
 
 

 ועדת אתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים 

 WIS - IRB-Education -במכון ויצמן למדע

 להשתתפות במחקר הסכמה מדעתטופס 

 

 שיתבצע במכון ויצמן עפר פיינרמןפרופ' בהנחיית  ובקבוצות ביחידים מבוכים פתרוןאני מסכים/ה להשתתף במחקר 

 .למדע

 ת המחקרומטר

 .בדיקת יכולות קבוצות אנשים בגדלים שונים לפתור בעיות גאומטריות ןינת המחקר הומטרהוסבר לי כי 

 השתתפות ופרישה מהמחקר

הוסבר לי כי ההשתתפות במחקר היא התנדבותית בלבד. אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר או להפסיק את 

 השתתפותי בכל שלב שהוא וזאת בלי לפגוע בזכויותיי וללא שום השלכות שליליות.

 ופן ביצוע המחקרא

פיסת פלסטיק לנווט  אתבקש במסגרת המחקר .תשפ"ב-תש"פבמהלך שנת הלימודים  יתבצעהמחקר 

דרך מבוך פשוט לבד או כחלק  על גלגלים )מבוך גדול( עגלהאו ( בגודל משחק קופסא )מבוך קטן

  המחקר אושר בטיחותית על ידי מהנדס בטיחות מוסמך. .מקבוצה

 איש קשר

 .054-6924264נייד  טלפוןעפר פיינרמן מס' . פרטי איש הקשר: יונות לענות לשאלותימובטחת לי נכ

 אישור השתתפות במחקר

 אני מאשר שאני נותן/ת את הסכמתי להשתתף במחקר מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.

 

 

 אשתתף. בו המחקר מהות את היטב הבנתי כי ת/מאשר אני

   

 תאריך ת/המשתתף חתימת ת/המשתתף שם
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 ועדת אתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים 

 WIS - IRB-Education -במכון ויצמן למדע

 טופס הסכמה לאיסוף שמירת ועיבוד מידע
 

 מבוכים פתרוןבמחקר  כחלק מהשתתפותי ישיועיבוד מידע א האיסוף שמירל זהו טופס הסכמה מדעת

 . למדע במכון ויצמן ערךשי)"המחקר"(  בהנחיית עפר פיינרמן ובקבוצות ביחידים
 

 חסיון המידע

מכון וייצמן יבצע עיבוד של כל מידע  משקיע מאמצים רבים בדאגה לחסיון המידע.למדע מכון ויצמן 

הקשור למחקר בהתאם למדיניות חסיון המידע שלו, המפורטת כאן: 

.policy-https://www.weizmann.ac.il/pages/privacy 

המידע הגיל שלי )בשנים(, המגדר, ותהליך פתרון המבוך יעובדו וכמו כן אצולם. אבל, פני לא יצולמו. 

 היחיד שיעובד לצורך המחקר נוגע למסלולו של החפץ בתהליך הוצאתו מן המבוך.

לא כל מידע מזהה לגבי המשתתפים. המידע האישי שלי ישמר על שרת תוצאות הניסוי יפורסמו ל

 מאובטח בתוך מכון וייצמן שהגישה אליו מוגבלת.

 

 איסוף, עיבוד ושמירת מידעאישור 

 שמידע אישי שלי כולל גיל, מגדר, ופתרון החידה כפי שיצולם ייאסף ויעובד לצורכי  אני מאשר

 המחקר.

 י ועיבודו על ידי מכון וייצמן למדע.אני מאשר לשמירת המידע האישי של 

  בפרסומים מדעיים. לייכלאני מאשר שמידע אנונימי שנאסף עלי 

  אני מאשר שקיבלתי, קראתי והבנתי את דף המידע המסביר את מהות המחקר ועיבוד המידע וכן

שברגע שהמידע אנונימי אין כבר )אך כמובן   שאוכל לחזור בי מהסכמתי בכל רגע שהובהר לי

 סו אלי ולא ניתן למנוע את עיבודו(.חלי

 

 

 הבנתי את היטב את הרשום לעיל ואני מאשר שימוש במידע כמפורט:

 

   

 תאריך ת/המשתתף חתימת ת/המשתתף שם

 

https://www.weizmann.ac.il/pages/privacy-policy

