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 יו"ר ועדת האתיקה האוניברסיטאית. -פרופסור ערן דולב 
 

יו"ר ועדת אתיקה יחידתית מתחום מדעי החיים, מדעים מדויקים, רפואה  –נילי טבק פרופסור
 והנדסה.

 
יו"ר ועדת אתיקה יחידתית מתחום מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים,  - פרופסור מיכאל בירנהק 

 יות וניהול.אמנו
 

 30-0739040טל':  -מרכזת ועדת האתיקה האוניברסיטאית  –גב' עינת ברלוביץ 
 

ועדת אתיקה  –אדם -באוניברסיטה פועלת ועדה העוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני
אוניברסיטאית. הוועדה אינה רשאית לפי התקנות הקיימות לאשר ניסויים קליניים. שתי ועדות יחידתיות 

האחת מתחום מדעי הרוח, החברה, המשפטים, הניהול והאמנויות,  –פקולטטיות פועלות באותו נושא -בין
והשנייה מתחום מדעי החיים, המדעים המדויקים, הרפואה וההנדסה. מתפקידן של ועדות אלה להקפיד 

רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי -אדם, במחקרים ביו-על קיומם של כללי האתיקה במחקרים בבני
 החברה וההתנהגות.

 
אדם בכל רמה שהיא  )במסגרת התואר הראשון, השני או השלישי(, ללא אישור -לא יבוצע מחקר בבני

 בכתב מראש של הוועדה, בכפוף לתקנות הוועדה או ועדות המשנה, הנוגעות בדבר, ולהנחיותיהן.
 

דה הנוגעת בדבר לקבלת החוקר המציע את המחקר או מנחה את מי שמציע אותו, יפנה בכתב ליו"ר הווע
אישור. הוועדה תבחן את ההצעה לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול 
סיכון, טיפול נאות בנבדקים כולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה 

 מדעת.
 

א החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, נוש
האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית לבני האדם המשתתפים במחקר. בנוסף, 
על החוקר השותף למחקר קליני המבוצע בבתי חולים או גופים רפואיים אחרים ובשיתוף איתם לדאוג 

 לביטוח.
 
 

קובץ אחד ב ,כפי שמצוין להלן,את המסמכים הדרושים לדיוני הוועדה יש לשלוח עותק דיגיטלי שיכלול 
 ethicsbe@post.tau.ac.il לכתובת המייל הבאה:( כלומר על כל המסמכים להופיע ברצף בקובץ אחד)
 

 המסמכים הדרושים לדיוני הוועדה:
 הצעת המחקר.  .1
 .עתטופס הסכמה מד  .2

אישור ועדת "הלסינקי"/ ועדת אתיקה של בית חולים, קופת חולים, או כל מוסד רשמי  .0
במידה והמחקר מתבצע באחד מהמוסדות  –אחר )כגון: צה"ל, משרד החינוך וכיו"ב( 

  הנ"ל. 
 .** על החוקרים לוודא שמנחי המחקר מופיעים באישור כחוקרי משנה במחקר

  
על החוקרים למלא את  –ה למחקרים בבני אדם לאישור של ועדת אתיק טופס בקשה .7

 הטופס. 
 לא יתקבל טופס שמולא בכתב יד.** 

 
'התנהגות ראויה במחקר' ו'העדר ניגוד בדבר  ההצהרהעל החוקרים לקרוא את  .5

 עניינים'.

 
 :לאחר קריאת ההצהרה הנ"ל יש לנסח הצהרה כדלקמן

 
קנון האוניברסיטה בנוגע "הנני מצהיר בזאת כי קראתי, הבנתי ואיישם את הנאמר בת

להעדר ניגוד עניינים במחקר והתנהגות ראויה במחקר וכך אפעל לכל אורך המחקר 
 לרבות פרסומים אפשריים".

 
תלמיד/ה וגם ה –החוקר/ת, כאשר מדובר בתלמיד/ת מחקר על ההצהרה צריכים לחתום 

 המנחה.
 

, אלא אם כן לתשומת לב החוקרים: תוקפו של האישור הוא לשנה מיום הוצאתו
 יצוין אחרת.
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