

תקנון ניגוד עניינים במחקר

כפי שאושר על ידי הסנט בישיבתו מיום 29.4.2012

.1

מבוא
חוקרי הטכניון יבצעו את מחקרם כך שהשיפוט העצמאי ,המקצועי ונטול הפניות הנדרש
לא יוטה על ידי שיקולים זרים .לצורך כך על חוקרי הטכניון לגלות כל עניין שיש בו ,או
שעשוי להיראות כי יש בו ,להטות את המחקר או להשפיע באופן לא ראוי על החלטות
הנוגעות לניהול המחקר.
הטכניון יכונן ועדה לניגוד עניינים כדי למנוע ,לבקר ולפתור ניגודי עניינים תוך כדי
התהוותם ולייעץ במצבים העשויים להתפתח למצבי ניגוד עניינים במחקר )"הוועדה לניגוד
עניינים במחקר"(.
"מחקר"  -מחקר הנערך בטכניון ו/או מטעם הטכניון ו/או שהטכניון מרכז אותו.
"חוקרי הטכניון" בתקנון זה לרבות כל פרקיו ,הם הסגל האקדמי של הטכניון ,עובדי
הטכניון ומוסד הטכניון ,גמלאיהם ,אורחיהם ותלמידי הטכניון )לכל התארים(  -המעורבים
בתכנון מחקר ,ו/או בהגשת הצעות מחקר למימון ,ו/או בניהול מחקר או בדיווחו ,ו/או
בביצוע המחקר ,וכן כל אדם הלוקח חלק במחקר.
מובהר כי חברות מסחריות הרוכשות שירותי מעבדה בטכניון אינן כפופות לתקנון זה.
בכל מקום בתקנון זה שבו מופיעה לשון זכר ,גם לשון נקבה במשמע ,ובכל מקום שבו
מופיעה לשון יחיד ,גם לשון רבים במשמע ,ולהיפך.
מובהר כי תקנון זה בא להוסיף על האמור בחוקי מדינת ישראל ,בחוקה ובתקנון של
הטכניון ,ובתקנות האקדמיות ובנהלים האקדמיים של סנט הטכניון.

.2

מה נחשב לניגוד עניינים במחקר?

2.1

ניגוד עניינים במחקר קיים כאשר יש חשש לכך ששיקול זר יטה את השיפוט העצמאי
והמקצועי הדרוש במחקר .המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן אובייקטיבי ,היינו,
די בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים המבוססים על ניסיון החיים
והשכל הישר ,עלול להיווצר מצב של חשש לניגוד עניינים .תחושתו האישית של החוקר
בנוגע למידת ההשפעה של השיקולים הזרים ,אינה רלוונטית.
שיקול זר יכול להיות מכל סוג – אישי ,מקצועי ,כספי ,מסחרי .הוא יכול להיות של חוקרי
הטכניון עצמם ,של בני משפחתם הקרובים ,של חבריהם הקרובים ,של גורמים מממנים ,או
של כל אדם או גוף אחר.
מצבים אופייניים ,אך לא ממצים ,שבהם מתעוררים ניגודי עניינים במחקר הם:

2.2



כאשר חוקרי הטכניון )או בני משפחתם הקרובים ,חבריהם הקרובים ,תלמידיהם
או כל אדם או גוף אחר שאליו יש להם זיקה( קשורים לגוף המממן את המחקר
באופן שמאפשר להם להפיק מהמחקר רווח כספי ישיר או עקיף שמעבר לתוספות
שכר במחקר כמקובל בטכניון.

 הערה :תקנון זה עומד בפני עצמו ומוזכר גם בקוד התנהלות ראויה במחקר )סעיף .(3.2
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כאשר המממן או חוקרי הטכניון )או בני משפחתם הקרובים ,חבריהם הקרובים,
או תלמידיהם( או כל גוף שאליו יש לחוקרי הטכניון זיקה או עניין ,מעוניינים או
עשויים להפיק תועלת מדחיית פרסום ,מפרסום חלקי או מטעה או מאי פרסום של
תוצאות המחקר.



היות אדם המעורב במחקר בעל עניין אישי שעשוי להיות מושפע מביצוע המחקר
או מתוצאותיו" .עניין אישי"  -לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף
שהחוקר או קרובו מנהלים או חברים או עובדים אחראים בו ,או עניין של גוף שיש
לכל אחד מהם בו חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל
או בזכות הצבעה .למען הסר ספק מובהר כי אחזקות מזעריות בתאגידים
שמניותיהם נסחרות בבורסה בציבור ,במישרין ובעקיפין ,במסגרת תיקי ניירות
ערך ו/או קרנות נאמנות ,פנסיה וכו' כמקובל אצל חלק גדול מהאנשים מהיישוב,
לא תחשב כעניין אישי.

.3

חובות

3.1

חוקרי הטכניון ינהלו את מחקרם ללא פניות והטיות ויפעילו את שיפוטם המקצועי באופן
עצמאי ובלא ששיקולים זרים ישפיעו על היבט כלשהו של תכנון המחקר ,ביצועו ודיווח על
תוצאותיו.
חוקרי הטכניון ידווחו לוועדה לניגוד עניינים במחקר על כל חשש לניגוד עניינים מיד עם
התהוותו או גילויו  -בין במועד הגשת הבקשה לרישום הצעת המחקר ובין במהלך המחקר.
טופס רישום הצעת מחקר )טופס מנל"מ( יכלול אישור של מגיש הבקשה בדבר ידיעתו כי
קוד התנהלות ראויה במחקר ותקנון ניגוד עניינים במחקר ,חלים על המחקר.

.4

היוועצות

3.2
3.3

חוקרי הטכניון רשאים להיוועץ בוועדה לניגוד עניינים במחקר כדי לברר אם מצב שבו הם
נמצאים מהווה מצב של חשש לניגוד עניינים וכיצד להימנע ממצב זה או לנהלו.

.5

תיעוד
ההצהרות הנדונות ,בקשות להיוועץ בוועדה ותיעוד עבודת הוועדה לניגוד עניינים במחקר
יתויקו ברשות המחקר של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ וכל רשות המוסמכת לטפל
בענייני ניגוד עניינים בטכניון והפרות של תקנוני הטכניון תהיה מוסמכת לעיין בהם.

.6

הוועדה לניגוד עניינים במחקר

 6.1הרכב הוועדה
תכונן ועדה שתורכב מ 7-חברים :המשנה לנשיא למחקר או מי שימונה על ידו וישמש כיו"ר
הוועדה ,המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,ארבעה פרופסורים מן המניין ו/או פרופסורים
אמריטי המייצגים את תחומי המחקר השונים בטכניון ואיש ציבור כגון :שופט בדימוס.
חברי הוועדה ימונו על ידי הוועדה המרכזת של הסנט בהמלצת המנל"מ באישור חברי
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6.2

המליאה האקדמית בעלי זכות הצבעה .משך הכהונה יהיה לתקופה של עד  3שנים וניתן
יהיה להאריכו לכהונה נוספת של  3שנים .לאחר שתי תקופות כהונה רצופות לא יהיה ניתן
להתמנות לוועדה אלא כעבור שנת צינון אחת מיום סיום הכהונה הנ"ל.
פעילות הוועדה

בכל מקרה המובא לידיעת הוועדה לניגוד עניינים במחקר ,בין על ידי רשות המחקר של
מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ,בין על ידי גילוי של חוקרי הטכניון ובין בכל דרך
אחרת ,תחליט הוועדה כיצד לפעול.
 6.3סמכויות הוועדה; נוהלי עבודה והחלטות
 6.3.1הוועדה רשאית להחליט כלהלן:


שהמצב אינו מחייב טיפול כלשהו.



שחוקרי הטכניון חייבים לגלות את ניגוד העניינים לאנשים או גופים נקובים.



שיש לשנות את תכנית המחקר באופן שימנע ניגוד עניינים או שיאפשר את ניהולו.



שיש למנות אדם/גוף שיבקר באופן עצמאי את תכנונו ,את ניהולו או את דיווחו של
המחקר.



שחוקרי הטכניון חייבים לשחרר עצמם מעניין כספי בגוף המממן את המחקר או
בגוף שיש לו עניין לא אקדמי בתוצאות המחקר.



שחוקרי הטכניון חייבים לנתק את הקשר בינם ובין האדם או הגוף שבגינו נוצר
חשש לניגוד עניינים.



שיש לפסול את חוקרי הטכניון מהשתתפות במחקר ,כולו או חלקו.



שיש לנקוט כל צעד אחר הנראה מתאים כדי להימנע מניגוד עניינים במחקר או

לנהלו.
 6.3.2בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר הוועדה אינה כבולה לכללים
פורמאליים כלשהם .עם זאת ,לפני הכרעתה ,עליה לשמוע את עמדתם של חוקרי הטכניון
המעורבים ביחס למצב הנדון וביחס לאמצעים הראויים לניהול המחקר ,אם הם חפצים
בכך .במקרים מיוחדים ,יורשה לחוקרי הטכניון להציג בפני הוועדה עדויות של אחרים,
בכתב או בעל פה.
 6.3.3בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר המחייב ניהול ומה הם האמצעים
הראויים לניהולו ,ובמקרים שבהם הכללים אינם קובעים הסדרים מפורשים אחרים,
תונחה הוועדה על ידי סטנדרטים מקובלים במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.
 6.3.4כל דיוני הוועדה ,לרבות אלה שבהם משתתפים חוקרי הטכניון ,ולהוציא הבהרות וחילופי
דעות מקדמיים ,יקוימו במפגש פנים אל פנים ,ככל שניתן ,ולא בכתב או בדוא"ל .עם זאת,
חוקרי הטכניון רשאים להגיש את עמדתם גם בכתב אם הם חפצים בכך .ייערך פרוטוקול
של דיוני הוועדה.
 6.3.5המידע שחוקרי הטכניון מוסרים לוועדה לניגוד עניינים במחקר יישמר בחיסיון אם זה אינו
מתנגש עם חוקי המדינה או תקנות אחרות של הטכניון.
 6.3.6המידע ,שיהיה זמין לוועדה לניגוד עניינים במחקר ,יכלול את פרטי ההתקשרויות העסקיות
שנדונו ו/או נחתמו על ידי רשות המחקר/מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ .כל החלטות
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הוועדה תינתנה בכתב .החלטות ותיעוד של דיוני הוועדה ושל הליך ההכרעה יועמדו לרשות
חברי הוועדה והחוקר שעניינו נדון ,לפי בקשתם.
 6.3.7בבואה להכריע אם קיים חשש לניגוד עניינים במחקר המחייב ניהול ומהם הצעדים
הראויים לניהולו ,רשאית הוועדה לקבל החלטות זמניות כראות עיניה ,כגון השעיית
החוקר ממעורבות במחקר ,גילוי המצב למממן המחקר ,הקפאת כספי המחקר ,וכיו"ב,
וזאת עד למתן החלטה סופית .סמכות זו לא תופעל בלא שתינתן לחוקר הזדמנות להישמע,
ולא תינקט כל פעולה שתפגע מעבר לנדרש בהתקדמות המחקר או ביחסים שבין החוקר
לבין הגוף המממן.
 6.3.8דיון חוזר בהחלטות הוועדה יישמע בפני הוועדה ,בצרוף שני חברי סגל אקדמי שימונו
כלהלן :האחד על ידי המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים והשני על ידי יו"ר ארגון הסגל
האקדמי.

.7

משמעת
הפרה של סעיף  3של תקנון זה וכן פעולה בניגוד להחלטה של הוועדה לניגוד עניינים
במחקר ,מהווים עבירת משמעת .האמור בסעיף זה בא להוסיף על עבירות המשמעת
המנויות בתקנוני המשמעת למיניהם החלים על חוקרי הטכניון.
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