
 

 שיבא -מילבת  

 טופס הסכמה להשתתפות בתהליכי ההערכה מחקרית בשפה פשוטה 

 

 הטופס ימולא בעזרת איש מקצוע מתווך

 

 אני מסכים להשתתף במחקר או אני לא מסכים להשתתף במחקר   -  אני מחליט

 

 מה זה מחקר? 

הוא בדיקה או ניסוי. המחקר מנסה לענות על שאלות בנושא מסוים )למשל, האם   מחקר

לאנשים עם שיער בהיר יש תמיד עיניים כחולות(. את המחקר עושים אנשים שקוראים להם 

אלה המשתתפים. המשתתפים יהיו במחקר רק    -. במחקר משתתפים אנשים כמוך  חוקרים

 , המשתתפים ממלאים טופס כמו זה. אם הם מסכימים. כדי להראות שהם מסכימים 

 

 הסבר על המחקר הזה : 

. המחקר רוצה לעזור לאנשים עם מוגבלות  שיבא  את המחקר עושה קרן שלם ומילבת 

 שכלית. 

 המחקר רוצה  לבדוק איך אפשר לעזור לאנשים עם מוגבלות שכלית לאכול לבד. 

 

 מה חשוב שתדע כדי שתוכל להחליט אם להשתתף או לא ? 

 אשתתף במחקר רק אם אני רוצה אני  (1

 אם אני לא רוצה להשתתף במחקר, אז לא יפגעו בזכויות שלי )לא יקרה לי   (2

 רע(  ו משה           

 לא יגלו את הפרטים שלי )שם, טלפון, כתובת( לאחרים ולא יפרסמו אותם.   (3

 אף אחד לא ידע  שאני השתתפתי במחקר הזה. זה סוד.         (4

 לענות רק על ֶחֶלק מהשאלות אם אני רוצה אני יכול  (5

 אם אני אענה רק על ֶחֶלק מהשאלות, לא יקרה לי משהו רע  (6



 

 שיבא -מילבת  

 החוקרת תפסיק לשאול אותי שאלות מיד כשאני אבקש  (7

 אם אני לא רוצה להמשיך אני רק צריך להגיד "אני לא רוצה"  (8

 הסכמתי להשתתף במחקר בלי שיכריחו אותי.  (9

 רונה דולמן ממילבת בטלפון : אם יהיו לי עוד שאלות אוכל לפנות לש         (10

         

 

 האם אתה מסכים להשתתף במחקר? 

   –אם כן 

 הפרטים שלי הם : 

            

 אני חותם כאן כדי להראות שאני מסכים להשתתף : 

 

 

 

 שהיא הסבירה לך כל מה שצריך לדעת והיא חושבתגם החוקרת חותמת כאן כדי לאשר 

 שהבנת את כל מה שהוסבר :

 

 

 

 

  שם ושם משפחה

  מס' תעודת זהות 

  כתובת 

 תאריך  חתימה של המשתתף  שם משתתף 

   

 תאריך  חתימה של החוקרת  שם החוקרת 

   

ועבר שינויים בהתאמה למיזם   המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית הטופס פותח  במקור על ידי  

 הנוכחי

https://adaptit.co.il/

