המעבדה לכלכלה ניסויית באוניברסיטת בן-גוריון
כללי המעבדה
ההרשמה לניסויים במעבדה לכלכלה ניסויית מבוצעת באתר המעבדה (.)http://www.ec.bgu.ac.il/orsee/
על כל משתתף בניסויים לקרוא את הכללים להלן ולחתום על טופס הכללים.
כללים להשתתפות בניסויים

















המשתתפים הרשומים לניסויים יקבלו מעת לעת הזמנות להשתתף בניסויים .ההרשמה לניסויים נעשית
דרך אתר המעבדה .ההרשמה לניסוי הינה מחייבת .משתתף שנרשם לניסוי ולא הגיע בשעה היעודה עלול
לגרום לביטול הניסוי כולו.
רק משתתפים הרשומים באתר המעבדה רשאים להשתתף בניסויים.
משתתף ייחשב כרשום לניסוי רק לאחר שנרשם באתר המעבדה וקיבל על כך אישור בדואר אלקטרוני.
ההרשמה לניסוי הינה מחייבת .אין להירשם לניסוי אם אין באפשרותכם להשתתף במועד המצוין.
משתתף שנרשמו לו שלוש אי-הופעות לניסויים אליהם נרשם לא יוזמן להשתתף בניסויים נוספים.
ההרשמה לניסוי היא אישית .רק משתתפים שנרשמו לניסוי מסוים רשאים להשתתף בו .נא להביא תעודה
מזהה לניסוי.
אם משתתף שרשום לניסוי נאלץ לבטל את השתתפותו מפאת מחלה או אירוע לא צפוי ,עליו להודיע על כך
מוקדם ככל האפשר בפירוט הסיבה לביטול למייל .experiments.bgu@gmail.com
לכל ניסוי מוזמן מספר משתתפים גדול מהמספר הנדרש לניסוי .משתתפים שהגיעו למעבדה עד השעה
היעודה אך לאחר שהושלמה מכסת המשתתפים לניסוי יקבלו דמי הגעה של  ₪ 15ויוכלו להשתתף
במועדים אחרים של הניסוי.
במידה שהניסוי מבוטל בהתראה של פחות מעשרים וארבע שעות ביוזמת הנסיין ,רשאי משתתף הרשום
לניסוי להגיע בשעה היעודה ולקבל את דמי ההגעה בסך  .₪ 15כלל זה אינו כולל ניסויים המבוטלים
בהוראות האוניברסיטה מסיבות ביטחוניות ו/או אחרות.
המשתתפים בניסוי יקבלו תשלום התלוי בהחלטות שיקבלו הם ומשתתפים אחרים בניסוי .לעתים התשלום
עבור השתתפות בניסוי יהיה במוצרים כלשהם בנוסף או במקום כסף .במקרה זה יצוין הדבר בתיאור
הניסוי המופיע באתר המעבדה.
התשלומים בניסוי מיועדים להיות בממוצע גבוהים במידה משמעותית משכר סטודנט .עם זאת ,בתלות
במה שקורה בניסוי ,ישנם משתתפים המקבלים סכום נמוך יותר .אם זה קורה לך ,נסה/י את מזלך בניסוי
הבא.
המשתתפים רשאים להפסיק את השתתפותם במהלך הניסוי .משתתף שבחר להפסיק את השתתפותו לאחר
התחלת הניסוי לא יהיה זכאי לקבלת תשלום על ההשתתפות ובכלל זה דמי ההגעה ,ולא יוזמן להשתתף
בניסויים נוספים.
כללי הניסוי ,ובכלל זה הדרך שבה נקבע התשלום למשתתפים ,יוצגו לנבדקים בהוראות הניסוי .ההוראות
הן תמיד מדויקות ומשקפות את המהלך האמיתי של הניסוי .מנהלי המעבדה עומדים על כך שההוראות
לעולם אינן מטעות או מציגות בצורה שקרית את תהליך הניסוי .אם נראה למשתתף שהוראות הניסוי
כוללות הטעיה כלשהיא ,הוא או היא מתבקשים לדווח על כך לצוות המעבדה ישירות או במייל
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בזמן הניסוי על המשתתפים לפעול בהתאם להוראות שתינתנה על ידי הנסיינים.
מחקר אופייני נמשך על פני שבועות או חודשים .לפיכך ,לאחר שהשתתפת בניסוי ,את/ה מתבקש/ת לא
לדבר על פרטי הניסוי עם אנשים שלא השתתפו בניסוי .נבדקים המגיעים עם ידע מוקדם לגבי הניסוי
עלולים לפגוע במטרות המחקר.
לקבלת מידע נוסף לגבי ניסויים שהשתתפת בהם ,ניתן לפנות לנסיינים לאחר תום הניסוי או לכתוב למייל
המעבדה תוך ציון שם הניסוי המופיע במערכת הממוחשבת.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי קראתי את כללי המעבדה במלואם ,וכי בחתימתי אני מביע/ה את
הסכמתי להשתתף בניסויים המתקיימים במעבדה.
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