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מכתב לחוקרים – חברי הסגל האקדמי

הנחיות לביצוע מחקרים בהם מעורבים בני אדם
המתבצעים בין כתלי האוניברסיטה ו/או על ידי חוקרים מהאוניברסיטה
כללי:

.1

בשניםהאחרונות,גדלהעדמאודהפעילותשלחוקריםוחוקרותמהאוניברסיטה,ביןכיוזמימחקרים,ובין 
כשותפים,במחקריםשוניםהעוסקיםבבניאדםאורקמותאנושיות,הןכנבדקיםוהןכנחקרים.
עקבות הגברת הפעילות המחקרית הנעשית בין כתלי האוניברסיטה ובמסגרות מחוצה לה ,והמגוון של
ה מחקרים ושיטות המחקר ,בהן מעורבים חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה ,אנחנו מבקשים לרענן ולהביא
לנוחותכםאתהכלליםהמחייבים,כמוגםאתהגורמיםהשוניםאליהםישלפנותבמקריםהמתאימיםולקבל
אישורםלביצועהמחקרו/אוהניסוי.
יובהר ,כי מכתב זה מחליף מכתבים קודמים שיצאו בנושא ,ומטרתו לחדד את הנהלים העדכניים של
האוניברסיטה,בכלהנוגעלביצועמחקריםבהםישנהמעורבותשלבניאדם. 

האוניברסיטה מעודדת את חוקריה לערוך מחקרים וניסויים שונים ,ובמסגרת זו גם בשיתוף פעולה עם
גורמיםרפואייםובעלימקצועותשונים,עלמנתלעודדאתהמחקרוההתפתחותהמדעיתבשטחיםהשונים .

חשובלדעת,שעלמחקריםשוניםחלותהוראותותקנותשונות,כאשרלרובםהמכריענדרשאישורהגורמים
המוסמכיםבתוךהאוניברסיטה,ובחלקםנדרשגםאישורשלגורמיםחיצונייםלאוניברסיטה.המגווןהזה
נובעמחקיקהורגולציהמגוונתומתקנוןהאתיקההמתאיםשלהאוניברסיטה .

בנוסף ,במקרים של מחקרים הכרוכים בניסויים רפואיים בבני אדם ,כפי שיפורט להלן ,קיימות דרישות
נוספותמכוחהחוק,לרבותבנושאביטוח,ובחלקםעולותסוגיותמשפטיותנוספותו/אוחוזיות. 

החקיקה הקיימת בישראל בנושא מחקרים בהם מעורבים בני אדם ,לרבות מחקרים הכרוכים בניסויים
רפואיים בבני אדם חלה על ניסויים הנערכים במסגרת בתי חולים ו/או מוסדות רפואיים.
למעשה כיום אין הסדרה חוקית ישירה של ניסויים רפואיים בבני אדם או ניסויים בהם מעורבים בני
אדם במוסדות להשכלה גבוהה .

עלאףהאמורלעיל,ומתוךרצוןלהקפידעלאתיקהבמחקרים,ובפרטעלעקרונותהצהרתהלסינקי וכללי
ה - GCP-ICHהבינלאומים ,האוניברסיטה פועלת בשים לב להנחיות החקיקה .לפיכך ,על פי החלטת
האוניברסיטה,עלכלחוקרראשיבניסוייםבבני-אדםלעבורקורס.GCPתעודתסיוםקורסזהמהווהתנאי
להגשתהמחקרלאישורהוועדה .

במסגרתמסמךזהננסהלפשטכמהשאפשרולהביאלידיעתכםאתהדרישותהשונות. 

בכל מקרה של ספק ,מומלץ לפנות ליו"ר ועדת האתיקה האוניברסיטאית ,באמצעות מזכירת הוועדה.
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מובהרבזאת כי כל חוקר או חוקרת מחויבים לעמוד בכללי האתיקה של הדיסציפלינה בהם עוסקים ,ככל
שקיימים,בנוסףלכלליםהמובאיםבמסמךזה .

.2

מחקרים באוניברסיטה – כללי:
על כל המחקרים הנערכים על-ידי חוקרים מטעם האוניברסיטה חל תקנון התנהגות ראויה במחקר של
האוניברסיטה 
בקישורhttps://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/10-025.pdf :

כמוכן,הוועדהפועלתבמסגרתכללינוהלהגנתפרטיות.מחקריםהמחויביםבכללינוהלהגנתפרטיות,
יידרשו(עלידיהגוףהאחראילכךבאוניברסיטה),לעמודבתנאיהנוהל .

ככלל ,כל הצעת מחקר בה מעורבים בני אדם ,לרבות חומר אנושי או מידע על בני אדם (לרבות מחקרים
הנערכיםבמסגרתהלימודיםלתאריםהשונים)תוגשלאישור ועדת האתיקה באמצעותמזכירותהוועדהכפי
שיצויןלהלן. 

הוועדה פועלת בהתאם לכללי מדיניות שהציבה לעצמה וכפי שאלה פותחו לאורך השנים .בראש ועדת
האתיקה האוניברסיטאית עומד פרופ' מאיר להב . 

פניות לוועדת האתיקה ייעשו אל מזכירת הוועדה ,הגב' עינת ברלוביץ ,בדואר אלקטרוני:
.ethicsbe@post.tau.ac.il 


הגשת המחקרים לאישור הוועדה תעשה באופן מקוון באמצעות מערכת ה  ,ERPכפי שמופיע בהנחיות
הוועדהבקישור: https://acad-sec.tau.ac.il/senate/etics


יובהרכיהמחויבותהביו-אתיתשלחוקריהאוניברסיטההיאכלפיהמשתתפיםבמחקרבאשרהם. 

יובהר בנוסף ,שלוועדות האתיקה ביחידות השונות אין סמכות לאשר מחקרים בהם מעורבים בני אדם,
סמכותזאתנתונהלוועדתהאתיקההאוניברסיטאיתבלבד.

יו"רועדתהאתיקהיקבעמימחבריהוועדהיהיההסוקרשלהצעתהמחקר .


במקרים מסוימים (לדוגמא מחקר בו הסיכון עולה על סיכון מזערי) הצעת המחקר תופנה לבדיקת נציג
הציבור החבר בוועדה  ,חבר וועדה נוסף או יועץ חיצוני בעל התמחות בתחום המחקר .במקרים מסוימים
הוועדה עשויה לדרוש לשלב בצוות המחקר אדם בעל מומחיות ספציפית הנדרשת לצורך בטיחות
המשתתפים .

כמוכן ,הוועדהמוסמכתלהפנותהצעתמחקרלקבלאישורוועדתהלסינקישלמוסדרפואילאורמאפייני
המחקר,ביןהיתר,במקרהבוהוועדהסבורהשעלוללהיגרםנזקבריאותי(כוללבריאותהנפש). 

מחקרים המהווים ניסוי רפואי בבני אדם:
.3
מחקררפואיבבניאדםהינוניסוישמתקייםבואחדמאלה :

מטרתואבחנהאוטיפולרפואי; 
()1
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()2

כרוך בביצוע הליך ,פעולה או בדיקה גופנית פולשנית ,או בעשיית שימוש בתרופה ,בקרינה או
בחומרכימי,ביולוגי,רדיולוגיאופרמקולוגיעלאדם; 

 בהתאםלתקנותבריאותהעם1לנוהלמשרדהבריאות2,מדוברבמחקריםהמהווים"ניסוירפואיבבניאדם"
(להלן:"ניסוי קליני"),המחייביםאישור ועדת הלסינקי של מוסד רפואי. 

יוער,כיגםמחקריםהעושיםשימושבמכשירה -  MRIשבאוניברסיטהושאינםעוניםעלהגדרתמחקר
רפואיבבניאדםכמפורטלעיל,מחייביםאישורוועדתהלסינקישלמוסדרפואיוזאתעלפידרישהמפורשת
שלמשרדהבריאות. 

בכלמקרהשלמחקר,מצדהאוניברסיטהאוחוקריה,בונערךניסויקלינינדרשאישור ועדת הלסינקי של
מוסדרפואי(לרבותאישורמנהלמוסדרפואי/ביתחולים/מנכ"למשרדהבריאות–לפיהעניין) .

עלהמוסדהרפואיהמעורבלדאוגלקיומושלאישורכזהולוודאשאישורכזהיכלול,ככלשניתן ובמקרים
המתאימים,גםאתחוקריהאוניברסיטה.בכלמקרהנדרשכיפעילותהמחקרהמבוצעתבאוניברסיטהתפורט
בתכניתהמחקרשאושרהעלידיועדתהלסינקי.
לאחרקבלתאישורועדתהלסינקישלהמוסדהרפואי,עלהחוקרמהאוניברסיטהלוודאקבלת אישור ועדת
האתיקה האוניברסיטאיתלביצוע המחקר. 
 בכלמקרהבוהאוניברסיטה,באמצעותחוקריה,מעורבתבמחקראשרהואבגדרניסויקליני,ישלתתאת
הדעת להיבטים החוזיים-משפטיים והביטוחיים הנובעים מעצם ביצוע הניסוי/המחקר המשותף עם מוסד
רפואי .
כלשיתוףפעולהכזהרצוישיהיהמוסדרבמסגרתחוזית,שתגדיראתקיומושלהניסוי/המחקרואתשיתוף
הפעולה של הצדדים לו ,האחריות השונה המוטלת על כל אחד מהצדדים ,לרבות זו הכרוכה במילוי כל
הוראותהחוק יםוהנהליםהרלבנטיים,וכןאתמידתחשיפתהאוניברסיטהוחוקריהלסיכוניםהנובעיםמביצוע
המחקר,לרבותהצורךהמתחייבלעשייתביטוחלכך. 

בהתאםלנוהל משרד הבריאות הנזכר לעיל ,נדרש ביטוח לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם ,הטעמים
לכךהםהבטחתשלומםשלהמשתתפים-הנ בדקים,הרצוןלמזעראתהסיכוןהכרוךבביצועניסויקליניבבני
אדםבכללומתןפיצויבמקרהשלגרימתנזקלמשתתףבמחקר. 
מדוברבביטוחהאחריותהחוקיתשלהמוסדהרפואיוצוותוושלהחוקר,הנובעתמהמעורבותשלהםבעריכת
הניסוימפניתביעות שיוגשו על ידי המשתתפים בניסוי הקליני שניזוקו ו/או תביעות צד ג' בקשר עם
הניסוי הקליני  .הביטוח כאמור צריך להיות מורחב ולכלול גם את האחריות החוקית של האוניברסיטה
וחוקריההנובעתמהמעורבותשלהםבביצועהניסוי .
 עלחוקריהאוניברסיטהלעשותמאמץעלמנתשהמוסדהרפואיאשראמורלדאוגלקיומושלביטוחכאמור,
 ידאגלהכלילבמסגרתפוליסתהביטוחלניסוי,גםאתהאוניברסיטהוחוקריה.במקריםבהםלאניתןלעשות
כן ,החוקריפנהאלהאחראית על הביטוחים באוניברסיטה הגב' תמר רז traz@tauex.tau.ac.ilעלמנת
לבחוןהצורךברכישתביטוחלניסויהקליני .

בכל מקרה של שאלות בנוגע לביטוח בהתייחס למחקרים שמנוהלים במסגרת רשות המחקר ,יש לפנות
להתייעצות למנהל יחידת טרום-מחקר ברשות המחקר ,מר רפי אלישב .
 1תקנותבריאותהעם(ניסוייםרפואייםבבניאדם),התשמ"א.1980-
 2הנוהללניסוייםרפואייםבבניאדםשלמשרדהבריאותמהדורה2התשע"ו,.2016 
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.
.4

מחקרים בהם מעורבים בני אדם ,ואשר אינם בגדר ניסוי קליני:
מדובר במחקרים מדעיים בהם נבדקים בני אדם או חומר ממקור אנושי או מידע אנושי שאינם עונים
להגדרה של "מחקר רפואי בבני אדם" כמפורט בסעיף  3לעיל .מחקרים אלה מחייבים אישור וועדת
אתיקה האוניברסיטאית.

דוגמאותלמחקריםכאלוותנאיםנוספים(באםנדרש)מובאיםבנספח א'.


למחקרים בהם מעורבים ילדים ובני נוער הנערכים במוסדות חינוך ,יידרש בנוסף לאישור ועדת האתיקה
האוניברסיטאיתגםאישורהמדעןהראשישלמשרדהחינוך. 

במקרהשהמחקרנעשהבשיתוףעםמוסדרפואי,אזייש לקבלאישורמוועדתהלסינקישלהמוסדהרפואי
 בונעשההמחקר.במקרהשכזה,יידרשגםאישורהשלועדתהאתיקההאוניברסיטאית,בנוסףולאחרקבלת
אישורועדתהלסינקישלהמוסדהרפואי .
 נבקשלהבהירכיגםבמקרהשלאמדוברבניסויקלינילגביונדרשביטוחבהתאםלנוהלמשרדהבריאות,
יידרשלשקול,בכלמקרהומקרה,האםנדרשכיסויביטוחינוסף. 

אנו מבקשים לשוב ולחדד ,כי לגבי מחקרים מסוג זה הנעשים באוניברסיטה בלבד ,אין צורך באישור
ועדת הלסינקי ,אלא נדרש אישורה של ועדת האתיקה האוניברסיטאית בלבד.
.5

כללי:
א.

מחקרים גנטיים/איסוף מידע גנטי מוחרגים מגדר מכתב זה.

ב.

שותפים למחקר ממוסד אחר:
כאשר מוגשת בקשה לוועדת האתיקה האוניברסיטאית ,יש לה סמכות אך ורק לגבי מחקרים
שמבוצעיםעל-ידיחוקריםמאוניברסיטתתל-אביב.כאשרישנםחוקרים-שותפיםממוסדאחר,הם
זקוקיםלאישורהוועדההמקבילהבמוסדשלהם .



ג.

ד.

במקרה בו המחקר מבוצע באוניברסיטה על-ידי חוקרים ממוסדות אחרים ללא מעורבות חוקרי
האוניברסיטה,יידרשבנוסףלאישורועדתהאתיקהשלהמוסדאליומשתייךהחוקראולאישור
וועדת הלסינקי ,גם הסכמת ועדת האתיקה האוניברסיטאית.לדוגמה– מתן שירותי סריקת MRI
לבניאדםבאמצעותציודהאוניברסיטה,לחוקריםחיצוניים. 

במקרהבוהמחקרמתבצעעלנתונים/חומריםשנמסרולאוניברסיטהעל-ידיגורםחיצוני,על
החוקרלהציגלוועדתהאתיקההאוניברסיטאיתאסמכתאלכךשאותוגורםחיצונישמסרהנתונים
לאוניברסיטה,אסףאתהנתונים/החומריםכדין,וכיהואמוסמךלמסרםלאוניברסיטהלצורך
המחקר.
בכלמחקרבועשוייםלהתגלותממצאיםבעליחשיבותקלינית,ישלפרטבתכניתהמחקראתדרך
הטיפולבממצאיםאלה. 
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מכתב זה ,אשר מחליף כל מכתבים קודמים שהיו בנושא ,בא להבהיר את הנושא ולתת מידע כללי בלבד ,כאשר
בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם הגורמים המתאימים :יו"ר ועדת האתיקה ,רשות המחקר ,האחראי על
הביטוחים או היועצת המשפטית של האוניברסיטה.
פרופ'מאיר להב 
יו"ר ועדת האתיקה ,אוניברסיטת תל לאביב 


נספחים:
א .דוגמאותלמחקריםבהםמעורביםבניאדםושאינם"מחקררפואיבבניאדם".
ב .הנוהללניסוייםרפואייםבבניאדםשלמשרדהבריאותמהדורה2התשע"ו,,2016בלינק:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/CTH.asp
x
ג .תקנותבריאותהעם(ניסוייםרפואייםבבניאדם),התשמ"א,1980-בלינק:
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_028.htm
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נספח א' (סעיף )4

להלןדוגמאותלמחקריםבהםמעורביםבניאדםושאינם"מחקררפואיבבניאדם"ותנאיםנוספים
(באםנדרש)בהתייחסלכלמחקר :

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

.10

מחקרהכוללאיסוףשלמידעקייםמרשומותרפואיות,סיעודיות,פסיכולוגיות,חינוכיות,
סוציאליותופרא-רפואיותאחרותשלמשתתפים,וכןמחקרהמתבצעעלנתוניםקיימים
אחרים(מסמכים,הקלטות,רישומיםוכדומה)ללאעירובהמשתתפים.3
מחקרהכרוךבשאלוניםו/אוראיונות .
מחקרהכוללתצפיות,צילומיוידיאוואודיושלאינטראקציותתקשורתיות,חברתיות,
טיפוליותוכו',וכןהקלטותדיבורוקול.4
מחקרהעוסקבהדרכהשלאוכלוסיותבנושאיבריאות,שימושבשירותיבריאות,אורח
חייםבריאוקידוםבריאות .
מחקרבתחוםהתזונה,הכולל,ביןהיתר,תכנוןזמניארוחותוהרכביארוחה.
מחקרהעושהשימושמקובלבמוצריםאותכשיריםשניתןלצרוךללאחובתמרשםרופא,
כגוןתכשירקוסמטי,מזון,תוספימזון,צמחימרפאותכשיריםהומיאופתיים–ככלשאלו
מותריםלשיווקבישראל."שימושמקובל"לענייןזההנושימושבהתאםלהוראותהיצרן
ולמינוןהמקובל.5
מחקרהכוללאבחון,מניעה,אוטיפולפסיכו-סוציאלי,כגוןטיפולקוגניטיבי-התנהגותי,
פסיכודינמי,הומניסטי,אימוןקוגניטיבי,ביופידבק,נוירופידבק,פלצבווכו',הנעשיםעל
ידיאישמקצועשהוכשרלבצען–ושאינוכוללמתןתרופהאוהליךפולשני.6
מחקר הכולל משימות חושיות (בכל אחד מהחושים) תפיסתיות ,מוטוריות ,שפתיות,
קוגניטיביותורגשיותומדידתביצועיהנבדקיםבמשימותאלו.7 
מחקרהכרוךבביצועמדידותפיזיולוגיותבלתיפולשניותוללאקרינהמייננת,כגון:לחץ
דם,רמתחימצוןהדם()pulse oximetry,EEG,MEGדופק,מוליכותעור,תנועות
עיניים,,EMGבדיקותאודיולוגיותונויירו-אודיולוגיות(אמיציהאקוסטית,רפלקס
אקוסטי),מדידותאירודינמיותבזמןדיבור,שקילה,מדידתחום,אלקטרוקרדיוגרפיה
(אק"ג),תרמוגרפיה,זיהוירדיואקטיביותהקיימתבאופןטבעי,אקוגרפיהדיאגנוסטית,
אלקטרורטינוגרפיה,אולטרהסאונדו .8NIRS-
מחקרהמתבצעעל חומרממקוראנושי,ובכללזה:
( )1קבלתנוזליגוף,הפרשותאורקמותמתות(לרבותשיערוציפורניים),בדרךמקובלת,
ולמעטפעולותכאמורהנעשותבמסגרתמחקרגנטי;9
( )2קבלתמרכיבידםו/אומנותדםממרכזשירותיהדםשלמגןדודאדום,אוגופים
אחריםהמורשיםלמסרםלצרכימחקר.10

 3בכפוףלהוראותסעיף(5ג)בגוףהמסמך.
4 למחקרהכוללתצפיותהמבוצעותבאביזררפואיבעלותמשמעותקליניתפוטנציאלית,יידרשבנוסףאישורוועדתהלסינקישלמוסדרפואי.
5 במחקרהתערבותיהעושהשימושבצמחימרפא,תוספיםתזונתייםומוצריםהומיאופתיים,עשוילהידרשבנוסףאישורוועדתהלסינקי.
 6במחקריםאלהישתתףבצוותהמחקרמומחהמהתחום.בנוסף,בוועדתהאתיקהישתתףמומחהמהתחום;לחילופיןהוועדהתיוועץבמומחה
כאמור.
 7תוצאותהמחקרישמרובאופןמקודד.במחקריםאלהישתתףבצוותהמחקרמומחהמהתחום.בנוסף,בוועדתהאתיקהישתתףמומחה
מהתחום;לחילופיןהוועדהתיוועץבמומחהכאמור.
 8תכניתהמחקרתתייחסלאופןטיפולבממצאיםקלינייםככלשיהיו.בוועדתהאתיקהישתתףמומחהמהתחום;לחילופיןהוועדה תיוועץ
במומחהכאמור.
9בכפוףלהוראותסעיף(5ג)בגוףהמסמך.
10בכפוףלהוראותסעיף(5ג)בגוףהמסמך.
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( )3נטילתדמיםמבגירים,הנעשיתעלידיאישמקצועמוסמך.11
( )4מחקרהמתבצעעלדגימותפתולוגיותאודגימותדיאגנוסטיות,למעטמחקרגנטי .12
הערה :מחקרהמתבצעעל,Established Cell LinesפלסמידיםשלDNAאוחלבוןמנוקה-
אינונדרשלאישוראתי .


11 איסוףדגימותדםעלידידקירתהאצבע,העקב,האוזן,אונטילתדםורידי,ממבוגריםבריאיםשאינםבהריון,השוקליםלפחות50ק"ג
(110פאונד).הכמותהניטלתלאתעלהעל450מ"לבתקופהשל8שבועות,והאיסוףלאיתרחשבתדירותגבוההיותרמאשרפעמיים
בשבועולמעטלקיחתדמיםהנעשיתבמסגרתמחקרגנטי.במחקריםכאלה,מבצעהפרוצדורהצריךלהיותאישמקצועמתחוםהבריאות
() practitionerהעומדבסטנדרטיםטיפולייםשאושרועלידימשרדהבריאותהישראלילביצועלקיחתדםוהואבעלהאישוריםהמתאימים.
12בכפוףלהוראותסעיף(5ג)בגוףהמסמך .

