
 יםטכנולוגיה ומדיה חדשמחקר ל ועדת אתיקה מדריך
 מסמך שהוכן על ידי ועדת האתיקה של המחלקה לתקשורת

 תש"פ
 

 .בפייסבוק, בלוגים, פורומים לדיון ועוד יחודיים למחקר של בני אדםדף זה מתאר את הסיכונים הי
 

מקורות מחקר מקוונים כגון פייסבוק, טוויטר, בלוגים, חדרי צ'אט, פורומים לדיון, ואתרים אחרים ברשת 
ן רחב מאוד, ועם מספר מגבלות. במוב ידי ועדת האתיקההחברתית יטופלו כנתונים זמינים לציבור על 

מדיה בוש ל לא נחשב "שימבדרך כל ס באמצעות פלטפורמות מקוונותלב, פרסום חומרי גיו מושי
 "יםחדש

 
 הצהרת פרטיות ותנאי שימוש

לבדוק את הצהרת הפרטיות ואת תנאי השימוש בכל אתר המשמש למטרות מחקר.  ת/באחריות החוקר
הם מדף לדוגמה, מדיניות הפרטיות של פייסבוק קובעת כעת שיש לקבל הסכמה לשימוש בנתונים כלש

דיניות הכתובה של כל אתר המשמש לדבוק במ ת/וקרהחממצפה  ועדהשל משתמש בפייסבוק. ה
ם מדף לשימוש בנתונימדעת ) קבלת הסכמה 1: ל יפעלו ת/מצפה כי החוקר ועדהמחקר. הכסביבת 

במסגרתו תוגש לוועדה בקשת טיעון מתאים כחלק מתהליך הבקשה,  ניסוח) 2הפייסבוק של הפרט או 
 .למטרות הפרויקט ה מדעתהסכמויתור על חובת 

 
 המידע נותזמי

שם משתמש ליצור חשבון, ולאחר מכן לספק  יםלאתרים המחייבים את המשתמש תמתייחס האינ הועדה
לצפות או  ה/יכול ת/משתתפים לפני שחוקרה מתהסכקבל את נתונים זמינים לציבור. לכן, יש לסיסמא, כו

ת יש חברי אתרים המחייבים כניסה למערכללקיים אינטראקציה עם משתתפים בסביבות מקוונות אלה. 
אינם מצפים כי כל דבר שהם מפרסמים ישמש למטרות מחקר. בנסיבות מסוימות, הם ציפייה לפרטיות ו

אלה, החוקרים יצטרכו לספק  . במצביםמדעת עבור ויתור על הסכמה לוועדהחוקרים יכולים לערער 
 .מדעת אכן הולם מקרה זהסיבות לכך שוויתור על הסכמה את  המנמקיםטיעון/הצדקה הולמים 

 
 נושאים רגישים

וקיות, נושאים הקשורים לבריאות התנהגויות בלתי חעל  פרוטוקולים הכוללים נושאים רגישים כגון דיון
או עשויים להיות כרוכים בהשתתפות קטינים, ייבדקו על בסיס כל מקרה לגופו. אם מחקר מקטגוריה זו ו/

את  אתרליהיו לא ניתן ש כדי ציטוטיםמחדש של  ניסוחחוקרים הדרוש מתהועדה אושר, סביר להניח 
 .חקרהממשתתפי 

 



 בני אדםמחקר ללא השתתפות 
ולכן לא  המערב בני אדםעל ההגדרה של מחקר  אשר אינם עוניםמחקרים מבוססי טכנולוגיה  ישנם

 --פייסבוק כוללים תמונות של משפחותכמה דפי  לדוגמה, מחקר הבוחן .אישור ועדה אתיתדורשים 
לא מדובר נתונים אישיים מזהים,  פיםלא נאס . אםנבדקיםמקרה זה היא הדף, ולא יחידת המידה ב

 לכן אינו דורש ביקורת הועדה. ו דםבני אהמערב מחקר ב
 

 מידע ניתן לזיהוי
מחקר באמצעות מסמכים ציבוריים כגון עיתונים, ספרים או כתבי עת המתפרסמים באופן מקוון, שאינם 

אינם נחשבים למחקרים אנושיים, גם אם אנשים מזוהים רשומים או נכללים מקור נתונים אחר, ל קשורים
במסמכים הציבוריים. עם זאת, פרויקטים המשלבים מידע לזיהוי על פרטים המתקבלים ממסמכים 

ציבוריים, עם מידע הניתן לזיהוי המתקבל ממקורות אחרים, עשויים להיחשב למחקרים של בני אדם, 
 .לצורך שיקול נוסף לגבי מעמדה ועדת אתיקה ולכן הם כפופים לביקורת

 
 כריית מידע

כריית נתונים, כאשר מפתחי האתר  אחרים עשויים לספק שירותימדיה חברתיים פייסבוק, טוויטר ו
ועדת נתונים מהאתר, תמורת תשלום, לפי בקשת החוקר. בהתאם להיקף כריית הנתונים,  יםכרומ

 סוף הנתונים תתבצע על ידי האתר וסביר, משום שפעילות אילטפל בנתונים בצורה שונה היכולהאתיקה 
סוג זה של פעילות מחקרית על בסיס כל  ועדת האתיקה תבחןשסופקו לחוקר ללא זיהוי ישיר.  להניח

ועדת האתיקה עשויה להתייחס למחקר כמבוסס על ניתוח מקורות משניים ולא כאל מחקר מקרה לגופו. 
 .סכמת שימוש בנתונים בהתאם למידת חשיפת מידע מזהההמערב בני אדם , או לוותר על ה
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