נוהל אישור בקשות לביצוע מחקר בקהילה הטיפולית מלכישוע
לאחר אישור הגוף החיצוני האחראי (דוגמת משרד הבריאות ,חסות הנוער ,משרד הרווחה
וכיו"ב) ,ולאחר אישור ועדת אתיקה מוסדית או ועדת הלסינקי לקיום המחקר ,חוקרים
שברצונם לערוך מחקרים במלכישוע מתבקשים לקבל את אישור ועדת המחקר מטעם
היחידה לחקר התמכרויות (מיסודן של אוניברסיטת חיפה ומלכישוע).
לשם כך יש להגיש תיאור מפורט של המחקר הכולל את הרציונל למחקר ,את משתני
המחקר הספציפיים ,את החידוש התיאורטי והפרקטי שבו; יש לתאר ולצרף את הכלים בהם
ייעשה שימוש ולציין האם מותאמים לאוכלוסיה; יש לציין את מאפייני המשתתפים (ובכלל זה
תנאי הכללה והוצאה) ומספרם -במלכישוע ובכלל; יש לציין באופן מפורש וברור את הליך
הרצת המחקר ,משך ההרצה הצפוי ואת המשאבים שעל מלכישוע להקצות לשם התנהלות
המחקר.
יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1הצעת מחקר
 .2אישור הגוף החיצוני האחראי (משרד הבריאות/הרווחה וכיו"ב)
 .3אישור ועדת אתיקה מוסדית  /הלסינקי
 .4פירוט של האמצעים שינקוט החוקר על מנת לשמור על זכויות המשתתפים במחקר ואלה
שבחרו שלא להשתתף בו ,תוך דגש על הסכמה מדעת ,זכות סירוב ,שמירה על חסיון,
אנונימיות ,סודיות ופרטיות.
 .5טופסי הסכמה מדעת בהם יעשה שימוש במחקר
 .6אישור הועדה ללימודים מתקדמים באוניברסיטה על הצעת המחקר (במקרה של
סטודנטים לתואר שני ושלישי).
 .7הצהרת סודיות חתומה (ראה מסמך מצ"ב)
 .8התחייבות חתומה (ראה מסמך מצ"ב)
בשיקולי הועדה יושם דגש מיוחד על התועלת האפשרית מהמחקר לקידום פעילותה
השיקומית של מלכישוע ,על שמירה על זכויות המשתתפים במחקר והימנעות מפגיעה
במהלך השיקומי המיטבי עבור המשתקמים בקהילה בעבר ובהווה.
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הצהרת סודיות
לאחר שקיבלתי את אישור ועדת המחקר של מלכישוע לבצע את המחקר המפורט במסמכים שהגשתי,
אני החתומ/ה מטה מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:
 .1ידוע לי שהחומר והמידע אשר מועמדים לרשותי ו/או אשר אאסוף במסגרת המחקר סודיים ואסור
לי למוסרם או כל פרט מהם לאיש או לכל גורם אחר.
 . 2אני מתחייב/ת לא לכלול שמות או פרטים מזהים אחרים של אנשי מלכישוע ובכלל זה משתקמים,
עובדים ומתנדבים בשאלונים ,בקובץ הנתונים ,בעבודות ,בדו"חות או בכלל .איזכור מלכישוע ייעשה
רק באישור מפורש בלבד.
 .3אני יודע/ת כי מסירת מידע מהחומר הנ"ל מוגדרת כעבירה לפי חוק העונשין סעיף  118לחוק העונשין
תשל"ז ,1977-ואם אפר את ההוראות האמורות בחוק ,אשא באחריות החוקית לכך.
 .4אני יודע /ת כי אני עלול/ה לשאת בכל האחריות המשפטית האזרחית לתשלום נזקים ופיצויים ,לכל
מי שיפגע מפרסום פרט כלשהו מהחומר שמלכישוע מעמידה לרשותי או שנאסף על ידי במלכישוע.
 .5ידוע לי כי אסור לי לאסוף מידע מלבד זה שאושר במסגרת הצעת המחקר אותה הגשתי וכי אסור לי
להשיג נתונים ,מידע או מסמכים נוספים על אלו שאושרו ללא אישור נפרד ומפורש מועדת המחקר.
 .6שמירת טפסי ההסכמה מדעת תיעשה בנפרד מכלי המחקר המלאים .טפסי ההסכמה מדעת יישמרו
על ידי למשך  6שנים לפחות ממועד תחילת המחקר ויוצגו לביקורת בכל עת שאתבקש לעשות כן
על ידי ועדת המחקר.

__________________
שם מלא

________________
מס .תעודת זהות

__________________
תאריך
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