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   וועדת אתיקה מוסדית לאישור מחקרים

ונציגי הסגל  , וועדת האתיקה, יו"ר אחראית קשרי מל"גראש רשות המחקר, חברים בוועדה:  
 האקדמי. 

וועדת האתיקה המוסדית לאישור מחקרים במכללה נועדה לאשר ביצוע מחקרים ע"י סגל המרצים  

 במכללה, בתנאי שיעמדו בכל ההיבטים האתיים הקשורים בו. (באמצעות המרצה) ו/או סטודנטים 

 

 הוועדה:  

. או של  CITIעם כל פנייה לוועדת האתיקה יש לצרף תעודה על סיום קורס אתיקה בהצלחה של   •

 כל גורם מוסמך אחר.

 . הוועדה תתכנס אחת לחודש ביום ראשון הראשון בחודש  (שאינו חג) •

לאחר הגשת הטפסים הנדרשים, תדון הוועדה בהצעה ותיידע את החוקר. רק במקרה של  •

 אישור (ללא סייג) יוכל החוקר להתחיל במחקר.    

 תיק שלא יכלול את כל המסמכים ו/או המידע הנדרש לא יעלה לדיון.  •

מצויים כל הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה. בכל מקרה,   רשות המחקר באתר  •

 הלים הקבועים בהוראות המדען הראשי. המחקר יעמוד בנ 

 

 

 : קורס אתיקה

כלל המרצים במכללה .1 עבור  רכשה  אתיקה   המכללה  לקורס  מקוון המתקיים בשפה   אפשרות 

 .CITIתעודה רשמית ומוכרת של עם סיומו (בהצלחה) מונפקת  האנגלית.

 הקורס יונגש לסגל האקדמי ללא תשלום למשך שנה.  2022שנת מהלך ב .2

 לשלוח העתק תעודה אל רשות המחקר מחויב  ה רשמיהמסיים את קורס אתיקכל איש סגל  .3

סיום קורס אתיקה בהצלחה והעברת תעודה המעידה על כך מהווה תנאי הכרחי להוראה בקורס    .4

 (הן בתואר ראשון והן בתואר שני).  סמינריוני מחקרי למחקר בבני אדם 

 : הנאמר לעיל על הבאים חלה חובת הקורס לאור  .5
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  חוקר במכללהכל 

 כל המרצים לתואר שני 

 (תואר ראשון ותואר שני) מרצים לקורס סמינריוני 

  כל מי שמגיש בקשה לרשות המחקר לצורך תמיכה תקציבית במחקר 

 מי שפונה לוועדת אתיקה  כל 

 

 כללי יסוד לביצוע הפעילות המחקרית  
 

 המחקר:  1
 סטודנטים מטעם המכללה חייב להתבצע לפי כללי האתיקה.  ו/אוכל מחקר של איש סגל  1.1

  כל מחקר המתבצע על ידי חוקרי המכללה במסגרת עבודתם במכללה, גם אם אינו מיועד   1.2

 לצרכי פרסום, מחויב באישורה של וועדת האתיקה של המכללה. 

חינוכיות  1.3 במסגרות  להתבצע  המיועד  מחקר  ע   כל  אם  ובין  סגל  חבר  ידי  על  אם  ידי (בין  ל 

 ., גם אם אינו לצרכי פרסום,  מחויב באישור המדען הראשי של משרד החינוך סטודנט)

 בעל פוטנציאל להעשרת תחומי הידע הרלבנטיים למערכת החינוך.   יהיההנושא מומלץ ש 1.4

כמו גם עבודות סמינריוניות בתואר השני    עבור עבודות מחקר סמינריוניות בתואר הראשון 1.5

דעת בדבר אתיות    ופרקטיקום, הנעשות על אוכלוסייה בוגרות, על המרצה להפעיל שיקול 

המחקר. אין לאשר ביצוע מחקר בנושאים רגישים (למשל, אובדנות, דחייה חברתית, הפרעות 

הפרעו עם  אוכלוסייה  (למשל,  רגישות  באוכלוסיות  כשמדובר  ו/או  מוגבלויות    /ת אכילה) 

   ). , אוכלוסיות בסיכון , חסרי ישע שכליות 

הועדה על ידי המנחים יוגשו לאישור  שבהם נדרש אישרו ועדת אתיקה,    מחקרי הסטודנטים  1.6

 בו הם רשומים וחתומים כחוקרים ראשיים ובציון שמות הסטודנטים החוקרים. 

רץ לביצוע מחקר  על המחקר להלום סטנדרטים המקובלים במוסדות להשכלה גבוהה בא 1.7

 מדעי.  

 טרם קבלת אישורי האתיקה הנדרשים.  פעולת איסוף המידעלא תחול   1.8

 

 החוקר: . 2

כל חוקר המבקש לחקור במסגרת מכללת תלפיות מחויב לקבל את אישורה של וועדת האתיקה  2.1

 על מחקרו טרם ביצע אותו.
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וליידע ,  אישור המדען הראשיבמסגרות חינוכיות מחויב לפנות לקבלת    כל חוקר המבקש לחקור  2.2

את יו"ר רשות המחקר ואת וועדת האתיקה של המכללה בדבר אישור/ דחיית הבקשה של המדען  

 הראשי

הצעות סוגיית האתיקה של  מרצים לתואר שני סמינריוני ופרקטיקום יפעילו שיקול דעת בדבר   2.3

וות דעת בנושאים המחקר. המנחים מוזמנים לפנות לוועדת האתיקה  להתייעצות ו/או קבלת ח

קרים  חבחוות דעתה של הוועדה. במו/או צורך  בהם עולה ספק, קיימת חוסר וודאות או עולה עניין  

בהם המנחים מעוניינים לפרסם את תוצאות המחקר, בין אם ההחלטה התקבלה לאחר קבלת 

לוועדת   לפנות  החובה  עליהם  חלה  לפרסום,  העבודות  את  ייעדו  מראש  אם  ובין  הממצאים 

יצוין כי וועדת האתיקה של המכללה אינה מחליפה את הפניה למדען הראשי במקרים   קה.האתי

 הנדרשים לכך. 

מחויבים  בתואר הראשון ובתואר השני מנחים לעבודות מחקר ועבודות סמינריוניות מרצים ו 2.4

בדבר נהלי וועדת האתיקה והתנהלותם של המרצים אל מול  ,מדי שנה   ,להשתתף במפגש

  ומול הסטודנטים. הוועדה

כל את מקבץ  יגישוהפונים לוועדת אתיקה מנחים לעבודות מחקר ועבודות סמינריוניות מרצים ו 2.5

 הבקשות יחד. 

 

קבלת האישור חוקרים שקיבלו את אישור וועדת האתיקה של המכללה מחויבים לציין את  2.6

      בפרסום של המאמר, בסעיף מתודולוגיה  המתודולוגייקה של המכללה, בחלק מוועדת האת 

 
 וליידע את יו"ר רשות המחקר בדבר פרסומו. 2.7
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