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  18 פברואר  
  
  

  לחוקרים שלום,
   
  בביקורת של ציגי משרד הבריאות בבתי החיות הועלו מספר קודות לטיפול החוקרים:  .1

  במכתב המצורף תמצאו את ההדגשים הדורשים התייחסותכם:

  אחידות בסימון כלובים.  �

  בתגית הכלובים (במרקר) 5-ו 4הדגשת רמות חומרה   �

  .5או  4ים בפרוטוקולים בחומרה תיעוד מעקבי החיות והטיפול  �

  החזקת חיות רק באישור בר תוקף.  �

  מצבים לא תקיים בכלובים והטיפול בהם.  �

  מקורות מידע  על אלטרטיבות / חלופות ליסויים בבע"ח.  �
  
מזון לחיות: בתקופה האחרוה מצאו בכמה מקרים חיפושיות (זן דומה לחיפושית   .2

  בשקי המזון שאו רוכשים מאויגו.  הטבק שפוגעת במזון במחסים)
המזון שאו רוכשים מאויגו עובר חיטוי בהקרה אך לא ארז בוואקום, ולכן לא יתן לאתר 

  כבר איו סטירילי.  -מראש שק מזון אליו חדרה חיפושית וכיוצא מכך
  יש לציין שהחיפושיות עצמן אין מסוכות לחיות ואין מעבירות גורמי מחלה.

זון שבהם מצאו חיפושיות הוחלפו וחוטאו, מדף החלפת כלובים הוצא לחיטוי יסודי, מתקי המ
  בכל המדפים הותקו מדבקות פרומוים המהוות מלכודת לחיפושיות.

בית החיות יערך להחלפת המזון היתן  -היות ואויגו אים יכולים לספק את המזון בוואקום
  לחיות בתוך כחצי שה. 

ע יסוי שמושפע משיוי המזון, מוזמן לפות למשרדי המרכז לשרות וטרירי כל מי שמצא באמצ
  בכדי לתזמן את השיוי במזון כך שיצמצם את ההפרעה למיימום.

המזון עוה על כל הדרישות הדיאטטיות של המכרסמים, ביצעו בדיקה עם המזון החדש, ולא 
  צפויים שום סימים כתוצאה מהחלפת המזון.

, המזון מגיע מוקרן וארוז ALTROMIN 1324IRRחברת אלטרומין: הוא המזון החדש מ
  ק"ג.  5בוואקום בשקי 

  בין המוסדות שעובדים עם מזון זה: הטכיון, בר אילן, המכון הביולוגי ועוד.
  
יטור סביבתי: בקרוב תחיל לבצע בבתי החיות יטור סביבתי שיהווה ולידציה לחיטוי   .3

  באמצעות לומיומטר  ATPהיטור יבדוק וכחות  - החיותהמבוצע באופן סדיר בבית 
מדפים, שולחות עבודה, קירות, עגלות, כלובים, רצפה ומי השתייה   -במשטחים לאחר חיטוי 

  היתים למכרסמים. היטור יתבצע פעמיים בשה בבית החיות הפתוח 

  וע.כולל קרטיה. שקיות המים יבדקו אחת לשב  SPF-וכל ארבעה חודשים ב
  
הדברה סביבתית: על מת להפחית את הסיכון לחיות בבית החיות מפתוגים שמקורם   .4

  ממכרסמים מן החוץ, הותקו קופסאות הדברה ייעודיות למכרסמים 

  . SPFמסביב לבתי החיות רפואה ו 
  
דיווח על שימוש בחיות מרבייה עצמית: אלו מביכם שעדיין לא הגישו את הדיווח החצי   .5

  ל שימוש בחיות ממושבות הרבייה שברשותכן, אא עשו זאת בהקדםשתי ע
  מאחר ועליו להגיש בימים אלה את הדוח השתי למועצה ליסויים בבע"ח.

  
  



         
                         The Veterinary Service Center  המרכז לשירות וטרינרי      

         

     03-640756: פקס,  03-6409919: טלפון .39040ת"ד  , 69978אביב  -אביב, תל-קריית האוניברסיטה, רמת

39040. TEL. 972-3-6409919 FAX. 972-3-6407567 RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978 , ISRAEL, P.O.B.   

 

 

  

  

  

  
  

  2017מכתב לתפוצת כל החוקרים פורסם בפברואר 
  
  
  

או  ,שלו בכל בתי החיותלאחרוה בעקבות ביקורת מקיפה של ציגי משרד הבריאות שבוצעה 
  .והדורשות טיפול קודות אשר עלו במהלך הביקורתה אתלהביא לידיעתכם ים מבקש

  טפלו בהם בהקדם. אא קחו לתשומת ליבכם את הדגשים הבאים ובמידת הצורך
  
  אחידות בסימון כלובים .1

קיימת דרישה חוזרת ושית מצד המועצה לגבי אחידות בסימון כלובים. לצורך כך מופקות 
  ואה מדבקות מתאימות אשר מכילות את המידע הרלווטי לצורך היסוי.במשרדי בית חיות רפ

חוקר שמסמן כלובים בפתקיות ייחודיות למעבדתו, דרש גם הוא לוודא שהפתקית מסומת על פי 
  דרישות המועצה.

  
  יתן בכל עת לפות אל המשרד טלפוית או באמצעות מייל ולקבל מדבקות על פי הצורך. 

  לדוגמא: שוות תופתקימצ"ב 
  

  
  
  
   5- ו 4רמות חומרה  .2

לסייע במתן תשומת לב , בכדי  5-ו 4מעתה יש לסמן במרקר צבעוי תגיות כלובים ברמות חומרה 
העובדים במשרד וכן הצוות המטפל, יוחה לסמן את תגיות  מיוחדת לחיות ביסויים אלה.

  הכלובים ובהתאם לכך להגביר את תדירות המעקב אחר כלובים אלה.
תגיות רמת החומרה באא הקפידו לוודא ש  5-ו 4מידה ויש ברשותכם יסויים ברמות חומרה ב

  יתן לראות דוגמא בפתקית הירוקה בתמוה לעיל. .מודגשת בצבע בולט כדרש
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  5- ו 4תיעוד מעקבים ביסויים המערבים רמות חומרה  .3

מידע  על התיעוד להכיל .ביסוילהל תיעוד מעקבים אחר החיות יש על פי דרישות המועצה, 
  זמין.ויאפשר קיום פיקוח אפקטיבי שקריטי 

לפיכך, יש לקיים בכל מעבדה רישום ותיעוד שוטף של הפרוצדורות השוות, לדוגמא: מעקבי 
לבדיקה, בדגש על  שתיעוד זה צריך להיות זמין במידה ויידר .בוכיו"שקילה, הזרקות, טיפולים 

  .5- ו 4חומרה  יסויים אשר מערבים רמות
  

במקביל מבצעים ציגי הוועדה המוסדית  בשלב זה, כל חוקר אחראי ליהול תיעוד זה במעבדתו.
ביקורות שוטפות פעמיים בחודש, במעבדות החוקרים השוות ומוודאים שאכן מבוצע התיעוד 

  בפועל ושאכן מבוצעים היסויים בהתאם לפרוטוקולים שאושרו.
  
  אישורים פגי תוקף .4

  להקפיד על סימון הכלובים באישורים ברי תוקף בלבד.יש 
כך שיתן  יש לסמן באופן ברור את מועד פקיעת תוקף האישורעל פי דרישות המועצה, בכל תגית 

  בקל לטפל באישורים שעומדים לפוג בקרוב.
  ובמידת הצורך להקפיד ולשלוחהכלובים סימוי יש להגביר את תדירות המעקב אחר  ,כךלשם 

  לוועדה בקשות לאישור המשך היסוי בפרק זמן של כחודשיים לפי מועד פקיעתו.
 תעל מת לייעל את מתן השירות לחוקרים, הוכסה לאחרוה למערכת האו' התראה אוטומטי

  .עומד לפוג מסויםאשר שלחת ישירות במייל לחוקר ומתריעה כאשר אישור 
  תראות אלה, ייתכן ויגיעו ל"דואר זבל " מאחר וזו מערכת התראה חדשה, אא שימו לב לה

כמו כן עדכו את המשרד במידה ולא קיבלתם התראה מסוג זה כאשר ידוע לכם על מחקר 
  עומד לפוג.תוקפו ש
  
  מצבים לא תקיים בכלוב והטיפול בהם .5

על פי הלי בית החיות, בעת מתן הודעה לחוקרים על מצבים לא תקיים בכלוב, מסמן המטפל את 
  וב הרלווטי בפתקית מיוחדת ובה מצוית מהות התקלה וכן התאריך.הכל

שעות. יש להקפיד להתייחס להודעות אלה בכל  48באחריות החוקר וצוותו לטפל בתקלה תוך 
כובד הראש ולטפל בפרק הזמן שהוקצב, במידה וטופלה התקלה באחריות החוקר וצוותו להסיר 

   את ההודעה.
ידאג לתת טיפול מתאים למקרה בהתאם להחיית המטפל  רש ,כדבמידה ולא טופלה התקלה 

  הווטריר .
  על מת למוע סבל מיותר מן החיותאא הקפידו על מתן מעה הולם במקרים מעיין אלה 

  וכן על מת לסייע בפיקוח על היסוי.
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  מצ"ב פתקיות שוות לדוגמא:

  
  
  

  :אלטרטיבות לשימוש בבעלי חייםחלופות /   .6
  -פר קישורים חשוביםלהלן מס

בפרט, הם יעילים לחיפוש חלופות ולאסטרטגיות לחיפוש חלופות; כמו כן ישן הפיות למגוון 
  סרטוי הדרכה בהקשר של אופן ביצוע פרוצדורות רבות בבעלי החיים.

  מכילה מידע רב על חיפוש חלופות ואסטרטגיות  USDAשל ה  AWICמצגת ה    .6.1
  לחיפוש חלופות.

https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/workshoponweb_0.pd 

Meeting the Information Requirements of the Animal Welfare Act 

www.nal.usda.gov 

Meeting the Information Requirements of the Animal Welfare Act Presented by the 

Animal Welfare Information Center (AWIC) National Agricultural Library 

   

https://www.nal.usda.gov/awic/awic-workshop 

AWIC Workshop | Animal Welfare Information Center | NAL | USD 

www.nal.usda.gov 

The Animal Welfare Information Center (AWIC) teaches a one and a half day 

workshop at the National Agricultural Library (NAL) in Beltsville, Maryland for 

individuals ... 
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  קישורים לסרטוי הדגמה רבים       .6.2

https://www.nal.usda.gov/awic/routine-procedures 

וש חלופות פרסמה ע"י האיחוד חיפוש חלופות, אסטרטגיה וספת לחיפ ןלעיי    .6.3
  (בחומר ששלח זה מכבר).  יהאירופא

https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/now-available-ecvam-search-guide-
on-alternatives-to-animal-testing 

  

  קישורים וספים:      .6.4

https://www.nal.usda.gov/awic/databases 
https://www.nal.usda.gov/awic/about-awic 
https://oacu.oir.nih.gov/training-resources 
https://www.nal.usda.gov/awic/routine-procedures 
https://www.nc3rs.org.uk/resource-hubs 

   
  
  
  

בכל שאלה או בעיה יתן לפות לצוות המשרד והווטרירים לקבלת סיוע וכן להיעזר במידע 

  :המופיע באתר שלו
  

Center-Service-Veterinary-https://med.tau.ac.il/The 
  
  
  

  בברכה,
  
  

  צוות המרכז לשירות וטרירי
  
  
  

  
  
  
  

        
  
  


