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 *תקנון עריכת מחקרים בהשתתפות בני אדם
 
 

 מטרה -חלק א' 
 
מטרת תקנון זה הינה להסדיר את אופן עריכתם של מחקרים בהשתתפות בני אדם, הנערכים  .1

במסגרת, בשיתוף או תוך כל מעורבות של המכללה האקדמית צפת, לקבוע את העקרונות שעל 
כויותיהם של המעורבים במחקרים כאמור, הכל תוך איזון פיהם ייערכו, ולהגדיר את חובותיהם וז

 בין הערך של השמירה על כבוד האדם לבין ערך קידום המדע.
 

 הגדרות -חלק ב' 
 בתקנון זה: .2
 

-בר ידע ליצורהתערבותית או תצפיתית, אשר מטרתה  שיטתית, חקירה: מחקר הינו פעילות מחקר
 .כאמור לידע או לתרום הכללה

 
כל מחקר מדעי, בו מעורבים בני אדם בהשתתפותם הישירה והפעילה, במתן חומר  מחקר בבני אדם:

 מגופם, בנטילת חלק בראיונות, במילוי שאלון או בתצפית ישירה.
 

מחקר בבני אדם הכולל שימוש בסם מרפא, בחומר רדיולוגי, ביולוגי או  ניסוי רפואי בבני אדם:
הליך, פעולה או בדיקה, אבחוניים, מונעים,  -קרי  ביוטכנולוגי או בחומר אחר, וכן נקיטת טיפול,

פסיכולוגיים או סיעודיים, והכל אם יש בהם כדי להשפיע על בריאותו, גופו או נפשו של אדם, או שהם 
 אמורים להשפיע כאמור. 

 
פעולה אקדמית, המבוצעת על ידי סטודנט הרשום במכללה, במסגרת חובותיו  חקירה לימודית:

מטרתה העיקרית הינה הנחלת ידע והכשרה לתלמיד. כוללת )אך אינה מוגבלת( האקדמיות, ואשר 
 לתרגילים אקדמיים, ועבודות סמינריוניות.

 
 כפי שהגדירו פרוטוקול המחקר. –חוקר ראשי: החוקר המוביל את המחקר והאחראי על ביצועו 

 
בין ללא תשלום, והוא כל אדם הנוטל חלק במחקר מדעי בו מעורבים בני אדם, בין בתשלום ו משתתף:

 אינו החוקר או עובד מנהלי/טכני המסייע במחקר.
 

: אוכלוסיה הזקוקה להגנה ייחודית על זכויותיה וטובתה, בין היתר לאור אי אוכלוסייה רגישה
יכולתה ליתן הסכמה או סירוב להשתתפותם במחקר, או היותה חשופה ללחץ או כפייה, בשל 

 מאפייניה הייחודיים. 
 

 .1962-הגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב: כחסוי
 

: מסמך המתאר את מטרות הניסוי ואת שיטות המחקר, לרבות השיקולים האתיים פרוטוקול המחקר
 והסטטיסטיים בניסוי והמבנה הארגוני שלו.

 
 : ועדה אשר תוקם על פי תקנון זה. להלן "הוועדה".ועדת אתיקה במחקר

 
ועדת הלסינקי של מוסד רפואי, כהגדרתה בתקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים וועדת הלסינקי: 

 , או כל גוף אשר יקבע תחתיה בחקיקה ראשית עתידית.1980 –בבני אדם(, תשמ"א 
 
 

 * תקנון זה אינו מהווה תקנון מחקרי כולל למכללה.
 



 

 לשכת הנשיא

   

 meitavp@zefat.ac.il Email:  |Fax: +972-4-6927735  |Tel: +972-4-6927762| דוא"ל:  04-6927735| פקס:  04-6927762טלפון: 

 אישור לביצוע מחקר -חלק ג' 
 
האקדמית צפת, בשיתוף עמה או בשמה אלא בהתאם לא יערך מחקר בבני אדם בתחומי המכללה  .3

 לאמור בתקנון זה. 
 חובה זו אינה תלויה בשאלת מימונו של המחקר על ידי המכללה.

 
ללא לא יערך "ניסוי רפואי בבני אדם", בתחומי המכללה האקדמית צפת, בשיתוף עמה או בשמה  .4

 אישורה של ועדת האתיקה במחקר של מכללת צפת.
  

של המוסד בו יערך הניסוי, הלסינקי בבני אדם", יחייב את קבלת אישורה של ועדת "ניסוי רפואי  .5
של בית   הלסינקיוועדת , תופנה הבקשה לאישור של באם קיימת בו, ובהעדרה של ועדה כאמור

   חולים זיו בצפת.
 צפת. לקבלת אישור  וועדת האתיקה במחקר של מכללת   ראשוני ומחייבאישור זה מהווה תנאי 

 
חקרים פרא רפואיים בהם אין עירוב ישיר של הנוגעים בדבר כמו איסוף מידע מרשומות מ .6

רפואיות, סיעודיות, פסיכולוגיות וסוציאליות ופרארפואיות אחרות חייבים באישורה של ועדת 
)חוזר מנכ"ל משרד ושל  וועדת האתיקה במחקר של מכללת צפת  הלסינקי או תת ועדה שלה

 הבריאות המצ"ב(.
 
" בתחומי המכללה האקדמית צפת, שאינו "ניסוי רפואי בבני אדםביצוע כל מחקר בבני אדם  )א( .7

, לפיו הוא מצהיר כי (1)טופס  חייב חתימת החוקר הראשי על טופסמ בשיתוף עמה או בשמה,
המתוכנן על מחקר המודע למגבלותיו ולצרכיו האתיים של הינו , קרא את נספח א' לתקנון

 על זכויותיהם ושלומם של משתתפי המחקר בהתאם.  ומתחייב לשמור ידו,
 
    מחקרו יעמוד  לבחור, כיבמחקר כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, יוכל החוקר הראשי  (ב)

  לבחינתה של וועדת האתיקה במחקר של מכללת צפת. במקרה שכזה יחול עליו חלק ד'      
  להלן.     
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 תיקה במחקר של המכללההליך אישור מחקר על ידי וועדת הא –חלק ד' 
 
כל המבקש את אישורה של ועדת האתיקה במחקר של המכללה לביצוע מחקר, יגיש לשם כך  .8

 בקשה, הכוללת את המסמכים הבאים: 

 (;2פרוטוקול המחקר )טופס  (א)

 בהתאם לנסיבות(; 4או  3טופס הסכמה )טופס  (ב)

 קורות חיים של החוקר; (ג)

 (.5, יצורף לבקשה אישור המנחה )טופס במידה והמחקר נערך במסגרת לימודיים אקדמיים (ד)
 
 הוועדה תבחן קיומן של דרישות תקנון זה והינה מוסמכת: .9

 לאשר את בקשת ביצועו של המחקר במסגרת, בשיתוף או תוך מעורבותה של המכללה. (א)

 לבקש תיקונים בפרוטוקול המחקר. (ב)

 לדחות את הבקשה. (ג)
 

 קה.)א(  חקירה לימודית אינה מחייבת את אישור ועדת האתי  .10

 

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, פעולה אשר בכל הקשר אחר היתה נתפסת כמחקר בבני  (ב)
אדם, ואשר עתידה להתבצע במסגרת עבודת סמינריון, תחייב קבלת אישור אתי, ולו בשל 

 ערכו החינוכי של התהליך. 
 
 

יוסמך  אישור כאמור בסעיף זה יינתן על ידי מרצה הקורס, במסגרתו נכתבת העבודה, אשר (ג)
לצורך כך כנציגה של הוועדה, יפקח על תהליך העבודה, ויוודא את התאמת החקירה 

 הלימודית לכללי האתיקה המפורטים בפרקים ד' וה' לתקנון זה, בשינויים המחויבים.
 

הוועדה תהייה רשאית כל זמן שאין מדובר במחקר רפואי בבני אדם או בניסוי רפואי בבני אדם  .11
 וים או מחקר מסוים מהצורך באישור הוועדהלפטור סוג מקרים מס

 
 



 

 לשכת הנשיא

   

 meitavp@zefat.ac.il Email:  |Fax: +972-4-6927735  |Tel: +972-4-6927762| דוא"ל:  04-6927735| פקס:  04-6927762טלפון: 

 נוהלי פעילות הוועדה –חלק ה' 
 

 :ותקופת כהונתההרכבה,  - קבועה האתיקה  ועדת .12
 יו"ר הוועדה והרכבה יוצעו על ידי הנשיא למועצה האקדמית לאישורה; (א)

 משפטן; –יו"ר   (ב)

 נציג ציבור, ונציגי הפקולטות )אחד ממדעי החברה שניים  –חברים  (ג)
 הבריאות(; ממקצועות     

 זוגי;-אי –מס' חברים  (ד)
 שנים; 3משך המינוי  (ה)
 פעם אחת בלבד. –לחדש חברות )כולל יו"ר(  ניתן (ו)

 

 נוהלי העבודה  .13

דיוני הוועדה יהיו סודיים ויתנהלו בדלתיים סגורות. ליו"ר תהיה הזכות להתיר השתתפותם  (א)
 בעה;ללא זכות הצ –בקטעים מוגדרים של מומחים שאינם חברי הוועדה 

 היו"ר ינהל פרוטוקול של הפגישות. הפרוטוקולים ישמרו ללא הגבלת זמן; (ב)

 חברי הוועדה יתחייבו לשמור על סודיות הדיונים וההחלטות של הוועדה; (ג)

 תתקבלנה ברוב רגיל. ההחלטות (ד)

 

 –הדיון והעיון בהצעות המחקר  (ה)
 ההצעות יוגשו לוועדה יקראו וידונו על ידי כל חברי הוועדה;    
 

 ת הדיון והחומרסודיו (ו)
     מורשים לעיין בפרוטוקולים ובחומר רק חברי הוועדה ונציגים מכוח  החוק )מבקר       
 המדינה, מבקר המכללה, מבקר מטעם המל"ג(.    
 הוועדה יכולה לפנות לחוו"ד של גורם חיצוני בשמירה על החיסיון שיחייב את הגורם      

 החיצוני.    
 

  ועדהעל החלטות הו רעוריםע (ז)
 עם קבלת ערעור על החלטת הוועדה יתקיים עיון נוסף על ידי הוועדה הקיימת.       
 לא יוקם  גוף ערעור.    
 
 

 מעקב אחרי המחקר/הפרסום  (ח)
 ;עמידה בתנאי האישור של הועדה היא באחריותו הישירה של החוקר   -
  ;ייביםנוהלי ועדת הלסינקי מח -רפואיים-לגבי מחקרים רפואיים או פארא   -
  על החוקרים להמציא את תוצאות המחקר עד חצי שנה לאחר סיומו.   -
 

 כפיפות הוועדה  (ט)
   במקרה של צורך בשינוי פרסונאלי, יציע בפעילותה וללא כפיפות לאחרים. הוועדה סוברנית  -
 הנשיא מועמדים לאישורה של המועצה האקדמית.  
 

 בשנה מספר הישיבות (י)
 הוק על ידי היו"ר בהתאם למספר ודחיפות הבקשות  -מספר הישיבות יקבע אד -
 שתוגשנה.  

 
 

 כללים לביצועו האתי של מחקר בבני אדם - נספח א
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 במסגרת בחינתו האתית של פרוטוקול המחקר, תבחן הוועדה, בין השאר, את הפרטים הבאים: .1

 

תף, ומובטח בתכנון הניסוי נשקלו כשיקול מרכזי שלומו, בריאותו, רווחתו וכבודו של המשת (א)
 כי שיקולים אלו ישקלו גם במהלך עריכת הניסוי.

 

במהלך המחקר יגן החוקר כמיטב יכולתו על כבודם, פרטיותם, וטובתם של המשתתפים, כמו  (ב)
 גם על סודיות המידע הנאסף והנחשף במהלך המחקר.

 
 ין.הסיכון לנזק ולחוסר נוחות למשתתף במחקר הינו המצומצם ביותר האפשרי בנסיבות העני (ג)

 
ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע או למזער לחץ או השפעה בלתי הוגנים על המשתתפים  (ד)

 במחקר. בכלל זה:

 מרותית או רגשית.-לא יהיה המשתתף במחקר תלוי בחוקר תלות חומרית, משמעתית (1

במסגרות בהן צד שלישי מגביל את חופש הבחירה של הנחקר )למשל, חייל, אסיר, חוסה,  (2
 למיד(, ההשתתפות במחקר לא תהווה תנאי למניעת זכויות מהנחקר.עובד חברה, ת

 

היתרונות הצפויים למשתתף במחקר, לקבוצת האפיון שעמה הוא נמנה, או לחברה בכללותה,  (ה)
מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות במחקר, לרבות ההשלכות 

 שלכות כאמור.המשפחתיות או הקהילתיות של תוצאות הניסוי, ככל שישנן ה

 

הניסוי נחוץ לקידום  –במחקר שהמשתתפים בו, כולם או חלקם, הם אוכלוסייה רגישה  (ו)
הבריאות של אותה האוכלוסייה, ולשם השגת מטרת המחקר אין אפשרות לערכו אלא 

 בהשתתפות אוכלוסייה כאמור.
 

 במחקר בהשתתפות קטינים או חסרי ישע אחרים תובטח נוכחותו של נציגו החוקי של (ז)
המשתתף. במידה ויש בנוכחות זו כדי לפגום במחקר, יהיה נוכח בהליך המחקר מבוגר בעל 
תפקיד מתאים, אשר יאושר למטרה זו על ידי הנציג החוקי, ואשר תפקידו יהיה לשמור על 

 זכויות המשתתף.
 

תנאי ההכללה ואי ההכללה במחקר, המפורטים בפרוטוקול המחקר, מבטיחים כי  (ח)
ו ללא הפליה )שלא על רקע שונות רלוונטית(, תוך העדפת הכללת המשתתפים בו יבחר

הציבורים השונים על פני הדרתם, למען שתוצאות המחקר תהיינה רלוונטיות לציבורים 
 מגוונים.

 
מובטח הליך נאות לקבלת הסכמה מדעת להשתתפות במחקר, ובכלל זה הטופס המוצע  (ט)

ק ה', והוא מנוסח בלשון בהירה להסכמה מדעת כולל את תמצית המידע הנדרש לפי פר
 ובשפה שתובן למשתתף במחקר.

 

המחקר בבני אדם מתוכנן על פי אמות מידה וכללים מדעיים מקובלים, באופן המאפשר מתן  (י)
 תשובה לשאלה הנחקרת, והוא מתואר בצורה ברורה, מפורטת ומדויקת בפרוטוקול המחקר.

 
 

בהכשרה המדעית ובכישורים  מחקר בבני אדם יבוצע אך ורק על ידי חוקר האוחז (יא)
 .המתאימים
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אין בתוכן ההתקשרות בין יוזם הניסוי לבין החוקר או המכללה משום תמריץ בלתי ראוי,  (יב)
כספי או אחר, העלול לגרום לניגוד עניינים או העלול לפגוע בביצוע ההולם של המחקר או 

 בזכויות המשתתפים בו.
 
 

 הסכמה מדעת
 
בכתב ועל טופס  בני אדם אלא אם כן נתן כל משתתף במחקר את הסכמתו מדעתלא יערך מחקר ב .2

 ייעודי  להשתתפותו, בהתאם להוראות פרק זה.
 
 במחקר בהשתתפות קטין יחולו הוראות אלו: .3

שנים, תינתן ההסכמה מדעת להשתתפותו במחקר, לפי הוראות חלק זה, הן  14מלאו לקטין  (א)
 אפוטרופסו.על ידי הקטין והן על ידי הורהו או 

שנה, תינתן ההסכמה מדעת להשתתפותו במחקר, לפי הוראות חלק זה,  14טרם מלאו לקטין  (ב)
  –על ידי הורהו או אפוטרופסו, ובלבד 

שיימסר לקטין, ככל שהוא מסוגל להבין בדבר, הסבר אודות המחקר ומטרותיו, באופן  (1
 המותאם לגילו ולמידת בגרותו;

 רצונו.שהקטין לא ישתתף במחקר בניגוד ל (2

 

במחקר בהשתתפות חסוי תינתן הסכמה מדעת להשתתפותו במחקר, לפי הוראות חלק זה, בידי  .4
  –אפוטרופסו, ובלבד 

שיימסר לחסוי, ככל שהוא מסוגל להבין בדבר, הסבר אודות המחקר ומטרותיו, באופן  (ג)
 המותאם לכישוריו השכליים והנפשיים;

 שהחסוי לא ישתתף במחקר בניגוד לרצונו. (ד)

 

קבלת הסכמה מדעת ימסור החוקר למשתתף במחקר או לנציגו, לפי העניין, מידע על לשם  .5
המחקר, הדרוש לו באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים להשתתפות במחקר, ובכלל 

 זה:

 הסבר על מטרות המחקר; (א)

 הסבר על מה שנדרש מהמשתתף במסגרת המחקר ולצורך השתתפותו בו; (ב)

 וחות הכרוכים במחקר;תיאור הסיכונים ואי הנ (ג)

הסבר על התמיכה והסיוע, אשר יעמדו לרשות המשתתף במידה ויתממשו סיכונים או חוסר  (ד)
 נוחות כאמור;

תיאור היתרונות הצפויים למשתתף במחקר, לקבוצת האפיון שעמה הוא נמנה או לחברה  (ה)
 בכללותה, כתוצאה מהמחקר;

 כי אותו מחקר בלבד;הבטחת חיסיון המידע הנאסף והתחייבות לשימוש בו לצור (ו)

הסבר כי ההשתתפות במחקר היא מרצון בלבד, כי זכות הפרט או נציגו, לפי העניין, לסרב  (ז)
להשתתפותו בניסוי או להפסיק את השתתפותו בכל עת, וכי אלו לא יפגעו במערכת היחסים 

 הטיפולית או בזכויות אחרות של הפרט;

 תף בעד השתתפותו במחקר;מידע לגבי תמורה, זכות או הטבה אחרת שיקבל המשת (ח)

מידע על מקורות המימון של המחקר, וכל מידע שיש בו כדי להצביע על האפשרות לקיום  (ט)
 ניגוד עניינים;

במחקר הכרוך במתן שירות או טיפול, למשתתף הזקוק להם, יימסר למשתתף מידע על  (י)
 שירותים או טיפולים חלופיים מקובלים ועל יתרונותיהם, ככל שאלו קיימים;

 החוקר הראשי, האחראי על המחקר; שם (יא)

 מקום לחתימת המשתתף, המאשרת את הסכמתו להשתתף במחקר, ותאריך. (יב)
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המידע יימסר בלשון בהירה, בשפה המובנת למשתתף או לנציגו, לפי העניין, באופן שיאפשר קבלת  .6
 החלטה בדעה צלולה, מתוך רצון חופשי ושלא מתוך לחץ או השפעה בלתי הוגנים.

 

, בהתאם לנוהל זה 4או  3ת להשתתפות במחקר בבני אדם תינתן על גבי טופס הסכמה מדע .7
 לנסיבות.

 

בנסיבות שבהן המשתתף או נציגו, לפי העניין, אינם יכולים, מכל סיבה שהיא, לקרוא את טופס  .8
ההסכמה מדעת או לחתום עליו, יחתום על טופס ההסכמה מדעת עד בלתי תלוי, שיאשר כי המידע 

 משתתף או לנציגו, לפי העניין, בעל פה, וכי הם הבינו את האמור בו והסכימו לו.שבטופס נמסר ל
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 בקשה לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם
 אני החתום מטה מבקש לערוך את המחקר המפורט בזה:

  :תאריך הגשת הבקשה

  -מקצוע,    -תואר,    -דרגה,    -שם: החוקר הראשי

  -מס נייד*       -מס פקס*       -לפוןמס ט

 : חוקרי משנה

 : שם המוסד הרפואי בו יתבצע המחקר

 : כותרת המחקר

 

 : מטרות המחקר

1.   

 : מתכונת המחקר

 :  תקציר תוכנית המחקר

  

 :  כל/לא  )אם כן נמק(החוקר מבקש פטור מהחתמת המשתתפים על טופס הסכמה מדעת

 : כל/לא )נמק(ויים הרפואייםהמחקר יירשם במאגר הניס

  המחקר יערך במסגרת אקדמית:

 שם וחתימה   
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 הסכמה מדעת להשתתפות במחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם
 אני החתום מטה:

 שם פרטי ומשפחה:

 מס' תעודת זהות:

 מיקוד:       כתובת:

 א. מצהיר בזאת כי אני מסכים/ה להשתתף במחקר כמפורט במסמך זה.

 ידי:-ב. מצהיר בזאת כי הוסבר לי על

 ________________________עוזרי המחקר המסבירים: 

 קיבלו אישור לביצוע המחקר. ___________________________כי החוקרות הראשיות 

 _____________________.כי המחקר נערך בנושא  (1

 יק בכל עת השתתפותי במחקר.כי אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר, וכי אני חופשי/ה להפס (2

כי מובטח שזהותי האישית תשמר סודית על ידי כל העוסקים והמעורבים במחקר ולא תפורסם בכל  (3

 פרסום כולל בפרסומים מדעיים.

 אני רשאי/ת שלא לענות על כל השאלות שבשאלון או על חלק מהן. –כי במקרה של מילוי שאלון  (4

 ט על המחקר ובמיוחד על הפרטים הבאים המפורטים להלן:ג. הנני מצהיר/ה כי נמסר לי מידע מפור

 _.__________________________מטרות (1

 _._________________ –הנדרש מהמשתתף במסגרת המחקר  (2

 ____________________________ –הנוחות העלולה להיגרם -אי (3

ת כל האמור לעיל. כמו כן קיבלתי ד. הנני מצהיר/ה בזאת כי הסכמתי הנ"ל נתתי מרצוני החופשי וכי הבינותי א

 עותק של טופס ההסכמה מדעת.

 תאריך חתימת המשתתף/ת במחקר שם המשתתף/ת במחקר

   

 הצהרת עוזר המחקר

 תאריך חתימתו שם עוזר המחקר שהסביר

   
 חתימת החוקרות האחראיות

  שמות
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  וועדת האתיקה למחקרים בבני אדם וועדת האתיקה למחקרים בבני אדם 
  המכללה האקדמית צפתהמכללה האקדמית צפת

  רב,רב,  שלוםשלום

  

השאלון שלפניך נועד להצביע על העקרונות והנקודות המנחות את וועדת האתיקה של השאלון שלפניך נועד להצביע על העקרונות והנקודות המנחות את וועדת האתיקה של 

שלך בתנאים האתיים הנדרשים שלך בתנאים האתיים הנדרשים   המוצעהמוצע  המכללה בדיוניה ביחס למידת עמידתו של המחקרהמכללה בדיוניה ביחס למידת עמידתו של המחקר

  , טופס זה מהווה ריכוז של העקרונות המנוסחים בנספח א' של התקנון., טופס זה מהווה ריכוז של העקרונות המנוסחים בנספח א' של התקנון.בניסויים בבני אדםבניסויים בבני אדם

  
  לך עריכתו, שקלת כשיקול מרכזי את שלומו, בריאותו, רווחתו    לך עריכתו, שקלת כשיקול מרכזי את שלומו, בריאותו, רווחתו    ובמהובמה  האם בתכנון הניסויהאם בתכנון הניסוי  ((יגיג))

    כן/לא כן/לא   וכבודו של המשתתף?וכבודו של המשתתף?              

              

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

כמיטב יכולתך על כבודם, פרטיותם, וטובתם של המשתתפים, כמו גם על כמיטב יכולתך על כבודם, פרטיותם, וטובתם של המשתתפים, כמו גם על תגן תגן האם במהלך מחקרך האם במהלך מחקרך   ((ידיד))

  כן/לא כן/לא   ת המידע הנאסף והנחשף במהלך המחקר?ת המידע הנאסף והנחשף במהלך המחקר?סודיוסודיו

              

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

כי הסיכון לנזק ולחוסר נוחות למשתתף במחקרך הינו המצומצם ביותר האפשרי כי הסיכון לנזק ולחוסר נוחות למשתתף במחקרך הינו המצומצם ביותר האפשרי   אתה משוכנעאתה משוכנעהאם האם   ((טוטו))

  כן/לא כן/לא   בנסיבות העניין?בנסיבות העניין?

              

  ______________________________________________________________________________________הערות:___________________הערות:___________________

  

אמצעים מתאימים כדי למנוע או למזער לחץ או השפעה בלתי הוגנים על המשתתפים אמצעים מתאימים כדי למנוע או למזער לחץ או השפעה בלתי הוגנים על המשתתפים קטת קטת האם נהאם נ  ((טזטז))

  במחקרך. בכלל זה:במחקרך. בכלל זה:

  מרותית או רגשית.מרותית או רגשית.  --תלות חומרית, משמעתיתתלות חומרית, משמעתית  עורכי המחקרעורכי המחקרהמשתתף במחקר לא יהיה תלוי בהמשתתף במחקר לא יהיה תלוי ב  ((33

בחירה של הנחקר )למשל, חייל, אסיר, חוסה, עובד בחירה של הנחקר )למשל, חייל, אסיר, חוסה, עובד במסגרות בהן צד שלישי מגביל את חופש הבמסגרות בהן צד שלישי מגביל את חופש ה  ((44

  כן/לאכן/לא  חברה, תלמיד(, ההשתתפות במחקר לא תהווה תנאי למניעת זכויות מהנחקר.חברה, תלמיד(, ההשתתפות במחקר לא תהווה תנאי למניעת זכויות מהנחקר.

              

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

או לחברה בכללותה, או לחברה בכללותה,   האם היתרונות הצפויים למשתתף במחקר, לקבוצת האפיון שעמה הוא נמנה,האם היתרונות הצפויים למשתתף במחקר, לקבוצת האפיון שעמה הוא נמנה,  ((יזיז))

מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות במחקר, לרבות ההשלכות המשפחתיות או מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות במחקר, לרבות ההשלכות המשפחתיות או 

  כן/לא כן/לא ניסוי? )ככל שישנן השלכות כאמור(. ניסוי? )ככל שישנן השלכות כאמור(. הקהילתיות של תוצאות ההקהילתיות של תוצאות ה

            

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

האם הניסוי נחוץ לקידום האם הניסוי נחוץ לקידום   ––כולם או חלקם, הם אוכלוסייה רגישה כולם או חלקם, הם אוכלוסייה רגישה אם במחקרך המשתתפים, אם במחקרך המשתתפים,   ((יחיח))

הבריאות של אותה האוכלוסייה, ולשם השגת מטרת המחקר אין אפשרות לערכו אלא בהשתתפות הבריאות של אותה האוכלוסייה, ולשם השגת מטרת המחקר אין אפשרות לערכו אלא בהשתתפות 

  כן/לא כן/לא   אוכלוסייה כאמור?אוכלוסייה כאמור?

            

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________
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להבטיח נוכחותו של נציגו החוקי של להבטיח נוכחותו של נציגו החוקי של   עליךעליךקטינים או חסרי ישע אחרים, קטינים או חסרי ישע אחרים, אם במחקרך משתתפים אם במחקרך משתתפים   ((יטיט))

המשתתף. במידה ויש בנוכחות זו כדי לפגום במחקר, יהיה נוכח בהליך המחקר מבוגר בעל תפקיד המשתתף. במידה ויש בנוכחות זו כדי לפגום במחקר, יהיה נוכח בהליך המחקר מבוגר בעל תפקיד 

מתאים, אשר יאושר למטרה זו על ידי הנציג החוקי, ואשר תפקידו יהיה לשמור על זכויות המשתתף. מתאים, אשר יאושר למטרה זו על ידי הנציג החוקי, ואשר תפקידו יהיה לשמור על זכויות המשתתף. 

  ן/לא ן/לא ככרך? רך? האם פעלת כך במחקהאם פעלת כך במחק

            

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

  

תנאי ההכללה ואי ההכללה במחקר, המפורטים בפרוטוקול המחקר, מבטיחים כי המשתתפים בו תנאי ההכללה ואי ההכללה במחקר, המפורטים בפרוטוקול המחקר, מבטיחים כי המשתתפים בו   ((ככ))

יבחרו ללא הפליה )שלא על רקע שונות רלוונטית(, תוך העדפת הכללת הציבורים השונים על פני יבחרו ללא הפליה )שלא על רקע שונות רלוונטית(, תוך העדפת הכללת הציבורים השונים על פני 

  ן שתוצאות המחקר תהיינה רלוונטיות לציבורים מגוונים, האם פעלת כך במחקרך?ן שתוצאות המחקר תהיינה רלוונטיות לציבורים מגוונים, האם פעלת כך במחקרך?הדרתם, למעהדרתם, למע

  כן/לא כן/לא 

            

  הערות:______________________________________________________________הערות:______________________________________________________________

  

  

האם הבטחת הליך נאות לקבלת הסכמה מדעת להשתתפות במחקר, ובכלל זה הטופס האם הבטחת הליך נאות לקבלת הסכמה מדעת להשתתפות במחקר, ובכלל זה הטופס   ((כאכא))

המידע הנדרש לפי פרק ה', והוא מנוסח בלשון בהירה המידע הנדרש לפי פרק ה', והוא מנוסח בלשון בהירה שהצעת להסכמה מדעת, כולל את תמצית שהצעת להסכמה מדעת, כולל את תמצית 

  אאכן/לכן/ל  ובשפה שתובן למשתתף במחקר?ובשפה שתובן למשתתף במחקר?

  הערות:_____________________________________________________________הערות:_____________________________________________________________

  

  

האם מחקרך מתוכנן על פי אמות מידה וכללים מדעיים מקובלים, באופן המאפשר מתן האם מחקרך מתוכנן על פי אמות מידה וכללים מדעיים מקובלים, באופן המאפשר מתן   ((כבכב))

  כן/לא כן/לא   רה ברורה, מפורטת ומדויקת בפרוטוקול המחקר?רה ברורה, מפורטת ומדויקת בפרוטוקול המחקר?תשובה לשאלה הנחקרת, והוא מתואר בצותשובה לשאלה הנחקרת, והוא מתואר בצו

  הערות:_____________________________________________________________הערות:_____________________________________________________________

  

  

  ".".מחקר בבני אדם יבוצע אך ורק על ידי חוקר האוחז בהכשרה המדעית ובכישורים המתאימיםמחקר בבני אדם יבוצע אך ורק על ידי חוקר האוחז בהכשרה המדעית ובכישורים המתאימים""    ((כגכג))

  כן/לא כן/לא   האם הינך בעל הכשרה כזו?האם הינך בעל הכשרה כזו?

  ______________________________________________________________________________________הערות:__________________הערות:__________________

  

  

האם אתה מצהיר כי אין בתוכן ההתקשרות בין יוזם הניסוי לבינך כחוקר או לבין המכללה האם אתה מצהיר כי אין בתוכן ההתקשרות בין יוזם הניסוי לבינך כחוקר או לבין המכללה   ((כדכד))

משום תמריץ בלתי ראוי, כספי או אחר, העלול לגרום לניגוד עניינים או העלול לפגוע בביצוע ההולם משום תמריץ בלתי ראוי, כספי או אחר, העלול לגרום לניגוד עניינים או העלול לפגוע בביצוע ההולם 

  כן/לא כן/לא   של מחקרך או בזכויות המשתתפים בו?של מחקרך או בזכויות המשתתפים בו?

  ערות:_____________________________________________________________ערות:_____________________________________________________________הה

  

  

  שם: ________________________שם: ________________________              

  

  תאריך: _____________________תאריך: _____________________

  

 חתימה: _____________________חתימה: _____________________
 


