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  החוג לסיעודשל אתיקה הועדת  -מחקרים בבני אדם  בקשה לאישור  *

 2021-2022שנה"ל 
 א'חלק 
 ת.ז: ________________________   _____________________ ית/הסטודנטשם 

 _____________________________:רוניאלקטדואר _____________  כתובת :מס' טלפון

 ת.ז: ________________________   _____________________שם הסטודנט/ית 

 מס' טלפון:_____________  כתובת דואר אלקטרוני:_____________________________

 

 ס: ___________. התכנית הכללית, שם ביה"1      תכנית לימודים (הקף בעיגול):

 שם ביה"ס: ___________ תכנית הסבת אקדמאים,. 2                               

 . תכנית הפסגה, שם ביה"ס: ___________3     

 טלפון: _________________________' : _______________________ מסהמנחהשם 

 _________________________________________:המנחהדואר אלקטרוני של הכתובת 

 
 (ענה בקצרה) 'חלק ב

 נושא המחקר 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
המחקר מטרת 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

לכל  35 לא יעלה עלמשתתפים מספר ה -ודרך בחירתםבמחקר (המשתתפים האוכלוסייה תיאור 
 )ית/סטודנט

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 )המחקר ןיש לצרף את שאלוהליך  (המקום המחקר ו ,איסוף הנתונים
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 שייאסף יינקטו להגנת המידע שאמצעים ה
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 (למשתתפים במחקר ו/או לאחרים) שכרוכים בביצוע המחקר אפשריים סיכונים
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 הסיכונים האפשריים (צמצום) מזעורשיינקטו ל דרכים
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
אתיקה של הלסינקי של ביה"ח/קהילה/ה אחרת (וועדאישור האם הצעת המחקר תוגש ל*

 ?)אחראוניברסיטת תל אביב/ 
 
 . לא2  . כן (יש לצרף את טפסי ההסכמה מדעת ואת אישור הוועדה כשיתקבלו)1 
 

מהווה אישור וועדת אתיקה אוניברסיטאית   איננו אישור וועדת האתיקה החוגית של החוג לסיעוד
 לצורך פרסום אקדמי בספרות המדעית.כנדרש בכללים האתיים 

 
בעיתונות המדעית נדרשים  סטודנט/ית ו/או מנחה שמעוניינים לפרסם בעתיד את ממצאי המחקר

אל וועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב כדי לקבל את  בטרם ביצוע המחקר לפנות
  מראש.   אישורה

 
 ואני מאשר/ת שאפעל בהתאם לאמור:אני מצהיר/ה כי קראתי את האמור, הבנתי את האמור לעיל 

 
 

 _______________  חתימת המנחה__________
 

 חתימת הסטודנט/ית____________________   ____________________דנט/יתהסטוחתימת 
 
 
 * מחקר שמבצעים שני שותפים יוגש פעם אחת בלבד על ידי אחד מהם תוך ציון שמות שני השותפים.  

 שאלון המחקרטופס זה, החתום על ידי המנחה והסטודנטים המגישים יש לשלוח יחד עם  את * 
 בדוא"ל אל הרפרנט של בית הספר שבו אתם לומדים. 

* שמות הקבצים יכללו את שם בית הספר ואת מספר הזהות של המגיש הראשון (למשל: טופס 
 .)  0123456; שאלון דינה 0123456שיינברון 

אך אין חובה, להגיש עותק מודפס של ההצעה ושל טופס ההגשה לוועדת האתיקה  * במקביל, אפשר,
 באמצעות מזכירות החוג לסיעוד ו/או מרכזות הקורס. 

 

 , וכתובות האימייל לשליחת ההצעות: רשימת הרפרנטים, לפי בית ספר •
 Dinanstau@gmail.com   רפרנטית: ד"ר אילנה דובובי:, דינה

  hebatau@gmail.comS        רפרנטית: גב' עדי ליברטי:, שיבא
 Tamctau@gmail.com ן:רפרנטית: ד"ר אנג'לה רוב, שיינברון

 Pmastau@gmail.com    הלל יפה רפרנטית: גב' עדי ליברטי: 
  Meirnstau@gmail.com : ד"ר סמיון מלניקוב, רפרנט: מאיר

  Wolfsontau@gmail.com  :ד"ר אורן אסמן: רפרנט, וולפסון
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