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  9102ביה"ח "מאיר"  –ועדת הלסינקי  – בקהילה נוהל חוקרים
 

 :כללי –פנייה לוועדה 

  הלסינקי המוסדית תעשה עפ"י הנהלים שפורסמו ע"י משרד הבריאות  תלוועדהגשת בקשות ופנייה

 פי המפורט בנוהל מוסדי זה.( ועל  6102 )נוהל

 .הגשת מחקר לוועדת הלסינקי המוסדית תעשה דרך תוכנת מטרות בלבד 

   כל חוקר ראשי וכל חוקר משנה במחקר קליני וחוקר ראשי במחקר שאינו קליני  10.10.6106מתאריך

ים לא , לא יתקבלו עבודות בהן החוקרGCPחייב להיות בוגר קורס  מחקר בנתונים קיימים ושאלונים()

 בוגרי הקורס. 

  הגשת בקשות ופנייה לוועדה תעשה רק ע"י החוקר הראשי שהוא רופא מורשה )במחקרים הכוללים

 התערבות ו/או מוצר מחקר(.

 , במרפאה/ במכון של הכללית בקהילה. החוקר הראשי חייב להיות עובד הכללית      

  .לכל מחקר יקבע חוקר ראשי אחד בלבד 

 ושאלונים כלומר, ש"אינו ניסוי רפואי" )היינו מחקר שאינו כרוך  קיימים ר בנתוניםמחקר אשר מוגדר כמחק

בביצוע הליך, פעולה או בדיקה גופניים, או בעשיית שימוש בתרופה, בקרינה או בחומר כימי, ביולוגי, 

רדיולוגי או פרמקולוגי על המשתתף(, יכול להתבצע גם ע"י חוקר ראשי מתחום מקצועות הבריאות, 

 ובעל תואר שני לפחות. GCPורס בתנאי שהינו בוגר ק

  וועדת הלסינקי המוסדית תתכנס בתדירות של פעמיים בחודש, כאשר אחד מהדיונים יהיה במתכונת של

 וועדה וידון במחקרים "בנתונים קיימים ושאלונים". -תת

  לפני מועד  כחודשעל החוקר הראשי להעביר את פרוטוקול הניסוי וטופסי הבקשה על נספחיהם

 הוועדה. הוועדה תעלה מחקרים לדיון ע"פ סדר קבלת העבודות בוועדה.התכנסות 

  בכל מקרה, לא תתקבלנה פניות בכתב או בע"פ מחברות מסחריות שלא דרך החוקר הראשי האחראי

 למחקר.

  הוועדה רשאית לא לאשר ביצוע מחקר שאינו עומד בקריטריונים שלGCP או של נוהלי משרד \ו

 הבריאות.

   מדעי מקובל. טביצוע מחקר אשר אינו עומד בסטנדרכמו כן, הוועדה רשאית לא לאשר 

  במחקר תת גנטי₪  6111ש"ח/ 0111מחקר אשר ממומן ע"י חברה מסחרית יוגש בצירוף עם צ'ק על סך 

 לפקודת  מרכז רפואי מאיר.
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 הגשת מחקר לדיון בוועדה:

 

 ועותק דיגיטלי אחד עותק קשיח – הגשה ראשונית לוועדה (USB  אוCD)  את החומר יש להגיש
 בצורה מסודרת. יש לכתוב את שם הקובץ בעברית, בצורה מובנת.

 

  במחקרי הקהילה, לפני העברת החומר לוועדת הלסינקי יש לקבל אישור על הפרוטוקול/הצעת

 :מהגורמים הבאים המחקר

המחקר לא ללא האישור מוגש לועדה, יש לצרף את האישור לחומר ה - מנהל רפואי מחוזי  .0

עליו המנהל הרפואי של המחוז הינו החוקר הראשי/ חוקר משנה במחקרים בהם יעלה לדיון. 

 . ממנהל המחוזלבקש אישור 

של ממאגרי המידע במידה ובמחקר תתבצע שליפת נתונים  – לשימוש בנתוניםועדה  .6

(. איילת חסוןלקבלת אישור )מזכירת הועדה גב'  לשימוש בנתוניםהכללית, יש לפנות לועדה 

, תתאפשר הגשת מסמכי המחקר לועדת לשימוש בנתוניםלאחר קבלת אישור מהועדה 

 הלסינקי של בית חולים מאיר.  

 , 13-2663221, פרופ' מיכאל פינגולד  מנהל מחלקת המחקרים בהנהלה הראשית .3

)אין צורך לצרף את  ות הלסינקיבאמצעות תוכנת מטרות ושיבוץ המחקר לאחת משתי ועד

  עצם הפניית המחקר מהווה אישור עקרוני לביצוע המחקר( ,אישורו של פרופ' פינגולד

יש להגיש לוועדה הצהרת החוקר למטופלי הכללית בלבד, חתומה יחד עם מסמכי  .0

 .הוועדה

 סיום הכנסה ראשונית של המחקר לתוכנת מטרות על החוקר ללחוץ  )בצד שמאל למעלה( על  לאחר

"שלח בקשה לשיבוץ בדיון" בשלב זה אין להדפיס את המסמכים. לאחר השליחה לשיבוץ הרכזות 

יעברו על הצעת המחקר. במידה ומילוי המחקר בתוכנת מטרות ייעשה כנדרש הרכזות יאשרו לחוקר 

רק במחקר חוקר יוזם, במחקר חברה אין צורך להמתין מכים ולהגישם לוועדה להדפיס את המס

.  במידה ותהיה שגיאה בהטענת הטפסים או מילוי השדות, הרכזות יחזירו את לאישור הדפסה

המחקר לעריכה ויישלחו מייל לחוקר הראשי בו יפורטו אילו תיקונים יש לבצע. לאחר שהחוקר יבצע 

לשלוח את המחקר שוב לשיבוץ ע"י לשונית "שלח בקשה לשיבוץ בדיון" את התיקונים יהיה עליו 

 ולהמתין לאישור הרכזת להדפסת המסמכים. )האישור יינתן במייל( 

 - הגשת המחקר לוועדה  .0
אין צורך באישור רכזות הוועדה על תקינות מסמכי המחקר, ניתן להעלות  -במחקרי חברה .א

תעשה כמפורט בסעיפים ג' + ד' של מסמך למטרות, להדפיסם ולשלוח לוועדה. )ההגשה 
 זה(.

יש לשלוח את המחקר לשיבוץ במטרות ובמקביל לשלוח מייל לרכזות  –במחקר חוקר יוזם  .ב
הוועדה בבקשה לבדוק את מסמכי ההגשה לפני ההדפסה. רק לאחר אישור הבקשה ע"י 

 הרכזות יש להגיש את המחקר לוועדה.
 שבועות לפני מועד הדיון בוועדה. 0-5ר זה לפחות על החוקר לפנות אל הרכזות לקבלת אישו

הגשת המחקרים )לאחר אישור הרכזת במקרים הרלוונטיים( בעותק קשיח יחיד + עותק  .ג
 (.USBאו  CDדיגיטלי )שיועלה על 
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 העותק הדיגיטלי יכיל:  .ד

 .יש להגיש בעותק הדיגיטלי את כל מסמכי המחקר 

 (. 6וכו' )בדיוק לפי שמו בטופס  6, טופס 0טופס  -על שם המסמך לתאר את תוכנו: לדוגמה
 אם יש אישורים/מסמכים נוספים יש להכניסם לתיקייה נפרדת בשם מסמכים נלווים.

   העותק הדיגיטלי ניתן לסוקר המחקר ולנציג הציבור לסקירה, לכן עליו להיות ברור וקריא. אין
 לכווצם בתוכנות כיווץ.

 

)שקיבל את אישור עו"ד גרודברג( ברה יש לצרף ביטוח בתוקף במחקרים בהם יוזמת המחקר הינה ח .6

 לחבילת ההגשה טרם הדיון בוועדה.

במחקרים ביוזמה של חברה מסחרית במידה והחברה מעוניינת לבצע את המחקר במספר מרפאות  .3

בקהילה, כל מרפאה תיחשב כמרכז ותוגש בנפרד ע"י חוקר ראשי מאותו מרכז. במידה והמחקר 

ות כך שבכל מחוז שי ללא מוצר מחקר", יכולה הוועדה לשקול ולצמצם את מספר ההגמוגדר "כניסו

יהיה חוקר ראשי שיגיש את המחקר ומספר חוקרי משנה שיפעלו במרפאות אחרות במחוז יוגשו 

  תחת ההגשה שלו.

, מחקרי תכשיר ואמ"ר יטופלו בהליך הגשה מקבילה למשרה"ב. במידה 6102בעקבות נוהל משרה"ב .0

הוועדה יקבע כי יש צורך באישור משרה"ב למחקר, המחקר יועלה, במקביל לדיון בוועדה, ויו"ר 

לאישורו של משרה"ב ולכן, יזם המחקר יכול לצרף את המלצתו/ נימוקו לסיווג הבקשה כניסוי 

 מיוחד/אינו מיוחד לחבילת ההגשה.

בפני הוועדה. עליך יהיה  במחקרים קליניים החוקר יקבל זימון, ע"י רכזת הוועדה, להציג את מחקרו .5

למסור לחברי הוועדה, בצורה תמציתית וברורה את רעיון המחקר, שיטות המחקר ואת המטרות 

 המחקר. כמו כן, יתכן ותצטרך לענות על שאלות שישאלו על ידי חברי הוועדה.

באם החוקר הראשי מחליט לשלוח לדיון בוועדה חוקר משנה במקומו, על החוקר הראשי לוודא  .2

 .רעיון המחקר, שיטות המחקר ואת המטרות המחקרקר המשנה המייצג אותו בקיא באופן מלא בשחו

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הדיון במחקר, במידה והחוקר, או מי מטעמו, לא  .7

מציגים את המחקר כראוי, או שאינם בקיאים בחומר על בוריו, ובכך לא מאפשרים לחברי הוועדה 

  נכונה בנוגע למחקר. להגיע להחלטה

 יוזמן להציג את עבודתו.  לא, החוקר במחקרים  בנתונים קיימים ושאלונים .8

מוגש אינו במחקר שבו היוזם הוא חברה מסחרית יש לספק חוזה וביטוח. במחקרי הקהילה, החוזה    .6

-13מחקרים בהנהלה הראשית )גב' אלונה בלסון ה לאישור בי"ח מאיר אלא מופנים למחלקת

2663221.) 
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חתום על ידי יו"ר  6/26לאחר הגשת המחקר לדיון בוועדה יש להמתין עד לקבלת טופס 

 חתום על ידי מנהל בית החולים המאשר את ביצוע המחקר. 21/1וטופס  וועדת הלסינקי,

 אין להתחיל במחקר עד לקבלת האישורים הנדרשים בכתב!

 

 החתוםחשוב לציין כי כל בקשה/ שינוי והגשה לא קבילים עד לקבלת האישור 

 ע"י הוועדה.

 

 

 הגשת מחקר "חוקר יוזם" בשיתוף עם הקהילה ב"כללית"

( שבו חלק מהנתונים נאספים מהקהילה: בלבד . מחקר התערבותי בבית חולים )מטופלים מבי"ח מאיר0

 המחקר יוגש במטרות של בי"ח מאיר. 

והנתונים נשלפים ומועברים לחוקר הראשי על ידי הרופאים המטפלים במרפאות במידה  .א

 .הקהילה

i.  .רופאים אלו יוגדרו כחוקרי משנה במרפאה ממנה נאספים הנתונים 

ii. .על חוקרי המשנה לקבל את אישור המנהל הרפואי במחוז 

iii.  פרוטוקול מחקר יש לפרט כיצד ישלפו הנתונים וכיצד יועברו הנתונים אל החוקר

הגורם אשר ירכז את הנתונים ויבצע את הניתוח הסטטיסטי וכן היכן  הראשי, מי

 יישמרו הנתונים.  

במידה והנתונים נשלפים מתוך מאגר הנתונים של הכללית, שליפת הנתונים תתבצע אך  .ב

ורק על ידי בעלי הרשאה מתאימה בכללית, לאחר קבלת אישור של הוועדה לשימוש 

 בנתונים.  

המחקר  -בקהילה )מטופלים במרפאה( שבו חלק מהנתונים נאספים מבי"ח  מחקר התערבותי .6

יוגש במטרות של הקהילה ויוגדר חוקר משנה בכל מחלקה בבי"ח ממנה נאספים נתונים )יש 

לקבל אישור מנהל מחלקה (. כמו כן, יש לקבל את אישורו של המנהל הרפואי של המחוז לביצוע 

 המחקר.

 

 

 

 



 

 החוברת נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות אך היא מכוונת לשני המינים במידה שווה* 
 

6 

 

)מטופלים מבי"ח מאיר( ובמספר מרפאות בקהילה )מטופלים מחקר התערבותי במאיר  .3

 לפי החלטת וועדת הלסינקי ובכפוף לשיקול דעתה יתכנו שתי האפשרויות הבאות: ,במרפאות(

המחקר יוגדר כמחקר רב מרכזי הכולל חוקר ראשי מבית חולים מאיר וחוקר ראשי  .א

ר, יוגדרו מאחת המרפאות בקהילה. שאר המרפאות בקהילה אשר ישתתפו במחק

 כחוקרי משנה של המחקר שהועלה בקהילה בתנאי ש: 

  .כל חוקר משנה יגיש אישור של המנהל הרפואי המחוזי לביצוע המחקר 

  חוקר המשנה יגיש הצהרה שבה הוא מאשר ביצוע בקרה ע"י הגוף המבקר

 בקהילה. 

ם מאיר וחוקרים ראשיים רב מרכזי הכולל חוקר ראשי מבית חולימחקר יוגדר כהמחקר  .ב

מהמרפאות המשתתפות במחקר בקהילה. כל חוקר ראשי ממרפאה  בכל אחת 

 המשתתפת במחקר יגיש את המחקר כמקובל. 
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  MOH-רישום המחקר באתר ה

 בכל הנוגע לרישום המחקר באתר זה יש לפנות לרכזת הוועדה ולקבל מדריך לשימוש באתר.  

הרישום לא יונפק אישור מנהל  . ללאMOH -רישום באתר העל החוקר )במקרים של מחקרים קליניים( לבצע 

, אישור סופי להתחלת המחקר. במחקרים ללא התערבות, ניתן לבקש מהועדה פטור 7אישור מס'  –המוסד 

 .MOHמרישום המחקר באתר 

   MOH-מחויבים ב 05.3.07מהתאריך כל המחקרים החדשים שעולים לדיון בוועדת הלסינקי החל 

 אשר מתקבל ממנהל ביה"ח . 7כתנאי לקבלת טופס  

הינו אתר של משרד הבריאות העוסק בניסויים קליניים בבני אדם בכל הארץ   MOHלתשומת לבכם , ה

ומטרתו להנגיש מידע אודות ניסויים קליניים לציבור הרחב ולהביא לידיעתועל האפשרות /אופציה 

 ו.להשתתפות

 . NIH -מחליף את המחויבות במס' ה   MOH -על כן, מס' ה

גם הם מחויבים  05.6.6102על פי תקנות משרד הבריאות , כל המחקרים אשר עלו לדיון החל מהתאריך 

 08.17.07. למען הסדר הטוב כנוהל פנימי הוחלט ששלושה חודשים קדימה מהתאריך   MOHבהנפקת מס' 

עבור מחקרים פעילים,    MOHדרישה זו. החוקר הראשי אחראי להסדיר מס'  בו נשלח מכתב לחוקרים עבור

 הלה יהווה תנאי להמשך טיפול בכל ניירת הכרוכה במחקרים וכן הארכות המחקר.

 , אך עליו לדעת כי קיימת הסתייגות והיא :    NIHעל החוקר אינה חלה חובת הגשת מס' 

באה לידי ביטוי בפרסום תוצאות המחקר בעיתונים וכתבי עת  נחשבים מכאן, שעל      NIH-חשיבותו של ה

החוקר הראשי מוטלת האחריות להחליט ולהפעיל שיקול דעת האם ברצונו שהמחקר יפורסם בעתיד בכל 

 אחד מאלה כבר בעת ההגשה של המחקר .

 את וז   NIH -לפיכך, באחריות החוקר הראשי לעדכן את החלטתו לגבי מס' ה

 רטרואקטיבית! NIHאפשרות להגשת מס' הלא תינתן ,  7עד להנפקת אישור 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx 

 NIH-רישום המחקר באתר ה

 האחריות לרישום המחקר באתר היא של יוזם המחקר. 

 החוקר ידאג לרשום את המחקר באתר. –במחקר בו החוקר הינו יוזם המחקר  -

החוקר יוודא את רישום המחקר ע"י החברה היוזמת ויבקש  –במחקר בו היוזם הינו חברה מסחרית  -

 העתק אישור הרישום. 

 

 . USER. יש לפנות לרכזות הועדה לפתיחת NIH-במידה ולחוקר אין שם משתמש באתר ה 

       

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default.aspx
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יש לבצע את הליך הרישום בהתאם להנחיות 

 האתר. מידע נוסף ניתן למצוא בקישור הבא:

register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#statushttps:// 

 

 במהלך הרישום יש להקפיד למלא את הסעיפים הבאים:

יש לרשום את מספר הלסינקי המסתיים   "Organization's Unique Protocol ID":בסעיף .0

 )מטרות "קהילה"(. COM1)מטרות "מאיר"( /  MMCבאותיות 

יש לרשום  Responsible Party"בחלק של " Sponsor/Collaborators"בסעיף " חשוב! .6

""Sponsor  .אחרת הועדה לא תוכל לבצע מעקב ולתת סיוע לחוקר במחקר 

 : OVERSIGHT"בסעיף " .3

:  Helsinki Committee, MeirMcBoard Name 

: Helsinki Committee, MeirMc, Israel           Board Affiliation 

7471588                                                   -:  09PhoneBusiness  

Israel: Clalit Health Services Oversight Authorities: 

 

 (:NIHלהלן השלבים בהליך קבלת אישור הרישום )מספר 

 

 

 באחריות החוקר הראשי. –( In progressתחילת הרישום ) .0

 אחריות החוקר הראשי. –( Entry Completedסיום רישום ) .6

באחריות ועדת  –NIH  (Approved & Released)-אישור ושליחת המחקר לסקירה באתר ה .3

 הלסינקי. 

 NIHבאחריות  -NIH(PRS Review ) -סקירה ב .0

 ( וקבלת מספר. Publicפרסום המחקר ) .5

 

נהל . ללא הרישום לא יונפק אישור מלאחר רישום המחקר, יש להגיש לוועדה את מספר הרישום

 , אישור סופי להתחלת המחקר. 7המוסד, טופס 

 

 האחראי על הרישום חייב לעדכן את המידע באתר מעת לעת, כך שיכיל מידע מדויק אודות המחקר. 

ג' 0ב' )אמ"ר(, 0א' )תכשיר(, 0 –טופס בקשה  -רשימת טפסים אשר מלווים את המחקר: 

 ה' )ללא מוצר 0ד' )מחקר גנטי(, 0)תרפיות מתקדמות(, 

 ו' נתונים קיימים ושאלונים0מחקר(                     

https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#status
https://register.clinicaltrials.gov/prs/html/definitions.html#status
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 –ו'6ד', דה', 6, ג' 6ב', 6א', 6 – טופס הסכמה

 טופס הסכמה למבוגרים.

 טופס הסכמה לאפוטרופוס. –ו'3ה', 3ד', 3, ג'3ב', 3א', 3                     

 טופס התחייבות היוזם. – ה'0ד', 0, ג'0ב', 0א', 0טופס 

 הצהרת היוזם לגבי זהות המסמכים. – 5טופס 

 אדם-אישור ועדת הלסינקי של המוסד הרפואי לביצוע ניסוי רפואי בבני - 2טופס מס' 

 .בנ"אהאישור לביצוע ניסוי רפואי ב אישור ועדת הלסינקי של המוסד הרפואי להארכת תוקף - א'2טופס מס' 

 אדם-פואי בבניאישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע ניסוי ר - 7טופס מס' 

 אדם-אישור מנהל המוסד הרפואי להארכת תוקף האישור לביצוע ניסוי רפואי בבני - א'7טופס מס' 

 אדם-אישור משרד הבריאות לביצוע ניסוי רפואי בבני - 8טופס מס' 

 אדם-אישור משרד הבריאות להארכת תוקף האישור לביצוע ניסוי רפואי בבני - א'8טופס מס' 

 וסח לפרסום מודעת גיוס משתתפים לניסוי רפואי באמצעי תקשורת המונייםנ - 01טופס מס' 

 מכתב לרופא המטפל בקופת החולים. – 00טופס מס' 

 אדם-טופס בקשה לשינויים בניסוי רפואי בבני - 06טופס מס' 

  שאירע למשתתף בניסוי רפואי. SAEטופס הודעת החוקר על  – 03טופס מס' 

 

 :אישורים

 "אישור וועדת הלסינקי המוסדית למחקר "בנתונים קיימים ושאלונים - 02אישור 

 אישור מנהל המרכז הרפואי )אישור סופי( למחקר "בנתונים קיימים ושאלונים" - 07אישור 

 

 עדת הלסינקי המוסדית למחקר קליניאישור וו - 2אישור 

 הרפואי )אישור סופי( למחקר קליניאישור מנהל המרכז  - 7אישור 

 

 מחקר "בנתונים קיימים ושאלוניםהארכת אישור וועדת הלסינקי המוסדית ל –א 02ר אישו

 מחקר "בנתונים קיימים ושאלונים"הארכת אישור מנהל המרכז הרפואי )אישור סופי( ל -א 07אישור 

 

 סינקי המוסדית להארכת מחקר קליניאישור וועדת הל –א 2אישור 

 ני)אישור סופי( להארכת מחקר קלי אישור מנהל המרכז הרפואי -א 7אישור 

 דיווחים:

שבתוקף  החדש  020משרד הבריאות וועדת הלסינקי המוסדית של בית חולים "מאיר", בהתאם לנוהל 

 , שינתה את נוהל הגשת דיווחי הבטיחות, להלן הנהלים החדשים:6106מה
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נוהל הגשת דיווחי בטיחות במחקרים 

 שבהם החוקר הוא היוזם:

 
 

 .03יוגש לוועדת הלסינקי המוסדית על גבי טופס כל דיווח 
 

שעות מרגע הבאת האירוע לידיעתו, ליו"ר ועדת הלסינקי  08החוקר הראשי ידווח תוך  – מקרה מוות -

 המוסדית על מקרה מוות של משתתף שנכלל בניסוי הרפואי שבאחריותו.

- SAE אירוע חריג רציני( אחרים( –  

על כל אירוע חריג שלא ניתן לשלול קשר בינו ובין השימוש במוצר החוקר ידווח ליו"ר ועדת הלסינקי  -

 :המחקר בלוח זמנים הבא

      SAE  ימים מרגע הבאת האירוע לידיעתו. 7תוך  –מסכן חיים 

      SAE  ימים, מרגע הבאת האירוע לידיעתו. 05תוך  –אחר 

 

 נוהל הגשת דיווחי בטיחות במחקרים אשר מנוהלים בחסות יוזם:

 

שעות מרגע הבאת האירוע לידיעתו, ליו"ר ועדת הלסינקי  08החוקר הראשי ידווח תוך  – ה מוותמקר -

החוקר ידווח על גבי טופס המוסדית על מקרה מוות של משתתף שנכלל בניסוי הרפואי שבאחריותו. 

לאחר שמסתיים הליך הבדיקה של מקרה המוות בבית החולים ומתקבלת החלטה, החוקר יעביר  .03

 מתאימה ליוזם. הודעה

 

- SAE אירוע חריג רציני( אחרים( –  

שאירע במחקר שבאחריותו. הדיווח יהיה מיידי, מרגע הבאת  SAEעל החוקר לדווח ליוזם על כל 

 האירוע לידיעתו, על פי לוח הזמנים שקבע היוזם בפרוטוקול הניסוי.

מהחוקר, מבצע הערכה ראשונית ומעביר חזרה לכל המרכזים  SAE-היוזם, המקבל את דיווחי ה

בלתי צפויים, שלא ניתן  SUSAR'S (SAE -המשתתפים דיווחי בטיחות הכוללים מידע על כל ה

ימים במקרה של מוות  7לשלול קשר בינם ובין מוצר המחקר(. זאת, בתוך פרק זמן קצוב של 

 ימים. 05עד  –ובמקרים שאינם מוות 

 

 קורא אותם ומחווה דעתו לפי הצורך.  SUSAR's-מקבל מהיוזם את דיווחי ההחוקר אשר 
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אשר אירעו במרכז בית    SUSAR'sדיווחי 

עם קבלתם מהיוזם לוועדת הלסינקי המוסדית של  מידיתצריכים להיות מוגשים  חולים "מאיר"

 "מאיר".

יועברו לוועדת הלסינקי המוסדית  אשר אירעו במרכזים אחרים בארץ או בחו"ל   SUSAR'sדיווחי 

על גבי דו"ח תקופתי )חצי שנתי ושנתי בתום שנת מחקר(. דו"ח זה יכיל רשימה מרוכז של כל 

האירועים וכן סיכום הנקודות העיקריות שעלו בנושא הבטיחות של מוצר המחקר בפרק הזמן 

לציין ע"ג הטפסים אין להגיש את הממצאים שהוגשו בעבר ואושרו, כלומר יש  המתואר בדו"ח.

 המוגשים את הפרטים הרלוונטים הדרושים לאישור הוועדה.

 בצירוף לדו"ח תקופתי זה תוגש טבלה אשר תרכז את מס' הפעמים שאותו אירוע חוזר על עצמו.             

            

 

 * דו"ח שנתי יכול להיות מוגש על גבי דיסק אך חייב להיות מוגש בצירוף לטבלה המבוקשת.

 * יו"ר הוועדה יוכל לדרוש מהחוקר הראשי קבלת דיווחים מפורטים ממרכזים אחרים.

 

 

 שמירת מסמכים:

על החוקר הראשי לשמור את כל מסמכי הבקשה הכוללים את המסמכים שהוגשו לוועדת הלסינקי לאישור 

 שנים מתום הניסוי הרפואי. 05וכל המסמכים שנאספו במהלך הניסוי הרפואי, לפחות 

 7מרשומות, ישמר כל החומר שנאסף במהלך הניסוי לפחות  נתונים אנונימייםר נתונים בו נאספים במחק

 שנים מתום הניסוי הרפואי. 

בתום הניסוי )לאחר קבלת אישור וועדת הלסינקי על הודעת הסיום של המחקר(, יש ליצור קשר בהקדם עם 

( לצורך קבלת הנחיות בדבר אחסון 13-2663221מחלקת המחקרים בהנהלה הראשית )גב' אלונה בלסון 

 חומר המחקר בארכיון תל בר. 

 ת ישירה של החוקר הראשי. שמירה על מסמכי המחקר במהלך המחקר ובסיומו הינם באחריו

לב  תשומתהחוקר הראשי מוטלת האחריות לאבטחת שמירת החומר במהלך המחקר ועד לאפסונו.  על

יתרה יש לתת במצבים חריגים כגון יציאת החוקר לחופשה ממושכת, סגירת המרפאה לצורך שיפוצים 

 '.וכואחרות  אדמיניסטרטיביותאו בעיות 
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 החלפת חוקר ראשי:

)לדוגמה: במקרה בו הוא עוזב במקרה שבו החוקר הראשי מעוניין להעביר את המחקר לחוקר ראשי אחר 

 יהיה עליו לעשות את הבאים:את הכללית או את המחוז בו מתבצע המחקר( 

שבו השינוי המבוקש יהיה החלפת חוקר ראשי. יש לנמק את  –)טופס שינויים(  06לשלוח טופס  .0

 ע משהו נוסף במטרות פרט לכל הכתוב מטה?האם יש צורך לבצ הבקשה.

יש להגיש את טפסי ההגשה )בהתאם לסוג המחקר( שבו יוחלף שמו של החוקר הראשי ופרטיו. דף  .6

 החתימות יוגש שנית כשבו החוקר הראשי יהיה החוקר החדש.

( שבו חתימת החוקר הראשי תהיה של החוקר החדש. 0יש לצרף טופס התחייבות היוזם )טופס  .3

 שיש להחתים מחדש גם את היוזם ומנהל ביה"ח או נציגו.  כמובן

במידה ובמחקר קיים טופס הסכמה, יש לשנות בטופס ההסכמה את שמו של החוקר הראשי ופרטי  .0

 התקשרות עמו. השינוי גורר החלפת מס' גרסה ותאריך על גבי טופס ההסכמה.

שבו תשתנה ההתקשרות בין במידה ויוזמת המחקר הינה חברה מסחרית, יש לבצע תיקון לחוזה  .5

 החברה לחוקר החדש.

 רק לאחר שכל אלו יוגשו יוכל היו"ר לאשר את הבקשה להחלפת חוקר ראשי.

 

 חוברת לחוקר וטפסי הסכמה מדעת וטוקול, הגשת שינוים בפר

 יש להגיש כל שינוי/תיקון בפרוטוקול, חוברת לחוקר או טופס הסכמה מדעת באופן הבא:

+ אביזר  )עותק מודפס וחתום ע"י החוקר(  06יש להגיש טופס  - בטפסי המחקרשינויים  -21טפסי 
 (.TCאלקטרוני המכיל את המסמך הרצוי ) גם עם עותק עם מעקב אחר שינויים אם נדרש 

 
 אין להגיש יותר עותק קשיח של: -21כלומר הטפסים הנלווים לטופס 

 IBחוברת לחוקר            -
 פרוטוקול           -
 שאלונים            -
 טפסי הסכמה           -
 דיווחי בטיחות            -

 וכיוצא בכך....
 

 רקלוועדה יחד עם הטופס הנלווה )עותק דיגיטלי במייל, במייל החתום  21ניתן לשלוח את טופס ה 
 (.2במקרים בהם יש קובץ 

 CDאת הטפסים הנלווים לוועדה ע"ג וועדת הלסינקי מאיר מבקשת מכל החברות, היזמים והחוקרים להגיש 
 .USBאו 

 
את החומר יש להגיש בצורה מסודרת. יש לכתוב את שם הקובץ בעברית, בצורה מובנת. )כלומר, במידה 

" כשם הקובץ(. במידה וההגשה TC –לטופס הסכמה, יש לכתוב "טופס הסכמה  ומדובר בגרסת שינויים 
הינו מאוגד, יש לעשות בעותק הדיגיטאלי תיקיות )עם שם  06כאשר כל טופס  06מכילה מס' טפסי 

 למאוגד שלו.  םהרלוונטייהמאוגדים( כאשר כל תיקיה מכילה את המסמכים 
 

 .מודגשים  track changesיש להגיש גרסה עם ה 06בצירוף לטופס   
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 ., בצירוף קובץ סיכום שינוים/תיקונים track changesגיש גרסה חדשה, ללא לחלופין, ניתן לה .0

, בצירוף קובץ סיכום שינוים/תיקונים.  CDבפרוטוקול וחוברת לחוקר ניתן להגיש גרסה חדשה ע"ג  .6

 . IBיש לציין ע"ג הדיסק שם חוקר ראשי, מס' מחקר ושם פרוטוקול/

המבוקשים יוחזר לחוקר מבלי שיו"ר הוועדה יבדוק את כל שינוי/ תיקון שיוגש ללא הסימונים  .3

 המסמכים הללו.

 

 הגשת תעודות תרגום עבור מסמכי המחקר

 עבור כל מסמך המוגש לאישור הועדה בשפות זרות. ממקור מוסמך תרגום תעודת להגיש יש 

והשפה הזרה. יש  בשפת המקורם השולט ניתן לתרגם את המסמך ע"י אד ,במידה ויוזם המחקר הינו חוקר

 6התרגום צריך להתבצע ע"י  –יש לבצע תרגום חוזר השפות.  6-והצהרה שאדם זה שולט ב לצרף קו"ח

 ת. על החוקר לבצע ולידציה לתרגום. השולטים בשתי השפואנשים בלתי תלויים 

 

 

 מרכז רפואי "מאיר" –נקי יתעריפי וועדת הלס

 

  הינה יוזמת המחקר.התשלום הינו רק עבור מחקרים בהם החברה 

 

 ₪ 0111 -הגשת מחקר חדש  .2

 ₪  6111 –הגשת מחקר גנטי/ תת גנטי  .1

 

 ש"ח 811 –הארכת תוקף המחקר  .3

 

 ש"ח 811 –שינויים בפרוטוקול המחקר  .4

 

 שינוים בחוברת לחוקר ובטפסי הסכמה יטופלו ללא תשלום. 

 תת מחקר גנטי יטופלו ללא תשלום נוסף בפרוטוקול/ הארכת שינויים

 

 עם בקשה לוועדה. בקשות ללא תשלום לא יטופלו. לפני או ביחדיש להסדיר את התשלום 

 

 פרטי התשלום:

 אורית רום  –אשת קשר 

 167076830טל. 
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 16-8208305פקס: 

 

 במקרה של העברה בנקאית: 

 21 –בנק הפועלים                     

 493 –רעננה עסקים  –סניף                     

 258881 -מס' חשבון                    

 קרנות -שם החשבון: בי"ח מאיר                    

SWIFT code :POALILIT. 

 

 במקרה של שיק:

 יש לרשום לפקודת מרכז רפואי מאיר

 

 

 בעקבות ממצאי בקרהלחוקרים  דגשים

ובהתאם לדרישות משרד הבריאות, מתבצעות בכללית  GCP-במסגרת מחויבות לפעול על פי עקרונות ה

מספר נקודות שעלו  םובמרכז הרפואי מאיר בקרות מדגמיות על ניהול המחקרים. ברצוננו לחדד לחוקרי

 מבקרות מחקרים קליניים בכללית 

 

 חתומים( 7/07אין להתחיל בביצוע מחקר לפני קבלת אישור מנהל בית החולים לביצועו )אישור  .0

 

הצוות המעורב בביצוע המחקר בדרך כלשהי, כולל תשאול המשתתפים, מדידת סימנים חיוניים, כלל  .6

חייב להיות רשום במסמכי המחקר, בטופס האצלת  –העברת המידע, ביצוע בדיקות דם/ הדמיה ועוד 

 סמכויות

 
על החוקר לוודא כי המשתתף קרא את הטופס הסכמה מדעת למחקר וקיבל הסבר אודות המחקר בשפה  .3

 מובנת. יש למסור למשתתף את העתק מטופס ההסכמה מדעת.  

 

על החוקר לוודא כי המשתתף הוחתם על גרסה עדכנית של טופס הסכמה מדעת, במקרים בהם שונתה  .0

 הגרסה.

 

לקבל אישור וועדת הלסינקי, כולל שינוי בדרך תשאול  המשתתפים  כל שינוי בפרוטוקול המחקר חייב .5

 )לדוגמא, כוונת החוקר להתחיל לתשאל את המשתתפים דרך הטלפון, שלא הוצהר על כך בהצעת המחקר(.
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במחקרים המשלבים תרופות  .2

י הומאופטיות, על פי הנחיות משרד הבריאות, התרופות יוחזקו בבית המרקחת וינופקו פר חולה עפ"

מרשם. מסירת תכשירים אלו תעשה ע"י צוות המחקר שהוכשר לכך. כמו כן על החוקרים לוודא כי 

 בפרוטוקול המחקר מפורט הרכב התכשיר עצמו.

 
. תחילה הבקשה תוגש 86עמוד  6102מחקרי קנאביס: יש לנהוג על פי המפורט בנוהל משרד הבריאות  .7

דים להתכנות המחקר. לאחר קבלת אישור מקדים, ליחידת היק"ר )יחידה לקנאביס רפואי( לאישור מק

במידה והבקשה תאושר בועדת  תוגש הבקשה על חבילת הגשה של מחקר "תכשיר" לוועדת הלסינקי.

הלסינקי, תועבר בשני עותקים למשרד הבריאות. לאחר אישור הבקשה ביחידת היק"ר ובמשרד הבריאות 

 ית החולים )אישור סופי(.של מנהל ב 7ולאחריו יונפק אישור  8יונפק אישור 

 
ונהלי העבודה של משרד הבריאות וכללית.   GCPעל החוקר לנהל את תיק המחקר על פי דרישות . 01

 Logs :patient screening log, patient-בתיק המחקר חייבים להימצא ולהיות מנוהלים כל ה

enrolment log, ID log, informed consent log, site signature log  . 

 

חלק מהותי וחשוב בכל מחקר הינו הבקרה עליו וניטורו. לאחר אישורו, המחקר נתון לבקרה 

 מדגמית ע"י צוות הבקרה. יש לשמור על תיק חוקר מסודר במהלך פעילות המחקר.

 3 לבצע את התיקונים עדבאחריות החוקר הראשי במידה ונמצאו ליקוים במהלך הבקרה, 

  חודשים ממועד שליחת דוח הבקרה.

 

 

 

 
 

 תודה על שיתוף פעולה. 

 


