported 
through the Coordinator of Fellowships and 
Administrative Registration at FGS, and for 
postdoctoral fellows via the Human Resources 
Coordinator at the Human Resources Division. The 
report should be accompanied by the appropriate 
documents (birth certificate and registration by the 
Ministry of the Interior). 
 

 הדיל תשפוח לע חוויד
 השענ םידימלת י"ע תשפוחו הדיל לע חוויד
-רתב י"עו ,השרדמב תוגלמו טרפ תזכר תועצמאב
 יבאשמ ףגאב םדא חוכ תזכר תועצמאב םירוטקוד
 םיכמסמב הוולמ תויהל ךירצ חווידה .שונא
 .)םינפה דרשמ י"ע םושירו הדיל רושיא( םימיאתמה

 

4 

5 Report on active reserve duty 
Upon filling the online report, active reserve duty 
should also be reported. 

 ליעפ םיאולימ תוריש לע חוויד
 תוריש לע םג חוודל שי ,ןווקמה חווידה תעב
 .ליעפ םיאולימ
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Absence Days תורדעיה ימי 

 
    
1 General 

FGS policy, with certain exceptions and clear 
limitations, does not allow external employment (even 
partial) by research students and postdoctoral fellows 
during their period of study or fellowship. The premise 
of this limitation is that students and fellows in science 
are required to devote their full time and energy to 
scientific studies and research. 

 יללכ
 םיגירח םירקמב טעמל ,גרבנייפ תשרדמ תוינידמ
 תינוציח הדובע תרשפאמ הניא ,תורורב תולבגמבו
 םימלתשמו רקחמ ידימלת לש ,)תיקלח םג ולו(
 וא םידומילה תפוקת ךלהמב םירוטקוד-רתב
 דימלת היפל הסיפתב הדוסי וז הלבגמ .תומלתשהה
 וידומיל ךלהמב שרדנ םיעדמה םוחתב םלתשמ וא
 וצרמו ונמז אולמ תא שידקהל ותומלתשה וא
 .יעדמה רקחמלו םידומילל

 

1 

 1.1 Master's degree 
Up to 14 days per year. 

 ינש ראות
 .הנשב םוי 14 דע

 

1.1  

 1.2 PhD 
Up to 22 days per year. 

 ישילש ראות
 .הנשב םוי 22 דע

 

1.2  

 1.3 Postdoctoral fellow 
Up to 22 days per year.  

 רוטקוד-רתב
 .הנשב םוי 22 דע

 

1.3  

2 Obligation to report absences 
This report is necessary for several reasons: first and 
foremost, in order to enable true monitoring of 
permitted absence use. This information is also 
needed for external funds, which require extensive 
reporting with regards to the dedication of time and 
utilization of the research grants received by 
Weizmann Institute scientists. Without precise student 
absence reporting, reports to the funds may be 
incomplete and thus put the continuation of funding at 
risk. 
 

 תורדעיה לע חוויד תבוח
 הנושארבו שארב :םימעט רפסממ ץוחנ הז חוויד
 תורדעיהה ימי לוצינ רחא תמא בקעמ רשפאל ידכ
 תונרקל רובע םג ץוחנ הז עדימ .םירתומה
 ןמז תשדקה תודוא ףיקמ חוויד תושרודה תוינוציח
 ינעדמ םיכוז םהב רקחמה יקנעמ לש לוצינה ןפואו

 ,םידימלתהמ קיודמ תורדעיה חוויד אלל .ןוכמה
 תא ןכסל ךכבו רסח תויהל לולע תונרקל חווידה
 .ןומימה ךשמה

 

2 

 2.1 Calendar 
For this purpose, it was determined that the 
year starts on October 1 and ends on 
September 30. For a postdoctoral student 
who begins studies at some during the year, 
the permitted absence will be calculated 
accordingly. 

 הנש חול
 הפוקתה איה הנש יכ עבקנ ןיינעה ךרוצל
 .רבמטפסב 30-ל רבוטקואב 1-ה ןיבש
 תא ליחתמה רוטקוד-רתב/דימלתל
 ,הנשה ךלהמב ותומלתשה/וידומיל
 .המאתהב בשוחת תרתומה תורדעיהה

 

2.1  

 2.2 Accumulation 
You may not accumulate or redeem absence 
days. 

 הריבצ
 .תורדעיה ימי תודפל וא רובצל ןתינ אל

 

2.2  

 2.3 Transference 
It is not possible to transfer a balance of 
unused absence days from one year to the 
next. 

 הרבעה
 תורדעיה ימי לש הרתי ריבעהל ןתינ אל
 הנשל תחא הנשמ םילצונמ יתלב
 .תבקועה

 

2.3  

 2.4 Interruption 
Absence exceeding the quotas above will be 
considered as a failure to meet the 
requirement of devoting full time to the 
studies/fellowship, and therefore the student 
scholarship/postdoctoral fellowship will not 
be awarded for it. 

 הערפה
 ,ליעל ןיוצמל רבעמ תגרוחה תורדעיה
 אלמ ןמז תשדקה-יאכ בשחית
 אל הכלהמב ןכלו ,תומלתשה/םידומילל
 .הגלמ רוטקוד-רתב/דימלתל קנעות

 

2.4  

 2.5 Disagreement 
If there is a continuing disagreement 
between the student and the advisor 
regarding the utilization of absence days 

 המכסה יא
 ןיב תכשמתמ המכסה יא תמייקו הדימב
 תורדעיהה ימי לוצינ יבגל החנמל דימלתה
 לע ,דימלתה תושרל םידמוע רשא
 .עויס לבקל ידכ השרדמל תונפל דימלתה

2.5  



available to the student, the student must 
contact FGS for assistance. 
 

 

3 Online absence reporting 
At the beginning of each month, every student and 
postdoctoral fellow must report via an online service 
any absence occurring in the previous month. Even if 
the reporting individual was not absent in the previous 
month, he/she must enter the site and confirm this 
fact. 
 

 תויורדעיה לע ןווקמ חוויד
 חוודל רוטקוד-רתב לכ לעו דימלת לכ לע הבוח
 לכ לע שדוח לכ תליחתב ןווקמ תוריש תועצמאב
 אל םא םג .םדוקה שדוחב איהש תורדעיה
 רתאל סנכיהל וילע ,םדוקה שדוחב חוודמה רדענ
  .שדוח ותוא לכ ללכ רדענ אל יכ רשאלו חווידה
 

3 

 3.1 Participation in scientific conferences, 
seminars and external courses 
Participation in scientific conferences, 
seminars, workshops, and external courses 
are not included in the absence quotas. 

 םירנימס ,םייעדמ םיסנכב תופתתשה
 םיינוציח םיסרוקו

 ,םירנימס םייעדמ םיסנכב תופתתשה
 תללכנ הניא םיינוציח םיסרוקו תואנדס
 .תורדעיהה ימי תסכמב
 

3.1  

 3.2 Study and research on Fridays/holiday eves 
Fridays and holiday eves are considered to be 
study and research days. However, group 
heads may permit absences from studies or 
research on Fridays without a duty to report 
the absence. It is important to note that 
when a student or postdoctoral fellow is 
absent for a period that spans either Fridays 
or holiday eves, these days are counted as 
half a day of absence each. 
 

 גח יברעו ישיש ימיב רקחמו םידומיל
 םידומיל ימיל םיבשחנ גח יברעו ישיש ימי
 הצובקה שאר יאשר ,תאז םע .רקחמו
 ימיב רקחמ וא םידומילמ תורדעיה ריתהל
 יכ ןייצל בושח .חוויד תבוח אלל ישיש
 רדענ רוטקוד-רתב וא דימלת רשאכ
 ,גח יברע וא ישיש ימי םג תללוכה הפוקתל
 לכ תורדעיה םוי יצחכ םירפסנ הלא םימי

 .דחא
 

3.2  

 3.3 Marriage 
The wedding day and two days consecutive to 
it. 
 

 הנותח
 .ול ךומסב םיימוי דועו הנותחה םוי

 

3.3  

 3.4 Birth of a child 
The day of the birth of a child. 

 תב וא ןב תדיל
 .תבה וא ןבה תדיל םוי

 

3.4  

 3.5 Bereavement leave 
Seven days (for immediate relatives). 

 לבא
 .)הנושאר הגרדמ םיבורק( םימי העבש
 

3.5  

 3.6 Sick leave 
Absence due to illness is not included in the 
number of absence days permitted per year. 
The sick-leave quota for students and 
postdoctoral fellows: up to 30 days a year. 

 הלחמ
 ןיינמב תללכנ הניא הלחמ ןיגב תורדעיה
 הסכמה .הנשב םירתומה תורדעיהה ימי
 םימי 30 דע :םירוטקוד-רתבו םידימלתל
 .הנשב
 

3.6  

 3.7 Leave of absence without scholarship pay 
A leave of absence without scholarship pay 
requires prior approval by the FGS. In 
general, long-term absences without pay will 
not be approved, and the student's studies or 
the duration of the course will not necessarily 
be extended accordingly. If such an absence 
has been approved, the remaining absence 
days for that year are automatically applied 
first. 
 

 הגלמ םולשת אלל תורדעיה
 רושיא שרדנ הגלמ םולשת אלל תורדעיהל
 אלל תויורדעיה .השרדמה י"ע שארמ
 ללכ ךרדב הנרשואת אל תוכורא םולשת
 אל תומלתשהה ךשמ וא דימלתה ידומילו

 הרשואו הדימב .ןניגב וכראוי חרכהב
 תלצונמ ,יטמוטוא ןפואב ,תאזכש תורדעיה
 .הנש התואב תורדעיהה ימי תרתי הליחת
 

3.7  

 3.8 Exceptional absence 
As noted, an exceptional absence is 
considered as a failure to devote full time to 
studies and research and may impair them. 
Therefore, a scholarship is not granted during 
an exceptional absence, which also requires 
retroactive approval from the FGS. 

 הגירח תורדעיה
-יאל תבשחנ ,הגירח תורדעיה ,רומאכ
 םידומילל אלמ ןמז תשדקה
 ,ןכל .םהב עוגפל הלולעו רקחמלו

 הל שרדנו ,הגלמ תקנעומ אל הכלהמב
 תויורדעיה .השרדמהמ ערפמל רושיא
 .ללכ ךרדב הנרשואת אל תוגירח
 

3.8  



Exceptional absences are generally not 
approved. 

Pregnancy and parental leave הדיל תשפוחו ןויריה 
 

    
1 FGS policy 

In accordance with the Weizmann Institute's policy of 
encouraging women in science, the FGS has 
formulated clear guidelines that regulate the rights of 
students who give birth. These guidelines are uniform 
and applicable to all FGS students without exception. 

 גרבנייפ תשרדמ תוינידמ
 ,עדמב םישנ דדועל ןמציו ןוכמ תוינידמל םאתהב
 םירידסמה םירורב םילהנ גרבנייפ תשרדמ השביג
 הלא םילהנ .תודלוי תודימלת לש ןהיתויוכז ןיינע תא
 גרבנייפ תשרדמ ידימלת לכ יבגל םיפקתו םידיחא
 .ללכה ןמ אצוי אלל
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2 Absence during pregnancy (due to pregnancy 
complications/risks) 
Any postdoctoral student (whether Israeli or from 
abroad, and regardless of the date of the 
commencement of her studies or fellowship) is 
entitled to a scholarship during bed-rest periods 
required due to pregnancy complications, subject to 
the following conditions: 
• The student/fellow holds a medical confirmation 

from an obstetrician with regards to the required 
bed rest. 

• The student/fellow does not receive a scholarship 
from an external source who continues to pay her 
scholarship during the bed-rest period. 

• The applicant is in Israel. 
• The first bed-rest period lasts no less than 30 

consecutive days, and if there is a discontinuation of 
the bed-rest requirement, any additional period of 
bed-rest during the pregnancy will be no less than 
14 days, and the qualifying period starts no more 
than 14 days following the determining 
examination. 

• A full-time student or postdoctoral fellow may use 
sick days available to here in lieu of any period of 
time not covered on the basis of the above criteria. 

 

 )ןויריה תרימש( ןויריהה ךלהמב תורדעיה
 רוטקוד-רתב תמלתשמ ,וא ,ןיינמה ןמ הדימלת לכ
 דעומל רשק אללו ,תימואלניב וא תילארשי םא ןיב(

 םולשתל תיאכז ,)התומלתשה וא הידומיל תליחת
 :םיאבה םיאנתל ףופכב ןויריה תרימש ךלהמב הגלמ

 
 םישנל החמומ אפורמ רושיא שי תשקבמה ידיב •

 ןויריה תרימש לע הדילו
 ינוציח רוקממ הגלמ תלבקמ הניא תשקבמה •

 תרימש תפוקתב התגלמ תא םלשל ךישממ רשא
 .ןויריהה

 .לארשיב תאצמנ תשקבמה •
-מ תחפת אל הלש הנושארה הרימשה תפוקת •

 תרימשב הקספה תמייק םאו ,םיפוצר םימי 30
 אל ןויריה תרימש לש תפסונ הפוקת לכ ,ןויריהה
אל הכזמה הרימשה תפוקת .םימי 14-מ תחפת  

היתובקעב הקידבה ינפל םוי  14- מ רתוי לת  
ןויריה תרימשב ךרוצה עבקנ .  

 רוטקוד-רתב תמלתשמו ןיינמה ןמ הדימלת •
 התושרל םידמועש הלחמ ימי לצנל תיאכז
 סיסב לע הסוכמ הניאש הפוקת וא םוי לכ םוקמב
 .ליעלש םיניחבתה
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3 Maternity leave 
A student or postdoctoral fellow who delivered a child 
is entitled to a maternity leave of 15 weeks after 
childbirth. Full maternity leave will be extended by 
three weeks for each additional child (partial 
maternity leave – by two weeks only). In the event 
that the mother and/or baby was/were not released 
from the hospital and was/were hospitalized for two 
weeks at least, maternity leave will be extended by 
two to four weeks only. These rules also apply to 
absences immediately following child adoption or 
receipt of child custody as an intended parent or 
foster parent. 
 

 הדיל רחאל תשפוח
 הדלי רשא רוטקוד-רתב תמלתשמ וא הדימלת לכ
 )15( רשע השימח לש הדיל רחאל תשפוחל תיאכז

 השולשב ךראות האלמ הדיל תשפוח .תועובש
 תיקלח הדיל תשפוח( ףסונ דלי לכ ןיגב תועובש
 קוניתה וא/ו תדלויה וב הרקמב .)דבלב םייעובשב
 ךרוצל םילוחה תיבב וראשוהו םתיבל וררחוש אל
 ךראות ,תוחפל םייעובש לש הפוקתל זופשא
 העברא דע םייעובש לש הפוקתב הדילה תשפוח
 תורדעיה לע םג םילח הלא םיללכ .דבלב תועובש
 הרוהכ תרומשמל דלי תלבק וא ץומיא רחאל דימ
 .הנמוא תחפשמב הרוהכ וא דעוימ
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4 Scholarship during maternity leave 
The scholarship of a student of postdoctoral fellow 
who has given birth is granted in full during maternity 
leave, according to the length of the leave to which 
she is entitled, as detailed above. 
 

 הדיל תשפוח תעב הגלמ םולשת
 רוטקוד-רתב תמלתשמ וא הדימלת לש התגלמ
 תשפוח ןמזב האלמ הגלמל תיאכז הדלי רשא
 איה הל רשא הדילה תשפוח ךרואל םאתהב הדילה
 .ליעל טרופמכ – תיאכז
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5 Study extension due to maternity leave / adoption / 
receipt of child custody 

 / ץומיא / הדיל תשפוח ןיגב םידומיל תכראה
 תרומשמל דלי תלבק

5 



The studies of a student who has given birth, adopted 
a child, or received child custody as an intended 
parent or a foster parent will be extended according 
to the length of the maternity leave or leaves as 
stated above (i.e., the dates of report and thesis 
submission will be postponed). The same applies for 
postdoctoral fellows. 
 

 וא ,דלי הצמיא ,הדלי רשא הדימלת לש הידומיל
 הרוהכ וא דעוימ הרוהכ תרומשמל דלי הלביק
 וא( תשפוח ךרואל םאתהב וכראוי ,הנמוא תחפשמב
 תשגה ידעומ רמולכ( ליעל טרופמכ הדילה תושפוח
-רתב תמלתשמ יבגל ל״נכ .)וחדיי הזתהו תוחודה
 .רוטקוד
 

6 Special exam period 
As a rule, FGS does allow for a second course exam. 
However, a student who is unable, due to pregnancy-
related bed rest or maternity leave, to participate in 
or prepare for the examination at its set date, may 
contact the coordinator of courses and examinations 
at FGS to request scheduling a special exam instead of 
the one she missed. 
A student whose spouse delivered a child shall be 
entitled to request an alternative examination date if 
he is absent from an exam taking place within three 
weeks of childbirth date. 
 

 דחוימ הניחב דעומל תואכז
 ,תאז םע .'ב ידעומ םויק הריתמ השרדמה ןיא ,ללככ
 וא ןויריה תרימש בקע ,הנממ רצבנ רשא הדימלת
 עבקנש ירוקמה דעומב ףתתשהל ,הדיל תשפוח
 תונפל תיאשר ,)יוארכ הילא ןנוכתהל וא( הניחבל
 שקבלו ,השרדמב תוניחבו םיסרוק םוחת תזכרל
 םוקמב ןחביהל רחא דעומ הרובע םאתת יכ הנממ
 .הצימחה רשא הז
 

 דעומ שקבל יאכז היהי ,הדלי וגוז-תבש דימלת
 ךלהמב המייקתהש הניחבמ רדענ םא יפולח הניחב
 .הדילה םוימ תועובש השולש
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7 Absence from courses 
An absence of up to 30% of the course due to fertility 
treatments / pregnancy / childbirth / adoption / 
receipt of child custody is not included in total amount 
of leave that may affect a student's eligibility to a 
course grade (subject to her successful completion of 
course assignments). 
A student whose spouse was absent from studies due 
to a qualifying event as detailed above, will be exempt 
from the obligation to attend courses for one week. 
 

 םיסרוקמ תורדעיה
 תוירופ ילופיט ןיגב סרוקהמ 40%  דע לש תורדעיה
 הניא תרומשמל דלי תלבק / ץומיא/ הדיל / ןוירה /
 התואכזב עוגפל לולע רשא תורדעיהה ןיינמב תללכנ

 ףופכב( ןויצה הבוגב וא סרוקב ןויצל הדימלתה לש
 תולטמ ראש תא החלצהב המילשה איהש ךכל
 .)סרוקה
 

 עוריא לשב םידומילמ הרדענ וגוז-תבש דימלת
 תוחכונ תבוחמ רוטפ היהי ,ליעל טרופמכ הכזמ
 .עובש ךשמב םיסרוקב
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8 Extended time during an exam 
A pregnant student is entitled to an addition of 15 
minutes per hour of exam. 
 

 תוניחבב ןמז תפסות
 תוקד 15  לש ןמז תפסותל תיאכז ןויריהב הדימלת
 .הניחב תעש לכ לע
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9 Extension of maternity leave 
Subject to the consent of the student's supervisor, the 
FGS allows extending the basic maternity leave by an 
additional period of absence (of up to 10 weeks). This 
extension is possible as an absence without 
scholarship pay. In such cases, the submission of 
progress and thesis reports will also be postponed 
accordingly (but no more than 10 weeks in total 
beyond the basic maternity leave). 
 

 הדילה תשפוח תכראה
 תמכסהל ףופכב ,תרשפאמ גרבנייפ תשרדמ
 דע לש( תפסונ תורדעיה ,הדימלתה לש החנמה
 .תיסיסבה הדילה תשפוחל רבעמ )תועובש הרשע
 אלל תורדעיה תועצמאב תירשפא תאז הכראה
 הדילה תשפוח תכראה לש הרקמב .הגלמ םולשת
 םג הזתהו תומדקתהה תוחוד תשגה ידעומ וחדיי

 הרשעמ רתוי אלב ךא( הכראה תפוקתל םאתהב
 .)תיסיסבה הדילה תשפוחל רבעמ כ״הסב תועובש
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10 Spouse maternity leave  
A student or postdoctoral fellow whose spouse 
delivered a child may be absent for the 
aforementioned periods, provided that the spouse 
submits a statement on behalf of the spouse's place of 
work/study, as well as confirmation from the National 
Insurance Institute, attesting to the fact that the 
spouse has waived her maternity leave and opted to 
return to work after childbirth. During the leave, the 
student will continue to receive a scholarship and the 
overall period of study will be extended accordingly. 
 

 גוז ינבל הדיל תשפוח
 לכוי הדלי וגוז תב רשא רוטקוד-רתב וא דימלת
 הרהצה שיגיש יאנתבו ,ל"נה תופוקתל רדעיהל
 ןכו ,גוזה תב לש םידומיל/הדובעה םוקמ םעטמ
 לע הרתיו גוזה תב יכ ימואלה חוטיבהמ רושיא
 .הדילה רחאל דובעל הכישמהו הלש ד"לחה תויוכז
 הגלמ לבקל דימלתה ךישמי ל"נה השפוחה ךלהמב
 .םאתהב וכראוי וידומילו
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Active Reserve Duty ליעפ םיאולימ תוריש 
 

    
 1 Assistance 

FGS is responsible for handling full-time students on 
active military reserve duty. FGS will ensure that such 
students' studies and their economic well-being are 
not impaired as a result of the reserve service. 

 עויס
 םיתרשמה ןיינמה ןמ םידימלתב לופיטה
 השרדמה .גרבנייפ תשרדמ תוירחאב אוה םיאולימב
 םתחוורו וללה םידימלתה ידומיל יכ אדוול תיארחא
 .םיאולימב תורישה בקע עגפית אל תילכלכה
 

1 

2 Scholarship payment  
FGS students on active reserve duty continue to 
receive their normal scholarship payment during the 
period of service. 

 הגלמ םולשת
 םיאולימב םיתרשמה גרבנייפ תשרדמ ידימלת
 תפוקתב הרדסכ םתגלמ תא לבקל םיכישממ
 .תורישה
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3 Postponement of reports and thesis submission 
FGS provides its students on active reserve duty with 
an extension of time to submit the various reports and 
thesis according to the length of time they served, 
subject to the transfer of the application form for 
active reserve service to the Coordinator of 
Fellowships and Administrative Registration at FGS 
(see below). Requests for postponing submissions due 
to active reserve duty should be emailed to the 
relevant faculty coordinator at FGS.  
 

 הזתו תוחוד תשגה ידעומ תייחד
 םיאולימב םיתרשמה הידימלתל הקינעמ השרדמה
 הזתהו םינושה תוחודה תשגהל ןמז תכראה
 ךכל ףופכבו ,ותריש וב ןמזה ךשמל םאתהב
 ספוט תא השרדמב טרפ םוחת תזכרל וריבעהש
 תייחדל תושקב .)ןלהל האר( שרדנכ פ"משה עוציב
 שי )פ״מש(  ליעפ םיאולימ תוריש ןיגב השגה ידעומ
 הטלוקפה תזכרל ל"אודה תועצמאב תונפהל
 .השרדמב המיאתמה
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4 Applications for extensions that exceed the 
accumulated military reserve service period 
The student must discuss this with the advisor and 
ensure that the request for an additional extension is 
acceptable to the advisor. Applications for an 
extension of up to three months beyond the 
accumulated military reserve service period should be 
submitted, prior to the deadline expiry, by email, to 
the chair of the appropriate Study Board, copying the 
advisor. Requests for extensions of over three months 
will be transferred by the Study Board chair for the 
consideration and approval of the FGS Dean. Advisors 
may submit an application for extension on behalf of 
their students. 
 

 פ״משה תפוקתמ תגרוח רשא הכראהל תושקב
 תרבטצמה
 תשגהש אדוולו החנמה םע ךכב ןודל דימלתה לע
 תושקב .ותעד לע תישענ תפסונ הכראהל השקבה
 פ״משה תפוקתל רבעמ - םישדוח 3 דע לש
 ,דעיה ךיראת תעיקפ ינפל ,שיגהל שי ,תרבטצמה
 המיאתמה הארוהה תדעו ר״ויל ,ל"אודה תועצמאב
 םישדוח 3 לעמ הכראהל תושקב( החנמה בותיכב
 ןקיד רושיאו תעד לוקישל הדעווה ר״וי י״ע הנרבעות
 הכראהל השקב שיגהל םיאשר םיחנמ .)השרדמה
 .םהידימלת םשב
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5 Completion of material 
A student who needs to complete material missed due 
to active reserve duty can usually arrange this directly 
vis-a-vis the lecturer. If necessary, the student can 
apply to the FGS for assistance in the necessary 
coordination. 
 

 רמוח תמלשה
 תוריש בקע רמוח םילשהל ץלאנ רשא דימלת
 לומ תורישי ,ללכ ךרדב ,תאז רידסהל לוכי ,םיאולימ
 תונפל דימלתה לוכי ,ךרוצה תדימב .הצרמה
 .םישרדנה םימואיתב עויס לבקל ידכ השרדמל
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6 Late testing dates  
Students who are unable, due to active reserve duty, 
to participate in or prepare for an examination at the 
original time set for it, may contact the coordinator of 
courses and examinations at FGS and request to 
arrange an alternative time for the missed 
examination. To avoid any doubts, it should be noted 
that the FGS approves credit points to students only 
for successfully completed courses (including all 
related requirements). 
 

 תוניחבל 'ב דעומ
 תוריש בקע ,םהמ רצבנ רשא םידימלת
 הניחבל עבקנש ירוקמה דעומב ףתתשהל ,םיאולימ
 תזכרל תונפל םיאשר ,)יוארכ הילא ןנוכתהל וא(

 יכ הנממ שקבלו השרדמב תוניחבו םיסרוק םוחת
 רשא הז םוקמב ןחביהל חונ דעומ םרובע םאתת
 תרשאמ השרדמה יכ ןיוצי ,קפס רסה ןעמל .וצימחה
 םתוא םיסרוק רובע קר הידימלתל תוכז תודוקנ
 .)םהיתובוח לכ לע( החלצהב ומילשה
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7 Early registration for courses 
Students who are unable (due to active reserve duty) 
to register for courses requiring early registration may 

 םיסרוקל םדקומ םושיר
 )םיאולימ תוריש בקע( םהמ רצבנ רשא םידימלת
 ,תמדקומ המשרה תשרדנ םהב םיסרוקל םשריהל
 ידכ השרדמב תוניחבו םיסרוק תזכרל תונפל םיאשר
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contact the coordinator of courses and exams at FGS, 
who will arrange their participation in these courses 
despite their not having registered in time. 
 

 םיסרוקב םתופתתשה תא םרובע רידסתש
 .דעומב םהילא ומשרנ אלש תורמל הלא
  

8 Shortening or postponing reserve duty 
A student who is summoned for reserve duty during 
the school year and/or examination period, and who 
wishes to shorten or postpone this service, should 
directly contact the reserve unit commander, or the 
reserve liaison officer. If necessary, FGS provides 
students with a supporting letter. 

 םיאולימ תוריש לש הייחד וא רוציק
 תנש ךשמב םיאולימ תורישל ארקנה דימלת
 רצקל הצור רשאו ,תוניחבה תפוקת וא/ו םידומילה
 דקפמל תורישי תונפל ךירצ ,הז תוריש תוחדל וא
 רושיקה ןיצקל וא ,תרשמ אוה הב םיאולימה תדיחי

 דימלתה תא תדייצמ השרדמה ךרוצה תדימב .ולש
 .ךמות בתכמב
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9 Notification of summons to reserve duty 
Students are not required to inform FGS of a summons 
to reserve duty they received. However, they must 
inform the head of the research group to which they 
belong. 

 םיאולימ תורישל האירק לע העדוה
 השרדמל עידוהל םישרדנ םניא השרדמה ידימלת
 לע עידוהל םהילע ,תאז םע .ולביקש םיאולימ וצ לע
 .םיכייתשמ םה הילא רקחמה תצובק שארל ךכ
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10 Online reporting of absence after the service period 
Upon returning from active reserve duty, the student 
must report the absence period via the online system, 
and submit a copy of the certificate confirming the 
service to the relevant FGS Coordinator of Fellowships 
and Administrative Registration. 
 

 תורישה תפוקת םותב ןווקמ תורדעיה חוויד
 הבוח ,םיאולימ תורישמ םידומילל ובוש םע
 ל"נה תורדעיהה תפוקת לע חוודל דימלתה לע
 םוחת תזכרל שיגהלו ,תנווקמה תכרעמה תועצמאב
 .פ"מש עוציב רושיא ספוטמ קתעה השרדמב תוגלמ
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11 Handling National Insurance Institute claims 
Students should apply directly to the National 
Insurance Institute in order to claim the compensation 
they are entitled to receive from the National 
Insurance Institute for their active reserve duty. Claims 
can be conveniently filed through the National 
Insurance Institute’s website. Note that claims through 
the site are only available to those who devote their 
full time to their studies (i.e., students who are not 
teaching assistants, guides, or receive pay for partial 
external work, as approved by FGS). 

  ימואל חוטיבל דסומה לומ לופיט
 ימואל חוטיבל דסומל םמצעב תונפל םידימלתה לע
 םהל םיעיגמה םילומגתה תלבק רידסהלו עובתל ידכ
 םיאולימ ילומגתל תועיבת שיגהל ןתינ .פ"משה ןיגב
 דסומה לש טנרטניאה רתא תועצמאב חונ ןפואב
 תועצמאב תועיבתה ,םכבל תמושתל .ימואל חוטיבל
 םידומילל שדקומ ונמז לכש ימל קר תוירשפא רתאה
 וא םיכירדמ ,םילגרתמ םניאש םידימלת רמולכ(
 רושיאב תיקלח תינוציח הדובע רובע רכש םילבקמ
 .)השרדמה
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Intellectual Property Form ינחור ןיינק ספוט  

    
 1 Regulations 

Viewing the Weizmann Institute's Intellectual Property 
Regulations is possible by request through the Office 
of the Vice President for Technological Transfer. 
 

 ןונקת
 ינחור ןיינקל ןמציו ןוכמ ןונקתב ןייעל שקבל ןתינ
 .םייגולונכט םימושייל אישנה ןגס תכשל תועצמאב
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2 Mandatory signing of an intellectual property form 
FGS students, postdoctoral fellows, and visiting 
students at the Institute must comply with all the rules 
of the Weizmann Institute of Science with regards to 
intellectual property rights, including the obligation to 
sign a form of intellectual property rights transfer. 

 ינחור ןיינק ספוט לע המיתח תבוח
 ,גרבנייפ תשרדמב םידמולה םידימלתה לע
 םיחרוא םידימלתו םירוטקוד-רתבה םימלתשמה
 ,עדמל ןמציו ןוכמב םיגוהנה םיללכה לכ םילח ,ןוכמב
 הבוחה תוברל ,ינחור ןיינק תויוכזל רושקה לכב
 .ינחור ןיינקב תויוכז תבסה ספוט לע םותחל
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3 Visiting students – parent institution signature 
Visiting students who study towards a PhD degree at 
the Institute must also secure the signature of their 
parent institution on the form (this regulation does not 
apply to students studying towards an undergraduate 
or MSc degree). 

 םאה דסומ תמתחה – םיחרוא םידימלת
 ישילש ראות תארקל םידמול רשא םיחרוא םידימלת
 םה וב םאה דסומ תא םג ספוטה לע םיתחהל םיבייח
 תעגונ הניא תאז הנקת( ראות תארקל םידמול
 .)ינש וא ןושאר ראות תארקל םידימלתל
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Copyrights םירצוי תויוכז  

    
 1 Framework 

Access to electronic resources and the full text 
download option are subject to agreements between 
the library, the Digital Information Services Center, and 
the publishers. Users of various digital services, such as 
electronic journals, e-books, and databases are 
required to respect various publishers’ copyright laws. 

 תרגסמ
 הדרוהה תורשפאו םיינורטקלא םיבאשמל השיגה
 ,היירפסה ןיב םימכסהל םיפופכ ,אלמ טסקט לש
 .םיל"ומהו )םיילטיגיד עדימ יתורישל זכרמ( ד"מלמ
 :ןוגכ םינושה םיילטיגידה םיתורישב םישמתשמה
 ירגאמו םיינורטקלא םירפס ,םיינורטקלא תע יבתכ
 לש םירצויה תויוכז יקוח תא דבכל םישרדנ עדימ
 .םינושה םיל"ומה
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2 Rights 
Access to and downloading of these resources is 
permitted only to the Weizmann Institute community: 
faculty members, staff, students, and authorized 
guests, solely for their personal use and for study, 
research, and teaching purposes only. 

 תויוכז
 םירתומ וללה םיבאשמה לש הדרוההו השיגה
 תווצ ,הטלוקפ ירבח :דבלב ןמציו ןוכמ לש הליהקל
 קרו ךא ,םישרומ םיחרואו םיטנדוטס ,םידבועה
 הארוהו רקחמ ,דומיל  תורטמלו ישיאה םשומישל
 .דבלב
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3 Restrictions 
Downloading or printing the full text of an electronic 
book, brochure, or volume of an entire electronic 
journal is strictly prohibited and constitutes a violation 
of intellectual property and license agreements. 

 תולבגה
 רפס לש אלמה טסקטה לש הספדה וא הדרוה
 ינורטקלא תע בתכ לש ךרכ וא  תרבוח ,ינורטקלא
 לש הרפה םיווהמו ,טלחהב םירוסא םתומלשב
 .ןוישירה ימכסה לשו ינחור ןיינק
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4 Publication of content created by the Weizmann 
Institute or anyone on its behalf 
It is hereby clarified that the publication on websites 
or in any other manner of content created by the 
Weizmann Institute or anyone on its behalf, including 
FGS teaching staff, including presentations, summaries 
of lectures, videos, and others, without the prior 
written consent of their author, is prohibited, 
whether or not the viewing of such content is paid. 

 ןוכמ י״ע ורצונ רשא םינכת לש יבמופ םוסרפ
 ומעטמ ימ וא ןמציו

 וא טנרטניא ירתאב ,יבמופ םוסרפ יכ ,תאזב רהבומ
 ןוכמ ידי לע ורצונ רשא םינכת לש ,תרחא ךרד לכב
 לש הארוהה לגס שיא תוברל ,ומעטמ ימ וא ןמציו

 ,תואצרה יריצקת ,תוגצמ הז ללכבו ,השרדמה
 שארמ המכסה תלבק אלל ,הלאב אצויכו םינוטרס
 םא ןיב תאזו ,רוסא וניה ,םרצוי תאמ בתכבו

 .ואל םא ןיבו םולשתב איה םינכת םתואב הייפצה
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Thesis Publication הזת םוסרפ 

    
 1 General 

Prior to publishing a book based on a FGS graduate 
thesis, the Vice President for Technological 
Applications must be contacted for approval. 

 יללכ
 רגוב לש הזת לע ססובמה רפס םוסרפ ינפל
 םימושייל אישנה ןגסל תונפל הבוח השרדמ
 .ךכל ורושיא תא לבקל תנמ לע םייגולונכט
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Course Reference Materials םיסרוקל רזע רמוח 

    
 1 General 

Lecturers are entitled to upload material relevant to 
the courses they teach to the Institute's internal 
website: video clips of lectures, presentations, graphs, 
pictures, links to articles, exercises, etc. 
 

 יללכ
 ןוכמה לש ימינפ רתאל תולעהל םיאשר םיצרמ
 ואדיו ימוליצ :םידמלמ םהש םיסרוקל יטנבלר רמוח
 םירושיק ,תונומת ,םיפרג ,תוגצמ ,תואצרהה לש
  .'דכו ,םיליגרת ,םירמאמל
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2 Restriction of access  
In order to operate within the framework of the law, 
the website is not available to the general public but is 
open to the WIS community only and is user-name and 
password protected. 

 השיג תלבגה
 להקל ןימז וניא רתאה קוחה תרגסמב לועפל ידכ
 דבלב ןמציו ןוכמ תייסולכוא ינפב חותפ אלא בחרה
 .המסיסו שמתשמ םש תועצמאב ןגומו
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Laboratory notebooks הדבעמ תורבחמ 

    
 1 Recording research data in laboratory notebooks 

In general, FGS students must keep an orderly record 
of scientific observations of any kind in bound 
notebooks with sequentially-numbered pages, which 
can be obtained in the Institute's central warehouse 
(or through the secretaries of the scientific 
departments). Do not use individual pieces of paper or 
other types of notebooks. 

 הדבעמה תרבחמב םושירה תבוח
 םושיר להנל גרבנייפ תשרדמ ידימלת לע ,ללככ
 ,אוהש גוס לכמ ,תויעדמ תויפצת לש רדוסמ
 השק הכירכ תולעב תורפסוממ הדבעמ תורבחמב
 וא( ןוכמה לש יזכרמה ןסחמב ןגישהל ןתינ רשא
 ןיא .)תויעדמה תוקלחמה תויוריכזמ תועצמאב
 לש רחא גוסב וא תודדוב ריינ תוסיפב שמתשהל
 .תורבחמ
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2 Why maintain detailed laboratory notebooks? 
• To enable successfully reproducing experiments. 
To serve as proof of inventorship. 

 ?תטרופמ הדבעמ תרבחמ רומשל שי עודמ
 .םייוסינה לע תחלצומ הרזח רשפאל ידכ •
 .תוינושאר תחכוהל הייאר שמשל ידכ •
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3 Contents of cover page 
• Researcher’s full name. 
• Name of laboratory. 
• Name of department. 
• Date of first use of the laboratory notebook. 
• Reference to a previous notebook number in the 

allotted place. 
A page or two should be devoted to the table of 
contents. 
 

 ?ןושארה דומעב בותכל המ
 .אלמה ךמש •
 .ךלש הדבעמה םש •
 .ךלש הקלחמה םש •
 .הדבעמה תרבחמב שומישה תלחתה ךיראת •
 תרבחמ רפסמל ןיכומיס ץוחנה םוקמב ןייצל •

 .תמדוק
 םיניינעה ןכותל םיינש וא דומע שידקהל שי •
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4 Guidelines for notebook entries 
• All entries must be in English. No other language is 

permitted. 
• Use indelible ink pens. Do not use pencils. 
• Do not delete text for corrections. Corrections 

should be clearly visible and struck through with a 
single line, adding date and signature. 

• Do not leave blank pages. If necessary, mark X on 
the blank pages. 

• Do not remove pages from the notebook. 
Accompanying materials, such as graphs and diagrams, 
should be permanently affixed to the relevant pages 
using a stapler, adding date and signature. 
 

 ?םושרל דציכ
 הפש .תילגנאב תויהל םיבייח םימושירה לכ •

 .הרוסא תרחא
 ןיא .םיקיחמ אל םיטעב שמתשהל שי •

 .תונורפעב שמתשהל
 לע וק ריבעהל אלא ,בותכה תא קוחמל ןיא •

 .המיתחו ךיראת ףסוהלו יוגשה םושירה
 ןמס ךרוצה תדימב .םיקיר םידומע ריאשהל ןיא •

X םיקירה םידומעה לע. 
 .תרבחמהמ םיפד איצוהל ןיא •
 םיפדל ,'דכו םיפרג ומכ ,הוולנ רמוח עבקל שי •

 ףיסוהלו ןכדש תרזעב  תותימצל םייטנוולרה
 .המיתחו ךיראת
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5 Level of detail 
All data and observations should be immediately 
recorded. No detail is unimportant. Enter all data 
contemporaneously. All entries should include: 
• Date. 
• Title. 
• Experiment objectives and who suggested doing it. 
• A numbered list of the experimental procedure. 
• Observation documents, including negative results, 

raw instrument data, and printouts. 
• Any chemical substance and device (i.e., 

manufacturer, formula, etc.). 
• Calculations and plans for future experiments. 
• A legend for other observations and cross-references 

to other experiments and notebooks. 
Signature. 
 
 

 ?טרפל המכ דע
 אל טרפ ןיא .דימ תויפצתהו םינותנה לכ תא םושר
 שי םוקמ לכב .תמא ןמזב ןותנ לכ םושר .בושח
 :ןייצל
  ךיראת •
 תרתוכ •
 .ותושעל עיצה ימו יוסינה תורטמ •
 )תרודצורפ( ךילהת לש תרפסוממ המישר •

 .יוסינה
 ,תוילילש תואצות ללוכ תויפצתה יכמסמ •

 .םיסיפדתו םירישכמהמ םיימלוג םינותנ
 החסונ ,ןרצי רמולכ( רישכמו ימיכ רמוח לכ •

 .)'דכו
 .םיידיתע תונויסינל תוינכותו םיבושיח •
 םיבלוצ ןיכומיסו תויפצתל חתפמ לולכל בושח •

 .תורחא תורבחמו תונויסינל
 המיתח •
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6 Retention of laboratory notebooks 
Laboratory notebooks belong to the Weizmann 
Institute of Science. When completed, they should be 
delivered to the head of your laboratory, who will 
safely retain them for 10 years. If a laboratory 
notebook describes results of an innovative nature, 
please indicate this to your laboratory head. These 
notebooks should be delivered to the appropriate 
authority at the Institute. 
 

 הדבעמה תורבחמ תרימשל םיללכ
 .עדמל ןמציו ןוכמל תוכייש  הדבעמה תורבחמ
 שארל ןתוא רוסמל שי תואלמתמ ןה רשאכ
 חוטב םוקמב ןהילע רומשי רשא ךלש הדבעמה
 תראתמה הדבעמ תרבחמ שי םא .םינש 10 ךשמל
 ינפב תאז ןייצ אנא ,יתילגת יפוא תולעב תואצות
 תויהל תוכירצ ולא תורבחמ .ךלש הדבעמה שאר
 .ןוכמב םיאתמה ףוגל תורבעומ
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7 Possible inventions / patents 
If, in your opinion, the record may lead to a patentable 
invention, at least one other unrelated scientist (such 
as the head of another research group) should read 
and corroborate by signing the relevant entry/entries 
as follows: 
"I have witnessed and understood the experiment and 
its results" 
• Full name 
• Signature 
Date 

 טנטפ / האצמהל יוכיס
 ליבוהל יושעה םושיר ךתעדל ונשיש הרקמב
 ומכ( ךכב רושק וניאש דחא םדא תוחפל ,האצמהל
 ןיבהל ,אורקל ךירצ )תרחא רקחמ תצובק שאר
 :ןלהלדכ יטנוולר םושיר לכ ותמיתחב רשאלו
 
 "ויתואצותו יוסינה תא יתנבהו דע יתייה"
 אלמ םש •
 המיתח •
 ךיראת •
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Laboratory Safety הדבעמב תוחיטב 

    
 1 Policy 

The Institute's policy makes no compromises with 
regards to the health and safety of all people on the 
campus: academic staff members, fellows, students, 
supporting research staff, and the administrative staff. 
All Institute members are required to act responsibly 
and to fully comply with all safety rules, regulations, 
directions, and instructions in the research 
laboratories and in working with chemical, biological, 
and radioactive materials, as well as in operating 
scientific research instruments. 
 

 תוינידמ
 עגונ רבדהש לככ תרשפתמ הניא ןוכמה תוינידמ
 ירבח :סופמקב םישנאה לכ לש םתוחיטבו םמולשל
 ךמותה לגסה ,םידימלת ,םימלתשמ ,יעדמה לגסה
 תייסולכוא ללכ לע הבוח .ילהנמה לגסהו רקחמב
 ,םיללכה לכ י״פעו האלמ תוירחאב גוהנל ןוכמה
 תודבעמב תוחיטב תוארוהו תויחנהה ,תונקתה
 םייגולויב ,םיימיכ םירמוח לועפתבו רקחמה
 םייעדמ רקחמ ירישכמב ןכו םייביטקאוידרו
 .םהינימל
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2 Sources of information and consultation 
Fully detailed laboratory safety instructions and 
precautions, as well as instructions concerning what to 
do in a safety incident, can be found on the Institute's 
Safety Unit website. Student or postdoctoral fellows 
who have doubts concerning system safety or with 
regards to a safety incident in which they were was 
involved, should contact any of the following: 
• Head of the research group 
• Departmental Safety Trustee 
• Head of the Safety Unit 
• FGS Director  
• The Student and Postdoctoral Fellow Council 

representative 
 

 ץועייו עדימ תורוקמ
 תוריהזה יללכו תוחיטבה תוארוה לש אלמ טוריפ
 תשחרתמ רשאכ לועפל דציכ תויחנה ןכו ,הדבעמב
 תקלחמ רתאב אוצמל ןתינ תיתוחיטב הלקת
 ווא דימלתל שי וב בצמ לכב .ןוכמה לש תוחיטבה
 תכרעמה תולהנתהל עגונב קפס רוטקוד רתב
 אוה הב תוחיטב תנואת ןיינעב וא תוחיטב יניינעב
 דחא לכל תונפל ותורשפאב  ,ברועמ היה
 :םיאבה םימרוגהמ
 רקחמה תצובק שאר •
 יתקלחמה תוחיטבה ןמאנ •
 תוחיטבה תדיחי להנמ •
 השרדמה להנמ •
 םימלתשמהו םידימלתה תצעומ גיצנ •
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3 Keeping up-to-date on safety hazards 
Every student (including rotation students) and every 
postdoctoral fellow is responsible for being updated by 
the head of the research group about the possible 
safety hazards in the laboratory where he/she studies 
and works. The heads of research groups is responsible 
for implementing safety regulations in his/her group. 
Questions or complaints can be directed to the group 
head, the departmental Safety Trustee, and/or the 
Safety Unit. 
 

 תויתוחיטב תונכסל עגונב תונכדעתה תבוח
-רתב לכו ,)היצטורב םידימלת ללוכ( דימלת לכ לע
 תצובק שאר לצא ןכדעתהל הבוחה הלח רוטקוד
 הדבעמב תוירשפאה תויתוחיטבה תונכסב רקחמה
 רקחמה תצובק שאר .םלתשמו דמול אוה הב
 .ותצובקב תוחיטבה תונקת םושיי לע יארחא
 ,הצובקה שארל תונפל שי תונולת וא ,תולאש
 תקלחמל תורישי וא/ו יתקלחמה "תוחיטבה ןמאנ"ל
 .תוחיטבה
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4 Safety training 
In accordance with the Weizmann Institute of Science 
guidelines, each student and postdoctoral fellow must 
undergo a safety course or safety training session as 
detailed below. The Safety Unit is responsible for the 
training. The Safety Unit is authorized to prohibit a 
student or postdoctoral fellow from entering the 
laboratory prior to undergoing safety training. 
 

 תוחיטב תכרדה
 דימלת לכ לע הבוח עדמל ןמציו ןוכמ ילהנ יפ לע
 תכרדה וא תוחיטב סרוק רובעל רוטקוד רתבו

 ןה תוחיטבה תוכרדה .ןלהלש טוריפה יפל תוחיטב
 לש התוכמסב .תוחיטבה תקלחמ לש התוירחאב
-רתב וא דימלת לש הסינכ רוסאל תוחיטבה תקלחמ
 .תוחיטב תכרדה רבע םרטב הדבעמל רוטקוד
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 4.1 Master’s degree students 
Safety course during the week of absorption 
at the beginning of their first year of studies. 
 

 ינש ראות ידימלת
 תליחתב הטילקה עובשב תוחיטב סרוק
 .הנושארה םהידומיל תנש
 

4.1  

 4.2 PhD students 
Safety training as close as possible to the 
beginning of their studies. 
 

 ישילש ראות ידימלת
 רשפאה לככ ךומסב תוחיטב תכרדה
 .םהידומיל תליחתל
 

4.2  

 4.3 Postdoctoral fellows 4.3 םירוטקוד-רתב  



Safety training as close as possible to start 
their fellowship. 
 

 רשפאה לככ ךומסב תוחיטב תכרדה
 .םתומלתשה תליחתל
 

 4.4 Visiting students 
Safety training as close as possible to their 
arrival at the Institute. 
 

 םיחרוא םידימלת
 רשפאה לככ ךומסב תוחיטב תכרדה
 .ןוכמל םתעגהל
 

4.4  

5 Summary of safety rules 
The following is a summary of the laboratory safety 
rules that apply to all research staff members at the 
Weizmann Institute of Science, including FGS students 
and postdoctoral fellows: 
• Lab coats are mandatory in the laboratory. 
• Closed shoes are mandatory in the laboratory. 
• Gloves are mandatory in the laboratory. 
• Protective glasses must be worn in the laboratory as 

needed. 
• It is mandatory to receive guidance on the specific 

risks of the relevant laboratory. 
• It is forbidden to eat or drink in the laboratory (food 

and drink are permitted only in "green" rooms). 
• Smoking is prohibited in the laboratory. 
Any safety incident or accident must be promptly 
reported to the advisor and Safety Unit. 

 תוחיטבה יללכ תיצמת
 ןלהל םיטרופמה הדבעמב תוחיטבה יללכ תיצמת
 ללוכ ,עדמל ןמציו ןוכמב רקחמה לגס לכ לע םילח
-רתבה םימלתשמהו גרבנייפ תשרדמ ידימלת
 :ןוכמב םירוטקוד
 .קולח הדבעמב שובלל הבוח •
 .תורוגס םיילענ הדבעמב לוענל הבוח •
 .תופפכב הדבעמב שמתשהל הבוח •
 .ךרוצ יפל ןגמ יפקשמ הדבעמב ביכרהל הבוח •
 םיידוחיי םינוכיס לע הכרדה לבקל הבוח •

 .תיטנבלרה הדבעמל
 רתומ( הדבעמב היתש וא הליכא לע רוסיא לח •

 .)דבלב "םיקורי" םירדחב
 .הדבעמב ןושיע לע רוסיא לח •
 לע תוחיטב תקלחמלו החנמל דימ חוודל הבוח •

 .הנואת וא תיתוחיטב הלקת לכ
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Periodic Medical Checkups תויתפוקת תויאופר תוקידב 
 

    
 1 General 

According to State of Israel laws, the Safety Unit is 
charged with determining which students and fellows 
should undertake periodic medical examinations by an 
occupational physician. The Safety Unit is authorized 
to prohibit the entry into a laboratory of a student or 
postdoctoral fellow before he/she undergoes the 
required medical examinations, or if he/she failed to 
take the periodic examinations. 
 

 יללכ
 תוחיטבה תקלחמ לע ,לארשי תנידמ יקוח י"פע
 םידימלתהמ ימ עובקל תוירחאה תלטומ
 תויאופר תוקידב רובעל בייח םימלתשמהו

 לש התוכמסב .יתקוסעת אפור י"ע תויתפוקת
-רתב וא דימלת לש הסינכ רוסאל תוחיטבה תקלחמ
 תוקידבה תא רבע םרטב הדבעמל רוטקוד
 תוקידבל בצייתה אלש וא ,תושרדנה תויאופרה
 .תויתפוקת
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2 FGS involvement 
FGS is not authorized and is not permitted to intervene 
in this matter. The refusal of a student or a 
postdoctoral fellow to follow the Safety Unit’s 
instructions may lead to the Institute’s safety 
authorities to forbid him/her from entering 
laboratories. Such a restriction may lead to 
terminating the student’s studies. 

 השרדמה תוברועמ
 ברעתהל תיאשר הניאו תכמסומ הניא השרדמה
 גוהנל רוטקוד-רתב וא דימלת לש בוריס .הז אשונב
 איבהל הלולע תוחיטבה תקלחמ תויחנה י״פע
 רוסאל ןוכמב םיכמסומה תוחיטבה ימרוג תטלחהל
 םורגל לולע הז רוסיא .תודבעמל סנכיהל וילע
 .דימלתה לש וידומיל תקספהל
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Part-time External Job 
N/A to international students or postdocs 

 תינוציח תיקלח הרשמב הדובע
 

    
 יללכ  

 
1 

 םידומילל אלמ ןמז תשדקה תבוח   
 רקחמלו
 :ןלהל( גרבנייפ תשרדמ תוינידמ ,ללככ
 הדובע רשפאל אלש איה )"השרדמה"

 :ןלהל( השרדמב ןיינמה ןמ םידימלת לש
 םירוטקוד-רתב םימלתשמלו )"םידימלת"
 ךלהמב ,)"םימלתשמ" :ןלהל( ןוכמב
 וז הלבגמ .םתומלתשה/םהידומיל תפוקת
 םלתשמ וא דימלת היפל הסיפתב הדוסי

 וא וידומיל ךלהמב שרדנ םיעדמה םוחתב
 וצרמו ונמז אולמ תא שידקהל ותומלתשה
 .יעדמה רקחמלו םידומילל
 
 רשפאת ,םיידוחיי םירקמב ,תאז םע
 דובעל םימלתשמלו םידימלתל השרדמה
 ףופכב ןוכמל ץוחמ תיקלח הרשמב
  .הז להונב ןלהל וטרופיש םיאנתל
 

1.1  

 תיקלח הרשמ   
 הדובעה תועש רפסמב תלבגומה הרשמ
 :ןלהל טרופמכ תויעובשה
 תועש 4 דע :ינש ראותל דימלת •

 .עובשב
 תועש 8 דע :ישילש ראותל דימלת •

 .עובשב
 .עובשב תועש 8 דע :רוטקוד-רתב •
 

1.2  

 ןהימודו ףסייא ,ח״רפ   
 תרגסמב תובדנתהה יכ ,תאזב רהבומ
 תישיא הגלמ תרומת ןהימודו ףסייא ,ח"רפ
 רושיאלו החנמה תמכסהל הפופכ הניא
 שרדנ אלו ,הז להונל םאתהב השרדמה
 .ןהילא סחיב השקב ספוט שיגהל
 

1.3  

 תורדגה  
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 שקבמה   
 השקב שיגמ רשא םלתשמ וא דימלת
 .ןוכמל ץוחמ תיקלח הרשמב הדובעל
 

1.2  

 קיסעמה   
 שקבמה ןיינועמ ולצא רשא קיסעמה
 וניא רכשה רשאכ ,ןוכמה וניא רשא ,דובעל
 .ןוכמה י"ע םלושמ
 

1.3  

 ףס תושירד  
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 לארשיב הדובע רתיה   
 תוחרזא ילעבל קרו ךא ףקת הז להונ
 הנקמה הדובע תרשא ילעב וא תילארשי
 רואל .לארשיב דובעל תוכזה תא םהל
 יחרזא םניאש םימלתשמו םידימלת ,תאז
 קר לארשיב דובעל םיאשר לארשי תנידמ
 וא םידמול םה וב דסומב הארוה ירזועכ
 הקיז ילעב םיסרוקב קרו ,םימלתשמ
 .םתומלתשה וא םהידומיל תמגמל הרישי

 

3.1  

  3.2 םידומילה תושירדב הדימע   



 לש ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל ךלהמ
 לש תוימדקאה תושירדב םידמוע שקבמה
 .ןוכמה / השרדמה
 

 החנמה תמכסה   
 ,החנמה תמכסה תא לבקל הבוח תמייק
 תולולעש תוכלשהה תא לקשש רחאל
 תומדקתה לע ךכל תויהל
 .שקבמה לש ורקחמו ותומלתשה/וידומיל
 

3.3  

 השרדמה רושיא   
 השרדמה רושיא תא לבקל הבוח תמייק
  .הקסעהל
 

3.4  

 םייגולונכט םימושייל אישנ ןגס רושיא   
 רשאכ אישנה ןגס רושיא תא לבקל הבוח
 .תירחסמ הרבח אוה קיסעמה
 

3.5  

  תולבגמו םיאנת  
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 ההובג הלכשהל דסומ   
 דסומ וא רקחמ דסומב דובעל רוסיא לח
  .רקחמ רזועכ וא  רקוחכ ,רחא ימדקא
 

4.1  

 תירחסמ הרבח   
 ןגס רושיא שרדנ תירחסמ הרבחב הדובעל
 .םייגולונכט םימושייל אישנה
  

4.2  

 םילוח תיב   
 שקבמה יכ שרדנ םילוח תיבב הדובעל
 .החמתמ וא החמומ אפור אוה
 

4.3  

  השקבה תשגה ךילה  
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  החנמה םע תוצעוויה   
 תא החנמה םע דחי לוקשי שקבמה
 לע הדובעל תויהל תולולעש תוכלשהה
  .ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל תומדקתה
 

5.1  

 השקב ספוט תשגה   
 תיטנבלרה הטלוקפה תזכרל שיגי שקבמה
 ספוט יבג לע ,תקמונמ השקב השרדמב
 ב״צמה( ספוטל  .החנמה םג םותחי וילעש
 ספוטל ףרצל שי .)הז להונל 'א חפסנכ
 שקבמה ןיב הקסעהה םכסה תא השקבה
 יאנת תא טרפמה ,קיסעמה ןיבל
 תובוח ,דיקפתה רואית תוברל ,הקסעהה
  .תויעובשה הקסעהה תועש ףקיהו דבועה
  

5.2  

 ינש ראותל ׳א הנש ידימלת   
 ןיידע םהלש( ינש ראותל ׳א הנש ידימלת
 תדעו ר״ויב וצעווי ,)םיחנמ ועבקנ אל
 השקבה ספוט לע ותוא ומיתחיו ,הארוהה
 

5.3  

  השרדמה רושיא  
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 תעד לוקיש   
 הרקמבו ,השקבה תא לוקשת השרדמה
 ןגס לש ורושיאו ונויעל התוא ריבעת ךרוצה
 לש ומויסב .םייגולונכט םימושייל אישנה
 החנמלו שקבמל השרדמה עידות ךילהה
 .התטלחה תא
 

6.1  

  6.2 רושיאה ףקות   



 ,דבלב תחא הנשל אוה רושיאה ףקות
 ,תשדוחמ השקב תשגה תשרוד ותכראהו

 .שדח ספוט יבג לע
 

 הדובעה תלחתה   
 תלבק ינפל הדובעב לחי אל שקבמה
 .השרדמה רושיא
 

6.3  

  השרדמה רושיא לוטיב  
 רושיא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש השרדמה
 רשאכו םא ,ליעל רומאל םאתהב ןתינ רשא הדובעל
 וא/ו וידומילב תעגופ ל"נה הקסעהה יכ ררבתי

 ןיינעל רהבוי .שקבמה לש ורקחמב וא/ו ותומדקתהב
 דחא תשגה ידעומל הייחד תשקב תשגה יכ ,הז
 וא ד"לח הלחמ ןיגב טעמל( הזתה וא תוחודה
 הדובע רושיא תעיקפל םורגל הלולע ,)םיאולימ
 .דימלתל ןתינש
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 תיקלח הרשמב הדובעל השקב תשגה ספוט  
 ןוכמל ץוחמ
 .ב״צמ
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 תינוציח תיקלח הדובעל השקב תשגה ספוט
 
 

 ____________________________________________________   :קיסעמה
 

 ____________________________________________________ :ותוהמו דיקפתה רואית
 

____________________________________________________ 
 

  ישילש ראות דימלת o  :שקבמה דמעמ
o  ינש ראות דימלת 
o רוטקוד-רתב 

 
 השדח השקב o  :השקבה תשגה
   o הפקיהבו הקסעהה תוהמב םייוניש ולח אל – םייק רושיא תכראהל השקב 
   o הפקיהבו הקסעהה תוהמב םייוניש ולח ןכ – םייק רושיא תכראהל השקב 
 

 תויעובש תועש 4 דע o  :הקסעהה ףקיה
   o תויעובש תועש 8 דע 
 

   _______________ -מ :תשקובמ הקסעה תפוקת
    )רתויה לכל הנש דע(
  _______________ דע   
 

 __________________________  :שקבמה םש
 

 __________________________ :רקחמה תצובק שאר
 
 ____________________________________________________ :שקבמה לש רקחמה אשונ
    
   ____________________________________________________ 
 
 .יתצובקב רקחמה יאשונל קיסעמה לצא הדובעה ןיב רשק לכ ןיא יל עודיה לככ o רקחמ / הדובע רשק
   o יתצובקב רקחמה יאשונל קיסעמה לצא הדובעה ןיב רשק שי. 
 

 ןוכמב רקחמהו םידומילה תועשל ץוחמ עצובת וז תוליעפ יכ בייחתמ ינא .להונה תא יתארק : שקבמה תרהצה
 אישנה ןגס וא/ו הצובקה שאר יכ יל עודי .הצובקב רקחמה תדובעבו ידומילב עגפת אלו
 תא רפא םא רושיאה תא לטבל תע לכב םיאשר גרבנייפ תשרדמ וא/ו םייגולונכט םימושייל
 ינא .ירקחמב וא/ו ידומילב העגפ ל"נה תוליעפה יכ אצמיי םא וא/ו ,וז השקבב יתובייחתה
 .גרבנייפ תשרדממ ןיינעב הארוה תלבק םע דימ קיסעמה לצא יתדובע תא קיספהל בייחתמ
 אל ןכו ,עבקנש ןורחאה דעומה רחאל אלו ,השרדמה רושיא תלבק ינפל דובעא אל הרקמ לכב
 .ליעל בוקנה תועשה ףקיהל רבעמ דובעא

 
 _________________ המיתח ___________ ךיראת  :שקבמה תמיתח
 

 _________________ המיתח ___________ ךיראת :הצובקה שאר תמיתח
 
 
 _________________ המיתח ___________ ךיראת  אישנה ןגס רושיא
 )שרדנ םא(
 
 _________________ המיתח ___________ ךיראת גרבנייפ תשרדמ רושיא

  



Part-time Job at the WIS 
N/A to international students or postdocs 

 ןוכמב תיקלח הרשמב הדובע
 

    
 יללכ  

 
1 

 םידומילל אלמ ןמז תשדקה תבוח   
 רקחמלו
 :ןלהל( גרבנייפ תשרדמ תוינידמ ,ללככ
 הדובע רשפאל אלש איה )"השרדמה"

 :ןלהל( השרדמב ןיינמה ןמ םידימלת לש
 םירוטקוד-רתב םימלתשמלו )"םידימלת"
 ךלהמב ,)"םימלתשמ" :ןלהל( ןוכמב
 וז הלבגמ .םתומלתשה/םהידומיל תפוקת
 םלתשמ וא דימלת היפל הסיפתב הדוסי

 וא וידומיל ךלהמב שרדנ םיעדמה םוחתב
 וצרמו ונמז אולמ תא שידקהל ותומלתשה
 .יעדמה רקחמלו םידומילל
 
 רשפאת ,םיידוחיי םירקמב ,תאז םע
 דובעל םימלתשמלו םידימלתל השרדמה
 ףופכב ןוכמל ץוחמ תיקלח הרשמב
  .הז להונב ןלהל וטרופיש םיאנתל
 

1.1  

 תיקלח הרשמ   
 הדובעה תועש רפסמב תלבגומה הרשמ
 :ןלהל טרופמכ תויעובשה
 תועש 4 דע :ינש ראותל דימלת •

 .עובשב
 תועש 8 דע :ישילש ראותל דימלת •

 .עובשב
 .עובשב תועש 8 דע :רוטקוד-רתב •
 

1.2  

 תורדגה  
 

2 

 שקבמה   
 השקב שיגמ רשא םלתשמ וא דימלת
 .ןוכמב תיקלח הרשמב הדובעל
 

2.1  

 קיסעמה   
 .ןוכמל הקיז לעב ףוג וא ןוכמה
 

2.1  

 ףס תושירד  
 

3 

 לארשיב הדובע רתיה   
 תוחרזא ילעבל קרו ךא ףקת הז להונ
 הנקמה הדובע תרשא ילעב וא תילארשי
 רואל .לארשיב דובעל תוכזה תא םהל
 יחרזא םניאש םימלתשמו םידימלת ,תאז
 קר לארשיב דובעל םיאשר לארשי תנידמ
 וא םידמול םה וב דסומב הארוה ירזועכ
 הקיז ילעב םיסרוקב קרו ,םימלתשמ
 .םתומלתשה וא םהידומיל תמגמל הרישי

 

3.1  

 םידומילה תושירדב הדימע   
 לש ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל ךלהמ
 לש תוימדקאה תושירדב םידמוע שקבמה
 .ןוכמה / השרדמה
 

3.2  

 החנמה תמכסה   
 ,החנמה תמכסה תא לבקל הבוח תמייק
 תולולעש תוכלשהה תא לקשש רחאל
 תומדקתה לע ךכל תויהל
 .שקבמה לש ורקחמו ותומלתשה/וידומיל
 

3.3  



 השרדמה רושיא   
 השרדמה רושיא תא לבקל הבוח תמייק
  .הקסעהל
 

3.4  

  תולבגמו םיאנת  
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 רקחמ תוצובק   
 קיסעהל תיאשר הניא רקחמ תצובק
 הצובקהמ םא ןיב( םימלתשמ וא םידימלת
 .)אל םא ןיבו המצע
 

4.1  

 תויעדמ תוקלחמ   
 קיסעהל תיאשר הניא תיעדמ הקלחמ
 םא ןיב( םימלתשמ וא םידימלת
 .)אל םא ןיבו המצע הקלחמהמ
  

4.2  

 תויעדמ תוריש תוקלחמ   
 תוקלחמב קרו ךא רשפאתת הקסעה
  :ןלהל תוטרופמה תויעדמה תורישה
 םייגולויב םיתורישל הקלחמה •
 םיירנירטו םיבאשמל הקלחמה •
 ימיכ רקחמ תויתשתל הקלחמה •
 הקיסיפ רקחמ תויתשת •
• INCPM 
 
 קסעומ תויהל לכוי אל שקבמה ,ןפוא לכב
 דמוע השארבש תיעדמ תוריש תקלחמב
 רקחמה תצובק שאר ךייתשמ הילאש וא
 .ולש
 

4.3  

 תויתלהנמ תוקלחמ   
 תוקלחמב קרו ךא רשפאתת הקסעה
 םיימואלניב םירשקל ףגאב תויתלהנמה
  :ןלהל תוטרופמה רוביצ יסחיו
 םיסנכו חוריאל הקלחמה •
 תרושקתל הקלחמה •
 

4.4  

 רעונלו םידליל תויכוניח תויוליעפ   
 תודיחיב קרו ךא רשפאתת הקסעה
  :ןלהל תוטרופמה
 יעדמ ךוניחל ןוסדיוד ןוכמ •
 ןמציו םייח די •
 ןמסייר-ץרווש זכרמ •
 

4.5  

 ליבקמב הדובע   
 הקיז לעב ףוג לצא הדובע רשפאתת אל
 הארוה רזועכ הדובעל ליבקמב ןוכמל
 איצוהל תורשפא ןיא ןכש ,השרדמב
 ינש רובע שדוח ותואב םולשת תארוה
 .םיקיסעמה םימרוגה
 

4.6  

  השקבה תשגה ךילה  
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  החנמה םע תוצעוויה   
 תא החנמה םע דחי לוקשי שקבמה
 לע הדובעל תויהל תולולעש תוכלשהה
  .ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל תומדקתה
 

5.1  

 השקב ספוט תשגה   
 תיטנבלרה הטלוקפה תזכרל שיגי שקבמה
 ספוט יבג לע ,תקמונמ השקב השרדמב
 ב״צמה( ספוטל  .החנמה םג םותחי וילעש
 ספוטל ףרצל שי .)הז להונל 'ב חפסנכ
 שקבמה ןיב הקסעהה םכסה תא השקבה

5.2  



 יאנת תא טרפמה ,קיסעמה ןיבל
 תובוח ,דיקפתה רואית תוברל ,הקסעהה
  .תויעובשה הקסעהה תועש ףקיהו דבועה
 

 ינש ראותל ׳א הנש ידימלת   
 ןיידע םהלש( ינש ראותל ׳א הנש ידימלת
 תדעו ר״ויב וצעווי ,)םיחנמ ועבקנ אל
 השקבה ספוט לע ותוא ומיתחיו ,הארוהה
 

5.3  

  השרדמה רושיא  
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 תעד לוקיש   
 לש ומויסב .השקבה תא לוקשת השרדמה
 החנמלו שקבמל השרדמה עידות ךילהה
 .התטלחה תא
 

6.1  

 רושיאה ףקות   
 ,דבלב תחא הנשל אוה רושיאה ףקות
 ,תשדוחמ השקב תשגה תשרוד ותכראהו

 .שדח ספוט יבג לע
 

6.2  

 הדובעה תלחתה   
 תלבק ינפל הדובעב לחי אל שקבמה
 .השרדמה רושיא
 

6.3  

  השרדמה רושיא לוטיב  
 רושיא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש השרדמה
 רשאכו םא ,ליעל רומאל םאתהב ןתינ רשא הדובעל
 וא/ו וידומילב תעגופ ל"נה הקסעהה יכ ררבתי

 ןיינעל רהבוי .שקבמה לש ורקחמב וא/ו ותומדקתהב
 דחא תשגה ידעומל הייחד תשקב תשגה יכ ,הז
 וא ד"לח הלחמ ןיגב טעמל( הזתה וא תוחודה
 הדובע רושיא תעיקפל םורגל הלולע ,)םיאולימ
 .דימלתל ןתינש
 

7 

  הדובע תעש ףירעת  
 רכש תלבטל םאתהב היהי הדובע תעשל ףירעתה
 התואל תינכדעה ןמציו ןוכמב ״תועש יפל טנדוטס״
 .תע
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 תיקלח הרשמב הדובעל השקב תשגה ספוט  
 ןוכמב
 .ב״צמ
 

9 

 
  



 
 

 ןוכמב תיקלח הדובעל השקב תשגה ספוט
 
 

 ____________________________________________________  :קיסעמה םרוגה
 

 ____________________________________________________ :ותוהמו דיקפתה רואית
 

____________________________________________________ 
 

  ישילש ראות דימלת o  :שקבמה דמעמ
o  ינש ראות דימלת 
o רוטקוד-רתב 

 
 השדח השקב o  :השקבה תשגה
   o הפקיהבו הקסעהה תוהמב םייוניש ולח אל – םייק רושיא תכראהל השקב 
   o הפקיהבו הקסעהה תוהמב םייוניש ולח ןכ – םייק רושיא תכראהל השקב 
 

 תויעובש תועש 4 דע o  :הקסעהה ףקיה
   o תויעובש תועש 8 דע 
 

   _______________ -מ :תשקובמ הקסעה תפוקת
    )רתויה לכל הנש דע(
  _______________ דע   
 

 __________________________  :שקבמה םש
 

 __________________________  :החנמה םש
 
 

 קיסעמה לצא הדובעה ןיב הרישי הקיז לכ ןיא יל עודיה לככ יכ רשאמ יננה .להונה תא יתארק : שקבמה תרהצה
 רקחמהו םידומילה תועשל ץוחמ עצובת וז תוליעפ יכ בייחתמ ינא .קסוע ינא וב רקחמה אשונל
 תשרדמ וא/ו הצובקה שאר יכ יל עודי .הצובקב רקחמה תדובעבו ידומילב עגפת אלו ןוכמב
 אצמיי םא וא/ו ,וז השקבב יתובייחתה תא רפא םא רושיאה תא לטבל תע לכב םיאשר גרבנייפ
 קיסעמה לצא יתדובע תא קיספהל בייחתמ ינא .ירקחמב וא/ו ידומילב העגפ ל"נה תוליעפה יכ
 דובעא אל הרקמ לכב .גרבנייפ תשרדממ וא/ו הצובקה שארמ ןיינעב הארוה תלבק םע דימ
 ףקיהל רבעמ דובעא אל ןכו ,עבקנש ןורחאה דעומה רחאל אלו ,השרדמה רושיא תלבק ינפל
 .ליעל בוקנה תועשה

 
 

 _________________ המיתח ___________ ךיראת  :שקבמה תמיתח
 

 _________________ המיתח ___________ ךיראת :הצובקה שאר תמיתח
 
 
 _________________ המיתח ___________ ךיראת גרבנייפ תשרדמ רושיא

 
 
  



Part-time Job as a Teaching Assistant 
 

 הארוה רזועכ הדובע
 

    
 יללכ  

 
1 

 םידומילל אלמ ןמז תשדקה תבוח   
 רקחמלו
 :ןלהל( גרבנייפ תשרדמ תוינידמ ,ללככ
 הדובע רשפאל אלש איה )"השרדמה"

 :ןלהל( השרדמב ןיינמה ןמ םידימלת לש
 םירוטקוד-רתב םימלתשמלו )"םידימלת"
 ךלהמב ,)"םימלתשמ" :ןלהל( ןוכמב
 וז הלבגמ .םתומלתשה/םהידומיל תפוקת
 םלתשמ וא דימלת היפל הסיפתב הדוסי

 וא וידומיל ךלהמב שרדנ םיעדמה םוחתב
 וצרמו ונמז אולמ תא שידקהל ותומלתשה
 .יעדמה רקחמלו םידומילל
 
 הידימלת תא תדדועמ השרדמה ,תאז םע
 עייתסמ רבדה םא ,הארוה ירזוע שמשל
 ןלהל וטרופיש םיאנתל ףופכבו ,הידיב
  .הז להונב
 

 הארוהה רזוע תדובעב האור השרדמה
 דימלתה תרשכהב תובישח לעב קלח
 .רקוחכ
 

1.1  

 תיקלח הרשמ   
 הדובעה תועש רפסמב תלבגומה הרשמ
 :ןלהל טרופמכ תויעובשה
 תועש 4 דע :ינש ראותל דימלת •

 .עובשב
 תועש 8 דע :ישילש ראותל דימלת •

 .עובשב
 .עובשב תועש 8 דע :רוטקוד-רתב •
 

1.2  

 תורדגה  
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 הארוה רזוע   
 ,תולטמ קדוב וא/ התיכ ליגרת ריבעמש ימ
 םיסרוק תרגסמב םינחבמו םיליגרת
 ימ םג תויהל לוכי הארוה רזוע .השרדמב
 עויס( סרוקה הצרמל יפקיה עויס קינעמש
 תקידב וא הארוה ,לוגרת וניא יפקיה
 תינב ,המגודל ,אלא ,םינחבמו תולטמ
 .)הז רתא לש הקוזחתו סרוקל רתא
 

2.1  

 שקבמה   
 השקב שיגמ רשא םלתשמ וא דימלת
 .השרדמב הארוה רזועכ הדובעל
 

2.2  

 קיסעמה   
 ןוכמה תועצמאב השרדמה
 

2.3  

 הרשמ שופיח  
 דמלל רומאש הצרמל תורישי תונפל יאשר שקבמה
 ומכ .הארוה רזועכ שמשל ןיינע שי הנופל ובש סרוק
 הארוהה תדעו ר״ויל תונפל שקבמה יאשר, ןכ
 .ויתוריש תא עיצהלו יטנוולרה םידומילה םוחתב
 םיאתמה לגסה רבחל ותוא הנפי הארוהה תדעו ר״וי

 תקסעהב ךרוצ תויהל יושע ובש ,סרוק דמלמ רשא
 הנפי סרוקב הצרמש ענמנה ןמ אל .הארוה רזוע

3 



 ,)הארוהה תדעו תועצמאב וא רישי ןפואב( שקבמל
 .סרוק ותואב הארוה רזועכ שמשל ול עיצהל ידכ

 
 ףס תושירד  
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 םידומילה תושירדב הדימע   
 לש ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל ךלהמ
 לש תוימדקאה תושירדב םידמוע שקבמה
 .ןוכמה / השרדמה
 

4.1  

 החנמה תמכסה   
 ,החנמה תמכסה תא לבקל הבוח תמייק
 תולולעש תוכלשהה תא לקשש רחאל
 תומדקתה לע ךכל תויהל
 .שקבמה לש ורקחמו ותומלתשה/וידומיל
 

4.2  

 השרדמה רושיא   
 השרדמה רושיא תא לבקל הבוח תמייק
  .הקסעהל
 

4.3  

  תולבגמו םיאנת  
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 הליבקמ הדובע   
 הקיז לעב ףוג לצא הדובע רשפאתת אל
 הארוה רזועכ הדובעל ליבקמב ןוכמל
 איצוהל תורשפא ןיא ןכש ,השרדמב
 ינש רובע שדוח ותואב םולשת תארוה
 .םיקיסעמה םימרוגה
 

5.1  

 שקבמה ידומיל םוחתב הדובע   
 תוחרזא ילעב םניאש םימלתשמו םידימלת
 הארוה ירזועכ דובעל םיאשר תילארשי

 םוחתב ,השרדמה העיצמש םיסרוקב
 הלבגה .דבלב םתומלתשה / םהידומיל
 תוחרזא לעב שקבמ לע הלח הניא תאז
  .תילארשי

 

5.2  

 רטסמסב םיסרוקה רפסמ   
 הארוה רזועכ קסעומ תויהל יאשר שקבמ
 .רטסמס לכב דבלב דחא סרוקב
 

5.3  

 אוה וב סרוקב הארוה רזוע תופתתשה   
 קסעומ
 דימלתכ ףתתשהל יאשר וניא הארוה רזוע
 ,םולשת תרומת קסעומ אוה וב סרוקב
 תוכז תודוקנו ןויצ סרוקה ןיגב לבקלו
 ללכל גירח .דמול אוה ותוא ראותה תארקל
 הצרמל ןתונ רשא הארוה רזוע אוה הז
 וניא רמולכ ,דבלב יפקיה תוריש סרוקה
 לגרתמ וניא ,סרוקב תארוהב ףתתשמ
 וניאו ןיכמ וניאו ,ןווקמ ןפואב וא תילטנורפ
 תינב ,המגודל( םינחבמ וא תולטמ קדוב
 .)רתאה תקוזחתו סרוקל רתא
 

5.4  

  השקבה תשגה ךילה  
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  החנמה םע תוצעוויה   
 תא החנמה םע דחי לוקשי שקבמה
 לע הדובעל תויהל תולולעש תוכלשהה
  .ורקחמו ותומלתשה ,וידומיל תומדקתה
 

6.1  

 השקב ספוט תשגה   
 תיטנבלרה הטלוקפה תזכרל שיגי שקבמה
 ספוט יבג לע ,תקמונמ השקב השרדמב

6.2  



 ב״צמה( ספוטל  .החנמה םג םותחי וילעש
 ספוטל ףרצל שי .)הז להונל 'א חפסנכ
 שקבמה ןיב הקסעהה םכסה תא השקבה
 יאנת תא טרפמה ,קיסעמה ןיבל
 תובוח ,דיקפתה רואית תוברל ,הקסעהה
 .תויעובשה הקסעהה תועש ףקיהו דבועה
 לע ומיתחי ינש ראותל ׳א הנש ידימלת
 .הארוהה תדעו ר״וי תא ספוטה
 

 ינש ראותל ׳א הנש ידימלת   
 ןיידע םהלש( ינש ראותל ׳א הנש ידימלת
 תדעו ר״ויב וצעווי ,)םיחנמ ועבקנ אל
 השקבה ספוט לע ותוא ומיתחיו ,הארוהה
 

6.3  

  השרדמה רושיא  
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 תעד לוקיש   
 לש ומויסב .השקבה תא לוקשת השרדמה
 החנמלו שקבמל השרדמה עידות ךילהה
 .התטלחה תא
 

7.1  

 רושיאה ףקות   
 ,דבלב תחא הנשל אוה רושיאה ףקות
 ,תשדוחמ השקב תשגה תשרוד ותכראהו

 .שדח ספוט יבג לע
 

7.2  

 הדובעה תלחתה   
 תלבק ינפל הדובעב לחי אל שקבמה
 .השרדמה רושיא
 

7.3  

  השרדמה רושיא לוטיב  
 רושיא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש השרדמה
 רשאכו םא ,ליעל רומאל םאתהב ןתינ רשא הדובעל
 וא/ו וידומילב תעגופ ל"נה הקסעהה יכ ררבתי

 ןיינעל רהבוי .שקבמה לש ורקחמב וא/ו ותומדקתהב
 דחא תשגה ידעומל הייחד תשקב תשגה יכ ,הז
 וא ד"לח הלחמ ןיגב טעמל( הזתה וא תוחודה
 הדובע רושיא תעיקפל םורגל הלולע ,)םיאולימ
 .דימלתל ןתינש
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  השרדמה רושיא לוטיב  
 רושיא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש השרדמה
 רשאכו םא ,ליעל רומאל םאתהב ןתינ רשא הדובעל
 וא/ו וידומילב תעגופ ל"נה הקסעהה יכ ררבתי

 ןיינעל רהבוי .שקבמה לש ורקחמב וא/ו ותומדקתהב
 דחא תשגה ידעומל הייחד תשקב תשגה יכ ,הז
 וא ד"לח הלחמ ןיגב טעמל( הזתה וא תוחודה
 הדובע רושיא תעיקפל םורגל הלולע ,)םיאולימ
 .דימלתל ןתינש
 

8 

  הקסעה םכסה  
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 ךמסומה םרוגה תמתחה   
 תא השרדמה םיתחת ,רושיאה ןתמ רחאל
 םרוגה וניהש ,ןוכמה לש ימדקאה ריכזמה
 םכסה לע ןוכמה םעטמ ךמסומה
 .הקסעהה
 

9.1  

 שונא יבאשמ   
 ןוכמב שונא יבאשמ ףגאל ריבעת השרדמה
 םיכמסמו םותחה הקסעהה םכסה תא
 .ךרוצה י״פע םירחא םיוולנ
 

9.2  

  הארוה רזועכ הדובעל השקב תשגה ספוט  
 .ב״צמ
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 הארוה רזועכ הדובעל השקב תשגה ספוט
 
 

  ישילש ראות דימלת o  :שקבמה דמעמ
o  ינש ראות דימלת 
o רוטקוד-רתב 

 
 התיכ ליגרת תרבעה o  :הקסעהה תוהמ
   o םינחבמ וא/ו תולטמ תקידב 
   o תולטמ תקידב + התיכ ליגרת תרבעה 
 

 תויעובש תועש ____ דע  :הקסעהה ףקיה
 

 ׳א רטסמס o :תשקובמ הקסעה תפוקת
   o ׳ב רטסמס 
   o ׳ב רטסמס + ׳א רטסמס 
 

 ____________________________  :סרוקה רפסמ
 

 ____________________________  :סרוקה םש
 

 ____________________________ :ישארה הצרמה םש
 

 ____________________________  :שקבמה םש
 

 ____________________________  :החנמה םש
 
 

 .ויפל לועפל בייחתמ ינאו להונה תא יתארק : שקבמה תרהצה
 
 

 _________________ המיתח ___________ ךיראת  :שקבמה תמיתח
 

 _________________ המיתח ___________ ךיראת :הצובקה שאר תמיתח
 
 
 _________________ המיתח ___________ ךיראת גרבנייפ תשרדמ רושיא
 )הארוה תדעו ר״וי וא ןקיד(

 


