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 המערכת הסבר כללי על 2

 כללי 2.1

 ע"י טופס מקוון.בפורטל חוקרים, יכול החוקר להגיש בקשה לביצוע ניסוי בבע"ח, 

הבריאות ע"י התממשקות אל מערכת  משרד ישלח הטופס אלולצרף קבצים במידת הצורך. כשיסיים,  הנדרשהחוקר יצטרך למלא את הטופס בכל המידע 
 היושבת במשרד הבריאות, לצורך בחינת הבקשה. תפעולית

 יאשרו או ידחו את הבקשה בהתאם לשיקול דעתם. חברי ועדת היתריםנציגי 

ך(, בנוסף, המערכת מאפשרת לצפות בבקשה שנשלחה ולראות היכן היא עומדת )לפי הסטטוס שלה(, לעדכן את הבקשה במידת הצורך )יפורט בהמשך המדרי
 להתעדכן בהודעות שפורסמו ע"י משרד הבריאות ולערוך את הפרטים האישיים.

 LOG IN –התחברות   2.2

 יש לפתוח את אחד משלושת הדפדפנים הבאים: 

 מומלץ לעבוד עם כרום או אקספלורר, ניתן לעבוד עם כרום במקנטוש.

1. google chrome  

2. Firefox 

3. internet explorer 

 דפדפן מקינטוש .4

לאחר מיכן תקבלו מייל עם הרישום להזדהות. ,המוסדית הגישה ראשונה למערכת תינתן ע"י הגדרה בוועד  

 https://animalx.health.gov.il/    לאחר מכן יש להכניס את הכתובת הבאה:

 .LOGIN -לאחר הזנת הכתובת, יפתח מסך ה

 
 . שם משתמש וסיסמה/ז.במסך זה מתבקש המשתמש להכניס ת

 החוקר. עם סיסמא חד פעמית SMSהודעת ( שהוגדר עבור החוקר)תישלח אל הנייד , לאחר שהמערכת תאמת את הפרטים שהוזנו
זהו תהליך זיהוי הדומה לזה של כניסה לחשבון בנק . )יתבקש להזין את הסיסמא שקיבל ולאחר מכן הוא יוכנס אל האזור האישי

 (וכדומה

https://animalx.health.gov.il/
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 האזור האישי 2.3

 :לשוניות ארבע ישנם החוקר של האישי באזור

 לניסויים בקשות .א

 פעילים ניסויים .ב

  הודעות .ג

 אישיים פרטים עדכון .ד

 

  :הבאות הפונקציות קיימות לניסוי בקשות בלשונית

 לצורך מעקב ועדכון, רשימת כל הבקשות לניסוי אותם הגיש החוקר . 

 אפשרות החוקר גם להקים בקשה חדשה. 

 הבקשה תהיה מסומנת ב"(, חזר לחוקר"בקשה בסטטוס ) כאשר ועדת היתרים מחזירה לחוקר את החלטתה: סטטוס הבקשה- BOLD  עד
 . אשר החוקר יפתח אותה

 ניתן לראות אותה בעזרת ריחוף מעל הסטטוס של הניסוי, במידה וועדת היתרים הוסיף הערה. 

 י לחיצה על שם העמודה"ניתן למיין את התצוגה בסדר עולה או בסדר יורד ע. 

 י הכנסה של חלק כל שהוא מהערך שמכילה העמודה"מתחת לכל שם עמודה קיים מסנן המאפשר לסנן רשומות בתצוגה ע. 

 י לחיצה על המסנן הרצוי"זין מלל במסנן עניתן לה.  
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 בקשות לניסויים 3

 תצוגות "בקשות לניסויים" 3.1

 באזור של בקשות לניסויים קיימות שתי תצוגות: "בקשות לניסוי" ו"בקשות מאושרות"

 

 כדי להיכנס יש ללחוץ על החץ בשמאל.את כלל הבקשות שהגיש החוקר.   -מציגה תצוגת "בקשות לניסוי" 

 ונמצאות בסטטוס "בקשה אושרה".)במידה וקיימות כאלו(  חברי ועדת היתריםרק את הבקשות שאושרו ע"י   -מציגה תצוגת "בקשות מאושרות" 

 כדי לעבור בין התצוגות יש ללחוץ על התצוגה הרצויה.
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 הגשת בקשה חדשה 3.2

 כדי להגיש בקשה חדשה, יש ללחוץ על כפתור "בקשה חדשה +"

 

 לאחר לחיצה על כפתור "בקשה חדשה +", תיפתח בקשה חדשה.
 

 . מסך הבקשה מורכב משמונה לשוניות

 .מילוי טופס הבקשה קראו את ההנחיות בעיון לפני אנא. לשונית זו מכילה דברי הסבר למגיש הבקשה – הנחיות לחוקר .א

 .שם המחקר והאם המחקר חדש, כמו שם המוסד. לשונית זו מכילה שדות עם פרטים טכניים על המחקר – המחקר .ב

במידה והפרטים אינם עדכניים יש לעדכנם  .לשונית זו הינה לקריאה בלבד ובו יוצגו הפרטים של החוקר הראשי במחקר – החוקר הראשי .ג
 .בלשונית ״עריכת פרטים אישיים״

( יגע בחיות)תף שיעסוק בניסוי בפועל עבור כל משת, לשונית זו מכילה טבלאות למילוי רשימת המשתתפים בניסוי – משתתפים והכשרות .ד
 .יש להוסיף את הכשרה שלו לכך

 .מתבקש החוקר להרחיב בפרטים על הניסוי בלשונית זו – פרטי הניסוי .ה

 .לניסוי לשונית זו מכילה טבלה בה יש למלא את פרטי בעלי החיים הנדרשים – ח הדרושים לניסוי"בע .ו

 .להרחיב בפרטים על אופן השימוש המיועד בבעלי החיים בניסוי ועל מהלך הניסוי המלאמתבקש החוקר  בלשונית זו  - מהלך הניסוי .ז

  לאחר מילוי ההצהרה . מתבקש החוקר להצהיר כי קרא את החוק והתקנון ואת התנאים המופעים בהצהרה בלשונית זו – הצהרת החוקר .ח
 .יכול החוקר להגיש את הבקשה לועדת ההיתרים
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 הנחיות לחוקר - 1לשונית  3.2.1

 לקרוא את בעיון את ההנחיות ולאחר מכן ללחוץ על "הבא" על החוקר

 .או כול לשונית/ע״י לחיצה על כפתור ״הבא״ בתחתית העמוד או בלחיצה על הלשונית הבאה אפשרימעבר בין לשוניות 

  8ניתן לשמור במהלך המילוי ללא כל פרטי החובה ורק בהגשה הסופית בטאב חובה ללחוץ על לחצן שמור, כי נתונים לא נשמרים אוט'. 

 .מערכת תבצע בדיקה כי הוגש כל המידע
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 המחקר - 2לשונית  3.2.2

 הבקשה אותו יצטרך החוקר למלא. טאב כרטיסיה יפתח  ",הבא"לאחר לחיצה על כפתור 

 

  :שים לב
 .לו הדגשה בצילום, מטה מתייחס אל כפתור ספציפי בחלוןכל אחד מהסעיפים המופיעים 

  "אם מספר הבקשה לא ידוע, יש לפנות לוועדה המוסדית לאחר מילוי יש ללחוץ על שמור ואז יעלה  –שדה "ציין את מס' המחקר הקודם
 המידע מבקשה קודמת וניתן יהיה לשנות.

 או לעבור אל השלב הבא מבלי )ניתן רק בשלב של טיוטה( לא ניתן לשמור את הטופס . שדות המסומנים בכוכבית אדומה הינם שדות חובה
  .תקיניםלמלא אותם בערכים 

 בכל שלב ע״י לחיצה על כתפור שמור בתחתית העמוד בתנאי ששדות החובה שבעמוד הנוכחי מולאו בערכים  המידע את לשמור ניתן
כל הנתונים ישמרו מחדש במערכת , בכל לחיצה נוספת על כפתור שמור. טיוטה תקים בקשה בסטטוס, לחיצה על כפתור שמור(,. תקינים

 . תפעולית

 .(בקשות בסטטוס טיוטה אינן זמינות לוועדת ההיתרים)                 

  ה  ישמרו ברמתהנתונים שהוזנו " הבא"או " הקודם"בכל לחיצה על כפתור– client .אם . תפעוליתבמערכת לא ישמרו השינויים , כלומר
 .הנתונים ילכו לאיבוד ולא יהיה ניתן לשחזר אותם המשתמש יצא אל מחוץ לבקשה ללא לחיצה על כפתור שמירה בכול לשונית ולשונית

 .לכן הקפידו לבצע שמירה לעבודה שכבר עשיתם אם אינכם מעוניינים לחזור עליה

  יש לרחף עם הקרסר , כדי לחשוף את דברי ההסבר. בסימני השאלהלחלק מהשדות ישנה הדרכה ספציפית לפון המילוי הנדרש המסומנת
 .מעל סימן השאלה

 אם . )השדות אלו יפתחו בהתאם לחוקיות שנקבעה מראש. שדות המופיעים בצבע אפור בהיר הינם לקריאה בלבד ואינם רלוונטיים בשלב זה
 (הם רלוונטים לבקשה הם יפתחו אוטומטית

  בחר "י לחיצה על כפתור "קבצי הצרופה המתאימים נעשית ע העלאת. יש להעלות למערכת צרופות“ ובץבחר ק"בשדות בהן מופיע הכפתור
 ".קובץ

   

 

A

ש

1

2
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 "החוקר הראשי" – 3 לשונית 3.2.3

 לאחר לחיצה על כפתור "הבא", יפתח מסך עם הפרטים של החוקר . 

 .עדכניים יש לעדכנם בלשונית ״עריכת פרטים אישיים״במידה והפרטים אינם . מסך זה הינו לקריאה בלבד ולא ניתן לבצע בו שינויים

 "משתתפים והכשרות" – 4לשונית  3.2.4

אין צורך לכתוב את החוקר  .לעבודה עם בעלי חיים יפתח מסך המאפשר להזין את פרטי המשתתפים בניסוי וכן את הכשרותיהם", הבא"עם לחיצה על כפתור 
 הראשי, כך שאם אין משתתפים נוספים, אין צורך למלא בטאב זה.

 , יש ללחוץ על כפתור "הוסף משתמש +". המשתתףכדי להזין את פרטי 

 " 1של "משתתף מספר  טבלהפיע לאחר הלחיצה תו

 (.1בדוגמא משתתף מספר ) כדי להזין את פרטי המשתתף יש ללחוץ על השורה בטבלה

 .יפתחו השדות ויהיו זמינים להזנה, עם הלחיצה
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  שים לב:

 הבא"י לחיצה על כפתור "ניתן פשוט לדלג על הטאב ע, כאשר המשתמש אינו מעוניין ליצור רשומות באחד הטאבים" 
י "ע(, לא ברור עכשיוזה ? האם הכוונה שאפשר להוסיף יותר ממשתף אחד) ניתן להוסיף יותר מרשומה אחת, בכל גריד במהלך הבקשה

 .לחיצה נוספת על כפתור ההוספה

 על מנת לפתוח את הגריד לצורך הזנת פרטים יש ללחוץ עליו, יתווסף גריד כשהוא מכווץ, לאחר כל לחיצה על כפתור ההוספה. 

 ומסומן במרובע עם שני חיצים הכפתור מופיע עם אייקון של פח ". )מחק"י לחיצה על כפתור "בכל שלב ניתן למחוק את הגריד שהוספנו ע
 .(בצילום מסך

 הוסף הכשרה "יש ללחוץ על כפתור (, לעבודה עם בעלי חיים) המשתתף על מנת להוסיף את הכשרת“+ 

 

 ".עובד עם בעל חיים בניסוי" = "קשר למחקר"אין חובה להוסיף הכשרה עבור משתתף אלא אם כן שדה  : שים לב:

 .הקודמת לגבי תעודת הזהותבבקשה ראו את ההערה : הערה
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 "תקציר המחקר" – 5 לשונית 3.2.5
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 . תקציר המחקרלאחר לחיצה על כפתור "הבא", יפתח מסך של 

 .ניתן לבצע בחירה מרובה .יש לבחור לפחות מטרה אחת בכדי להמשיך אל השלב הבא" מטרה משנית"ו" מטרה ראשית"בשדות  

 שים לב:

 שדות עם עורך תוכן עשירהינם " המחקר" השדות בלשונית. 
 .לכתוב נוסחאות וכיוצא בזה, להכניס סימנים מדעיים, ניתן לעצב את המלל בהתאם לסרגל הכלים מעל השדה, כלומר

 י המשתמש בפורטל"במערכת התפעולית בדיוק כפי שעוצב ע אלא יישמר בשדות התוכן המוזן , 

  ,כדאי "למרקר" בצבא את התיקונים.לאחר שוועדה העירה הערות, נים מומלץ במקרה של תיקוניתן להעתיק ממסמך קיים נוסחאות 
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 "בע"ח הדרושים לניסוי" – 6 לשונית 3.2.6

 . יפתח מסך של בעלי חיים הדרושים לניסוי", הבא"עם לחיצה על כפתור 

 

 

 

 

 

 

 

 עבור בעלי חיים המשתתפים בניסוי. תיייעוד טבלה+  תפתח עבורנו  "לחיצה על כפתור "הוסף בעל חיים

  

עליך לפנות לוועדה המוסדית לטיפול ושימוש בבעלי החיים של , אם בעלי החיים שהנך זקוק לו למחקר אינו ברשימה. רשימת בעלי החיים היא רשימה סגורה

, דה תקבל הודעת מייל על הוספת בעל החיים לרשימההווע. לאחר ברור הצורך הוועדה תפנה למזכירות המועצה בבקשה להוספת בעל החיים ברשימה, מוסדך

 (.גם תוכלו לראות את בעל החיים ברשימה באופן עצמאי)ותודיע לך על כך 
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 מהלך הניסוי  – 7 לשונית 3.2.7

 .יפתח מסך של מהלך הניסוי", הבא"עם לחיצה על כפתור 

 .הניסוימהלך  וכן פרטי לניסוי פרטי בעלי החיים הנדרשים במסך זה יוזנו
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 . יש למלא במסך זה את כל הנתונים באופן תקין

 לצורך מילוי טופס הבקשה ישנם שדות שיתווספו ללשונית זו י המשתמש"בהתאם לנתונים שיוזנו ע

שומה של משככי לחיצה עליו תפתח ר", הוסף משכך כאבים"יופיע הכפתור ", כן"במידה והמשתמש בחר ?" האם נעשה שימוש במשככי כאבים"בשדה : לדוגמה
 .כאבים

   

 במידה ונבחר "לא", יתווסף שדה "סיבה לאי שימוש במשככי כאבים".

 

 הינם שדות עם עורך תוכן עשיר" מהלך הניסוי” השדות בלשונית. 
 .לכתוב נוסחאות וכיוצא בזה, להכניס סימנים מדעיים, ניתן לעצב את המלל בהתאם לסרגל הכלים מעל השדה, כלומר

  י המשתמש בפורטל"במערכת התפעולית בדיוק כפי שעוצב ע בשדותה אלא יישמר המוזןהתוכן. 

  (אני לא רואה שום הסבר על נושא הטבלאות: הערה)יש אפשרות להציג נתונים בצורה טבלאית 
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 הצהרת החוקר – 8 לשונית 3.2.8

 “.הצהרת החוקר"יפתח מסך ", הבא"עם לחיצה על כפתור 

 .ההיתרים תלשם העברת הבקשה לוועדהצהרת החוקר הינה מנדטורית 

 

 .על החוקר לקרוא ולאשר את האמור, במסך זה

 .ק בוקס'י לחיצה על הצ"האישור מתבצע ע

 ". תאריך"ו" שם החוקר"יתמלאו באופן אוטומטי השדות , ק בוקס'לאחר לחיצה על הצ

 .הנוכחישדה שם החוקר יקבל את שמו של החוקר מגיש הבקשה ושדה תאריך יקבל את התאריך 

 

 

 .ניתן להגיש את הבקשה לוועדת ההיתרים, לאחר שהחוקר מסמן שקרא את החוק

 (.ניתן גם לשמור מבלי להגיש את הבקשה)“. הגש בקשה"החוקר יצטרך ללחוץ על כפתור , כדי להגיש את הבקשה
 .מולאו בצורה תקינה ולאחר מכן תבצע שמירה של כל הנתונים המערכת תבצע בדיקה שכל השדות בכל הטאבים, לאחר לחיצה על הכפתור ״הגש בקשה״

 

וכעת תעבור הבקשה לטיפול  “,בקשה חדשה הוגשה"אם הכול תקין תופיע הודעה על המשך ״הבקשה הוגשה בהצלחה לוועדה״ והבקשה תקבל את הסטטוס 
 .ועדת היתרים

.יש לתקן בפורטל ולהגיש שובסטטוס הבקשה תמיד יופיע בפורטל. כאשר הועדה תחזיר הערות לתיקון   

.ניתן להדפיס את הבקשה מהפורטל וכן להוריד את תמצית האישור  
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 בבקשה שנשלחה הצפיי 3.3

 .בכל רגע נתון לצפות בבקשות שנשלחו על ידו חוקר יוכל

 .או על מספר הבקשה ,שורת הבקשה יש ללחוץ על החץ הנמצא בקצה השמאלי של, כדי לצפות בבקשה

  

 ".לקריאה בלבד"כאשר כל הטאבים מכווצים וכל השדות במצב של  התיפתח הבקשה לצפיי, על אחת מהאפשרויות האמורות לעילעם לחיצה 

אם הסטטוס הוא ״חזר  .אחרת הבקשה תהיה פתוחה לעדכון" חזר לחוקר"או מ" טיוטה"רק כאשר הסטטוס שלה שונה מ ההבקשה תיפתח לצפיי: שים לב
 .הלחוקר״ עליו לערוך בה תיקונים ולכן לא תהיה זמניה לצפיי

                             

 .בתוכן הטאבים אפשרית עם לחיצה עליהם הצפיי
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 ביטול הגשה 3.4

 

מקבלת כאשר שומרים אותה אך לא מגישים  הסטטוס שהבקשה" )טיוטה"או " בקשה אושרה: "בקשות כול עוד הן נמצאות בסטטוס שונה מ ניתן לבטל הגשת
 (.אותה

במצב זה ועדת  “.[בטל הגשה"כפתור זה יקפיץ את אותו חלון שקופץ בלחיצה על ". מחק בקשה"יהיה זמין כפתור ", טיוטה"כאשר הבקשה נמצאת בסטטוס ]
 . ההיתרים לא תטפל בבקשה

 :לחיצה על הכפתור יקפוץ הפופ אפ הבאלאחר ". בטל הגשה"י לחיצה על כפתור "ביטול הבקשה נעשה ע

 

 יש לבחור את סיבת הביטול ולאחר מכן ללחוץ על אישור.

 לאחר לחיצה על אישור הבקשה תקבל סטטוס "ביטול הגשה" והרשומה של הבקשה תהפוך ל"לא פעילה" 
  .ההיתרים שיודיע על הביטול תבנוסף ישלח מייל לוועד

  שים לב:

 הבקשה לא תופיע יותר בפורטל, מחיקת בקשה/עם ביטול הגשה. 

  הכפתור יופיע בחלק התחתון של כל לשונית( או ״חזר לחוקר״ בסטטוסים ״טיוטה״)כאשר הבקשה נמצאת במצב של עדכון 
 .בטופס הבקשה
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 הדפסת תמצית אישורכפתור  3.5

 

 "בקשה אושרה"כפתור זה יופיע רק כאשר הבקשה בסטטוס 
לצורך הגשת בקשות למענקי מחקר ( הוועדה/לאחר החתמת היו״ר)ניתן להשתמש בתמצית זו  .הדפסה דוח תמצית אישורלחיצה על כפתור זה תציג בפורמט 

 .וכיוצא בזה
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 כפתור הדפסה 3.6

 

 .לחיצה על כפתור זה תשלח למדפסת פקודת הדפסה של הבקשה המלאה בפורמט מוגדר מראש

 עדכון בקשה 3.7

 "חזר לחוקר"או " טיוטה"עדכון בקשה ניתן לבצע עבור בקשות אשר נמצאות בסטטוס 

לאחר . ותאפשר לחוקר לבצע שינויים היכן שירצה( באותו פורמט של הגשת בקשה)הבקשה תפתח בפורמט רגיל , ל"כאשר החוקר פותח בקשה בסטטוסים הנ
 .מכן החוקר יגיש את הבקשה בשנית

 

 בתוקף אישורים. 4

 אישורים בתוקףתצוגת  4.1

 

 “.בתוקף אישור"בתצוגה זו יוצגו כל הניסויים בסטטוס 
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  אישורים היסטוריהתצוגת  4.2

 .סתיים תוקפם או בקשות שלא אושרוהש, בתצוגה זו יוצגו אישורים שבוטלו
 ״אישורים בתוקף״ לשנות את הלשונית ל

 

 

 הודעות .5

 

 . הודעות כלליות עבור החוקרים יפרסמו, באזור זה
 ".הודעות מתאריך"ו" חיפוש"ניתן לבצע חיפוש אחר הודעות מסוימות בעזרת שדות הסינון 
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 עריכת פרטים אישים .6

שתהפוך את השדות ממצב של " ערוך"י לחיצה על כפתור "ע, ת לעדכן את פרטיו האישים למעט תעודת זהות ותאריך לידה/במסך זה יכול החוקר
 ".עריכה"למצב של " לקריאה בלבד"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".שמור"לאחר לחיצה על כפתור ערוך יופיע במקומו כפתור 

 .במערכת התפעולית לשם שמירת הנתונים ועדכונם לאחר שהחוקר מסיים לערוך את הפרטים יש ללחוץ על הכפתור ״שומר״
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 בשני הגרידים הנמצאים בתחתית העמוד.כמו כן, ניתן לצפות באילו מוסדות מחקר החוקר חבר ואילו הכשרות קיימות עבורו 

 


