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 מבוא. 1

 

. מצוינת אינה נמדדת לפי תוצאות המחקר בלבד. האוניברסיטה העברית שואפת למצוינות במחקר

שתתת על מובמחקר התנהגות ראויה . התנהגות ראויה במחקר  עלהקפדההיא תלויה במידה רבה ב

 סטנדרטים שמירה על ומחייבת, יושרה ושיתוף פעולה, חריותא, חופש, אמתעקרונות של ת לובימחוי

על כללים של האוניברסיטה ועל , חוקיםעל ,  המקובלים בקהילה הבינלאומיתמקצועיים ואתיים

 .כללים של גופים מממנים

 

  ראוי שתיעשה על ידייתעד הממחקר בין חברי הקהילהב התנהגות ראויה סטנדרטים שלהפצתם של 

בהדרכה ובניהול תכניות מחקר בכל ,  בהוראהדוגמא אישיתים שהמשמ, קרים בכיריםואקדמאים וח

גרעין משותף  לדי לתת ביטוי מפורש כזה ןהאוניברסיטה העברית אימצה תקנו, על אף זאת .הרמות

 . את כל עובדי המחקר באוניברסיטהמחייבים  הסטנדרטיםשל 

 

לים המפורטים לינהגו בהתאם לעקרונות ולכעובדי המחקר שלה סיטה העברית דורשת שכל האוניבר

; תכנון המחקר והגשת הצעות מחקר לגורמים מממנים: בותלר, םמחקר בתקנון זה בכל היבט של

 ף  של אחריםשיתו, מן פרסו,ן של תוצאות המחקר ייחוס; ניתוחם ושימורם, תיעודם, הפקת נתונים

 .ומיסחורן בהן

 

 

 לתואר מוסמך תלמידיהאורחיה ו, גמלאיה, עובדי האוניברסיטה העבריתהם עובדי מחקר 
בניהול מחקר או , בהגשת הצעות מחקר למימון, מעורבים בתכנון מחקרה ,ולתואר דוקטור

או /וכן כל אדם המנצל את משאבי האוניברסיטה ו, סחורויאו בהחלטות ביחס למ, בדיווחו
 .נשים המנויים לעילהמעורב במחקר עם מי מהא

 

 ה ובכל מקום שבו מופיע,גם לשון נקבה במשמע, בכל מקום בתקנון זה שבו מופיעה לשון זכר
 .ולהיפך, גם לשון רבים במשמע, לשון יחיד

 

 

 



 
 

 עקרונות. 2

 

  אמת2.1

 

 .יםהאנושיואת ההבנה הידע את ב יהרחישאפו ל מחויבים לחיפוש אחר האמת ויהיו עובדי מחקר

 

 ש חופ2.2

 

, מקצועיים,  בכפוף לאילוצים אתייםאך, השפעות זרות את מחקרם בלא יבצעועובדי מחקר 

 .סביבתיים וכספיים, חברתיים, משפטיים

 

 יותר אח2.3

 

ולכבודם של , לבטיחותם, במיוחד הם אחראים לבריאותם.  אחראים לכל היבטי מחקרםעובדי מחקר

 הפחתת ל,)לאשרבים במחקר ישירות ובין הם מעושבין (כל מי שעשוי להיות מושפע ממחקרם 

 .ולשמירה על איכות הסביבה, סבלםזעור יהשימוש בבעלי חיים במחקר ולמ

 

 מקצוענות. 2.4

 

 .תחום מחקרם המקצועיים הגבוהים ביותר המקובלים בסטנדרטים בהתאם לינהגו עובדי מחקר

 

  יושרה2.5

 

 את מחקרם ואת הם יציגו;  ללא פניות)שלהם ושל אחרים(נתונים וחומרים יעריכו  עובדי מחקר

של אחרים תרומתם תוך ציון , באופן שיאפשר בדיקה ודיון, מלאה ומדויקת, תוצאותיו בצורה הוגנת

 .למחקר

 

  שיתוף פעולה2.6

 

 מיומנויות  את פיתוחם שלועודדי בכירים עובדי מחקר. יבוצע מתוך חיפוש משותף אחר ידעמחקר 

,  בין עמיתיםונכונות לעזוראמון , וירה של פתיחותו איצירתבוגמא  דישמשווסטנדרטים מקצועיים ו

 את תרומתם של  וכבדיהם  .לאש משותף ובין מחקר מעורבים באלהשבין ,  ותלמידים מחקרעוזרי

רעיונות ל, תגליות מדעיותתרומתם שלהם לבוהם זכאים להכרה ראויה , אחרים ואת קניינם הרוחני

 . תרומה זוה עללהגנה ראויכן ו ,פיתוחיםלו



 

 

 

 כללים. 3

 

  מימון מחקר3.1

 

 בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי ונקטי נןמימול ה המגישים הצעות מחקר בבקשעובדי מחקר

יא מתוקצבת שההצעה מבוססת מבחינה מדעית ושה, לוודא שכל המידע הכלול בהצעתם מדויק ושלם

 .כראוי

 

אמצעי הזהירות הסבירים כדי לוודא שהמימון  בכל ונקט הזוכים במימון למחקרם יעובדי מחקר

 . ומלאאמיתימות באופן שכל חובות הדיווח מקויכדי להבטיח ו, משמש למטרה שיועד לה

 

עמוד בכל דרישותיו של הגוף המממן ובכל כללי האוניברסיטה העברית העוסקים מחקר ממומן י

 .מימון פנימי וחיצוני של מחקרב

 

 .המנויים בסעיף זהכללים ההחוקר הראשי באחריות לקיומם של ישא , במחקר משותף או קבוצתי

 

 ניגוד עניינים. 3.2

 

בלא עליהם להפעיל את שיפוטם המקצועי באופן עצמאי ו.  את מחקרם ללא פניותובצעי עובדי מחקר

 . על היבט כלשהו של מחקרםושיקולים זרים ישפיעש

 

 להטות ,או שעשוי להיראות כי יש בו, ין שיש בוכל עני בפני הוועדה לניגוד עניינים  יגלועובדי מחקר

 . על החלטות הנוגעות לניהול המחקרבאופן לא ראויאת המחקר או להשפיע 

 

להחלטות הוועדה לניגוד בהתאם ובמחקר  ניגוד ענייניםל גע בהתאם לתקנון בנוונהגי עובדי מחקר

 .מכוחועניינים שהוקמה 

 

  אילוצים אתיים3.3

 

עשוי להיות הרווחה של כל מי שעל הבטיחות ועל , האוטונומיהעל , הכבודל  ישמרו עעובדי מחקר

 .לאשהם מעורבים ישירות במחקר ובין שבין , מושפע ממחקרם

 



דרישות בהתאם לתנהל י ,בין שהוא מחקר קליני ובין שאינו מחקר קליני, מחקר המערב בני אדם

האוניברסיטה בעניין אתיקה  יכללבהתאם לעקרונות המקובלים בקהילה הבינלאומית ו, החוק

 כוחשהוקמו מקה ועדות האתישל   ובהתאם להחלטות במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

 .כללים אלה

 

ים יבינלאומעקרונות ה בהתאם לונהגימש בבעלי חיים במחקר תהשוקלים להשמחקר עובדי 

בעלי החיים המשמשים הפחתת מספר ,  חיפוש חלופות לשימוש בבעלי חייםהמקובלים המחייבים

זעור סבלם של בעלי י ומשימוש בחיה הנמוכה ביותר בסולם הפילוגנטי,  למינימום ההכרחיבניסוי

 .החיים המעורבים במחקר

 

 ס ביחהאוניברסיטה כללילבהתאם , תנהל בהתאם לדרישות החוקי מעורבים בעלי חייםבו שמחקר 

 ובהתאם לכללי םחות האתיקה שהוקמו מכובהתאם להחלטות של ועד, ביצוע ניסויים בבעלי חייםל

 .האוניברסיטה ביחס לטיפול נאות בבעלי חיים המעורבים במחקר

 

 וניםת תיעוד תוצאות המחקר ושימור נ3.4

 

מדויק , באופן ברור ,לרבות תוצאות ביניים, יו את מהלך המחקר ואת תוצאותותעדי עובדי מחקר

 נדרשת תקופה ארוכה יותר אלא אם כן, למת המחקרנים מיום הש ש10למשך יישמר תיעוד זה . ושלם

 .בחוק או בתנאי הגוף המממן

 

עמיתים ורשויות , שופטים אקדמיים סבירה של ה לפי דרישהזתיעוד יחשפו  עובדי מחקר

 .פרטיותעל כללים משפטיים ומקצועיים העוסקים בשמירה על סודיות ווזאת בכפוף ל, האוניברסיטה

 

  פרסום תוצאות3.5

 

 בכל אמצעי הזהירות ונקטיו, באחריות מלאה למחקר המפורסם תחת שמם ישאו י מחקרעובד

 :הסבירים כדי לוודא

 

ושאין בפרסום ,  כמדווחתוצאות המדווחות נתקבלוהש, שהמחקר בוצע כפי שהוא תואר. א

 .כלשהו מצג שווא

 

ות והטקסט התוצאות המדווח, ניתוחם ופירושם, הפקת הנתונים, שהרעיון למחקר ותכנונו. ב

הועתקו ממקור כלשהו ללא אישור שלא ,  הם של המחברים החתומים על הפרסוםהמפורסם

 .גניבת רעיונותב ושהפרסום אינו נגוע בפלגיאט או ,ללא ציון מפורש של המקור בפרסוםאו 

 



זכתה ) או אחרשל גורם מממן , מחקרשל עובד , אקדמישל עובד (שכל תרומה למחקר . ג

 .לייחוס מלא

 

המחקר או בהכנת  שהמחברים החתומים על הפרסום השתתפו כולם באופן פעיל בביצוע .ד

מקבל  ו שלו בפרסום חלקושכל אחד יכול לזהות את, כנוואת תכולם מכירים שהם , הפרסום

 .אין ייחוס של מחקר לאדם שלא השתתף בו כאמורשו, עליו אחריות אישית לדיוקו

 

 

  קניין רוחני ומסחור3.6

 

 .ניינם הרוחני של אחרים יכבדו את קקרחעובדי מ

 

,  של האוניברסיטהליםכל בהתאם לינהגולנצל או למסחר את מחקרם ,  המבקשים לפתחקרחעובדי מ

 . בניצול המצאות ופטנטים ובקשרים בין חברי סגל אקדמי וגורם עסקיים העוסקכלליםלרבות 

 

 

 התנהגות לא ראויה במחקר. 4

 

 . עלולה להיחשב התנהגות לא ראויה במחקרפורטים בתקנון זהמ ההפרה של העקרונות או הכללים

 

התנהגות לא ראויה במחקר הינה עבירת משמעת הכפופה לתקנון המשמעת של העובדים האקדמיים 

ותקנון המשמעת של העובדים , תקנון המשמעת של תלמידי האוניברסיטה, של האוניברסיטה

 .המנהליים של האוניברסיטה
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