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 כלליות : מידע והנחיות1פרק 

דרישות לקבלת התואר המהווה חלק מ ג"מ )עבודת גמר מחקרית(ע סטודנטבמהלך הלימודים יבצע  .1

M.D.  לתרגל את הסטודנט לרפואה בתחומים הבאים:מטרת עג"מ 

 כתיבה מדעית והערכה של עבודות מדעיות. .א

בתחום מדעי היסוד של הרפואה ו/או  ןהגדרה וניסוח של בעיות שהינן בעלות עניי .ב

 המקצועות הקליניים.

 מציגה דרך ניסויית לפתרון הבעיה.עריכה של הצעת מחקר ה .ג

 ביצוע בפועל של המחקר המוצע. .ד
הניסוי לידע  של התוצאות והערכת התרומה של תוצאות תסיכום הניסוי, הערכה ביקורתי .ה

 הקיים בשטח.
ר לא יאוחר מסמסטמומלץ להתחיל , אולם ניתן להתחיל את העבודה בכל שלבי הלימודים הקליניים .2

מעוניין לבצע עג"מ, יוכל להגיש הצעה במהלך השנה קליניות ה רהסטודנט בשנים הפ .שביעי

ל . על הסטודנט לקבובתנאי שהסטודנט במצב אקדמי תקין השלישית ללימודיו בלבד ולא קודם לכן

 פניה בכתב לרכזת עבודות גמר.  באמצעותאישור מראש מהמרכז האקדמי לעג"מ על כך 
גמר סופית המאושרת על ידי  עבודת הגשת אחרל סטאז' רק התחילל.ס.ר וצאת למל יוכל סטודנט .3

מרכז המוקבלת אישור סופי  מעריךלשם קבלת ציון על ידי  לרכזת עג"מהמנחה/ים )לא טיוטה( 

 העבודה צריכה להיות חתומה על ידי המנחים )חתימה + חותמת(. אקדמי לעג"מ.ה
חצי כהינו ואישור העג"מ קבלת ציון סופי לעג"מ לבין מועד  הגשת הצעהמשך זמן ממוצע בין מועד  .4

ויש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון ביצוע המחקר )זאת בהנחה והסטודנט לא התבקש לבצע  שנה

 תיקונים(. 
ו, חודשים עקב סיבות שאינן תלויות ב 6סטודנט שעבודת הגמר שלו אינה מתקדמת במשך העולה על  .5

ה דה, הסטודנט יגיש הצעה חדשעג"מ. במידה ולא ניתן יהיה להמשיך את העבורכזת נדרש לפנות ל

על הסטודנט להגיש מכתב מהמנחה הקודם המשחרר  ,עג"מרכזת . עם הגשת ההצעה החדשה ללעג"מ

 את הסטודנט מביצוע העבודה עם נימוקים על הפסקת העבודה המשותפת. 
, טתזות ברשת הטכניון ובאינטרנ הסכמה לנוהל הפקדה ואישור פרסום משמעותה ת גמרהגשת עבוד .6

  ות ספריית הפקולטה לרפואה.לרב

 באתר הפקולטה. רכזת עג"מנושאים לעג"מ יתפרסמו מעת לעת על ידי  .7
תנאי הכרחי למחקר מדעי טוב הינו תכנון מראש של המטרות, השיטות, מהלך : סיוע סטטיסטי .8

סיוע  שעות 4עד הפקולטה מאפשרת לכל סטודנט לקבל לשם כך,  המחקר, איסוף הנתונים ועיבודם.

טי בעג"מ ללא תשלום. הייעוץ הסטטיסטי מיועד בעיקר לסייע בשלב התכנון והגשת הצעת סטטיס

 ולשלוח( 3 נספחראה המחקר. לשם קבלת הסיוע יש למלא טופס בקשה לקבלת סיוע סטטיסטי )

 .Excel -ים לדוגמא בונתונ הצעת מחקר צירוףב borisft@technion.ac.ilבמייל ל: 
 שלבי תהליך הגשת עג"מ: .9

 :  להלן המסמכים שיש להגיש – הצעת מחקרהגשת  .א
 בפורמט הצעה לעג"מ PDF שני השם: "הצעה לעבודת גמר + שם הסטודנט" ב תחת

 :העתקים
 חים, שם המחלקה ושם בית החולים. יש להקפיד ולהימנע שמות המנ ללאהעתק אחד יוגש  -                  

 בגוף ההצעה.גם ים, המחלקה ובית החולים ה/מציון שמות המנח                    
   טופס בקשה לאישור ההצעה חתוםים באופן מלא בצירוף עם כלל הפרט העתק שני יוגש  -                 

 .(1 חנספ)ראה ( סטודנט + חותמת המנחה /ים+ חתימה ידנית של המנחה/ים)חתימת                     
 חתום  ע"יי ואישור לביצוע העבודה "י יו"ר ועדת הלסינקעחתום  אישור ועדת הלסינקי 

צריך להיות בתוקף בעת הגשת )אישור המחקר( אישור ועדת הלסינקי  מנהל בית החולים.

ולא ניתן , לא יתקבל ואשר פג תוקפו ההצעה. אישור הלסינקי שיוגש בעת הגשת ההצעה

ידה ופג תוקף אישור ההלסינקי בעת הגשת ההצעה, על הסטודנט במיהיה לאשר את ההצעה. 

למרות  לפנות למנחה ועל המנחה לפנות לוועדת הלסינקי ולקבל אישור הארכת המחקר.

על ידי הן על ידי חבר סגל והן  , ניתן יהיה להתחיל בתהליך בדיקת ההצעההאמור לעיל

mailto:borisft@technion.ac.il


 

 

 

 
, עד אשר ישלח לרכזת מנחה, אולם אישור סופי על ההצעה לא ישלח לסטודנט ולמעריך

 . עבודות גמר אישור הארכת המחקר מוועדת הלסינקי, אשר יהיה תקף בעת בדיקת ההצעה

 רכזתל במייללשלוח  הלסינקי, ישהאישור טופס הבקשה וההצעה לעג"מ, שני העתקי את                     

 ות.ז.עם שם הסטודנט  ( MDthesis@technion.ac.il)עג"מ 

        ונה של רצוי כי סטודנטים לרפואה לא ייקחו חלק בעבודה הדורשת את אישור הועדה העלי           

  את זמן משרד הבריאות, לדוגמא עבודות בתחום מכשור רפואי, גנטיקה ומחקר בילדים, מפ               

  אטוס עג"מ על כל שינוי בסט דית את רכזתיבלת האישור. יש לעדכן במיההמתנה הרב לק               

 אישור ועדת הלסינקי המתקבל במהלך המחקר )הקפאת ניסוי ועוד(.                

                

  במייל  רק לאחר קבלת אישור רשמי התחיל לעבוד על עבודת הגמר ולהגישהניתן ל               

  על ההצעה לעבודת גמר. מרכזת עג"מ               

 

  :להלן המסמכים שיש להגיש –הגשת עבודת גמר מחקרית  .ב
 נט" השם: "עבודת גמר + שם הסטוד תחת PDF  עג"מ סופית )לא טיוטה( בפורמטהגשת                  

 בשני העתקים:                 
  לים. יש להקפיד שמות המנחים, שם המחלקה ושם בית החו ללאהעתק אחד יוגש

 .העבודהולהימנע מציון שמות המנחה/ים, המחלקה ובית החולים גם בגוף 
  חתום  העג"מלאישור עם כלל הפרטים באופן מלא בצירוף טופס בקשה  יוגשהעתק שני

 .(2ראה נספח ) ה /ים+ חתימה ידנית של המנחה/ים()חתימת סטודנט + חותמת המנח
    יות אותם המנחים החתומים על גבי הצעת העג"מ שים לב כי המנחים נדרשים לה      

 על  לרכזת עג"מ במקרה שבו השתנה אחד המנחים יש להגיש אישור כתוב רה.שאוש      

 ידי המנחים שהשתנו.      
 מוקלד וחתום על ידי טופס "הפקדה ואישור פרסום תזות ברשת הטכניון ובאינטרנט "   

     –דים תחת 'מידע לתלמי הפקולטההטפסים נמצאים באתר ) –סטודנט וההמנחים                         

 ולשלוח  מורלשאת כל הפרטים, וניתן להקליד לתוכם ישירות עבודות גמר מחקריות'                         

 .(במייל לרכזת עבודות גמר                        

 תק של עו יישלח האקדמי לעג"מ המרכזעג"מ באישור ר קבלת ציון סופי על לאח                        

 לספריית הפקולטה ולספרייה המרכזית בטכניון.העג"מ             
 

 ת   לרכז במייללשלוח  טופס הפקדה לתזות, ישו טופס הבקשהאת שני העתקי העג"מ,                  

 (  עם שם הסטודנט ות.ז. MDthesis@technion.ac.ilעג"מ )     
 
  בכל אחד  ו/או מעריך חיצוני, חבר סגל מהתחוםעל ידי  לבצע תיקונים יתבקשבמידה וסטודנט *           

    בלת הדרישה קיום מרגע  30-להגיש את התיקונים עד ל יהיה עליו )הצעה/עג"מ(,מהשלבים              

      הגשת תיקונים למעלה מהמועד שנקבע תוביל לעיכוב בתהליך אישור . וניםלתיק             

  העג"מ.ההצעה/             
 

 מרכיבי הציון:  .10
 60ציון עובר הינו 

הערכת תפקודו  10% -ועג"מ ההערכת  20% -מהציון ומורכבת מ 30%מהווה  –הערכת מנחה  .א

 .של הסטודנט במהלך המחקר
 מהציון.  70% מהווה - ךהערכת מערי .ב

לשנות את  ועוד(,)כדוגמת פער בלתי סביר חריגים רשאי, במקרים  המרכז אקדמי לעג"מ

 ו/או לבקש את הערכתו של מעריך נוסף.  הערכההמרכיבי 

ותאפשר להם לתקן את  מנחה ולסטודנטתודיע ל רכזת עג"מ, 60-העג"מ נמוך מבמידה וציון 

הליקויים בעבודה הנוכחית, כתיבת עג"מ  הציון באחת משתי הדרכים הבאות: שיפור ותיקון

 בנושא חדש. ג"מביצוע ע אוחדשה והגשתה להערכה חוזרת 
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 : בטכניון נוספות פקולטות עבודת גמר משותפת עם .11

 יכול לבצע את עבודת הגמר שלו בשת"פ עם פקולטה אחרת בדרכים הבאות:סטודנט לרפואה 

נדסה יחד עם סטודנט לרפואה עבודת גמר מחקרית טכנולוגית שתבוצע ע"י סטודנט לה .א

 .בהנחית מנחה מהנדסה
טכנולוגית שתבוצע ע"י מנחה וסטודנט מהנדסה עם סטודנט ומנחה בודת גמר מחקרית ע .ב

 .מרפואה
  –פואית ר-הנדסה ביובין הפקולטה לרפואה לבין הפקולטה ל עבודת  גמר משותפת .ג

ע הנדסי מהפקולטה בוצע בהנחיית יזם הפרויקט, מנחה מקצועי )בעל רקעבודת הגמר ת

יכול להגיע  בעג"מק ( ומנחה מרפואה. מספר הסטודנטים הלוקחים חלרפואית-יובהנדסה ל

 ואחד מרפואה(.רפואית  –הנדסה ביו לעד שלושה סטודנטים )שניים מ
 

  תפת משו טכנולוגית והגשת החיבור הסופי יתבצעו עפ"י החלטה בודת גמר מחקרית עלכתיבת ההצעה      

 בת . נוהל כתיהסופי אישור ועדת הלסינקי וקביעת הציוןלרבות הצורך ב ,הפקולטות השונותבין      

 זה של כתיבת עג"מ בפקולטה לרפואה כמפורט בהמשך. העג"מ יהיה זהה ל     

 

 פטור מכתיבת עבודת גמר: .12
סטודנט שהגיש הצעה לעבודת גמר אשר אושרה ומעוניין להגיש בקשה לפטור מעבודת גמר, יגיש 

  . הגשת עבודת הגמר פנית הבקשה לפטור מעבודת גמר לא

  הגמר!אחר הגשת עבודת להגיש בקשה לפטור מעבודת גמר ליהיה ניתן לא 

 
 בקשה לקבלת פטור: הקריטריונים על פיהם ניתן להגישלהלן 

ואשר התפרסמה או  המרכז האקדמי לעג"מסטודנט שביצע עג"מ שהצעתה אושרה ע"י  .א

אשר הינו   article  Original -כ Peer Reviewבעיתון רפואי  התקבלה לפרסום כמאמר

ודנט סטהבו רפואה". יובהר כי מדובר על מקרה ו/או בכתב העת "ה Impact Factor בעל 

ומופיע כמחבר ראשון ו/או כמחבר שני עם הערת מערכת שהוא  כתב בעצמו את המאמר

 These authors contributed equally*)בתרומתו למאמר שווה ערך למחבר הראשון 
to the manuscript  .) 

יש להוסיף בתחילת המאמר כי "העבודה בוצעה במסגרת מילוי חלק מדרישות הפקולטה 

 לרפואה של הטכניון, חיפה, לקבלת תואר דוקטור לרפואה."

 Ph.Dתואר  במסגרתעם תיזה, או   (M.Sc)תואר מוסמךעבודת גמר אשר נעשתה במסגרת  .ב

 וכר בישראל. מממוסד אקדמי 

 או בכל מוסד אקדמי מוכר בישראל בטכניון BScטודנט לרפואה בעל תואר בוגר במדעים ס .ג

ויותר בתחום  נ"ז 4.0בניקוד של )ללא שותפים(  עצמאימחקר  אשר ביצע פרויקט

  ה. החיים או בתחומים המשיקים לרפוא הביולוגיה, מדעי
אישור ף לבקשה . יש לצרMD/PhDסטודנט לרפואה במסלול  של דוקטורט-פרהעבודת  .ד

 לבחינת מועמדות לדוקטורט.תפקוד הסטודנט ועל הגשה מהמנחה על 

הנדסת -, רפואהתרפואי–הנדסה ביו -עם רפואה )רפואה  ים הכפוליםסטודנטים מהמסלול .ה

 BSCבמסגרת לימודיהם לתואר את פרויקט הגמר  ביצעואשר מדמ"ח( –ורפואה חומרים 

  נו בתחום מדעי החיים/בתחום המשיק לרפואה. בהנדסה ובתנאי שהפרויקט הי
 

  של  דורשת את אישורו ,יובהר כי כל בקשה לפטור על סמך כל אחד מהקריטריונים המפורטים מעלה     

 חיים. ההמרכז האקדמי לעג"מ, אשר ייבחן האם העבודה הינה מחקרית ועניינה בתחום הרפואה ומדעי      

 
 

 



 

 

 

 
 הבקשה לקבלת פטור:  לן המסמכים שיש להגיש בעתהל

  לפטור הבקשהעג"מ המפרט את  רכזתמכתב מהסטודנט אל 
 (ג-)במקרים ב' ו עותק של הדיפלומה / אישור זכאות לתואר מלימודי הסמכה' 
  ה, מאושר ע"י מזכירות לימודי הסמכובו ציון על העבודה גיליון ציונים לתואר בוגר

 ג'(-מוסד אקדמי מוכר בישראל )במקרים ב' ו /הטכניון
 קובץ העבודה ב-PDF במייל אשר ישלח לרכזת עג"מ. 

 למעט במקרה , מכתב המלצה של מנחה העבודה על תפקוד הסטודנט ותרומתו למחקר

כי המאמר עומד  הצהרתומכתב ובו  עג"מרכזת המנחה נדרש להעביר ל. במקרה א' א'

 בקריטריונים הנדרשים על מנת לפטור את הסטודנט מהגשת עבודה. 
 

 :הנחיות לכתיבת ההצעה והעבודההסברים ו :2פרק 

  :המנחה .1
  ל בעל בעל מינוי אקדמי מדרגת מרצה ומעלה, רופא בעל תואר מומחה וכנדרש להיות מנחה ה            

 פואיים. במידה והמנחה/ים הם מחברה ר-אהמקצועות הפרמ( באחד  Ph.Dתואר דוקטור )            

  המחלקה  ם קשורים למוסד אקדמי יש צורך בגילוי נאות ואישור בכתב שלפרטית / עסקית ואינ            

  העסקית של הטכניון לכך שאין ניגוד אינטרסים. במידה ובמהלך העבודה מצטרף מנחה            

 ישור א לרכזת עג"מ. יש להעביר מרכז האקדמי של עג"מנוסף/יועץ יש לקבל לכך את אישור ה            

 ף המנחה שמצטר המנחה הנוסף ובקשה מהמנחה שמבקש להצטרף. עלמהמנחה הראשי על צירוף            

  ם להיות אינם יכולי סטודנטהאו כל חבר צוות אחר העוסק במחקר וו/מנחה הלהיות רופא בכיר.            

  .מעביד-או ביחסי עובד בעלי קרבה משפחתית           
 :תפקידי המנחה           

  ויהיה אחראי לסיוםיציע לסטודנט נושא לעבודת גמר לפי דרישות התקנון המנחה 

 עג"מ בזמן, לפני סיום שנה שישית של הלימודים והיציאה לסטאז'.

  המנחה אחראי שהצעת העבודה תיכתב בהתאם לדרישות התקנון, ההנחיות הנלוות

 וכן יחתום בעמוד הראשון כאישור להסכמתו לשמש מנחה לעבודה.

 ריך את הסטודנט ויפקח על ביצוע העבודה.המנחה יד 

  עיבודוהמנחה ידריך את הסטודנט בכתיבת החיבור הסופי ויפקח על ממצאי הניסוי 

 .הנתונים על פי הנהלים

  עבודות גמר, יגיש המנחה על גבי לרכזתעם סיום העבודה והעברת החיבור הסופי 

תו הכתובה על , את הערכרכזת עג"מטופסי הערכה מובנים, שיישלחו לו ע"י 

 איכות העבודה ותפקוד הסטודנט. 

  המנחה יעזור לסטודנט לתקן במידת הצורך את עבודתו לפי הערות המעריכים

 .לעבודות גמר המרכז האקדמיהאחרים ו

  :המעריך .2
נותו לשמש על קבילות ההצעה ועל נכו רכזת עג"מתפקידו לעבור על הצעת העבודה ולהודיע ל

יעלה הסתייגות עקרונית ובסיסית מהצעת העבודה,  ךמעריהדה ובמיכמעריך לחיבור הסופי. 

 לאחר אישור הצעת העבודה בכתב,ני. המרכז האקדמי לעג"מ יבקש את חוות דעתו של מעריך ש

 יון.המעריך יבדוק את העבודה הסופית ויעניק לה צ יתחיל הסטודנט את עבודתו בפיקוח המנחה.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 : נושא העבודה .3

להתבצע בכל תחום מתחומי הרפואה אך עליה להיבנות על מתודולוגיה  עבודת הגמר יכולה

לעודד ביצוע עבודות בתחום המחקר הבסיסי. כחלק  תמחקרית. הפקולטה לרפואה מעוניינ

ממטרות העבודה רואה הפקולטה את החשיבות לחשיפת הסטודנט לסוג זה של מחקר. דהיינו: 

יסוי לקבלת התשובות וחשיפה לטכניקות למידת הגישה לפתרון שאלות מדעיות, תכנון הנ

 חדישות בתחומי המחקר הבסיסי.

בעיבוד סטטיסטי ובעל ניסיון  קיאתתקבל בתנאי שהסטודנט ב meta – analysis עבודה של

 ה סטטיסטית מורכבת בסדר גודל כזה.וכח בביצוע עבודמ

  בעל  נחים להיות חוקרעל אחד המ מחקר אפידמיולוגיבכל עבודה הנושאת אופי של

בית מולגייס מנחים  בתחום זה או לחילופין יש לצרפו כמנחה. ניתן לנסות רקע וניסיון

הציבור ורפואה קהילתית של הפקולטה. יש לזכור כי בעבודה הספר לבריאות 

 הסטודנט: אפידמיולוגית על

o  לתאר בצורה מדויקת את שאלת המחקר, המטרות הכלליות, הספציפיות והשערת

 צריך להיות במונחים מעשיים ברורים ומדידים.המחקר. תיאור זה 

o .לבדוק את מערך המחקר ומידת התאמתו לבדיקת שאלת המחקר 
o  לתאר את אוכלוסיית המטרה, גודל המדגם וקריטריונים לבחירתו, מסגרת הדגימה

 ובדרך בחירת המדגם. )אקראי, שיטתי, אשכולות וכו'(.

o לת המדידה.קתנים באופן אופרטיבי תוך ציון סלהגדיר את המש 

o  לתאריך בפירוט את שיטת איסוף הנתונים, תוך מתן הצדקה לשיטה בה הוא

 משתמש ותיאור הכלים, מקוריותם, מהימנותם ותוקפם.

o  לתאר בפירוט את שיטת ניתוח הנתונים תוך תיאור המשתנים התלויים והבלתי

שתנים. בתיאור מ-תלויים שהסטודנט השתמש, בעיקר בתיאור של ניתוח רב

חנים הסטטיסטיים שהסטודנט ישתמש יש לתת דוגמאות שלקשר בין המב

 המשתנים הספציפיים )ולא רק לציין כי הם כמותיים או איכותיים(.

o  לתאר את מקורות ההטיה באופן ספציפי תוך ציון הכוון שההטיה עשויה להשפיע

 מרכז האקדמי שלעל התוצאות ודרך הטיפול בהטיה בתכנון או בניתוח הנתונים. ה

לאישור ההצעה לעבודת  םקפיד על קיומם של כל המרכיבים הנ"ל בדיוניי עג"מ

 גמר.

  אשר יש בהןניתוח מאגרי נתונים בארץ או בחו"להצעות לעבודות גמר המבוססות על , 

שאלת מחקר ותוצאות העבודות עשויות להיות בעלות ערך אפידמיולוגי רב ושימושי 

 ."מהמרכז האקדמי לעגייבחנו לגופן על ידי 

 מעודדת עבודות ניסוי מעבדתיות אשר יש בהן כדי לחשוף את לרפואה  פקולטהה

לסוג זה של התנסות. לעבודות סקר יהיה קל יותר להיחשף  העתידיהרופא הקלינאי 

בעתיד כאשר הן לא דורשות מעבדות ותשתיות וכו'. יודגש כי אין בהצהרה זו כדי 

וגיות או סקרים. ההצהרה נועדה להמעיט חלילה מחשיבותן של עבודות אפידמיול

עשויה  MDלהדגיש כי ההזדמנות הניתנת לסטודנט להגיע למעבדה במהלך עבודת 

 להיות גדולה מזו שאי פעם תהא לו לכשיהיה רופא.
 

 לא יתקבלו. ( וסקירת ספרותcase reportתיאורי מקרים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 הנחיות לכתיבת הצעת עג"מ: .4
 

 עמודים.  5אורך  ההצעה לא יעלה על   .א
 ( ולכלול: 11, 10על ההצעה להיות מודפסת באותיות ברורות )גודל גופן  .ב

 מילות מפתח  3-5יופיעו בין  בסוף התקציר מילים. 300עד  -תקציר(Key Words ) 
 באנגלית.       

 עמוד אחד בלבד. הגדר את הבעיה עליה אתה עומד להשיב,  ציין בבירור את  – מבוא  

  יה אותה יקף הבעיה אותה תחקור. ציין את המידע הרלוונטי בספרות בקשר לבעאופי וה            

 תחקור בליווי ציטוטים מתאימים.            

 ומהן   ובבירור מהן השאלות עליהן תענה בעבודה זו ציין בקצרה -השערת המחקר

 .  השתדל להתמקד בשאלות המחקריות העיקריות.ציפיותיך מהתוצאות

  ם קצרה את חשיבות העבודה מבחינה תיאורטית/יישומית בתחוציין ב -משמעות

 הרפואה.

 עד שני עמודים. -שיטות 
  ורי או אנליטי?תיאהאם מהו סוג המחקר בו תשתמש:  – מערך  המחקר                                        

 המחקר תצפיתי )סקר( או ניסוי? האם                                     

  –מדובר  במחקר  תצפיתי  אם  -

האם המחקר פרוספקטיבי )כלומר קוהורט(, רטרוספקטיבי )לרוב 

Case control  ? )ףהאם המידע ייאס(, או חתכי )מחקר המצאות 

 מו תיקים רפואיים(.בעתיד או נבנה על מידע קיים )כ

 ם מדובר בניסוי א– 

 (? Controlledהאם הניסוי מבוקר )

 (? (Randomizedאקראית  האם ההקצאה לקבוצות היא

 ?(  Blindedסמוי  )

 בחרו ממנה י הבפרוט את האוכלוסיי ארת - המחקר תוכלוסייא  

                                   :  הנחקרים ואיך ידגמו. התייחס להטיות אפשריות כגון                                     

      Measurements Bias ,Selections Bias  .ולייצוגיות המדגם 

  ה הגדר את המשתנים העיקריים במחקר.  מהו המשתנה העיקרי )המשתנ-משתנים

( לפיו תבחן האם השערותיך התאמתו Outcome  Measureהתלוי או 

, מהו המשתנה שאת מאפייניו תרצה יאו לא. במידה והמחקר תיאור

מידה תאר את שיטות העבודה ושיטות המדידה ותעד אותן. ב לאמוד.

ומדובר בניסוי פרט את ההתערבות הניסויית או הטיפול שתקבל כל 

 קבוצה וכן את משך המעקב.

 ט מהי הנחוץ למחקר.  פר ייש לחשב את גודל המדגם המינימאל - חישוב גודל המדגם

י רמת כיוונית(, מה-ההשערה בבסיס החישוב )והאם היא חד כיוונית או דו

 ה. (, ומהי העוצמ P-Valueהמובהקות )

 ו פרט מהם הכלים הסטטיסטיים )מבחנים סטטיסטיים ו/א - עיבוד תוצאות המחקר

משפט כגון   סטטיסטיקה תיאורית( בהם תשתמש לניתוח התוצאות.

תכנת מחשב זו  "הנתונים ינותחו בשיטות הסטטיסטיות המקובלות בעזרת

 או אחרת", אינו מהווה פירוט מספק לגבי הניתוח הסטטיסטי.

 אישור כל עבודה שקשורה לטיפול או מגע פעיל עם חולים נדרשת ל - םהיבטים אתיי

בחיות נדרשת לאישור  תועדת הלסינקי. כל עבודה שקשורה בניסיונו

 (.5-ו 4 חיות )ראה נספחיםועדת בית 

 כלליים כגון:העבודה. משפטים  בביצוע חלקו המעשי של הסטודנט ציין את 



 

 

 

 
 לא  יתקבלו. - טודנט ישתתף בעבודת המעבדה " "הס      

  בהצעה,   הביבליוגרפיה  צריכה   להיות   אחידה,  לפי סדר הופעתה  - ספרותרשימת

 .Medicus Indexפי פורמט -על

  והסטודנט.  המנחיםחתימת הכולל את  1נספח 

  .אישור ועדת הלסינקי חתום ע"י יו"ר ועדת הלסינקי וע"י מנהל בית החולים 
 

לציין שני מעריכים, שיוכלו לבדוק את ההצעה ועבודת הגמר בעת הגשת ההצעה, המנחה יתבקש 

 באם להשתמש במעריכים אלו.הזכות להחליט  קיימתלפקולטה לכשתוגש. 
 

 הנחיות לכתיבת עג"מ: .5

  הכתוב כשהיא, בשפה העברית/ האנגלית )ברמה אקדמית( עבודת הגמריש להגיש את 

 ברווח כפול. בצורה ברורה ו
 :עמודים ויכלול 40לא יעלה על היקף העבודה 

o  2 בנספח המופיעה בהתאם לדוגמה - עמוד כותרת -עמוד ראשון   

o   כרת תודה והקדשות )רשות(ה  -עמוד שני. 

o   כולל שמות הפרקים ומספרי העמודים. יש להתחיל תוכן העניינים  -עמוד שלישי :

 כל פרק בעמוד חדש.

o  תקציר בעברית  -עמוד רביעי 

o  תתקציר באנגלי -עמוד חמישי 

 )bstractA(אנגלית  / תקציר עברית

  עיפים ס –כתת  כלולול י ומובן למי שלא קרא את העבודהלהיות תכלית צריךהתקציר                     

 המסקנות הסופיות. ו תוצאות, שיטותחומרים ו מטרת העבודה, את מודגשים                    

 יש ודה. החידושים והנושאים העיקריים בעלי ערך בעב את כלול גםל יכוליר התקצ                      

 מה באנגלית יהיה בהתא התקציר מקיצורים. ולהימנעבמשפטים מלאים  להשתמש                      

 . דדים בלבעמו עמוד עד שנימהשפות יהיה  בכל אחת יםהיקף התקצירלתקציר בעברית.                       

 .(Key words) מילות מפתח 3-5 יש לרשום בסוף התקציר באנגלית                      

 :בהמשך             

 (Introduction) פרק מבוא                     

   סקירת בבהירות את מטרות העבודה.  ולהגדירהרקע הספרותי  יש לסכם אתבפרק זה  

   מר על סינון וגיבוש החו יש להקפיד. תוביקורתינת , מעודכפהלהיות מקי צריכה הספרות 

  מופיעים. שמות המחברים, במידה והם מאמרים ללא קשר ביניהםמהספרות ולא לגבב  

  להבהיר את הבעיות הפתוחות  צריכה, ייכתבו בלועזית. סקירת הספרות העבודהבגוף  

 הגדרת העבודה צריכה להופיע בסוף הפרק בעבודתו.  רלפתוהסטודנט אותן מתכוון  

 נפרדת.בפסקה  

 

  )ethods& M aterialM(ומרים ושיטות חפרק 

תיאור מדויק של כל השיטות והאמצעים אשר שמשו במחקר.  בתיאור  יכלולפרק זה 

לציין במפורש באם השיטות הנן בהתאמה להצהרת  , ישאו בחיות ניסויים בבני אדם

 /החוליםיש לציין את מספר התצפיות ומספר או לאישור ועדת בית החיות.  הלסינקי

אין להשתמש בשמות מזהים של חולים,  החיות שהשתתפו ומשמעותם הסטטיסטית.

שמותיהם. יש לזהות במדויק את כל  במספרי אשפוזיהם בביה"ח או בראשי התיבות של



 

 

 

 
ואמצעי המתן. יש לפרט את השיטות  התרופות והכימיקלים כולל שמות גנריים, מינונים

 ן.הסטטיסטיות לעיבוד התוצאות וניתוח

 

  )esultsR(תוצאות ק פר

להימנע מומלץ ש להציג את תוצאות המחקר ע"י שימוש בטבלאות, שרטוטים או תמונות. י

גם בטבלה וגם בשרטוט(. בטקסט יש לדוגמא: מהצגת אותן תוצאות ביותר מצורה אחת )

ת להציג את התוצאות לפי סדר הגיוני ובהקשר למטרות העבודה. אין לגבב תוצאות מקריו

 נן קשורות לקו הכללי של המחקר.שאי

כך שניתן יהיה להבין את והערות כותרת קצרה צריכה לכלול טבלה כל – טבלאות

יש קיצורים בכותרות הטבלה,  מופיעיםללא קריאת הטקסט.  אם התוצאות המוצגות בה 

צוי לסכם ר. יש להשתמש באותם קיצורים המופיעים בטקסט. תחתיה בהערותלהסבירן 

 .ולהימנע מהכללת כל הנתונים שהתקבלו בעבודה בטבלה בממוצעיםאת הנתונים 

ונחים זהים מתמציתי עם להיות מלווה בהסבר  צריךכל שרטוט –שרטוטים גראפיים 

יש  התייחס אליהם גם בטקסט.ל ובאופן זהמספרים עוקבים לשרטוטים יש לקבוע . לטקסט

לפרט בהסבר את כל הקיצורים והסמלים המופיעים בשרטוט. אם אותם סמלים מופיעים 

 .הראשון בלבדאותם בשרטוט  יש לפרטבכל השרטוטים, 

   וסיכום דיוןפרק 

 פרשנות, הנצבריכולת החשיבה העצמית, הידע מטרת פרק זה הינה להביא לידי ביטוי את 

 לרפואה. עבודההסקת המסקנות ותרומת ה ,הממצאים שהתקבלו

 התוצאות חניתו - צר של הממצאים העיקריים בתוצאותבסכום קיש להתחיל את הפרק 

במשמעות , דיון על קשרים והשלכות של התוצאות הצבעה, באופן ביקורתי והסברתן

מאמרים  במידת האפשר יש לצטטהתוצאות וחשיבותן לאור הספרות המקצועית. 

 . רלוונטיים

בעד ונגד ההנחות דיון  – על העבודה עצמהרמה לביקורת פרק זה מהווה גם פלטפו

 להסביר זאתחשוב חוקרים אחרים, פורסמו על ידי שונות מאלו ש התוצאות םאשהוצגו. 

של  המסקנות העיקריותסכם את יש להדיון פרק . בסוף תאסמכתאוולגבות זאת ב

 העבודה.

 

 ביבליוגרפיה/רשימת ספרות

ים בספר הנוגעים ישירות לעבודה ומצוטטים קפרצריכה לכלול את כל המאמרים או ה

ארוכה איננה מעידה בהכרח על טיב העבודה או התמצאות  רשימת ספרותבגוף העבודה. 

י העת לפי סדר ציטוט העבודות בגוף החיבור. שמות כתב יש למספר את הרשימהבמחקר. 

הפרסום, שם ם המחבר או המחברים )כולם(, שם המאמר או שוהירחונים ייכתבו כדלקמן: 

בציטוט ספר יש לכלול בנוסף כתב העת, השנה, מספר הכרך, העמוד הראשון והאחרון.  

 את שם המוציא לאור ומקום הדפסתו.

אנה לאחר שם והאותיות הראשונות של השמות הפרטיים של המחברים תב -קיצורים 

 Index -צור שם כתב העת כמקובל ביאחר כל אות. קלנקודה הוספת המשפחה ללא 

Medicus  .אין לציין מס' החוברת וחודש ההוצאה. 

 

 



 

 

 

 

  1ח נספ

 הצעת עבודת גמר מחקרית

   נושא עבודת הגמר

_____________________________________)בעברית( ____________________________

    

 __________________________________________________________________     )באנגלית(

        רטי הסטודנטפ

         _____ ____________________ ת"ז_______שם משפחה:_______שם פרטי:_________________ 

 ____________שנת לימודים: __________________                               ין: ז /  נ  )יש להקיף בעיגול(מ

     פרטי המנחה/ים

                           ______________________:טלפון נייד שם משפחה:_____________שם פרטי:_________________ 

                  ____________________         מרכז רפואי:    דוא"ל:_________________ שם המחלקה:______________

 ________________מינוי:____ה_________  שם האוניברסיטה נותנת הדרגה האקדמית של המנחה הבכיר: 

   _________________ תאריך:חתימת המנחה: ________________   ____מקום ביצוע המחקר: _______

                  ידנית + חותמת( )חתימה                                                                        

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                 שם פרטי:_________________ שם משפחה:_____________ טלפון נייד:______________________          

                  ______________ מרכז רפואי:   ____________________         דוא"ל:_________________ שם המחלקה:

 __________________המינוי:___הדרגה האקדמית של המנחה: _____________ שם האוניברסיטה נותנת 

 חתימת המנחה: ________________  תאריך: _________________   ____מקום ביצוע המחקר: _______

                  )חתימה ידנית + חותמת(                                                                               

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                 שם פרטי:_________________ שם משפחה:_____________ טלפון נייד:______________________          

                  דוא"ל:_________________ שם המחלקה:______________ מרכז רפואי:   ____________________         

 __________________המינוי:____ שם האוניברסיטה נותנת הדרגה האקדמית של המנחה: ____________

 חתימת המנחה: ________________  תאריך: _________________   ____מקום ביצוע המחקר: _______

                  )חתימה ידנית + חותמת(                                                                               

 

 



 

 

 

 

  2ח נספ

 עבודת גמר מחקרית

 שות לקבלת התואר "דוקטור לרפואה"הדריבמסגרת 

   נושא עבודת הגמר

_____________________________________)בעברית( ____________________________

    

 __________________________________________________________________     )באנגלית(

        טודנטפרטי הס

________ ____________________בעברית: שם משפחה____  __________:______י בעבריתשם פרט

 שם פרטי באנגלית:____________________  שם משפחה באנגלית: ___________________________ 

 פרטי המנחה/ים    

 ____________________ שם פרטי:____________________________ שם משפחה:____________

 שם המחלקה:__________________________ מרכז רפואי: _______________________________ 

 חתימת המנחה: ________________________  תאריך:  __________________________________  

       )חתימה ידנית + חותמת(                                 

          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ____________ ___________________שם משפחה:_____ ________________שם פרטי:________

 _____ מרכז רפואי: _______________________________ שם המחלקה:_____________________

 _________________  _________________ _______  תאריך: ________חתימת המנחה: _________

                  )חתימה ידנית + חותמת(                                 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 שם פרטי:____________________________ שם משפחה:________________________________ 

 שם המחלקה:__________________________ מרכז רפואי: _______________________________ 

 חתימת המנחה: ________________________  תאריך:  __________________________________  

                  )חתימה ידנית + חותמת(                                 

 

 מכון טכנולוגי לישראל חיפה, ישראל –העבודה הוגשה לסנט הטכניון 

 :___/___/____ועזילתאריך הגשה            בכסלו תשע"ו(א'  -)לדוגמא: ________ תאריך הגשה עברי



 

 

 

 

 3נספח 

 טופס בקשה לקבלת  עזרה  סטטיסטית

 .Excel -לדוגמא ב בצירוף הצעת מחקר ונתונים borisft@tx.technion.ac.ilיש לשלוח את הטופס למייל 

        פרטי הסטודנט

 פרטי:_____________ שם משפחה:________________ דוא"ל_________________________שם 

        המחקרפרטי 

_ ___________ -ד ע___________ -נושא:______________________________ תקופת המחקר: מ 

 _________-עד_________-מ _________________בשלבים:     א( ___

                                                                     _______-עד_______-מ ג( _______    _______-עד_______-מ ___________ב(                  

 יבוד  נתוניםע

:  __________________________________________________   תהגדרת  בעיה  סטטיסטי

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                

 __________________________________________________________ : אופי הנתונים

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 ____, עצמה________ ,    מובהקות      :    מאפיינים להגדרת גודל מדגם

 (_____ 2(_____, 1   פרופורציות מוקדמות

 (_____ 2(_____, 1        []או טעות תקנים     (_____2(_____, 1        מדגמים מוקדמים 

 (_____ 2(_____, 1                   ממוצעים

 (_____ 2( _____, 1סטיית תקן                

 __________________________אחר: 
 

... ( )אפיונים, טבלאות, תרשימים הגשת  תוצאות

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ __ 

 מס'

 משתנה

 כמות

 קשר עם

 משתנים:

 rתלוי,  

 הגשה שיטת
 שם

 מס', סוג:

 קטגוריה

 יחידת

 מדידה

 גבולות

מינימום 

 מכסימום

        

   ... ... ...   

        

mailto:borisft@tx.technion.ac.il


 

 

 

 

 4נספח 

 הצהרת הלסינקי

 ון אוניתן לפנות ל"ועדת הלסינקי" בכל אחד מהמרכזים הרפואיים המסונפים לפקולטה לרפואה של הטכני

אופן לבתי חולים אוניברסיטאיים אחרים בארץ שבו יערך הניסוי, על מנת לקבל הסבר מפורט יותר על ה

 בנוגע לאורך הזמן המקובל לקבלת אישור הלסינקי.ן והדרישות להגשת הבקשה לניסוי וכ

התקנון המגדיר וקובע את הבחינות האתיות של ניסויים רפואיים בבני אדם אושר ע"י ההסתדרות 

שליחות הרופא היא שמירה על בריאות בהלסינקי.  1964תקיימה בשנת הרפואית העולמית בעצרת שנ

 הבתחום המחקר הקליני יש להבדיל הבדלשליחות זו. קודש הם למילוייה של העם. ידיעותיו ומצפונו

ת בין מחקר קליני שתכליתו העיקרית היא מדעיל ריפוי החולהבין המחקר הקליני שתכליתו  עקרונית

 שנעזרים בו לצורך הניסוי המחקרי.אדם של אותו ה פויגרידא ובלא תכלית רי

 :עקרונות בסיסים

ת והמדעיים המצדיקים מחקר רפואי וחייב להיו מחקר קליני חייב להתאים לעקרונות המוסרים .1

 בבעלי חיים או על עובדות אחרות שנקבעו באורח מדעי., מושתת על ניסויים מעבדתיים

 רשאים לערוך מחקר קליני רק אנשים שהם בעלי כשירויות מדעיות בפיקוחו של איש רפואה .2

 רויות מתאימות.יבעל כששהינו 

יכון בין הסמדעית לחשיבות ההאלא אם קיים יחס סביר בין  מחקר קליני אינו יכול להיות מוצדק .3

 ניסוי.היווצר במהלך ולאחר ההעלול ל

תוך העמדתם  הערכה קפדנית של הסיכונים האפשרייםבלכל משימה במחקר קליני יש להקדים  .4

 מול הטובה העשויה לצמוח מכך לנושא הניסוי או לאחרים.

 באישיותו של האדם שינוי ך הניסוי לא יחולבמהללהקפיד כי הרופא המבצע מחקר רפואי על  .5

 ניסוי, בהשפעת תרופות או בשל דרכי הניסוי.ההכרוך באותו 

 

 :מחקר קליני, בצירוף טיפול מקצועי

אם על פי  באדם חולה להיות חופשי להשתמש באמצעי ריפוי חדשים,אשר מטפל הרופא על  .1

סבל. ב הרת הבריאות או להקלפתח תקווה להצלת חיים, להחזמאפשרים  ושיפוטו אמצעים אל

, חייב הרופא לקבל את הסכמתו החופשית של החולה לאחר שהלה קיבל ביצועאם ניתן הדבר ל

, חייב הרופא להשיג את הסכמתו של שיפוטיחולה כושר אין להסבר מלא. במקרה ש

 . האפוטרופוס החוקי שלו

ק שת דעת רפואית חדשה, רהיא רכימטרה הרופא יכול לשלב מחקר קליני בטיפול מקצועי, אם ה .2

 מחקר הקליני מוצדק מבחינת ערכו הרפואי לחולה.הבמידה ש

 

 :מחקר קליני ללא ריפוי

 א.מהותו של המחקר, תכליתו והסיכון הכרוך בו, חייבים להיות מוסברים לנושא המחקר על ידי הרופ

לו שימוש  ושיאפשר גופני, נפשי ומשפטיחייב להיות במצב האדם שבו נערך המחקר הקליני,  .1

 מלא בכושר בחירתו.
 מבצעעל  דרך כלל יש להשיג הסכמה בכתב, אולם האחריות למחקר קליני תמיד מוטלתב .2

בו המחקר, גם אחרי השגת  את האחריות למחקר על מי שנערךמעבירים המחקר ולעולם אין 

 .הסכמתו
ובייחוד אם  חוקר חייב לכבד את זכותו של כל אדם לשמור על עצמו בפני פגיעה באישיותוה .3

 האדם נתון ביחס של תלות בחוקר.



 

 

 

 
 להיות חופשיים לבטל חייביםהאדם שבו נערך המחקר, או האפוטרופוס שלו,  .4

 בכל שלב ממהלכו. בו כל הסכם לעריכת המחקר הקליני

זק המחקר לגרום נ החוקר או צוות החוקרים מצווים להפסיק את המחקר אם, לפי שיפוטם, עלול .5

 לאדם.
 

 להכיל את כל הסעיפים שלהלן: להגשת בקשה לאישור ניסויים בבני אדם על הפרוטוקול 

 .רקע ורציונל הניסוי הרפואי, כולל סקירת ספרות מדעית 

  שם ותיאור מוצר המחקר, ההתוויות הקליניות וסיכום הידע הפרה קליני

רן, יצוין גם שם היצ)מכשור רפואי(  והקליני הקיים לגביו. בניסוי באמ"ר

רים הנלווים, מספר מזהה של גרסת התוכנה ואופן שם הדגם, העז

 השימוש בניסוי.

 מטרות הניסוי הרפואי 

  מדדים לפיהם תוערכנה התוצאות 

  מספר המשתתפים בניסוי, מספר המרכזים המתוכננים להשתתף, מספר

 תוח, סמוי וכו'.פ –הפאזה ומתכונת הניסוי הרפואי 

 י הרפואי. קריטריונים להכללה, לאי הכללה ולהוצאה מהניסו 

  תכנית הטיפול במוצר מחקר / באמ"ר )כולל: מינון, דרך מתן, משך

 הטיפול ומספר הטיפולים(.

 )תכנית המעקב הקליני )רצוי לצרף לו"ז ו/או תרשים זרימה של הניסוי 

  בדיקות מעבדתיות וכל בדיקה רלוונטית אחרת האמורות להתבצע במהלך

 הניסוי ובתקופת המעקב.

 סוי הרפואי תנאים להפסקת הני 

 .שיטות להערכת בטיחות ואופן הדיווח על תופעת לוואי רציניות 

  .שיטת ניתוח ועיבוד נתונים 

 סוגיות אתיות של הניסוי 

  .בדיקות קליניות, שאלונים 

 ספרות רלוונטית 

  דוגמאות שלCRF  (case report file) 

    -  GCPעדכון לדרישות 

ות הוחלט כי לסטודנט לרפואה מותר להי, 2010חודש יולי בפורום יושבי הראש של ועדות הלסינקי, מ

( ויש לכתוב בדף הסמכויות את אותן פעולות שהסטודנט Secondary Investigatorחוקר משנה )

יכול לבצע. אין לתת לסטודנט רשות לחתום על טופס ההסכמה ורצוי מאוד לא לסבך אותו בביצוע 

חוקרי  אחראי על כל (Principal Investigator ) אשי פעולות פולשניות. יש להדגיש, כי החוקר הר

 .GCPהמשנה, כולל הסטודנט ומפקח על פעילותו במסגרת המחקר, לפי דרישת 

 

 

 

  

 

 לתשומת ליבכם:

על אישור הלסינקי להיות חתום הן ע"י יו"ר ועדת הלסינקי  והן ע"י 

 מנהל בית החולים.

  



 

 

 

 

 5נספח 

 תקנון לניסויים בבעלי חיים בטכניון

ומי שבטכניון מבצעים ניסויים בבעלי חיים לצורך קידום הידע במדעי החיים והרפואה באמצעות מחקר בסיסי וי

 רכי הוראה ברפואה ובמדעי החיים. ולצו

, חיים( אחריות החוקרים והמוסד בכל הקשור לניסויים בבעלי חיים מוגדרת בחוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי

לחוק זה, חוקר בטכניון אשר בכוונתו לערוך ניסוי או הדגמה לצורך הוראה בבעלי חיים  . בהתאם1994 -התשנ"ד

דת , וערכלומאת תכנית עבודתו לאישור הועדה הטכניונית לפיקוח על הניסויים בבעלי חיים ) )בעלי חוליות( יגיש

 גיל אורהאתיקה, בעלי חיים(, בהתאם להוראות המפורטות. לצורך עניין זה, חוקר יהיה בעל מנוי אקדמי )מסלול 

 קליני( בטכניון.

ה ת עבודכירורגיה ניסויית בטכניון, יגיש תכניגורם חוץ טכניוני אשר יהיה מעוניין להשתמש בשירותי היחידה ל

חראי אילווה ויהיה בתקן של וטרינר מפורטת לאישור הועדה הטכניונית לפיקוח על הניסויים בבעלי חיים. נציג 

 ויהיה רשום בבקשה כחוקר.  ל מהגשת הבקשה ועד לביצועו הכוללמטעם הטכניון על כל מהלך הניסוי הח

עלי בסגל הטכניון, תהיה פתוחה לביקורם של חברי ועדת האתיקה,  ים בשיתוף אנשיכל מעבדה בה מבצעים ניסוי

 חיים. כמו כן, כל מתקן בו מוחזקות חיות מעבדה, וכל ספק של חיות אלו יאושרו ע"י הועדה הנ"ל. 

 ובבעריכת ניסוי בבעלי חיים, על החוקר לשקול את הטעמים הבאים: יש לדאוג שהטיפול בחיות יהיה תמיד הט

חיות בשמירה נאותה, מזעור של הכאב וטיפול אנושי  ביותר האפשרי ושהסבל הנגרם לחיות יהיה קטן ככל האפשר.

אותו מעבדה דורשים שיפוט מקצועי ומדעי המבוסס על ידיעת הצרכים, הן הכלליים של כל זן, והן הייחודיים ל

עבדה אין לבצע ניסוי בחיות מ סוי שלהם.הטיפול הנכון בחיות הנימחקר או הדגמה. החוקרים הם האחראיים על 

וצאות מבלי לשקול את הערך המדעי שהניסוי עשוי להניב. לא יבוצעו ניסויים בבעלי חיים כאשר ניתן להגיע לת

יות, דומות בדרכים אחרות. אם הימנעות מניסוי בבעלי חיים אינה אפשרית יש להשתמש במספר הקטן ביותר של ח

 ינה כלתר בסולם הפילוגנטי המאפשר את ביצוע המחקר )לצורך מסמך זה חיית ניסוי השתהיינה בדרגה הנמוכה ביו

מבנים נאותים וציוד תקין ת ומשמשת לצרכי מחקר או הוראה(. חיה בעלת חוליות המופרדת מסביבתה הטבעי

ש ם שיכל האנשיחשובים לאחזקה נאותה של חיות מעבדה, אולם חשובים יותר הם שיקול הדעת והדאגה הכנה של 

ר כדי למלא אחר הכללים שהוזכרו וכדי לעמוד בדרישות החוק ובתנאים לקבלת קרנות מחקלהם מגע עם חיות. 

ור שימוטלת על כל המשתמשים בבעלי חיים החובה לקרוא את הנהלים וההנחיות הללו ולאשר בחתימתם על טופס א

 הניסוי את ההתחייבות לפעול על פיהם.

 :תנהלים וביקור -מחקר בחיות 

 :עקרונות

 א.  לא ייערכו ניסויים בבעלי חיים אלא על פי הוראות תקנון זה.  

 ת ם )ועדחיי ניונית לפיקוח על הניסויים בבעליב.  ביצוע ניסוי בבעלי חיים מותנה באישורו מראש ע"י הועדה הטכ

 סויים יו"ר הועדה לני עג"מ חתום הן ע"ירכזת . יש להעביר העתק של אישור האתיקה להאתיקה, בעלי חיים(     

 בבעלי חיים בטכניון והן ע"י הוטרינר אחראי בית החיות.      

 האחריות על שמירת הנהלים במהלך הניסוי מוטלת על החוקר הראשי. עליו להבטיח שהחוקרים והטכנאים  ג. 

  .בעלי חיים ,מתאימה ועליו מוטלת חובת הדיווח לועדת האתיקההעובדים עם החיות הינם בעלי הכשרה      

    םעכל העובדים המשתתפים במחקר בבעלי חיים ישתתפו בקורס המוקדש לנושא אשר יינתן בפקולטה לרפואה פ ד. 

 בשנה. עובדים חדשים יירשמו לקורס הקרוב ביותר לתאריך תחילת עבודתם.      

  יעוץ ת מבצעי הניסויים ביהניסויים והטיפולים יבוצעו תחת פיקוחו של וטרינר מורשה אשר יעמוד לרשו כל ה. 

 והדרכה וידאג לבריאותן ורווחתן של החיות.      

 ים. שימוש בבעלי חיים למטרות הוראה יהיה מותר אך ורק לאחר קבלת אישור לכך מועדת האתיקה, בעלי חי  ו. 

  ית או ית, מקומרדמה כללניסויים בחיות העלולים לגרום לכאב, סבל או אי נוחות וכן כל סוגי הניתוחים, יבוצעו בה  ז. 

 אלחוש מתאים אחר בהתאם לשיטות וטרינריות מקובלות.      

 ח. ביצוע ניסוי מכאיב תוך הרפיית שרירים מרכזית או היקפית אסור אלא בליווי הרדמה כללית. 



 

 

 

 
 שה. ורטרינר המולחיות בתהליך החלמה מניתוח צריך להינתן טיפול למניעת כאב. לשם כך יש להתייעץ עם הו ט. 

  מים ורק לאחר שכל שאר האמצעים שאינם גור סון למשך הזמן הקצר ביותר האפשריייעשה שימוש באביזרי רי  י. 

 למצוקה כה רבה נדחו או הוכחו כבלתי יעילים.      

  כמות מ 10%יא. ניתן לבצע דימום בכמות קטנה לצרכים דיאגנוסטיים ללא צורך באלחוש. במקרה דימום מסיבי )עד 

   ו טרמינלי יש להרדים את בעל החיים טרם אשבועות(,  8 -הדם הכללית ובתכיפות שאינה עולה על אחת ל     

 הדימום.      

 ומתו. י -מום אשר אינו ניתן לתיקון כאב כרוני, אי נוחות ממושכת או  יב. בעלי חיים אשר יסבלו

   ם חות כואבת והמהירה ביותר האפשרית ובהתאיג. המתת בעלי חיים צריכה להיעשות ע"י עובד מיומן בצורה הפ

 אה נהלי עבודה עם חיות מעבדה. ר -לאחת מהשיטות המקובלות. לפירוט חלקי של השיטות      

 יד. המתת בעלי חיים לאחר ניסוי בהרדמה כללית תבוצע ככל האפשר בטרם שובם להכרה. 

 ועדים ותיהן בשקיות פלסטיק ולהבאתן למקומות המיטו. בתום הניסוי על החוקר לדאוג להמתת החיות, לאגירת גופ

  וסמך בעל לכך. הפגרים יאוחסנו בהקפאה בבית החיות במקררים המיועדים לכך, וייפונו לפי הצורך ע"י גורם מ     

  חסנו במקררים נפרדים המסומנים בסימון המקובל אקטיביים יאו-שיון ממשלתי מתאים. פגרים ופסולת רדיויר     

 קטיביים וייפונו לפי הצורך באחריות פס"ק טכניון.א-עבור חומרים רדיו     

  אות טז. מסירת מידע אודות שימוש בחיות ניסוי לרבות אודות העקרונות, המדיניות, הכללים, וההנחיות וההור

 יים חי המעשיות, וכן אודות השימוש בפועל בבעלי חיים בטכניון, ייעשה בתיאום יו''ר ועדת האתיקה לבעל     

 בטכניון, ווטרינר הטכניון, או דובר הטכניון.      

 ל או ע לשלויז. כל ניסוי כפוף להוראות כל דין בישראל ואין בעקרונות, במדיניות הכללית ובהוראות המעשיות לביצו

 הליו, נלגרוע מהוראת כל דין. ידיעת הדין הינה נחלתו של כל משתמש ואיש מלבדו לרבות לא המוסד או מי ממ    

  .מנושאי התפקידים בו ו/או מעובדיו, איננו נושא באחריות לאי ידיעת המשתמש בהוראת כל דין    

 

 :גורל חיות אשר לא ישמשו יותר לניסויים

 ומתו. י –עקב הטיפולים שעברו ישנו חשש שיהוו סכנה לסביבתן  אוא. חיות שאינן בריאות 

 ם:ב. חיות בריאות אשר לא ישמשו יותר לניסויי

 י צער בעל . עכברים וחולדות יומתו, אלא אם כן תמצא אפשרות להעבירם לגני חיות תוך שמירה על הוראות חוק1ב.    

 חיים.            

 ומתו. י –. חתולים וכלבים, ייעשה מאמץ למצוא להם גוף מאמץ בזמן סביר, אחרת 2ב.    

  קלט שר עם רשות שמורות הטבע כדי לבדוק אם יוכל להי. לגבי פרימאטים, חובה על הועדה הפנימית להתק3ב.    

 יומתו.  –במסגרת הולמת, אחרת            

 . חיות אחרות: על פי המצוין בסעיפים א,ב,ג בהתאמה. 4ב.    

 

 :ועדת האתיקה הטכניונית לשימוש בחיות מעבדה

 עדה זווור מועדת האתיקה, בעלי חיים. כל הניסויים בהם יש שימוש בחיות, כולל מעבדות הוראה, חייבים לקבל איש

ות כולל החזקת החי יסוים בבעלי חיים, במסגרת כל פעילות טכניונית שהיא,נ –אחראית על יישום חוק צער בעלי חיים 

תקני סמכות הועדה כוללת ניסוח הנחיות להחזקה, טיפול, שימוש והמתה של חיות, וכן פיקוח על מוהטיפול בהן. 

 לת לפיהועדה פועבטכניון.  ון והוצאת אישורים לעריכת ניסויים בחיות במסגרת המחקר וההוראההחזקת החיות בטכני

 (. NIHהכללים של המועצה הארצית, וגם על פי כללי מכוני הבריאות הלאומיים של ארה"ב )

 באופן מפורט, תפקידי הועדה כוללים:

לי ם בבעועצה"(, וגורמי ממשל הנוגעים לניסוייייצוג הטכניון בפני המועצה הארצית לניסויים בבעלי חיים )"המ .א

 חיים.

 הבטחה של הפעלת הנוהל לשימוש נכון בבעלי חיים בטכניון. .ב

 פיקוח על המתקנים המשמשים להחזקה ולניסויים בבעלי חיים. .ג

 אישור בקשות לשימוש בבעלי חיים. .ד



 

 

 

 
 

 ון.קשר עם הציבור באמצעות דובר הטכניון בכל הנוגע לשימוש בבעלי חיים בטכני .ה
לי קורס בשיטות עבודה עם בע העמדת דיווח תקופתי למועצה בשם הטכניון, כנדרש בחוק, על הבקשות שאושרו. .ו

סקירת תכניות פקולטיות או  ומתן אישורים לעובדים לאחר הכשרתם בהתאם להוראת המועצה הלאומית. חיים

 ה.לאחזקה או עבודה עם חיות מעבד טכניוניות לשימוש בבעלי חיים, לרבות תוכניות לשינוי או בניית מתקנים
י ם בבעלועדת האתיקה, בעלי חיים, תכלול נציגים )אחד או יותר( של כל היחידות בהן נערכים ניסויי :הרכב הועדה

ים ניסוילחיים. כמו כן תכלול הועדה את הרופא הוטרינרי של הטכניון, איש סגל אחד שעבודתו בטכניון אינה קשורה 

טן קשאינו קשור לטכניון ביחסי עובד מעביד. מספר חברי הועדה )כולל היו"ר( לא יהיה  בבעלי חיים וחבר אחד

 משישה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


