
 הקוד האתי של קהילת בריינסטורם ישראל
 
 

 בקהילת בריינסטורם ישראל, אנו מאמינים ומאמינות שלכל המשתתפות והמשתתפים צריך להיות נוח לשתף את
 העבודה, הדעות, וכיווני מחשבה שלהםן. כולנו מתחייבים ומתחייבות / יש לנו מחוייבות לפעול בצורה מתחשבת

 ומודעת על מנת לאפשר סביבה נעימה המעודדת למידה ושיתוף פעולה.
 הגרסה הקצרה של הקוד האתי הזה היא שאנו מתחייבות ומתחייבים לחוויה נטולת הטרד, ללא תלות במין,

 העדפה מינית, מוגבלות, נראות פיזית, דת, גזע, גיל, העדפה טכנולוגית וכו'.
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 מדיניות קהילתית
 ברור לנו שביחד נוכל לפתח אווירה תומכת ומשותפת בקהילת בריינסטורם, קהילת הנוירוטק הישראלית.●

 הנקודות הבאות מפרטות את קווי היסוד המתאימים לקהילתנו, אנו תקווה שתמצאו אותם הולמים. אל
 תטרידו א.נשים. הטרדה כוללת מגע פיזי לא רצוי, תשומת לב מינית או קשר חברתי לא רצוי. תדעו

 שהסכמה היא מפורשת, מודעת, ומתמשכת - לא מרומזת. אם אינך בטוח.ה שההתנהגות שלך  רצויה,
 זה הזמן לשאול! אם הצד השני מבקש להפסיק - עצרו.

 כבדו את האחר. אל תתנהגו בצורה הומופובית, גזענית, טרנספובית, מפלה גילאית, מיזוגנית או כל צורה●
 אחרת המייצרת החרגה.

 כבדו את הפרטיות של האחר. אל תצלמו ללא הסכמה מפורשת. דעו כי פרסום (או איום בפרסום) מידע●
 מזהה של אחרים, ללא הסכמתם ("doxing") הינו סוג של הטרדה. אם יש ספק, תשאלו או אל תפרסמו.

 היו מודעים להשתתפות האחר. לכולם.ן צריכה להיות ההזדמנות להישמע. באירועים קהילתיים, אנא●
 הקפידו לתת הערות מתומצתות על מנת לאפשר השתתפות מרובה ככל הניתן של שאר חברי וחברות

 הקהילה. בהתאם, כאשר אחריםות מדברים.ות, הימנעו מלהתפרץ לתוך דבריהם.



 השתמשו בשפה מקבלת. הערות או בדיחות מחריגות, איומים ושפה אלימה לא מקובלים. אל תפנו●
 לאחרים בשפה מאיימת או משפילה. התחשבו באופן שבו המילים שלכן.ם עלולות להשפיע על אחרים.ות.

 היו סבלניים וכבדו את העובדה שאנגלית ועברית יכולים להיות השפה השנייה (או שלישית, או רביעית!)
 עבור חלק מהמשתתפים והמשתתפות.

 אל תצפו מהצד. אם ראית משהו לא מקובל קורה, שתפ.י אותנו. אם אתם.ן מרגישים.ות לא בנוח●
 להתערב, אבל חושבים שצריך - אנא פנו אל צוות הקוד האתי.

 היו מודעים לניגודי עניינים. אם ההתחייבויות האקדמיות, חוקיות, עסקיות (או אחרות) באות בניגוד●
 עניינים באירועי בריינסטורם - ספרו את זה למארגנים כדי לפתור מראש את הסוגיה וכדי להימנע מנזק

 פוטנציאלי.

 מתי הקוד האתי רלוונטי?
 הקוד האתי הזה כולל את כלל המשתתפים והמשתתפות, כמו גם את המארגנות  והמארגנים בכלל האירועים

 והאינטראקציות של קהילת בריינסטורם ישראל.
 מפגשים וירטואליים, בהיבט הזה, הם בדיוק כמו מפגשים פיזיים. הקוד האתי הזה רלוונטי גם לכל המרחבים

 הדיגיטליים הקשורים לבריינסטורם ישראל (למשל, פלטפורמת Slack, מרחבים קבוצתיים אחרים, רשימות
 תפוצה, ומסמכים משותפים) כמו גם מרחבים פיזיים.

 
 ייתכן כי משתתפים ומשתתפות אשר חרגו מהקוד הזה יורחקו מאירועיים נוכחיים ועתידיים או ממרחבים

 דיגיטליים.
 במידה ורלוונטי, ייתכן ומשתתפים.ות אלו יתבקשו למצוא מקומות לינה אחרים ללא החזר כספי.

 

 מתן משוב לקוד האתי
 המסמך הזה אינו קבוע וחקוק בסלע, ההפך - הוא מתוכנן להשתנות, להתגמש ולהתאים עצמו למציאות

 החברתית המשתנה. כולם.ן מוזמנים להציע הצעות לשינויים ו/או תוספות או הבהרות באמצעות פנייה לצוות הקוד
 האתי.

 

 איך מעלים סוגיות אתיות?
 צוות הקוד האתי כולל את:

●harelasaf@gmail.com - Slack: @Asaf Harel - (בן גוריון) אסף הראל 
●adikilim1@gmail.com - Slack: @Adi Korisky - (בר אילן) עדי קוריסקי 
●miriam995@gmail.com - Slack: @Miriam Dissen Ben Or - (בן גוריון) מרים דיסין בן אור 
●ido.iba@gmail.com - Slack: Ido Ben Artzi - (תל אביב) עידו בן ארצי 

 
 אנא פנו ישירות אלינו בכל סוגיה - בין אם בנוגע לאירוע מסוים, או לגבי הקוד באופן כללי. ניתן לפנות אלינו ישירות

.Slack-באוניברסיטאות, דרך המייל, או דרך ה 
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 תהליך הגשת התלונה ודרכי טיפול
תלונות של במקרים לכך, מעבר בהמשך. המפורט הבדיקה לתהליך בהתאם הקוד, צוות ידי על יחקרו התלונות                  כל

 על עבירות פליליות, ההמלצה שלנו היא לא להסס לפנות לרשויות החוק.
  

 התגובה הראשונית
שהתלונה במקרה לב. תשומת ומלאת הוגנת מכבדת, בצורה לתלונה יקשיבו או יקראו הצוות וחברות                חברי
התלונה, העלאת לאחר במיידי. לשולח.ת תימסר התלונה קבלת על המעידה ראשונית תגובה במייל,               תתקבל

  במידה ויהיה רצון מצד המתלוננ.ת לבטל את התמונה, אפשר לעשות זאת מכל סיבה ובכל עת.

 תמצית התלונה
 תלונה שנשלחת במייל צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 נושא התלונה ·
 תיאור של המאורע או המאורעוות שגרמו להגשת התלונה (תוך פירוט מירבי) ·
 שמותיהם של כל הצדדים המעורבים בתקרית ושל העדים לה (אם יש) ·
 יש לציין האם מדובר באירוע שעדיין מתמשך ·
 מה הם הפתרונות או התמיכה שהיית רוצה לקבל כתוצאה מהתלונה? ·
 יש לציין אם לטעמך אחד או יותר מצוות האתיקה עשוי להיות בניגוד עניינים לגבי הטיפול בבקשתך ·
  

 במקרה של תלונה שנמסרת פנים אל פנים, עליך להסכים שהנאמר בשיחה יתומצת על ידי צוות האתיקה (יש
 באפשרותך לקחת חלק בתהליך זה). מטרתו של תהליך זה היא ליצור פורמט מסודר לתיעוד ואיסוף המידע על

 מנת להבטיח שהפנייה תובן בצורה הטובה ביותר. כך, במקרה ונצבר מידע חדש, תהיה אפשרות לעדכן את
 התיעוד הקיים. מסירת תמצית לתלונה אינה תנאי מקדים לקבלת תמיכה

 של הצוות האתי, אלא מהווה שלב הכרחי לטיפול נכון ויסודי בתלונה.
  

 ניגוד עניינים
והן במישרין הן אליה קשור או בתלונה, אחרת או כזו בצורה מעורב אתיקה בצוות גורם כי יתגלה ובו                    במקרה

 בעקיפין, הוא יהיה מנוע מטיפול ודיון בפניה, ותישלל ממנו או ממנה הגישה לחומרי התלונה.
  

 תגובות אפשריות
רואה הוא אשר טיפול דרך למתלוננ.ת ויציע בפניו העומדות באפשרויות ידון האתי הצוות התלונה, לאופי                 בהתאם
דרך את למצוא כדי הטיפול, צורת נכונות לגבי המתלוננ.ת עם נוסף דיון לנהל אפשרות תהיה זה בשלב                   כהולמת.
הגשת מתאריך שבועיים עד למתלוננ.ת תימסר הצוות של זו ראשונית תגובה למקרה. ביותר המתאימה                הטיפול



הזמנים לוח עיכוב, של במקרה האתיקה. צוות חברי מצד עיכוב על מפורש עדכון יתבצע אם אם למעט                   התלונה,
 המעודכן יפורט למתלוננ.ת בעת העדכון.

  
 תגובה הולמת היא כזו אשר:

 שואפת לשמור על הביטחון, הכבוד והרווחה של חברי.ות קהילת בריינסטורם ישראל; ·
 מכבדת את החוויה ואת השיפוט הסובייקטיבי של מגישי התלונה; ·
 שואפת להגיע לפשרה שהיא מכבדת והוגנת עבור כל הנוגעים.ות בדבר; ·
 מפגינה אחריות ושקיפות כלפי כל מי שהושפע מהתקרית; ·
 מוכוונת ספציפית לתקרית ולפתרון העוול שנגרם בה; ·
 מעודדת תחושת שייכות עבור כל חברי קהילת בריינסטורם ישראל; ·

 
  להלן מספר דוגמאות לתגובות הולמות אשר מציעות פתרונות אפשריים לתלונות שונות.

 שיחת גישור או פשרה בין חברי.ות קהילת בריינסטורם ישראל אשר מעורבות במקרה.●
 בקשה להתנצלות בעל פה או בכתב, פומבית או פרטית.●
 הכרזה פומבית לגביי אחריות המעורבים.ות במקרה כתלות בקוד האתי.●
 שינוי נרחב בקוד האתי ובמדיניות הקהילה על מנת להימנע מתקריות חוזרות מהסוג הזה.●
 הסכמה הדדית שמעורבי התקרית (המתלוננ.ת והנאשמ.ת) יופרדו פיזית זה מזה בזמן האירוע של●

 הקהילה.
 אזהרה כתובה כלפי חבר.ת הקהילה הנאשמ.ת  ו/או התניית השתתפות באירועים עתידיים.●
  הסרה זמנית או קבועה של הנאשמ.ת מאירוע הקהילה הנוכחי, אירועים עתידיית עם או ללא אזהרה.●
  הסרה זמנית או קבועה של הנאשמ.ת ממרחב הוירטואלי של הקהילה וסביבות העבודה הוריטואליות.●
 במידה ויש צורך - העברת  לרשויות המקומיות על מנת שניתן יהיה לערבן, כתלות בהשתתפות●

  הנאשמ.ת באירועים עתידיים.
 במקרה שהתלונה אינה מערבת אלימות פיזית או מילולית ואינה עונה על הקריטריונים של הקוד האתי,●

 סיום הטיפול.
 

  סודיות:
 צוות הקוד האתי מתחייב לשמור על סודיות לגביי כל המידע שהועבר אליו. המידע לא יועבר לחברי.ות●

  הקהילה למעט, במידה וידרש, לועד הארגון.
  במקרים מסוימים, מידע לגביי התלונה יועבר לחברי.ות הקהילה. לדוגמא, במידה ונדרשת התנצלות מצד●

 הנאשמ.ת. במקרה כזה הדבר ההגון לעשות הוא להעביר את המידע על דורש.ת ההתנצלות לנאשמ.ת
 על מנת ששני הצדדים ידעו במה מדובר. יחד עם זאת, העברת המידה מותנית בהסכמת ואישור

  המתלוננ.ת.
 הסודיות אינה תשמר אם המידע מעמיד בסיכון את חברי.ות הקהילה ו/או אם הוא מנוגד לחוק ודורש●

  חובת דיווח.
 

Attribution 
This code has been further adapted (ever so lightly) from Kirstie Whitaker and the              
Neurohackademy organising committee code. That code was adapted (lightly) from the Alan            

http://bit.ly/DSGCodeOfConduct


Turing Institute Data Study Group Code of Conduct which was itself heavily adapted from the               
Citizen Lab Summer Institute 2017 Code of Conduct and used under a CC BY 2.5 CA license.                 
We really appreciate the work that they put into creating such a well-considered process. 
 
Parts of this Code are based on the xvzf Code of Conduct, the Contributor Covenant, the                
Django Code of Conduct and Reporting Guide and we are also grateful for this guidance from                
Ada Initiative. 
 
This Code of Conduct is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC              
BY 4.0 CA) license which means you are free to share and adapt the work so long as the                   
attribution to Kirstie Whitaker and the Neurohackademy organising committee is retained, along            
with the attribution to the Alan Turing Institute Data Study Group organising team, Citizen Lab               
and the other resources. 
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