
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ד' תמוז תשע"ט  ראשון יום
 2019יולי  07

 
 האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה על מנת לבצע מחקר במסגרות ובשירותים השונים הניתנים

 לאנשים עם מוגבלות שכלית בגילאי לידה עד זקנה 
 

ר שיבצע פעילות  מחקרים העוסקים באיסוף נתונים מאוכלוסיות הבאות נדרשים להציג אישור משרד הממשלה הרלבנטי. חוק 
האתיקה וישא באחריות הנלווית לכך, מחקרית ללא אישור זה פעל בניגוד לחוקי נהלי המשרדים הממשלתיים ובניגוד לחוקי 

 ת שירותים אסור לאפשר לחוקרים לאסוף נתונים ללא אישורים אלהלמנהלי בתי הספר, לשכות הרווחה והמסגרות הנותנו 

 .ים המתאימים מהגורם הרלבנטימענק קרן שלם מותנה בהצגת האישור

 : על מנת לדעת למי יש לפנות על מנת לקבל את האישור יש להתייחס לקריטריונים הבאים
 א. אוכלוסיית המחקר
 ב. השירות/המסגרת 

 ג. כיצד מאותרת האוכלוסייה
 

ל אישור משני בהבנה למי על החוקר לפנות על מנת לקבל אישור. שימו לב, לעיתים יש לקב צורפת מסייעתהטבלה המ
 .גורמים שונים

חשוב לציין כי מתן האישור לעריכת המחקר אינו מחייב את המשרד הרלבנטי לסייע באיתור אוכלוסיות המחקר. חובת  
 !האיתור הינה על החוקר בלבד

הן  מוגשת כשירות בלבד לחוקרים. ההנחיות המדויקות מפורסמות במשרדי העבודה והרווחה, הבריאות והחינוך ו טבלה זו
 .התקפות

קרן שלם אינה אחראית על תוכן הקישורים ועל שינויים במיקומם. קישורים אלה ניתנים כשירות בלבד ועל החוקר לוודא  
על נושאי התפקידים במשרדים השונים האמונים על מתן האישורים. על  שאכן הינם נכונים, כמו כן, קרן שלם אינה אחראית 

 .ך לתת את האישור לביצוע המחקרהחוקר לוודא שאכן נושא התפקיד מוסמ

 רש לקבל אישור ממי נד כיצד מאותרת האוכלוסיה  אוכלוסיית המחקר  סוג המסגרת 

מעונות יום  
 שיקומיים 

 0-3גילאי 

הנמצאים   3-0פעוטות בגילאי  
 במעונות יום שיקומיים 

באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהם  
שוהים הפעוטות  או באמצעות פניה  

העירונית  למחלקת  הרווחה  

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 

 ובנוסף
,  הילד ושיקומו המחלקה להתפתחות  אישור 

 משרד הבריאות 

  0-3הורים  לפעוטות בגילאי 
הנמצאים במעונות יום  

 שיקומיים 

באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהם  
שוהים הפעוטות  או באמצעות פניה  

 למחלקת  הרווחה העירונית 

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 

 ובנוסף
,  ומו המחלקה להתפתחות הילד ושיק אישור 

 משרד הבריאות 

אנשי צוות במעונות יום  
 שיקומיים 

באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהן  
שוהים הפעוטות או באמצעות פניה  

 למחלקת  הרווחה העירונית 

תים  יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירו
 החברתיים 

 ובנוסף
,  המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו אישור 

 משרד הבריאות 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 רש לקבל אישור ממי נד כיצד מאותרת האוכלוסיה  אוכלוסיית המחקר  סוג המסגרת 

גנים ובתי ספר  
שעות הבוקר  ב

 בלבד 

הנמצאים   3-21ילדים בגילאי 
במסגרות החינוך בשעות  

 בלבד  הבוקר 
 

 באמצעות פניה לבתי הספר 
 או למחלקת החינוך העירונית 

 המדען הראשי של משרד החינוך
 

  3-21אי ילדים בגיל הורים ל 
מצאים במסגרות החינוך  הנ

 בלבד  בשעות הבוקר
 

 באמצעות פניה לבתי הספר 
ך העירונית נוחיאו למחלקת ה  

 המדען הראשי של משרד החינוך
 ובנוסף

הנמצאים במסגרות  אנשי צוות 
  3-21לילדים בגילאי החינוך  

 בלבד  בשעות הבוקר

 באמצעות פניה לבתי הספר 
 או למחלקת החינוך העירונית 

אשי של משרד החינוךן הרהמדע  
 

גנים ובתי ספר  
בשעות הבוקר  

וביום שהות  
 ארוך 

 3-21גילאי 

הנמצאים   3-21לאי גיב  ילדים
במסגרות החינוך בשעות  

 וביום שהות ארוך  הבוקר 
 
 
 

 באמצעות פניה לבתי הספר 
 או למחלקת החינוך העירונית 

 המדען הראשי של משרד החינוך
 ובנוסף

וחה והשירותים  יחידת המחקר של משרד הרו 
 החברתיים 

  3-21ילדים בגילאי הורים ל 
הנמצאים במסגרות החינוך  

וביום שהות    רבשעות הבוק 
 ארוך 

 
 

 באמצעות פניה לבתי הספר 
 או למחלקת החינוך העירונית 

 המדען הראשי של משרד החינוך
 ובנוסף

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 

הנמצאים במסגרות  אנשי צוות 
  3-21לילדים בגילאי החינוך  

וביום שהות    בשעות הבוקר
 ארוך 

 

 באמצעות פניה לבתי הספר 
לקת החינוך העירונית או למח  

 המדען הראשי של משרד החינוך
 ובנוסף

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 

 תנועות נוער 
ילדים עד גיל  

18 

 באמצעות פניה לתנועות הנוער     ילדים הנמצאים בתנועות הנוער
או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  

 העירונית 

 וךהמדען הראשי של משרד החינ

הורים לילדים הנמצאים  
 בתנועות הנוער 

 באמצעות פניה לתנועות הנוער  
או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  

 העירונית 

 המדען הראשי של משרד החינוך

אמצעות פניה לתנועות הנוער  ב אנשי צוות בתנועות הנוער   
או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  

 העירונית 

 המדען הראשי של משרד החינוך

מסגרות  
  21לגילאי 
 ומעלה  

ומעלה  21בוגרים בגילאי  באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהן   
 שוהים הבוגרים 

או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  
 העירונית 

והשירותים  יחידת המחקר של משרד הרווחה 
 החברתיים 

  21הורים לבוגרים בגילאי 
 ומעלה 

באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהן  
רים שוהים הבוג  

או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  
 העירונית 

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 

  21אנשי צוות במסגרות לגילאי 
ומעלה הנותנות שירותים  
לית  לאנשים עם מוגבלות שכ

 התפתחותית  

באמצעות פניה למסגרות/שירותים בהן  
 שוהים הבוגרים 

או באמצעות פניה למחלקת  הרווחה  
עירונית ה  

יחידת המחקר של משרד הרווחה והשירותים  
 החברתיים 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 רש לקבל אישור ממי נד כיצד מאותרת האוכלוסיה  אוכלוסיית המחקר  סוג המסגרת 

לשכה או  
מחלקה  

לשירותים  
 חברתיים 

עו"סים או אנשי מקצוע  
 במחלקה או בלשכה  

ר של משרד הרווחה והשירותים  יחידת המחק  באמצעות פניה ללשכות הרווחה 
 החברתיים 

 

החינוך סמות במשרדי הרווחה, הבריאות ו מדויקות מפורטבלה זו מוגשת כשירות בלבד לחוקרים. ההנחיות ה

 והן התקפות. 

 

 חשוב לציין כי מתן האישור לעריכת המחקר אינו מחייב את המשרד הרלבנטי לסייע באיתור אוכלוסיות המחקר. 

 חובת האיתור הינה על החוקר בלבד! 

 
 
 
 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 
 

 עבודה והרווחה נמצאות בקישור הבא : ההנחיות להגשת המחקר לאישור משרד ה
 

www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Pages/RM_05_o5.aspx#govxparagraphtitle1http:// 
 

 
 משרד החינוך 

 ההנחיות להגשת מחקר לאישור משרד החינוך נמצאת בקישור הבא :   
 

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/instructions/Pages/instructions.aspx 
 

 משרד הבריאות 
 

. מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומוד"ר הדר ירדני,   
5080434-02   -טל'   

 hadar.yardeni@moh.health.gov.il    :אימייל 
 
 
 

וכן הקישורים ועל שינויים במיקומם. קישורים אלה ניתנים כשירות בלבד ועל החוקר קרן שלם אינה אחראית על ת

נים, כמו כן, קרן שלם אינה אחראית על נושאי התפקידים במשרדים השונים האמונים על מתן לוודא שאכן הינם נכו

 האישורים. על החוקר לוודא שאכן נושא התפקיד מוסמך לתת את האישור לביצוע המחקר. 

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Pages/RM_05_o5.aspx#govxparagraphtitle1
http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/instructions/Pages/instructions.aspx

