
 
 

 הפקולטה למדעי החברה 
  הספר למנהל עסקים בית  

 טופס הסכמה מדעת

 

 מה צריך טופס ההסכמה מדעת לכלול? 

 משך המחקר  ✓
יתבקשו  נושא המחקר ומה מה  -באופן כללי ברמת כותרת של הקונטקסט  מהלך המחקר ) ✓

 ( במחקר עצמו המשתתפים לעשות
 תגמול  ✓
 הצהרה לגבי סיכונים הכרוכים בהשתתפות  ✓
ותוצאותיה, שמירה על אנונימיות ואבטחת  זכויותיו של המשתתף, ובכללן הפסקת ההשתתפות  ✓

 הנתונים 
 כתובת ליצירת קשר מידע לגבי החוקר האחראי ו  ✓
  –אישור מפורש מצד המשתתף )על ידי חתימה, הקלדת מספר נבדק, לחיצה על כפתור בטופס  ✓

 כתלות בפורמט המחקר(. 

 

 :נמצא()פורמטים אחרים בהחלט טובים גם הם, כל עוד המידע הדרוש   דוגמאות

 מחקר במעבדה:  .1

. אנא, קרא/י את הכתוב, ושאל/י כל  האורכת כחצי שעה בסדרת ניסוייםאת/ה מוזמן/ת להשתתף 
 שאלה רלוונטית העולה על דעתך, לפני שאת/ה מסכים/ה להשתתף במחקר. 

 סדרת הניסויים כוללת שלוש משימות:  מהלך המחקר:
 ך.. במשימה הראשונה תתבקש/י לתאר ולדרג חוויה מעבר 1
 . במשימה השנייה תתבקש/י לטעום ולדרג מוצר מזון. 2
 . במשימה השלישית תתבקש/י לצפות בסרטון קצר, ולענות על שאלות הנוגעות לסרטון זה. 3

 .  במחקר בעבור השתתפותך נקודת קרדיט בקורס ניהול השיווקאו חצי  ש"ח 20תקבל/י  תגמול: 

, אולם אם שאלה כלשהי גורמת  אנו לא צופים כל סיכון מיוחד עקב השתתפותך במחקר סיכונים:
   .לדלג עליהאת/ה חופשי/ה לך להרגיש שלא בנוח, 

החלטתך האם כן או לא להשתתף במחקר לא   ההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי:
את/ה חופשי/ה  . אם את/ה מחליט/ה להשתתף, בשום דרך תשפיע על יחסיך עם האוניברסיטה

בלא שתהינה לכך השלכות כלשהן מלבד אי קבלת התגמול עבור ההשתתפות   להפסיק בכל זמן
 בניסוי. 

אנו נאחסן את רשומותיך כקובץ אלקטרוני בהשתמש במספר  זהותך תשמר אנונימית.  סודיות:
 מידע מזהה. ידווחו באופן מצרפי עבור כל הנבדקים ללא שום  . תוצאות המחקר הנבדק שלך בלבד

אנא שאל/י כל שאלה שעולה על דעתך כעת. החוקרת האחראית על מחקר   שאלות ויצירת קשר:
זה היא ד"ר נירה מוניצ'ור. אם תהיינה לך שאלות אחר כך, ניתן ליצור עמה קשר בכתובת  

nira.munichor@biu.ac.il . 

י. אני מסכים/ה  קראתי את המידע שלעיל, וקיבלתי תשובה לכל שאלה ששאלת הצהרת הסכמה:
 להשתתף במחקר. 

 

 שם________________________________ 

 חתימה _____________________________ 

 תאריך _____________________________ 



 
 

 הפקולטה למדעי החברה 
  הספר למנהל עסקים בית  

 

 מחקר אונליין: .2

  ,משתתף יקר
   

 .אנו עורכים את המחקר הנוכחי כדי ללמוד על גיוס תרומות
תתבקש לענות על שאלות הנוגעות לבקשות תרומה במסגרת  במהלך המחקר, שנמשך מספר דקות, 

 .פלטפורמות מימון המונים
   .תיות שלךיאת המחשבות האמ . אנא בטאלשאלות אין תשובות נכונות או לא נכונות

אם שאלה כלשהי גורמת לך  אנו לא צופים כל סיכון מיוחד עקב השתתפותך במחקר, אולם 
   .יהלדלג עלאתה חופשי להרגיש שלא בנוח, 

 בעבור השתתפותך במחקר תקבל נקודת בונוס בקורס נושאים מתקדמים בשיווק. 

ההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי, ואינה משפיעה על יחסיך עם האוניברסיטה בשום  
דרך. אם תחליט להשתתף, אתה חופשי להפסיק את השתתפותך בכל זמן בלא שתהיינה לכך  

 התגמול עבור ההשתתפות בניסוי. השלכות כלשהן מלבד אי קבלת 

ם מחוץ  כמובן שהתשובות שלך יישארו אנונימיות וחסויות, ולא נחלוק את המידע עם אף גור 
הנתונים המתקבלים מהמחקר מאוחסנים כקובץ אלקטרוני ללא סימנים מזהים,   לצוות המחקר.

 והתוצאות תדווחנה באופן מצרפי.
  

החוקרת   .ליצור קשר עם צוות המחקר אתה מוזמן ,הנוגע למחקרבמקרה ותרצה לקבל מידע נוסף 
האחראית על מחקר זה היא ד"ר נירה מוניצ'ור. ניתן ליצור עמה קשר בכתובת  

nira.munichor@biu.ac.il . 

  
 האם אתה מסכים להשתתף במחקר )אנא סמן(? 

 
  מסכים    לא מסכים 

 

 


