
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  

  *בני אדםבבקשה לאישור של ועדת אתיקה למחקרים טופס 
  

  תאריך___________
  

        שם החוקר האחראי_____________
  מס' טלפון_____________  כתובת אלקטרונית_______________________________________

  
  שם המנחה/ים_____________________     במקרה של דוקטוראט, שם הסטודנט_______________

  במקרה של עבודת מוסמך, שם הסטודנט______________   שם מנחה/ים_____________________
  פקולטה/חוג______________________________________________

  
נושא המחקר: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
  

סיכום קצר של המחקר 
ומטרתו___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
  _________________________מקור המימון של המחקר______________________________

  
  תיאור משתתפי המחקר והאוכלוסייה ממנה ייבחרו

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  

  , כולל קריטריוני הכללה בחירת הנבדקיםדרך 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
  

(במידה של שימוש בשאלונים יש לצרפם)  נוהל איסוף הנתונים
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
  ניתן להוסיף שורות לפי הצורך *
  



תיאור הסיכונים הצפויים לנבדק (כולל חוסר נוחות אפשרית בתחום הגופני, הפסיכולוגי, החברתי, הכלכלי או 
  ם להיגרם כתוצאה מהמעורבות במחקראחר), שעלולי

 הסתברות 
הסיכון___________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  

חומרת  
סיכון___________________________________________________________________ה

________________________________________________________________________
____________________________             ____________________________________________  

  
  

האמצעים שיינקטו למזער את הסיכונים או אי הנוחות 
האפשריים________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  

מעריכת המחקר עבור הנבדקים עצמם, אוכלוסיית הנבדקים  תהאפשריהתועלת תיאור 
והחברה__________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
מהמחקר על הסיכונים האפשריים ממנו, וכיצד ניתן להצדיק סיכונים  תהאפשריתועלת ה ההסבר כיצד עול

אלה_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  

אילו אמצעים יינקטו להבטחת חשאיות המשתתפים במחקר ולהגנת המידע והנתונים שייאספו על 
הנבדקים__________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
כיצד תישמר הגישה אל 

הנתונים__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  

כיצד תישמר זהות 
הנבדקים__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
  



האם יהיה תשלום לנבדקים ואם כן, באיזה סכום, כיצד הוא יינתן ומתי 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
  ההסכמה להשתתף במחקר

מי אחראי על קבלת  הסכמה מדעת מהנבדק 
_____________________________________________  

  
באיזה אופן תתקבל ההסכמה, איפה ומתי 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  
  שאנספח בנו ורא –יש לצרף טופס הסכמה מדעת שייעשה בו שימוש במחקר 

  
 ת החוקר האחראי _______________מחתי
  או 

  חתימת המנחה____________________________  חתימת  הסטודנט החוקר_________________
  

  
  

  הנחיות כלליות להכנת טופס הסכמה מדעת –נספח 
  

  שם המחקר: ______________________________________________
  

  ____________שם החוקר האחראי  ____________
  

  הטופס יכלול את הפרטים הבאים:
  

  תיאור מטרת המחקר
  תיאור הנהלים בהם יעשה שימוש במחקר

  הצהרה על זמן ההשתתפות הצפוי במחקר ומשך המחקר
  תיאור הסיכונים האפשריים הכרוכים בהשתתפות במחקר
  תיאור של כל תועלת אפשרית העשויה לצמוח מהמחקר

  יון של הנבדקים, המידע עליהם  וזהותםתיאור הנהלים לשמירת החיס
  הצהרה בדבר זכות הנבדק להפסיק השתתפותו במחקר בכל עת, ללא ענישה

  הסבר שההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי
 **הסבר בנוגע להגנה נוספת כשמדובר באוכלוסיות נבדקים פגיעות, במידה ונכללים במחקר

  הדרכים ליצירת קשר עם החוקר האחראי
  ע ליצירת קשר לעזרה במקרה של פגיעה מהמחקרמיד

  
מהאפוטרופוס החוקי שלהם גם  במקרה ובמחקר משתתפים קטינים או חסרי ישע, יש לבקש הסכמה מדעת **

  יש לבקש הסכמה מדעת הן מהקטינים והן מההורים (לפחות אחד). 16במקרה של קטינים מעל גיל 
   בנת לכל.באופן כללי, טופס ההסכמה ינוסח בשפה המו ***
  



  
  
  


