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  א"תשע, א תשרי"י  

  19/09/2010  

  

  

  ,ר נכבדים"יו

  

  .הנחיות בדבר הגשה וטיפול בבקשות מחקר של גופי צד ג במסגרת המוסד -עדכון : הנידון

  

גם אם מוגשת , כל בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים המוגשת במוסדכם מטעמו של צד חיצוני למוסד

  :צריכה לכלול, תחת שמו של חוקר ממוסדכם

ושם מאשר ההזמנה מטעם החברה בתחילת שדה תקציר , שם מזמין המחקר, זיהוי שם החברה  .א

  .המחקר בטופס הבקשה

לפי (על קיומה של הצהרה הזמנת מחקר  תקציר המחקר בטופס הבקשה ציון בתחילת שדה  .ב

 ).המתכונת שמצורפת
  

  .שור ניסויובודאי שאין להוציא אי, בלי שני פרטים אלו אין לדון בבקשה

  

  .תייק את ההצהרה בצמוד לאישור אצל הועדה המוסדיתליש 

  

  .1.10.2010 - הנחיות אלו יכנסו לתוקף החל מ

  

  :הבהרות

ואשר לא יהיה מזוהה בטופס , מיוזמתו של גוף שאינו של המוסדניסוי אשר נערך : 'הגדרת ניסוי צד ג

או /מוסד כל קשר בתכנוננו ו)/איש המוסד(ואשר עבורו אין לחוקר הראשי , אישור הניסוי/הבקשה

  .גוףואשר נערך כשרות לאותו , בזכויות על התוצאות ועל פרוטוקול הניסוי

תוך כדי עריכת  במקביל או, אותו ניסויאת ע למספר מוסדות על מנת לבצ פניה: ת כפל ניסוייםהגדר

מחקר ועל ביצועו  לאותו נוסף מבלי לידע את המוסד על קיומו של אישורזאת ו ,הניסוי במוסד אחר

ניסוי מעבר למה את הח שיעברו "הגדלת מספר בע להשיג ובאמצעותה ,או בעתיד/ו במקביל ,ח קודם"בבע

  . שראוי לאותו ניסוי

  

  

  ,בכבוד רב  

  

  
  ר יעקב פישר"ד  
  היועץ המדעי  

  
  

ובכללם מוסדות המסונפים , כל בקשת מחקר המוגשת לועדה המוסדית שאינה של המוסד פרופר, הבהרה
  . בזיהוי מזמין המחקר והצגת ההצהרה בטרם יאושר המחקרחייבת , לועדה הארצית
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  הצהרה -הזמנת מחקר 
  איסור עריכת כפל ניסויים

  

  :אנו מצהירים בזאת כי

  

o אליה אנו פונים ח "הגשת הבקשה לעריכת ניסויי בבעלי חיים לועדה המוסדית לניסויים בבע

   .נעשית על פי הזמנתנו ,באמצעות החוקר הראשי ,בזאת  

  

o מתוקף  במקביל עריכת ניסוי בבעלי חיים הינה ייחודית וכי אין ניסוי דומה שנערךהבקשה ל

  .במדינת ישראל מוסד אחרב, בעת זו ובכלל  , הזמנתנו  

  

o מוגשת הבקשה אליההוצג לועדה , כולל על ניסויים קודמים, כל מידע רלוונטי הנוגע לבקשה.  

  

o וכי מפר , ח"ניסויים בבע –סויים מהווה הפרה של חוק צער בעלי חיים ידוע לנו כי עריכת כפל ני

  .ח ואף לאלו הקבועים בחוק"י המועצה לניסויים בבע"הוראה זו צפוי לעונשים שיקבעו ע  

  

o  המוסד גם נישא באחריות אישית וכי  האיסור לעריכת כפל ניסויים אנו אם יופרידוע לנו כי

 .נושא אחריות על כל המשתמע המזמין צפוי להיות  
  

  

  ________________________________________________________    : פרטי החברה

  

  ________________________________________________________  :  כותרת הבקשה

  

  תאריך  חתימה  תפקיד  שם  

          מזמין המחקר

          מאשר ההזמנה

  

  

  י הועדה המוסדית"למילוי ע

  

  _________________________________________: ח"שם הועדה המוסדית לניסויים בבע

  

  תאריך  חתימה  שם  

        חוקר ראשי

        ר"יו

  

  

  _________________________________________________________: מספר האישור
  


