
 Q&Aועדת אתיקה 
 

 : שאלה
 ?האם התלמידים בתכנית לחקר סכסוכים במרכז שוויץ מיוצגים בועדת האתיקה הפקולטטית

 :תשובה
מיוצג מרכז שוויץ , מחויבים לאותם נהלים ודרישותפרט לכך שכל חוקרי ותלמידי הפקולטה . בוודאי

 .ראש המרכז, יפעת מעוז' י פרופ"בועדה ע
 

 :שאלה
 .אני דוקטורנט

 .קרי אמור לכלול ראיונות ושאלוניםמח
 .שאלות בנושא ועדת האתיקה' יש לי מס

 .הדפסתי טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה
 ?לאחר שאמלא את הטופס אל מי עליי להעביר אותו

 ?זה נכון, אני מבין שחתימתי על הטופס מספיקה ואין הכרח בחתימה נוספת של המנחה
האם עליי ? מדובר בטופס שונה מטופס הבקשה. הסכמהלא כל כך הבנתי את נושא טופס ה

 ?נשאל טופס מסוים/להגיש למרואיין 
 :תשובה

:My \sharonba\Documents and Settings\C: לינק לטופס הבקשה לאישור אתי
Documents\קשה לאישור אתיטופס ב\ועדת אתיקה\רכזת מענקים.doc 

 :הרשות המוסמכת על טיפול בבקשות לאישור אתי נקבעת לפי הפירוט שלהלן
 
שיעביר את , אמורות לקבל אישור ממנחה העבודה הצעות מחקר של עבודות סמינריוניות .1

 . )כל חבר במחלקה ( ההצעה לעמית במחלקה

עדת האתיקה של שהן הצעות תזה יוגשו לו.( א.מ)  הצעות מחקר של עבודות מוסמך .2

 (. לפי הרשימה המופיעה מטה)המחלקה 

וועדה הפקולטטית דרך נציג של -יוגשו לתת -IRB-שלא ל -הצעות המחקר של דוקטורנטים  .3

 .הועדות בפקולטה-הוועדה המכהן באחת משתי תת-ר תת''או ישירות ליו( מפורט למטה)המחלקה 

וועדה הפקולטטית דרך נציג של -יוגשו לתת, לא לקרנות חוץהצעות המחקר של חברי הסגל  .4

.. הועדות בפקולטה-הוועדה המכהן באחת משתי תת-ר תת''או ישירות ליו( מפורט למטה)המחלקה 

האישור יתקבל על פי ; הועדה-מייל בקרב חברי תת-תפיץ אותה דרך אי/ת הצעת המחקר יפיץ/מקבל

יונתן ' פרופ)ר הועדה "ל יוההצעה תועבר א, הועדה-במקרה של מחלוקת בין חברי תת. החלטת הרוב

 (.הפרט

יוגשו לועדת האתיקה , IRBהמחייבות אישור , הצעות מחקר המיועדות למימון קרנות החוץ .5

 (talm@cc.huji.ac.il )מיכאל טל ' פרופ -ר הועדה ''דרך יו -העליונה של האוניברסיטה

 
יונתן הפרט ' פרופ -ית ר הועדה הפקולטט''במידה ויש  שאלות ניתן לפנות לנציג המחלקה ואו ליו

huppertj@mscc.huji.ac.il  

ההגשה היא באופן  .י המנחה"צריך להיות חתום גם ע, י תלמיד מחקר"טופס הבקשה המוגש ע

 אלקטרוני

בין ומסכים מ, יודעשהמשתתף  טופס הסכמה מראש הוא טופס המיועד לנחקר ונועד על מנת לוודא 

בטופס הבקשה לאישור אתי מפורטות . על כל ההשלכות שיכולות להיות לכך, להשתתף במחקר

 .הדרישות מטופס ההסכמה מראש
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 :שאלה

 ?הוועדה העליונהאישור  י הקרן מחייב את"נחשב קרן חיצונית ומחקר הממומן ע ISF -ההאם 

 :תשובה

מחייבים קבלת אישור אתי מהוועדה ( ISF)י הקרן הלאומית למדע "מחקרים הממומנים ע, כן

 .מיכאל טל' העליונה בראשות פרופ

 :שאלה

גם לאחר שאושרה בקשת הדוקטורט ת ההכשרה באתיקה תעודב מחויביםהדוקטורנטים גם האם 

 ?שלהם

 :תשובה

, כולל מסטרנטים, כל העוסקים במחקר בפקולטה מחויבים לעבור את קורס ההכשרה המקוון

 .וקטורנטים וחברי סגלפוסט ד, דוקטורנטים

 :שאלה

 ?האישור שניתן לי בסוף קורס ההכשרה המקוון/מה עלי לעשות עם התעודה

 :תשובה

 .יחד עם הבקשה לאישור אתי גישהולה Pdfיש לשמור את תעודת ההסמכה כקובץ 

 .תעודה/ב דוגמא לאישור"מצ

 :שאלה

האם יש ? ככל הידוע לי IRBשלא מחייבות אישור  ISFמה דינן של הצעות לקרנות חוץ דוגמת ה 
ואם ? עדה הפקולטטיתצורך באישור הוועדה העליונה או שאפשר כמו שהיה עד כה להסתפק בוו

ונה גם אם יש אישור של יה עליונה האם צריך לבקש אישור בדיעבד של הוועדה העלצריך אישור ועד
 ?הוועדה הפקולטטית

 

 :תשובה

בפניה . מחייבות באופן גורף הגשת הבקשה לוועדה העליונה, ISFכולל ל , הצעות לקרנות חוץ

 .לוועדה העליונה יש לצרף את אישור הוועדה הפקולטטית

 :שאלה

גם כאלו שהתחילו לפני ? ממתי יש לאשר מחקרים רטרואקטיבית: ההחלטה על החלה רטרואקטיבית
מחקר של ? דוקטורט? רמאסט? האם אותו נוהל תקף לסמינר)? (וגוררי לימודים למיניהם)שנתיים 

 (?חוקר ראשי
 

 :תשובה
אפשרות זו . האפשרות לקבלת אישור רטרואקטיבי היא חד פעמית ומוגבלת בזמן, כפי שפרסמנו

באה  על מנת לתת מענה לפניות שהגיעו מצד חוקרים שונים ועל מנת להקל את ההטמעה של 
בכל כללי האתיקה אך שיצאו  המדובר הוא על מחקרים שעמדו. תהליכי הגשת וקבלת האישור האתי

לדרך טרם קבלת האישור האתי ובלבד שהחלו לפני המועד הרשום על המכתב שנשלח לחוקרים 
(2....41.4.) 



מעבר לכך לא (. חצי שנה מפתיחת שנת הלימודים) 2.41.2..4בקשות אלה ניתן יהיה להגיש עד 
 .יתקבלו בקשות לאישור בדיעבד
 .כל מקרה יידון לגופו. אין הגבלה פורמאלית, לגבי מועד תחילת המחקר הנדון

 
 :שאלה

 ?IRB -איזה מחקרים צריך להגיש ל

 :תשובה
, הכולל השתתפות של בני אדם דורש אישור אתי( אם או בלי מימון)ככלל חשוב להדגיש שכל מחקר 

 .ברמה זו או אחרת
 .ם גם בארץמייצג מודל אמריקאי לפיו אנו פועלי IRB (institutional review board)ה 

ועל כן יוגשו לועדת האתיקה , IRBמחייבות אישור , כל הצעות המחקר המיועדות למימון קרנות החוץ
 (. talm@cc.huji.ac.il )מיכאל טל ' פרופ -ר הועדה ''דרך יו -העליונה של האוניברסיטה

או חושפניים מחייבים פניה לועדת האתיקה /יכים רגישים וכמו כן מחקרים המערבים נושאים ותהל
לראשי התת ועדות או , יש לפנות לנציגי המחלקה, כאשר יש ספק או התלבטות, בכל מקרה. העליונה

 .להתיעצותר ועדת האתיקה הפקולטטית "ליו
 

 :שאלה
, ת המענקטרם קיבלתי א, ללא אישור ועדת האתיקה, אם הגשתי הצעה למענק מחקר תחרותי בקיץ

 ?מה עלי לעשות ומהו לוח הזמנים לאישור של המחקר
 

 :תשובה
חשוב לזכור שהמטרה והערך המהותי של אישור זה הוא האתיקה במחקר ועל כן גם מחקר המערב 

 .טרם תחילתו, בני אדם ללא מימון מחייב קבלת אישור אתי
בעוד שבפועל מתחילים  במקרים רבים חוקרים ממתינים לאישור מענק על מנת להגיש את הבקשה

 (.לפעמים אפילו לפני הגשת הבקשה)בראיונות עוד לפני אישור הבקשה 
 .עם או בלי מימון, האישור האתי נוגע למחקר. חשוב להפריד בין נושא המימון לנושא המחקר

 חשוב שחוקרים יהיו מודעים לכך שלפני שהם יוצאים לביצוע ראיונות או פעילות מחקרית אחרת 
אישור אתי עליהם להסדיר נושא זה ולשלוח את טופס הבקשה לפני תחילת המחקר גם אם  המחייבת

 .המחקר מיועד לקבל מימון חיצוני וטרם הוגש לקרן
 המתודולוגיהלצד זאת חשוב להגיש את הבקשה לאישור סמוך לתחילת המחקר בפועל כאשר 

 .וצע בפועלמפותחת דיה על מנת שהבקשה תהיה קרובה עד כמה שניתן למחקר שמב
 .אנו משתדלים לטפל בפניות במהירות

 הלאופיילענות מרגע שהבקשה נשלחה אליה באופן מקוון משתנה בהתאם  הלוועדפרק הזמן שלוקח 
 .ולסוגיות האתיות שמעלה

 

 :שאלה
אולם כבר כעת אני עורך ניסויים כפיילוט לקראת ההצעה שאגבש , טרם הגשתי הצעת מחקר

 .בהמשך
או שרק הצעת המחקר היא זו שצריכה , ת הניסויים שאני עורך לאישור כבר כעתהאם עלי להגיש א

כיצד לעשות זאת בהתחשב בכך שתכנית המחקר  -ואם עלי להגיש לאישור כבר כעת ? לעבור אישור
 ?עדיין ראשונית ואינה מגובשת

 
 :תשובה

יש , ם שאתה בוחןאם קיימים מספר כיווני. יש להגיש בקשה לאישור אתי על הפיילוט שאתה עורך
  .אליהם עשוי המחקר להתפתח הכיווניםלתאר את המאפיינים של הפיילוט העכשווי ולציין את 
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