
                                                                 

 

 

  תוכנית המחקרתנאי השתתפות ב

 

 בתחום הרפואה המשלימה"( המכללה: "להלן) מ"מכללת רידמן בעשל  ת המחקרוכניותמסלול תיאור כללי של  .א

 "(התכנית: "להלן)

 :להלןכמפורט עיקריים תוכנית המחקר מורכבת משני שלבים  .1

ואשר  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שתקבע על ידי המכללה םתיאורטיי תכנית לימודים –שלב תיאורטי  1.1

תיעוד רפואי ונושאים , אתיקה מקצועית, רפואה מערבית, סטטיסטיקה, שיטות המחקר, בין היתר, תכלול

נתונים , אסוף מידעישתתף בקבוצת מחקר אשר ת המשתתף. נוספים כפי שיקבעו על ידי המכללה מעת לעת

 .וחומרים נוספים בתחום שאלת המחקר

  .מעשיים -יםקליני םייתערוך ניסו ,בין היתר, בקבוצת מחקר אשר השתתפות  –שלב מעשי  1.1

 תנאים כלליים .ב

כפי שיהיו ונהליה  תקנוני המכללה, המפורטים בטופס זהפופה ומותנית בתנאים בתכנית המחקר כ השתתפותה .1

 .מעת לעת

 ,חליםלכללי אתיקה ה, תאמה מלאה לכל דיןיעשו בה על פיה בתכנית וקיום התחייבויות המשתתףההשתתפות  .1

 .ולכללי המכללה והנחיותיה, ככל שיחולו

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי הכל ,ם מעת לעתאו לשנות/את תנאי הקבלה לתכנית ו המכללה רשאית לקבוע .3

המשתתף מתחייב להמציא למכללה על פי דרישתה את כלל המסמכים והתעודות המעידים על עמידתו בתנאי  .4

, או התומכים בהצהרות והתחייבויות המשתתף במסגרת התכנית והגשת המועמדות לתכנית/הקבלה לתכנית ו

 .'אישור לימודים וכיוב, לדוגמה

ולהעביר למכללה את תוצאות  'אנספח ות בלהשלים ולבצע את כלל הבדיקות המפורטמחויב  המשתתף .5

 ."(המועד להמצאת תוצאות הבדיקות: "להלן)המעשי טרם תחילת השלב משבועיים ד ולא יאוחר הבדיקות ע

 .האמורותהרפואיות להשתתף בתכנית על בסיס תוצאות הבדיקות מ משתתףהמכללה תהא רשאית לפסול 

באילו לרבות , הרפואי ו על שינויים במצבועם היוודע ל לדווח למכללה באופן מיידי ובכתב מידעל המשתתף  .6

או בתוצאות /ומהנושאים אשר פורטו בהצהרת הבריאות עליה חתם והמצורפת לטופס הגשת המועמדות 

 .האמורותהרפואיות הבדיקות 

קיום בות שעלול להשפיע על שינוי בנסיאו /עניין ולדווח למכללה באופן מיידי ובכתב על כל על המשתתף  .7

 .בתכנית או השתתפותו/ו התכניתעל פי  תחייבויותיוה

לקדם את המוניטין של המכללה ושמה הטוב , לייצג את המכללה על הצד המקצועי והטוב ביותרעל המשתתף  .8

 .או שמה הטוב של המכללה/או מחדל אשר עלול לגרום לפגיעה במוניטין ו/ולא לעשות כל מעשה ו

המטופלים וכן כל גורם אחר , סגל ההוראה, לקבוצת המחקר חבריו, על המשתתף לנהוג בעמיתיו ללימודים .9

 .נימוס ומקצועיות, אדיבות, ארץ ךהמעורב בתכנית בדר
 

על פי שיקול דעתה , או לבטל את התכנית בכל עת/להשהות ו, להפסיק, המכללה תהא רשאית שלא לפתוח .11

לוחות , מטרותיה, תכניה, את התכנית, לעתמעת , או לשנות/המכללה תהא רשאית לקבוע ו, כמו כן. הבלעדי

 .הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי', וכיובהזמנים של התכנית 



                                                                 

 

או /וכן תהיה רשאית לשנותם  ו' וכיובקבוצת המחקר , מקום המחקר, תקבע את שאלת המחקרהמכללה היא ש .11

 . לקבוצת מחקר אחרת הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי המשתתףלהעביר את 

ה על פי שלביה השונים ובכלל זה לבצע את כל ובמועד הבמלואלבצע ולהשלים את התכנית  המשתתףעל  .11

מבחנים ויתר המטלות אשר יוטלו עליו במסגרת התכנית בלוחות זמנים שיקבעו , מחקרים, משימות, העבודות

 . בתכנית

. ת התכניתמחקרים וכן יתר הפעילויות במסגר, הרצאות, בכלל השיעורים החובת נוכחות מלא קיימת .13

 צוות ההוראה מראש בדבר היעדרותלידע את  המשתתףעל . המכללה לנהלי בהתאםהיעדרויות מותרות 

 למחליף לדאוג המשתתף על ,שאושרה מראש על ידי המכללה בחלק המעשי היעדרותבמקרה של . מתוכננת

 . עבורו

וכן עמידה , התחייבויות, משימות, המעבר מהשלב התיאורטי לשלב המעשי מותנה בהשלמת כלל המטלות .14

והכל לשביעות רצונה "( משימות השלב התיאורטי: "להלן)בהצלחה בכלל המבחנים ותנאי השלב התיאורטי 

האם התקיימו כלל התנאים הנדרשים לשם  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,המכללה תקבע. המלא של המכללה

 .מעבר לשלב המעשי

היה . במועד ובזמן קודם לתחילת השלב המעשי לב התיאורטימשימות השלבצע ולהשלים את כל  המשתתףעל  .15

להשתתף בשלב המעשי עם  לא יהיה זכאי המשתתףאת משימות השלב התיאורטי הרי ש לא ישלים המשתתףו

 זכאי להשתתף בשלב המעשי של הקבוצה הבאה הובמקרה כאמור יהי ביצע את השלב התיאורטיהקבוצה בה 

שלים את ילא  המשתתףה והי. של אותה קבוצה השלב המעשי של תחילתו בכפוף להשלמת המשימות טרםוזאת 

 ,המכללה תהא רשאית להחליטשמשימות השלב התיאורטי טרם תחילת הקבוצה הבאה את השלב המעשי הרי 

להחזר לא יהיה זכאי  המשתתףבתכנית ובמקרה כאמור  על סיום השתתפותו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי

 .להתשלום כלשהו מאת המכל

או למי /עביר למכללה והמטלות ויתר המשימות שי, הדוחות, הפרטים, כל הנתונים מתחייב כי המשתתף .16

מצהיר  המשתתף, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. מדויקים ואמינים, מטעמה במסגרת התכנית יהיו נכונים

ם וההשלכות העלולות להיות מחקר והניסויים הקלינייההדיוק והאמינות במסגרת תכנית  כי ידועה לו חשיבות

גיש למכללה במסגרת התכנית דוחות הכוללים מידע ימלא וימתחייב כי  הואועל כן  ,למידע שאינו נכון או מדויק

 .מדויק ואמין בלבד

 . לציית ולמלא אחר הוראות צוות ההוראה והליווי המקצועי במסגרת התכנית המשתתףעל  .17

אף לאחר והשלב המעשי מתחייב להשלים את המחקר  המשתתףת יחד עם זא. השלב המעשי אמור לארוך כשנה .18

 .פרק זמן זה ועד להשלמת המחקר כפי שיקבע על ידי המכללה
 

 תמורה .ג

 בתכנית תהשתתפו דמי, דמי הרשמה, י ההנחיות והנהלים"המתחייב עפ במועד, למכללה לשלם המשתתףעל  .1

 ישלם, האמור למרות אם"(. התמורה: "להלן) המכללה קביעתי "ככל שנדרשים כאלה עפ נוספים ותשלומים

 .וריבית הצמדה לרבות, בפועל ישלם בו למועד העדכני הסכום זאת על פי יעשה, באיחור למכללה המשתתף

ולא יעשו כן  עבורו לשלמם התחייבו אחר גורם או עבודה שמקום סכומים על גם תחול המשתתףשל  התחייבותו

 . י ההנחיות והנהלים"במועד המתחייב עפ

 

 



                                                                 

 

 

 את להפסיק רשאית המכללה תהא, ובמועדם במלואם כלשהם תשלומים ישלם לא מסכים כי אם המשתתף .1

שצעדים אלה  מבלי ,התכנית במסגרתמתן שירותים שהינה מחויבת לתת לו  לעכבאו /ובתכנית  השתתפותו

י כל "בכל זכות הקיימת למכללה עפאו /ו התכניתהסכומים המגיעים לה עבור  למכללה את לשלם בחובתו יפגעו

 .דין לגבות את כל המגיע לה

 ואות פוטרים אינם מעניקה שהמכללה אישור כל או/כל תעודה ו קבלתש ול ידועמצהיר כי  המשתתף .3

 .האישור או/התעודה ו מתן בעת קיים למכללה ושהיה שולם בפועל חוב שלא כל לתשלום מהאחריות

כרטיס  של במספרו כל שינוי על למכללה להודיע מתחייב הוא, אשראי כרטיסאמצעות ב שלםי המשתתףהיה ו .4

ימסור למכללה  המשתתףהיה ו. למכללה התמורה תשלוםמלא של  לפירעוןוזאת עד  ביטולו על או האשראי

 המשתתףהמחאות הרי שמובהר כי במסירת ההמחאות למכללה אין כדי להוות תשלום של התמורה על ידי 

 .אלא אמצעי בלבד להקלת הגביה ותשלום מלא של התמורה יהיה בכפוף לפירעון ההמחאות במלואן ובמועדן

 יחויב אשראי עסקת ביטול על.  מהבנק הוחזר/ בוטל/ שחזר שיק כל על ₪ 15 של בסך בעמלה יחויב המשתתף

 .המאושר ההחזר/ הביטול מסך 1.5%-ב המבטל המשתתף

 
 

 הפסקת לימודים/ביטולים .ד

הגשת טופס שתחילתם במועד  ימים 14השתתפותו בתכנית בתוך או /מועמדתו ויהא רשאי לבטל את  המשתתף .1

. (השלב התיאורטי) ימי עסקים טרם תחילת הלימודים 7ובלבד שהודעת הביטול נתנה לפחות  המועמדות

 .הרשמה דמי בניכוי לנרשםהתמורה  תושבבמקרה של ביטול כאמור 

 לעיל 1 בסעיף הנקוב המועדלאחר  הביטולאו להפסיק את השתתפותו בתכנית /לבטל ורשאי יהא  המשתתף .1

 .חלקהאו /ו התמורה השבתל זכאי יהא לא כאמור במקרה אולם

 ציוןחייב להודיע למכללה בכתב על החלטתו תוך  ,מכל סיבה שהיא ,השתתפותוהמחליט להפסיק את  נרשם .3

 .כביטול תיחשב לא טלפונית הודעה. במכללה בכתב ההודעה קבלת יום הוא הקובע המועד. מפורטת סיבה

 ,רפואיותהתוצאות ה בגין המכללה ידי על בתכנית המשתתף של השתתפותואו סיום /ו ביטולשל  במקרה .4

סך  המכללה תשיב למשתתף ,נמסרו למכללה טרם המועד להמצאת תוצאות הבדיקותוהתוצאות הרפואיות 

 . ההשתתפות בתכנית מדמי 51% -ל  השווה

הרפואיות והתוצאות תוצאות מכללה בגין הבתכנית על ידי ה המשתתףבמקרה של ביטול השתתפותו של  .5

המשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי  ,נמסרו למכללה לאחר המועד להמצאת תוצאות הבדיקותהרפואיות 

 .כלשהו

לא  המשתתףבתכנית עקב כל סיבה אחרת  המשתתףהשתתפותו של  או הופסקה/ובוטלה  ומקרה אחר ב בכל .6

  .או חלקה/יהא זכאי להשבת התמורה ו

 .סיבה שהיא מובהר כי בכל מקרה דמי ההרשמה אינם ניתנים להחזר מכל .7

, ו כל הנחה א/ו  למלגה הזכאות את מבטלת, מכל סיבה שהיאבתכנית  ,השתתפות הפסקתאו /מובהר כי ביטול ו .8

או /ביטול ו ביצוע במעמד תבוטל או הנחה/ו המלגה .המשתתף של זוכה חשבונו שבה,  ככל שניתנה אם ניתנה

 .רטרואקטיבי באופןאך תחול  ההשתתפות בתכנית הפסקת

 
 

 



                                                                 

 

 

 

 סודיות .ה

סודיות מלאה ומוחלטת בקשר  לעוללא הגבלת זמן לשמור , באופן בלתי חוזר, מתחייב בזאת המשתתף .1

תוצאות , מהות המחקר, לרבות שיטת המחקר, למחקרים שיערכו בתכניתאו /ו, כהגדרתן להלן, המצאותל

או /או להעתיק ו/להשתמש ו או/וולא לנצל "( הסודי המידע: "להלן) 'זהות משתתפי המחקר וכיוב, המחקר

, או בעולם/התאגדות או ישות משפטית בארץ ו כלבאחר או לגורם כלשהו  דםאלכל , שהיא ורהצלהעביר בכל 

ללא הסכמת  ההמצאות את המידע הסודי או חלקו, בתמורה לאשבתמורה או , בין במישרין ובין בעקיפין

 .על בסיס פרטני (נתןיככל שת, אשר תינתןהסכמה )המכללה מראש ובכתב 

להיחשף  שר כי ידוע לו שחלק מהמידע אליו הוא עלולומא מצהיר המשתתף, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .1

או משתתפים במחקרים /ומטופלים של ורפואי מידע אישי  הינו ,לרבות אגב השלב המעשי, במסגרת התכנית

אישי  עכל מידלשמור  מצהיר ומתחייב המשתתף .יהנתון תחת חיסיון רפואזהו מידע  ,בין היתר, ובניסויים וכי

בסודיות  ,כאמור של מי ממשתתפי הניסויים והמחקריםמידע העלול להוביל לזיהוי כל או /וכאמור  ורפואי

כמתחייב על הכל שימוש במידע כאמור אלא במסגרת התכנית ולעשות כל או /לחשוף ואו /לא לגלות וומוחלטת 

 .פי התכנית

או ביטול התכנית מכל סיבה /יישארו בתוקף לזמן בלתי מוגבל גם לאחר סיום ולסודיות  המשתתףיבויות התחי  .3

 .שהיא

 
 

  קניין רוחני .ו

בתכנית , לרבות בזכויות הקניין הרוחני, הבעלות המלאה והבלעדית, במישור היחסים שבין המכללה לנרשם .1

התיעוד , הצעות המחקר, לרבות בכלל המסמכים שיערכו ויכתבו במסגרתן, ותכניות המחקר שיערכו במסגרתה

, או אחרים/די המשתתף לבדו ובין שנערכו על י, "(התכנים: "להלן)וכן המוניטין הנלווה אליהם , בנוגע אליהם

 . יהיו שייכים למכללה באופן בלעדי ומלא

על פי שיקול , לבד או עם אחרים, או לתקן את התכנים האמורים/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות ו/המכללה ו .1

את התכנים או , בכל אמצעי, תהא רשאית המכללה לפרסם, בכלל זה. דעתם הבלעדי ולנהוג בהם מנהג בעלים

 . הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך ציון שמו של המשתתף או ללא, םחלק

בין שההמצאה , על כל המצאה או תגלית, באופן מיידי ומלא מעת לעת, המשתתף מתחייב ליידע ולגלות למכללה .3

או התגלית הינן מוצר או תהליך ובין שהיא שימוש חדשני בהמצאה או בתגלית קיימת ובין שהיא תוצאת מחקר 

מכונה וכל תוצאת , מתקן, תרכובת כימית, הרכב של חומרים, פיתוח, שיטה, טכנולוגיה, לרבות ידע, חשיתמו

בין אם התגלו על ידי המשתתף לבדו או עם אחרים , בין שהינה כשירת רישום כפטנט ובין שלא, מחקר אחרת

 "(.  המצאות: "להלן)

לרבות זכויות , י כל ההמצאות וכל הזכויות בהןוכ" כהמצאת שירות"המשתתף מסכים כי כל ההמצאות יחשבו  .4

המכללה תהא רשאית לעשות בהמצאות כל . יהיו קניינה הבלעדי של המכללה, קניין רוחני המוקנות בגינה

המשתתף לא יהיה . פרסומי או מסחרי והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין שמחקרי, תמצא לנכוןששימוש 

לעניין כל דין רלוונטי והוא , בין היתר, המצאות כאמור וזאתהאו /ן התכנים ואו תשלומים בגי/זכאי לתמלוגים ו

 . פיצוי או תמורה בקשר לכך, או בעתיד על כל תביעה לכל זכות/מוותר בזאת ו

או מי מטעמה כויתור של המכללה על איזו מזכויותיה בקשר עם /לא יראו בשום התנהגות של המכללה ו .5

 . ה נעשה במפורש ובכתבאלא אם ויתור המכלל, ההמצאות



                                                                 

 

 

המשתתף ממחה בזאת למכללה או לנציגיה וככל , במקרה בו על פי דין ההמצאה תיחשב המצאתו של המשתתף .6

וכן יבצע בעתיד את כל , הבעלות והאינטרסים באותן המצאות, הנדרש מתחייב להמחות בעתיד את כל הזכויות

י להמחות את ההמצאות כאמור למכללה או בכד( כולל חתימה על מסמכים מתאימים)הצעדים הנדרשים 

 . לנציגיה ומכיר בבעלותה הבלעדית של המכללה בהמצאות האמורות

יבצע וישלים את כל הפעולות והמסמכים לטובת , במידת הצורך, המשתתף, לאורך תקופת התכנית ולאחריה .7

בין אם , ת בכל ההמצאותביצוע ההמחאה למכללה או לנציגיה ולסייע למכללה לקבל זכויות בלעדיות ומוחלטו

סוד מסחרי או כל הגנה משפטית ישימה אחרת ולהגן כאמור עבור כל הפרה , סימן מסחר, על ידי רישום כפטנט

הוראות סעיף זה יחולו גם על כל פריטים שעלולים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים או . על ידי צד שלישי

 .   סימני מסחר

 .ד מעביד בין המכללה לבין המשתתףאין באמור כדי ליצור יחסי עוב .8

 .או ביטול התכנית מכל סיבה שהיא/יישארו בתוקף לזמן בלתי מוגבל גם לאחר סיום ו המשתתףיבויות התחי .9

 
 

 אחריות המכללה .ז

באחריות  וישאילא  או מי מטעמה/המכללה ו. המשתתףשל ו הבלעדית על אחריות הינה השתתפות בתכניתה .1

 .ההשתתפות בתכניתאו בקשר עם /עקב ואו למי מטעמו /ו לנרשםנגרם או ייגרם אשר לכל נזק 

 המשתתףכלפי  םאחראי או מי מטעמה/המכללה וכי על ידי רשות מוסמכת היה ויקבע , מבלי לפגוע באמור לעיל .1

בין  ,תכניתעם הבקשר  המשתתףאו כל מי מטעמי /כלפי ו או כל מי מטעמה/המכללה והרי שאחריותה של 

לגובה עלות מוגבלת עד  אתה, מכל סיבה שהיא, או דרישה/או טענה ו/או עילה ו/מכל תביעה ו כתוצאה ,היתר

 ,או לכל מי מטעמו/ו לנרשםאו בעקיפין /שנגרם במישרין ושא בכל נזק תילא המכללה . ההשתתפות בתכנית

 .בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל

 

 שונות .ח

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי ,מעת לעת, המכללה תהיה רשאית לעדכן טופס זה .1

 .או ביטול לטופס זה או תנאיו לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת המכללה/או תיקון ו/כל שינוי ו .1

על  םונחת, במפורש בכתב העשנ לא אם הויתורא הו מזכויותילכויתור על איא תיחשב המכללה להתנהגות של  .3

או נוספת אלא כמפורט במפורש בכתב /או הפרה אחרת ו/אין בויתור כאמור כדי להוות ויתור על זכות ו .היד

 .כאמור

או להמחות לאחר את זכויותיו על פי /אינו רשאי להעביר ו המשתתףההתקשרות על פי טופס זה הינה אישית ו .4

 .ובכתב ללא הסכמת המכללה מראש, בתכנית תובכלל זה את זכות ההשתתפו, טופס זה

 .בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה לשני המינים כאחדבטופס זה השימוש  .5

 .1113דצמבר : ליום תנאי ההשתתפות מעודכנים 


