
  
  ח"בבע לביצוע ניסויי� ����לטיפול בבעלי חיי� ����     בקשת הרשאה: אביב �אוניברסיטת תל

  1994) ח"ניסויי� בבע(בהתא� לחוק צער בעלי חיי� 
  )לאחראי בית החיות /לאחר מילוי הטופס יוחזר למנהל(

  : 'חלק א
    טלפו�      ש� פרטי 

    נייד      ש� משפחה

    פקס      ש� פרטי באנגלית

    תואר אקדמי      גליתש� משפחה באנ

    פקולטה      ש� משפחה קוד�

    מחלקה      תעודת זהות

    דואל

  
        הוא זמניהאתיקה המספר קוד . כ��   לא  � : אתיקה זמניהא� קיבלת בעבר קוד 

  : זיקה למוסד 
   חוקר ראשי �
  

 חבר ועדה אתית �   חוקר�
  

  וטרינר�
  

 עובד מעבדה� מטפל בית חיות�

 דוק � פוסט�
  

  לבורנט�  מתמחה�  דנטסטו�
  

  אחר �  סגל בית חיות�

                  :פרט. חוקר אורח באג  חיצוני 
  ' חלק ב

או באתיקה של ניסויי� בבעלי /ח ו"הכשרתי הרשמית  באתיקה של טיפול בבע: נימוקי הבקשה
   : חיי�
       : במועד" שימוש אתי בחיות מעבדה"השתתפתי בקורס  �
   )'עלי" למלא ג� את חלק ג (     :במועד" בדהשימוש אתי בחיות מע" אשתת  בקורס �
  ________________________________: קורס אחר פרט וצר  אסמכתאות מפורטות �

                        
  : ת/התחייבות המבקש

 ואת הוראות האוניברסיטה ביחס 1994) ח"ניסויי� בבע(קראתי את חוק צער בעלי חיי�  .1
  .ח ולביצוע ניסויי� בה�"לטיפול בבע

את המגבלות ואת החובות הנובעות מה� ואני מתחייב בזאת לפעול בהתא� ,  את רוח�הבנתי .2
  .בהקשר זה, לה� ולכל הוראה של האוניברסיטה

מחייב אותי בהגשת בקשה ) ' וכדהארגוניהשיו" , סוג הפעילות(ידוע לי ששינוי הנסיבות  .3
  .חדשה

  ______________: חתימה_____________ : תארי"
לפני , במקרה של בקשת סטודנט או עובד מנהלי להרשאה זמניתיש למלא חלק זה ( 'חלק ג

  ):הכשרה בקורס
סוגי טיפולי� ניסויי� ( ח"ח או בביצוע ניסויי� בבע"תיאור הפעילות הצפויה בטיפול בבע

              ): היק  הפעילות השנתית , ופרוצדורות

                        

, סוגי הטיפולי� ניסויי� ופרוצדורות שביצעתי, יות סוגי ח(ניסיוני המעשי בטיפול בבעלי חיי� 

                  ):  היק  ההתנסות

                        

  ת /ת האחראי/התחייבות החוקר
  ):הכשרה בקורס לפני, עובד מנהלי להרשאה   זמניתבמקרה של בקשת סטודנט או (
, שארבי� ה, ח"לבצע באופ� עצמאי ניסויי� בבע, בידי הרשאה רשמית של האוניברסיטה. 1

   .במתוארי� לעיל
ה נכללת /ת הבקשה ששמו נקוב לעיל ומאשר שבתוכנית הפעילות שלו/אני מכיר את מגיש.  2

עבודה זו . במסגרת העבודה במעבדתי, כמתואר לעיל, ח"השתתפות בביצוע  ניסויי� בבע
  .של עד שישה חודשי�תבוצע בהנחייתי ובפיקוחי במש"   תקופה    

  
  ______________: חתימה  ________ : תארי#  ________________: ת/ החוקרש�


