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 אתיקה במחקר 
 

כמוסד אקדמי מחקרי, מחוייבת על שמירה כללי אתיקה במחקר ועמידה בכללים  אוניברסיטת חיפה, 
 וכן של הגופים המממנים. מכאן נובעים מספר כללי משנה:  הבינלאומיים,

תצפיות, איסוף נתונים דרך  כל מחקר בו מעורבים בני אדם לרבות נטילת חלק בראיון, מילוי שאלון,  •
מידע אלקטרוניים או  האינטרנט או רשתות חברתיות, איסוף נתונים מתיקים, איסוף נתונים ממאגרי 

 אחרים )כולל מהרשת(, בדיקות ביולוגיות ו/או פיזיולוגיות, ונטילת תרופה, מחייב אישור ועדת אתיקה.
כתנאי לקבלת אישור אתי   CITI רכתכל סטודנט וחוקר מחויבים לעבור קורס הכשרה מקצועי במע •

 מהועדה. הקורס הנו בחינם לכל חברי קהילת האוניברסיטה.
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=154&icat=0&clear=1 

באוניברסיטה קיימות וועדות פקולטטיות וועדה עליונה )כלל אוניברסיטאית(. מחקרים מורכבים מופנים  •
 הועדה הפקולטטית לועדה העליונה. ע"י 

חיצונית )ועדת הלסינקי, משרד החינוך, וכד'( אין בכך פטור   במקרה שהמחקר דורש אישור מוועדה •
 ית. כדאי להתייעץ אם יש חשש לניגוד בדרישות. תמקבלת אישור מהועדה הפקולט

ית, או אם יש  בכל מקרה של אי בהירות או אי ודאות, מומלץ להתייעץ עם יו"ר הועדה הפקולטט •
 מניעה, עם יו"ר הועדה האוניברסיטאית.

 אין אפשרות לקבל אישור בדיעבד! בעקרון  •
היציאה למחקר , נתקלנו במצבים  טרם  ודוקטורט יקבלו אישור ועדה לכן, חשוב מאד לדאוג שכל תיזה •

ים מכל מנחה לראות זאת  שלא נעימים בהם דוקטורט הושלם ללא אישור אתיקה. אנו מבק 
 ו האישית לוודא שלכל מונחה יש אישור./כאחריותה

 
 פרופ' גיא אנוש  ,יו"ר הועדה המוסדית
 casher@univ.haifa.ac.ilשנטל אשר :   -מרכזת ועדה מוסדית

 
 

 
 

 חוג  / פקולטה
 

 איש קשר להגשת הבקשות  יתתיו"ר הועדה הפקולט

 snaor@univ.haifa.ac.ilשרון סגל נאור  קריינר - פרופ' נגה קולינס הפקולטה למדעי החברה 
 

 ohaas@univ.haifa.ac.ilאורטל האס  ד"ר ענת פריאור  הפקולטה לחינוך 
 

 ataft@univ.haifa.ac.ilעדי טפט  פרופ' דניאל סטטמן  רוח מדעי הלהפקולטה 
 

רווחה הפקולטה למדעי ה
 ובריאות

 health@univ.haifa.ac.il-ethicsפנינית טל  רז - ד"ר מאיה פלד
 

 ylischin1@univ.haifa.ac.il יוליה לישצינסקי  פרופ' דניאל בן אוליאל משפטיםהפקולטה ל
 

 radmon@psy.haifa.ac.ilד"ר רואי אדמון  ד"ר רואי אדמון  פסיכולוגיההחוג 
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