027//70/32
הנחיות לביצוע לפני תחילת מחקר בבעלי חיים.
מכתב זה מפרט את הפעולות הנדרשות לפני תחילת המחקר ולאחר אישורו על ידי הוועדה
האתית.
על החוקר הראשי לבחון מבין הסעיפים הבאים ,אילו הם הסעיפים הישימים למחקר זה.
 .3בקשות בדרגת חומרה 4-5
בקשות ברמת חומרה  4-5נדרשות לפגישה מקדימה עם וטרינר .בפגישה ,שבה ידונו הן היבטים
הקשורים לחומרת הניסוי והן היבטי בטיחות ,צריכים להיות נוכחים כל המורשים לבצע את
הניסוי .עליהם להכיר את הפרוטוקול .אדם שלא ישתתף בפגישה ,לא יורשה לבצע את הניסוי .על
החוקר להביא אתו לפגישה עותק של הבקשה אתית.
רכזת הוועדה תיידע את החוקר מי הוא הווטרינר אתו יש להיפגש ולאחר מכן החוקר יתאם
פגישה עם הווטרינר.
חשוב – במידה ולמחקר זה נדרשת הן פגישת בטיחות והן פגישת חומרה  ,4-5יש לבצע קודם את
פגישת הבטיחות (או לפחות קבלת ההנחיות) ורק אחריה את פגישת החומרה.
 .0בטיחות במחקר.
בקשות הכרוכות בעבודה עם חומרים מסוכנים (פתוגניים או כימיים) נדרשות לפגישת עבודה
מקדימה בנושא בטיחות עם נאמן הבטיחות או עם הווטרינר האחראי לפני הזמנת החיות.
רכזת הוועדה תיידע את החוקר בדבר הצורך בקבלת הנחיות בטיחות מדר' ירון דגן .החוקר יפנה
לדר' ירון דגן (טלפון ,854-6658588 :מייל )yarond@savion.huji.ac.il :לצורך קבלת
ההנחיות.
 .2הרשאת כניסה לבית החיות המתאים
חוקרים7סטודנטים חדשים או שלא נכנסו לבית החיות הרלוונטי למחקר זה במשך שישה
חודשים ,יתבקשו לעבור הדרכת כניסה לבית החיות הנדרש.
יש ליצור קשר עם הווטרינר האחראי על בית החיות (ראה פירוט בהמשך) במייל ולציין את שם
החוקר הראשי וכן את בתי החיות בהם תצטרכו לעבוד ושלגביהם אתם צריכים לתאם הדרכה.
הסברים לגבי הדרכות ביחידות  SPFבעין כרם ובגבעת רם:
 .3מדי חודש מתקיים סבב הדרכות ליחידות ה SPF -הכולל הדרכת בסיס המיועדת לכולם
והדרכת השלמה לבית החיות בו החוקר מתעתד לעבוד בפועל.
 .0כל חוקר חדש (או שלא נכנס לבית חיות יותר מחצי שנה) צריך לעבור שתי הדרכות לפחות:
אחת הבסיסית ואחת ספציפית בהתאם לבית החיות בו עתיד לעבוד.
.2
 .4כל מי שנרשם להדרכה ,יקבל מייל עם מועד ההדרכות של החודש כשבוע לפני שההדרכה
מתקיימת.

 .5בפגישת ההדרכה על החוקר להציג מספר ההרשאה האתית האישית הזמנית או הקבועה של
החוקר.

להלן רשימת הווטרינרים ובתי החיות שבאחריותם:
וטרינר

יצירת קשר

בתי חיות

ד"ר אדוה
עזרתי

advaez@savion.huji.ac.il

יחידות  SPFעין כרם:
 SPFראשי קומה /

טלפון1/373 :
 SPFקצה – רוקחות ומכון שרת
ד"ר ירון דגן

yarond@savion.huji.ac.il

יחידת מכרסמים קונבנציונאלית בעין כרם –
בנין בינלאומי

טלפון11474 :
יחידת מכרסמים קונבנציונאלית בהר הצופים –
פסיכולוגיה
יחידת ארנבות בעין כרם
יחידת חיות גדולות וארנבות בעין כרם
דר' יפעת עוזי

ifatu@savion.huji.ac.il

יחידות  SPFבגבעת רם – קרקע ומרתף

טלפון1/324 :

יחידת  SPFבוטרינריה רחובות
יחידת מכרסמים קונבנציונלית ברחובות

 .4הזמנת חיות.
(תתאפשר רק אחרי קיום סעיפים  3ו 0 -בבקשות הדורשות זאת)
א .מספקים מוכרים (הרלן וג'קסון) – נעשית במערכת הזמנת חיות של הרשות
ב .מספקים לא מוכרים או ממוסדות מחקר אחרים (במסגרת שיתוף פעולה) – יש למלא טופס
יבוא מכרסמים (ניתן להורדה מאתר הרשות
 )https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/home/forms/Pages/importExport.aspxולפעול לפי ההנחיות
בטופס.
בשני המקרים יש לוודא שבמערכת הכספית של הרשות מוגדר תקציב פעיל .ניתן להסתייע ברכזת
האדמיניסטרטיבית  -רוית חוטר (טלפון –  )ravith@savion.huji.ac.il ,11477במשרד הראשי.

