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 מציתת

, הפסיכולוגיה, בתחומי הרפואה 7יחקרממסגרת בחיי7 +בעליבושי7 ניסויי7 עופי7 שוני7 ג

הציל  ל7יחיי7 מאפשר+הניסויי7 בבעלי, לדברי המצדדי7 בניסויי7. ומרי הניקויחיצור יהקוסמטיקה ו

רפא מחלות לחיי7 מאפשרי7 +על בעלי י7שהמחקרי7 שנע. 7יכותאהארי6 אות7 ולשפר את ל, יי אד7ח

 . עברו מחלות, גיפותמוע נולמ

: סוגיות וסק בכמהעהחוק . �1994ד"התשנ, )חיי7+ניסויי7 בבעלי(חיי7 + נחקק חוק צער בעלי1994בשנת 

חייבי7 לש7 מריטריוני7 קפרסו7 ; )1995המועצה הוקמה בשנת (חיי7 +הקמת מועצה לניסויי7 בבעלי

 .מערכת הביטחו;בעשי7 נניסויי7 ה; אישור ניסוי

, פי גורמי7 מקצועיי7+על. חיי7+יסויי7 בבעלינשלבי7 מ מהמחקרי7 הרפואיי7 30% +כ: להמצב בישרא

 .מכל הסוגי7 חיי7+עליבאות ניסויי7 בה7 נעשה שימוש בעשרות אלפי מאושרו  1998+2003בשני7 

כי  הבטיחלסעיפי החוק נועדו , פי עמדת משרד החקלאות+על. שרדי הממשלה חלוקי7 בעמדותיה7מ

עמדת7 היא כי אי; מקו7 . בל מיותרסא יגרמו לחיות ל למטרות ראויות וועשיחיי7 י+ליעהניסויי7 בב

משרד לאיכות הפי עמדת ללעומת זאת . הוא מיוש7 במלואושלשנות את החוק הקיי7 אול7 יש לוודא 

וקפדני  קו>שחיי7 יהיה +ישור הניסויי7 בבעליאדי שהלי6 הכש לשנות את החוק הקיי7  יהסביבה

חיי7 בניסויי7 הנערכי7 לטובת המי; +ת משרד הבריאות היא כי יש להוסי> ולהשתמש בבעלידמע. ביותר

נקטו כל האמצעי7 הסבירי7 כדי להפחית את נ7 או, ת המחקראשות עהאנושי א7 אי; דר6 חלופית ל

 . החיי7+עליבוחות של נ+יהאהסבל ו

ניסוי המכוו;  די לבנותכ, 7יחי+ר לשעבר של המועצה לניסויי7 בבעלי"היו, רחמימוב' לדברי פרופ

נערכי7 , כמו כ;. ני7 המורכב משלבי למידה ומחקרשב רהלי6 מחקרי  דרוש הצלת חיי אד7לישרי; מב

 . חיי7 מחקרי7 בעלי חשיבות עצומה שאינ7 מכווני7 בהכרח להצלת חיי אד7+בבעלי

יקורת בותחי7 מ, חיי7+קרונית ניסויי7 בבעליעוללי7 שלילה שחיי7 +הגופי7 המתנגדי7 לניסויי7 בבעלי

חוק הרשי7 לשנות את וינויי7 במערכת ודשורשי7 ד, חיי7+קשה על תפקוד המועצה לניסויי7 בבעלי

 . הקיי7

יעדר ה; שאבי7מקציב ובתמחסור ב: להאטענות ההוצגות מחיי7 +יקורת על המועצה לניסויי7 בבעליבב

רו7 גהרכב המועצה עשוי ל; ומ7חתבנעשי7 הל הניסויי7 עדווחי7 מוסדות שאינ7 מכ; יש ש, ידעמ

מועצה דוחה ביקורות אלה ה. מועצההגור> על דיוני  היו;יסביקורת על הח; דיו; ציבורי מנועליוח וטל

למעט ניסויי7 שנערכי7 במשרד הביטחו; , בטענה שכל המידע וההליכי7 מפורסמי7 ושקופי7 לציבור

 .פי החוק+שאינ7 נתוני7 לפיקוחה על

דנה בישיבותיה  המועצה ש>א, חיי7+ניסויי7 בבעלי ל טר7 נמצאו חלופות מקיפותברחמימו' טענת פרופל

כגו; שימוש בתרביות תאי7 , יטות חלופיותשש יב "אחרי7 טועני7 כי באירופה ובארה. חלופות בעשבכ

 . יברי7 מבתי מטבחיי7באו

 מפעילות תדינוהמ. על ריבוי חוקי7 מדינות העול7 מלמדתבקיקה בנושא חל השסקירה ראשונית 

+תקני האחזקה של בעלימו מתקני הניסוי, חוקרי7, וסדותמל ענגנוני אישור ופיקוח מאמצעות החוק ב

חיי7 וקובעי7 כי על החוקר לוודא ה+יהחוקי7 מדגישי7 את החובה למזער את הסבל של בעל ובר. החיי7

 .מטרת7 פי+או על וסרת ניסויי7 מכול וכול אלא נמצאה חקיקה ה. י; חלופות לניסוישא
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 2מתו6  2מוד ע

 ג" תשסזז בתמו"ט  2003ביולי  16
  מסמ3 עדכו0 �יסויי- בבעלי חיי- נ

 בואמ

שתמשי7 מגופי7 שוני7 . ני7 רבותשת החברה הישראלית אחיי7 מעסיקה +וגיית הניסויי7 בבעליס

מוצרי7 המיועדי7 . ומרי ניקויחובייצור  וסמטיקהבק, סיכולוגיהבפ, ברפואה 7יחקרבמחיי7 +בעליב

המתנגדי7 . 7 כאבהר7 ליגובתו6 כ6 עשוי לה, חיי7+יפור של חיי האד7 נבדקי7 על בעלילשלהצלה או 

והמצדדי7 בניסויי7 , הניסוי קבעבל הנגר7 לחיות בסאב ובכעיקר בתמקדי7 מחיי7 +לניסויי7 בבעלי

 . לההאחקרי7 מל השמדגישי7 את החשיבות המדעית והרפואית 

 

וסק עהחוק ).  החוק�להל;  (1994+ד"התשנ, )חיי7+ניסויי7 בבעלי(חיי7 + נחקק חוק צער בעלי1994בשנת 

 :גיותוסבכמה 

המוסמכת באישורו של שר הבריאות , ) המועצה�להל; (חיי7 +קמת מועצה לניסויי7 בבעליה !

 . חיי7+לקבוע כללי7 בנושאי7 הנוגעי7 לניסויי7 בבעלי

פי ללא שיסויי7 הנעשי7 נ שלקביעת איסור פלילי , חיי7+קביעת מגבלות לניסויי7 בבעלי !

 .ניי; זהבע וראות החוק וקביעת מנגנו; מת; היתרי7 ופיקוחה

 .חו;יטמערכת הבבעשי7 נהקמת מועצה שתסדיר את הניסויי7 ה !

 

+מונתה לראשונה המועצה לניסויי7 בבעלי, כ אפרי7 סנה כשר הבריאות"הונתו של חכמ; זב, 1995בשנת 

נציגי7 של , דעי הרוחמו מדעי החברה, רפואה ובה7 אנשי  חברי237ועצה במ. וראות החוקהלפי  חיי7

ציגי אגודות להגנה על נו) משפטי7 ודתות, איכות הסביבה, בריאות, מדע, חינו6(ני7 ומשרדי ממשלה ש

  1.תאחדות התעשייני7הל שציג ונחיי7 +זכויות בעלי

 :פקידי המועצה וועדותיהת

רכי עריכת דל שחיי7 ו+ביעה של הכללי7 הנוגעי7 למת; היתר לעריכת ניסויי7 בבעליק !

 החיי7+זעור הסבל הנגר7 לבעלימת אהבטיח לללי7 כה מטרת. באישור שר הבריאות, הניסויי7

+; המספר המרבי של ניסויי7 בבעליינבעשל כללי7 כאמור ה קביע; ניסויי7 מיותרי7 ולמנוע

 . ובדבר ההכשרה בתחו7 מזעור הסבל לחיות מעבדה, חיי7 אחד

ניות השתלמות וכניות הסברה בנושאי7 שבתחו7 פעולתה של המועצה ופיתוח תוכייזו7 ת !

 .הדרכה לחוקרי7ו

 . יתרהיהול7 לפי הנורת על יקוכ; ב, ניסויי7 בתנאי7 מסוימי7 ותשת; היתרי7 למוסד לעמ !

 . חיי7+קבלת היתרי7 לניסויי7 בבעלי בורעקביעת תשלומי אגרה  !

 

. �2001א"התשס, )חיי7+ניסויי7 בבעלי(חיי7 +חיי7 פרסמה את כללי צער בעלי+המועצה לניסויי7 בבעלי

 . ב"בארה )NIH) National Institute of Health+7  על תקנות היהכללי7 מתבסס

                                                 
 .מועצההאשר בסמכותו למנות את חברי , הגופי7 השוני7 מעבירי7 את המלצת7 לשר הבריאות 1
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הליכי מחקר מחויבי7 בתחיי7 +מכוני המחקר והמפעלי7 שהצהירו על שימוש בבעלי, כל מוסדות הלימוד

משמשת מבקרת ומאשרת , וטרינרית בהכשרתה, נציגת המועצה. לעמוד בהוראות החוק והכללי7

 .מתקני7 ותנאי החזקה מטע7 המועצה

 הגבלת �תיקו; (חיי7 + הצעת חוק צער בעלי�כ יוסי שריד הגיש הצעה לתיקו; החוק "כי חה; יצוי

. חיי7+שמטרתה צמצו7 היק> הניסויי7 הנעשי7 היו7 בבעלי, �2001א"התשס, )חיי7+הניסויי7 בבעלי

, יאותרקידו7 הב: להאיסוי שנועד לאחת המטרות הכנ" חיי7+ניסוי בבעלי"גדיר מ לחוק הקיי7 1סעי> 

. חינו6 והוראה; בדיקה או ייצור של חומרי7 או חפצי7; קידו7 המחקר המדעי; הרפואה ומניעת סבל

 טלבמוצע ל, לפיכ6. בהצעת החוק מוצע לצמצ7 את ההגדרה ולהתיר ניסוי רק א7 מטרתו הצלת חיי7

 אפשר קיי7ה לחוק 10י סעי> פ+על, על כ6 נוס>.  חינו6 והוראהותניסויי7 למטר ותשאת האפשרות לע

ומרי ניקוי חבדיקת לחיי7 לבדיקת חומרי קוסמטיקה שאינ7 לצורכי בריאות ו+ניסויי7 בבעלי ותשלע

ניסויי7  די שלא יהיה אפשר לעשותכהצעת החוק מבקשת לתק; סעי> זה . י היתר ממליאת המועצהפ+על

7 ניסויי8 בבעלי וא: בקשה לער, וממילא לא אושרה, ש לציי& כי עד היו8 לא הוגשהי .לההאלמטרות 

 .חיי8 לצור7 בדיקת חומרי קוסמטיקה או ניקוי

בחדשות . נחשפו פרטי ניסוי שנער6 באוניברסיטה העברית בירושלי7 בתחו7 חקר המוח לפני כשנתיי7

וקרי7 המנסרי7 את גולגולתו של קו> ומצמידי7 אלקטרודות חוצג סרט שמתעד ה 2001 בנובמבר 2ערו= 

 .הכתבה עורר דיו; ציבורי שידור. שלו לקליפת המוח

 חיי98מועצה לניסויי8 בבעליה .1

. חיי7+הוקמה המועצה לניסויי7 בבעלי, כ אפרי7 סנה כשר הבריאות"הונתו של חכמ; זב, 1995שנת ב

 .פי שפורט לעילכ,  חברי237ועצה במ

 :פקידי המועצהת

יח מזעור טלהב: ללי7כמטרת ה. חיי7+ביעת הכללי7 הנוגעי7 להיתר עריכת ניסויי7 בבעליק !

חיי7 +קד מספר מרבי של ניסויי7 בבעלמול  ניסויי7 מיותרי7וענלמ, החיי7+הסבל הנגר7 לבעלי

 .אחד

פיתוח תוכניות השתלמות ; יזו7 תוכניות הסברה בנושאי7 שבתחו7 אחריותה של המועצהי !

 .והדרכה לחוקרי7

 .חיי7+קבלת היתרי7 לניסויי7 בבעלי בורעקביעת תשלומי אגרה  !

 .הניסויי7 י7שה7 נעשבוסדות המל שביקורת  !

 

  NIH +התקנות מתבססות על תקנות ה. חיי7 פרסמה חוברת תקנות+המועצה לניסויי7 בבעלי

)National Institute of Health (ב"בארה. 

בי7 ייהליכי מחקר חבתחיי7 +מכוני המחקר והמפעלי7 שהצהירו על שימוש בבעלי, כל מוסדות הלימוד

משמשת מבקרת ומאשרת מתקני7 ותנאי החזקה , וטרינרית בהכשרתה, עצהונציגת המ. לעמוד בתקנות

 .מטע7 המועצה
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יסויי7 נחיי7 ל+רמי רחמימוב מתנגד להצעת החוק המבקשת להגביל את הניסויי7 בבעלי' רופפ

 :עיות שההצעה עלולה לגרו7בני שוא מציי;  ה2.בלבד מיועדי7 להצלת חיי אד7ה

י7 עשור עתל(ני7 שב רלי6 מחקרי הרוש דהצלת חיי אד7 ל ישרי;מיסוי המכוו; בנדי לבנות כ !

, בנת התהליכי7 הבסיסיי7הנועדו לשלבי המחקר שלי ב. המורכב משלבי למידה ומחקר) ויותר

 .יי אד7חנועד להציל שלשלבי7 מתקדמי7 של מחקר  אפשר להגיע+יא

 חיי ילהצלדו עחיי7 שלא נו+הכרוכי7 בניסויי7 בבעלי יש מחקרי7 רבי7 בעלי חשיבות עצומה !

ד7 שהחלו א+ניבאת מאור עיניה7 של יל הצללמשל , אלא לרפא אות7 ולהקל עליה7 אד7

 .ומי7 במערכת העצבי7מעלי בבל7 של ילדי7 סת אאו להקל , להתעוור

 

 תמונת מצב: חיי98יסויי8 בבעלינ .2

 :ל רשות בתי החיות"מנכ, ר רוני קלמ;"פי ד+לע

נעשי7 בתרבית  30%+כ, חיי7+ב ניסויי7 בבעליובשיל עשי7נ מהמחקרי7 הרפואיי7 30%+כ !

 .ד7א+בבני 40%+כותאי7 

עופות , חיות מעבדה כמו מכרסמי7בעשי7 נחיי7 + מהמחקרי7 שנעשי7 בסיוע בעלי93%+יותר מ !

 1%+ורק פחות מ, כבשי7 וחזירי7, עזי7, פרות, חיות כמו ארנבותבעשי7 נ 6%+כ. וצפרדעי7

  .כלבי7וחיות כמו קופי7 בלית בררה בנעשי7 

,  בספורט הציד2.6%, כי מזו;ור מומתי7 לצ96.5% � כי האד7ורלצ מומתי7ההחיי7 +מבעלי !

 . לצור6 מחקר ולימוד0.3% + לש7 פרוות7 ו0.2%, חיי7+ במקלטי צער בעלי0.4%

 

ענייני  ל הוועדהתמסר בישיב, חיי7+ר היוצא של המועצה לניסויי7 בבעלי"היו, רמי רחמימוב' פרופ

 על מספר החיות 7נתוני )ישיבת הוועדה �להל;  (1999 בנובמבר 16+בנסת כ טכנולוגי של החמחקר ופיתו

; )עכברי7 וחולדות(מכרסמי7  134,660: 1998+2000בשני7  שהמועצה נתנה אישור לעשות בה7 ניסויי7

 20;  איילי257;  כלבי2737; חזירי7 344 ; עופות150;  דגי7507; )צפרדעי7 וקרפדות(חיי7 + דו720

 . עזי57;  קופי127; כבשי7

, חיי7+ אישורי7 לניסויי7 בבעלי937 ניתנו 2001בשנת :  נמסרו נתוני7 האלה2001+2002על השני7 

  3. אישורי1,5257 ניתנו 2002ובשנת 

מכמה , החיי7 ששימשו לניסויי7 בפועל+יש לציי; כי מספר האישורי7 אינו אינדיקציה למספר בעלי

, מדובר באישור עקרוני לניסוי, שנית; חיי7+ משמשי7 בדר6 כלל כמה בעלייבכל ניסו, ראשית: סיבות

הניסוי עשוי , א7 לא נמצא מימו;. ואחריו החוקר צרי6 לפנות לקרנות כדי לגייס כס> למימו; הניסוי

שכ; בדר6 כלל קרנות המחקר מעבירות כספי7 מספטמבר או מאוקטובר שאחרי , להתבטל או להידחות

לכ; דרושי7 נתוני7 ג7 . בכל שנה נערכי7 ג7 ניסויי7 שאושרו בשני7 קודמות, לישיתש; אישור ההקצבה

 . החיי7 ששימשו לניסויי7+על מספר בעלי

                                                 
 .2001בדצמבר  2, טלפו; יחת ש2
 .2003 ביולי 13, מכתב, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"סגנית יו, זלינה ב; גרשו; 3
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חיי7 למחקר בארצות אירופיות שאוכלוסיית; דומה +טבלה שלהל; מציגה את השימוש בפועל בבעליה

 כפי שדווח 2002+ ו2001ני7 שוכ; בישראל ב,  לפי דיווחיה;2001בגודלה לאוכלוסיית ישראל בשנת 

 4:חיי7+למועצה לאישור ניסויי7 בבעלי

שראל י 2002ישראל 

2001 
 לגיהב נמרקד וו;י ינלנדפ כיה'צ וויי=ש וודיהש

289,827 263,169 269,710 446,654 233,994 642,704 9,686 358,068 655,217 

 

 5:חיי7 גדולי7+לה הנתוני7 שנמסרו בעניי; השימוש בבעליא

ראל יש
2002 

שראל י

2001 
  לגיהב נמרקד וו;י ינלנדפ כיה'צ וודיהש וויי=ש

 קר וצא;ב 714 825 209 151 620 439 3,200 798 805

 זירח 4,079 7,420 65 1,702 2,122 2,058 1,157 383 523

 תולח 75 7 + + 40 402 336 67 64

 לבכ 1,036 287 2 57 202 547 2,043 270 128

וס וחמורס 102 80 6 75 189 56 83 6 11

 ו>ק 710 + + + 92 77 512 20 25

 כ"הס 6,716 8,619 282 1,985 3,625 3,639 7,331 1,526 1,556

 6:חיי7 לניסויי7 בישראל לפי מגזרי7+טבלה שלהל; מציגה את השימוש בפועל בבעליה

2002 2001 2000 1999  

קדמיהא + 174,513 196,149 199,565

 עשייהת + 66,576  67,020

 כ"הס 269,934 241,089 263,169 289,827

 

                                                 
 .2003 ביולי 13, מכתב, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"סגנית יו, זלינה ב; גרשו; 4
 .2003ביולי  13, מכתב, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"סגנית יו, זלינה ב; גרשו; 5
 .2003 ביולי 13, מכתב, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"סגנית יו, זלינה ב; גרשו; 6
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 20+יווח מדומציגי7 , נתוני7 אלה חלקיי7 בלבד, "החופש לחיות"ר עמותת "יו, ענת רפואה' בגלדברי 

נתוני7 אלה אינ7 .  מוסדות מאושרי557מתו6  בלבד חיי7+יסויי7 בבעלינשיית עמוסדות מאושרי7 ל

וטוענת שהדיווחי7 כוללי7 את כל , המועצה דוחה טענה זאת 7.חו;טערכת הבימניסויי7 בהכוללי7 את 

שאינה חייבת , למעט מערכת הביטחו;, ) מוסדות40 +למעלה מ( המוסדות העורכי7 ניסויי7 בבעלי חיי7 

 .פי החוק+בדיווח למועצה על

 

 חיי98יסויי8 בבעלינסוגיית הבמדת משרדי הממשלה ע .3

  8הווטרינריי8  מינהל השירותי�8 שרד החקלאותממדת ע .3.1

י הניסויי7 כבטיח הנועדו ל, �1994ד"התשנ, )חיי7+ניסויי7 בבעלי (יי7ח+ לחוק צער בעלי8+10עיפי7 ס

אי; מקו7 לשנות את החוק הקיי7 . בל מיותרסלא יגרמו לחיות ולמטרות ראויות  עשויחיי7 י+בבעלי

 שמטרת7 לשפר את בריאות 7חיי+7 בבעליייאי; לפסול ניסו, כמו כ;. אכיפה נאותה בטיחהאול7 יש ל

אי אפשר לאשר א6 ורק ניסויי7 שנועדו ו, כי הוראהורצליסויי7 נג7  7המוכו, החיי7+האד7 ובעלי

  .כיוו; שמדובר במצב מוגבל מדי שלא נות; מענה לכל הצרכי7, ישירות להציל חיי7

 

 מדת המשרד לאיכות הסביבהע .3.2

מדובר בנושא בעייתי המחייב , הכות הסביביי מר זוהר שקלי7 מהלשכה המשפטית של המשרד לאפ+לע

+כ6 שכל אישור הניסויי7 בבעלי"נמסר כי עמדת המשרד היא שיש לשנות את החוק הקיי7 . טיפול שורש

 מועצהבנאמר כי המשרד שוקל לבטל את חברותו  על כ6 נוס>". נגיש וקפדני ביותר, חיי7 יהיה פתוח

   9." אינה מקובלת על המשרדתודר6 קבלת ההחלטו מועצהההיות ואופ; עבודת "

טוע; כי , המשמש נציג המשרד במועצה, חיי7 במשרד לאיכות הסביבה+הממונה על בעלי, מר צחי דות;

     10 .המועצה מתפקדת היטב, יקורת על ענייני7 מסוימי7הבעל א> 

 

 התרבות והספורט, מדת משרד המדעע .3.3

, לדעת המשרד. תנגד להצעות התיקו; לחוקמהמשרד , המדענית הראשית, ירו;+חגית מסר' דברי פרופל

ל מש6 החיי7 עהצלת חיי7 לבי; מה שמשפיע לישרי; מ מחקרית קשה להפריד בי; מה שמוביל ביהבראי

                                                 
 .2000דצמבר , "2000 נתוני7 לשנת �חיי7 בישראל +יסויי7 בבעלינ"נושא במכתב ', פואה ע ר7
בת מנהל השירותי7 ווכ; תג, 2001 בנובמבר 18, ר הכנסת מר אברה7 בורג"כ אית; כבל ליו"תשובה למכתב של ח 8

 .  2001 ביולי 22, חיי7+הווטרינריי7 להצעת חוק צער בעלי
וכ; תגובת מנהל השירותי7 , 2001 בנובמבר 18, ר הכנסת מר אברה7 בורג"כ אית; כבל ליו"תשובה למכתב של ח 9

 . 2001 ביולי 22, חיי7+הווטרינריי7 להצעת חוק צער בעלי
 .2001 בדצמבר 2, שיחת טלפו;,  במשרד לאיכות הסביבה7חיי+הממונה על בעלי, מר צחי דות; 10



 

 

 
 
 
 

 7מתו6  7מוד ע

 ג" תשסזז בתמו"ט  2003ביולי  16
  מסמ3 עדכו0 �יסויי- בבעלי חיי- נ

עלולה להשפיע על היכולת להציל חיי אד7 בטווח  תאעשיית אבחנה שכז, לכ;. בטווח ארו6וקיפי; בע

 .הארו6

 מדת משרד הבריאותע .3.4

להתנהגות  וחלטותמשימוש בתרביות תאי7 אי; אפשרות לספק תשובות הדע ויצטברות ההמרות ל

אי; , כמו כ;. חיי7+בלי ניסויי7 בבעלי שפעת תרופות על המערכת המסובכת של הגו>להגורמי7 מזהמי7 ו

של הצור6 למזער את הסבל לבעלי   סתייגותההע7 , לכ;. ושלמת של גו> חי מאפשרות לערו6 הדמיה

לטובת המי;  י7שחיי7 בניסויי7 הנע+יש להוסי> ולהשתמש בבעלי ,7 מחייבי7יהחיי7 ולהקפיד על כלל

 .  האנושי

לאומיי7 מחמירי7 +קני7 בי;תומדי7 בעיקוח וטרינרי ובפחיי7 והשימוש בה7 נעשי7 +אחזקת בעלי

וצדק א7 הוא עשוי להביא תועלת משמעותית למשב יחהשימוש בחיות במחקר מדעי יכול לה. ביותר

נקטו כל הצעדי7 הסבירי7 כדי להפחית את הסבל נ7 אאת המחקר ו שותע; דר6 חלופית ליא7 א, לחברה

 .וחות של החיותנ+יהאו

 

 11תועלת לאד8 בניסויי8 בבעלי חיי8ה .3.5

 צלת חיי אד8ה .3.5.1

לטיפול  ותהליכי7 רפואיי7 מצילי חיי7 יתוח ניתוחי חירו7פ, )למשל נגד סרט;(ידי פיתוח תרופות +לע

 .כלל  קשות שבעבר לא היו ניתנות לריפויתגיעות טראומה ובמחלופב

 צלת חיי פעוטותה .3.5.2

 .ת מקרי המוות סמו6 ללידהאחיתו במידה ניכרת פרפואיות שה וקבלת תובנות שיטות חפיתוידי +לע

 ארכת חיי8ה .3.5.3

י; השאר בהמתבטאת , חיי7 יש התקדמות משמעותית בנושא+משלבי7 ניסויי7 בבעליהמחקרי7 לודות ה

השתלות איברי7 מבעלי (ובהשתלות איברי7  אבק במחלות זקנהבמ, נתורי7בצ, יתוחי מעק> לבביבנ

 .)כליות ולבלבי7, חיי7 דוגמת מסתמי7 מלבבות חזיר

 יפור איכות החיי8ש .3.5.4

, מחלות כליה, CF, ולי סוכרתל חהשתפרה איכות חייה7 ש ודות לפיתוח שיטות רפואיות ותרופותה

 .פסוריאזיס ועוד מחלות רבות, גלאוקומה

  רעב עולמיתניעמ .3.5.5

 .עשרת תוצרת החלב של פרותהכגו;  ידי פיתוחי7 תזונתיי7 בפקולטות חקלאיות+לע

                                                 
 .ל רשות בתי החיות"מנכ, ר רוני קלמ;"ד 11
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 ניעת מגיפות ומחלותמ .3.5.6

) צהבת(חלות המועברות מאד7 לאד7 למ, )שיתוק ילדי7 למשל(ידי פיתוח חיסוני7 למחלות ילדות +לע

 ).רקסתאנ(כימית +חלות הנגרמות במלחמה ביולוגיתלמו) כלבת(לאד7  חיי7+עליבומ

 

   12חיי98מדת הגופי8 המתנגדי8 לניסויי8 בבעליע .4

האגודה "בה7 ו, חיי7+ניסויי7 בבעליהל שמצו7 לצגופי7 הפועלי7 להפסקה או  מהכמדינת ישראל יש ב

". תנו לחיות לחיות"ו" אנונימוס", "העמותה למע; מדע מוסרי", "חיי7+הישראלית נגד ניסויי7 בבעלי

 : לתלגופי7 אלה מציגי7 עמדה  הכו

 . לניסויי7 לופותחעמי7 רבות יש פ, לטענת7. חיי7+לילה עקרונית של הניסויי7 בבעליש !

חיי7 במשרד הבריאות ועל כלל מערכת +ביקורת קשה על תפקוד המועצה לניסויי7 בבעלי !

 .הפיקוח הקיימת היו7

 .בפרט אחרונה בטלוויזיהל; הסוג שהוצג מלל ולהפסקת ניסויי7 בכדרישה לשינויי7 במערכת זו  !

רישה לשינוי החוקי7 הקיימי7 כדי לצמצ7 את הניסויי7 ולהגביר את הפיקוח על המוסדות ד !

 .וגעי7 בדברנה

 

 יקורות על המצב הקיי8ב .5

 :חיי7+לניסויי7 בבעלי מועצההיקורות על תפקוד ב

 קציבי8בתחסור במשאבי8 ומ .5.1

חסור מש יש, ריאותבהמדענית הראשית במשרד ה, ברכה ברגר' ענה פרופטשיבת הוועדה בכנסת בי

ברגר ' פרופ. בר מחייב עבודה שהיא בחלקה התנדבותיתדהו, קציבי7 לעבודת המועצהבתבתקני7 ו

שיש ... שזה מקשה מאוד על התפקוד של משרד הבריאות"היות , ביקשה את עזרת7 של חברי הכנסת

 13."חוק שלא תוקצב

, י7 ובאמצעות7 לממ; את הפיקוחיחוק מאפשר להטיל אגרות על ניסוהמנ7 א, טענת חברי7 במועצהל

 14 .יקולי תקציב מגבילי7 את הפיקוחששלמרות טענתו , תאלא להטיל אגרה כזשחר בר המועצה "וי6 א

 כיפת החוק ופיקוחא .5.2

" ועדות פנימיות"ידי +רוב הפיקוח נעשה עלשכיוו; מכי  7ינועחיי7 ט+ופי7 המתנגדי7 לניסויי7 בבעליג

ועד כה , ל חצי שנהבכוח דמועצה לועדות אלה שולחות  15. משמעותיחיקופמנעת אפשרות של נ, במוסדות

                                                 
, מנשה' א; )בלי תארי6" ('אושר כחוק'הניסוי ", אשלגי' ח; 2001 בנובמבר 29, כ יוסי שריד"מכתב לחה, מנשה' א: מתו6 12

 . 2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"לחה מכתב, רייז+סלעי' א; 2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה
 .1999 בנובמבר 16, שיבה הוועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי של הכנסתי 13
 .2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה, מנשה ואחרי7' א 14
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 לעמועצה הטע; מר אשלגי כי אי; כל פיקוח של  על כ6 נוס> 16.טר7 דווח על פסילה של ניסוי כלשהו

בו ועדה פנימית , כי מדובר בתהלי6 מורכב, מועצה טוענת בתגובה ה17.יסויי7 הנעשי7 במערכת הביטחו;נ

, ורק לאחר מכ; ההצעה נשלחת למועצה, לאחר שהוכנסו בה7 שינויי7 בעת הצור6 מאשרת את הניסויי7

, במילי7 אחרות. אשר מוודאת כי הניסוי והאישור עומדי7 בקריטריוני7 ודורשת שינויי7 במידת הצור6

ה7 מעבירי7 לאישורה רק ניסויי7 , כיוו; שהוועדות הפנימיות מחוייבות לקריטריוני7 שקבעה המועצה

ללא , והניסויי7 שלא עומדי7 בקריטריוני7 נפסלי7 עוד בשלב מוקד7 יותר,  בקריטריוני7שעומדי7

 .צור6 בהתערבות המועצה

רחמימוב כי מעול7 לא הוצגו לפניו פרטי7 או תלונות על ' אמר פרופ בישיבת הוועדה בכנסת 1999שנת ב

  18.על החוק תועביר

מועצה אי; די מידע לכי  ,שית במשרד הבריאותאהמדענית הר, ברכה ברגר' ענה פרופטשיבת הוועדה יב

. בה7 עשי7נחיי7 ה+על ניסויי7 בבעלי 7יינ7 מדווחא; יש מוסדות ששכעושי7 ניסויי7 המוסדות מ

, אז רק התחילה המועצה בבניית מנגנו; הפיקוח, המועצה טוענת כי דברי7 אלו היו נכוני7 בעת אמירת7

ואי; ניסויי7 לא , )למעט מערכת הביטחו; כאמור(דות סאול7 כיו7 מנגנו; הפיקוח מקי> את כל המו

 .מדווחי7

 רכב המועצה המרכזית והוועדות הפנימיותה .5.3

 � יסויי7נושי7 עובדי המוסדות העשחברי7 בה;  �עדות הפנימיות הוורכב הטע; כי הרכב המועצה ונ

ענו טבמועצה  חיי7+ליענציגי הארגוני7 למע; ב 19.למניעת דיו; ציבורי בנושאובירות עטיוח לרו7 געשוי ל

ל החלטות בכוכי " מממני7 ותומכי7 בניסויי7, רוב גדול ואוטומטי לנציגי גופי7 המבצעי7"ה בי יש כ

 20.להכאניעי7 מיכרת העדפה ל נמועצהה

 ודיות המידעס .5.4

+ידע הנוגע בשימוש בבעלימשאיות החיוני המועצה ודקיבלו שיו; הגור> יסורמי7 שוני7 יצאו נגד החג

ציגי נלטענת  21.ודיות מונעת דיו; ציבורי ונוגדת את זכות הציבור לדעתהס.  בישראלרחיי7 במחק

 והפרת הסודיות היא, מועצה היא שהחליטה שדיוניה סודיי7 ה22,מועצהבחיי7 +הארגוני7 למע; בעלי

  23.עילה להדחה מהמועצה וא> לעונשי מאסר

 קנות וכללי8ת .5.5

                                                                                                                                                      
י כ) 1999בנובמבר  16(ענה בישיבת הוועדה בכנסת ט, "חיי7+האגודה הישראלית נגד ניסויי7 בבעלי"איטה שטיי; מ גברת ה15

 . רשות7 כדי לחסו6 משאבי7 כספיי7ת שבקסימלי את החיומיצול נמדעני7 ינסו לנצל 
מנשה ' א; )בלי תארי6" ('אושר כחוק'הניסוי ", אשלגי' ח; 2001 בנובמבר 29, כ יוסי שריד"מכתב לחה, מנשה' א: תו6מ16

 .2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה, ואחרי7
 ).בלי תארי6" ('אושר כחוק'הניסוי ", יאשלג' ח 17
 .1999 בנובמבר 16, בישיבת הוועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי של הכנסת 18
" חיי7+אגודה נגד ניסויי7 בבעליה"נציג , ר דרור סלעימדברי ; 2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה, רייז+סלעי' א 19
 .ישיבת הוועדה בכנסתב, "נונימוסא"נציג , ולפסו;ווסי יר מו

 .2001 בדצמבר 2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה, מנשה ואחרי7' א 20
, מאירוב' וכ; ק. ,1999 בנובמבר 16, בישיבה הוועדה בכנסת, "חיי7+בעליבאגודה נגד ניסויי7 ה"נציג , מר דרור סלעי טענת ל21

 .2001 בדצמבר 3, נייר עמדה
 .2001 בדצמבר 2, רלבוכ זבולו; א"מכתב לחה, מנשה ואחרי7' א 22
 ).בלי תארי6" ('אושר כחוק'הניסוי ", אשלגי' ראה ג7 ח 23
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שהחוק הדגיש את החשיבות של  פי+על+>אי כ, "ונימוסנא"נציג , שיבת הוועדה טע; מר יוסי וולפסו;בי

ינ7 אלה או, ב"אומצו רק כללי7 הנהוגי7 בארה, חיי7+קביעת כללי7 למת; היתר של ניסויי7 בבעלי

, רק לאחרונה 25,חיי7 במועצה+טענת נציגי הארגוני7 למע; בעלי ל24.מתאימי7 בהכרח למצב באר=

צי ובק, לטענת7. חיי7+קנות בנושא ניסויי7 בבעליתנקבעו , = בנושא"בעקבות עתירה שהוגשה לבג

  .החיי7 ויש בה7 פגמי7 רבי7+בעלילינ7 מיטיבי7 ע7 אתקנות אלה 

 יווחד .5.6

נתוני7 , שנה החולפתבעשו ניסויי7 שנת המוסדות לדווח על אשהחוק מחייב  >אטע; שנ הוועדה תישיבב

יש לציי; כי בשני7 האחרונות  26.צהעמועברי7 למו ;כלא ידוע א7 ה7 א, לפיכ6. רסמי7תפמ ינ7אכאלה 

ולפיכ6 נראה שביקורת זאת היתה נכונה בתחילת , הועברו לכנסת כל הנתוני7 הקיימי7 על ניסויי7

 .אול7 אינה רלבנטית יותר, עבודה המועצה

 יו8 על אנשי מדעא .5.7

. קרי7חחוקרי7 ומ גדנהפגנות ול החוקרי7 ערמי רחמימוב כי היו איומי7 ' ע; פרופטוועדה הישיבה ב

טענה כי אי; בכוונת הארגוני7 " חיי7+אגודה הישראלית נגד ניסויי7 בבעליה"רייס מ+איילת סלעי' הגב

  .במסגרת החוק תועשנעולות פמדע; או חוקר וכי כל ה ו7שהמתנגדי7 לניסויי7 לפגוע ב

 חיי98ימוש בחלופות לניסויי8 בבעליש .6

 :פותוחיי7 מפורטי7 סוגי חל+דוח המועצה לניסויי7 בבעליב

 .קמותברחיי7 לש7 שימוש בתאי7 ו+המתת בעל משלל: לופה חלקיתח

 .אי7 ורקמות הגדלי7 בתרביתתובמקומו משמשי7  חיי7 כלל+אי; משתמשי7 בבעל: חלופה מלאה

 .שימוש במספר קט; יותר של חיות והפעלת שיטות סטטיסטיות: הפחתת כמות

שטר7 נמצאו  וועדההישיבה בע; ט, יי7 חליעניסויי7 בבלועצה מר היוצא של ה"היו, רחמימוב' פרופ

ר אנדרה "ד. חלופות בעשדנה בישיבותיה בכ מועצהשה> א, חיי7+ניסויי7 בבעלילוסכמות מחלופות 

ב "טע; באותה ישיבה כי באירופה ובארה, יי7ח+לניסויי7 בבעלי מועצההחבר ו" חנ"ל "מנכ, מנשה

+ר זלינה ב;"ד. 7ייימוש באיברי7 מבית מטבחשיטות חלופיות כגו; שימוש בתרביות תאי7 ושופעלות מ

חלופות בשתמשי7 מגרשו; מלשכת המדע; הראשי במשרד הבריאות טענה באותה ישיבה שכיו7 

 ".כשהחוקר חושב שזו המערכת הניסויית המתאימה ביותר"

 

 וגמאות לחקיקה במדינות שונותד .7

                                                 
לאמ= את הכללי7 המחמירי7 הנהוגי7 ט חלשהו, המפקחת בוועדה ווטרינריתה, ר ססלר"ד בישיבת הוועדה בכנסת טענה 24

 ".את הגלגל המציאללא "ב ו"בארה
 .2001 ר בדצמב2, כ זבולו; אורלב"מכתב לחה, מנשה ואחרי7' א 25
 ".נונימוסא "ציגנ, טענת מר יוסי וולפסו; ל26
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  27יאיחוד האירופה .7.1

 חיות בעלות חוליות לצור6 עלה האירופית להגנה נהאמ" על 1986+מדינות החברות באיחוד חתמו בה

לצמצ7 את מספר  ועדהנהאמנה . 1991+האמנה נכנסה לתוק> ב. "ניסויי7 ושימושי7 מדעיי7 אחרי7

 שותעא ל שלחתומי7 עליהההאמנה מעודדת את . הניסויי7 ואת מספר החיות המשמשות לניסויי7

אמצעות בחיות לניסוי חייבות להיבחר . יותופ חליעודדת שיטות ניסומו, רירהבאשר אי; כניסויי7 אלא 

 .  כל האפשרכסבל ; ולמנוע מה; לדאוג לה שיו, בוססי7ומרורי7 בקריטריוני7 

 28רפתצ .7.2

התקבלו בכינוס  שמשלבת את ההוראות האירופיות) 1987+1988מהשני7 (חקיקה הקיימת בצרפת ה

התקנות . ויי7 ולצרכי7 מדעיי7 אחרי7ס להגנה על בעלי חוליות המשמשי7 לני1985+האיחוד האירופי ב

חקיקה ה. יסויי7 רק לאחר פרסו7 הצדקה לניסוי בכתבנותר לעשות מ. עלי חוליותעל בק רלות ח

 :להאיבטי7 ההוסקת בעהחקיקה . חיי7ה+ישל בעל7 מצו7 סבלצמתייחסת במפורש ל

חו7 המחקר תמינימו7 של השכלה ב, בעל רשיו; אישי(חיי7 +מי מותר לערו6 ניסויי7 בבעליל !

 ).לי6 ניתוחיהמי שנדרש לעשות לוהכשרה מתאימה 

 . החיי7+עלישל בהצוות המאייש אות7 ומתקני הכליאה , הניסויי7 עשויה7 ישבסוג המתקני7  !

 29נגליהא .7.3

. 1986משנת  Animals (Scientific Procedures) Act +חיי7 באנגליה כפופי7 לחוק ה+יסויי7 בבעלינ

פשרות להמש6 א6 לתת כו6 תבוהחיי7 המיועדי7 לניסויי7 +מחיית7 של בעלי החוק נועד לשמור על תנאי

חשבי7 למחמירי7 נובע קחוק האנגלי שההכללי7 והתקנות . חיי7+7 חשובי7 בבעליייניסויי7 רפוא

המחיר של הסבל הפוטנציאלי : בליבתו של החוק האנגלי עומד ניתוח של עלות מול תועלת. ביותר בעול7

שות יעניתוח זה חייב לה. ניסוי חייב להישקל מול התועלת הפוטנציאלית של המחקרה קבעיי7  חבעלל ש

 .      חיי7+יסויי7 בבעלינכרו6 בהל פרויקט מחקרי כפעלת הלפני 

מוסדות או ארגוני7 בעלי , מכוני מחקר(ערכו הניסויי7 ייה7 שבוג המתקני7 סוסק בעהחוק האנגלי 

אנשי7 בעלי הכשרה  יבידרויקט מאושר ופשות במסגרת יעה7 חייבי7 להשקובע ו, מצעי7 מתאימי7א

 סבל יקוטנציאל תוצאות המחקר חשוב מספיק להצדפאשר כאישורי7 לניסויי7 ניתני7 רק . לכ6 ;וורשי

כאשר וחיי7 +עליבאינ; דורשות שימוש בששות בשיטות יעמחקר לא יכול לההאשר כ, החיי7+עליבל ש

+יאחתולי7 או קופי7 ייעשה רק כאשר , שימוש בכלבי7. ירהחיי7 המשמשי7 לניסוי מזע+מספר בעלי

שככי מאמצעות בהחיי7 יצומצ7 למינימו7 +כל סבל או כאב לבעלי. חיי7 אחרי7+להשתמש בבעלי אפשר

, כשרה הולמתההיות בלעי לכנאי7 המשתתפי7 בניסוי הטוקרי7 וחהעל . כאבי7 או חומרי הרדמה

 . יקוח הדוקפוהי7 נתוני7 בשהחיי7 +ה7 בעלישבקני7 תמה. ומתקני הניסוי צריכי7 להיות הולמי7

בכ6 החמירה אנגליה . בחינת ניסויי7 ג7 ברמה המקומית תודורשהתקבלו תקנות  ה1999+ב ,על כ6 נוס>

אמצעות בשאר העול7 הסדרה של ניסויי7 נעשית בוועדות אתיקה מקומיות או ב: יותר ממדינות אחרות

                                                 
 http://conventions. Coe.int/treaty/en/Summaries/Html/123.htm , אתר של 27
 http://www.ebra.org/regulate/french.html, אתר של 28
 http://www.homeoffice.gov.uk/ccpd/aps.htm, אתר של 29
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נגליה היא המדינה היחידה שמחייבת פעילות של שתי או, יית של השלטו; המרכזרוטקיקה סטטוח

 .המערכות במקביל

 30ב"רהא .7.4

 Public Law+ו The Animal Welfare Act of 1970ובה7 , מה חוקי7 ותיקוני חוקי7 עוסקי7 בנושאכ

89-544 Act of August 24, 1966 .7מוגדרי7 מתקני7 , בחוקי7 אלה נמנות החיות המותרות לניסויי

החוקר  "מו כ;כ. החיי7+עליבונקבע שיש לצמצ7 את סבל7 של , החיי7+עליב של הליאלכו לניסויי7

 . חיי7+יסוי בבעללנבדוק חלופות לייב ח" הראשי

למעט מקרי7 מיוחדי7 המצויני7 , אחד יי7ח+יותר מניסוי מרכזי אחד על בעל ותשהחוק קובע כי אי; לע

 Institutional Animal(חיי7 +ימוש בבעליולשעדה ממוסדת לטיפול ויש להקי7 שהחוק קובע . בחוק
Care and Use Committee (החוק  על כ6 נוס>. חומי אחריותהתת ארכבה והת א, מגדיר את תפקידיהו

, כשיר עובדי7הה הלאומית לחקלאות כדי לסייע לכפופי7 לחוק לייירות מידע בספרשובע שיש להקי7 ק

על מידע  בלקיי7 ולח+יות לניסויי7 בבעליופרכי7 חלדפש לח, נע מחזרה לא מכוונת על ניסויי7הימל

 . החיי7+של בעלי רכי7 להפחתת הכאב והסבלד

 

חיי7 במדינות בעול7 עולה כי מדינות רבות +יסויי7 בבעלינקשורה בהקיקה חו של הזקירה ראשונית מס

י אישור נההסדרה נעשית באמצעות יצירת מנגנו. חיי7+חוקקו חוקי7 שמטרת7 להסדיר ניסויי7 בבעלי

על , יסויי7נעושי7 העל האנשי7 , יסויי7נושי7 עעל המוסדות אשר ) חמורי7 יותר או פחות(ופיקוח 

חוקי7 מדגישי7 את הוב ר. החיי7+ה7 כלואי7 בעלישבה7 נערכי7 הניסויי7 ועל המתקני7 שבהמתקני7 

י; חלופות שאודא ווקובעי7 כי על החוקר ל נער6 עליו ניסוישההחיי7 +החובה למזער את הסבל של בעל

 . החיי7+כמו כ; חלק מהחוקי7 מתייחסי7 לסוגי7 מסוימי7 של בעלי. לניסוי

 . או אוסרת אות8 מכול וכול א נמצאה חקיקה המגבילה את הניסויי8 הרפואיי8 לפי מטרת הניסויל

                                                 
 http://www.nal.usda.gov/awic/legislat/usdaleg1.htm, אתר של 30
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 מקורות

 .ללא תארי6, "'ושר כחוקא'ניסוי ה"', שלגי חא

 .2001 בדצמבר 3, מכתב', לאוש מב

 .2003 ביולי 13, מכתב, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"סגנית יו', שו; זרב; ג

 .1999דצמבר , י; וחשבו;ד, חיי7+מועצה לניסויי7 בבעליה

 .2001בדצמבר  2, כ אורלב"מכתב לח', מנשה א

 .2001בנובמבר  29, כ שריד"מכתב לח' מנשה א

 .2001בדצמבר  3, ר עמדהיינ, חיי7+האגודה הישראלית נגד ניסויי7 בבעלי', אירוב קמ

 . 2001 ביוני 22, כתב לשר החקלאותמ', יר ענ

 .2001בדצמבר  2, כ אורלב"מכתב לח', רייז א+סלעי

 . 1999 בנובמבר 16, 17' רוטוקול מספ, הוועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי בכנסת

ע שהוגש לוועדה לענייני קנייר ר ?חיי7+א7 קידו7 המחקר והפיתוח מצדיק ניסויי7 בבעליה', קראוס נ

 . 1999בנובמבר  15, המכו; הישראלי לדמוקרטיה,  מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

 .2001דצמבר , מכתב', רפואה ע

 

 תרי אינטרנטא

 :ידע בנושא אמנת האיחוד האירופימ

 http://conventions. Coe.int/treaty/en/Summaries/Html/123.htm 

 , אתר משרד הפני7 של אנגליה :מידע בנושא חקיקה באנגליה

http://www.homeoffice.gov.uk/ccpd/aps.htm 

 :מידע בנושא חקיקה בצרפת

http://www.ebra.org/regulate/french.html 

 :ב"מידע בנושא חקיקה בארה

http://www.nal.usda.gov/awic/legislat/usdaleg1.htm  

 

 לפו& טת ויחש

 .2001צמבר  בד2, במשרד לאיכות הסביבה חיי7+ה על בעליונממה, חיצות; ד

 .2001צמבר  בד3, פורטהסרבות והת, המדענית הראשית במשרד המדע ,חגית ירו;+מסר

 .2001צמבר  בד2, חיי7+ר המועצה לניסויי7 בבעלי"יו לשעבר, רמי רחמימוב' פרופ


