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מטרה:

נוהל זה נועד להסדיר את התנאים בהם ייערכו ניסויים בבעלי חיים באוניברסיטה.
.2

הגדרות:

2.1

"אוניברסיטה"  -אוניברסיטת תל-אביב ,על מתקניה ומכוניה הפנימיים בקמפוס ומחוצה לו.

2.2

"חבר סגל"  -חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה.

2.3

"בעל חיים"  -בעל חוליות ,למעט אדם.

2.4

"חוק צער בעלי חיים"  -חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד.1994-

2.5

"בתי חיות"  -המתקנים האוניברסיטאיים שבהם מגדלים ומחזיקים בעלי חיים ,לפני עריכת הניסויים,
במהלכם ולאחריהם.

2.6

"מנהל בתי החיות" – וטרינר מוסדי ,רופא וטרינר בעל תואר מומחה לרפואת חיות מעבדה ,שהתמנה
לנהל את בתי החיות ואחראי מבחינה מקצועית לתפקודם.

2.7

"הוועדה"  -הוועדה המוסדית לטיפול ושימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים כאמור בהוראות נוהל זה.

2.8

"המועצה"  -המועצה לניסויים בבעלי חיים שמונתה ע"י שר הבריאות עפ"י חוק צער בעלי חיים.

2.9

"חוקר"  -עובד או תלמיד המעורבים במחקר באוניברסיטה ,אשר קיבלו הסמכה לערוך ניסויים בבעלי
חיים ,כמפורט בנספח ה' לנוהל.

" 2.10חוקר ראשי" – מנהל מעבדה באוניברסיטה או בבית חולים שהינו איש סגל של האוניברסיטה.
" 2.11אחראי מוסד" – סגן הנשיא למחקר ופיתוח.
" 2.12התוכנית" – תכנית לטיפול ושימוש בבעלי חיים.
.3

מדיניות האוניברסיטה באשר לשימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה:

3.1

היחס הערכי לבעלי חיים:

כל העובדים עם חיות באוניברסיטה אחראים מבחינה חוקית ,מדעית ומוסרית לבעלי חיים המשמשים
למחקר או להוראה .מכאן ,שעל כל האנשים העובדים עם בעלי חיים לצרכי מחקר או הוראה לדאוג
שהטיפול בחיות יהיה תמיד הטוב ביותר האפשרי.
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שם ההוראה:

גישה מעשית לתהליך קבלת ההחלטות היא הפעלת גישת שלושת ה R -ים (החלפה ,הפחתה והעדנה).
ראסל וברץ פרסמו בשנת  1959אסטרטגיה מעשית ,הנקראת שלושת ה ( Rהחלפה ,הפחתה והעדנה),
לשימוש החוקרים בבואם לשקול שימוש בבע"ח במחקר .עם השנים שלושת ה  Rהתפתחו לגישה
בינלאומית מקובלת בתכנונם של מחקרים הומאניים בבע"ח .לשלושת ה  Rיש סדר הירארכי.
החלפה ( :)Replacementיש להשתמש במידת האפשר בשיטה שאינה מחייבת שימוש בבע"ח כלל
הפחתה ( :)Reductionהיבט איכותי – השתמש בבע"ח הנמוך בסולם הפילוגנטי על מנת לענות על מטרת
המחקר; היבט כמותי – השתמש במספר המינימאלי של בע"ח שיספק תוצאה הדירה
העדנה ( :)Refinementהפעלת מגוון של כלים ושיטות על מנת למזער ולבטל את הכאב והסבל של
בע"ח .הערכת ההפחתה והעדנה צריכות להילקח כל מקרה לגופו .הנמקת טיעון ההפחתה בבוא החוקר
להצדיק ניסוי נוסף בבע"ח אינה מקובלת.
3.2

לא ייעשה באוניברסיטה שימוש בבעלי חיים לצרכי עריכת ניסויים אלא בהתאם להוראות נוהל זה,
ובלבד שעריכתם נועדה למטרה מהמנויות להלן ושלא ניתן להשיג את המטרה בדרכים סבירות אחרות:
קידום הבריאות והרפואה ומניעת סבל.
קידום המחקר המדעי.
בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים.
חינוך והוראה.

3.3

אסורה עריכת ניסויים לקידום התעשייה הקוסמטית .

3.4

השימוש בבעלי חיים לצרכי עריכת ניסויים באוניברסיטה ייעשה בהתאם לכללים המנחים המפורטים
בנספחים לנוהל זה ,וכן בהתאם לנהלים נוספים שמופיעים באתר האינטרנט ומעודכנים מעת לעת.

3.5

השימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים עם חומרים בעלי סיכון ביולוגי ייעשה בהתאם לכללים המנחים
המפורטים בנספח ד' לנוהל זה.

3.6

השימוש בבעלי חיים לצרכי עריכת ניסויים באוניברסיטה ייעשה רק ע"י מי שעבר קורס הכשרה
לעסוק בניסויים בבעלי חיים .הכל כמפורט בנספח ה' לנוהל זה.

3.7

חלופות:

עקרונות העבודה בבעלי חיים והצורך לבחון האם ניתן לערוך כל בקשת ניסוי בדרכים חלופיות נמצאים
בבסיס חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד .1994-החוק קובע בסעיף  8ב' "מספר בעלי
החיים בניסוי יוגבל למספר הקטן ביותר הדרוש לביצוע הניסוי" ,בסעיף  8ג'" ניסויים בבעלי חיים ייערכו
תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל שייגרמו להם" ,ובסעיף " 9לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעלי
חיים אם ניתן להשיג את מטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות".
[ראה נספח י"ד].
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התוכנית לטיפול ושימוש בבעלי חיים ,משמעותה:

נהלים ,סטנדרטים ,תקנות ,מבנה ארגוני ,צוות ,מתקני בתי החיות ,והפרקטיקה הנדרשת מהמוסד לקיום טיפול
ושימוש הומאניים בחיות במעבדות ובקמפוס בכלל .התוכנית כוללת תמיכה בוועדה המוסדית לטיפול ושימוש
בבעלי חיים וקיום אווירה שבה הוועדה יכולה למלא בהצלחה את הנדרש ממנה ע"י החוק ,התקנות וה:NRC -
.National Research Council Guide for the Care and Use of Laboratory Animals

התוכנית

.5

תרשים ארגון התוכנית:

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
.6

פירוט בתי החיות השייכים לאוניברסיטת תל-אביב:

בית חיות
SPF

מגדל חיות רפואה
גרין -מדעי החיים
פסיכולוגיה
גן זואולוגי
פלסנשטיין
מכון גולדשלאגר
והמכון לחקר הלב

.7

דף מספר
מתוך
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סוגי בע"ח
מכרסמים
מכרסמים
ארנבות
דו חיים
מכרסמים
דגים
מכרסמים
חיות בר
מכרסמים
מכרסמים
מכרסמים
חזירים
ארנבות

מיקום
קמפוס אוניברסיטת תל-אביב

קמפוס בי"ח רבין
קמפוס בי"ח תל השומר

דרישת היתר:

השימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים באוניברסיטה ייעשה אך ורק בהיתר הוועדה ובהתאם לתנאים שתקבע.
.8

אחראי מוסדי ותפקידיו:

האחראי על התוכנית לטיפול ולשימוש בבעלי חיים:

.9

8.1

פועל להשגת המשאבים הדרושים לפעילות יעילה של התוכנית והשגת יעדים של המוסד בקיום מחקר
ואחזקת חיות איכותיים.

8.2

מקבל דיווח שוטף מהווטרינר המוסדי ומהוועדה.

8.3

אינו חבר ועדה אך מוזמן לישיבות ומדווח באופן שוטף לגבי הפרוטוקולים.

וטרינר מוסדי ותפקידיו:

רופא וטרינר  -בעל תואר מומחה לרפואת חיות מעבדה או רופא וטרינר שהמנהל הסמיכו לעניין חוק זה( .חוק
צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,תשנ"ד)1994-
9.1

אחראי לבריאות ורווחת חיות המעבדה בקמפוס .נותן להם טיפול ,מופקד על מניעת מחלות ,על הקטנת
סבלם של בעלי חיים לפני ,בעת ולאחר גמר הניסויים ,ועל המתתם במידת הצורך.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
9.2

אחראי לקביעת התנאים לאחזקת חיות בהתאמה למדריך .NRC

9.3

מדריך את צוות העובדים ואת החוקרים בנושאי בריאות ורווחת החיות ,מניעת ומזעור הכאב והסבל
ומניעת מחלות.

9.4

קובע את המדיניות ,הנהלים והסטנדרטים של התוכנית לשימוש וטיפול בחיות בבתי החיות של
האוניברסיטה ובקמפוס בכלל .אלו מבוקרים ומאושרים ע"י האחראי המוסדי והועדה לטיפול ושימוש
בבעלי חיים.

9.5
10
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לווטרינר המוסדי ,תהיה גישה בכל עת לכל מקום שבו מוחזקות חיות המעורבות במחקר.

הוועדה:

הוועדה ממונה על יישום תכנית הטיפול והשימוש בחיות לניסויים ועל מתן היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים
באוניברסיטה כמתחייב מחוק צער בעלי חיים ,והחלטות המועצה לניסויים בבעלי חיים .הוועדה מוסדית לטיפול
ושימוש בבעלי חיים היא שלוחה של המועצה במוסד.
.11

הרכבה:

11.1

מספר חברי הוועדה לא יעלה על חמישה-עשר.
הוועדה תורכב מהחברים ,כדלהלן:
 11.1.1יו"ר הוועדה  -חבר סגל בעל רקע בניסויים בבעלי חיים בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן
המניין העונה להגדרה שבסעיף  11.1.2שלהלן.
 11.1.2שמונה חברי סגל מתחומים אקדמיים שונים ,להם ניסיון במחקר הכרוך בניסויים בבעלי חיים.
 11.1.3משפטן.
 11.1.4איש ציבור.
 11.1.5מדען שאינו קשור לאוניברסיטה.
 11.1.6מנהל בתי החיות.
 11.1.7עד שני וטרינרים נוספים שמועסקים באוניברסיטה ועובדים בבית החיות.

11.2

סגן הנשיא למו"פ ימנה את חברי הוועדה לתקופת כהונה של שנתיים.

אוניברסיטת תל-אביב
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מתוך
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שם ההוראה:

 11.3רכז הוועדה ירכז את עבודת הוועדה.
11.4

.12

חבר הוועדה (להוציא מנהל בתי החיות ,הווטרינרים הנוספים ,המשפטן ונציג הציבור האמורים סעיף
 )11.1לא יוכל לכהן בוועדה יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

תפקידי הוועדה וסמכויותיה:

תפקידי הוועדה וסמכויותיה יהיו כדלהלן:
12.1

לקבוע את המדיניות שלפיה ייערכו הניסויים בבעלי חיים באוניברסיטה.

12.2

להנחות את דרכי פעולתן של ועדות המשנה כמפורט להלן ,ולאשר את הרכבן.

12.3

לדון בבקשות שהועברו לוועדה עפ"י סעיף  17.3לנוהל זה ,וכן לדון ולהחליט בערעורים על החלטות
ועדות המשנה לעניין עריכת ניסויים בבעלי חיים באוניברסיטה.

12.4

לקבל דיווחים מוועדות המשנה וכל מידע נוסף בדבר תכניות המחקר והניסויים המתוכננים בבעלי חיים.

12.5

לפקח ולהעריך באופן שוטף את תכנית הטיפול והשימוש בבעלי חיים.

12.6

לפעול בהתאם לדרישות המועצה וחוק צער בעלי חיים.

12.7

לאשר את נוהלי העבודה בבתי החיות השונים וכן את העדכונים בנהלים אשר יתקבלו מעת לעת עפ"י
הצורך.

12.8

אישור תכניות הדרכה והסמכת עובדים.

12.9

ביצוע בדיקה שנתית של התוכנית והמתקנים ואזורי השימוש בבעלי חיים .לאחר הביקורת יש להוציא
דו"ח כתוב (כולל דעות מיעוט) למנהל המוסדי על מצב התוכנית.

 12.10קבלת דיווחים מהווטרינר המוסדי ודיון בממצאיו ,כולל המלצות לדרג הניהולי.
 12.11קיום ביקורת 'מעקב לאחר אישור אתיקה'  PAMנדרשת מועדת האתיקה על מנת לבדוק עם החוקר
והצוות התאמה בין המבוצע בפועל לבין הכתוב בפרוטוקול.
 12.12תיעוד של :הבקשות לניסוי ,פרוטוקולים של הישיבות השונות ,ביקורות שונות שנערכות בבתי החיות
ובמעבדות ,כולל ביקורות  pamדוחות ליקויים וכד' -נשמרים במשרדי המרכז לשירות וטרינרי לתקופה
של  7שנים.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
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ישיבות הוועדה:

13.1

הוועדה תתכנס לפחות פעמיים בשנה.

13.2

הקוורום לדיוני הוועדה הוא מחצית מחבריה באותה עת ,ובלבד שבקוורום זה ייכללו:
 יו"ר הוועדה( ,חוקר בכיר במוסד ,בעל ניסיון במחקר בבעלי חיים) איש ציבור או משפטן. -מנהל בתי החיות ,הווטרינר המוסדי.

13.3

עפ"י דרישת שלושה חברים בוועדה יכנס יו"ר הוועדה ישיבה מיוחדת.

.14

האוניברסיטה אחראית לספק לחברי הוועדה את המשאבים הדרושים למילוי משימתם כגון הכשרה מתאימה,
צוות ,מתן ציוד הנדרש וכדומה.

.15

הוועדה המוסדית תפעל לפי החלטות המועצה הארצית לניסויים בבעלי חיים:
נוהל הובלת בעלי חיים (נוהל פנימי); נספח ט'
נוהל ניסוי צד ג'/איסור כפל ניסויים; נספח י"ג
חלופות לניסויים בבע"ח; נספח י"ד
נוהל ניסוי רעילות; נספח ט"ו
נוהל הוראה; נספח ט"ז
נוהל חירום; נספח י"ז
נוהל בדיקת רעלנים פירוגנים לפי הנחיות המועצה; נספח י"ח
היקף הפיקוח הווטרינרי במוסד ,בהתאם להחלטת המועצה; נספח י"ט
ניסויי  ;LD 50בישראל אסור לבצע ניסויי  ,LD50אישור לביצוע ניסוי  LD50במקרים חריגים יינתן ע"י
מליאת המועצה לניסויים בבעלי חיים בהתאם להחלטת המועצה )2/2003
דיווחים יימסרו למועצה במועדים הדרושים בהתאם לחוק ולדרישות המועצה (אישורי מחקר ,דו"ח וטרינר,
שימוש בחיות).

.16

בקשה לעריכת ניסוי:

 16.1חוקר המבקש לעשות שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסוי ,ימלא וישלח בקשה לעריכת ניסוי באתר של
משרד הבריאות ,וכן יביא עותק מודפס וחתום לרכז הוועדה .חתימת החוקר על הבקשה תהווה התחייבות
לפעול עפ"י הכללים המנחים המפורטים בנספחים ג' ו -ד'.
 16.2רק חוקר ראשי שעבר הסמכה לעריכת ניסויים בבעלי חיים רשאי להגיש בקשה לעריכת ניסוי.

אוניברסיטת תל-אביב
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

 16.3חוקר המבקש לערוך ניסוי בבעלי חיים חייב להיות בעל הכשרה ספציפית לסוג החיה עליה מבוצע הניסוי
והסמכה ממנהל המוסד לעסוק בעריכת ניסויים בבעלי חיים במוסד .תעודות ההכשרה למורשים השונים,
נשמרות במשרדי בית החיות .במידת הצורך המוסד יעדכן את כתב הסמכת החוקר בהכשרות הנוספות
אותן יעבור.
 16.4בקשה לניסוי נוסף באותו בע"ח תוגש בצירוף אישור הוועדה לניסוי הקודם ,ויאושר בהתאם להחלטת
הוועדה בכפוף לחוק צער בעלי חיים.
 16.5לא יחל חוקר בעריכת ניסוי בבעלי חיים טרם אושרה בקשתו ע"י הוועדה וכן לא יחרוג מהפרוטוקול
המאושר אלא באישור וועדת ההיתרים".
 16.6חוקר אשר מבקש לערוך ניסוי בחומר ביולוגי מסוכן/חומר פתוגני ,יציין זאת במפורש בבקשה לעריכת
ניסוי ,יפרט את נוהלי הבטיחות הנדרשים לפי ועדת הבטיחות ,ויצרף אישור והנחיות מוועדת הבטיחות
[ראה נספח ד'].
 16.7בעת הגשת בקשה לניסוי על החוקר לפרט נקודות סיום הומניות המבוססות על מדדים כלליים לבריאות
החיה וכן התייחסות לנקודות סיום הומאניות ספציפיות למודל הניסויי.
 16.8חוקר ימלא דו"ח תקופתי (פנימי) בו יפרט את התקדמות הניסוי .המשך הניסוי ותוקפו יותנו בהגשת דו"ח
זה ,תוך פרק הזמן שייקבע מראש לרכז הוועדה ,בכפוף להחלטת הוועדה.
.17

ועדות משנה:

17.1

לצורך דיון בבקשות לעריכת ניסויים בבעלי חיים תמנה הוועדה שתי ועדות משנה:
האחת  -רפואה.
השנייה  -מדעי החיים ופסיכולוגיה.
חברי ועדות המשנה יהיו מקרב חברי הוועדה.

17.2

הרכב ועדות המשנה:
()12.6.19
 17.2.1ועדת המשנה של מדעי החיים ופסיכולוגיה ,תורכב משישה חברים :מנהל בתי החיות ,וטרינר
וארבעה חברי סגל  -חברי הוועדה :שלושה מהפקולטה למדעי החיים ואחד מבית הספר למדעי
הפסיכולוגיה.
ועדת המשנה של רפואה תורכב משישה חברים :מנהל בתי החיות ,וטרינר וארבעה חברי סגל,
לפחות שניים מהם מהיחידה האקדמית הנוגעת בדבר.
 17.2.2ניתן למנות ממלאי מקום לחברי ועדות המשנה ,ובלבד שגם ממלאי המקום יהיו מקרב חברי
הוועדה.
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שם ההוראה:

 17.2.3איש הציבור והמשפטן יהיו מוזמנים קבועים לוועדת המשנה ,אך ניתן יהיה לקיים הדיון גם
בהעדרם.
 17.2.4מנהל בתי החיות ישמש כמרכז ועדות המשנה .בהעדרו ,מנהל בתי החיות חייב למנות את
אחד מן הווטרינרים האמורים בסעיף  11.1.7לנציגו בוועדות.
 17.2.5מרכז הוועדה יהיה רשאי לזמן לדיוני ועדת המשנה חברי ועדה נוספים ,הכל לפי צורך
ועניין.
17.3

ועדת המשנה הנוגעת בדבר תדון בבקשות לעריכת ניסויים בבעלי חיים ותהא מוסמכת לאשר או לדחות
את הבקשה וכן להעביר הבקשה לדיון והכרעת הוועדה.
החלטת ועדת המשנה תהא פה אחד .מקרים של חילוקי דעות בין חברי ועדת המשנה יובאו לדיון
ולהכרעת הוועדה.

.18

.19

17.4

ועדות המשנה תתכנסנה עפ"י המתחייב מהצורך לדון בכל בקשה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

17.5

חבר הסגל לא יהיה נוכח בדיון.

17.6

בכל ישיבה של ועדות המשנה ינוהל פרוטוקול ,אשר יופץ בקרב חבריה.

ערעור:

18.1

חוקר ,שבקשתו לעשיית שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסוי נדחתה ע"י ועדת משנה ,יוכל לערער על
החלטה זו בפני הוועדה בתוך  20יום ממועד מתן החלטתה של ועדת המשנה.

18.2

הערעור יוגש ליו"ר הוועדה ,והוא ידאג לכנס את הוועדה בתוך  30יום ממועד הגשת הערעור.

החלטות הוועדות:

ההחלטות של הוועדה ושל ועדות המשנה תימסרנה לחוקרים ,מגישי הבקשות באמצעות המייל הנשלח מתוכנת
משרד הבריאות.
.20

הפצת פרוטוקול:

לקראת כל ישיבה של הוועדה ,ישלח מרכז הוועדה לחבריה את סדר יומה של הישיבה ,וכן את הפרוטוקולים של
ועדות המשנה עד למועד הישיבה .כמו כן ,בכל ישיבה של הוועדה ינוהל פרוטוקול אשר יופץ בקרב חבריה.
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דיווח:

יו"ר הוועדה יגיש דיווח שנתי על פעילות הוועדה הכולל הערכת התוכנית ודיווח על פעילות ,פיקוח ,דיווח על
תקלות ,בקשות אתיקה חדשות בעיות וכיו"ב לאחראי המוסדי.
.22

פיקוח והפסקת ניסוי:

מנהל בתי החיות וצוותו יפקחו על אופן אחזקת בעלי החיים ועל אופן עריכת הניסויים בהם .מנהל בית החיות
רשאי להורות על הפסקה לאלתר של ניסוי אשר לא אושר מראש ע"י הוועדה ,של ניסוי אשר חורג מהתנאים
שנקבעו לעריכתו וכן של ניסוי שבו נתגלו ליקויים חמורים ביישום הנהלים המחייבים.
דגש יושם על הפסקת ניסוי במידה והתקיימו התנאים ההומאניים להפסקת ניסוי שהוגדרו בהיתר.
כחלק מהפיקוח הו וטרינרים והצוות ישימו דגש על חיות בניסוים שבהם דרגת החומרה הינה  4ו ,5-כל כלוב
בבתי החיות מסומן באופן אחיד ורמת החומרה מצוינת.
קיימת אפשרות דיווח אנונימי על חשש לפגיעה ברווחת החיות /שימוש לא אתי /חריגה מנהלים ,הדיווח
מתאפשר באמצעות תיבת הדואר של המרכז לשירות וטרינרי  .כל מקרה מדווח ייבדק לגופו
.23

ערעור על הפסקת ניסוי:

חוקר שניס ויו הופסק ע"י מנהל בתי החיות ,כאמור לעיל ,רשאי לערער בפני הוועדה בהתאם להוראות
המפורטות בסעיף  18דלעיל.
.24

תחולה:

הוראה זו מבטלת הוראת שעה קודמת בנדון וחלה מיום פרסומה.
.25

עדכון הנוהל:

הנוהל יעודכן לפחות פעם בשלוש שנים.
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חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,תשנ"ד__________________* 1994-

פרק ראשון :מבוא
.1

הגדרות:

בחוק זה –
"ארגון למען בעלי חיים" תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים ,מניעת סבל מהם ודאגה
לרווחתם;
"בית גידול"

מקום שבו מגדלים בעלי חיים למטרות ניסויים;

"בית חיות"

המקום והמתקנים שבהם מחזיקים בעלי חיים לפני ,בעת ואחרי ביצוע
ניסויים;

"בעל חיים"

בעל חוליות למעט אדם;

"המתה"

המתת בעל חיים תוך מניעת סבל מיותר;

"המנהל"

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות;

"וטרינר מפקח"

מי שנתמנה להיות אחראי על הפיקוח לפי סעיף (5ב);

"חוקר מוסמך"

עובד מוסד שמנהל המוסד הסמיכו לערוך ניסויים בבעלי חיים ועבר הכשרה
בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה כפי שקבעה המועצה בכללים;

"מוסד חינוכי"

מוסד חינוך כמשמעו בחוק לימוד חובה ,תש"ט;1949-

"מוסד להשכלה גבוהה"

מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף  13לחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,תשי"ח;1958-

"מוסד"

מוסד מדעי ,מחקרי ,רפואי ,תעשייתי ,חינוכי או להשכלה גבוהה שנערכים בו
ניסויים בבעלי חיים ,לרבות בית חיות;

"מערכת הביטחון"

משרד הביטחון ויחידות סמך שלו ,צבא הגנה לישראל או מוסד אחר הפועל
למטרות ביטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה ע"י שר הביטחון;
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

"ניסוי בבעלי חיים"

ניסוי בבעלי חיים ,שנועד לאחד מאלה:
()1
()2
()3
()4

קידום הבריאות ,הרפואה ומניעת סבל;
קידום המחקר המדעי;
בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים;
חינוך והוראה;

"רופא וטרינר"

רופא וטרינר בעל תואר מומחה לרפואת חיות מעבדה או רופא וטרינר
שהמנהל הסמיכו לעניין חוק זה;

"עובד ציבור"

עובד מדינה או רשות מקומית;

"השר"

שר הבריאות.

פרק שני :המועצה
.2

מועצה לניסויים בבעלי חיים:

מוקמת בזה מועצה לניסויים בבעלי חיים (להלן – המועצה); המועצה תהיה בת  23חברים שימונו
ע"י השר ,ואלה הם -

(א)
()1

ששה נציגי האקדמיה הלאומית למדעים ,מהם שניים מתחום מדעי החיים או הרפואה ,וארבעה
מתחום מדעי החברה ,הרוח ,המדעים המדויקים והמשפטים ,אחד מכל תחום;

()2

מנהל בית ספר לרפואה וטרינרית;

()3

שני דקאנים של בית ספר לרפואה או סגניהם;

()4

נציג המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל;

()5

נציג המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים שהוא רופא וטרינר;

()6

נציג התאחדות התעשיינים;

()7

נציג שר הבריאות;
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
()8

נציג שר החינוך ,התרבות והספורט;

()9

נציג שר המדע ,האומנויות והטכנולוגיה;

( )10נציג שר המשפטים;
( )11נציג השר לענייני דתות;
( )12נציג השר לאיכות הסביבה;
( )13יושב ראש הוועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון;
( )14המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;
( )15שלושה נציגים שהומלצו ע"י ארגון הגג של הארגונים למען בעלי חיים ,ואם לא קיים ארגון גג –
מקרב מומלצי ארגונים למען בעלי חיים.

.3

(ב)

השר רשאי לפסול מועמדותו של נציג ,למעט נציגים לפי פסקאות ( )2ו ,)13( -אם השתכנע כי יש במינוי
משום חשש לפגיעה של ממש בתפקוד המועצה.

(ג)

נפסלה מועמדותו של נציג ,ימנה השר אחר במקומו אשר יומלץ ע"י אותו גוף שייצג הנציג שמועמדותו
נפסלה.

(ד)

תקופת כהונתו של חבר המועצה היא ארבע שנים; חבר המועצה יכול לשוב ולהתמנות כחבר בה.

(ה)

השר ימנה אחד מחברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (א)( )1ליושב ראש המועצה.

פקיעת כהונה של חבר המועצה:

(א)

(ב)

חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
()1

התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

()2

נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו או יש בהמשך חברותו משום פגיעה של ממש בתפקוד
המועצה והשר ,לאחר התייעצות ביושב ראש המועצה ,העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

()3

מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

()4

אינו מכהן עוד בתפקיד בגוף שמטעמו התמנה.

הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה ,בעבירה שלכאורה יש עמה קלון ,רשאי השר ,בהתייעצות עם היועץ
המשפטי לממשלה ,להשעותו מכהונתו עד מתן פסק דין סופי בעניינו.
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(ג)

חבר מועצה שנעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל להיות חבר המועצה ,מלבד אם נעדר בגלל מחלה או
בגלל שירות בצבא הגנה לישראל או ברשות יושב ראש המועצה שניתנה מראש בכתב.

(ד)

נפסקה כהונתו של חבר המועצה ,ימנה השר אחר במקומו מטעם אותו גוף שייצג החבר שכהונתו
הופסקה.

תפקידי המועצה:

המועצה ממונה על נושא הניסויים בבעלי חיים; ומבלי לגרוע משאר תפקידיה –

.5

.6

()1

תקבע כללים ,באישור השר ,למתן היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים ,ודרכי עריכת הניסויים ,והכל
כדי להבטיח מזעור הסבל הנגרם לבעלי החיים ומניעת עריכת ניסויים מיותרים;

()2

תקבע כללים ,באישור השר ,בדבר ההכשרה בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה;

()3

תיזום תכניות הסברה בנושאים שבתחום פעילותה ותכניות השתלמות והדרכה לחוקרים בנושאים
הקשורים בניסויים בבעלי חיים;

()4

תקבע כללים ,באישור השר ,לעניין מספר מרבי של ניסויים שייערכו בבעל חיים אחד;

()5

תהיה רשאית לקבוע ,באישור השר וועדת הכספים של הכנסת ,אגרות לבקשות ולהיתרים הניתנים
עפ" י חוק זה; סכומי האגרות ישמשו לפעולות המועצה ולפעולות אחרות לפי חוק זה ,ויוצאו לפי
החלטת המועצה.

מינוי בעל תפקידים:

(א)

השר ימנה ,לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה ,מזכיר ,שהוא עובד משרד הבריאות ,שיהיה
אחראי לעבודתה המנהלית של המועצה.

(ב)

השר ימנה ,לאחר התייעצות עם המועצה ,רופא וטרינר שיהיה האחראי על הפיקוח במוסדות.

ביקורים של חבר המועצה:

חברי המועצה רשאים ,באישור יושב ראש המועצה או לפי הסדרים שיקבע ,לבקר בכל מקום שבו נערכים
ניסויים בבעלי חיים ,ובלבד שחברי המועצה ינקטו את האמצעים המקובלים ,הדרושים כדי למנוע פגיעה
בניסוי.
.7

התכנסות וסדרי עבודה:

(א)

המועצה תתכנס שלוש פעמים בשנה לפחות ,וכן לפי דרישת שליש מחברי המועצה.

(ב)

רוב חברי המועצה יהוו מניין חוקי לאישור כללים.

(ג)

המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה.
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

פרק שלישי :ניסוים בבעלי חיים
.8

.9

ניסויים בבעלי חיים:

(א)

לא ייערכו ניסויים בבעלי חיים אלא עפ"י חוק זה.

(ב)

מספר בעלי החיים בניסוי יוגבל למספר הקטן ביותר הדרוש לביצוע הניסוי.

(ג)

ניסויים בבעלי חיים ייערכו תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל שייגרמו להם.

(ד)

ניסויים בבעלי חיים ייערכו כאמור בתוספת.

איסור ניסויים בבעלי חיים אם קיימות דרכים חלופיות:

לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעל חיים אם ניתן להשיג את מטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות.
.10

ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי (תיקון מס'  )1תשס"ז:2007-

לא ייערך ניסוי לבדיקת מוצרי קוסמטיקה ,שאינם לצרכי בריאות ולחומרי ניקוי.
.11

.12

חוקר מוסמך:

(א)

ניסויים בבעלי חיים ייערכו רק ע"י חוקר מוסמך במוסד שאושר ע"י המועצה ובהתאם לכללים
שהיא קבעה.

(ב)

חוקר ,העורך ניסוי שתכליתו אינה להוראה בלבד ,ינהל רישומים עפ"י נוהל שתקבע הוועדה
שהוקמה לפי סעיף  ,13ובסיום הניסוי ידווח לה על תוצאות הניסוי.

(ג)

( )1על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאים תלמידים במוסד חינוכי או במוסד להשכלה גבוהה
לערוך ניסויים בנוכחותו ובפיקוחו של חוקר מוסמך;
( )2לעניין חוק זה – יראו את כל המוסדות החינוכיים כמוסד אחד שמנהלו הוא המנהל הכללי של
משרד החינוך ,התרבות והספורט.

היתר למוסד:

המועצה תהיה מוסמכת להתיר עריכת ניסויים למוסד שהתקיימו בו כל אלה:
()1

המוסד הכין קובץ הנחיות כתובות ,המחייבות את העובדים ,אשר אושרו ע"י המועצה ,בדבר החזקת בעלי
חיים ,סדרי העבודה במוסד ,נוהלי בטיחות ,שיטות הרדמה ,הטיפול בבעלי חיים ,המתתם ,סילוקם עפ"י
כל דין ,תוך שימת לב למניעת פגיעה באיכות הסביבה ,והדרכה לעובדים;

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
()2

.13

דף מספר
מתוך

18
112

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

מספר ההוראה
10-023

במוסד מועסק רופא וטרינר אשר מפקח על בריאות בעלי החיים ורווחתם ,נותן להם טיפול רפואי ,מופקד
על מניעת מחלות ,על הקטנת סבלם של בעלי חיים לפני ,בעת ולאחר גמר הניסויים ,על המתתם במידת
הצורך ,ואשר מדריך את סגל העובדים בנושאים אלה.

ועדה למתן היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים:

(א)

המועצה תמנה מבין חבריה ועדה ,המוסמכת להתיר ניסויים בבעלי חיים ,בת שלושה חברים לפחות
ובהם רופא וטרינר אשר יכהן כיושב ראש ,חוקר מתחום מדעי החיים או הרפואה וחבר אחד שלא
מתחום מדעי החיים או הרפואה.

(ב)

פנייה לוועדה בבקשה לאישור ניסוי תכלול בין היתר –
( )1מידע כללי על מטרת הניסוי ומהלכו המתוכנן;
( )2הצעה מפורטת של תכנית הניסוי;
( )3טעמים לצורך בביצוע הניסוי וחלופות אפשריות ,אם קיימות כאלה.

.14

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,בניסויים שתכליתם הוראה בלבד ההיתר יכול שיינתן לשיטת הניסוי
ועקרונותיה ,ולכל שינוי בהם.

(ד)

הוועדה תהיה מוסמכ ת להתיר ניסוי בבעלי חיים לאחר ששקלה ומצאה כי הניסוי עומד בדרישות
סעיפים  9 ,8ו 11 -ובכללי המועצה.

(ה)

היתר הוועדה יכול שיינתן לתכנית ניסויים הכוללת יותר מניסוי אחד.

(ו)

היתר הוועדה יהיה כפוף להוראות חוק זה ולכללי המועצה שנקבעו לפיו.

ועדה פנימית:

(א)

על אף האמור בסעיף  ,13משרד ממשלתי ,מוסד להשכלה גבוהה ,מוסד חינוכי או מוסד שאישרה
המועצה לעניין זה ,רשאים להקים ועדה פנימית אשר אחד מחבריה רופא וטרינר והיא תמלא,
לעניין אותו מוסד את תפקידי הוועדה שהוקמה לפי סעיף .13

(ב)

הוועדה תפעל לפי כללי המועצה או לפי כללים פנימיים ,שקבע לעצמו המוסד ואשר אושרו ע"י
המועצה.

(ג)

אחת לששה חודשים תדווח הוועדה למועצה על הניסויים שהתירה.

(ד)

ראה יושב ראש ועדה פנימית במשרד ממשלתי או במוסד להשכלה גבוהה ,כי יש סכנה מיידית
לבריאות הציבור או לבריאות בעלי חיים אם לא ייערך הניסוי וכי לא ניתן לכנס את הוועדה
בדחיפות ,רשאי הוא להתיר את הניסוי.
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פיקוח במוסדות:

הווטרינר המפקח או עובד ציבור שהוא מינה לכך ,לאחר שהודיע על כך למועצה ,רשאי להיכנס בכל עת לכל
מוסד ולכל בית גידול ,ובלבד שינקוט את הצעדים הדרושים למניעת פגיעה בניסוי ,ולעיין בכל מסמך ,על מנת
לבדוק אם מתקיימות הוראות חוק זה.
.16

.17

ועדת ביקורת:

(א)

המועצה תמנה ועדת ביקורת שבראשה נציג שר המשפטים ,וחבריה יהיו המנהל או נציגו וחוקר
מתחום הרפואה או מדעי החיים.

(ב)

נוכח הווטרינר המפקח או עובד הציבור שמונה לכך כי ניסוי נערך בחריגה מהיתר שניתן לפי חוק
זה ,ימסור לוועדה המלצתו לבטל או להשעות את ההיתר שניתן למוסד או לניסויים.

(ג)

הוועדה ,לאחר ששמעה את טענות המוסד ,רשאית לבטל או לשנות את ההיתר שניתן למוסד וכן
להתנות את המשך הניסויים בכל תנאי שתמצא לנכון.

(ד)

מצאה הוועדה כי בנסיבות המקרה נעשתה הפרה חמורה של הוראות חוק זה ,רשאית היא להורות
זמנית על הפסקת הניסויים אף מבלי ששמעה את טענות המוסד.

(ה)

התקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (ד) ,יתקיים הדיון בנוכחות נציג המוסד ,בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר משבעה ימים מיום קבלת ההחלטה הזמנית.

(ו)

לאחר ששמעה את הטענות ,רשאית הוועדה לקבל החלטה סופית בעניין.

(ז)

לא התייצב נציג המוסד ,למרות שהוזמן כדין ,רשאית הוועדה להחליט בעניין בהעדרו.

(ח)

מי שנפגע מהחלטת הוועדה רשאי לערור על כך לפני המועצה.

(ט)

הוועדה תדווח למועצה על ההמלצות לפי סעיף קטן (ב) ועל החלטותיה.

דיווח למועצה

(א)

(ב)

מוסד ידווח למועצה ,בכתב ,אחת לשנה ,ולא יאוחר מיום ה 28 -בפברואר בדבר –
()1

פירוט הניסויים שעסק בהם במהלך השנה שקדמה;

()2

שם הרופא הווטרינר המועסק במוסד לפי סעיף .)2(12

מוסד ידווח למועצה ,בכתב ,על כל בעיה או תקלה מיוחדת שהתעוררה ,סמוך ככל הניתן למועד
האירוע.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

(ג)

דף מספר
מתוך
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על אף האמור בסעיף קטן (א)( ,)1מי שמדווח למועצה על ניסויים הנערכים לפי סעיף (13ג) ,ידווח
רק על שיטת הניסויים שבוצעו ,עקרונותיהם והיקפם.

פרק רביעי :ניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון
.18

ועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון:

שר הביטחון ימנה ועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון (בפרק זה – הוועדה) שבראשה יעמוד רופא
וטרינר וחברים בה יהיו חוקר מתחום מדעי החיים ,רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש],
תשל"ז ,1976-מש פטן ,בעל תואר אקדמי במדעי החברה או הרוח ונציג ציבור שאינו עובד מדינה ואינו עוסק
בניסויים בבעלי חיים ,אשר ימונה לאחר התייעצות במועצה.
.19

סמכויות הוועדה

התפקידים והסמכויות של המועצה והוועדות שהוקמו לפי סעיפים  13ו 16 -בכל הנוגע לניסויים בבעלי חיים
במערכת הביטחון מוקנית לוועדה.
.20

כללי המועצה

הוועדה תונחה ,ככל האפשר ,ע"י הכללים שקבעה המועצה ,ואולם היא תהיה רשאית לסטות מהכללים
האמורים ומתקנות שהותקנו מכח חוק זה ,אם השתכנעה ,מנימוקים שיירשמו ,כי הסטייה הכרחית מטעמים של
בטחון המדינה.
.21

מפקח על הניסויים במערכת הביטחון:

(א)

מבקר מערכת הביטחון ימנה רופא וטרינר כמפקח על הניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון.

(ב)

הסמכויות לפי סעיף  15בכל הנוגע לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון מוקנות למפקח שמונה
עפ"י סעיף קטן (א) או למי שהוא מינה לכך.

פרק חמישי :עונשין והוראות שונות
.22

שמירת סודיות:

מי שממלא תפקיד מכח חוק זה ,לא יגלה ידיעה או תוכנו של מסמך שהגיעו לידיו מכח תפקידו אלא עפ"י היתר
בכתב מאת יושב ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך
משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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.23
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עונשין:

העושה אחת מאלה ,דינו – מאסר שנה ,ובעבירה נמשכת – קנס נוסף בשיעור מחצית הסכום הנקוב בסעיף
(61ג) לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-לכל יום שבו נמשכה העבירה:
()1
()2
.24

.25

.26

ערך ניסויים בבעלי חיים ללא היתר או חרג מהיתר שניתן לו;
גילה ידיעה או תוכנו של מסמך בניגוד לסעיף .22

הוראת מעבר:

(א)

השר ימנה את המועצה הראשונה תוך  90ימים מיום קבלתו של חוק זה בכנסת.

(ב)

המועצה תקבע כללים תוך ששה חודשים מיום מינויה; לא קבעה המועצה כללים עד למועד זה,
יקבע יושב ראש המועצה ,בהסכמת השר ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,כללים
במקומה.

(ג)

חוק זה לא יחול על ניסויים בבעלי חיים שהוחל בהם לפני תחילתו או על ניסויים בבעלי חיים
שהוחל בהם לפני שנקבעו כללי המועצה לפי סעיף .4

ביצוע ותקנות

(א)

השר ממונה על ביצוע חוק זה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע תקנות בכל הנוגע
לביצועו ,לרבות קביעת סדרי דיון בערעורים לפי סעיף (16ח).

(ב)

שר החקלאות ,בהתייעצות עם שר הבריאות ,יתקין תקנות בעניין דרך ההחזקה והטיפול בבעלי
חיים בבתי גידול.

דין המדינה

לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
.27

תיקון חוק צער בעלי חיים

בחוק צער בעלי חיים ,תשנ"ד– 1994-
()1

במקום שם החוק יבוא" :חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד;"1994-

()2

במקום סעיף  16יבוא:
"דין המדינה
.16

לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם".
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אחרי סעיף  16יבוא:
"סייג לתחולה על מערכת הביטחון
16א( .א)

בסעיף זה –
"מערכת הביטחון"  -משרד הביטחון ויחידות סמך שלו ,צבא הגנה לישראל או מוסד אחר
הפועל למטרות ביטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה ע"י שר הביטחון;
"שטח צבאי" – מקרקעין התפוסים דרך קבע או באופן ארעי ע"י מערכת הביטחון וכן שטח
המשמש אותם כשטח אימונים.

(ב)
()4

על אף האמור בסעיפים  8 ,6ו ,16 -כניסה לשטח צבאי ותפיסת בעלי חיים המוחזקים ע"י
מערכת הביטחון תיעשה רק בידי מי ששר הביטחון אישר לכך".

אחרי סעיף  17יבוא:
"צו מניעה
17א.

(א)

היה לתובע ,למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת
עבירה על סעיפים  2או  ,4או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור ,רשאי הוא לפנות
לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של
המעשים נושא הבקשה.

(ב)

בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד
יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום
מתן הצו.

(ג)

נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו,
לבטלו או להכניס בו שינויים ,אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין ,לא התייצב
לדיון.

(ד)

תוקפו של צו לפי סעיף זה לא יעלה על שנה.

(ה)

בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה.

(ו)

דחה בית המשפט בקשה לצו שהגיש ארגון למען בעלי חיים וקבע כי היתה בלתי
מוצדקת בעליל ,רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות ופיצויים למי
שנפגע מהגשת הבקשה.

(ז)

מי שלגביו ניתן הצו ,תובע ,מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית
המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן ,אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את
החלטתו הקודמת של בית המשפט.

אוניברסיטת תל-אביב
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

(ח)

מי שלגביו ניתן הצו ,תובע ,מנהל ,וארגון למען בעלי חיים ,רשאים לערור על
החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט של ערעור יידון
בערר בשופט אחד.

(ט)

לעניין סעיף זה –
"תובע"  -כהגדרתו בסעיף  12לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,תשמ"ב-
;1982
"ארגון למען בעלי חיים – ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה
לאחר התייעצות עם שר החקלאות.

()5

במקום סעיף  22יבוא:
"סייג לתחולה
.22

.28

חוק זה לא יחול –
()1

על המתת בעלי חיים שנעשתה לצרכי מאכל אדם;

()2

על ניסויים בבעלי חיים הנערכים עפ"י חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,תשנ"ד-
".1994

תחולה:

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיפים (24א) ו( -ב) ו ,27 -בתום שנה מיום קבלתו.
.29

פרסום:

חוק זה יפורסם ברשומות תוך  30יום מקבלתו.
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תוספת
(סעיף (8ד))

.1

לא יבוצעו ניסויים שיש עמם גרימת כאב או סבל ,אלא בהרדמה כללית או מקומית או באלחוש ).(Analgesia
ביצוע ניסוי תוך הרפיית שרירים היקפית אסור אלא בליווי הרדמה כללית ,אלא אם כן השימוש בחומרי
ההרדמה נוגד את עצם הניסוי ,או כאשר ההרדמה תגרום לסבל גדול מהצפוי בניסוי; במקרים כאמור יינקטו
אמצעים חלופיים למזעור הכאב והסבל.

.2

סוג בעלי החיים בניסוי יוגבל לנמוך ביותר בסולם הפילוגנטי המאפשר את הניסוי בלי לפגום במטרותיו.

.3

נתחייבה המתת בעל חיים לאחר ניסוי ,תיעשה ההמתה ,ככל הניתן ,בטרם שובו להכרה; בעלי חיים הצפויים או
החשופים לכאב עז או לסבל ממושך לאחר הניסוי ,יומתו גם אם לא הושגו מטרות הניסוי.
יצחק רבין

אפרים סנה

ראש הממשלה

שר הבריאות

עזר ויצמן

שבח וייס

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

_______________________________________________________________________

* פורסם ס"ח תשנ"ד מס'  1479מיום  15.8.1994עמ' ( 298ה"ח תשנ"ב מס'  2127עמ' .)298
ת"ט ס"ח תשנ"ד מס'  1482מיום  5.9.1994עמ' .365
ת"ט ס"ח תשס"א מס'  1808מיום  6.9.2001עמ' .570
ס"ח תשס"ז מס'  2096מיום  30.5.2007עמ' ( 318ה"ח הכנסת תשס"ז מס'  138עמ'  – )108תיקון מס' .1

[]1
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דף מספר
מתוך
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כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,תשס"א__________________2001-

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – צער בע"ח – ניסויים בבע"ח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  )2( ,)1(4ו )4( -לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,תשנ"ד( 1994-להלן
 החוק) ,ובאישור שר הבריאות ,מתקינה המועצה לניסויים בבעלי חיים (להלן  -המועצה) כללים אלה כדילהבטיח מזעור הסבל הנגרם לבעלי החיים ומניעת ניסויים מיותרים:

הגדרות

.1

בכללים אלה –
"הועדה"  -ועדה הנותנת היתר לניסוי לפי סעיפים  14 ,13או  19לחוק ,לפי העניין;
"היתר למוסד" – היתר לעריכת ניסויים למוסד כאמור בסעיף  12לחוק;
"כללי  - "NRCהחוברת ","Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
שמפרסמת המועצה הלאומית למחקר של ארצות הברית ) ,(NRCוהמצויה לעיון
הציבור בספריית משרד הבריאות בירושלים ,ובאתרי האינטרנט של המועצה הלאומית
למחקר בספריית משרד הבריאות בירושלים ,ובאתרי האינטרנט של המועצה הלאומית
למחקר של ארצות הברית ומשרד הבריאות של ממשלת ישראל ,כעדכונה מזמן לזמן;
"ניסוי"  -רצף הפעולות הקטן ביותר בבעל חיים ההכרחי להשגת מטרת הניסוי;
"ניסוי הכרוך בסבל מועט"  -כל אחד מאלה:
()1

לקיחת ביופסיה או ניתוח קטן אחר בלא כאב משמעותי לאחריו;

()2

החזקת בעלי חיים ערים בכלוב מגביל תנועה עד עשר דקות;

()3

ניסויי התנהגות המלווים עקה מזערית;

()4

השתלת צנתרים קבועים קטנים;

()5

פעולות אחרות שרמת הסבל הנגרם בהן אינה עולה על זו הנגרמת מפעולות
כאמור בפסקאות ( )1עד (.)4

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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(א)

בקשה להיתר למוסד יגיש מנהל המוסד למועצה בכתב; בבקשה יצוין שם
הרופא הווטרינר המועסק בו כאמור בסעיף  )2(12לחוק ,ויצורף אליה

היתר למוסד

.2

היתר לניסוי

.3

תנאי החזקה
בבית חיות

.4

בעלי החיים בבית חיות יוחזקו בתנאים כמפורט בכללי .NRC

.5

כללי  NRCיחולו על הפעולות המפורטות להלן:

קובץ הנחיות כנדרש בסעיף  )1(12לחוק.
(ב)

המועצה תיתן היתר למוסד ,לאחר שאישרה את קובץ ההנחיות שצורף לבקשה,
ולאחר שהתקבל אישור וטרינר המועצה כי בביקור שערך במוסד מצא כי תנאי
החזקת בעלי החיים במוסד עומדים בדרישות סעיף .4

(א)

בקשה להיתר לעריכת ניסוי בבעלי חיים תוגש לוועדה לפי הטופס שבתוספת.

(ב)

בקשה להיתר ניסוי כאמור ,תוגש בידי החוקר הראשי שינהל את הניסוי שלגביו
מבוקש ההיתר.

(ג)

הועדה רשאית לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנראים לה דרושים לשם
החלטה בדבר מתן היתר לניסוי.

(ד)

הועדה רשאית לתת היתר לניסוי כמוצע בבקשה ,לדחות את הבקשה ,או
לאשרה בשינויים ,בתנאים או בסייגים.

(ה)

הועדה תיתן היתר לניסוי רק אם השתכנעה כי יתקיימו בניסוי המבוקש הוראות
החוק וכללים אלה.

()1

רכישה והובלה של בעלי חיים;

()2

ריסון פיזי של בעל החיים;

()3

זיהוי כאב;

()4

הרגעה והרדמה;

()5

המתת חסד של בעלי החיים.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

הועדה לא תיתן היתר לניסוי נוסף בבעל חיים שכבר נעשה בו ניסוי ,זולת אם התקיים
אחד מאלה:

ניסוי נוסף
בבעל חיים שכבר
נעשה בו ניסוי

.6

שיקול כלכלי

.7

הועדה לא תיתן היתר לניסוי נוסף בבעל חיים בשל כך בלבד ששימוש בבעל חיים נוסף
כרוך בהוצאה כספית ניכרת.

בחינת ההיתרים
במועצה

.8

בכל שנה תקיים המועצה דיון מיוחד לבחינת ההיתרים לניסוי נוסף עפ"י סעיף 6
שניתנו בשנה שקדמה לה ,כדי לבחון אם יש צורך בשינוי כללים אלה.

הכשרה בתחום
מזעור הסבל
באמצעות קורס

.9

(א)

ההכשרה בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה שהיא תנאי להסמכת עובד מוסד
כחוקר מוסמך בידי מנהל מוסד ,תהיה באמצעות קורס שיתקיים במסגרת מוסד,
או באחת הדרכים כאמור בסעיף .10

(ב)

המועצה תאשר קורס לאחר שקיבלה מן המוסד המקיים את הקורס את תכנית
הלימודים בו ,ושוכנעה כי יש בתכנית כדי להכשיר את החוקר בתחום מזעור
הסבל לחיות מעבדה שניסויים בהן ייערכו בידו לאחר הסמכתו.

(ג)

בסיום הקורס יקבע מנהל הקורס ,עפ"י קני מידה אקדמיים ,אם כל אחד
ממשתתפיו עמד בדרישות הקורס.

(ד)

הקורס יקנה לעוברים אותו הסמכה לערוך ניסויים במיני בעלי החיים שאליהם
התייחס הקורס ,ויהיה עליהם לעבור השתלמויות לשם קבלת הסמכה לעריכת
ניסויים במינים נוספים של בעלי חיים.

(ה)

הקורס יכלול נושאים אלה לפחות:

()1

הועדה שוכנעה כי הניסוי שכבר נערך היה כרוך בסבל מועט; הוגשה בקשה
להתיר ניסוי נוסף בבעל חיים שכבר נערך בו יותר מניסוי אחד ,תשקול הועדה
אם בהצטברות הניסויים הקודמים שנערכו בבעל החיים אין כדי להצדיק דחיית
הבקשה;

()2

בעל החיים יורדם בתחילת הניסוי הנוסף ויומת בסופו בלי שיתעורר במהלכו.

()1

פירוט גורמים סביבתיים ומיקרוביולוגיים המשפיעים על ההתנהגות
והביולוגיה של חיות מעבדה ודרך פעולתם;

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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()2

סקירת קבוצות גנטיות עיקריות של חיות מעבדה והשפעתן על המחקר;

()3

פירוט כללים אתיים בשימוש בבעלי חיים  -התרומה למחקר המדעי,
עקרונות היסוד בדבר צמצום מספר בעלי החיים בניסוי ,מציאת חלופות
לניסוי בבעלי חיים ,ועידון דרכי הניסוי ,עקרונות החוק ,והמערך האתי
הנהוג בארץ ובמוסד;

()4

תיאור מיני בעלי החיים שאליהם מתייחס הקורס;

()5

משמעות ההחזקה בסוגי ציוד שונים ,ואמצעי העשרה למחקר;

()6

ביולוגיה והתנהגות של בעלי החיים וחשיבות משתנים אנטומיים שונים;

()7

פירוט חומרים ,מינונים ושיטות ,למזעור הסבל ,לשיכוך כאבים,
להרדמה והמתת חסד;

()8

פירוט שיטות הזרקה ולקיחת דגימות דם.

(ו)

יושב ראש המועצה ימנה שני חברי המועצה בעלי מינוי אקדמי שיפקחו פיקוח
מתמיד על רמת הלימודים בקורס; הוראה זו לא תחול על קורס הנתון לפיקוח
אקדמי.

(א)

מנהל מוסד רשאי ,במקרים חריגים ,לתת הסמכה לעובד המוסד ,אם שוכנע כי
לאותו עובד ניסיון רב שנים בעריכת ניסויים בבעלי חיים ,ולפיכך הוא בקי
בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה.

(ב)

מנהל מוסד רשאי לתת לעובד המוסד הסמכה ,אם עבר בהצלחה הדרכה מיוחדת
של החוקר המוסמך הראשי העוסק באותו ניסוי (להלן  -החוקר הראשי),
בתיאום עם הרופא הווטרינר המועסק באותו מוסד עפ"י סעיף  )2(12לחוק;
הדרכה זו תכלול לפחות:
()1

הסבר בדבר הטיפול הנכון בחיות מעבדה ,השימוש בחלופות ,ומזעור
הסבל של בעלי החיים הנתונים לניסויים;

()2

הדגמה מעשית של הניסוי בבעלי חיים שבו יעסוק העובד;

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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שם ההוראה:

()3

תחילה ותוקף
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עריכת שני ניסויים בבעלי חיים לפחות ע"י החוקר הראשי בנוכחות
העובד.
הסמכה כאמור תינתן לתקופה של שישה חודשים בלבד ,לאחר שהחוקר
הראשי חתם על התחייבות שלפיה כל ניסוי בבעלי חיים שיערוך העובד
יהיה בפיקוחו ובאחריותו ,והיא אינה ניתנת להארכה או לחידוש.

(ג)

מנהל מוסד רשאי לתת לעובד המוסד הסמכה אם שוכנע ,על יסוד מסמכים ,כי
הכשרה בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה ,שקיבל העובד מחוץ לישראל ,היא
שוות ערך להכשרה בקורס כאמור בסעיף .9

(א)

תחילתם של כללים אלה  30ימים מיום פרסומם (להלן  -יום התחילה).

(ב)

תוקף סעיף (10א) שלוש שנים מיום התחילה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח ג':

דף מספר
מתוך
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כללים מנחים לעבודה בבתי החיות__________________________________

כללי עבודה בבתי החיות
כללים החלים על כל בתי החיות:
.1

הכניסה לבתי החיות מותרת רק לחוקרים המעורבים ישירות במחקר.

.2

בתי החיות חייבים להיות נעולים אפשרויות הכניסה (מקודד או כניסה ביומטרית) יהיו בידי החוקרים המעורבים
ישירות במחקר.

.3

אין כניסה למבקרים ואורחים אלא באישור מיוחד ,חד פעמי מהנהלת בית החיות.

.4

אזור גידול החיות פתוח לעובדי בית החיות בלבד.

.5

הוראות הבטיחות הקשורות לעבודה בחומר שיש בו סיכון ביולוגי הן אחידות לגבי כל חיות הניסוי.
אין להכניס גורמים מזהמים לבית החיות ללא תיאום מוקדם עם מנהל בית החיות.

.6

נוהלי כניסה ולבוש:
מטרתם ,שמירה על בטיחות העובדים ובריאותם ובריאות החיות :נעליים סגורות ומכנסים ארוכים ,חלוק סגור
בעל שרוולים ארוכים וכפפות .יש להתעדכן לגבי נוהלי לבוש בהתאם לבתי החיות השונים.
כניסה לבתי החיות מותרת בין השעות  .7:00-19:00כניסה ויציאה מחוץ לשעות אלה יש לתאם עם הנהלת בית
החיות.

.7

חל איסור מוחלט להכניס דברי אוכל לחדרי החיות ,לאכול או לעשן בהם .שהיית אנשים בתוך חדרי החיות שלא
לצורך עבודה אסורה בהחלט.

.8

יש לשמור על שקט בחדרי החיות ולהימנע מרעשים מיותרים המפריעים לרווחת החיות.

.9

יש לתאם עם מטפלי החיות שעות העבודה של מדענים בכדי לאפשר ניקוי הכלובים והציוד ללא הפרעה.

.10

אסור להשתמש באתר ,בכלורופורם ובחומרים מתלקחים או נדיפים אחרים בתוך חדרי החיות.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:
.11

דף מספר
מתוך
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אין לבצע כל פעולה כירורגית ,לקיחת דמים ,הזרקות וכו' בחדרי החיות .פעולות אלה יש לבצע בחדרי
טיפולים המיועדים לכך.

.12

בכל הקשור לציוד הדרוש לאחזקת החיות יש לפנות למטפל החיות האחראי בחדר.

.13

מטפלי החיות אחראים על הטיפול השוטף בחיות (מזון ומים) ,הפיקוח הראשוני על מצבן וכן על נקיון החדרים
ואספקת כל הציוד הדרוש לפעולות היומיומיות.

.14

כל פרוצדורה פולשנית בחיה מעל ארנבת תעשה בנוכחות וטרינר.

.15

אין ל החזיר לקמפוס חיות המוצאות לעבודה אל מחוצה לו .חיות המוצאות יוחזרו רק לאחר אישור הוטרינר
האחראי.

.16

ככלל אין להוציא ציוד מבית החיות ללא אישור ,ציוד אשר יצא את בית החיות יוחזר אליו רק לאחר שעבר
חיטוי .את מקום החיטוי ואת מועד החיטוי יש לתאם עם האחראי על בית החיות.

.17

חיות מתות יש לארוז בשקית ולהניח במקפיא הפגרים .חומר ביולוגי הדורש פינוי מיוחד יפונה ע"י מעבדת
החוקר.

.18

חומרים רדיואקטיביים:
כל ניסוי עם חומרים רדיואקטיביים חייב אישור מוקדם של פקח הקרינה האוניברסיטאי ושל מנהל בית החיות.
לצורך עבודה עם חי ות אשר הוזרקו ,הוזנו או טופלו בחומרים רדיואקטיביים יועד חדר חיות מיוחד .יש לתאם
עם ממונה בטיחות רדיואקטיבית ועם מנהל בית החיות את אכסון החיות ,ציודן ופינוי הפסולת לאחר גמר הניסוי.

.19

כללי החזקת החיות הינם בהתאם להגדרות הNRC -

אחזקת עכברים וחולדות:

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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כלובי החיות יימצאו אך ורק על המדפים.
.20

סימון כלובים:
על כל כלוב יימצא כרטיס זיהוי ובו יצויינו הפרטים הבאים :שם החוקר מבצע הניסוי וראש הקבוצה וכן פרטי
ההתקשרות עמו .כן יצויינו על הכרטיס הפרטים הקשורים לחיות :כמות ,זן ,מין ,תאריך לידה ,מועד הגעתן
לבית החיות ,מספר אישור האתיקה רמת החומרה של האישור ותוקפו.
על החוקר לציין את הטיפול שקיבלו חיות .כאשר יש הוראות מיוחדות להמשך הטיפול ,יש לציין זאת על גבי
כרטיס הזיהוי .יש לוודא עם המטפלים שההוראות ברורות.

.21

ביצוע ניסויים* :
ככלל כל פרוצדורה בחיות מעבדה תעשה ע"פ אישור של הועדה לשימוש וטיפול בבע"ח ,חריגה מהאמור לעיל
מהווה עבירה על החוק צער בעלי חיים.
 21.1כל טיפול ניסויי בחיות (הזרקות ,לקיחת דגימות דם וכו') יש לבצע אך ורק בחדר טיפולים המיועד לכך.
 21.2אין להעביר חיות ,מזון או ציוד אחר מחדר לחדר ללא תיאום עם מנהל בית החיות.
 21.3בגמר הטיפול בחיות יש לוודא שיש בכלוב מים ומזון .יש לסוגרו היטב ולהחזירו אל המדף.
 21.4ציוד משומש (מזרקים ,פיפטות וכו') יש לזרוק למתקן המיועד לכך .יש לדאוג לכיסוי קשיח למחטי
המזרקים .בשום מקרה אין להשליך מחטים או פיפטות לאשפה.
 21.5כלובים וציוד מלוכלך יש לרכז במסדרון או במטבח המלוכלך .אין להחזיר ציוד או מזון משומש
למצבורים הנקיים המיועדים לשימוש.
 21.6חיות מתות יש להכניס לשקיות מפלסטיק ולהשאיר במקרר המיועד לפגרים.
 21.7עם תום העבודה יש לנקות את משטח העבודה.

.22

דימום של בעלי חיים:
בנושא דימום בעלי חיים יש להיוועץ במנהל בית החיות.
כמות הדם בחיות היא כ 75 -מ"ל לכל ק"ג משקל גוף .ניתן לדמם לא יותר מ 10% -מכמות הדם הכללית
בפעם אחת ובתכיפות שאינה עולה על שבועיים ,בכפוף לאישור האתיקה.

.23

הרדמת בעלי חיים:
ככלל הרדמת בע"ח תעשה בהתאם לאישור הוועדה.
הניסויים בבעלי חיים העלולים לגרום לכאב ,סבל או אי נוחות ,וכן כל סוגי הניתוחים ,יבוצעו בהרדמה כללית
או אחרי אלחוש מקומי בהתאם לאופי הניסוי ובשיטות וטרינריות מקובלות.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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ביצוע ניסוי מכאיב תוך הרפיית שרירים מרכזית או היקפית אסור אלא בליווי הרדמה כללית .בכל מקרה יש
להיוועץ במנהל בית החיות ולקבל ממנו הנחיות מדויקות באילו חומרים ,מהו המינון המדויק וכיצד להרדים את
בעלי החיים.
אין להרדים ארנבות ללא פיקוח מנהל בית החיות .ראה תרופות נפוצות לשימוש באתר:
http://med.tau.ac.il/information-for-researches

.24

חיטוי וסטריליזציה בעת ביצוע פרוצדורות פולשניות:
בעת ביצוע כל פרוצדורה פולשנית בחית מעבדה ,יש להקפיד על אמצעי הסטריליות המינימליים הבאים:
סביבת עבודה נקייה וסטרילית ,אזור הניתוח יגולח ויחוטא ,יעשה שימוש בכפפות סטריליות ובכלים סטריליים
עבור כל חיה וחיה

.25

שיכוך כאבים:
חוקר המבצע ניסוי הכרוך בכאב מחוייב לתת שיכוך כאבים( .כלל אצבע – כל ניתוח או מחלה אשר גורמים
כאב לבני אדם ,ייחשבו כגורם כאב לחיות).

.26

איקלום:
לבעל חיים אשר מגיע לקמפוס יש לאפשר זמן התאקלמות מבחינה פיזיולוגית ,התנהגותית ותזונתית לפני
תחילת הניסוי .זמן האקלום תלוי במשך ההובלה ,מומלץ לפחות שבעה ימים.

.27

המתה:
המתת בעלי החיים תיעשה מיד בגמר הניסוי או בסמוך אליו .בניסויים המבוצעים תוך כדי הרדמה תבוצע
ההמתה בעוד החיה מורדמת.
בבחירת שיטת ההמתה המתאימה יש להיוועץ עם מנהל בית החיות .חוקרים המחזיקים חיות בבית החיות,
אחראים אישית להודיע למטפלי החיות על סיום הניסוי ולבקש את המתת החיות.
ככלל כל המתת בע"ח תעשה בהתאם לאישור הוועדה ובהתאם להנחיות  AVMAראה באתר:
http://med.tau.ac.il/The-Veterinary-Service-Center

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח ד':

.1

דף מספר
מתוך
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מספר ההוראה
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כללים לשימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים עם חומרים בעלי סיכון ביולוגי______

מטרה:
השימוש בחומרים בעלי סיכון ביולוגי במסגרת העבודה בחיות ניסוי מהווה גורם סיכון הן למערך חיות הניסוי
והן לצוות בית החיות ,המדענים וכלל הציבור באוניברסיטה.
מטרת נספח זה:
להגן על מערך חיות הניסוי בפני חדירת גורמים מזהמים.
להגן על צוות עובדי בית החיות ,המדענים וכל הציבור באוניברסיטה.

.2

.3

.4

חומרים שמקורם מן החי החופשיים מגורמים מזהמים:
2.1

כל תכשיר שמקורו מן החי (נוזלי גוף ,רקמות תאים בתרבית וכו') ,ניתן יהיה להכניס לבית החיות רק
לאחר תיאום עם מנהל בית החיות.

2.2

תכשירים ביולוגיים החופשיים מגורמים מזהמים ניתן יהיה להזריק לחיות ניסוי בחדרי החיות הרגילים.

חומרים בעלי סיכון ביולוגי לחיות ניסוי:
3.1

אין להכניס לבית החיות חומרים בעלי סיכון ביולוגי (זיהומי) לחיות ניסוי ,אלא לאחר תיאום עם מנהל
בית החיות ובכפוף להנחיות מחלקת הבטיחות.

3.2

חומרים אלה לא יוזרקו בחדרי החיות הרגילים אלא רק באותם חדרים שיועדו לכך ע"י הנהלת בית
החיות.

חומרים בעלי סיכון ביולוגי לבני אדם:
4.1

4.2

לא יוזרקו לחיות ניסוי חומרים אשר קיים לגביהם חשש סיכון לבני אדם ,אלא רק לאחר שננקטו
הצעדים הבאים:
4.1.1

קבלת אישור בכתב מוועדת הבטיחות של האוניברסיטה/פקולטה לרפואה.

4.1.2

דיון ותיאום עם מנהל בית החיות לגבי אמצעי הבטיחות הדרושים בעבודה עם חומר זה וקבלת
אישור בכתב ממנהל בית החיות.

חומרים אלה יוזרקו רק בחדרים המצוידים במבדדי  BIOHAZARDהמתאימים לעבודה הספציפית.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:
.5

דף מספר
מתוך
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סילוק חיות מתות:
סילוק חיות מתות הינו באחריות עובדי בית החיות ויתבצע בדרכים הבאות:
 5.1ריכוז הפגרים או הגוויות למקפיא יעודי בבתי החיות ופינויים ע"י חברה המתמחה בכך.
 5.2גוויות המוזרקות בחומרים רדיו-אקטיביים יסולקו בהתאם להנחיות פקח הקרינה האוניברסיטאי.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח ה':

דף מספר
מתוך
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הכשרת עובדים לעסוק בניסויים בבעלי חיים

החלטת המועצה הארצית לניסויים בבעלי חיים בדבר מתכונת הכשרה לעבודה עם בעלי חיים לצרכי ניסויים אשר
התקבלה בישיבתה מתאריך .4.9.2006
המועצה החליטה על מבנה אחיד של תהליך ההכשרה לעבודה עם בעלי חיים לצרכי ניסויים.
ההכשרה תורכב מממספר רבדים:
רובד ראשון – יספק חלק תיאורטי בסיסי
רובד שני – הכשרה פרקטית לעבודה עם מכרסמים וארנבות
רובד שלישי – השתלמות עבור בעלי חיים ספציפי אחר
מעבר הרובד הראשון הוא תנאי למעבר לרובד השני ואינו מאפשר עבודה עם בעלי חיים.
סוגי ההכשרה המתקיימים באוניברסיטת תל-אביב הינם:

הכשרה לעבודה עם מכרסמים וארנבות – פעמיים בשנה
הכשרה לעבודה עם ציפורים
הכשרה לעבודה עם עטלפים
הכשרה לעבודה עם דו חיים
הכשרות לעבודה עם בע"ח אחרים יש לתאם עם מוסדות בהם מועבר הקורס.

הכשרת אנשי צוות והרשאה לעבודה עם בעלי חיים
על מנת שאנשי צוות מחקר יורשו לעבוד במתקן בע"ח של החברה הם צריכים לעמוד בכל אחד מ 5-תנאים:
.1

עברו קורס עבודה עם חיות מעבדה במוסד המורשה לכך מטעם המועצה לניסויים בבע"ח

.2

מופיעים בפרוטוקול הניסוי

.3

עברו הדרכה במרכז לשירות וטרינרי של אוניברסיטת תל אביב.

.4

קראו ספר נהלים זה ,התחייבו לעבוד לפי הכללים ואישרו זאת בחתימתם

.5

קיבלו הרשאה ממנהל המוסד

מטפלי החיות פתורים מהתנאים  ,1-2אך מחויבים לתנאים .3-5
תעודות ההרשאה לעבודה בבעלי חיים מתויקות על ידי מזכירת הוועדה המוסדית .אין אישור עבודה בבעלי חיים לעובד
שלא מציג תעודה .האחריות על אכיפת התקנה מוטלת על מנהל המוסד וצוות בקרת האיכות.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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שם ההוראה:

נספח ו' :טופס בקשה לאישור שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים_______________________
()7.12.2011

בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים
[שם המוסד]
א.

דברי הסבר למגיש הבקשה

ב.

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד 1994-מסדיר את נושא הניסויים בבעלי חיים .על ביצוע
חוק זה מופקד משרד הבריאות באמצעות המועצה לניסויים בבעלי חיים.

ג.

במדינת ישראל מותר לערוך ניסויים בבעלי חיים רק לפי חוק זה.

ד.

הנך מתבקש לקרוא את החוק ולאשר זאת בחתימתך.

ה.

החוק קובע כי לא ייע רכו ניסויים בבעלי חיים ,אם יש לניסויים אלה חלופות מתאימות .הואל נא לאשר
בחתימתך כי אין חלופות לחיות בניסוי המוצע.

ו.

אם הניסוי כרוך בשימוש בחומרים מסוכנים (ביולוגיים ,כימיים או פיזיקליים) ,עליך לקבל את אישור ועדת
הבטיחות המוסדית.

ז.

הנך מתבקש להודיע על ה תחייבותך לערוך את הניסויים אך ורק במתקנים שקיבלו את אישור הוועדה לניסויים
בבעלי חיים במוסדך.

ח.

בחתימתך על טופס זה אתה מתחייב לנהוג לפי החוק ,ולערוך את הניסויים אך ורק במתקנים שקיבלו את אישור
הוועדה לניסויים בבעלי חיים במוסדך ולפי הנחיות המועצה.

ט.

המחקר:
.1
.2
.3

נושא המחקר בעברית
נושא המחקר באנגלית
מחקר חדש
מחקר המשך

.4

תוקף האישור

במידה וזהו מחקר המשך ,רשום מספר אישור קודם:
-בחר-

שנים.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

חוקר ראשי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יא.

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

י.

דף מספר
מתוך
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מספר תעודת-זהות
שם משפחה /עברית
שם משפחה /אנגלית
מחלקה
טלפון
טלפון נייד
דואר אלקטרוני

מספר דרכון
שם פרטי /עברית
שם פרטי /אנגלית
פקולטה
טלפון שני
פקס

שותפים:
שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז /.דרכון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
יב.

מספר ההוראה
10-023

קשר למחקר
בחר-בחר-בחר-בחר-בחר--בחר-

הכשרה מקצועית:
יש לפרט לכל שותף במחקר (כולל החוקר הראשי) ,המורשה לעסוק בניסוי את ההכשרה המקצועית:
שם משפחה ופרטי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מס' תעודה

מוסד נותן התעודה
בחר-בחר-בחר-בחר-בחר--בחר-

אחר

סוג בע"ח
בחר-בחר-בחר-בחר-בחר--בחר-

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

יג.

40
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הניסוי:
.1

כללי:

.1

מטרה ראשית
/חובה/

קידום הבריאות ,הרפואה ומניעת הסבל
קידום המחקר המדעי
בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים
חינוך והוראה

.2

מטרה משנית

בדיקות הנעשות ע"פ דרישות החוק
בדיקות לרווחת הבע"ח
תצפיות התנהגות
תזונת בע"ח

.3

תקציר המחקר ומטרת
השימוש בבע"ח
במחקר
 /באנגלית /

.4

נמק את סיבת השימוש
בבע"ח לצורך המחקר

.2

בעלי-חיים הדרושים לניסוי :

אחר -פרוט:

בעל החיים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מספר

מספר ההוראה
10-023

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

.3
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מספר ההוראה
10-023

פרוט לכל בע"ח וניסוי:
קבוצה 1
מידע כללי על בעלי החיים לניסוי

החיה

זן (חובה בעכברים
וחולדות)

מין
-בחר-

משקל

מספר

גיל
-בחר-

בחר-עבר שינוי גנטי:

-בחר-

-בחר-

בחר-עבר שינוי גנטי:

-בחר-

-בחר-

בחר-עבר שינוי גנטי:

-בחר-

מקור בע"ח:
בחר-מקור בע"ח:
בחר-מקור בע"ח:

נימוקים לבחירה ותאור מהלך הניסוי
.1

הנימוק לבחירת
סוג וזן בע"ח
הנימוק למספר בע"ח
תיאור מהלך הניסוי
בבע"ח והטיפול בהם
(אם יש שימוש בחומרי
הרדמה ובמשככי כאבים,
אנא ציינו מינון ואופן
מתן החומר)
חומרי הרדמה

.5

אם השימוש בחומרים
הרדמה ו /או במשככי
כאבים אינו מתאים
לניסוי ,הסבר מדוע

.2
.3

.4

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

.6

דרגת כאב וסבל
במהלך הניסוי ואחריו

.7

שיטות וחומרים
להפחתת הכאב
תנאים להפסקת
השתתפות חיה מסוימת
בניסוי
האם בבע"ח שלגבי הניסוי בהם מבוקש ההיתר ,נערך כבר ניסוי קודם?
אם כן ,רשום את מספר הניסוי הקודם (וצרף את ההיתר).
גורל בע"ח בתום הניסוי -בחר-
בחר-שיטות המתה

.8
.9
.10
.11
.12

מספר ההוראה
10-023

איסוף איברים מבע"ח שלא עברו כל ניסוי והומתו בדרך מקובלת
לצורך איסוף איברים.
ניסויים אשר אינם גורמים כלל (או גורמים מעט) אי-נוחות זמנית
או עקה.
ניסויים הגורמים עקה מועטה או כאב קצר מועד.
ניסויים ברמה זו אסור שיגרמו שינויים משמעותיים בהופעת
בע"ח ,בפרמטרים פזיולוגיים ,כגון :קצב לב ונשימה או בהתנהגות
חברתית.
במהלך או לאחר ניסויים בקטגוריה זו חיות לא יראו סימני פגיעה
עצמית ,אנורקסיה ,התייבשות ,פעילות יתר ,שכיבה או רביצה
מעבר למקובל ,הוצאת קולות מוגברת ,התנהגות אגרסיבית
במיוחד או תופעות של התבודדות.
ניסויים הגורמים כאב או עקה בינונית עד קשה המטופלים
במשככי-כאבים.
ניסויים הגורמים כאב או סבל ניכרים ומתמשכים ואשר בעלי-
החיים בהם אינם מטופלים במשככי-כאבים ,גידולים סרטניים
מפושטים או ניסויים הגורמים למוות (כגון :שימוש ברעלים) .יש
לתת הצדקה מדעית מדוע לא ניתן להשתמש במשככי-כאבים.

הצהרת החוקר הראשי בניסוי:
קראתי את החוק ואני מתחייב להקפיד על שימוש בבעלי החיים כמפורט בבקשה זו לפי החוק ולפי תקנון המוסד.
אני מתחייב לערוך את הניסויים אך ורק במיתקנים שקיבלו את אישור הוועדה לניסויים בבעלי חיים במוסד.
אני מתחייב לפנות לוועדה לקבלת אישורה לכל שינוי באמור במסמך זה.
קראתי את קובץ ההנחיות של המוסד בנושא הניסויים בבעלי חיים ואני מתחייב לפעול לפיהן ולפי הנחיות המועצה.
אני מצהיר כי לניסוי המבוקש אין חלופה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

עברתי הכשרה בעריכת ניסויים בבעלי חיים ובמזעור הכאב הנגרם להם.
כל השותפים למחקר זה עברו  /יעברו גם הם הכשרה כאמור טרם השתתפותם בניסוי (בהתאם למפורט בסעיף ד')

______________________
שם החוקר

_______________________
חתימה

______________________
תאריך

 בנוסף לשליחת הטופס  ,נא להדפיס אותו  ,לחתום ידנית בסעיף הצהרת החוקר הראשי ולהעבירו לוועדההמוסדית בדואר או במסירה ידנית.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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תאריך פרסום
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עודכן ביום 12.6.2019

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

לטי פול בבעלי חיים
נספח ז' :בקשת הרשאה
צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח) 1994

 לביצוע ניסויים בבע"ח בהתאם לחוק

(לאחר מילוי הטופס יוחזר למנהל/לאחראי בית החיות )

חלק א':
טלפון
נייד
פקס
תואר אקדמי
פקולטה
מחלקה

שם פרטי
שם משפחה
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
שם משפחה קודם
תעודת זהות
דואל
האם קיבלת בעבר קוד אתיקה זמני  :לא
זיקה למוסד :

כן .מספר קוד האתיקה הזמני הוא

 חוקר ראשי

 חוקר

חבר ועדה אתית

 וטרינר

מטפל בית חיות

עובד מעבדה

 פוסט-דוק

סטודנט

מתמחה

לבורנט

 סגל בית חיות

 אחר

חוקר אורח באגף חיצוני  .פרט:

חלק ב'
נימוקי הבקשה :הכשרתי הרשמית באתיקה של טיפול בבע"ח ו/או באתיקה של ניסויים בבעלי חיים:
 השתתפתי בקורס "שימוש אתי בחיות מעבדה" במועד:
(עליך למלא גם את חלק ג')
 אשתתף בקורס "שימוש אתי בחיות מעבדה" במועד:
 קורס אחר פרט וצרף אסמכתאות מפורטות________________________________ :
התחייבות המבקש/ת:
 .1קראתי את חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח)  1994ואת הוראות האוניברסיטה ביחס לטיפול בבע"ח ולביצוע
ניסויים בהם.
 .2הבנתי את רוחם ,את המגבלות ואת ה חובות הנובעות מהם ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להם ולכל הוראה של
האוניברסיטה ,בהקשר זה.
 .3ידוע לי ששינוי הנסיבות (סוג הפעילות ,השיוך הארגוני וכד') מחייב אותי בהגשת בקשה חדשה.
תאריך _____________ :חתימה______________ :
חלק ג' (יש למלא חלק זה במקרה של בקשת סטודנט או עובד מנהלי להרשאה זמנית ,לפני הכשרה בקורס):
תיאור הפעילות הצפויה בטיפול בבע"ח או בביצוע ניסויים בבע"ח (סוגי טיפולים ניסויים ופרוצדורות ,היקף הפעילות
השנתית ):
ניסיוני המעשי בטיפול בבעלי חיים (סוגי חיות  ,סוגי הטיפולים ניסויים ופרוצדורות שביצעתי ,היקף ההתנסות):

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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התחייבות החוקר/ת האחראי/ת
(במקרה של בקשת סטודנט או עובד מנהלי להרשאה זמנית ,לפני הכשרה בקורס):
.1

בידי הרשאה רשמית של האוניברסיטה ,לבצע באופן עצמאי ניסויים בבע"ח ,בין השאר ,במתוארים
לעיל.

.2

אני מ כיר את מגיש/ת הבקשה ששמו נקוב לעיל ומאשר שבתוכנית הפעילות שלו/ה נכללת השתתפות בביצוע
ניסויים בבע"ח ,כמתואר לעיל ,במסגרת העבודה במעבדתי .עבודה זו תבוצע בהנחייתי ובפיקוחי במשך תקופה
של עד שישה חודשים.

שם החוקר/ת ________________ :תאריך ________ :חתימה________________ :

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח ח':

.1

דף מספר
מתוך
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דיווח שימוש בחיות למחקר בבתי החיות באוניברסיטת תל-אביב________________

מטרת הנוהל:
להסדיר את הפיקוח על שימוש בחיות למחקר בהתאם לחוק ניסויים בבעלי חיים ,ולמנוע מצב שבו חיות
ממקורות שונים משמשות למחקר ללא אישור מתאים ואו ללא דיווח או ידיעה של בית החיות.

.2

אחריות:
כל חוקר ראשי ועוסקים בניסוי בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב העוסקים במחקר עם חיות.

.3

מבוא:
בעלי חיים למחקר מגיעים ממספר מקורות :ספקים ,אוניברסיטאות ,גידול עצמי ,יבוא ועוד .שמירה על נוהל זה
הכרחית להסדרת הפיקוח והדיווח על חיות המשמשות לניסויים.
בהזמנת חיות ובקבלתן יש לידע את משרד המרכז לשירות וטרינרי.
הזמנת החיות והשימוש בהן למחקר מתאפשר רק לאחר קבלת אישור אתיקה מהוועדה לניסויים בבעלי
חיים של האוניברסיטה ובהתאם למפורט בבקשת האתיקה.

.4

הנחיות לחוקרים להזמנת חיות ממקורות שונים ודיווח על החיות:
4.1

הזמנת חיות מהרלן -הזמנה נעשית דרך  ERPונרשמת במשרדי המרכז לשירות וטרינרי ואין צורך
לדווח בנפרד.

4.2

הזמנות דרך רמות :נדרש אישור המשרד לשירות וטרינרי.

4.3

הזמנת חיות מחו"ל -יש למלא טופס יבוא (ראה באתר) רק לאחר אישור הווטרינר אפשר להמשיך
בתהליך הזמנת החיות ,יש להעביר את כל הטפסים ולתאם קבלת משלוח החיות עם המרכז לשירות
וטרינרי( ,רצוי שהחיות יגיעו בשעות העבודה בבתי החיות).

4.4

הזמנת חיות מאוניברסיטה בארץ -יש למלא טפסי יבוא ולקבל אישור הווטרינר .הובלת החיות תתבצע
לפי "נוהל הובלת /הסעת חיות" (ראה באתר) וקבלת החיות תתואם עם המשרד.

4.5

הזמנת חיות מספק בארץ (שלום חייט ,להב וכו')  -יש להעביר את הזמנת רכש למשרדי המרכז לשירות
וטרינרי.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
.5
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הנחיות למחקר בחיות בר:
5.1

לכידת חיות בר -תתבצע בהתאם לרישיון מטעם רשות הטבע והגנים .הלכידה תתבצע באופן הומאני
בהתאם למפורט בבקשת האתיקה .דיווח על מספר החיות שנלכדו יימסר ע"י החוקר הראשי לרכזת
האתיקה אחת ל 4-חודשים .ראה נספח .1

5.2

העברת חיות ממושבה בגן הזואולוגי לשימוש במחקר :דיווח על מספר החיות שהועברו ימסר לרכזת
האתיקה אחת ל 4-חודשים ע"י החוקר הראשי .ראה נספח .2

5.3

חיות ממקורות חוץ המגיעות למרכז דימות :MRI /
חיות המגיעות ל  MRIאו למרכז דימות :יש לפעול לפי " נוהל קבלת גורמי חוץ לעבודה ב MRI

ובדימות" הנמצא באתר התהליך כולל :הגשת בקשת אתיקה לאוניברסיטת תל-אביב ,הגשת טפסי
יבוא ,קבלת אישור הווטרינר.
5.4

5.5

הנחיות לדיווח על חיות שמקורן בבתי החיות באוניברסיטה ומשמשות לניסויים:
5.4.1

שימוש במכרסמים ממושבות רביה של החוקר או של חוקר אחר באוניברסיטה -החוקר
הראשי בניסוי בו משמשות החיות ידאג למסור דיווח אחת ל 4-חודשים לרכזת
האתיקה .ראה נספח .3

5.4.2

חיות שהשתתפו בניסוי קודם וקבלו אישור מיוחד מועדת האתיקה להשתתפות בניסוי
נוסף ,החוקר הראשי המקבל את החיות ידווח לוועדת האתיקה כל  4חודשים .ראה
נספח .4

חיות ממקורות אחרים:
בכל מקרה של שימוש בחיות לניסוי אשר התקבלו מגורם שלא מופיע בהנחיות למעלה יש ליצור קשר
עם משרד השירות הווטרינרי ולפעול בהתאם להנחיות הווטרינר.

באחריות החוקר הראשי לדווח על שימוש בחיות למחקר ע"י מילוי הנספח/ים – 1-4כל  4חודשים:
דיווח עבור חודשים ינואר-אפריל יימסר במהלך חודש מאי.
דיווח עבור חודשים מאי-אוגוסט יימסר במהלך חודש ספטמבר.
דיווח עבור חודשים ספטמבר-דצמבר ימסר במהלך חודש ינואר העוקב.
את הדיווח יש להעביר בפקס 03-6407567
או במייל vaadatau@post.tau.ac.il
לידי שגית רכזת ועדת האתיקה.
המשרד לשירות וטרינרי.
טל' 9919

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח :1
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דיווח על שימוש בחיות בר למחקר (המשך לנספח ח')________________________

*לכידה ברישיון רשות הטבע והגנים ובהתאם לאישור אתיקה.
נא לסמן:
דיווח עבור חודשים :ינואר-אפריל ,מאי-אוגוסט ,ספטמבר -דצמבר.
שנת _______.
מספר אישור אתיקה

סוג וזן החיה

כמות

שם חוקר ראשי ________________
חתימה ________________
נא לשלוח לפקס  03-6407567או במייל לשגית vaadatau@post.tau.ac.il

גורל החיות
העברה למושבה/
המתה /החזרה לטבע/
עדיין בניסוי

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019
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שם ההוראה:
נספח :2
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דיווח על שימוש ממושבה בגן הזואולוגי (המשך לנספח ח')

נא לסמן:
דיווח עבור חודשים :ינואר-אפריל ,מאי-אוגוסט ,ספטמבר -דצמבר.
שנת _______.
מספר אישור אתיקה

סוג וזן החיה

כמות

שם חוקר ראשי ________________
חתימה ________________
נא לשלוח לפקס  03-6407567או במייל לשגית vaadatau@post.tau.ac.il

גורל החיות
החזרה למושבה/
המתה /החזרה לטבע/
עדיין בניסוי

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
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שם ההוראה:

נספח  : 3דיווח על שימוש בחיות ממושבת רביה של החוקר( .המשך לנספח ח')

לכבוד :
הוועדה לטיפול ושימוש אתי בחיות מעבדה "אוניברסיטת תל-אביב"
הנדון :שימוש בחיות מעבדה מרבייה עצמית למטרות מחקר
נא לסמן :דיווח עבור חודשים :ינואר-אפריל ,מאי-אוגוסט ,ספטמבר -דצמבר … ..שנת _______.
אני מצהיר/ה בזאת שמתאריך_______ ועד לתאריך_______ השתמשתי בחיות מעבדה
מרבייה עצמית למטרות מחקר כמפורט מטה:
מס' מחקר (מספר
אישור ועדה)

סוג בעל
החיים

זן

שם החוקר/ת ______________ :

זכר/נקבה/
נקבה בהריון
/ולד

חודשים בשנת_______

חתימה _____________:

* נא להעביר טופס זה חתום ע"י החוקר הראשי לידי שגית ,רכזת הועדה לאתיקה
דוא"ל vaadatau@post.tau.ac.il :או לפקס .03-6407567 :

סה"כ ניצול

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח :4
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דיווח על שימוש בחיות שקיבלו אישור מיוחד לשימוש בניסוי חוזר
(המשך לנספח ח')

*בכפוף לאישור וועדת האתיקה.
נא לסמן:
דיווח עבור חודשים :ינואר-אפריל ,מאי-אוגוסט ,ספטמבר -דצמבר.
שנת _______.
מספר אישור אתיקה

סוג וזן החיה

שם חוקר ראשי________________
חתימה ________________
נא לשלוח לפקס  03-6407567או במייל לשגית vaadatau@post.tau.ac.il

כמות

מספר ההוראה
10-023

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח ט':

.1

דף מספר
מתוך
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נוהל הובלת/הסעת בעלי חיים_________________________________________

מבוא:

הבאת בע"ח מחוץ לקמפוס נדרשת לעיתים עקב שיתוף פעולה של חוקרים עם מוסדות או חברות חוץ ,בעת
הבאת חיות ממוסדות אוניברסיטאיים אחרים ע"י החוקרים ,בעת ביצוע ניסוי מחוץ לקמפוס.
קליטת או מסירת החיות תתבצע באזורי פריקה וטעינה מסודרים .
1.2

הובלת החיות יוצרת מספר בעיות פוטנציאליות:
 1.2.1מצב עקה משמעותי לחיות ולכן יש להקפיד על קיום הנוהל על מנת למזער את העקה והסבל
הנגרם להן.
 1.2.2בנוסף כל חיה הנמצאת ברחבי אוניברסיטת תל-אביב צריכה להיות תחת אישור אתי של
אוניברסיטת תל-אביב.
 1.2.3חיות ממקורות שונים עלולים להחדיר פתוגנים ולסכן את המצב הבריאותי של החיות
באוניברסיטת תל-אביב.

.2

מטרת הנוהל:

מטרת הנוהל הינה לקבוע תנאים מחייבים להובלת בעלי חיים מאוניברסיטת תל-אביב ואליה.
.3

נוהל:

3.1

העברת תעודות בריאות ותאור בית החיות ממנו מגיעות החיות (במידה ומגיעות לקמפוס תל-אביב
מבית חיות מחוץ לקמפוס).

3.2

קבלת אישור אתי של אוניברסיטת תל-אביב לניסוי.

3.3

העברת חיות תתואם מראש בין האתר השולח והמקבל על מנת למנוע עיכובים.

3.4

העברת החיות בכלובי הסעה עם פילטר (  IVCאו חד פעמי) בהם יש נסורת ומזון.

3.5

הכלובים יונחו על משטח נקי ,ויעוגנו היטב ברכב המוביל.

3.6

החיות יוחזקו ברכב בתא ממוזג ל 21-מעלות.

3.7

רכב ההובלה ייסע במסלול הקצר ביותר ליעדו .יש להשתדל לא לנסוע בשעות בהן תתארך הנסיעה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

.4
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3.8

אסור לצופף את החיות בהובלה .כמות החיות בהתאם לגודל כלוב ההסעה.

3.9

רכב תקין.

אחריות:

באחריות החוקר הראשי לדאוג לקיום הנוהל.
להבהרות נוספות יש לפנות לווטרינר.

מספר ההוראה
10-023

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:
נספח י':

.1

דף מספר
מתוך
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נוהל עבודת גורמי חוץ ב MRI -ובדימות___________________________________

מבוא:

מרכזי  MRIודימות משרתים את כל בתי החיות בקמפוס תל-אביב ,ומאפשר בנוסף מתן שרות לגורמי חוץ.
מתוקף כך המתקנים מהווים נקודת מפגש לחיות ממקורות מיקרוביולוגיים שונים ,ועלולים להוות סכנה להדבקת
חיות המגיעות אליהם ,ובעקבות כך ,הפצת פתוגנים לא רצויים לבתי חיות אליהם חוזרות החיות .הבעיה היא גם
בחשיפת הציוד וגם בחשיפת עובדים/סטודנטים שנמצאים במרכזי  MRIודימות ונחשפים לחיות ואח"כ מגיעים
לבתי חיות שונים כולל ה.SPF
.2

.3

מטרה:

2.1

מניעת מצבים בלתי רצויים של הדבקת חיות.

2.2

שמירה על תנאים מתאימים לחיות המגיעות ל MRI-בהובלה ובזמן שהייה ב.MRI-

נוהל:

מתן שירות לגורמי חוץ יתאפשר לפי התנאים הבאים *:
3.1

קבלת אישור אתיקה לניסוי באוניברסיטת תל-אביב לכל גורם המבקש להביא חיות לדימות,MRI /
(כאשר יש לניסוי אישור אתיקה של מוסד אחר יש להגיש בקשת אתיקה ולבקש  0חיות) ,יש לצרף את
האישור המקורי מהגורם השולח.

3.2

מקבל השירות ידאג להעברת טופס יבוא מהאתר של המרכז לשרות וטרינרי בצרוף בדיקות בריאות
מהמוסד /בית החיות השולח לאישור הווטרינר ,הטופס ,תעודות הבריאות ותיק החולה ,יבדקו ואם
ימצאו מתאימים – הווטרינר יאשר את ההובלה על גבי טופס היבוא.
הטופס יתוייק בבית החיות.

3.3

משלוח בתנאי הובלה נאותים – לפי נוהל הובלת חיות של האוניברסיטה -רכב ממוזג לטמפרטורה 21
מעלות ,חיות מעוגנות היטב ברכב ,ומסלול הנסיעה הינו הקצר ביותר וישיר למקום הדימות ,באחריות
מקבל השירות.

3.4

החיות יגיעו בקופסאות העברה עם פילטר ,וירוססו בהגעה בתמיסת וירוסולב  ,5%החיות יישארו
בקופסאות עד לדימות.

3.5

בסוף הליך הדימות החיות יוקרבו או יחזרו בקופסאות ההעברה חזרה למקומן המקורי בתנאי הובלה
כפי שפורט בסעיף .3

3.6

כל הציוד שבא במגע עם החיות :אזור הרדמה ואזור הכנה יחוטאו ע"י ריסוס בוירוסולב  5%אזור
הדימות ינוגב באתנול .70%

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

שם ההוראה:

3.7

דף מספר
מתוך
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במקרים חריגים בלבד תאושר החזקת חיות למספר ימים ,בכפוף לתנאים הבאים:
3.7.1

חיות ל :MRI -חדר אחזקת חיות ב MRI -פנוי ואין בו חיות נוספות.

3.7.2

חיות לדימות  :בית החיות יאפשר אחזקת חיות מבחוץ בחדר יעודי לכך בתיאום מראש ,בעת
הקמת מרכז הדימות החדש יעודכן הנוהל.

3.7.3

החיות יובאו בכלובי פילטר עם מזון ומים מהגורם השולח ,תוך קביעת תנאי חיטוי לסביבה.

3.7.4

אחריות לטיפול בחיות ובריאותן בהתאם לאישור האתיקה (המקורי) של הניסוי על מקבל
השירות וחוקר ראשי.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

נספח י"א :נוהלי בטיחות עבודה עם ) Streptozotocin (STZבמכרסמים

.1

כללי הבטיחות המובאים בהמשך נערכו בהתאם לגיליונות  MSDSומתוך מטרה לשמור על בטיחות החוקר
וצוות בית החיות.

.2

 Streptozotocinחשוד כחומר קרצינוגני וטרטוגני לבני אדם ,המצטבר בכבד בכליות ובלבלב .בנוסף ,בתהליך
פירוק  Streptozotocinכאשר הוא נחשף ל  pH-בסיסי נוצר דיאזומתאן שהוא חומר מאוד טוקסי ומסוכן
לנשימה.

.3

השימוש ב  STZבמחקר מהווה סכנה לחוקר ולצוות בית החיות:
3.1

בזמן הכנת החומר ,סכנת שאיפה או בליעה יש לעבוד במנדף כימי.

3.2

בזמן מתן החומר ,סכנת הזרקה ,שאיפה ובליעה.

3.3

.4

בזמן שהיית החיה המטופלת בכלוב -סכנה מפרשות לאחר הזרקת  IVאו כל טיפול אחר עם החומר
הנ"ל בחיה 10-20% ,מהחומר מופרש לא מפורק ו 60-70%-מהחומר עובר פירוק תוך  4שעות,
תהליך ההפרשה יכול להמשך עד  24שעות ,לאחר  72שעות החומר מתכלה מגוף החיה.

נוהל לשימוש ב  STZבמחקר עם בעלי חיים:
4.1

באחריות החוקר לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות להכנת החומר ,איחסונו וסילוקו ובנוסף להדריך את
העובדים מטעמו בהנחיות אלו.

4.2

לפני התחלת הניסוי חייבים לבצע סדורים של בדוד המכרסמים המוזרקים או המטופלים משאר
המכרסמים למשך  72השעות הראשונות.

4.3

הכלובים חייבים להיות סגורים (כלובי פילטר) ואין לפתוח אותם ,במידה וחייבים לפתוח ,יש לעשות
זאת במנדף כימי .אם נחוצים טיפולים מחוץ למנדף הכימי ,הצוות המטפל חייב להצטייד בציוד מגן
אישי דהיינו נשמית  ,FF P3מגן פנים ,חלוק ארוך עם שרוולים ארוכים ,כפפות ניטריל כפולות ונעליים
מכוסות.

4.4

יש לשלט את דלת החדר בצורה ברורה בזמן העבודה והדלת חייבת להיות סגורה.

4.5

יש לשלט את הכלוב בצורה ברורה ובנוסף לידע את צוות בית החיות שאין לגעת בכלוב במשך 72
שעות.

4.6

כעבור  72שעות החוקר יחליף את הכלוב המלוכלך בכלוב נקי ההחלפה תתבצע במנדף ביולוגי או
בתחנת החלפה .את הנסורת יארוז בשקית ביוהאזרד ויעביר לפינוי פסולת ביולוגית במחלקתו.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

4.7

פגרים -פינוי בתוך שקית ביוהזרד סגורה היטב למקפיא הפגרים ,יש ליידע את עובדי בית החיות.

4.8

פסולת החומר הנמצאת על משטח העבודה חייבת להיאסף לשקית יעודית לפינוי פסולת כימית.

4.9

יש לנקות את הכלובים (באמצעות מכונת השטיפה) וכן את משטח העבודה  3פעמים עם מים.

4.10

במקרה של שפך קטן סופגים עם נייר מגבת ומפנים כמפורט בסעיף  .8יש להחליף את הכפפות
בתדירות גבוהה במהלך האיסוף ולאחר מכן לנקות במים.

4.11

במקרה של שפך גדול יש לעזוב מיד ,לנעול את הדלת ולשלט עם תמרור של שפך כימי ,ליידע את
העובדים על הסיכון באזור ולהודיע לממונה הבטיחות.

4.12

הפינוי והניקוי ייעשו בהתאם להוראות ממונה הבטיחות יעל גוב טל'  5137או ד"ר מיקי הרלב טל'
.9919

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך
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נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

נספח י"ב :נוהלי בטיחות עבודה בכל היחידות של המרכז לשירות וטרינרי

.1

מבוא ומטרה:
העבודה בבתי החיות כרוכה בחשיפה למספר רב של גורמי סיכון .נוהל זה בא לתת מענה לעבודה עם מגוון
החומרים הביולוגיים ,הכימיקלים והאלרגניים שהעובדים והחוקרים עשויים להיחשף אליהם ולמזער את
פוטנציאל הסיכונים למינימום .כמו כן לפגיעות פיזיות מבע"ח ומאמצים פיסיים העלולים לגרום לנזקים
בריאותיים ועוד.
נהלי הבטיחות המובאים להלן ,אינם מכסים את כל המצבים המסוכנים בעבודה עם בעלי חיים ואינם באים לגרוע
מהוראות כל דין .נדרש מכל עובד במצבים מסוימים ,להפעיל שיקול דעת ולנקוט בפעולות זהירות בבחינת
"נוצר דרכו שומר נפשו".
זכור תמיד כי בטיחות זו דרך חיים הנתונה לבחירתך.
על מנת שתפיק את התועלת המצופה מהוראות אלו ,למד ושנן את נהלי הבטיחות והכי חשוב למען שלומך
ובריאותך ,עבוד על פיהם.
נהלים אלו מתבססים על המלצות של המוסד לבטיחות וגהות וכן של מוסדות להשכלה גבוהה שונים בארץ
ובחו"ל .
נהלים אלו כוללים התייחסות לכל עובדי בתי החיות דהיינו וטרינרים ,טכנאים ,מטפלים וכן חוקרים וסטודנטים
העוסקים במחקרם עם בעלי חיים

.2

אחריות:
ד"ר מיקי הרלב מנהל המרכז לשרות וטרינרי אחראי על כלל תפעול בתי החיות השונים בקמפוס.
עובדי וחוקרי בית החיות יצוידו בכל אמצעי המיגון הנדרשים לשם עבודתם הבטוחה באחזקת המתקן ובעזרה
לביצוע ניסויים.
האחריות על שמירת הנהלים במהלך הניסוי מוטלת על החוקר הראשי ,עליו להבטיח שהחוקרים והטכנאים
העובדים עם החיות הם בעלי הכשרה מתאימה ועליו מוטלת חובת הדיווח לוועדת האתיקה של בעלי החיים
והחובה לשמור על הנהלים ולוודא ביצועם.

.3

הדרכות ואישורים:
לא יטפל ולא ישגיח עובד על בע"ח ללא הכשרה מתאימה כולל הכרת האמנה לשימוש בחיות מעבדה ההכשרה
תינתן בקורס שימוש אתי בבעלי חיים.
כל עובד/חוקר יעבור הדרכת בטיחות במסגרת הקורס שימוש אתי בבעלי חיים בטרם תחילת עבודתו
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בדיקות רפואיות וחיסונים:
עובד/חוקר חדש בבית החיות– יחויב לעבור בדיקת בריאות עם תחילת עבודתו על פי הנחיות מחלקת הבטיחות.
לא יבוא עובד במגע עם בע"ח בטרם קיבל את החיסונים עפ"י דרישת החוק ,הנחיות משרד הבריאות ו/או
השירותים הווטרינרים דהיינו אנטי טטנוס כל  10שנים ,במקרה של פציעה עם חשד לזיהום ,מומלץ לקבל
זריקת דחף גם אם חלפו  5שנים ממנת הדחף האחרונה.
עובד/חוקר הבא במגע עם דמים הומאניים עליו להתחסן באנטי הפטיטיס  3( Bזריקות בהפרשי זמן מסוימים).
עובד/חוקר המטפל בכלבים או עוסק בתרכיב כלבת מוחלש עליו להתחסן בחיסון אנטי כלבת.

.5

נוהלי עבודה בטיחותית בבית החיות:
לבוש מוגן בבית החיות – חובה :מכנס ארוך ,נעליים סגורות ,חלוק מעבדה ,כיסוי נעליים וכפפות.
-

יש להשתמש במזרקים שמחטיהם מחוברים אליהם בצורה בטוחה .סילוק בועות אויר או עודף חומר מן
המזרק יעשה רק לתוך צמר גפן שיחוטא מיד.

בעת שימוש במחט:
בדוק את נחיצות השימוש במחט וסוג המחט הנחוץ לביצוע המטלה.
סלק את המחט ,ללא החזרתה לנדן ,מיד עם גמר השימוש בה ,לתוך מיכל קשיח לפסולת חדה .

במידה והתהליך מצריך הזרקה חוזרת מתוך המזרק ,החזר את המחט לנדן בזהירות .זכור ,כיסוי מחט בנדן -
סכנת דקירה !אם חייבים :השתמש בשיטת "יד אחת":

-

מזרקים משומשים יזרקו לכלים ייעודיים (פח אדום) המצויים בכל חדרי הניתוח.
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עבודה עם פתוגנים וחומרים מסוכנים בדרגת בטיחות :2
יש לבצע בהתאם ל"נוהל עבודה עם חומרים מסוכנים".
העבודה תתבצע בהתאם להנחיות הבטיחות עליהם חתם החוקר מול מחלקת הבטיחות.
לפני תחילת העבודה ייפגש צוות המחקר עם הווטרינר לסיכום נוהלי העבודה.
עבודה עם חומרים פתוגנים וחומרים מסוכנים ורעלנים תתבצע בחדר  867בקומה  8במגדל חיות רפואה
ובחדרים  14-15בבית חיות גרין .עבודה עם חומרים רדיואקטיבים תתבצע בחדרים שאושרו לכך ע"י מחלקת
הבטיחות ,עבודה עם חומרים ציטוטוקסים תתאפשר בכל חדרי החיות לפי ההנחיות מטה.
יש לסמן את דלת החדר בסימן הסיכון לפי הניסויים ולרשום את שם הפתוגן/חומר מסוכן.
החיות יוחזקו בכלובי  , IVCעל הכלובים יופיע סימון עם שם החומר ומדבקה המעידה על היותו חומר
ביולוגי/כימי/ציטוטוקסי/רדיואקטיבי.
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לבוש מגן :חלוק חד פעמי (רצוי בצבע שאינו לבן) ,כיסוי נעלים וכפפות (אם נדרש גם מסיכת פנים ומשקפי
מגן).
העבודה עם החיות תעשה רק על ידי החוקר ותבוצע במנדף.
החוקר אחראי על החלפת הכלובים שתבוצע בהתאם להנחיות הבטיחות ,איסוף הרפד והוצאתו לפינוי (לפי נוהלי
הבטיחות) .הכלובים המלוכלכים ייערמו ויונחו בשקית ייעודית עם סימן מתאים.
עבודה עם חומרים פתוגנים – החוקר יחטא את הכלובים באוטוקלאב הנמצא בקומה  8בחדר מעבדה.
עבודה עם חומרים מסוכנים – הכלובים יועברו על ידי העובד בקומה (כשהוא מרכיב כפפות חדשות) ,לעמדת
השטיפה ,עובד עם כפפות יעביר למכונה לשטיפת הכלובים.
בצאתו של החוקר מהחדר ישטוף ידיים עם סבון ,יזרוק את הציוד החד פעמי לפח המתאים וייקח את הפסולת
למעבדתו לפינוי.
כאשר הכלוב אינו נחשב כמסוכן אפשר להחזירו לחדר רגיל בבית החיות.
את הפגרים יש לסגו ר בשקיות פלסטיק מיוחדות באמצעות סרט מדבק ולהעבירן למקרר המיועד לפסולת
ביולוגית.
.7

שינוע בעלי חיים:
הוצאת בעלי חיים מבית החיות ושינועם חייבים להיעשות בקרטונים חד פעמיים סגורים ועל גבי מנשא יציב
ובטוח על מנת להבטיח מניעת נפילות והפצת אלרגניים לסביבה.

.8

.9

כימיקלים וחומרים רדיואקטיביים:
-

אין לעסוק בחומרים רדיואקטיביים ברשות בתי החיות אלא אם כן יש אישור ממונה בטיחות קרינה וכן
אישור וטרינר.

-

עבודה עם כימיקלים חומרי הרדמה וגורמים ביולוגיים מחייבת התנהלות בהתאם לגיליונות ( MSDSישנם
מספר חומרים אשר נכתבו להם הוראות עבודה מפורטות המצורפים באתר)

-

כל כלוב יסומן במדויק -בייחוד לגבי פתוגניים ורעלים .כאשר אין שימוש בחומרים אלה ,ייכתב במפורש
לא מוזרק או מוזרק בחומר לא פתוגני.

רעש:
באזורים בהם העובד חשוף לרעש מזיק או מתמשך ,חובה יהיה עליו להשתמש במגיני אוזניים מתאימים ולעבור
בדיקות רפואיות שנתיות.
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הוראות גהות בעבודה עם בעלי חיים:
-

במהלך העבודה הימנע ממגע ישיר עם בע"ח ,פסולת ביולוגית ,כימיקלים נוזלים או אבק נסורת.

-

השתמש בחלוק ,כפפות ,נשמיות ( (FFP2ומשקפי מגן.

-

מקום בעל החיים יהיה נקי יש לשמור על ניקיון בעלי החיים.

-

כלים המשמשים להאכלת בעלי חיים יש לשטוף ולהחזיר למקומם בתום השימוש.

-

אין לאכול לשתות ולהתאפר באזור העבודה.

-

שטוף את ידיך היטב במים וסבון לאחר סיום עבודתך בשטח  ,לאחר מגע עם הכלים ,לפני אכילה וביציאה
מהשירותים.

-

יש לנקות כלים וציוד מגן אישי לאחר השימוש בהם ולפני אחסונם.

-

בגמר העבודה העובד יתקלח ויחליף את בגדיו ,בגדי עבודה מזוהמים יאוחסנו במקום ייעודי ביחידה טרם
כביסה .אין להוציא בגדי עבודה או כלים מזוהמים מחוץ ליחידה.

-

היה ערני למצבך הבריאותי ופנה מיידית לקבלת טיפול רפואי כאשר הינך ננשך/נשרט או מגלה סימפטומים
כגון :שלשולים ,כאבי בטן ,חום ,גירויי עור וכו'

טפול בתאונת דקירה /נשיכה:
-

בפציעה של דקירה ו/או נשיכה אפילו קלה רצוי לדמם את הפצע ולאחר מכן לשטוף במשך  15דקות עם
הרבה מים וסבון ולחטא בתמיסת יוד או אלכוהול .את בעל החיים אין להשמיד – יש לשמרו לשם בדיקה.

-

על כל מקרה של פציעה נשיכה יש לדווח מידית לממונה הבטיחות ולקבל טיפול רפואי לאלתר.
מחסומי מכרסמים:
לאחרונה אנו נתקלים בהתפרצות של מכרסמי בר בסביבת בית החיות וכן בפקולטה לרפואה.
בתגובה לכך אנו נוקטים במספר צעדים ובמערך התגוננות שלם ,שכן מכרסמים אלו מהווים את הסכנה
הגדולה ביותר לבריאות החיות שלנו.
כל  3חודשים נערכת הדברה מסיבית בבתי החיות הכוללת ריסוסים בכל האזורים בהם אין חיות ,פיזור רעלים
יי חודיים למכרסמים במקומות בהם יש חשד לנגיעות במכרסמי בר ,ופיזור מגוון מלכודות במקומות רבים
בבתי החיות ,כיוון שצעדים אלו אינם מספקים ,ונתקלנו בעבר במכרסמים חופשיים שהסתובבו בחדרי החיות,
הוספו מחסומי מכרסמים בכל חדרי החיות ,ונאטמו כל הביובים בחדרי החיות.
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מחסומי המכרסמים מהווים הגנה מצוינת מפני כניסת מזיקים לחדרי החיות ,אולם מהווים מכשול בכניסה
לחדרים ,אנו נקטנו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ,והמחסומים מסומנים בפס צהוב בולט ,בנוסף ישנם פסים
צהובים כמטר משני צדי המחסום ,ישנו שלט זוהר משני צדי כל דלת המתריע על המחסום ,וכן משתלשל
מפתח כל דלת ,סרט סימון אדום לבן כתזכורת נוספת למי שלא הבחין בכל הסימנים האחרים.
כל החוקרים נדרשים ליידע את כל מי שנכנס לבית החיות בנוכחות מחסומים אלו בכדי למנוע מצב של מעידה
עליהם.
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נספח י"ג :הנחיות בדבר הגשה וטיפול בבקשות מחקר של גופי צד ג' במסגרת המוסד________

כל בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים המוגשת באוניברסיטת תל-אביב מטעמו של צד חיצוני למוסד ,גם אם מוגשת
תחת שמו של חוקר מהמוסד ,תכלול:
זיהוי שם החברה ,שם מזמין המחקר ,ושם מאשר ההזמנה מטעם החברה בתחילת שדה תקציר המחקר בטופס הבקשה.
ציון בתחילת שדה תקציר המחקר בטופס הבקשה על קיומה של הצהרה הזמנת מחקר (ראה דוגמא בעמוד הבא).
ללא שני פרטים אלו הבקשה לא תידון ולא יוצא לה אישור ניסוי.
יש לתייק את ההצהרה בצמוד לאישור אצל הוועדה המוסדית.
הבהרות:

הגדרת ניסוי צד ג' :ניסוי אשר נערך מיוזמתו של גוף שאינו של המוסד ,ואשר לא יהיה מזוהה בטופס הבקשה /אישור
הניסוי ,ואשר עבורו אין לחוקר הראשי (איש המוסד)  /מוסד כל קשר בתכנוננו ו /או בזכויות על התוצאות ועל
פרוטוקול הניסוי ,ואשר נערך כשרות לאותו גוף.
הגדרת כפל ניסויים :פניה למספר מוסדות על מנת לבצע את אותו ניסוי ,במקביל או תוך כדי עריכת הניסוי במוסד אחר,
וזאת מבלי לידע את המוסד על קיומו של אישור נוסף לאותו מחקר ועל ביצועו בבע"ח קודם ,במקביל ו /או בעתיד,
ובאמצעותה להשיג הגדלת מספר בע"ח שיעברו את הניסוי מעבר למה שראוי לאותו ניסוי
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נספח י"ד :חלופות לניסויים בבעלי חיים

עקרונות העבודה בבעלי חיים והצורך לבחון האם ניתן לערוך כל בקשת ניסוי בדרכים חלופיות נמצאים בבסיס חוק צער
בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים התשנ"ד )1994-החוק קובע בסעיף  8ג "ניסויים בבעלי חיים ייערכו תוך הקפדה על
מזעור הכאב והסבל שייגרמו להם" ובסעיף " 9לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעלי חיים אם ניתן להשיג את מטרת
הניסוי בדרכים חלופיות סבירות".
עקרונות העבודה של הועדה המוסדיות בבואה לדון בבקשות לעריכת ניסויים תוך שימוש בעלי חיים מבוססים על
העקרונות שהוצגו כבר בשנת  1959ע”י ראסל וברץ.
Russell, W.M.S. and Burch, R.L., The Principles of Humane Experimental Technique.
Methuen, London, 1959
http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc

עיקרן הוא:
א .ראשית יש לבחון האם ניתן להשיג את מטרות הניסוי המוצע בדרכים חלופיות שאינן כרוכות כלל בשימוש
בבע"ח .הדרכים החלופיות כוללות בין היתר את השימוש בתרביות רקמה ,מערכות מבחנה ,מודלים
ממוחשבים…
ב .במידה ונשללה אפשרות זו והוכר הצורך בשימוש בבעלי חיים נבחנות אפשרויות ההפחתה .ההפחתה מתייחסת הן
לצד האיכותי – בו יבחר בעל החיים הנמוך ביותר בסולם הפילוגנטי שמאפשר את השגת מטרות הניסוי ,והן בצד הכמותי
– בו יבחן מספרם של בעלי חיים הדרושים למחקר ,תוך הקצאת המספר המינימאלי של בעלי חיים המאפשר את השגת
מטרות המחקר.
ג .לאחר שנבחנו האפשרויות שלעיל ,נבחנות אפשרויות העידון על בקשת המחקר .העידון עניינו הפחתת ומזעור הכאב
והסבל לה עשויים בעלי החיים להיות חשופים .עיסוקה בקביעת התנאים המיטביים האפשריים שעדין מאפשרים את
השגת מטרות הניסוי.
מתוך רצון למנוע שימוש שלא לצורך בבעלי החיים ומתוך הכרה באפשרות לגרימת כאב וסבל לבעלי החיים במסגרת
הניסויים ,נקבעים באישור כל התנאים שיובילו ליישום עקרונות אלו ,תוך צמצום מספרם של בעלי חיים הדרושים
להשגת מטרות הניסוי במידה האפשרית והגדרת דרכי מזעור הכאב והסבל.
לפי הנחיות המועצה וחוק צער בעלי חיים אסור לוועדה המוסדית לאשר בקשת ניסוי ,אלא אם כן השתכנעה הוועדה
שלא ניתן להשיג את מטרות הניסוי בדרכים חלופיות ,וכי לעורכי הניסוי יש את ידע ויכולת מספיקים לבצעו ,וכי הם
יכולים לפעול באחראיות למזעור הכאב הנגרם לחיות.
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נהלים לשימוש בחלופות
כל מוסד שנערכים בו ניסויים בבעלי חיים חייב להשתמש ככל האפשר בדרכים חלופיות ,בדרכים להפחתת כמות החיות
המשמשות בניסויים ובדרכים למזעור הכאב והסבל הנגרמים לבעלי החיים .החוקר יחפש חלופות אפשריות לניסוי
במאגרי מידע ממוחשבים ובבקשה שיגיש לוועדה הפנימית של המוסד יציין באילו מאגרי מידע השתמש .אם קיימות
חלופות הולמות חובתה של הוועדה הפנימית לניסויים בבעלי חיים של המוסד להציגן לפני החוקר.
חוקר לא יערוך ניסוי הכרוך בכאב ובסבל לבעל חיים ששימש בניסוי קודם ,אלא אם כן הניסוי מחייב זאת והחוקר קיבל
את אישור הוועדה הפנימית .החוקר ייעזר בביו -סטטיסטיקאי בשלבי התכנון של הניסוי כדי להבטיח שימוש במספר קטן
ככל האפשר של בעלי חיים .החוקר ייעזר בבעל מקצוע ויבדוק בספרות המקצועית אפשרות להשתמש בבעלי חיים מזן
רגיש יותר כדי להקטין את מספר בעלי החיים הדרוש לו .ניסויים בבעלי חיים ייערכו מתוך הקפדה על שימוש בבעלי
חיים נמוכים ככל האפשר בסולם הפילוגנטי.
החלופות
רשימת אתרים בהם מופיע מידע על חלופות ,ואפשרויות השימוש בשיטות חלופיות מופיעה בסוף רשימה זו .בבסיס
פיתוח השיטות החלופיות עומדים עקרונות ראסל וברץ (כפי שמופיעים למעלה) .באתר מכון המחקר האירופאי לתיקוף
שיטות מחקר חלופיות ניתן למצוא חלופות אשר עברו .ECVAM – European Centre for the Validation of Alternative Methods
תיקוף מדעי חשוב להבין כי החלופות המופיעות בו עשויות להוות בחלק מהמקרים חלופה אפשרית לניסוי ספציפי,
בכפוף לסייגים .אולם אין משמעות רישום החלופה באתר הנ"ל כחלופה שעברה תיקוף מדעי כי זוהי חלופה מחייבת
הפוסלת את הניסוי עם בעל החיים באופן אוטומטי וגורף .קביעת מעמדה החוקי של אותה חלופה פוטנציאלית נתונה בידי
רשויות אחרות לגמרי .לפיכך ,המועצה ממליצה לבחון את יישומן האפשרי של השיטות שעברו תיקוף מדעי ע”י
 .ECVAMאולם ,באם הניסוי עומד להיערך מתוקף צורך רגולטורי ,או שתוצאותיו מיועדות להגשה לרשות רגולטורית
כלשהי ,על החוקר והועדה לבדוק באם החלופה בה הם שוקלים להשתמש אכן מקובלת ע”י הגוף הרגולטורי האחראי.
למשל בארה”ב הגוף הרגולטורי העיקרי הינו מנהלת המזון והתרופות ולו שני זרועות המוציאות הנחיות לשימוש
בחלופות ה-
)Food and Drug Administration (FDA
)Center for Drug Evaluation and Research (CDER
– )Center for Biologics Evaluation and Research (CBER

ה ECVAM -הועדה הבין -סוכנותית לתיקוף שיטות חלופיות היא המקבילה האמריקאית לארגון
.ICCVAM – Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
רק מספר קטן של חלופות מקובל על הרשויות המאשרות את השימוש בתרופות בארצות הברית ובקהילה האירופית.
רשימת קישורים:
http://www.rds-online.org.uk/
http://altweb.jhsph.edu/
http://caat.jhsph.edu/
http://ecvam.jrc.it/
http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome/
http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome/links.shtml
http://oacu.od.nih.gov/
http://oacu.od.nih.gov/links.htm
http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html
http://awic.nal.usda.gov/nal_display/index.php?info_center=3&tax_level=1&tax_subject=183
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:שם ההוראה

http://www.eurca.org/index.asp
http://www.frame.org.uk/
http://www.iacuc.org/
http://www.nca-nl.org/
http://oslovet.veths.no/69uropa69t.aspx?dokument=80&mnu=about_us
http://oslovet.veths.no/69uropa69t.aspx?dokument=62
http://www.vetmed.ucdavis.edu/Animal_Alternatives/main.htm
http://vm.cfsan.fda.gov/~redbook/red-toca.html
http://iccvam.niehs.nih.gov/home.htm
http://awic.nal/usda/gov
http://tsar.jrc.ec.europa.eu/__

.
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שם ההוראה:

נספח ט"ו :הנחיות לניסויי טוקסיקולוגיה ורעילות____________________________________

עפ"י הנחיות המועצה:
הפיתוח של שיטות חלופיות והשימוש בהם במיוחד בתחום הטוקסיקולוגיה זוכה לדגש ולהתפתחות רבה בשנים
האחרונות .לאור ההתקדמות ,בכל בקשה לעריכת ניסויי טוקסיקולוגיה ואו ניסויי רעילות בבעלי חיים תופיע בשדה
הנימוק לסיבת השימוש בבעלי החיים לצורך המחקר שבטופס הבקשה התייחסות ספציפית לפרמטרים הבאים:
א.

בחינת חלופות עדכניות בנושא באתרים שיפורטו להלן.

ב.

במידה והניסוי נעשה מתוקף דרישה רגולטורית יש לציין את הדרישה הספציפית ,את תקפותה של הדרישה,

ואת אופן בדיקת תקפותה.
ג.

במידה וקיימת חלופה רשמית ואין אפשרות להשתמש בה נא לנמק.

אתרים רשמיים לשיטות חלופיות:
האיחוד האירופאי :אתר : European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL
)ECVAM
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam/validation-regulatory-acceptance
ארצות הברית :אתר : Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/methods.htm
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שם ההוראה:

נספח ט"ז :נוהל הוראה ______________________________________________________

החלטת המועצה לניסויים בבעלי חיים– 2/2007

א.

קורסים המיועדים להכשיר חוקרים לביצוע ניסויים בבעלי חיים .כל קורס יובא לאישור המועצה לפי הכללים
שקבעה המועצה.

ב.

קורסים שמטרתם הוראה.
()1

כל קורס שבו מבקשים לעשות שימוש בבעלי חיים למטרת הוראה ,יובא לאישור ועדת ההוראה האחראית
לאישור כל קורס אחר באותו מוסד .ועדה זו תאשר את הקורס ואת השימוש שייעשה בבעלי חיים
במסגרתו רק אם השתכנעה שהשימוש בבעלי חיים חיוני לצורך השגת מטרות הקורס ושאין לו חלופה
סבירה ,כדרישת החוק.

()2

לאחר קבלת אישורה של ועדת ההוראה  ,תובא לוועדה המוסדית לניסויים בבעלי חיים בקשה לעריכת
הניסוי .בקשה זו תידון ככל בקשה אחרת לעריכת ניסוי בבעלי חיים.

()3

אישורו של ניסוי בבעלי חיים במסגרת של קורס תקף רק לשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה.

()4

המוסד יפרסם לפני מועד ההרשמה לקורס את קיומה של החובה לבצע ניסויים בבעלי חיים במסגרת קורס
שבו הדבר נדרש מהתלמידים ,ואת העובדה שניתנו לכך אישורן של ועדת ההוראה ושל הוועדה המוסדית
עפ"י החוק.

()5

הוועדה המוסדית תדווח למועצה על בקשות לשימוש בבעלי חיים לצרכי הוראה כפי שהיא מדווחת על כל
בקשה אחרת לעריכת ניסוי בבעלי חיים.

לאור ההחלטה ,כל בקשה לאישור ניסויים בבע"ח בנושא הוראה  ,תידרש להגיע לוועדה המוסדית לאישור ניסויים
בבע"ח עם אישור ועדת ההוראה על קיום הקורס.
להזכירכם ,סעיף  9לחוק צער בע"ח (ניסויים בבעלי חיים התשנ"ד )1994-קובע כי" :לא יינתן היתר לעריכת ניסויים
בבעל חיים אם ניתן להשיג את מטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות".
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שם ההוראה:
נספח י"ז :תכנית חירום

נוהל חרום למרכז לשירות וטרינרי אוניברסיטת ת"א
מבוא:
מצבי חרום שונים עלולים להתרחש ללא התרעה .לעיתים הם קורים דווקא בעיתוי בו ממלאי התפקידים החיוניים אינם
זמינים ,ויש צורך במתן מענה לצרכים דחופים .נוהל החרום של בית החיות נועד להכיל את המידע ועיקרי הנתונים
שיאפשרו להתמודד עם מצב משברי מכל סוג.
נתונים כלליים:
שם אחראי/מנהל :דר' מיקי הרלב
טלפון03-6409919 :
נייד052-5643396 :
ממלא מקום ,שם :דר' מאיה לוין ארמה
טלפון03-6409025 :
נייד054-6647703 :
אב בית יורם שרעבי 052-669-682
בעלי תפקידים :שם ,טלפון ,נייד.
בית חיות רפואה
מטפל ראשי משה שמביקו 0528865998
בית חיות SPF
מטפל ראשי נריה דוידוב 0505075960
בית חיות גרין
מטפל משה חפיזוב 0507903678
ראה רשימת הנהלת בתי החיות בנספח א
ראה פרטי בעלי תפקידים בבתי החיות נספח ב'

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

שם ההוראה:

73
112

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

בעלי תפקיד במוסד:
מוקד  24שעות-חרום
ביטחון
אורד -מע' כיבוי אש
אחראי מערכות -הנדסה ותחזוקה (משה
גלפז)
אינסטלטור
אלקטרה-תקלות ב( spfאילון)
אריה ג'י.פור.אס(כניסה ביומטרית)
בטיחות
חברת נ.ט.ל.י
חשמלאי
מד"א
מכבי אש
מרפאה אוני'

8222
5555/8484
*3272 / 03-5576600
או 052-8749509 9353
8170
/052-5692351

052-6096789
9555/7555
1800-800-666
8762
או03-5460111 101
או03-6900444 102
6415818

תחזוקה -משק ובטיחות אש

9999

מוקד ביטחון

5555

אחראי מכונות ויקטור
אב בית רפואה
נחושתן (זאב)
שמשון במן (אחראי מיזוג אוויר)

08-9339222

4500/8500
03-6409740
או 03-7214400/1 1800-224-122
054-7702747
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03-6409201/052-2607658
052-6851762

5743

טלפונים למצבי חירום:
משטרה100 :
מד"א101 :
כיבוי102 :
פיקוד העורף1207 :
הכנות כלליות לשעת חירום:
-

ערכת עזרה ראשונה בבית החיות ,סימון מקומה באופן בולט (מול הכניסה למשרד).
פתרון למתן מים לחיות ל 72-שעות לפחות.
מלאי המים צריך להיות מוכן בכל עת ,רצוי כחלק ממערכת האספקה השוטפת כדי לשמור על תחלופה וטריות המים.
איתור חלופות לבית חיות שנפגע ,והחזקת החיות בתנאים הטובים ביותר .מקלט ,כיתות לימוד וכדומה.
קיום מלאי מזון בסיסי ל 72-שעות.
קיום מלאי נסורת לשבוע.
קיום פתרון להפסקת חשמל ,חשמל חרום/גנרטור.
פתרון לאחסון כמות גדולה של פגרים במידה ונדרשת המתת חיות.

היערכות למצב חירום:
עם תחילתו של מצב חירום או כוננות לקראת אפשרות של התפתחות עימות צבאי ,מומלץ לנקוט בכמה פעולות הכנה:
מזון
-

יש להערך ולוודא שיש מזון ל  30יום.
במידת הניתן להקדים הזמנת מזון מהספק.
לוודא שחדר איחסון המזון מחוטא ונקי ויאפשר החזקה של המזון בתנאים טובים ככל הניתן.
לכסות את המזון ביריעות נילון להגנה.
ריסוס סביבת אחסון המזון נגד מזיקים.
וידוא סילוק כל מקור התלקחות.

נסורת
-

יש להערך ולוודא שיש מלאי נסורת ל  30יום.
במידת הניתן להקדים הזמנת מזון מהספק.
לוודא שחדר איחסון הנסורת מחוטא ונקי ויאפשר החזקה של הנסורת בתנאים טובים ככל הניתן.
לכסות את הנסורת ביריעות נילון להגנה.
ריסוס סביבת החסנת הנסורת נגד מזיקים.
וידוא סילוק כל מקור התלקחות.
וידוא המצאות אמצעי כיבוי זמינים שכן הנסורת מהווה מקור אש מצויין במקרה פגיעה.
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מים
 יש ליצור מלאי מים על פי התנאים הניתנים בבית החיות לתקופה ארוכה ככל הניתן. המים יוכנו מיד עם קבלת ההתראה. -במידת הצורך יסומנו באופן בולט ,למניעת בלבול.

טיפול בחיות
 יש לרשום במקום בולט את סדר החלפת הכלובים בחדרים השונים ,דגשים מיוחדים לגבי החיות בחדר במידה ויש ,זאתבכדי לאפשר עבודה תקינה גם לעובד מחליף.
 יש להבטיח אספקת חשמל לבית החיות באמצעים מקומיים למקרה של הפסקת חשמל ממושכת ,על ידי גנרטור. -יש לבדוק את תקינות הגנרטור ומלאי דלק מספק עם קבלת ההתראה /תחילת מצב החרום.

ניהול בית החיות
 יש להמשיך את התיעוד בדפי החדרים ,ולציין כל פעולה חריגה שנעשתה. -במקרה הצורך ניתן להוסיף דפים עם הפרטים הנוספים ,לדף החדר.

סדר פעולות נכון בטיפול בבית החיות
-

עבודה עם ציוד מגן אישי הכולל חלוק ,כפפות ,כיסוי נעליים ,כיסוי ראש ופנים.
תחילת עבודה עם חיות נקיות ביותר ,ומעבר לחיות פחות נקיות.
וידוא דלתות סגורות בכל מקום ואיבטוח בית החיות.
החלפת ציוד מגן מלא בין חדר לחדר למניעת הפצת פתוגנים.
רישום כל פעולה בדף החדר ,וכן הפרמטרים הסביבתיים.
וידוא מזון ומים מלאים בכל יום.
בדיקה יומית של החיות ,יש לדווח לוטרינר לגבי כל חיה שמראה סימני מצוקה או תחלואה.

כללים לרעידת אדמה
רעידת אדמה עלולה לקרות בכל רגע ללא שום התרעה.
רעידת אדמה גורמת לזעזוע אנכי ואופקי בו זמנית ,המטלטל את כל מה שנמצא על פני השטח ומתחת לפני השטח,
כתוצאה מכך עלולים לקרוס מבנים ,מערכות תשתית של מים וביוב יהרסו  ,מערכות חשמל ותקשורת ישתבשו או
יקרסו לחלוטין.
פרטים תלויים או שאינם יציבים ייפלו ,וכתוצאה מכך עלולים להפגע אנשים ובעלי חיים.
לאחר רעידת אדמה ,צפויות רעידות מאוחרות ( )After shocksהעלולות לגרום לקריסתם של מבנים שניזוקו ברעידה
הראשונה.
פעולות למניעה והפחתת נזקים
-

יש לאתר מבנים חלשים ולפעול לחיזוקם בשגרה ,כנ"ל לגבי ליקויי תחזוקת מבנים.
יש לחזק וללחבר ציוד ופריטים התלויים על קירות ותקרות.
יש ליצב ולעגן חלקים העלולים ליפול כגון מיכלים ,מעמדים וכד.
יש לאתר נקודות כשל במערכת החשמל העלולות לגרום להתחשמלות עקב קירבה למים.
יש לאתר נקודות כשל במערכת המים ,גשרי צנרת ,צנרת בטון או מיכלים עומדים ולחזקם.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

דף מספר
מתוך

76
112

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

מספר ההוראה
10-023

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

אחרי הארוע -תגובה מידית
-

וידוא שאין נפגעים מקרב העובדים ,יש לצאת מייד לשטח פתוח.
אם יש נפגעים יש לחלצם אל מחוץ למבנה ולהגיש עזרה ראשונה.
במידת הניתן ללא סיכון עובדים לפנות כלובי חיות ממקומות שנראים בסכנת התמוטטות.
היזהרות ממוליכי חשמל ,מים וברזל העלולים להיות מחושמלים כתוצאה מנזק שנגרם למבנה.
ניתוק מערכות חשמל ומים מבלי להסתכן.
אם המצב מאפשר יש לבצע סיור לבקרת נזקים ,כדי לבדוק אם יש גורמים מסוכנים שניתן לנטרל .מבנה רעוע ,מתקן
העומד ליפול ,פריצת מים או ביוב ,כבלי חשמל מנותקים וכדומה.

המענה הראשוני
-

תכנון אספקת המים המזון והנסורת על פי מספר הכלובים והחיות  ,לפחות ל  3ימים.
בעלי חיים מתים יש לאחסן על בסיס המקפיאים הקיימים ,במידה ואינם תקינים ,יש להכין מקום אחסון קר ככל הניתן עד
פתרון הבעיה.
אם אין מקום אחסון פגרים בנמצא יש להערך למציאת מקום לשריפת הפגרים.
יש לוודא את מצב בריאות החיות ולהגיש עזרה ראשונה או טיפול וטרינרי במידת האפשר.

המענה המשלים
 הכנת דוח מפורט של מצב בית החיות לאחר הארוע( .מצ"ב דוגמא) אם בית החיות אינו מתפקד ושיקומו יהיה ארוך ,יש לבדוק אפשרויות להחזקת החיות במקום אלטרנטיבי מול הנהלתהמוסד.
 -לבדוק מול משרד הבריאות אפשרות סיוע .
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דו"ח מצב בעקבות אירוע:
תאריך_________:
מאת(שם בית החיות):
כתובת:
מספר מיני בעלי החיים בבית החיות:
מספר כלובי החיות השונים:
בעלי חיים שנפגעו ______ :מתים ______:פצועים______:
תיאור מצב בית החיות
מצב חדרי החיות
מצב אזורי הטיפול
אספקת מים (יש/אין) קיים מלאי חירום ל___ ימים.
מלאי מזון ל ___ימים
מלאי נסורת ל___ימים
אספקת חשמל _________________ (הפסקות ,יש/אין גנרטור ,דלק)
סיוע נדרש
מבקש לפנות ____________ חיות/כלובים.
מים
מזון
נסורת
כלי עבודה
כח אדם
מקום קליטת חיות
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נספח א' הנהלת בתי החיות:
מנהל דר' מיקי הרלב

052-5643396

וטרינרית דר' מאיה ארמה

0546647703

בית חיות  SPFאחראי – נריה דוידוב

050-5075960

בית חיות תל השומר וטרינר דר' דידי קסטל

052-2583937

בית חיות פלסנשטיין וטרינר דר' דידי קסטל

052-2583937

גן זואולוגי וטרינר דר' רון אלעזרי
בית חיות מדעי החיים אחראי -משה חפיזוב
בית חיות פסיכולוגיה אחראי -אורן אבן חן

052332344
050-7903678
052-3597371

אב בית יורם שרעבי

052-6690682

מריה -ע .מנהלית

052-6461453

טכנאית וולדה

053-2772215

טכנאי יעקב מושיאשווילי

050-8262202

הנהלת רפואה :סגנית הדיקן יעל קילין
הנהלת מדעי החיים :עוזרת מנהלתית יהודית לב

4989 ,9658
9800 ,4810
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נספח י"ח :נוהל בדיקה רעלנים פירוגנים __________________________________________

דו"ח הועדה לבחינת דרכי הבדיקה לנוכחות רעלנים פירוגניים מטעם המועצה הארצית לניסויים
12/07/2009
תכשירים רפואיים רבים המיועדים לשימוש האדם בין אם ממקור כימי או ביולוגי עלולים להכיל גורמים שיסכנו את
בריאותו .בכדי להגן על בריאות הציבור ,קבעו רשויות הבריאות עבור אותם חומרים תקנים ומבחני שחרור בהם חייבים
היצרנים לעמוד בטרם ישווק התכשיר .בין המבחנים העיקריים היא הבדיקה לנוכחות רעלנים ,כאשר אחת הקטגוריות
החשובות היא בחינת נוכחותם של פירוגנים .מקור החומרים הפירוגניים הוא לרוב בזיהום חיידקי של חיידקיי גרם
שליליים אנדוטוקסינים גרם שליליים) ,אך יתכן מקור חיידקי נוסף של חיידקי גרם חיוביים .מקור אפשרי נוסף הוא
בקיומם של חומרים פירוגנים בחומר המוצא של התכשיר (למשל פלסמה ממקור הומני ונוזלי גוף אחרים) נוכחות
חומרים פירוגנים בתכשירים רפואיים המיועדים להזרקה עלולים להוות סיכון רב לציבור ואף לגרום למוות.
בישראל הבקשות לשיווקם של אצוות תכשירים רפואיים נבחנות ומאושרות ע"י הרוקחים המחוזיים בהתאם להנחיות
המכון לביקורת ותקינים של חומרי רפואה שבמשרד הבריאות ,אשר מורה על סוג הבדיקה הנחוצה לגילוי נוכחותם של
רעלנים בכל תכשיר ותכשיר .כל אצווה של תכשיר רפואי כימי או ביולוגי המיועד לשימוש האדם זקוקה להיתר שיווק
בטרם תשוחרר.
בסמכות המכון להפעיל כל מבחן שחרור שהוא מוצא לנכון  ,כאשר עקרונות המבחנים מעוגנים בפארמקופיאה.
הפארמקופיאה מפרטת את המבחנים הדרושים בכדי לאפשר את שחרורם של תכשירים רפואיים לציבור והם מהווים
חלק מתיק הרישום של כל מוצר/חומר.
מבחן הפירוגניות בארנבות
פריצת דרך מדעית הייתה תגלית מאמצע המאה הקודמת שאפשרה ניטור של התגובה לרעלנים פירוגנים ע"י מבחן
פירוגניות בארנבות .נמצא שארנבות רגישות לנוכחותם של רעלנים פירוגנים בחומרים המוזרקים להן ומגיבות בעליית
טמפרטורת גוף – קרי תגובה פירוגנית  .אצוות של תכשירים רפואיים שמעלות את טמפרטורת הגוף של הארנבות
בתגובה להזרקתם נפסלות לשימוש רפואי באדם.
מבחן הLAL-

מהפכה טכנולוגית בבדיקות לרעלנים פירוגנים הייתה התגלית שליזאט של תאי דם המופקים מסרטנים ימיים מגיב
לנוכחות רעלנים פירוגנים מקבוצת האנדוטוקסינים (מקורם בחיידקי גרם שליליים) בראקציה כימית שניתנת לכימות.
מבחן ה (limulus amebocyte lysate) LALהוכנס לשימוש בשנות השבעים והוביל לצמצום דרסטי במספר המבחנים
הפירוגנים שבוצעו בארנבות.
תהליך זה מייצג את עקרונות העבודה עליהם בנויים הניסויים בבע"ח במדינת ישראל ואשר מבוססים על יישום עקרונות
שלושת ה( R -החלפה ,הפחתה והעדנה) .יש לציין כי מגוון התכשירים הרפואיים עבורם ניתן להפעיל מבחן שחרור
מבוסס שיטת ה LAL -עובר הרחבה בימים אלו  ,זאת בהתאם להנחיות האירופאיות החדשות שהוציאו גופי הEMEA -
והפארמקופיאה האירופאית ,שהיא גם הפארמקופיאה המחייבת במדינת ישראל .כך שניתן היום לבצע את המבחן
הפירוגני באמצעות שיטת ה  LAL -למרבית תכשירי הפלסמה ,דבר שיאפשר לצמצם את השימוש במבחני שחרור
מבוססי בע"ח במידה נוספת.
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על אף המעבר הנרחב לשימוש במבחני פירוגניות מבוססי שיטת ה  ,LAL -אין אפשרות להכילם באופן גורף עקב מספר
מגבלות מובנות בשיטה (1) .עבור חלק מהתכשירים ישנה מגבלה טכנולוגיות לביצוע המבחן  .מדובר בעיקר במוצרי דם
בהם יש חלבונים שממסכים את הקריאה במבחן ,ולכן ישנה סכנה לנוכחות רעלנים פירוגנים שאינם ברי זיהוי בשיטת
ה  )2( ,LAL -שיטת ה LAL -אינה מסוגלת לגלות רעלנים פירוגנים ממקורות שאינם חיידקיי גרם שליליים .במקרה זה
הדרישה הרגולטורית לרוב הינה ביצוע מבחן הפירוגניות בארנבות.
דרישות הרשות האחראית או הפארמקופיאה מגדירות את סוג המבחן הפירוגני הנדרש עפ"י סוג התכשיר ,דרך ייצורו ,
דרך המתן המיועדת והניסיון המצטבר .במידה ומבחן ה  LAL -נמצא לא מתאים לסוג התכשיר הרפואי יש לבצע את
מבחן הפירוגניות בארנבות.
גם בישראל הכנסת מבחן ה  LAL -הייתה משמעותית ביותר וכיום מבוצעות מידי שבוע אלפי בדיקות בשיטת ה LAL -

לעומת מספר בדיקות בודדות המצריכות שימוש במבחן הפירוגניות בארנבות .לפיכך היקף השימוש במבחן הפירוגניות
בארנבות בישראל קטן מאד.
מבחן הMAT -

מבחני ה  LAL -אינם המבחנים היחידים הבאים להפעיל את עקרונות שלושת  -Rים ולאחרונה פותחו מספר מבחנים
נוספים כחלופות אפשריות למבחני הפירוגניות .מבחנים אלו מבוססים על מדידת תגובה לאנדוטוקסינים בתאים המופקים
מדם האדם וקרויים ) MAT (Monocyte Activation .testחמש וריאציות למבחן הבסיסי עברו לאחרונה תיקוף מדעי
ע"י המכון הממשלתי הגרמני Paul Ehrlich Instituteותוצאות ולידציה אלו נבחנו ע"י הגורמים האחראיים באירופה
וארצות הברית  ,אשר מצאו אותם כמתאימים למטרות זיהוי של אנדוטוקסינים ממקור חיידקיי גרם שליליים .לפיכך
קבעו אותם גופי רגולציה כי מבחן ה  MAT -אפשרי לשימוש כחלופה חלקית ומצומצמת למבחן הפירוגניות בארנבות.
בכפוף למגבלות הזיהוי שצוינו ,ובכפוף לאישור ספציפי עבור כל מקרה ומקרה בהתאם להמלצות הרגולטוריות
המפורטות בהמשך .למרות זאת ,הטענה שמבחני ה  MAT -עשויים לזהות רעלנים מטיפוסים נוספים לא התקבלה לפי
שעה  ,והובעה הסתייגות לגב י יכולת הכללתה הגורפת של השיטה .הומלץ להמשיך בניסויים נוספים להוכחת הטיעונים
הכוללים.
אפשרות החלפת שיטת ה  LAL -בשיטת הMAT -

הועדה בחנה את התביעה להמליץ על החלפת מבחני ה  LAL -במבחני ה MAT -הועלה הטיעון בפני הועדה כי מבחן ה
 LALעושה שימוש בדם של סרטנים ועל כן אינו מהווה חלופה מלאה לניסויי הפירוגניות בארנבות.הועדה מצאה כי השימוש במבחני פירוגניות מבוססי שיטת ה  MAT -כרוך בשימוש בדם אדם טרי ,או בתאי דם
מוקפאים ישירות ממקור דם טרי  ,או בתרביות תאים ממקור דם אדם .האפשרות לשימוש בדם אדם טרי או מוקפא הינה
מוגבלת  ,שכן יש להחליף מאות אלפי בדיקות בשנה שנעשות בשיטת ה  .LAL -כמו כן השימוש בדם טרי מהווה סיכון
בריאותי בגלל החשש מהמצאות נגיפים פתוגניים .השימוש בתרביות תאים ממקור אנושי יכול לתת פתרון לוגיסטי שכן
ניתן להרבות את תאי הדם בתרבית .אולם ,תרביות תאים אנושיות אלו גדלות אך ורק בנוכחות מצע המכיל מרכיבי דם
(סרום) המופקים מדם עוברי פרות ) ,FCS (fetal calf serumכך שאין בשיטת ה  MAT -כל יתרון אתי על פני שיטת
ה ,LAL -אלא להיפך .הוועדה גם מציינת שאין למועצה סמכות לאסור על השימוש בשיטת ה  LAL -שכן עפ"י חוק
צער בעלי חיים ,רק בעלי חוליות הינם נשואי החוק ואילו הסרטנים שאינם בעלי חוליות אינם נכללים בחוק זה .נושא
נוסף הוא שמבחני ה  LAL -אינם נעשים על בעלי החיים עצמם ,אלא רק על חומר שמופק מסרטנים שמקורם בארה"ב ,
מחוץ לסמכות של החוק הישראלי.
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המלצות רגולטוריות בין לאומיות בקשר לחלופות למבחני פירוגניות
רשויות הבריאות העולמיות דורשות שתהייה התייחסות לגבי כל מוצר ומוצר ששיטת ה LAL -מתאימה לו בנפרד,
ושתעשה בדיקה שהוא אכן יכול למדוד נוכחות אנדוטוקסינים במוצר הספציפי .לגבי מוצרי דם ,הדרישה חמורה יותר,
ודרישות ההוכחה שמבחן ה LAL -מתאים גבוהות יותר וכוללות עריכת בדיקות מקבילות במבחן הפירוגניות בארנבות
במשך תקופה ארוכה ,עד אשר יאספו מספיק נתונים שמצדיקים המשך הבדיקות רק בשיטת ה LAL -וכל זאת רק לאחר
קבלת אישור לכך מהרשויות שבחנו את התוצאות .המלצת הועדות באירופה ובארה"ב שבחנו את שיטת ה MAT -
כמבחן שחרור הייתה שבשלב זה הוא יכול לשמש כחלופה לבדיקת אנדוטוקסינים (רעלנים פירוגנים ממקור חיידקי גרם
שליליים) בלבד ,אך לא לגבי פירוגנים אחרים .המשמעות היא שבשלב הנוכחי השיטה אינה יכולה להוות תחליף לשיטת
הפירוגניות בארנבות עבור רעלנים פירוגנים שאינם מסוג אנדוטוקסינים ממקור חיידקי גרם שליליים .יחד עם זאת,
הרשויות ממליצות על המשך המחקר בנושא מתוך תקווה שיהיה אפשר להרחיב את הישימות של השיטה.
כמו כן ,בכל מקרה שבו תתאפשר ההמרה לשיטת ה MAT -יש לבחון את ישימות השיטה על בסיס כל מקרה לגופו
) (case by caseהמתווה שהוצע דומה לדרישות להמרה לשיטת ה  LAL -ומחייב ביצוע ולידציה לאפשרות השימוש
במבחן שחרור מבוסס שיטת ה –  MATלמוצר ,תוך כדי השוואת התוצאות למבחן השחרור הסטנדרטי – מבחן
הפירוגניות בארנבות .לאחר עמידה בתנאי המתווה מוכנות אותן רשויות לשקול אישור שחרור המוצר בהתאם לתוצאות
שהוגשו להם.
המלצות הועדה
.1

לאור האמור לעיל אין אפשרות לשלול את מבחן הפירוגניות בארנבות ,היות ותמיד יהיה הצורך לאפשר בדיקות
מסוג זה עבור מקרים שבהם המבחנים החדשים לא יוכלו לתת תשובה מובהקת .למרות זאת המשך פיתוח
המבחנים החדשים ימשיך להוביל לצמצום נוסף בצורך לקיים את מבחן הפירוגניות בארנבות.

.2

ברירת המחדל לבדיקת רעלנים פירוגנים בישראל תהא מבחן מבוסס שיטת ה.LAL-

.3

יבוא :מבחני השחרור של תכשירים רפואיים מיובאים יבוצעו ע"י היצרן בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר
בישראל .בסמכות ובאחריות המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה שבמשרד הבריאות לערוך ולדרוש את
מבחן הפירוגניות בארנבות עפ"י שיקול דעתו לגבי כל תכשיר רפואי בנפרד ולגופו של עניין.

.4

יצור בישראל :מבחנים לנוכחות רעלנים פירוגנים ייעשו בהתאם לשיטות הרשומות בפארמקופיאה או בתיקי
הרישום המאושרים למוצר הספציפי .במידה והשיטה הרשומה בפארמקופיאות הינה שיטת הפירוגניות בארנבות,
ייעשה השחרור בשיטה זו .על היצרן להיות ערני לכל התפתחות טכנולוגית ולכל שינוי ברגולציה שיאפשר מעבר
לאחת משיטות ה LAL( in-vitro -או  )MATבמידה והרגולציה תאפשר זאת ,היצרן יתבקש לבצע את
התהליכים המתאימים למעבר לשחרור בשיטה החדשה בהתאם למתווה המפורט ברגולציות העולמיות.

.5

פיתוח :פיתוח של מבחני שחרור לתכשירים רפואיים כלליים ייעשה בשיטת ה–  LALכברירת מחדל.

.6

פיתוחם של שיטות חלופיות לבדיקת רעלנים פירוגנים במוצרים מפלסמה הומנית וחיסונים ייעשה עפ"י המתכונת
אותה קבעו הרשויות באירופה וארצות הברית (על מנת לאפשר רשום מבחן שחרור מבוסס שיטות ה  MATאו
ה .(LAL -לפי מתכונת זו ,מעריכים את נוכחות הגורמים הפירוגנים בתהליך הייצור ,כאשר בשלב הראשון יש
לבצע את מבחן הפירוגניות בארנבות ,עד אשר תוכח האפשרות להמירו במבחן אחר בהתאם למתווה שפורסם,
ולאחר מכן יש להגיש את תוצאות הבדיקות המשוות לרשויות שיבדקו ויאשרו את השיטה החלופית.
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.7

בכל מקרה ,בסמכות המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה שבמשרד הבריאות לערוך את מבחן הפירוגניות
בארנבות עפ"י שקול דעתו ובתוקף תפקידו לשמור על בריאות הציבור.

.8

תכשירים רפואיים שבהם אושרה שיטת ה  LAL -או כל שיטה חלופית אחרת כמבחן שחרור והתעורר חשש
לאיכות המוצר ,כמו במקרה של תוצאות לא חד משמעיות במבחני ה ,LAL -תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות ,
תותר בדיקת פירוגניות בארנבות .בדיקות אלו תעשנה בהתאם לשיקול דעתו המקצועית של מנהל אבטחת
האיכות של היצרן  ,או בהתאם לדרישת רשויות הבריאות.

.9

תפקיד הועדות המוסדיות לניסויים בבעלי חיים בבואן לדון בבקשות לעריכת ניסויים הכוללים ביצוע מבחן
פירוגניות המחייב שימוש בבע"ח הוא לוודא שנבדקה האפשרות לבצע המרה של בדיקת הפירוגניות בשיטות
החלופיות בהתאם לאמור במסמך זה בטרם יונפק האישור.

.10

לגבי החלפת שיטת ה  LAL -בשיטת ה .MAT -הוועדה סבורה שאין בכך כל שיפור מבחינת רווחת בעלי חיים
ולא מוצאת כל סיבה להמליץ על החלפה שכזו.

.11

הועדה מוצאת לנכון להמליץ למשרד הבריאות להצטרף לפחות במעמד משקיף לאמנת (International ICATM
) Cooperation on Alternative Test Methodsשנחתמה בחודש אפריל האחרון.
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נוהל חבר וועדה חדש

נוהל הדרכת חברי ועדת שימוש וטיפול בחיות מעבדה

הקדמה:
האוניברסיטה ,חברי הועדה ,הווטרינרים והחוקרים חולקים באחריות משותפת בווידוא קיום מחקר והוראה המערבים
בעלי חיים שנעשה ברמות האתיקה הגבוהות ביותר ,ובסטנדרטים המתאימים.
על חברי הועדה ,שמהווים חוליה קריטית בשרשרת האחריות הנ"ל ,להיות בקיאים בחוקים ,בתקנות וההמלצות
הקשורות בתחום.
נוהל זה נועד להבטיח זאת.
תחומי אחריות:
ווטרינר מוסדי -אחראי על העברת ההדרכה ,חבר ועדה – חייב לעבור הדרכה לפי תחילת עבודתו.
נוהל:
לפני תחילת כהונת חבר ועדה חדש ,י/תתאם רכז/ת הועדה פגישה למעבר על הנוהל והחומר הנלווה בין הוטרינר
המוסדי וחבר הועדה.
במהלך ההדרכה יעברו יחד על החוקים וההנחיות הרלוונטיים ,על תחומי האחריות והפעילות של הועדה ותפקידיה
השונים ,ויושם דגש על בדיקת בקשת אתיקה ועל הביקורות השונות הנדרשות בינהן ביקורת ( pamביקורת לאחר
אישור אתיקה).
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:לינקים לחברי הועדה
חוברת הדרכה לוועדות המוסדית
http://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/Documents/Heb_IACUCguide.pdf

)NRC( .המדריך לשימוש וטיפול בחיות מעבדה
http://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf
:. אוניברסיטת תל אביב-אתר המרכז לשרות וטרינרי
https://med.tau.ac.il/The-Veterinary-Service-Center

אתר משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/alternatives/Pages/alternatives.asps
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נספח כ"א :טופס הסבר לגבי ביקורות PAM

PAM -Post Approval Monitoring
מטרות - PAMביקורת לאחר קבלת אישור האתיקה:
 .1לוודא שהניסוי מתבצע בהתאם למה שנכתב ואושר.
 .2שמירה על רווחת בע"ח.
 .3הגנה על המוסד והחוקר.
תיאור התהליך:
 קביעת פגישה עם החוקר והצוות
 הכרת המעבדה והפרוטוקולים על ידי הצוות הבודק
 נציגים מטעם הוועדה יבקרו במעבדה
 תיעוד ממצאים
 דיון על הממצאים עם החוקר והצוות
 הצגת הנתונים לתת הועדה הרלוונטית.
 דיווח סיכום במפגש החצי שנתי
הביקורת תעשה בצורה אקראית או לפי בקשה של הצוות הווטרינרי או צוות המעבדה .הביקורת תתואם עם החוקר כחודש לפני
הפגישה.
הצוות יבחן פרוצדורות בפרוטוקול הנבדק כגון :שמירת הפרוטוקול ,המשתתפים בניסוי ,פרוצדורות בניסוי ,הרדמה ,ניתוח ,טיפול
לאחר ניתוח ,המתה ,שמירת תיעוד מעקבים .יש לתעד אם קיימת סטייה מהפרוטוקול.
 הביקורת תהיה בלתי פורמלית ככל האפשר ותהווה אפשרות לחוקר להתייעץ ולקבל סיוע מהצוות הבודק.
הבסיס הרגולטורי לביצוע  PAMע"י נציגי ועדת האתיקה:
USDA: 2.31 IACUC Functions
)Public Health Service (PHS
’The ‘Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
U.S. Government Principles for the Utilization and Care of Vertebrate Animals used in
Testing, Research, and Training
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נוהל לעובדים ,טיפול בחיה חולה

ספטמבר 2015

נוהל לעובדים -התראה על תקלות /בעיות  /חיה חולה
מטרה:
להבטיח את הטיפול הטוב ביותר שניתן לחיות ומניעת סבל מיותר.
מי אחראי:
מטפלים ,טכנאים ווטרינרים
נוהל זה בא להגדיר את המקרים בהם יש לפנות לטכנאי או לוטרינר על פי רמת החומרה של מצב החיה או מצב לא
תקין בכלובים ומידת הדחיפות הנדרשת בטיפול במקרה ,רמת הדחיפות תקבע לפי מצב בעל החיים והאם יש חריגה
מכללי האתיקה.
דוגמאות לדחיפות גבוהה (מצב החיה קשה החיה לא תשרוד ללא טיפול):


חיה שוכבת על הצד ,חיה משותקת.



חיה מדממת בכלוב.



חיה פצועה מעבר לפצעי נשיכה קלים.

מה לעשות במקרה דחוף ?
יש ליידע מיד את הווטרינר ,ובנוסף ליידע את החוקר .אחריות הטיפול היא של הווטרינר.
דוגמאות למצבי ביניים  -דחיפות בינונית (החיה במצב לא טוב אך תשרוד כמה ימים):


חיות פצועות מאלימות בכלוב



דימום קל



חיה חלשה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

שם ההוראה:

100
112

תאריך פרסום
23.10.1996
עודכן ביום 12.6.2019

מספר ההוראה
10-023

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

מה לעשות במקרה בינוני ?
לצרף פתק עם תיאור הבעיה מעל תגית הכלוב .לציין תאריך .ולהודיע לחוקר או לבקש מהמשרד להודיע .המטפל
(במידת הצורך בעצה עם הווטרינר) יטפל בבעיה לדוגמא :הפרדת חיות אלימות ,מתן טיפול תומך לחיות (אוכל רטוב
בכלוב).
דוגמאות למצב קל:
 חיה מתגרדת.
 חיה עם פרווה סמורה.
דוגמאות למצבים חריגים שאינם מסכני חיים – מצב קל :
 צפיפות יתר
 ריבוי נקבות בהריון
 גידולים חורגים ומכויבים (אם אין קרבות בכלוב)
מה לעשות במקרה קל?
לצרף פתק עם תיאור הבעיה מעל תגית הכלוב .לציין תאריך .ולהודיע לחוקר או לבקש מהמשרד להודיע .אם החוקר
לא טפל בבעיה תוך 48שע' .המטפל בעצה עם הווטרינר יטפל בבעיה לדוגמא :הפרדת צפיפות ,המתת חיה חולה מתן
טיפול לחיות וכו'.
תקלות במבנה או במערכות חיוניות :חשמל ,מים ,מיזוג אויר ,תאורה ,בקרת כניסה.
יש לדווח ישירות לאב הבית או למשרד.
תקלות בכלובים:
דוגמאות :כלוב מוצף ,כלוב בלי אוכל ,כלוב בלי מים
במקרה של תקלה יש לציין בדף ריכוז חודשי בחדר :פרטי הכלוב ,חוקר ,מהות התקלה ותאריך .ליידע את הווטרינר וכן
ליידע את החוקר אם מתו חיות בשל התקלה.
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:שם ההוראה

___________________ רשימה מפורטת לסיוע בעת ביקורת בבתי החיות- צ'קליסט:נספח כ"ג

I. Semiannual Facility Inspection Checklist
Terrestrial Animal Housing and Support Areas
Date:
Location:
A* M
 Location:
o animal areas separate from personnel areas (Guide, p 134)
o separation of species (Guide, p 111)
o separation by disease status (Guide, p 111)
o security and access control (Guide, p 151)
 Construction:
o corridors (Guide, p 136)
o animal room doors (Guide, p 137)
o exterior windows (Guide, p 137)
o floors (Guide, p 137)
o drainage (Guide, p 138)
o walls and ceilings (Guide, p 138)
o heating ventilation and air conditioning (Guide, p 139)
o power and lighting (Guide, p 141)
o noise control (Guide, p 142)
o vibration control (Guide, p 142)
o environmental monitoring (Guide, p 143)
 Room/Cage:
o temperature and humidity (Guide, p 43)
o ventilation and air quality (Guide, p 45)
o illumination (Guide, p 47)
o noise and vibration (Guide, p 49)
 Primary Enclosure:
o space meets physiologic, behavioral i, and socialii needs (Guide, pp 51, 55-63)
o secure environment provided (Guide, p 51)
o durable, nontoxic materials in good repair and no risk of injury (Guide, p 51)
o flooring is safe and appropriate for species (Guide, p 51)
o adequate bedding and structures for resting, sleeping, breeding (Guide, p 52)
o objective assessments of housing and management are made (Guide, p 52)
o procedures for routine husbandry are documented (Guide, p 52)
o socially housed animals can escape or hide to avoid aggression (Guide, p 55)
o cage height provides adequate clearance (Guide, p 56)
o animals express natural postures, can turn around, access food and water, and
rest away from urine and feces (Guide, p 56) [must]
o rationaleiii for Guide/USDA space exceptions approved by IACUC and based on
performance indices (Guide, p 56)
o dogs and cats allowed to exercise and provided human interaction (Guide, p 58)
o nonhuman primates are socially housed except for scientific, veterinary or
behavior reasons (Guide, pp 58-59)
o single housing of nonhuman primates is for shortest duration possible (Guide, p

S

C NA
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60)
opportunities for release into larger enclosures is considered for single caged
nonhuman primates (Guide, p 60)
o agricultural animals are housed socially (Guide, p 60)
o food troughs and water devices for agricultural animals allow access for all animals
(Guide, p 60)
Environmental Enrichment, Behavioral and Social Management:
o structures and resources promote species typical behavior (Guide, pp 52-54)
o novelty of enrichment is considered (Guide, p 53)
o species specific plans for housing including enrichment, behavior and activity are
developed and reviewed regularly by IACUC, researchers and veterinarian (Guide,
pp 53, 58, 60, 63)
o animal care personnel receive training to identify abnormal animal behaviors
(Guide, p 53)
o stability of pairs or groups is monitored for incompatibility (Guide, p 64)
o single housing is justified for social species (Guide, p 64)
o single housing is limited to the minimum period necessary (Guide, p 64)
o additional enrichment for single housed animals is provided (Guide, p 64)
o single housing is reviewed regularly by IACUC and veterinarian (Guide, p 64)
o habituation to routine procedures is part of enrichment program (Guide, p 64)
Sheltered or Outdoor Housing: (e.g., barns, corrals, pastures, islands)
o weather protection and opportunity for retreat (Guide, p 54) [must]
o appropriate size (Guide, p 54)
o ventilation and sanitation of shelter (no waste/moisture build-up) (Guide, p 54)
o animal acclimation (Guide, p 55)
o social compatibility (Guide, p 55)
o roundup/restraint procedures (Guide, p 55)
o appropriate security (Guide, p 55)
Naturalistic Environments:
o animals added /removed with consideration of effect on group (Guide, p 55)
o adequate food, fresh water, and shelter ensured (Guide, p 55)
Food:
o feeding schedule and procedures including caloric intake management (Guide, pp
65-67)
o contamination prevention (Guide, p 65)
o vendor quality control (Guide, p 66)
o storage in sealed containers (Guide, p 66)
o expiration date labeling (Guide, p 66)
o vermin control (Guide, p 66)
o rotation of stocks (Guide, p 66)
Water:
o ad libitum unless justified (Guide, pp 67-68)
o QC procedures (Guide, pp 67-68)
Bedding and Nesting Materials:
o species appropriate (Guide, pp 68-69)
o keeps animals dry (Guide, pp 68-69)
o QC procedures (Guide, pp 68-69)
o minimizes scientific variables (Guide, pp 68-69)
Sanitation:
o frequency of bedding/substrate change (Guide, p 70)
o cleaning and disinfection of microenvironment (Guide, pp 70-71)
o cleaning and disinfection of macroenvironment (Guide, p 72)
o















:שם ההוראה
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o assessing effectiveness (Guide, p 73)
 Waste Disposal:
o procedures for collection (Guide, pp 73-74)
o procedures for storage and disposal (Guide, pp 73-74)
o hazardous wastes are rendered safe before removal from facility (Guide, pp 7374) [must]
o animal carcasses (Guide, pp 73-74)
 Pest Control:
o regularly scheduled (Guide, p 74)
o documented program including control of rodent pests and insecticide use (Guide,
p 74)
 Emergency, Weekend, and Holiday Animal Care:
o care provided by qualified personnel every day (Guide, p 74)
o provision for accessible contact information (Guide, p 74)
o monitoring of backup systems (Guide, p 143)
o veterinary care available after hours, weekends, and holidays (Guide, pp 74, 114)
[must]
o a disaster plan that takes into account both personnel and animals (Guide, p 75)
 Identification:
o cage/rack cards contain required information (Guide, p 75)
o genotype information included and standardized nomenclature used when
applicable (Guide, p 75)
 Recordkeeping:
o clinical records accessible and contain appropriate information (Guide, pp 75-76)
o records are provided when animals are transferred between institutions (Guide, p
75)
 Breeding Genetics and Nomenclature:
o appropriate genetic records, management and monitoring procedures (Guide, p
76)
o phenotypes that affect wellbeing are reported to IACUC and effectively managed
(Guide, p 77)
 Storage:
o adequate space for equipment, supplies, food, bedding and refuse (Guide, p 141)
o bedding in vermin-free area and protected from contamination(Guide, p 141)
o food in vermin-free, temperature and humidity controlled area and protected from
contamination (Guide, p 141)
o refuse storage is separate (Guide, p 141)
o carcass and animal tissue storage is separate, refrigerated below 7ºC and
cleanable (Guide, p 141)
 Personnel:
o adequate space for locker rooms, administration and training (Guide, p 135)
*

A = acceptable
M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
C = change in program (PHS Policy IV.A.1.a.-i.) (include in semiannual report to IO and in annual report to OLAW)
NA = not applicable

NOTES:

Aquatic Animal Housing and Support Areas
Date:

מספר ההוראה
10-023

תאריך פרסום
23.10.1996
12.6.2019 עודכן ביום

104
112

דף מספר
מתוך

אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

:שם ההוראה
Location:
A* M

 Location:
o animal areas separate from personnel areas (Guide, p 134)
o separation of species (Guide, p 111)
o separation by disease status (Guide, p 111)
o security and access control (Guide, p 151)
 Construction:
o corridors (Guide, p 136)
o animal room doors (Guide, pp 137, 150)
o exterior windows (Guide, p 137)
o floors (Guide, pp 137, 150)
o drainage (Guide, pp 138, 150)
o walls and ceilings (Guide, pp 138, 150)
o heating ventilation and air conditioning (Guide, pp 139, 150-151)
o power and lighting (Guide, pp 141, 150)
o noise control (Guide, p 142)
o vibration control (Guide, p 142)
o environmental monitoring (Guide, p 143)
 Water Quality:
o standards for acceptable quality are established (Guide, p 78)
o chlorine, chloramines, chemical, and reactive bioproducts are removed or
neutralized prior to use in aquatic systems (Guide, pp78, 86) [must]
 Life Support System:
o water source is based on appropriate controls and research requirements (Guide,
p 79)
o biofilter is of sufficient size to process bioload (Guide, p 80) [must]
 Temperature, Humidity and Ventilation/Illumination/Noise and Vibration:
o temperature and humidity (Guide, pp 43, 80-81)
o ventilation and air quality (Guide, pp 45, 81)
o illumination (Guide, pp 47, 81)
o noise and vibration (Guide, pp 49, 81)
 Primary Enclosure:
o allows for normal physiological and behavioral needs (Guide, p 82)
o allows social interaction for social species (Guide, p 82)
o provides a balanced, stable environment (Guide, p 82)
o provides appropriate water quality and monitoring (Guide, p 82)
o allows access to food and waste removal (Guide, p 82)
o restricts escape and entrapment (Guide, p 82)
o allows undisturbed observation (Guide, p 82)
o constructed of nontoxic materials (Guide, p 82)
o prevents electrical hazards (Guide, p 82)
o space needs of species are evaluated by IACUC during program evaluations and
facility inspections (Guide, p 83)
 Environmental Enrichment, Social Housing, Behavioral and Social Management:
o enrichment elicits appropriate behaviors and is safe (Guide, p 83)
o semi-aquatic reptiles are provided terrestrial areas (Guide, p 83)
o handling is kept to a minimum and appropriate techniques are in place at facility
or protocol level (Guide, p 84)

S
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nets are cleaned, disinfected and managed to avoid contamination of systems
(Guide, p 84)
Food:
o storage to prevent contamination, preserve nutrients and prevent pests (Guide, p
84)
o delivery ensures access to all , minimizing aggression and nutrient loss (Guide, p
84)
o storage times are based on manufacturer recommendations or accepted practice
(Guide, p 84)
o a nutritionally complete diet is provided (Guide, p 84)
Substrate:
o amount, type and presentation of substrate is appropriate for the system and the
species (Guide, p 85)
Sanitation, Cleaning and Disinfection
o frequency of tank/cage cleaning and disinfection is determined by water quality,
permits adequate viewing and health monitoring (Guide, p 86)
o cleaning and disinfection of macroenvironment (Guide, p 86)
Waste Disposal:
o procedures for collection (Guide, pp 73-74)
o hazardous wastes are rendered safe before removal from facility (Guide, pp 7374) [must]
o animal carcasses (Guide, pp 73-74)
Pest Control:
o regularly scheduled (Guide, p 74)
o documented program including control of pests and insecticide use (Guide, p 74)
Emergency, Weekend, and Holiday Animal Care:
o care provided by qualified personnel every day (Guide, pp 74, 87)
o provision for accessible contact information (Guide, pp 74, 87)
o emergency response plans in place to address major system failures (Guide, 87)
o veterinary care available after hours, weekends, and holidays (Guide, pp 74, 114)
[must]
Identification:
o cage/tank cards contain required information (Guide, pp 75, 87)
o genotype information included and standardized nomenclature used when
applicable (Guide, pp 75, 87)
Recordkeeping:
o water quality parameters and frequency of testing recorded (Guide, p 88)
o records kept on feeding, nonexpired food supplies, live cultures (Guide, p 88)
Storage:
o adequate space for equipment, supplies, food, substrate and refuse (Guide, p
141)
o substrate protected from contamination (Guide, p 141)
o food in vermin-free, temperature and humidity controlled area and protected
from contamination (Guide, p 141)
o refuse storage is separate (Guide, p 141)
o carcass and animal tissue storage is separate, refrigerated below 7ºC and
cleanable (Guide, p 141)
Personnel:
o adequate space for locker rooms, administration and training (Guide, p 135)
o



















*

A = acceptable
M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
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Cagewash
Date:
Location:
A* M

S

C NA

 Construction and Operation:
o dedicated central area for sanitizing cages and equipment is provided (Guide, p
143)
o cage-washing equipment meets need (Guide, p 143)
o doors, windows, floors, drainage, walls, ceilings (Guide, pp 136-138)
o convenient to animal areas/waste disposal (Guide, p 143)
o ease of access (including door size) facilitates use (Guide, p 143)
o sufficient space for staging and maneuvering (Guide, p 143)
o safety precautions/clothing/equipment used for waste disposal/prewash/acid
wash ((Guide, p 143)
o traffic flow clean to dirty with no contamination of clean equipment by dirty
equipment and appropriate air pressurization (Guide, p 143)
o insulation and/or sound attenuation present as needed (Guide, p 143)
o utilities are appropriate (Guide, p 143)
o ventilation meets heat and humidity load (Guide, p 143)
o safety features (e.g., SOPs, warning signs, eyewash stations) are in use (Guide,
p 143)
o functioning safety devices to prevent entrapment in washer/sterilizers (Guide, p
143)
o cage wash temperatures are monitored and records are available (Guide, p 73)
o appropriate clean cage storage (Guide, p 141)
*

A = acceptable
M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
C = change in program (PHS Policy IV.A.1.a.-i.) (include in semiannual report to IO and in annual report to OLAW)
NA = not applicable
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דף מספר
מתוך

אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

:שם ההוראה

Special Facilities: Aseptic Surgery
Date:
Location:
A* M

S

C NA

 General Considerations:
o location minimizes traffic/contamination (Guide, p 144)
o functional components (surgical support, animal preparation, surgeon scrub,
operating room, postoperative recovery) are designed and separated (physically
or otherwise) (Guide, p 144)
o appropriate drug storage, control, expiration date monitoring (Guide, pp 115,
122)
o safe sharps disposal system (Guide, p 74)
o adequate records of anesthesia and perioperative care (Guide, p 122)
o aseptic procedures in use for all survival surgery (Guide, pp 118-119)
 Operating Room:
o effective contamination control procedures (Guide, p 144)
o effective cleaning procedures/dedicated tools (Guide, p 145)
o interior surfaces smooth and impervious to moisture (Guide, p 145)
o HVAC system meets Guide requirements (Guide, p 145)
o lighting safe and appropriate (Guide, p 145)
o outlets safe and appropriate (Guide, p 145)
o scavenging of anesthetic gases implemented (Guide, p 145)
 Surgical Support:
o facility for washing, sterilizing, storing instruments and supplies (Guide, p 145)
o autoclave monitoring procedures are implemented (Guide, pp 119, 145)
o storage of autoclaved materials maintains sterility (Guide, p 145)
o cold sterilization procedures are appropriate (Guide, p 119)
 Animal Preparation: contains large sink to facilitate cleaning of animal and operative
site (Guide, p 145)
 Surgeon Scrub: outside operating room, non-hand-operated sink (Guide, p 145)
 Postoperative Recovery: allows adequate observation, easily cleaned, supports
physiologic functions, minimizes risk of injury (Guide, p 145)
 Dressing Area: place for personnel to change (Guide, p 145)
*

A = acceptable
M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
C = change in program (PHS Policy IV.A.1.a.-i.) (include in semiannual report to IO and in annual report to OLAW)
NA = not applicable

NOTES:

Special Facilities: Procedure Areas, Non-survival Surgeries, Laboratories, Rodent Surgeries,
Imaging, Whole Body Irradiation, Hazardous Agent Containment, Behavioral Studies
Date:
Location:
A* M

S

C NA

מספר ההוראה
10-023

תאריך פרסום
23.10.1996
12.6.2019 עודכן ביום
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דף מספר
מתוך

אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

:שם ההוראה

 General Considerations:
o labs used to house animals only when scientifically required and limited to
minimum period necessary (Guide, p 134)
o drug storage, control, and expiration dates (Guide, pp 115, 122)
o sharps disposal (Guide, p 74)
o anesthetic monitoring (Guide, p 120)
o scavenging of anesthetic gases (Guide, p 21)
o safety features (e.g., SOPs, safety signs, eyewash stations, secure gas cylinders)
are in place (Guide, p 19)
o carcass disposal (Guide, pp 73-74)
 Additional Concerns for Survival Surgery: (rodent and minor procedures only)
o rodent survival surgery clean and uncluttered, not used for anything else during
surgery (Guide, p 144)
o records of peri-operative care (Guide, p 120)
o aseptic procedures (Guide, pp 118-119)
o autoclave monitoring procedures (Guide, pp 119, 145)
o storage of autoclaved materials (Guide, p 145)
o cold sterilization procedures are appropriate (Guide, p 119)
 Imaging/Whole Body Irradiation:
o location of resource limits contamination risk (Guide, p 147)
o appropriate transportation methods are in place (Guide, p 147)
o gas anesthesia provision, scavenging and monitoring are appropriate (Guide, p
147)
o appropriate sensors and ventilation are provided for cryogen gases (Guide, p
147) [must]
o imaging console is located away from radiation source (Guide, p 147)
 Hazardous Agent Containment:
o facility adheres to APHIS, USDA and CDC Select Agent Regulations and other
federal, state and local regulations including security measures (Guide, p 148)
[must]
 Behavioral Studies:
o facility minimizes airborne transmission of noise and ground-borne transmission
of vibration (Guide, p 149)
o floor coverings reduce sound transmission (Guide, p 149)
o testing equipment allows for surface disinfection (Guide, p 150)
o components that cannot be cleaned are not in ready contact with animals and
kept covered when not in use (Guide, p 150)
o housing areas are contiguous with testing areas when appropriate (Guide, p 150)
*

A = acceptable
M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
C = change in program (PHS Policy IV.A.1.a.-i.) (include in semiannual report to IO and in annual report to OLAW)
NA = not applicable

NOTES:
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אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

:שם ההוראה

II. Semiannual Program Review and Facility Inspection Report
Date:
Members in Attendance:
Deficiency
Category*

*

√

Location

Deficiency and
Plan for Correction

Responsible
Party

Correction Schedule
and Interim Status

Date
Complete

A = acceptable

מספר ההוראה
10-023

תאריך פרסום
23.10.1996
12.6.2019 עודכן ביום
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דף מספר
מתוך

נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

√

אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה
:שם ההוראה

M = minor deficiency
S = significant deficiency (is or may be a threat to animal health or safety)
C = change in program (PHS Policy IV.A.1.a.-i.) (include in semiannual report to IO and in annual report to OLAW)
NA = not applicable
Check if repeat deficiency

מספר ההוראה
10-023

תאריך פרסום
23.10.1996
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112

דף מספר
מתוך

הצעה – נ והל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

אביב-אוניברסיטת תל
הוראות האוניברסיטה
:שם ההוראה

Part 3 Subpart A 3.8 - “...research facilities must develop, document, and follow an appropriate plan
to provide dogs with the opportunity for exercise. In addition the plan must be approved by the
attending veterinarian. The plan must provide written standard procedures...”
i

Part 3 Subpart D 3.81 - “...research facilities must develop, document, and follow an appropriate plan
for environment enhancement adequate to promote the psychological well-being of nonhuman
primates.”
ii

Part 3 Subpart A 3.6(c)(1) - “Each dog housed in a primary enclosure must be provided with a
minimum amount of floor space, calculated as follows:
(length of dog in inches + 6)2 /144 = required floor space in square feet).”
iii

- Part 3 Subpart D 3.80 (b) - “Primary enclosures [for nonhuman primates] must meet the minimum
space requirements provided in this subpart.”
- In situations where the USDA regulations and the Guide differ with respect to space requirements,
the larger of the two must be followed.
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