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 (9201 נובמבר) הפקולטית לועדת האתיקה למילוי הטפסים ולהגשת תכנית מחקר הנחיותדף 

 
 

 :במדעי הבריאות תנאים להגשה לועדת האתיקה הפקולטית

  מחקרים אשר קיבלו מימון  .)מחוץ לאוניברסיטה( לא קיבלו מימון חיצונייוגשו לועדת האתיקה אך ורק מחקרים אשר

 /http://web2.bgu.ac.il/ethics2מ   :חיצוני יש להגיש לועדת האתיקה האוניברסיטאית בלינק

 חבר/תאותו/אותה . ומעלהמרצה/מורה ת פקולטה בדרגה של על ידי חבר/חתומה לועדה חייבת להיות  כל בקשה שתוגש 

הבקשה תישלח לועדה על ידי חייב/ת להיות החוקר/ת הראשי/ת של המחקר.  לא החתום/חתומה על הבקשה פקולטה

  הראשי/ת ולא על ידי סטודנט/ית.  ת/החוקר

 לאכמו כן, הועדה תבצע המחקר. יניסוי קליני יש להגיש לועדת הלסינקי המוסדית במוסד בו ביצוע כרוכים במחקרים ש 

כל מצב אנשים הסובלים מ – חוליםהם אנשים )אוכלוסיית המחקר( תדון בבקשות שעוסקות במחקר שבו המשתתפים 

 בקשות מהסוג הזה גם כן יש להפנות לועדת הלסינקי.   – חולי ידוע, חריף או כרוני

 באימייל למטה.  בנושאים אחרים יש להיוועץ עם יו"ר הועדה 
 

 הליך ההגשה: 

 אפשר למלא בעברית או באנגלית.  הטפסים המצורפים בקפידה.יש למלא את  .1

של הועדה כדי לתת לחברי הועדה מספיק זמן לעיין  הקרובהתאריך הישיבה  לפנישבועיים את הבקשה עד  יש להגיש .2

 )חודש אחרי( של הועדה. באההבקשה שתישלח במועד מאוחר יותר תידון בישיבה  בחומר שנשלח.

 וסיף שורות/דפים לפי הצורך כדי להרחיב את המידע הנדרש.במילוי הטפסים ניתן לה .3

לפי הדוגמאות המצורפות )דף ההסבר וטופס הסכמה מדעת  דף הסבר לנחקרים ה בנפרד שלהוספחשוב להקפיד על  .4

יישקל מתן  חריגים ביותררק במקרים  תתקבל.לא בקשה ללא טופס הסכמה מדעת והטופס יכולים להיות עד עמוד אחד(. 

 פטור מהצורך בהחתמת המשתתפים על טופס הסכמה מדעת.  

, נושא תאריך וחתום ו החוקי עותק מטופס ההסכמהיקבל המשתתף או נציג לפני תחילת המחקרחשוב להקפיד על כך ש .5

 לפרט את הסיבות בגינם מבקשים פטור.  ה/פטור מהחתמה על טופס הסכמה מדעת עליו ת/כדין. חוקר/ת אשר מבקש

חתומה  אינהלא מולאה כהלכה או שבקשה שיש למלא את טפסי הבקשה בפירוט ובדייקנות, ולחתום במקום המיועד לך.   .6

 .ת/ותוחזר לשולח לא תטופל

 (: עמודים 3עד כנית המחקר תכלול )פרוטוקול או ת .7

 כותרת המחקר .א

 הרקע לביצוע המחקר כולל סקירת ספרות. .ב

 מטרות המחקר. .ג

 השערות/שאלות המחקר. .ד

 משוער(.זמן פירוט שיטת המחקר )כולל: אוכלוסייה, גודל המדגם, קריטריונים להכללה, הליך המחקר, משך  .ה

 פירוט כלי המחקר )יש לצרפם במלואם(. .ו

 . רשימת מקורות .ז
 

 ethics@medic.bgu.ac.il: הועדה )בלבד( הפקולטית לאימייל : יש להגיש את הטפסים לועדת האתיקהאופן ההגשה

יש לקחת בחשבון שתשובה  .+ שם החוקר/ת הראשי/ת בקשה לאישור ועדת אתיקהיש לציין בנושא האימייל 

 אשר. תאריכי ישיבות הועדה הועדההקרובה של  מועד ההתכנסותבסמוך לו מההגשה חודשתתקבל תוך )ראשונית לפחות( 

  הועדה )באתר של הפקולטה למדעי הבריאות(.באתר 
 

 בברכה, 

 azab@bgu.ac.il    דר' עבד נ. עזב

 יו"ר ועדת האתיקה 

 הפקולטה למדעי הבריאות 
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