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 פרוטוקול ישיבת מועצה לניסויים בבעלי חיים 

 2017במאי  17יום רביעי, כ"א באייר התשע"ז, 

 

   : נוכחיםשמות ה

 יו"ר, נציג אקדמיה, מתחום מדעי החיים והרפואה - פרופ' יעקב גופס

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר – ד"ר מישל בלאיש

 סגן דיקן ביה"ס לרפואה, הטכניון – יורם גוטפרויינד  'פרופ

 מנהלת מדעית בכירה, משרד הבריאות – ד"ר יהלומה גת

 לשכה משפטית, משרד הבריאות – ויעו"ד דיאא לבנא

 מזכירת המועצה – ג'ניה לטיצ'בסקיגב' 

 נציג האקדמיה, מתחום מדעי ההתנהגות – פרופ' מיכה לשם

 וטרינרית המועצה – ד"ר דפנה ססלר

 המשפטים תנציגת שר - אייזינגרענבר עו"ד עירין 

 נציג דיקנט של בתי ספר לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון - פרופ' יעקב פולק

 יועץ מדעי  – ד"ר קובי פישר

 נציג ארגון ''נח'', ההתאחדות הישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים – עו"ד אהוד פלג

 הטכנולוגיה ו  מנהל תחום מדעי החיים, משרד המדע – ד"ר יוסי קאליפא

 וטרינרית המועצה – ד"ר אלונה קונובלנקו

 נציג האקדמיה הלאומית למדעים )מדעים מדויקים( – פרופ' גד שני

 נציג המשרד לשירותי דת – הרב אליעזר שנקולבסקי

 

 :חברי המועצה שהתנצלו

 מנהל בית הספר לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית - פרופ' גד בנעט

 ס. יו"ר המועצה, נציגת שר הבריאות – ד"ר זלינה בן גרשון

 המשרד להגנת הסביבהנציגת  – גב' גלי דוידסון

 נציג מדעי הרוח, האקדמיה הלאומית למדעים – ד"ר עתניאל דרור

 וטרינרית, יו"ר המועצה הארצית – ד"ר אורית כהן יעקב

 נציג ארגון ''נח'', ההתאחדות הישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים – מר דרור סלעי

  נציגת משרד החינוך –ר אירית שדה "ד

 נציג התאחדות התעשיינים - דורון שנערד"ר 

 נציג המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל -פרופ' יורם שפירא 
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 17.5.2017 מתאריך המועצה ישיבת החלטות

 
 
 

 15.3.2017ר פרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך אישו .1

 נערך דיון בסעיפים הספציפיים הבאים: טיוטת תקנון המועצה .2
 

 פרוטוקול המועצה: "דסימן י
למשפט "נספח החלטות המועצה. הנספח יפורסם באתר  5סעיף -אושר לשנות את תת –)א( 40סעיף 

 .9סעיף -ולמחוק את תת 2סעיף -אחרי תת 8סעיף -המועצה". אושר להעביר תת
 אושר לאחר הוספת "הגהה טכנית" למשפט הראשון.  –)ב( 40סעיף 
 הוחלט למחוק –)ג( 40סעיף 
 אושר פה אחד – 41סעיף 

      
 ועדת משנה סימן ט"ו:

 אושר פה אחד – 42סעיף 
 אושר פה אחד –ג(-)א 43סעיף 
 אושר פה אחד – 44סעיף 

 
 סימן ט"ז: פרסום, גישה למידע ושמירת מסמכים

 אושר פה אחד –)א( 45סעיף 
אושר לאחר שינוי מונח "וחומרות הסבל" אל "וסיווג דרגות החומרה" והוספת  –)ב( 45סעיף 

 "עילות".  "מטרות המחקר" במקום המילה
 הוצע לנסח מחדש –)ג( 45סעיף 
 אשר פה אחד –)ד( 45סעיף 
אושר לאחר הוספת "בקשה לקבלת היתר לעריכת ניסויים" במקום "בקשת היתר  – 46סעיף 

 מסוימת" ומחיקת המילים "משרד הבריאות"
 

 סימן י"ז: החזר הוצאות 
 על היועץ המשפטי לבדוק את נושא זכויות אש"ל.  – 47סעיף  

 
 למדע ומכון מוסד - להב מחקר מכון מטעם קטנים )כבשים( גירה מעלי עם לעבודה אושר קורס הסמכה .3

 החי. ולמחקר
      .העברית האוניברסיטה מטעם זוחלים עם לעבודה אושר קורס הסמכה    

                          
קורס הסמכה לעבודה עם חדפים מטעם אוניברסיטת תל אביב הוחלט להעביר אל חברי  .4

 להצבעה בדוא"ל. המועצה 
 
 היתרים לקבלת בקשות לדחיית סיבותלבצע סקר בקרב הוועדות המוסדיות בנושא: "הוחלט  .5

 ". חיים בבעלי ניסויים לעריכת
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 :ישיבת המועצה פרוטוקול

 

אני מאוד מעריך שאנשים באים לישיבות הנוספות מעבר לשלוש  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הישיבות שמחויבים אליהם. כמובן המטרה היא שנוכל לסיים 

את הנושא של התקנון כמה שיותר מהר. אבל מלבד התקנון יש 

גם דברים נוספים שיש להם חשיבות. אז בגלל זה היום אני רוצה 

 .דיווח של קובישנחלק את הישיבה לשניים. אנחנו נתחיל עם ה

אנחנו נתחיל עם הדיווח, אחרי שנאשר את הפרוטוקול נתחיל עם 

כמה שנצטרך, עד שעה  בעלי חייםהדיווח של קובי על הניסויים ב

 חמש, ואם פחות אז פחות, ואז נחזור חזרה לתקנון. 

 ?password-וה username-אתה יכול רק להזכיר מה ה עו"ד אהוד פלג :

 .ABC123 : לטיצ'בסקיגב' ג'ניה 

 גדול או קטן? ABC פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 גדול, היום חידשתי את זה.  ABC : לטיצ'בסקיגב' ג'ניה 

אוקיי, אז האם יש למישהו הערות לפרוטוקול? אם לא אז אנחנו  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 נאשר אותו, פעם קודמת.

 של התקנון או עכשיו? ההערות שמתייחסות לתקנון יגיעו בחלק עו"ד אהוד פלג :

 בתקנון, בתקנון כן. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 .)מדברים ברקע(ABC123אגב, לא עובד  עו"ד אהוד פלג :

אוקיי, אז האם הפרוטוקול מאושר? אין מתנגדים? אין תוספות,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

טוב, אז הפרוטוקול מאושר פה אחד. אני אבקש מקובי שידווח 

. ואני רוצה 2016בבעלי חיים למחקר, שנת הפעילות  על שימוש

באמת להדגיש את העבודה הרבה שקובי עשה כדי ללקט את 

לסדר אותה ולהציג אותה בפנינו, זה לא דבר  ,האינפורמציה

טריוויאלי, זה לא דבר פשוט וזה חלק מאוד חשוב מפעילות 

 המועצה ולכן מקדישים לזה זמן עכשיו. אז קובי בבקשה.

תה דמות יאני אתחיל שאני לא עשיתי הכל לבד, ג'ניה מאוד הי : קובי פישרד"ר 

דומיננטית בתהליך הזה, ובלעדיה לא היינו בשלב הזה עכשיו. 

עכשיו, אני הכנתי איזשהו סיכום קצר לריכוז של הפעילות בבעלי 

חיים בשנה החולפת, וכמובן שהנתונים והטבלאות הם הולכים 

 ד הבריאות. להתפרס היום באתר של משר

אז ככה, לגבי נתוני השימוש בבעלי חיים למטרות המחקר בשנת  

רובם המכריע של המחקרים בבעלי חיים לשנת  :2016הפעילות 
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בוצע בשלוש קבוצות בעלי חיים עיקריות, אשר  2016הפעילות 

מכלל בעלי החיים במחקר, שהוא סך כולל  98.87%ביחד היוו 

המכרסמים שזה בעיקר עכברים בעלי חיים. קבוצת  507,018של 

תה הקבוצה הגדולה של בעלי חיים ששימשו יוחולדות הי

מכלל בעלי החיים. קבוצת בעלי חיים  58.95%למחקר, והיוותה 

וקבוצת העופות  35.55%היוותה  דגיםבעלי דם קר שזה בעיקר 

 נוספים. 4.37%שזה בעיקר תרנגולות היוותה 

ם בוצעו בשאר מיני בעלי המחקרין עשיריות בלבד מ 13-ואחוז  

חיים, וכפי שאמרתי נתונים מפורטים עבור כלל מיני בעלי החיים 

 ששימשו למחקר נמצאים בטבלאות. 

 כמה קופים עשו? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 תכף אני אגמור ואני אענה על כל שאלה. ד"ר קובי פישר :

 )מדברים ברקע( 

 להמשיך.אוקיי, אפשר  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

חלה עלייה בשימוש הכולל בבעלי  2015בהשוואה לשנת הפעילות  ד"ר קובי פישר :

פרטים לערך. רובה ככולה נובע בעלייה בשימוש  170,000-חיים ב

פרטים ביחס לשנה  167,000-בדגים למחקר, שהראה עלייה של כ

הקודמת. לגבי שאר מיני בעלי החיים, השימוש דמה בעיקרו לזה 

הקודמת והשינויים היו מינוריים. המחקרים בבעלי שהיה בשנה 

היתרים פעילים,  3,135בוצעו מתוקפם של  2016חיים בשנת 

מהמחקרים שימשו  44.9%הסתיימו,  23%שהם  731מתוכם 

לקידום המחקר  44.9%לקידום הבריאות, הרפואה ומניעת סבל. 

לחינוך  1.3%-לבדיקה של חומרים או חפצים ו 8.9%המדעי. 

 ה.והורא

 מה היה למניעת סבל, לרופאה ומניעת סבל? עו"ד אהוד פלג :

 .44.9% ד"ר קובי פישר :

 בעצם חצי חצי. הניסויים לקידום הבריאות וחצי למחקר. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

מחקר. הפרוצדורות סווגו לפי סולם של חמש רמות חומרה  ד"ר קובי פישר :

טנציאלי של בעלי שאותו קבעה המועצה, בהתחייב בסבלם הפו

מהמחקרים יהיו ברמה הנמוכה ביותר,  9%החיים. לפי סולם זה 

ברמה הרביעית  31%ברמה השלישית,  28%ברמה השנייה,  18%

את ריכה עמברמה הגבוהה ביותר. יודגש כי רמת החומרה  14%-ו

פוטנציאל הכאב והסבל ולא את מידת ביטויו. ועדות ההיתרים 

בקשות לעריכת ניסויים  2,111-ב 2016דנו במהלך שנת הפעילות 

 נדחו, 9%-בבעלי חיים, מבין הבקשות כ
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 כמה אחוז? עו"ד אהוד פלג :

היתרים חדשים לעריכת  1,927. ועדות ההיתרים הנפיקו 9% ד"ר קובי פישר :

מהם ניתנו בוועדה הארצית.  19%מחקרים בבעלי חיים, כאשר 

שניים עד מבין ההיתרים החדשים שני שלישים אושרו לאחר 

ששה סבבי דיונים בוועדות ההיתרים, בהם דרשו הוועדות 

 מהחוקרים לערוך תיקונים ונערכה בחינה חוזרת.

משך הזמן הממוצע לקבלת היתר לעריכת ניסויים בבעלי חיים  

יום. בהליך הנפקת כל היתר והיתר מתקיימת  40-עמד על כ

המאמצים בחינה קפדנית של הקצאת בעלי החיים ונעשים מירב 

לאשר את המספר המזערי של בעלי החיים שיספק תוצאה תקפה 

מבחינה מדעית, כמו גם למזער את סבלם של בעלי החיים 

במחקר הנדון. זאת בהתאם לחוק ולכללים בארץ התואמים את 

 הכללים הבינלאומיים.

המועצה ממשיכה במאמצי השיקום של בעלי החיים בתום  

ל בעלי חיים גדולים שזה קופים, הניסויים. עיקר השיקום הוא ש

חיות משק, חיות בר, ולא כולל עכברים, חולדות ותרנגולות, אשר 

מכלל בעלי החיים שסיימו את  88%-שיעור שיקומם עמד על כ

 השתתפותם במחקר.

 ?88%מה זה  עו"ד אהוד פלג :

כל בעלי חיים שסיימו את השתתפותם במחקר, מבלי לספור  ד"ר קובי פישר :

 90%חולדות ותרנגולות שוקמו, זאת אומרת כמעט עכברים 

מבעלי החיים שנועדו להשתתף במחקרים שוקמו, שזה לא כולל 

לא עכברים לא חולדות ולא תרנגולות. נתונים פרטניים מופיעים 

 בטבלאות הנתונים. אלה עיקרי הנתונים הסטטיסטיים,

 י שנגמר הניסוי?מה קורה אגב לעכברים חולדות ותרנגולות אחר עו"ד אהוד פלג :

אז אני אענה, רוב העכברים והחולדות מומתים וגם התרנגולות.  ד"ר קובי פישר :

 כן בבקשה.

 ,-באיזה דגים מדובר? מדובר ב יינד :ופרופ' יורם גוטפר

לא, השנה יש עלייה בפעילות של בעיקר בדגים ממשקים  ד"ר קובי פישר :

ל להצביע על דג אני לא יכו .חקלאיים, וזה כולל מגוון מקומות

מיוחד אבל חלק מהדגים זה דגים שמכירים, כמו אמנונים, דגי 

 דניס, ממשקים חקלאיים.

 לגבי התרנגולות, הם מסיימים את הניסויים במצב שמה, שהם? עו"ד אהוד פלג :

לא מכיר את כל הניסוי אבל חלק לא מבוטל מהניסויים זה אני  ד"ר קובי פישר :

לחיסונים למשק העוף  אצוותחרור ניסויים שנערכים לצורך ש
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בישראל, וזה דברים שנדרשים ברגולציה, וזה, אני חושב שזה 

 עיקר השימוש השאלה אם אתן מכירות,

 פיתוח חיסונים לחקלאות, ד"ר דפנה ססלר :

 פיתוח חיסונים אבל גם, ד"ר קובי פישר :

 זה לא פיתוח, זה בדיקות, ד"ר מישל בלאיש :

 בדיקות של חיסונים, ד"ר קובי פישר :

 בדיקות חיסונים. ד"ר דפנה ססלר :

ותרנגולות כזאת שמסיימת את הניסויים, היא מסיימת אותו  עו"ד אהוד פלג :

 בחיים, באיזה מצב בריאותי?

אני לא מכיר, אולי מישל יכול להגיד יותר טוב, אבל אני, אני  ד"ר קובי פישר :

 חושב שגם אסור להשתמש בה למשהו אחר.

 אסור לאכול אותה, עו"ד אהוד פלג :

 כן, ד"ר קובי פישר :

 לא, אבל בין לאכול ובין להמית יש עוד, עו"ד אהוד פלג :

אני לא מכיר את הדרישה הרגולטורית לסוף הניסוי, אני לא  ד"ר קובי פישר :

 יודע.

 לא, יש לקחת דגימות לא? ד"ר דפנה ססלר :

יכול לנסות לברר ובפעם הבאה להביא לך  לא, בחיסונים לא. אני ד"ר קובי פישר :

 עוד מידע או במייל.

 בסדר, במייל. עו"ד אהוד פלג :

 אוקיי. ד"ר קובי פישר :

 קובי זה הדיווח? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 כן, זה העיקרים. ד"ר קובי פישר :

 אוקיי, פתוח לדיון.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 נדחו. מה היו הסיבות לדחייה? 9%שו מתוך הבקשות שהוג עו"ד אהוד פלג :

אני לא יודע, אני לא מקבל את הדיונים הפנימיים בוועדה, אנחנו  ד"ר קובי פישר :

לא מקבלים, אנחנו מקבלים אם יש אישור או אין אישור 

 ומדווחים לנו כמה בקשות הם דחו במסגרת נתון כולל.

 אם אני רוצה, עו"ד אהוד פלג :

 ים-R-הי משער זה חוסר התאמה לדרישות שלושת מה אנ ד"ר קובי פישר :

זה בדיוק מה שמעניין אותי, כמה נדחו בגלל פגמים באופן  עו"ד אהוד פלג :

ההגשה וכמה נדחו נניח בגלל או במרכיבים שצריכים להתקיים 

בניסוי באופן כללי, וכמה נדחו ספציפית בגלל העובדה שקיימות 

 חלופות נניח.
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אני לא יכול להתייחס לשאלה כמה, אני יכול להגיד שבין אלה  ד"ר קובי פישר :

ובין שני השליש מהבקשות שהיו צריכים לעבור  9%-שנדחו מה

תיקונים אז כולם, גם בקשה שהיא נדרשה תיקון, השלב הראשון 

זה שהיא נדחית ואז יש אפשרות להגיש תיקונים. עיקר ההערות, 

. זאת ים-R-הלושת הסיבות לדחייה זה אי עמידה במסגרת של ש

אומרת גודל הקבוצות או משטר שיכוך כאב או כל מיני דברים 

כאלה. או לשאול, להביא סימוכין לדרישה רגולטורית או כל מיני 

 דברים כאלה,

ערך הוראה כללית שניסוי לא יוישנה  ים-R-יש, ישנם שלושת ה עו"ד אהוד פלג :

להשיג את  אם ניתן, בבעל חיים, אם ניתן, בבעל חיים, ניתן

לגבי הקטגוריה הזו, מטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות. 

וד מעניין אותי לדעת מה האינפורמציה שיש, כמה מא

 משתמשים בה?

כי אין לי את הפרטני,  ,אוקיי, אני יכול להגיד לך בצורה כללית ד"ר קובי פישר :

אני אגיד לך גם מה אנחנו מנסים לעשות. כרגע בטופס יש לנו רק 

עשו בדיקה אז יש, מהמקומות  ברמה של הצהרה, וחלקוי למי

במאגרי מידע. אנחנו מקווים לשפר את הניטור של הדברים 

שם אנחנו האלה במסגרת ההוצאה של טופס בקשה חדש ש

רוצים להכניס לניטור של באמת איזה סוגים של ניתוחים נעשים 

 ואיזה דברים, ואנחנו מקווים שנצליח להביא את זה לתוצר

רפואי, אני יכול -ביומחקר סופי. עכשיו, מבחינת אופן כללי של 

להגיד לך שהחלוקה של הניסויים, בכלל בכל התחום הזה, בערך 

רו, שליש בבעלי חיים ושליש בניסויים טוי-איו שליש בשיטות

 . זה בערך החלוקה מבחינת הנתונים שנאספים בעולם.קלינים

באמת מה החוקר מגיש על טופס הבקשה כן, זה דבר אחד,  עו"ד אהוד פלג :

לניסוי, ששם הוא מצהיר שהוא בדק ולא מצא חלופות לביצוע 

הניסוי. אבל אני מניח שחלק מהבקשות שנדחו זה בגלל 

שהוועדה אני מקווה ככה, בדקה ומצאה שכן יש חלופות לניסוי, 

או שבכלל לא. השאלה עד כמה הדבר הזה שם אומרים אמן 

 וקר ולא בודקים.אחרי ההצהרה של הח

 אתה רואה שלא, שלא, ד"ר קובי פישר :

ביכולת ההבנה של החוקרים להבין אם יש להם חלופה או לא או  ליפא :אד"ר יוסי ק

בגלל שאתה חושב שהם מראש "אוריינטד" לעשות ניסויים 

 בבעלי חיים? אני באמת שואל.
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ונה היא לשלול אני אגיד לך ממה אני חושש, ובשאלה שלי הכו עו"ד אהוד פלג :

 את החשש הזה. אני חושש,

 למה הוא קיים, זה מה שאני שואל, למה הוא צריך להיות קיים? : קאליפאד"ר יוסי 

 למה הוא צריך להיות קיים? חוקר מתעצל ולא בודק מספיק, עו"ד אהוד פלג :

 אני לא חושב, : קאליפאד"ר יוסי 

רתי, ביקשת שאני אתן לך, רגע, לא אמרתי שזה מה שקורה, אמ עו"ד אהוד פלג :

חוקר מתעצל ולא בודק בכל המקומות שצריך לבדוק אם קיימת 

חלופה לניסוי הזה או לא, כתוצאה מזה הוא מצהיר את 

 ההצהרה.

 למה אתה חושב שחוקרים במדינת ישראל יש להם, : קאליפאד"ר יוסי 

לחזור על אני אגיד לך משהו, אנחנו גוף פיקוח, אני לא רוצה  עו"ד אהוד פלג :

הנאום הזה כל פעם, אבל אם אנחנו רק נאמין לא נהיה גוף 

 פיקוח. אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו צריכים לבדוק,

 לא, כי נקודת המוצא פה היא מוטעית. : קאליפאד"ר יוסי 

 נקודת המוצא היא שהחוקר אומר אמת, אבל, עו"ד אהוד פלג :

המחשבה פה, שאם יש ניסוי שהוא לא, נקודת המוצא של דפוס  : קאליפאד"ר יוסי 

חלופה לעומת ניסוי של, ניסוי בבעלי חיים, אז ה"דיפולט" הוא 

ישר ללכת כי אני מתעצל לחשוב, לא, אני חושב שחוקרים היום 

אם הם מספיק אינטליגנטיים ומספיק שוחים בחומר כדי להבין, 

 שאם יש ניסוי חלופי הם בוחרים מראש בניסוי החלופי.

 יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שיהיה אפשרות בתום לב, לג :עו"ד אהוד פ

 בשביל זה אני אומר לך,לא, אני מכיר את האוכלוסייה,  : קאליפאד"ר יוסי 

 רגע רגע,  עו"ד אהוד פלג :

 סליחה, : קאליפאד"ר יוסי 

אפשרות אחת בתום לב, החוקר חשב, אפילו בדק ולא מצא  עו"ד אהוד פלג :

ן חלופה ומצהיר על זה. אפשרות שנייה, חלופה, ומאמין שאי

שהחוקר לא בדק כפי שצריך, התרשל אם תרצה במילים יותר 

חריפות, בבדיקה, בדק או לא בדק בכלל או בדק והסתמך על 

אתרים לא  Xאתרים שיש שלושה  X-הידע האישי שלו, או בדק ב

יודע. באה הבקשה לפני ועדת אישור, ועדת האישור היא בכל 

מת גומי, כלומר היא לא רואה את ההצהרה של זאת לא חות

החוקר ומסמנת "וי", היא רואה את ההצהרה של החוקר וצריכה 

להפעיל איזשהו מינימום של בדיקה. מה שאני מבקש לדעת, 

הבקשות שנדחו, היו גם בקשות שנדחו  9%האם במסגרת 

מהסיבה הזאת שהחוקר החמיץ, בוא נקרא לזה כך ואני לא 
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אם בתום לב או לא בתום לב, החמיץ חלופה. אומר כאן כרגע 

 הוועדה מצאה שישנה חלופה ולא אישרה לו את הניסוי.

האלה לא היה, אז מה  10%-ואם לא מה זה, אם לא, אם בין ה : קאליפאד"ר יוסי 

 תגיד שכולם מוצלחים ואתה מקבל את הטפסים שלהם?

ת החוק לא נמצאת קודם כל ברור לך שאם זה לא קורה אז מטר עו"ד אהוד פלג :

מכובדת. עכשיו השאלה, מי צריך לאכוף את החוק, התשובה 

היא שאנחנו צריכים לאכוף את החוק. עכשיו יש את האפשרות 

של תום לב, ואז בודקים כן, לא מיד רצים להגיד אתה ניסית 

לרמות, לא. בודקים, אם הוא בתום לב לא ידע או 

מתוך מה שהוא שהאינפורמציה קשה לאיתור או קשה להבלטה 

אז אנחנו ננקוט בצעדים המתאימים להבלטת בודק, 

האינפורמציה הזאת. אם לעומת זאת יתברר שבצ'יק צ'ק הוא 

היה יכול לגלות, באותיות קידוש לבנה קיימת חלופה על הניסוי, 

והוא לא טרח בכלל לבדוק את זה, כאן יש בעיה שיורדת לשורש 

של החוקר, וצריך  שיקול דעתו שלא לומר יותר חמור מכך,

לבדוק אם אותו חוקר רשאי לקחת בעל חיים ולעשות בו מה 

שהוא עושה, כאשר ישנה חלופה בניגוד מפורש למה שהחוק 

 מתיר.

 זה חלק גם מתהליך ההכשרה שהם עוברים. דובר

 בסדר, אבל יש גם, עו"ד אהוד פלג :

אני חושב שיש פה חוסר הבנה בסיסי של מה זה חלופה. חלופה  פרופ' יעקב פולק :

 דגני בוקרבניסויים זה לא כמו שאתה נכנס לסופר ואתה מחפש 

או אני לא יודע מה. אם ס גקלוואתה מחליט לקחת תלמה או 

אתה מתעצל אז אתה הראשון שפוגש אתה לוקח. זה לא ככה 

זה לא דבר  בכלל. מודלים של חיות זה דבר עולמי, כלל עולמי,

שאנחנו ממציאים או האמריקאים ממציאים. זה מודלים 

שנבדקו מסביב לכל העולם, משמשים בתור מודל  לבדוק כל מיני 

חיות, כל מיני תופעות. זה לא איזה משהו רצוני. זאת אומרת 

וסביב זה יש כל מיני מחקרים שמראים למה זה טוב ולמה 

אפילו אני אגיד שזה  להשתמש בזה. אז לא יכול להיות כזה דבר,

אקסיומה, אתה לא תקבל את זה אבל כמעט אקסיומה, שיהיה 

מישהו שלא ידע למה הוא לוקח חולדה ולא עכבר, אין כזה דבר, 

זה פשוט לא יתכן. אז אתה יכול לבנות תלי תלים של סיטואציות 

וסנריואים, של מישהו שהתעצל והוא לא ידע ובצ'יק צ'ק היה 

נכון, זה פשוט לא ריאלי. אז אם תלמד קצת אפשר למצוא, זה לא 
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יותר מה זה חלופה, מה המשמעות של חלופה, אז אולי יהיה לך 

 יותר ברור מה, מה,

 , מי שצריך ללמוד זה לא אני אלא החוקר,-מי ש עו"ד אהוד פלג :

 החוקר יודע, פרופ' יעקב פולק :

המנדט שלי וזה אני צריך, אני צריך דבר אחד לשים לב, זה  עו"ד אהוד פלג :

 המנדט של כולנו,

רק סליחה, לא, רק סליחה, בוודאי שהמנדט אבל צריך ללמוד,  פרופ' יעקב פולק :

אבל בשביל לשאול שאלה שמתבססת על משהו שהוא לגמרי לא 

 נכון, בשביל זה צריך ללמוד.

 אתה כופר בעובדה שחלופה זה תחליף לשימוש בחיה? עו"ד אהוד פלג :

 אני לא כופר, אבל אם, אני לא כופר, : פרופ' יעקב פולק

 נו, אז מה עוד צריך להבין? עו"ד אהוד פלג :

אני כופר במחשב שמישהו יודע שיש חלופה הוא לא הולך אליה,  : קאליפאד"ר יוסי 

או  מי שמתעסק באיזה תחום מסוים לא מבין שיש חלופות 

 ,-בתחום שלו, זה מה ש

הגיד שהמדע זה ים, ויש תחומי התמחות, ומה רגע, צריך לבוא ול עו"ד אהוד פלג :

שיודעים החוקרים שמתמחים בתחום מסוים ספציפי במקום 

כלשהו בעולם, לא בהכרח יודעים החוקרים מאותו התחום 

במקום אחר או חוקרים בוודאי מתחום אחר שיחליטו להיכנס 

 לתוך התחום.

מאמרים, אתה קורא  אהוד, כן יודעים, כן יודעים, אתה כותב פרופ' יעקב פולק :

מאמרים, לפני שאתה מתחיל ניסיון, אתה בודק מכל הצדדים. 

 תיתן קצת אמון, טיפה של אמון.

שנה בתחום, יבוא אליו איזה קליינט עם  30תיקח עו"ד של  : קאליפאד"ר יוסי 

סכסוך שכנים על איזה עשרים אלף ש"ח, ותגיד לו בוא נלך 

דבר. בוא ניקח אותך למחוזי, פחות או יותר זה נשמע אותו 

 למחוזי.

קודם כל אני רוצה, אם כבר הבאת דוגמה מהתחום שלי, אני  עו"ד אהוד פלג :

רוצה להגיד לך שיש עורכי דין רשלניים, שמתעלמים, שלא 

עוקבים, לא מתעדכנים בפסיקה וחושבים שהם יודעים הכל, 

 ועושים טעויות כאלה,

 30הדין לא אומרת טוב הוא עו"ד של  לצורך העניין לשכת עורכי ד"ר דפנה ססלר :

שנה אז הוא בטוח צודק, זאת אומרת זה באמת התפקיד שלנו 

 לפקח. 
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מהניסויים, מהבקשות נדחות, זה יכול  9%-10%אולי נסכם, יש  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

להיות מכל מיני סיבות. יתכן שיש גם מסיבות שיש חלופה ואז 

עם "ביטרו" אז לא מגישים  נדרשת החלופה, ואז אם יש חלופה

מחדש. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים וזה צריך לבדוק 

 ישירות עם הוועדות הפנימיות.

זה כל מה שאני מבקש, אפילו פה לא צריכה להיות בעיה לקובי,  עו"ד אהוד פלג :

שמקבל את הדיווחים לוועדות הפנימיות, לבקש לגבי אותם 

הסיבה  הייתהמקרים שהוועדה דוחה, אני מבקש לדעת מה 

לדחייה ומתוך זה, והוא יכול אפילו למנות להם את הקטגוריות 

יו בגלל אם הוא רוצה. ואז אנחנו נדע האם חלק מהדחיות ה

הסיבה הזאת  או לא. ואם היו בגלל הסיבה הזו, זה כל מה שאני 

מבקש לדעת כדי שנוכל לעשות משהו לשיפור המצב במסגרת 

תה שום בקשה כזאת, אז אחת יהמנדט שלנו. ואם נגלה שלא הי

משתים, או שהחוקרים באמת יודעים את עבודתם, או שהוועדה, 

ת ההמשך שלי לוועדה, או שהוועדה לא בודקת, וזאת תהיה שאל

אבל אני לא רוצה לשאול אותה לפני, יכול להיות שהם לבד 

ידווחו לנו שהם בודקים ויש תוצאות. אבל אם הוועדה מקבלת 

את ההצהרה של החוקר ולא בודקת את זה בעצמה, יש פה טעם 

לפגם. עכשיו, אני יודע שיש היום במכשירים ממוחשבים, אני 

רים אחרים, למשל אצל רופאים ראיתי פשוט איזה פועל במק

הנושא של התנגשות של תרופות. יש היום אתרים שעושים בהם 

את החיתוכים האלה בצ'יק צ'ק. זאת אומרת כאשר ועדה 

מקבלת בקשה לניסוי, ורואה הצהרה לא, בדקתי, אין חלופות 

 בעניין הזה, צריך להיות איזשהו אתר אני לא יודע,

למוסדות, לא, אבל זה על תרופות ידועות, יש אנחנו שלחנו  ד"ר קובי פישר :

אינפורמציה על תרופות ידועות ואפשר לבדוק את זה, אבל יש 

 תרופה חדשה צריך לעשות את הניסוי,

 , -לא, בסדר, התרופה היא חדשה אבל יכול להיות שה עו"ד אהוד פלג :

 יש, ד"ר קובי פישר :

 מנשה,ד"ר "טוולי" זה דוגמה שהביא בזמנו  עו"ד אהוד פלג :

רקע גנטי שונה של העכבר, בוא נגיד אם זה גידול שונה על רקע  : קאליפאד"ר יוסי 

 גידולים שונים, יש פה מיליון ואחד פקטורים שעכשיו נכנסים.

"ניונל אני יודע מניסיון שלי שיש, עושים למשל היום על  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

" הרבה עבודה, לא לוקחים, צריך עבודה על תאי לב, סטמפסלס

אז במקום ללכת ולפתוח עכבר, לעבוד עם התאים של הלב שלו, 
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אז היו לוקחים תאים הומניים שגדלים בצלחת, הופכים אותם 

לתאי לב ועושים את זה. ואז, הדברים האלה לא מגיעים בכלל 

א תה בקשה שנדחתה אלא פשוט לילדיון, כלומר זה לא שהי

יתה בקשה כי עשו משהו אחר. עשו מערכת אחרת שלא דרשה יה

 בעלי חיים,

ברור, אם החוקר ישר עושה את זה הוא לא מגיש את הבקשה,  עו"ד אהוד פלג :

תה לפני יולפחות לא בהיבט הזה, אבל אם הוא הולך לשיטה שהי

שפיתחו את האפשרות הזאת, והוועדה רואה, אבל יש את 

, למה אתה לא משתמש בזה וכתוצאה הסיפור הזה של הצלחות

 מזה דוחה לו את הבקשה, אני רוצה לדעת מזה.

 אז שוב, אז צריך לברר.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 זה כל מה שביקשתי. עו"ד אהוד פלג :

עדכנו את  אני רוצה להוסיף שאנחנו לפני כבר שנתיים או שלוש ד"ר קובי פישר :

מתודות איך לחפש חלופות, של ויתוח של שיטות פהוועדות ב

האינפורמציה לוועדות. למשל יש תכנית אירופאית  והעברנו את

כניות נוספות, זה לא שיש פתרון אחד על שני, אז אנחנו ויש גם ת

 כן מנסים לספק כלים גם לוועדות.

מצוין, אני רוצה להזכיר שבזמנו אני הצעתי הצעה שנדחתה,  עו"ד אהוד פלג :

פס של הצהרת החוקר. אני ביקשתי שחוץ כאשר דנו בהרכב הטו

 מההצהרה הכללית יפרט גם איפה הוא חיפש.

 זה מה שאנחנו מבקשים עכשיו,  : קאליפאד"ר יוסי 

זה מה שעשינו, לבקשתך עשינו את זה בטופס החדש, אבל אין  ד"ר דפנה ססלר :

 טופס חדש כי זה,

 למה? עו"ד אהוד פלג :

לא נסכים לכזה דבר, מה הוא יוצא לעסקאות שהוא וגם אני מניח  : קאליפאד"ר יוסי 

 לא יעשה,

 לא לא לא,  ד"ר דפנה ססלר :

 )מדברים יחד(

למה החוזה המשפטי, יש פתגם על זה, לא, אבל יש פתגם על זה  עו"ד אהוד פלג :

בעברית תסלח לי, בסך הכל אני רוצה לצמצם, על משקל מה 

שידריכו את  שקובי אמר שהדריכו את הוועדות, אני רוצה גם

 החוקרים,

 נכון, ד"ר דפנה ססלר :

ידריכו את החוקרים ואז הם אומרים בדקתי פה בדקתי פה  עו"ד אהוד פלג :

בדקתי פה, אתה יודע מה? זה כמו, יש לי חבר שיש לו רישיון טיס 
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על מטוסים קלים. בפעם האלף שהוא מגיע למטוס, הוא עם 

 א צריך לבדוק,רשימת בדיקה עושה "וי" על כל הדברים שהו

 אבל אתה סומך עליו שהוא יעשה ואז אתה יושב לידו,  ד"ר דפנה ססלר :

 לא.  עו"ד אהוד פלג :

 אתה לא אומר, תביאו את המפקח שיראה שהוא עשה את זה, ד"ר דפנה ססלר :

לא, אבל הוא, הוא עם הרשימה בפעם האלף, אני אומר, אתה לא  עו"ד אהוד פלג :

 ז הוא אומר אני זוכר,זוכר את זה בעל פה? א

 ל טייסים בחיל האוויר השוויצרי הרצאה ש ,שמעתי על זה : קאליפאד"ר יוסי 

 הזמן רץ, קובי, עו"ד אהוד פלג :

משפט אחד, שמעתי בדיוק על ההבדל בין חיל האוויר הישראלי  : קאליפאד"ר יוסי 

לשוויצרים, שבשוויץ זה לא התפקיד של הטיס לעשות את זה, 

 עולה על המטוס וטס. אסור לו לבדוק שום דבר.הוא בא 

 לא על פי תפיסת האחריות שלנו.  עו"ד אהוד פלג :

 אז אני אומר לך שבשוויץ, : קאליפאד"ר יוסי 

אני רוצה משפט אחד, תראה, לדברים האלה, אנחנו ערים גם  ד"ר קובי פישר :

 לבקשות שלך וגם חשבנו שזה נכון, אנחנו עשינו אפיון ואנחנו כן

רוצים להכניס לטופס החדש, התגברנו על כל מיני שלבים אבל, 

 דפנה, תמשיכי את המשפט,

 אבל? עו"ד אהוד פלג :

 זה נתקע במחלקת מחשוב עקב תקציב, חוסר תקציב. ד"ר דפנה ססלר :

 שאני אגיד את מילת הקסם? עו"ד אהוד פלג :

 לא, כי אתה לא תוכל לעשות את זה,  ד"ר דפנה ססלר :

זה לא יעזור זה לא, אתה לא תגיע למיליונים, אתה לא תגיע  עקב גופס, יו"ר :פרופ' י

 למיליונים,

 לא, גם זה לא תוכל לעשות בכסף של עצמך. ד"ר דפנה ססלר :

מה, רגע, אני רוצה להבין, תדייקי יותר, מה נתקע על תקציב  עו"ד אהוד פלג :

 הטופס החדש או הדרישה הזאת לטופס החדש?

 לא, היישום של הטופס החדש בכללותו. גופס, יו"ר :פרופ' יעקב 

 מה? עו"ד אהוד פלג :

 , להכניס את הטופס,-היישום ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אי אפשר להכניס את זה לטופס הישן, ד"ר דפנה ססלר :

 לתכנן טופס חדש, עו"ד אהוד פלג :

 חייבים,  ד"ר דפנה ססלר :

זה אין תקציב, האם זאת אינפורמציה שאני לתכנן טופס חדש  עו"ד אהוד פלג :

 יכול להוציא החוצה קובי?
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 זה הוא יו"ר,  ד"ר דפנה ססלר :

 אני שואל את קובי,  עו"ד אהוד פלג :

 )מדברים יחד(

 מה אתה אומר? אני חושב שאני אשרת בזה את המועצה, עו"ד אהוד פלג :

אפשר לפרסם שהטופס מוכן אני חושב שאפשר לפרסם את זה.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 עקרונית,

 כן, עו"ד אהוד פלג :

 ,-מה שמתעכב זה היישום שלו, ואנחנו ב פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אמרו לכם כמה כסף זה אמור לעלות, יותר מעשרה  בסדר גמור, עו"ד אהוד פלג :

 שקלים?

פנייה, יש פנייה יתה ילא זוכר כמה, יותר מעשרה שקלים. אבל ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

למנכ"ל משרד הבריאות, וזה בטיפול, אבל זה בטיפול הרבה זמן, 

לא, עוד אין לנו, אני לתומי חשבתי שבכמה חודשים נוכל לסיים, 

של הכהונה שלי, נוכל לסיים את התקנון וליישם את העניין של 

המחשוב, את התקנון אני כבר רואה את האופק, את המחשוב זה 

 עוד קשה.

אז אנחנו נפעל קצת, בדו"ח מבקר המדינה היום יש כל מיני  הוד פלג :עו"ד א

כספים שהלכו למטרות לא שלהם אז יכול להיות שאפשר להעביר 

 אותם,

ראש שאני אאחר, הייתי פה התנצלתי מאפרופו פרסום, אני  פרופ' מיכה לשם :

בפקק ושמעתי את החדשות של ארבע. הודיעו שהמועצה 

 ,-עלי חיים הודיעה שיש עלייה בהלאומית לניסויים בב

 ,51% ד"ר דפנה ססלר :

 זה את כן מוצאת באתר הזה? עלייה, פרופ' מיכה לשם :

 רק עכשיו הוא הודיע על זה. עו"ד אהוד פלג :

 )מדברים ברקע(

 המדיה כבר מודעת לזה, המדיה מודעת לזה.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ,-בה אתה שמעת בחדשות, זה מה שתחילת הישי : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 מדובר פה על זה, פרופ' מיכה לשם :

 לא לא, כתוב אם נגיד, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 שהגידול, פרופ' מיכה לשם :

 כתוב, כתוב, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 )מדברים יחד(

 לא אמרו בגלל הדגים,  ד"ר דפנה ססלר :

 אמרו אמרו, כתוב כתוב דגים, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר
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 טוב, עוד שאלות קובי? עוד הערות?  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 )מדברים ברקע(

 הבקשה הזאת שלי לגבי הוועדות נכנסה, כן? עו"ד אהוד פלג :

 קובי, איך אנחנו ניישם את זה? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 את מה? ד"ר קובי פישר :

 הבקשות של לשאול על חלופות.את  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני אמרתי, רשמתי סיבות לדחיית הבקשות, ד"ר קובי פישר :

 בסדר גמור, שיירשם כהחלטה, בסדר. עו"ד אהוד פלג :

 אנחנו סיימנו עם הנושא? כן? אוקיי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני לא הבנתי, מה נרשם כהחלטה? : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 שאנחנו ננסה לברר, , יו"ר :פרופ' יעקב גופס

 לקבל אינפורמציה, עו"ד אהוד פלג :

 חשוב לנו גם לדעת, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

קובי יפנה לוועדות ויבקש מהם את הסיבות לדחייה. אני חייב  עו"ד אהוד פלג :

לומר שלמרות שאין לי פתרון לזה, בדעתי לא נוחה כל כך 

ניסויים, אלא אם כן מהעובדה שיש בעלי חיים שמסיימים 

מתחייבת המתתם והם במצב כשר וממיתים אותם כי הכושי 

עשה את שלו הכושי יכול ללכת, ורק כי אין תכלית שבני אדם 

יוצאים נשכרים ממנה שאליה אפשר לתעל אותם. יש לי תחושה  

  לא נוחה מזה.

אבל התכלית של התרנגולות, התכלית השנייה תהיה גם כן  ד"ר דפנה ססלר :

לטובת בן אדם אם היא תעבור למאכל, אז אנחנו לא יכולים 

 לסגור את העיניים כאילו.

א' את צודקת, לא התכוונתי לזה, אני לא יודע, אני רוצה לתת  עו"ד אהוד פלג :

 דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה,

 עדיף ככה, עדיף ככה מאשר בשחיטה, ד"ר דפנה ססלר :

צה"ל, שהם לוחמים לכל דבר וחלקם גם כלבי יחידת עוקץ ב עו"ד אהוד פלג :

נותנים את חייהם ונפצעים, כאשר הם מגיעים לגיל פרישה יש 

להם תכנית פרישה. הם בדרך כלל מאומצים על ידי אחד מלוחמי 

 ,-היחידה או מוצאים להם בית חם, הם מסיימים את חייהם ב

לף עכברים, מי רוצה ברור, אבל  מה נעשה עם מאתים ארבעים א פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לאמץ אותם?

 אז אמרתי, אין לי, אין לי פתרון, עו"ד אהוד פלג :

 צריך להפיק איברים וזה,לא, אבל גם חלק גדול אולי  ד"ר קובי פישר :
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אוקיי, נניח באלה שלא, באלה שבדקת סכרת או בדקת משהו  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ואין נזק וגמרת. אז,

לי פתרון, התחושה הלא נוחה שלי היא מזה שחלקם בכלל  אין עו"ד אהוד פלג :

 בא לעולם לצורך המטרה הזאת,

 כולם באו לעולם,  פרופ' יעקב פולק :

 מה? עו"ד אהוד פלג :

 כולם, כולם באו לעולם, פרופ' יעקב פולק :

, אחרי שהשתמשנו -אתה אומר עכשיו בתחום הזה, ואחרי ש עו"ד אהוד פלג :

ים אותם יותר, זה לא שאנחנו צריכים בהם ואנחנו לא צריכ

אותם, לא צריכים אותם יותר, אני אגב נגד הנושא של, זה נחזור 

בתקנון, הנושא של יותר מניסוי אחד בבעל חיים אחד, אבל 

 התודה שאנחנו נותנים להם זה שאנחנו מסיימים את חייהם.

אתך, אפשר יהיה לשקם אופטימלית בעולם אידיאלי אני מסכים  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אותם, אפשר יהיה לתת להם פנסיה, לא יודע, משהו, אבל 

 מעשית אין אפשרות.

אולי הרעיון, אתה צודק שהחיות מומתות שנולדו לניסוי, אז  : קונובלנקוד"ר אלונה 

אולי בזכות החיות האלה שבכל אופן נמית אותם, נחזיק את 

לים למאכל, החיות שמגדלים למאכל, גם עכברים עכשיו מגד

, כן, מאכל לא של בני אדם מאכל של חיות, נחשים, עכשיו -תלך ל

ממש אופנתי לתת עכבר במקום  נהיהיש אופנה חדשה לחתולים 

 ,-אוכל, ואנשים הולכים ו

 אבל מה הרווחת פה? זה מוות או מוות, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 זה לא נקרא הבעת תודה, עו"ד אהוד פלג :

, אנחנו לפחות ככה נציל את החיות ךיתאכן, אני מסכימה  : קונובלנקוד"ר אלונה 

 שמגדלים אתה מבין? למאכל, לפחות נציל את,

את מחזירה אותנו לדילמה, וזה היה פה, ניסוי נוסף או שימוש  עו"ד אהוד פלג :

אכזרי נוסף באותו בעל חיים. המבחן שאני אז הצעתי היה מבחן 

ה היה מצמצם אולי את מספר בעל החיים הסובל, למרות שז

 בעלי החיים בניסויים.

בגלל זה אמרתי לך שעדיף שלא, שיש חיות שכשהמטרה היא לא  : קונובלנקוד"ר אלונה 

שיקום או חזרה לעדר, אלא מומתים לצורך מחקרי או מומתים 

אני חושבת שאתה נותן להם סוף יותר מכובד, מאשר לחכות, 

 האמת, לשחיטה.אחרי זה ניסוי ואז בוא נגיד את 

 חזרה לעדר ושחיטה, ד"ר מישל בלאיש :

 מבין האופציות שציינתם אני מסכים אתכם. עו"ד אהוד פלג :
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 נכון, אז זה החיות, : קונובלנקוד"ר אלונה 

השאלה אם הרשימה הזאת שמניתם היא רשימה סגורה, האם  עו"ד אהוד פלג :

פות, אני בכלל מישהו נתן את הדעת פעם על יצירת אופציות נוס

יודע שאני שואל פה שאלה נורא מוזרה, לאור הכמויות 

 האסטרונומיות שמדובר בהם,

יש המון מקומות  ,היא לא מוזרה ואני רוצה להגיד לך ,לא ,לא ד"ר דפנה ססלר :

שארנבות שלא צריך ואפשר אחרי מבחנים פרוגנים מחפשים 

כמה  להם פינות חי, גם, אין עוד תקנון בארץ אז אני לא יודעת

 הסוף שלהם יותר טוב,

 יש תקנון של משרד החינוך, השאלה כמה אוכפים אותו, עו"ד אהוד פלג :

אבל, אבל לא משנה נכון אבל אוקיי, אני חושבת שיש מגמה  ד"ר דפנה ססלר :

 מאוד גדולה למה שנקרא חזרה לעדר או אימוץ,

 או שיקום, עו"ד אהוד פלג :

 אפשר, כי אין.יש דברים שאי  ד"ר דפנה ססלר :

אני חושב שגם כלבים משוטטים כשאוספים אותם בצער בעלי  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

חיים, בסוף ממיתים אותם את רובם. כלבים, כלבים שמגיעים 

 להסגר. 

 זה משהו אחר. זה משהו שלא קשור, ד"ר קובי פישר :

ת שיכולות לא, זה קשור מאוד, הוא אומר שבעצם אין משפחו ד"ר מישל בלאיש :

 לקלוט כלבים,

מאתים אלף עכברים. אין מסגרת, אין מסגרת שיכולה לקחת  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 טוב.

, אחוזי שיקום מאוד שיקוםאבל אני חושב שבישראל יש  ד"ר קובי פישר :

 בולטים,

 מבורך, מבורך והלוואי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אתה יודע ששיעורי אלא אתה לא חושב, אני רוצה לחדד:  ד"ר יהלומה גת :

 השיקום הם מהגבוהים בעולם.

 . 14, וזה עמוד 40טוב, אז אנחנו עוברים לתקנון. אנחנו בסעיף  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אפשר כמה הערות? עו"ד אהוד פלג :

 אני לא רוצה לעשות, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני יודע, ברור לי, עו"ד אהוד פלג :

 אני רוצה לסכם ואז, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אני התנצלתי שלא יכולתי להגיע לישיבה הקודמת, אבל יש כמה  עו"ד אהוד פלג :

אז אני לא הולך לפתוח את  ,תה הצבעהידברים שאולי, הי

ההצבעה, צריך גם על פי התקנון הזה, איזה מספר מסוים בשביל 
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ות את תשומת לבכם, לעשות רביזיה, אבל אני רוצה אולי להפנ

 אולי לא יהיה פה התנגדות לאיזה תיקון קטן, 

 אני מתנגד לפתיחה מחדש של סעיפים שכבר נידונו : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 ,א"ל"גם הוא רצה לפתוח משהו ואמרתי  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני מתנגד, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אבל בכל מקרה אנחנו נרצה,רגע,  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

אני מזכיר לכם שאנחנו לא בעניין של רוב וזהו, כי אנחנו מנסים  עו"ד אהוד פלג :

 פה להגיע לאיזשהו קונצנזוס,

 אפשר לשמוע את מה שאהוד אומר, ד"ר קובי פישר :

 אני חושב שהוויכוח הזה לוקח בזמן בשעה שיכול, עו"ד אהוד פלג :

תעלה את זה, אל תעלה את זה, אני ניסיתי גם כן להעלות אז אל  פרופ' יעקב פולק :

 רוש, יכל מיני דברים וגופס אמר לי בפ

לא לא, אני לא רוצה להעלות דברים חדשים, אני רוצה להצביע  עו"ד אהוד פלג :

 על דברים,

 אז תכתוב מכתב לוועדה שיהיה כתוב, די, די, פרופ' יעקב פולק :

 אחורה ולא נתנו לנו, אבל גם לנו יש ד"ר דפנה ססלר :

אבל אמרנו, סליחה, אמרנו שהתהליך הוא כזה, מה שעברנו עליו  : קאליפאד"ר יוסי 

 לא חוזרים, בסוף אנחנו נעבור על כל הזה,

 כן, ד"ר דפנה ססלר :

 אם יש הסתייגויות יש, אמרנו שבסוף את כל ההערות, : קאליפאד"ר יוסי 

 רגע, זה אני מקבל, עו"ד אהוד פלג :

 כן, נקרא את כל ההערות ברצף, : קאליפאד"ר יוסי 

אם ההערה היא שאת ההערות לא להעלות עכשיו אלא רק אחר  עו"ד אהוד פלג :

 שנגמור לעבור על כל התקנון, אבל אז כן אפשר יהיה להעלות?

 כן,  : קאליפאד"ר יוסי 

 בסדר, אוקיי, בסדר, עו"ד אהוד פלג :

 ו, מדובר על סימן,אז בוא פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

גמור את התקנון, נאי פעם שכדי כזה: אני הבנתי שהתהליך הוא  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

לא שבעוד  .אבל מה שנגמר נגמר .חלק-חלקמצביעים עליו 

  את התקנון, נדון בו שוב. שנגמורכשנתיים 

הביאו טרינר ושל היועץ המדעי ובסעיף של הו, למשל ,לא, אבל ד"ר דפנה ססלר :

 לנו דברים,

 לא, אבל זה סעיף שלא הצבענו עליו, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לא, אנחנו, ד"ר דפנה ססלר :

 תה עליו הצבעה לא חוזרים עליו,יעל סעיף שהיאולם  : שנקולבסקי הרב אליעזר 
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רנטי, שזה, בגלל שעשינו את זה, לראות שזה האבל שזה קו : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

make sense  שקוראים את הכל ברצף, שאין סתירות בין

 סעיפים, בגלל שעשינו את זה מקטעים קטעים,

 .לכך לא מעבר , בזה נדון, אךאם יש סתירה בין סעיפים : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אנחנו נקרא את הכל ביחד ונראה שזה מתיישב הכל ביחד. : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

אני מציע שנקרא את הכל ומי שיש לו השגות ישלח מכתב  פרופ' יעקב פולק :

 מודפס, רגע, אני רוצה להציע,

 תציע, עו"ד אהוד פלג :

 לא נפתח את זה, פרופ' יעקב פולק :

 ,גופסאתה תציע במכתב ל עו"ד אהוד פלג :

 מה אתה אומר? לא, אני רציתי כמוך לדבר והוא אמר לי לא, פרופ' יעקב פולק :

בסדר גמור, יש לי הצעה, בואו לשם שינוי נשתף פעולה, ונגרום  עו"ד אהוד פלג :

 לזה שגם אתה תדבר וגם אני אדבר.

 ,-לא, כי יש הגיון במה שהוא אומר ו פרופ' יעקב פולק :

, שלא נצטרך להיפגש עוד שלוש פעמים, שלא -אני שוב, למען ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

ש שאלות, יש משהו, נצטרך לסיים, ואז אם יש הסתייגויות, י

בסדר, נסתכל. אם יהיה צורך להצביע עוד פעם אולי, הנטייה שלי 

היא, אנחנו לא משנים, כי לא נפתח עוד פעם את כל התהליך 

מחדש, אבל אם יש משהו  מהותי, משהו שיש סתירות, משהו 

שיש הסכמה שצריך להשתנות על ידי כולם אז אפשר לעשות את 

ם על כל ניסוח לפתוח את הנושא. אם זה. אבל לא נתחיל עוד פע

יש דברים עקרוניים, אוקיי? אז בואו ננסה לסיים, אם נצליח 

היום אם לא, יש ישיבה נוספת בספטמבר, אני לא יודע אם 

נצטרך לעשות לפני ספטמבר, אולי נעשה אחרי ספטמבר כלומר 

לקראת סוף השנה אבל, כמה שנספיק. אוקיי אז אני, מדובר על 

 ,40סעיף סימן יד' 

 יא' או יד'? עו"ד אהוד פלג :

זה גם סימן יד' פרוטוקול המועצה ניהול פרוטוקול.  40יד', סעיף  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אצלי. אוקיי? כולם במקום? אוקיי, אז  14כן, כולם מצאו? עמוד 

ניהול פרוטוקול, א', בכל ישיבות המועצה ירשם פרוטוקול אשר 

המזכירה, לניהולו התקין ובו יכללו  המזכיר יהיה אחראי, או

  לפחות פרטים אלה:

 . מועד הישיבה מקום קיומה.1 

. שמות החברים הנוכחים, שמות החברים שלא נכחו בישיבה 2 

 ושמות הנוכחים שאינם חברי מועצה.
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 . סדר היום וכל שינוי בו.3 

. שמות המשתתפים בדיון בכל סעיף לסדר היום ועיקרי 4 

 דבריהם.

 . תמצית הישיבה. 5 

זה משהו שאנחנו באמת הוספנו רק בתקופה האחרונה את  

 תמצית הישיבה, החלטות.

 . ההצעות בניסוחם המלא והנמקתם.6 

 מה זה תמצית הישיבה? תמצית ההחלטות. פרופ' יעקב פולק :

 לא, תמצית הישיבה, סך כל ההחלטות. : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 רוצים להחליף להחלטות? : פרופ' יעקב גופס, יו"ר

 כן, מה? זה מה שאהוד ביקש. פרופ' יעקב פולק :

 במקום תמצית הישיבה, בסדר, אוקיי, אז איך ננסח?  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 תמצית ההחלטות, ההחלטות. פרופ' יעקב פולק :

 החלטות הישיבה. סיכום,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, כי זה החלטות בניסוחן המלא, אבל רק נספח החלטות עו"ד אהוד פלג :

 ההחלטות אז זה נספח החלטות.

 בסדר אז נספח החלטות, מקובל על כולם? אוקיי, מתקבל.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 . ההצעות,6 

 גם, 7-יש לך את זה ב פרופ' יעקב פולק :

 לא, זה נפרד זה,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

להציע שיהיה קובץ שיעודכן כל הזמן, של נספח  אני גם רוצה עו"ד אהוד פלג :

החלטות המועצה, כך שאם אני רוצה למצוא מהר החלטה אני 

לא אצטרך לעבור על הפרוטוקולים לאורך כל השנה, שנים, אלא 

אני הולך ישר לקובץ הזה שכל הזמן מעודכן, ואני יכול לעבור רק 

 על ההחלטות,

 ,זה מופיע באתר המועצה ד"ר יהלומה גת :

 סליחה? עו"ד אהוד פלג :

 זה מופיע באתר המועצה, ד"ר יהלומה גת :

 באתר המועצה, כן. עו"ד אהוד פלג :

 רק ההחלטות? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 רק קובץ החלטות. עו"ד אהוד פלג :

 ."החלטות המועצהובץ נפרד "זה מופיע כק ד"ר יהלומה גת :

 על פי שנים, עו"ד אהוד פלג :

 כן, גת :ד"ר יהלומה 

 אבל רק ההחלטות. עו"ד אהוד פלג :
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 רק ההחלטות. ד"ר יהלומה גת :

 כולל את זה, 7-ו 6 5אני חושב שאפשר להוריד את  פרופ' יעקב פולק :

 ונחליט. 7-ו  6בוא נקרא את  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 . ההצעות בניסוחן המלא והנמקתן,6 

 זה ההצעות זה לא ההחלטות, עו"ד אהוד פלג :

 זה ההחלטה, 7-רגע חכה, ב פרופ' יעקב פולק :

עמודים, אז  80כן אבל מה שהוא רוצה, הפרוטוקול לפעמים זה  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 כאילו שלא נצטרך,

 הבנתי, ,הבנתי פרופ' יעקב פולק :

 שבתחילה, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 ,5אני מדבר לגבי סעיף  פרופ' יעקב פולק :

בתחילת הפרוטוקול יש הרי החלטה של שלוש שורות, שבדיון זה  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 עמודים, 80הוחלט א' ב' ג', ואז לא צריך 

 לא יודע אם הם התכוונו שהם כתבו את זה, פרופ' יעקב פולק :

ואחר כך בסוף  7-ו 6אז אולי בעצם צריך להחליף את הסדר, אולי  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, החלטות ותוצאות ההצבעה לבקשת 7. החלטות, אני קורא את 5

 35חבר המועצה יצוין שמו בקשר עם ההצבעה כאמור בסעיף 

 לתקנון. זה חלק מהפרוטוקול. 

מה שאפשר לעשות אבל, אפשר לקחת את נספח ההחלטות  עו"ד אהוד פלג :

לסעיף קטן ב', ואז לפי מה שיהלומה תארה אפשר וציא אותו ולה

להגיד נספח החלטות הישיבה התווסף באתר המועצה, לעיין 

 קובץ החלטות הישיבות.

אלא לפי ישיבה.  ,אני רוצה לתקן, הנספח מופיע לא לפי שנה ד"ר יהלומה גת :

 כל החלטות המועצה, הקובץ של באתר יש את

זה מופיע? אני יכול להיכנס שם למסך שאני רואה רק  אבל איך עו"ד אהוד פלג :

 החלטות, קבצים של החלטות?

 כן. ד"ר יהלומה גת :

 אוקיי, אז לשם זה יכנס. עו"ד אהוד פלג :

 אז אם ככה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, נספח, נספח עם החלטות המועצה, 40בסעיף קטן ב', לסעיף  עו"ד אהוד פלג :

ף או יעודכן באתר המועצה, בחלק, החלטות הישיבה, התווס

 בחלק המתאים, איך את קוראת לחלק הזה יהלומה?

אני לא זוכרת בדיוק אבל כתבתי הנספח יועלה לאתר המועצה,  ד"ר יהלומה גת :

 זה מספיק?

 ,-אז בואי תקראי בבקשה את כל ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :
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שיבה כתוב נספח החלטות במקום תמצית הי 5-כל מה ששיניתי ב ד"ר יהלומה גת :

 הנספח יועלה לאתר המועצה. משהו חסר? :הישיבה, ההמשך

 יפורסם,  ד"ר קובי פישר :

 יפורסם, ד"ר יהלומה גת :

 יפורסם לא יעלה, ד"ר קובי פישר :

 יפורסם, ד"ר יהלומה גת :

 לא, אבל איפה יפורסם? עו"ד אהוד פלג :

 באתר המועצה. ד"ר קובי פישר :

 אבל בחלק שמיועד להחלטות המועצה. : עו"ד אהוד פלג

 אני לא חושבת שצריך להיכנס לפרטי פרטים כאן.  ד"ר יהלומה גת :

הן ההצעות בניסוחן המלא והנמקתם, יהיה גם  7-ו 6אוקיי, אז  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

( חבר ברור )לאבפרוטוקול. ההחלטות ותוצאות ההצבעה 

ה' 35כאמור בסעיף המועצה יצוין שמו בקשר עם ההצבעה, 

 לתקנון.

. הודעה על היעדרותו של חבר מועצה מהדיון ומהשתתפות 8 

 לתקנון. 10בהצבעה עקב ניגוד עניינים וזאת כאמור בסעיף 

. סיכומי דיונים בנושאים שלא נדרשה בהם החלטה. יש לנו 9 

 ,-סיפורים כאלה? לא, נראה לי ש

 נדרש,לא נראה לי, אני לא יודעת ש ד"ר יהלומה גת :

 נדרש לא נעמוד בזה, סיכומים של, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 זה עדכונים, עדכונים בדרך כלל של היו"ר, עו"ד אהוד פלג :

 השאלה אם זה בסדר היום את הנושאים, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בכל מקרה יש פרוטוקול, ד"ר קובי פישר :

מופיע, להוסיף מלל נוסף מעבר לזה  ברגע שיש פרוטוקול הכל ד"ר יהלומה גת :

לסיכומים זה נראה לי כבר, מרוב עצים לא רואים את היער. אם 

זה החלטות אז יהיה נספח נפרד, אבל להוסיף גם סיכומי דיונים 

 לדעתי.  ,כשיש פרוטוקול מלא זה נראה מאוד מיותר

 ?9אז למחוק את  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 הזה מונה את המרכיבים של הפרוטוקול. אבל הסעיף עו"ד אהוד פלג :

 כן כן. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אז אם על סדר היום יש למשל דיווח המפקחת של המועצה על  עו"ד אהוד פלג :

 ביקור במוסדות, זה יופיע בפרוטוקול או לא יופיע בפרוטוקול?

 יופיע בפרוטוקול אבל לא סיכום נפרד. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לא, לא בנפרד, אהוד פלג :עו"ד 

 יכלל במסגרת הפרוטוקול, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :
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 אז זה נכלל בפרוטוקול המלא. ד"ר יהלומה גת :

אבל הסעיפים הזה זה לא אומר שיופיע בנפרד, זה מה שיכלל,  עו"ד אהוד פלג :

 לפחות הדברים האלה יכללו בפרוטוקול.

 הדיון.את פרטיאז למעשה בפרוטוקול אין לך סיכום דיון, יש לך  ד"ר יהלומה גת :

מסכם אבל אין פה איזה סעיף  נכון, הסיכום, אחר כך היו"ר פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 נפרד, כן.

לא ברור לי רק מה זה ניהולו התקין? המזכיר יהיה אחראי  עו"ד דיאא לבנאוי :

מושג, מה זה לניהול התקין של הפרוטוקול, לא הבנתי את ה

 ניהול תקין? זה לא, רישום פרוטוקול, זה לא ניהול תקין.

לא, אבל אנחנו לא פה רושמים, יש חברת הקלטה ותמלול  עו"ד אהוד פלג :

 והחבר'ה עושים הגהה,

 לא, שזה יהיה ברור כאילו שלא, עו"ד דיאא לבנאוי :

יהיו  זה הפונקציה במועצה שדואגת לכך שהפרוטוקולים עו"ד אהוד פלג :

 מכובדים עולים אחרי זה גם לאתר,

 שלא ימחקו קטעים שלא, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אז ניהול תהליך הפרוטוקול כי זה לא נשמע טוב,  ד"ר דפנה ססלר :

 תמלול התקין של הפרוטוקול, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ברגע שאומרים כדין אז זה בסדר, אני משתמשת בזה, כדין,  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 לשנות משהו? לא לשנות. יש צורך? עורכי הדין? כן או לא? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אני עכשיו הבנתי שזה ניהול שזה כולל התמלול והכל, בסדר. אז  פרופ' יעקב פולק :

בוא או לפחות שי 2יכול להצטרף לסעיף  8נשאיר את זה. סעיף 

 אחריו, סתם לוגי, שנעשה את זה הגיוני. 

 כן, זה רצף הרבה יותר הגיוני, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 .2או לשים אותו אחרי  2-או לחבר ל פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 זה לא,  זה לא אותו דבר בכלל. ד"ר קובי פישר :

 זה רק לספציפי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 .8לשים את  2או אחרי  2אז אפשר או לאחד את  פולק :פרופ' יעקב 

שזה יבוא בנפרד, כדי שיהיה ברור שצריך לציין את  2עדיף אחרי  עו"ד אהוד פלג :

 זה.

, הודעות גם זה יכלל 10. סעיף אחרון 2בא אחרי  8, 2אוקיי, אז  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

על  בפרוטוקול. אני עובר לב'. מטה המועצה תערוך הגהה

הפרוטוקול, העתק ממנו יועבר באמצעות הדואר האלקטרוני 

ימים מקבלתו מחברת התמלול,  14-לחברי המועצה לא יאוחר מ

יום מיום ישיבת המועצה   14-אם נערך  תמלול, או לא יאוחר מ

אם לא נערך תמלול. אנחנו תמיד עושים תמלול. חברי המועצה 
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ל או לפרוטוקול, יעבירו למזכיר המועצה את הערותיהם לתמלו

ימים מיום שנשלח אליהם בדואר  14-וזאת לא יאוחר מ

האלקטרוני. חבר המועצה שלא יגיב תוך המועד הנקוב לעיל 

יראה כמי שהנוסח מקובל עליו. מזכיר המועצה יטמיע את 

ההערות ויעביר את הנוסח העדכני לחברי המועצה לקראת 

 הישיבה הבאה.

זה שאני מבקשת שההגהה שעושה מטה  תיש שתי הערות. אח לי : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

, "עקוב אחר השינוייםבצורה של "המועצה על הפרוטוקול תהיה 

כשאנחנו נקבל את זה אנחנו נדע איזה הערות אתם עשיתם כדי 

שאם יש לנו הערה גם על ההגהות שלכם, כי אחרת אנחנו 

מקבלים את זה וחושבים שזה מה שהוקלט, אם אתם כבר 

ערכתם את זה לפני זה אז טכנית לא נוכל, למה עורכים את זה 

 בכלל? תשלחו את זה, אם כבר צריך שמישהו עורך את זה,

 שנעדר,ג'ניה מעדכנת את מי שנכח ומי  כאשרעורכים את זה,  ד"ר יהלומה גת :

 מכניסה את סדר היום,  אוהי

 היא לא התכוונה לזה,  ד"ר דפנה ססלר :

 לא, התייחסתי לתמלול, לתמלול, : יזינגרעו"ד עירין ענבר אי

 בתמלול אנחנו לא נוגעים, ד"ר יהלומה גת :

אוקיי, אז, כי כתוב, יעשה הגהה על הפרוטוקול אז ברגע שזה  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 כתוב,

 אוקיי אז תכתבו, ד"ר יהלומה גת :

זה על הדברים של הוספת   אנחנו לא נוגעים במלל שהוקלט אלא : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 שמות, תיקון שמות וזה, זה אין לי בעיה,

 בעצם כל שינוי, כל שינוי שנעשה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 שיעשו את כל השינויים שנוכל להבין מה תוקן ומה, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 זה לא ההגדרה,  פרופ' מיכה לשם :

 מה? : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 זה לא ההגדרה. פ' מיכה לשם :פרו

למה אתם התכוונתם  ,אני לא יודעת מה, תגיד לי אתה : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 כשאמרתם הגהה ואז אני אגיד,

 טעויות, ,טעויות כתיב ד"ר מישל בלאיש :

 לא, אנחנו לא עושים את זה, ככה גם,  ד"ר דפנה ססלר :

 בין שינוי להגהה?מה ההבדל  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

מה הסיסמה "נשאלת שאלה  ככה, כי למשל, באמצע ישיבה ד"ר יהלומה גת :

המזכירה , זה מפריע לפרוטוקול, "תחזרילאתר משרד הבריאות, 
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, ? או"עקוב אחר שינוייםב"ומורידה, את זה את רוצה  עורכת 

 היש רעש רקע ואז אנחנו מפענחים מי אמר מ דוגמא אחרת: אם

 והיא מסדרת את זה, את זה את רוצה?

לפעמים הרי המתמללת מפענחת לא נכון ואני אחר כך רוצה, היא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 כותבת שאדם מסוים לא ברור והיא,

 לא, היא לא מפענחת, ד"ר קובי פישר :

כך  לא, אבל אני אומרת, אני חושבת שזה אדם מסוים אחר : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

מסתבר, זאת אומרת מה שאני רוצה, ברגע שמתייחסים לתוכן 

 וזה לא רק שמות משפחה שטעו בפרופ' או משהו,

אם ישונה תוכן זה יהיה בעקוב אחר שינויים, אבל אם זה כל  ד"ר יהלומה גת :

מיני דברים טכניים שהיא עושה למען הקריאה הנאותה ושזה 

 ר שינויים. יהיה מסודר, אין טעם לעשות שם עקוב אח

אני מתנגדת בכלל שיהיה שינוי תוכן ותיקון וזה, המועצה  ד"ר דפנה ססלר :

 החליטה,

 זה יהיה בעקוב אחר שינויים, ,אמרתי שאם יהיה ד"ר יהלומה גת :

 רגע אבל לא אם יהיה כי לא יהיה, זה דעתי, ד"ר דפנה ססלר :

 נכון נכון, ד"ר יהלומה גת :

כי המועצה הצביעה על תמלול, משלמים לחברת תמלול, וזה הכי  ד"ר דפנה ססלר :

 אותנטי ואמיתי, למה שאחר כך יהיה כן שינוי או לא,

 לדוגמה, לדוגמה דפנה, ד"ר יהלומה גת :

 .אותנטי ולא אמיתי התמלול אינו : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אבל אתה שילמת לזה, ד"ר דפנה ססלר :

 .זה לא אותנטי ולא אמיתי ,בגלל שלא שילמתיולא שילמתי  אני : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אז מה אתה רוצה שג'ניה תנחש אם אמרת את זה או לא, ד"ר דפנה ססלר :

לפי בדיקתי את התמלול, הוא אינו אותנטי ואינו אמיתי. הוא  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 ,90%-ב מדוייק

 אז צריך להחליף את חברת ההקלטה, ד"ר דפנה ססלר :

עירין תתקני אותי, אולי הכוונה שלך שחוזרות ההערות של חברי  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

המועצה להערות הפרוטוקול, ואחר כך מחזירים את הפרוטוקול 

 לחברי המועצה אחרי התיקונים, את זה להבליט.

ם לא, אני אומרת הסעיף הראשון מדבר עוד לפני שאתם שולחי : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

אלינו להערות ראשוניות, כתוב פה, פשוטם של דברים אני לא 

יודעת למה הכוונה, מטה המועצה יערוך הגהה על הפרוטוקול, 

לכאורה מטה המועצה מקבל את הפרוטוקול פעם ראשונה, 

 ,-עושה לזה הגהה אני לא יודעת למה התכוון ה



 המועצה לניסויים בבעלי חיים
17.5.2017 

 
 

 

 

27 27 

 אז בוא נוריד את זה,  ד"ר יהלומה גת :

 ידו את זה, תורידו ואל תעשו הגהה.תור ד"ר דפנה ססלר :

 לא נעשה הגהה כל אחד שיבוא, ד"ר מישל בלאיש :

מישל, איך אתה רוצה שג'ניה תיקח על אחריותה שהיא זכרה  ד"ר דפנה ססלר :

אבל אני לא אמרתי את " :שאמר את זה אליעזר ואז הוא יגיד

 ,"זה

לם יתקנו את אותה טעות כתיב אז כוזה לא העניין, ואם יש  ד"ר מישל בלאיש :

 טעות כתיב, כולם?

 או שלוקחים חברה, כן,  ד"ר דפנה ססלר :

 בשביל מה? ד"ר מישל בלאיש :

 אם  זה חשוב לכם אז כן. איך היא יכולה לדעת? ד"ר דפנה ססלר :

מה שרציתי להגיד שאני מניח שההגהה הזאת באה שהאנשים  פרופ' יעקב פולק :

מהתמלול הוא בלתי, אז דרשו שהתלוננו שהפרוטוקול שמגיע 

 תה בקשה של המועצה,יהגהה, הי

כדי שנבין מה היה, ואם יש איזה  ,תרשמו את השינויים ,אמרתי : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

מינוח שכתוב בצורה לא נכונה ואתם מתקנים אותו, ברגע 

אני יכולה לראות מה קרה, יכול  ",עקוב אחר השינויים"שעושים 

שיד אדם התערבה בזה. אז אני שהוקלט בשעה  להיות שזה מה

רק רוצה לדעת מה תיקנו, זה הכל. אין לי בעיה שיעשו הגהה רק 

 אני מבקשת שיהיה,

עירין, אני חושבת שזה בא מכך שאת רוצה שיהיה מעקב אחר  ד"ר יהלומה גת :

שינויים. את צריכה לסמוך על המזכירה, אם היא עושה הגהה 

עקוב אחר "היא לא צריכה ב ,הנאותה וזה דברים למען הקריאה

שמישהו זרק והיא חושבת  ,. אם  יהיה משהו מהותי"שינויים

 . "עקוב אחר שינויים"אז זה צריך להיות ב ,שזה היה אדם מסוים

יש הבדל, בדברים כאלה אתה לא יכול לנסח את זה, זאת  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 אומרת, 

לא היא לא שינוי, אני חושב בעברית הגהה זה  לא, אבל הגהה ד"ר קובי פישר :

 שינוי הטקסט?

הגהה זו פעולה של מעבר על החומר, ואז אם מגלים טעויות  עו"ד אהוד פלג :

 משנים.

 השאלה מה זה הגדרת טעות? השאלה אם, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 ג'ניה את יכולה לתת דוגמה בבקשה? ד"ר יהלומה גת :

רשימת שמות הנוכחים, של חברי הוספת תאריך הישיבה,  : לטיצ'בסקיג'ניה גב' 

 ...ת תפקיד של חברי המועצהוהגדרהמועצה שהתנצלו, הוספת 
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אז אולי נוסיף הגהה טכנית, כדי שזה יהיה ברור, שינוי טכני אני  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 לא יודעת,

)לא -לפרוטוקול הכתוב את ה אני מציע לפתור את הבעיה ולצרף פרופ' מיכה לשם :

ברור( זה לא גדול, אם מישהו רוצה לעיין בזה שיראה בדיוק מה 

 שונה מהפרוטוקול המודפס. 

יש לי עוד הערה אחת קצרה, סליחה, הערה שנייה עוד פעם,  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

כי אני  ,אמרתי אותה כמה פעמים ואני אמשיך להגיד אותה

זה שבניסוחים הקודמים של הפרוטוקול, חושבת שאני צודקת, 

אתם צריכים להעביר לנו  יום 14זה נעלם בניסוחים האחרונים, 

יום מיום הקבלה, ולא כתוב מה המועד בין מועד הישיבה  14

למועד קבלת הפרוטוקול, וכך יוצא שבישיבה שיש חמשה חודשי 

אנחנו מקבלים את זה שלושה שבועות  ,פער בין ישיבה לישיבה

, ארבעה חודשים אחרי הישיבה ושלושה שבועות לפני -ה לפני

 הישיבה,

 לא, אבל זה סיכמנו שכבר ישר אחרי הישיבה,  ד"ר דפנה ססלר :

נכון, אז בעותקים הראשונים היה כתוב שנקבל את זה עד לא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 14יום מיום הישיבה, בעותק הזה זה נמחק, זה רק  14-יאוחר מ

אתם צריכים להעביר לנו מיום קבלה. עכשיו, זה לא הגיוני, יום 

אף אחד לא זוכר, אם יש איזושהי משמעות לפרוטוקול זה אף 

אחד לא זוכר, אם כבר מישהו זוכר שיוצא משהו, יותר מזה, אני 

 כבר שמעתי,

 מה ההתחייבות של חברת התמלול מבחינת זמנים? עו"ד אהוד פלג :

עכשיו, אם יש בעיה עם חברת הפרוטוקול, ואני אומרת את זה  : רעו"ד עירין ענבר אייזינג

לפרוטוקול כבר כמה פעמים, אז צריכים לצאת למכרז אחר עם 

 תום החוזה שלהם, יש מכרזים כמו,

עירין, בוא נפתור את זה, מה ההתחייבות מבחינת זמנים של  עו"ד אהוד פלג :

 הישיבה?חברת התמלול, תוך  כמה זמן היא נותנת תמלול של 

 יום, 14-אין התחייבות ל ד"ר יהלומה גת :

 מתי, בפועל, בפועל מתי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אין התחייבות, ד"ר דפנה ססלר :

 לא יכול להיות, יש מכרז, : קאליפאד"ר יוסי 

אני מציע, יש לך שבועיים? אני מציע לקבוע, אני מציע לקבוע את  עו"ד אהוד פלג :

יום מיום הישיבה יופץ לחברים  21שוטה. תוך זה בצורה יותר פ

 הפרוטוקול, התמלול של הפרוטוקול.
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טכנית זה בעייתי, כי אם אין להם את זה בחוזה, במכרז, אם לא  : קאליפאד"ר יוסי 

 היה כתוב,

אז אנחנו פה לא יכולים פה לקבוע  ,ים במכרזאם אין להם זמנ עו"ד אהוד פלג :

 זמנים וזה לא סביר כשאנחנו מדברים על תקנון.

 לא, אבל זמנים, : קאליפאד"ר יוסי 

 )מדברים יחד(

 אבל התמלול יכול להגיע כמו שמגיע לפעמים ארבעה חודשים, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 הבעיה היא המכרז, זה הבעיה, : קאליפאד"ר יוסי 

 לא, אז צריכים לראות, : ענבר אייזינגר עו"ד עירין

 את צודקת, ד"ר קובי פישר :

יש לי הצעה שנוסיף כותרת לב', תיקון פרוטוקול ואשרור, ואז  עו"ד דיאא לבנאוי :

לכתוב שמה במקום כל זה, שבקשה לתיקון פרוטוקול תוגש 

יום מיום הוצאת הפרוטוקול, ואז זו  14למטה המועצה תוך 

צריכים להחליט האם הבקשה נכונה או לא,  בקשה, ואז אנחנו

 יש לנו את התמלול, המטה,

 אבל אין לכם, זה כל העניין, אין את, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 נקבל את התמלול, עו"ד דיאא לבנאוי :

 לפעמים ארבעה חודשים אחרי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 למה? אנחנו צריכים,  עו"ד דיאא לבנאוי :

 לא חייבתם אותם, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 מה זה לא חייבתם? הם זכו במכרז בלי זה, פרופ' יעקב פולק :

 ההקלטה צריכה להיות יחד עם התמלול זה לא, עו"ד דיאא לבנאוי :

 זה בדיוק העניין, שבמכרז שהם זכו משום מה לא הגבילו אותם, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 )מדברים יחד(

 בגלל שזה לא בידיים שלנו, יעקב גופס, יו"ר :פרופ' 

 אז נבדוק את זה, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

יום אחרי קבלת התמלול. בכוונה  14נבדוק את זה, אז בעיקרון,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 שהתמלול יגיע תוך שבועיים אחרי הישיבה.

 בחוזה,אנחנו נבדוק את זה אם יש  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

אפשר לשלוח בלי תמלול? כי כתוב פה אם נערך תמלול, יש מצב  פרופ' יעקב פולק :

 שלא יהיה תמלול?

 מי כותב, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לא, אני לא זוכר, פרופ' יעקב פולק :

 כן כן, יש לך בסעיפים, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :
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הו, אז מי שעושה את אם נניח יש הפסקת חשמל או יש מש ד"ר יהלומה גת :

 התמלול,

בסדר, עשו את זה כללי כי יכול להיות שהמועצה תחליט שהיא  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 תשלם לחברה המתמללת, 

לא, זה לא רק זה, גם כתוב שיש דיונים בלי התכנסות, רישום,  פרופ' יעקב פולק :

 אין תמלול.

 כך הרבה זמן על כזה דבר?תגידו, זה נראה לכם הגיוני כל  ד"ר יהלומה גת :

אז אנחנו מוסיפים מילה אחת, יערוך הגהה טכנית על  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הפרוטוקול, אוקיי? ואז לא נצטרך, דברים מהותיים שנשנה אז 

 יהיה עקוב אחריי. טוב, 

 אז מה התיקון יעקב? פרופ' יעקב פולק :

 טכנית על הפרוטוקול.מטה המועצה יערוך הגהה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 הגהה טכנית? פרופ' יעקב פולק :

כן. ג', מזכיר המועצה רשאי או מזכירת המועצה רשאית  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

מיוזמתה או לבקשת חברי המועצה לפרסם תיקון טכני 

 לפרוטוקול, זה כבר כפילות אז כבר לא צריך את זה,

 את זה אפשר להוריד, ד"ר יהלומה גת :

אפשר להוריד, אוקיי. ואז הפרוטוקול המאושר יחד עם כלל  יעקב גופס, יו"ר : פרופ'

החומרים הנלווים לו, יישמר בארכיון המועצה, וזאת בהתאם 

 לכללים הנהוגים בעניין זה במשרד הבריאות.

 לא כתוב, לא כתוב שזה יפורסם באתר. עו"ד אהוד פלג :

 יפורסם באתר המועצה. ,40-כתבנו בסעיף קודם, ב עו"ד דיאא לבנאוי :

 איפה זה כתוב? עו"ד אהוד פלג :

 , לא?40-ב עו"ד דיאא לבנאוי :

 דיברנו על הנספח שבתום הישיבה, 40-ב ד"ר יהלומה גת :

 שם כתוב נספח עם החלטות הישיבה, עו"ד אהוד פלג :

 הנספח יפורסם באתר המועצה, ד"ר יהלומה גת :

 )מדברים ברקע(

 , טוב, אוקיי,כן כן עו"ד אהוד פלג :

אוקיי? איתרתם? אוקיי, טוב, אנחנו עוברים הלאה, סימנתם ו',  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

ועדות משנה, א', המועצה רשאית לצורך ביצוע  42ועדות משנה 

תפקידיה למנות ועדות משנה מטעמה קבועות או זמניות, שידונו 

ר בסוגיות על פי הוראתה לצורך הגשת המלצות לדיון לאשרו

 המועצה. מספר החברים שימונה יהיה אי זוגי. בסדר? 

 אני לא יודע אם זה בסדר.  יש לנו סמכות לזה לפי החוק? : שנקולבסקי הרב אליעזר 
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 כן, יש.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 זה המלצות, ד"ר קובי פישר :

אלא בכל מקרה תהיה  ,אם ההמלצות של הוועדות לא מחייבות עו"ד אהוד פלג :

 החלטת מועצה, אז אין כאן שום התנגשות עם החוק.

, דרכי מינוי. א', יו"ר  43החלטות. כבר נקבעו היו דברים מעולם,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

המועצה ימליץ על מועמדים למינוי חברי ועדת המשנה ביוזמתו 

 או לפי המלצת חברי המועצה. ניתן להמליץ על מינוי חברים

המכהנים במועצה או כל גורם רלוונטי אחר. כלומר גם אנשים 

 מחוץ למועצה. 

 ?"רלוונטי אחר "גורם ואהי מ : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 רלוונטי לנושא. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מה זה רלוונטי?מי קובע:  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 מי שהוא ממנה, ד"ר קובי פישר :

 גורם רלוונטי, "ר :פרופ' יעקב גופס, יו

פרופ' יעקב  אני חוזר ושואל: מי יקבע מיהו הגורם הרלוונטי : שנקולבסקיהרב אליעזר 

  אבל, אבל הוא ממנה את ההרכב, פולק :

 הוא לא ממנה, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 בטח, אז מי עושה ועדה? פרופ' יעקב פולק :

סטטיסטיקאי, -וצריך ביולא, למשל מחליטים על איזה ועדה  ד"ר דפנה ססלר :

 הוא יכול לקחת איזה מישהו מקצועי,

 מדי. כללי  הביטוי "גורם רלוונטי" הוא : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 מה? ד"ר דפנה ססלר :

 כללי לחלוטין,הביטוי  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 נכון, אז איך תפרט? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 יודע. ולכן מתנגד.איני  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אז לא, אי אפשר לפרט, אי אפשר לפרט, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אז למה אתה מתנגד למשהו שאתה לא יודע? ד"ר דפנה ססלר :

  משום שזה ביטוי כללי, לא מוגדר ומזמין ויכוח : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 הכוונה היא מישהו מבחוץ, פרופ' יעקב פולק :

 כן, נכון, ד"ר דפנה ססלר :

רק רגע, זה רק המלצה או של היו"ר או של חברי המועצה ובסוף  ד"ר קובי פישר :

 צריכים לקבל החלטה, זה רק המלצה זה לא, 

יש פה נקודה שלא קיימת, אני מנסה לראות איך מעשית אפשר  עו"ד אהוד פלג :

יהיה להתגבר עליה, למלא אותה, למועצה יש הרכב על פי החוק, 

וההרכב הזה לוקח בחשבון את הצורך לייצג מגזרים שונים נקרא 
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לזה שהם רלוונטיים לנושא. בוועדות היות והמועצה ממנה 

רים וועדת אותם והחוק לא מדבר עליהם חוץ מוועדת ההית

ביקורת נדמה לי אבל היא לא של חברי מועצה, אין אמירה לגבי 

הרכב. אני חושב שכדאי שתתווסף פה אמירה, שככל האפשר ה

יבטיחו ייצוג בהלימה להרכב המועצה או משהו כזה, הוועדות 

 ,כי

תלוי מה הנושא אבל, מה זה ועדת המשנה הזה, במה אנחנו  : קאליפאד"ר יוסי 

 משנה ומה, דנים? בוועדת

לא, אני, הסיבה שאני מעיר את מה שאני מעיר זה זמנים עברו,  עו"ד אהוד פלג :

שבהם לא התלהבו בלשון המעטה שחברי המועצה שמתמנים או 

שמייצגים את נוח יהיו בוועדות. היינו צריכים פה לנהל דיון 

מאוד מאוד לא פשוט על כך שרחל תתמנה לוועדת ההיתרים 

 למשל. 

 זה לא נכון היא התקבלה בצ'יק, ב פולק :פרופ' יעק

 סליחה? עו"ד אהוד פלג :

 היא התקבלה בצ'יק, פרופ' יעקב פולק :

 לא בצ'יק,  עו"ד אהוד פלג :

 לוועדה הארצית היא התקבלה, פרופ' יעקב פולק :

 מה? לוועדה הארצית היא התקבלה בסוף, עו"ד אהוד פלג :

 בצ'יק, פרופ' יעקב פולק :

היה פה דיון לא פשוט ובסוף  ,אבל אם אתה זוכר, אם אתה זוכר ג :עו"ד אהוד פל

 זה היה מעין מין 'דיל' שהיא תתקבל וגם אני לא זוכר עוד מי,

 לא נכון,  פרופ' יעקב פולק :

זה יהיה מאוד קשה, מאוד קשה יהיה לקבוע לפי אחוזים כי יש  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 תעשיינים, ויש משרד הדתות ויש,

 מצד אחד אני לא רוצה שום דבר, עו"ד אהוד פלג :

 זה רק המלצה, הוועדה לא תקבע למועצה שום דבר. ד"ר דפנה ססלר :

 כן אבל תראו,  עו"ד אהוד פלג :

 אהוד, הוא צריך גם שהחברה, פרופ' יעקב פולק :

 יא את המועמד שמצטרף ונצביע או שנדון בזה,להב פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

לכן אני מציע ניסוח מרוכך, שיכיל למשל את המילים ככל  פלג : עו"ד אהוד

האפשר, אבל יציין את העיקרון שאם זה רלוונטי לוועדה אז 

 יעשה,

 זה מובן מאליו, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מה? עו"ד אהוד פלג :
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תת ועדה זה מובן מאליו שאם זה רלוונטי, למשל אתה רוצה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 פות למשל?  חלול

 למשל, עו"ד אהוד פלג :

 אז נצרף חבר, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 רגע לא, אבל אני לא רוצה על דרך של, עו"ד אהוד פלג :

 לא, על פי נושא, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הוא על דרך של הבנה סובייקטיבית של היו"ר שמכהן באותה  עו"ד אהוד פלג :

 תקופה. היו יושבי ראש פה,

 טוב, אז בוא תגיד מה, תנסח ונראה, בוא נהיה פרגמטיים, ד"ר דפנה ססלר :

 ההצעה בסדר, ההצעה, עו"ד אהוד פלג :

אהוד, לפני שאתה מציע, אנחנו מדברים רגע לפני שאתה מציע  פרופ' יעקב פולק :

איש, מועצה, עכשיו, הוועדה המייעצת יהיו  23פה על ועדה של 

 משמעות,שלושה אנשים, רגע, אז מה ה

 א' איפה כתוב שזה שלושה? עו"ד אהוד פלג :

 חמשה, פרופ' יעקב פולק :

 חמשה, בסדר, חמשה, חמשה בנושאים רלוונטיים,  עו"ד אהוד פלג :

 אז מה זה, רגע, רגע, פרופ' יעקב פולק :

 כן, עו"ד אהוד פלג :

תלוי אמרת שאתה רוצה להיות ברור, שאתה לא רוצה להיות  פרופ' יעקב פולק :

סובייקטיבית. אם יש לך ועדה של שלושה או חמשה, איך אתה 

, 20עושה הלימה של הייצוג? תסביר לי. תסביר לי. אנחנו עכשיו 

, 10%, 23נגיד על נוח, אתה דואג לנוח, נוח הוא שלושה מתוך 

, נגיד אפילו ועדה מייעצת של חמשה, היא 10%-קצת יותר מ

 תה מבין?קיבלה חצי נוח? זה לא, זה בעיה, א

 23-נוח, רגע, אז כאן בדיוק אני רוצה לומר, שהשלושה מתוך ה עו"ד אהוד פלג :

זה עיוות שאנחנו מתריעים עליו כבר מזמן. יש הצעות חוק, אבל 

זה  23עזוב, אבל אני לא יוצא מנקודת הנחה ששלושה מתוך 

הפרופורציה המתאימה זה בפירוש לא הפרופורציה המתאימה. 

של חמשה אנשים ויש רלוונטיות להשתתפות  ולכן כשיש ועדה

 של נציג נוח, אני רוצה את נציג נוח בפנים.

 אז תסתכל רגע בג' ותראה אם זה מספיק לך, לנסח, שנייה, ד"ר דפנה ססלר :

אז למה נציג משרד המשפטים ולמה נציג  ,אם אתה רוצה ייצוג ד"ר קובי פישר :

 משרד זה,

 דבר זהות,המועצה תחליט ב ד"ר דפנה ססלר :
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צריך לעשות דיון במליאה, ייצוג מלא  ,אם אתה רוצה ייצוג מלא ד"ר קובי פישר :

 אתה צריך לעשות דיון במליאה, לא להקים ועדה.

 תציע, תציע נוסח ונצביע, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הנוסח הוא נורא פשוט, הרכב הוועדה ישקף ככל האפשר את איך  עו"ד אהוד פלג :

אני לא רוצה לקרוא לזה יחסי כוחות, אני אקרא לקרוא לזה? 

 לזה את מפתח הייצוג במועצה. 

אבל כתוב, רגע אבל אני, תסתכלי בג', המועצה תחליט בדבר  ד"ר דפנה ססלר :

זהות ההרכב, זה לא מספיק? המועצה תחליט בדבר הזהות, זה 

 לא יהיה משהו שלא יביאו את זה למועצה.

 )מדברים ברקע(

זה כמו פה שאם נוח אומרים שהם נגד והמועצה הצביעה כולה  ססלר :ד"ר דפנה 

 בעד אז זה לא יוצא, אז מה ההבדל? מה זה המועצה לא, 

 אבל גם מנגד, לא בכל תת ועדה חייב להיות נציג נוח. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

בסדר, אתה יודע מה? נוסיף עוד משפט, בסדר? הוועדה, הוועדה  עו"ד אהוד פלג :

כלול חברי מועצה רלוונטיים לנושא, ותשקף ככל האפשר את ת

 מפתח הייצוג במועצה.

 זה בלתי אפשרי, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אם אין חבר נוח רלוונטי, עו"ד אהוד פלג :

 תת ועדה בלי חבר מועצה,זה לא יהיה אפשרי,  ד"ר קובי פישר :

 מה זה תת ועדה בלי חבר מועצה? עו"ד אהוד פלג :

יש נושא אד הוק היא תמלא כמה מומחים ותגיד אני לא יודע  קובי פישר : ד"ר

מה, דפנה תהיה היו"ר, ומה תגיד אז, היא לא בסדר, אין חבר 

 מועצה בכלל? 

אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה למנוע, אני הייתי רוצה למנוע  עו"ד אהוד פלג :

מצב, יש שני מושגים, אחד נקרא עריצות הרוב והשני נקרא 

עריצות המיעוט. זה לא טוב וזה לא טוב, אוקיי? לא רוצה לכבול 

בדברים משתקים מצד אחד ולא רוצה מצד שני שהרוב 

ידיר משם  האוטומטי פה שיקבע את הרכב הוועדה באופן תדיר

 את רגליו או רגליהם של נציגי נוח, ולכן, 

 השאר, וישנם כל  "נח" נם נציגיאתה מציג את זה כאילו שיש : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 לא הבנתי, עו"ד אהוד פלג :

כל השאר, לעומתו ו "נח" נו ארגוןאתה מציג את זה כאילו שיש : שנקולבסקי הרב אליעזר 

משרד  .רובאינם כל השאר , אך גם הוא מיעוט "נחלמעשה, "

המדע הוא גם מיעוט, משרד החינוך הוא גם מיעוט, ומשרד 
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שכל  . האם צריך כי יש לו נציג אחד ,המשפטים הוא גם מיעוט

 .?הנציגים הבודדים יהיו חברים קבועים בכל הוועדות האלה

 האם אתה מיתמם? עו"ד אהוד פלג :

אני חושב שאתה מנסה להכניס לנו בדלת האחורית דבר . לא : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 מיותר. 

 ההבדל היחיד ביני ובינך שאני חוויתי פה, עו"ד אהוד פלג :

 אני חוויתי פה הדרה, זה הכל, 

אוקיי, כל אחד צבר את החוויות שלו. בסך הכל מה שכתוב פה  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

ע היו"ר ועדה, זה שהמועצה רשאית למנות ועדה. עכשיו, יצי

מצדי הם יהיו שלושה פרופסורים לביולוגיה מאוניברסיטת בן 

, את המלצתו גוריון, שאני לא יודע עליהם שום דבר. אנחנו נשמע

 ואם זה טוב לנו נקבל ואם זה לא טוב לנו לא נקבל, זה הכל.

כי הוא כבר  ,אני אתן לך עכשיו תרחיש ואל תגיד לי שאני בודה עו"ד אהוד פלג :

ה, אוקיי? מציעים ועדה, הוועדה הזאת חשוב לנו מאוד להיות הי

בה כאחד הנציגים, בסדר? ברוב אוטומטי ולכך התכוונתי ברוב 

שיש פה, לא מוצאים בהרכב שבאותו זמן, לא מההרכב הזה, 

מההרכב שבאותו זמן שוקט על מינוי הוועדה הזאת, לא מוצאים 

הפשוט מי בעד מי את חברי נוח בוועדה, ואז עושים את התרגיל 

 נגד ואין שום חבר נוח בוועדה. 

יש תרגיל כי זה נוגע להצבעה פה, לא הבנתי,  ,אבל בכל מקרה : קאליפאד"ר יוסי 

 בכל מקרה התרגיל הזה  יתבצע,

 הדברים האלה, לא,  עו"ד אהוד פלג :

 כי זה, כן, כי זה בא להצבעה הלא,  : קאליפאד"ר יוסי 

 )מדברים יחד(

אני לוקח אותך למחוזות שאני מקווה שלא נגיע אליהם, ואם לא  פלג :עו"ד אהוד 

נגיע  אליהם יש אחר כך בעיה לא לי  ולא לכם. אבל חוקים אתה 

אלא להבטיח שמה שצריך לקרות יקרה,  ,עושה לא כשהכל בסדר

גם כשיש זמנים קשים נקרא לזה כמו שהיו. ולכן אני אומר, יש 

שאמורים להגן על פני דברים  פה שני תנאים שאנחנו מעמידים,

אבסורדיים. אחד כשהרלוונטיות של חברות נציג כמו אריה נוח 

אז ממילא לא צריך  ,באה באותה ועדה, כלומר אם לא רלוונטי

 לעלות,

 מה זה לא רלוונטי? פרופ' יעקב פולק :

 לא, אבל אהוד ממה שאני חושש, : קאליפאד"ר יוסי 
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נושא שדנים פה במועצה שאתה לא מביע את  אין נושא, אין פרופ' יעקב פולק :

 דעותיך, בכל נושא שהוא,

 אבל זה לא רלוונטי לוועדות, ד"ר קובי פישר :

רגע רגע, זה רלוונטי, זה הרלוונטיות שלך, אתה רלוונטי בכל  פרופ' יעקב פולק :

 נושא שעולה,

 אני לא מסכים אתך, אני לא מסכים, עו"ד אהוד פלג :

אני לא אומר את זה, רגע, אני לא אומר את זה לגנאי, אני לא  פרופ' יעקב פולק :

 אומר את זה לגנאי,

 אני לא חשבתי שאתה אומר את זה לגנאי, עו"ד אהוד פלג :

יש לך הערות בכל נושא שעולה, אני לא יכול לחשוב על דעתי על  פרופ' יעקב פולק :

 איזשהו נושא שיעלה כאן שלאהוד פלג לא יהיה מה להגיד.

בוא נגיד כך, אם יש ועדה שצריכה לעסוק בעניין טכני מדעי,  אהוד פלג : עו"ד

ועדה לא מועצה, במועצה אני אהיה פה. אבל, ובאותו זמן לנוח 

אין נציג שמבין בנושא הזה, אוקיי? ואז, ונוח מתעקש שהוא 

רוצה נציג שלו שם, אז מופעל העניין הזה של הלא רלוונטי. 

כחות נציג נוח שם כן רלוונטי, לעומת זאת, אם יש ועדה שנו

 ומתעקשים שנציג נוח לא יהיה שם,

אפשר לשאול? רגע, אפשר לשאול? מה התפקיד, מה אתה חושב  פרופ' יעקב פולק :

 צריך להיות התפקיד של ועדות משנה? 

 אני לא יודע, עו"ד אהוד פלג :

יות? האם לא לא, תחשוב, תחשוב רגע, תחשוב, מה זה יכול לה פרופ' יעקב פולק :

אתה לא חושב שזה בעיקר, אני חושב למשל שזה משהו מקצועי 

 לחלוטין,

 נו, עו"ד אהוד פלג :

משהו מקצועי לחלוטין, שלא צריך להיות הבדל גדול או בכלל  פרופ' יעקב פולק :

 בין,

 להפך, בוודאי שצריך להיות הבדל בין כאלה שלא מתמצאים, עו"ד אהוד פלג :

 ,לא פרופ' יעקב פולק :

לא, אבל רגע, אני לא מבין דבר אחד, בסעיף א' כתוב, יו"ר  : קאליפאד"ר יוסי 

המועצה ימליץ על המועמדים לחברי הוועדה, בסעיף ב' כתוב 

יו"ר המועצה יגיש לחברי המועצה את ההמלצות כאמור להרכב 

הוועדה, ובג' המועצה תחליט, אז ממה שאתה חושש זה לא יעזור 

יו"ר יגיע לפה וההצבעות שאתה חושש כי ממילא מה שימליץ ה

מהם יגיעו ממילא לפה. אז זה לא משנה אם מראש נגדיר שיש 

שמה חבר נוח וזה יבוא לפה ולשיטתך אנחנו נצביע נגד, נו, אז 
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מה זה יעזור לכפות עלינו לראות, אנחנו יכפו עלינו מראש ואנחנו 

 נוריד את זה.

משרד החינוך, הוא נציג אחד, אז הוא יהיה חייב יש למשל נציג  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

יש נציג משרד המשפטים נדמה לי זה  ?להיות בכל המקומות

בכל אחד ולא שלושה, הוא יהיה  כל מי שהוא נציגהאם אחד, 

 הוועדות? 

 הבעיה היא מה זה ייצוג הולם, ייצוג הולם אין לנו דרך, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

מכלול הגופים המיוצגים במועצה מיוצגים לא, אין ייצוג הולם,  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 בוועדות באופן חלקי בלבד.

בדיוק, אי אפשר, אי אפשר לעשות עניין של ייצוג הולם, ולכן לא  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

יכול, כלומר אי אפשר להמליץ שיהיה נציגות של משהו, מישהו 

ול שלא להדיר אף אחד, אחד ולא מישהו אחר. האווירה היא בגד

אם יש למישהו רצון להשתתף בישיבה בוועדה למה לא, למה לא? 

עכשיו אתה אומר במקרים שזה לא מתבצע שיש איזה קנוניה. 

אני, בהצעה שלך אני לא חושב שפותרים, כלומר איך, זה לא 

 פותר את העניין. אם יש מצב של רוב נגד מיעוט אז זה לא יעזור,

 אז אני אסביר, עו"ד אהוד פלג :

 ,-אז זה עניין של רוח ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הזכרתי כבר, יש מצבים, דמוקרטיה, רגע, דמוקרטיה, יש הרבה  עו"ד אהוד פלג :

סוגיות שבהם קופצים חלק שלא כל כך מבינים עד הסוף מה זאת 

דמוקרטיה ואומרים הרוב החליט. הרוב, שלטון הרוב הוא רק 

אחד העקרונות של הדמוקרטיה, יש גם, ההמשך של זה זה 

איזון. והרי  הבטחת זכויות המיעוט, ולכן יש כל מיני מנגנוני

הבאה להרמוניה, גם כדי להבטיח שהמיעוט יוכל להיות מיוצג, 

מבלי לחטוא בקיצוניות ההפוכה שנקראת עריצות המיעוט. לזה 

אני מכוון, וההצעה שלי היא לכן לנוסח מרוכך, שאחד יקבע את 

העיקרון שככל הניתן ייצוג על פי מפתח ייצוג המועצה, ושתים 

אם תרצה הוא כאילו כשירות מראש, שם פה עוד אפילו סעיף ש

 רק אם יש רלוונטיות בהתאמה.

אני לא יודע איך לצאת מזה, הצעת הצעה, ואני אעלה את זה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 להצבעה,

אהוד, לתעשיינים יש נציג אחד במועצה, וכל הדברים רלוונטיים  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 לגביהם, אז הם תמיד יהיו בעסק?

של התעשיינים, של משרד המדע ושל  state of mind-אבל ה : "ד עירין ענבר אייזינגרעו

 משרד הבריאות ושל,
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 פן של משרד המשפטים?ו : קאליפאד"ר יוסי 

 לא, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 את לא היית פה כשהיא היתה, מה את אומרת לי לא? : קאליפאד"ר יוסי 

רגע, ושל דיקני הפקולטאות לרפואה, יש להם פחות או יותר לא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 state of mindבכל סוגיה אבל באופן כללי יש להם אותו 

 , רגע, לאפשר כמה שיותר ניסויים, -לאפשר כמה ש

 זה לא נכון, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אבל זה לא נכון, : קאליפאד"ר יוסי 

 נכון,זה לא  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 )מדברים יחד(

אתם בכלל לא מבינים את החוק הזה לדעתי, החוק הזה בא,  : קאליפאד"ר יוסי 

החוק הזה לא בא למנוע ניסויים בבעלי חיים, אנחנו גם לא באנו 

 לעודד ניסויים בבעלי חיים,

אני לא אמרתי לעודד, אם הייתם נותנים לי להשלים ולא הייתם  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

קופצים אז הייתם שומעים מה שאני רוצה להגיד, לאפשר כמה 

 שיותר ניסויים בגבולות,

 גם זה לא נכון, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

חבר'ה, אני רוצה לדבר על הדבר הזה, אנחנו פה בשביל לשמור  פרופ' מיכה לשם :

, אנחנו לא 1994על החוק של צער בעלי חיים עם התיקון של 

יים, אין לנו שום עניין שיעשה ניסויים. אנחנו רוצים שיעשו ניסו

מעוניינים שהמדע יתקדם לטובת כולנו, לכל מיני מטרות כולל 

 רפואיות ובריאות אבל לא,

 נכון, כי סוברים שבלי הניסוי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 אבל החוק מאפשר ניסויים, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אי, לא אמרתי שלא,וד : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

ולכן בכל שאלה, בכל ניסוי דנים לגופו של עניין, בתוך הקונסצ'נג  פרופ' מיכה לשם :

שיש למועצה אם זה ניסוי נכון, אם זה ניסוי רצוי, ואין כאן שום 

אני חושב אף עמית שבאופן אוטומטי מצביע בעד ניסוי בבעלי 

 חיים, זה ממש  לא נכון.

כה, אתה זוכר שהמטרה שלנו רק פשוט לתקן, היו אז מיכה מי עו"ד אהוד פלג :

הרבה דיונים בתקופה שאתה לא היית. המטרה של המועצה זה 

לעשות הכל למניעת עריכתם של ניסויים מיותרים ומזעור הסבל 

 בניסויים הכרחיים, זאת המטרה של המועצה.

 של כולנו פה. פרופ' מיכה לשם :
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צער בעלי חיים )ניסויים(  ולא חוק  ולכן החוק נקרא חוק עו"ד אהוד פלג :

 הניסויים )צער בעלי חיים( אז לכן רק לשים את הדברים,

 למה אתה חושב שאנחנו לא בצד הזה? : קאליפאד"ר יוסי 

אבל אתם מייצגים,  ,אני לא אמרתי שאתם לא בצד הזה עו"ד אהוד פלג :

לחוק, שמדבר  13תקשיבו, הדוגמה הטובה ביותר שלי היא סעיף 

על הרכב וועדת ההיתרים הארצית. הלך הסעיף יכול היה לקבוע 

המועצה תקים ועדת היתרים ארצית, לא, הוא דאג לפרט מי 

 יהיה חבר בה, מאיזה דיציפלינות כדי להבטיח,

 היו כולם נוח לא יהיו פה ניסויים בכלל,למה, למה? כי אם י : קאליפאד"ר יוסי 

 כל מה שאמרתי שהייצוג יהיה, בשאיפה, בשאיפה, ככל האפשר, עו"ד אהוד פלג :

אני חושב שהנושא מובן, אני חושב שהנושא מובן. אני, מה שאני  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

מציע, אהוד, תנסח עוד פעם את מה שאתה, את הניסוח שלך 

אנחנו נצביע אם אנחנו מכניסים או לא מכניסים ואנחנו נצביע. 

 את השינוי.

 בסעיף א'? : קאליפאד"ר יוסי 

 כן, בדרכי מינוי. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 יש פה הצבעה כרגע על שינוי, : קאליפאד"ר יוסי 

 ההצעה של אהוד. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 סעיף א'. : קאליפאד"ר יוסי 

 אתה רוצה שאני אנסח כרגע?רגע,  עו"ד אהוד פלג :

 אנחנו נצביע כרגע, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 או לפעם הבאה? עו"ד אהוד פלג :

לא, עכשיו, לנסח, אם אתה יכול עכשיו, יהלומה כתבה מה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 שאתה אמרת,

להוסיף את המשפט: הוועדה תכלול חברי  , זהמה שאהוד הציע ד"ר יהלומה גת :

ה רלוונטיים לנושא ותשקף ככל האפשר את מפתח הייצוג מועצ

 במועצה, נכון? 

 מי בעד להוסיף את השינוי הזה? אוקיי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לא בטוח ששמעו טוב, תקראי עוד פעם. עו"ד אהוד פלג :

 עוד פעם. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 להקריא שוב? ד"ר יהלומה גת :

 עוד פעם. תקראי עו"ד אהוד פלג :

הוועדה תכלול חברי מועצה רלוונטיים לנושא, ותשקף ככל  ד"ר יהלומה גת :

 האפשר את מפתח הייצוג במועצה.
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אבל את צריכה להוסיף שזה לא בלעדי שבוועדה יהיו רק חברי  ד"ר קובי פישר :

 מועצה,

 אבל זה ההצעה של אהוד, ד"ר יהלומה גת :

ג אז צריך שיהיה ברור שזה לא בהכרח אם את מדברת על ייצו ד"ר קובי פישר :

חברי מועצה, אחרת זה יהיה רק חברי מועצה זה יהיה רק, את 

 מבינה? אז הכי נוח להשתתף בה,

זה ועדה מקצועית בכלל, אחרת זה יעלה למועצה עצמה, אני  לא  : קאליפאד"ר יוסי 

 ,-מבין את ה

 אז מה התיקון? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אני אומר, אם אתה אומר ייצוג אז צריך להיות ברור שגם חברי  ד"ר קובי פישר :

 הוועדה שאתה תקים היא לא בהכרח רק חברי מועצה.

זה בא' כתוב, שיהיו חברי מועצה וגורמים רלוונטיים אחרים.  ד"ר יהלומה גת :

עכשיו, מציע אהוד שמחברי המועצה טהטהטה את מה 

 שהקראתי, זה הכל.

צא שאף פעם לא תהיו, יוצא שאף פעם לא תהיו בזה כי אז יו ד"ר מישל בלאיש :

 אתם,

יכול להגיד שגם אדם מבחוץ יכול לייצג, לא חייב להיות מישהו  ד"ר קובי פישר :

 מהמועצה, נכון או לא?

 וזה לא פוסל, הם יכולים להציע מישהו, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ככל האפשר, זה לא, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

יעקב ציין, ההמלצה הזאת מחברי המועצה תגיע לפה ותהיה  פרופ' יעקב פולק :

 הצבעה נוספת,

אז עוד פעם אנחנו, הנוסח הזה מקובל? שמעתם כולם? מי בעד  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

. מישהו 5בעד, מי מתנגד?  3להכניס את השינוי הזה בתקנון? 

 ים את התיקון. ב'.נמנעים. אוקיי, אז התיקון לא מוסיפ 2נמנע? 

א' להוריד את א' כי אין ב' בכלל שם, 2002אני מציע להוריד את  עו"ד דיאא לבנאוי :

 שלא תתבלבל.

 כן, אני חשבתי בהתחלה שזה טעות, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 כי אני מסתכל על א' א' אז זה מבלבל, עו"ד דיאא לבנאוי :

 אוקיי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

רק יש עוד הערה אחת שלא ברור לי, כתוב מספר החברים  ם גוטפריינד :פרופ' יור

שימונה יהיה אי זוגי. בסעיף השני כתוב שזה לא חייב להיות 

 חברים מהמועצה, אז זה קצת מבלבל, מה בדיוק הכוונה?

 טוטל החברים בוועדה יהיו, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 סך הכל אי זוגי? פרופ' יורם גוטפריינד :
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 כן, רופ' יעקב גופס, יו"ר :פ

גם אם זה, אוקיי, מספר החברים בוועדה, לכתוב בוועדה שיהיה  פרופ' יורם גוטפריינד :

 ברור יותר,

 אז קראנו בעצם את כל הסעיפים, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בוועדה, אוקיי הוספתי. ד"ר יהלומה גת :

 הסעיפים האלה?  א' ב' ג' ד', אז זה מקובל פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ,44רגע, אבל ד' כתוב מול  עו"ד אהוד פלג :

, תוצאות המלצות 44, אז אני קורא, 44אז זה א' צריך להיות אז  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ועדת המשנה,

 אתה לא צריך, זה בלי סימן, : קאליפאד"ר יוסי 

שנה, ממצאיה יו"ר ועדת המשנה יעביר את דו"ח ועדת המ פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

והמלצותיה בפני חברי המועצה בישיבת המועצה. המועצה 

תחליט האם וכיצד לאמץ את המלצות הוועדה. טוב, ט"ז, אנחנו 

 בעמוד האחרון. 

 רגע, יש לי לפני שעוברים לפרסום, עו"ד אהוד פלג :

אהוד, אפשר להגיד משהו? אם יום אחד ישנו את החוק צריך  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 לקרוא לוועדה הזאת ועדת אהוד.

אני לא חושב, אנחנו, תראה, מה שאנחנו עושים פה וזה מאוד  עו"ד אהוד פלג :

נפוץ במלאכת חקיקה, זה סוג של חקיקה למרות שזה חקיקה 

פנימית, זה לנסות לחזות את הנולד, איזה מצבים יכולים 

  להתפתח. פה  למשל, עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד כמובן אבל,

 זה טוב, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

כן כן, לגבי נושאים שצריך לקבל בהם החלטות, זה מה שרציתי  עו"ד אהוד פלג :

להגיד, זה דבר עקרוני דווקא. כדי לא להימצא במצב שבו נושא 

מפתיע, לא הנושא מפתיע אלא ההצעה, תוכן ההצעה, פוגשים 

הייתי מבקש אותו פעם ראשונה בדיון, ובדיון צריך להצביע. 

שככל שצפויות החלטות במהלך הישיבה, הצעות ההחלטה, 

במקרה הזה דו"ח הוועדה והמלצותיה, יופצו לחברים לקראת 

 הישיבה כדי שאפשר יהיה להתכונן, זה יחסוך וייעל את הדיון.

, שבשונות אי -אני חושבת, הוספנו שאם, שמה ש ,הוספנו את זה : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 אפשר להכניס דברים שצריכים,

 אבל זה לא שונות, זה לא שונות, עו"ד אהוד פלג :

 אם לא נשלח חומר מראש לא יכול לעלות לדיון. ד"ר קובי פישר :

 כל מה שבסוף הדיון יישלח, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר
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ניח שמונתה ועדה להמלצה על הטופס החדש של נניח, לא לא, נ עו"ד אהוד פלג :

הצהרת החוקים, אוקיי? ומכניסים לסדר היום, וסדר היום הופץ 

בזמן, שבישיבה הבאה נדון על ההצעה החדשה לטופס ההצעה 

של החוקר, אבל אנחנו לא רואים את הטופס. בדיון עצמו מציגים 

 לנו לראשונה את הטופס.

 יהיה הדברים האלה,סיכמנו שזה לא  ד"ר קובי פישר :

 למה? עו"ד אהוד פלג :

שאם החומר לא נשלח לחברים זה לא יעלה להצבעה הדברים  ד"ר קובי פישר :

 האלה. החלטנו פעם שעברה.

 אני, איפה, באיזה סעיף זה כתוב? עו"ד אהוד פלג :

הוספנו את זה, אפשר אחר כך ללכת אחורה אבל זה הוסף, אתה  ד"ר יהלומה גת :

 שיבה הקודמת.לא היית בי

 אני, אני לא ראיתי את זה, אם זה מקובל, עו"ד אהוד פלג :

 עירין את זוכרת? ד"ר יהלומה גת :

 ,-בשונות לא אבל ב עו"ד אהוד פלג :

 אהוד, אם יתברר שלא כתוב אז, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אז נוסיף, עו"ד אהוד פלג :

 אז נוסיף, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אוקיי, טוב. פלג :עו"ד אהוד 

פרסום.  45טוב, סימן ט"ז פרסום גישה למידע שמירת מסמכים,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

א', פרוטוקול המועצה יפורסם לציבור באתר משרד הבריאות 

הפרוטוקול כלומר, את יום אישורו מישיבת המועצה. ב',  14תוך 

 יום.  14שאישרנו היום יפורסם מיד, עד 

פרסם לציבור מדי שנה נתונים על אודות השימוש ב'. המועצה ת 

בבעלי חיים במחקרים במדינת ישראל, ברמת פירוט כלל ארצית, 

המידע יכלול את בני בעלי החיים, מספרם, גורלם, העילות 

 לעריכת המחקרים וחומרות הסבל במחקרים.

 זה גם דרגות החומרה, ד"ר יהלומה גת :

 נה, זה,זה לא מדי ש : קונובלנקוד"ר אלונה 

 נכון? ד"ר יהלומה גת :

 שנה שעברה צריך להיות כתוב. : קונובלנקוד"ר אלונה 

 , מדי שנה לשנה החולפת.-לשנה ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מדי שנה זה תמיד השנה שחלפה. רק יש לי תיקון, ד"ר יהלומה גת :

 אז מה התיקון? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לזה חומרות סבל אלא דרגות חומרה. לא קוראים ד"ר יהלומה גת :
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 דרגות חומרה.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 רגע, סליחה,  פרופ' גד שני :

 כן, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

המילים, העילה לעריכת המחקרים זה מילים נבזיות, מטרת  פרופ' גד שני :

 הניסוי,

 זה על פי חוק אגב, ד"ר יהלומה גת :

 הניסוי, מה זה עילה?מטרת  פרופ' גד שני :

 ,"המטרותהמילה "עילות" תשונה למילה " ד"ר יהלומה גת :

 מה זה כולם פה בקונספירציה, יש עילות וזה, מה זה? פרופ' גד שני :

 לא, המטרה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מטרת הניסוי זה הכל, מטרת הניסוי. פרופ' גד שני :

 כתוב,אם החוק, בחוק  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 המטרות לעריכת, ד"ר יהלומה גת :

אז מסכימים לשנות את הניסוח? אוקיי, אז שינינו למטרות.  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אוקיי. 

 אפשר? צריך לשנות את זה לסיווג דרגות החומרה, פרופ' יורם גוטפריינד :

 נכון, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 סיווג? ד"ר יהלומה גת :

 כן. פריינד :פרופ' יורם גוט

 צודק, אוקיי, עוד הערות לסעיף הזה? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מה זה אומר גורלם? ד"ר קובי פישר :

 אנחנו לוקחים את הגורל של בעל החיים, השיקום,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אני מבקש שיהיה נספח, שיהיה נספח מיוחד בדו"ח השנתי,  עו"ד אהוד פלג :

להקטנת הניסויים ומזעור הסבל. איזה פעולות שיעסוק בפעולות 

 המועצה עשתה במהלך השנה להקטנת מספר הניסויים,

 אנחנו, יש לנו תכנית שנתית, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אנחנו מדברים על דו"ח שנתי של המועצה לציבור. היות  עו"ד אהוד פלג :

והתפקיד המרכזי של המועצה לציבור כפי שהבהרתי קודם זה 

 ,-טנת מספר ההק

לא, לא לא לא, בעל חיים, תכליתו במציאת האיזון המתאים בין  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הצורך להמשיך ולבצע ניסויים בבעלי חיים כדי לקדם את 

 המחקר, ובין הצורך למנוע ניסויים מיותרים, מזעור הסבל.

השנתי, אגב  לא, זה בסדר, זה בסדר, אבל בדו"ח השנתי, בדו"ח עו"ד אהוד פלג :

 אם הזכרת את הסעיף הקודם אני כבר אומר שיש לי הערה לגבי,
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מדובר על פרסום נתונים  .דו"ח שנתיבבסעיף ב' לא מדובר  ד"ר יהלומה גת :

סטטיסטיים, אחר כך בהמשך אם תרצה אפשר להוסיף את זה, 

 אבל כרגע מדובר רק על נתונים סטטיסטיים שנתיים,

 הסוגיה, שנייה, רגע רגע, עו"ד אהוד פלג :

 אפשר בהמשך, ג', כרגע זה לא דו"ח שנתי. ד"ר יהלומה גת :

 המועצה צריכה לפרסם דו"ח שנתי או לא? עו"ד אהוד פלג :

 לא, לא על פי חוק. ד"ר יהלומה גת :

 לפי מה? לא? לא על פי חוק? כל גוף צריך לפרסם דו"ח שנתי, עו"ד אהוד פלג :

 עושים את זה לפנים משורת הדין. אוקיי, בסדר,  אנחנו פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אבל בכל אופן אני מציע, אני חושב שאגב, עו"ד אהוד פלג :

 בסדר, אז אפשר לפרסם מדי פעם מה המועצה עושה, ד"ר קובי פישר :

 לא מדי פעם, עו"ד אהוד פלג :

 אולי אז נעבור לג', זה משהו שהוא לא קשור, ד"ר יהלומה גת :

 מה זה ג'? ג :עו"ד אהוד פל

 ג', בבקשה. ד"ר יהלומה גת :

המועצה רשאית לפרסם מידע רלוונטי נוסף על דרכי פעולתה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ופעולותיה בכפוף,

 זה משהו כללי מאוד, אני מדבר, עו"ד אהוד פלג :

 אז כאן אתה רוצה להוסיף, ד"ר יהלומה גת :

מובנה בתוך הפרסום השנתי לציבור, וזה אני מדבר על משהו  עו"ד אהוד פלג :

סעיף של, ואני חושב שזה טוב גם למועצה. תראו, במקום 

שהמועצה שיבינו מה בדיוק התפקיד שלה בציבור, ולעתים 

בוויכוחים שנוצרים, אז בעמדות שמביעים זה יוצא כאילו 

שהמועצה בעד להמשיך את הניסויים ולהדוף כל ניסיון לצמצם 

ל, בשעה שזה בדיוק התפקיד שלה ובדיוק מה או למזער את הסב

שהיא עושה. אז כדי שהיא תופיע באור הנכון בעיני הציבור 

ושהציבור יקבל גם דיווח מה הפעולות שהמועצה עשתה בשנה 

 החולפת להקטנת הניסויים המיותרים ולמזעור הסבל,

מוסד, הם  , זה תפקיד הוועדות הפנימיות בכל-זה תפקיד ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

עושים את העבודה הזאת על פי, כי זה המטרה, כלומר, זה מה 

שצריך לעשות למזער סבל. זה לא שפתאום, מה נפרסם למשל? 

 וטרינריות, מה נפרסם שעשינו שימזער סבל?וה

אני מבין מה אתה אומר, אפשר לחלק את זה באמת לשוטף  עו"ד אהוד פלג :

ארת, ואני אומר יה שתולפעולות  מיוחדות. שוטף זה בדיוק מ

טוב להזכיר את זה, וטוב להזכיר את זה כל שנה, כי בזה אתם 
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מראים לציבור שבעצם האוריינטציה היא למנוע את הניסויים 

 המיותרים ואת הסבל המיותר. אז גם בשוטף וגם בוודאי,

 עכשיו נכנס חוק התאמה חדש, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

רה חלופה חדשה, למשל אם נוסח טופס הצהרה למשל אם התבש עו"ד אהוד פלג :

חדש לחוקר שבו הוא צריך לדווח, אלה דברים שצריך להציג 

 לציבור ויעשו חסד עם המועצה. 

מה שאתה אומר, מפרסמים בפרוטוקול על אני חושבת אהוד,  ד"ר יהלומה גת :

 הקמת הקרן המיועדת,

 למשל, למשל, עו"ד אהוד פלג :

ניסויים בבעלי חיים, ובאתר יש לנו מקום חלופות ל לפיתוח ד"ר יהלומה גת :

שמיועד, רגע, שהוא מפרט את כל הפרויקטים. ועכשיו בהודעה 

 סתכללעיתונות שסיכמנו את כל נתוני המחקר, אם אתה ת

אז אתה תראה שלצד כל הנתונים והטבלאות המפורטות  ,אתרב

שאנחנו עושים, וכתוב שם  םייעודיישקובי סיפק, יש שם דברים 

בפירוש ואני יכולה להקריא לך: "משרד הבריאות הקים בשנת 

קרן מחקר ייחודית, המעניקה מענקי מחקר לשם פיתוח  2013

שיטות חלופיות לניסויים על בעלי חיים. במסגרת הקרן מומנו 

עד כה תשעה פרויקטים בתחום החלופות, במגמה לפתח שיטות 

מוש בבעלי חיים. זאת אומרת אנחנו שיאפשרו לצמצם את השי

מדברים על זה, זה לא דברים שאנחנו מתעלמים. אנחנו עושים 

את זה בשוטף, לא במסגרת דו"ח שנתי, וזה תמיד מופיע גם 

 ול וגם באתר המועצה בלינק מיוחד.גם בתמל ,בפרוטוקול

רק מחזק את ההצעה שלי, משום שא' ממילא מה שאת אומרת  עו"ד אהוד פלג :

ועצה עושה את זה בשוטף, מה שאני אומר לרכז במסגרת המ

 הדו"ח השנתי להציג,

 אבל אין דו"ח שנתי, ד"ר יהלומה גת :

 תפרסם לציבור מדי שנה, מה זה? עו"ד אהוד פלג :

 את הנתונים הסטטיסטיים, ד"ר יהלומה גת :

 בסדר, אז אחת לשנה מפרסמים, עו"ד אהוד פלג :

 הנתונים הסטטיסטיים,במסגרת  ד"ר יהלומה גת :

אז אני אומר במסגרת, תקשיבו רגע, אם תפרסמו, או אם נפרסם  עו"ד אהוד פלג :

בסדר? כי אני חלק מהגוף הזה, אם נפרסם רק את הנתונים 

הסטטיסטיים על ניסויים והכל, אז זאת תהיה מועצה לניסויים 

אבל אנחנו רוצים, יש לנו תפקיד שהחוק הגדיר אותו, לפרסם 

 ,-הפעולות שהמועצה עושה לבצע את תפקידה, במסגרת האת 
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אז למה שזה לא יהיה בג'? המועצה רשאית לפרסם מידע רלוונטי  ד"ר יהלומה גת :

 נוסף ואז תוכל לפרט,

אני לא אתווכח אתך אם זה ב' או ג', אני כן מדגיש שבהצעה שלי  עו"ד אהוד פלג :

 י לציבור.מדובר על כך שזה יהיה חלק מובנה בפרסום השנת

אבל לא רק למזעור סבל, על דרכי פעולתה ופעולותיה בכל  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 התחומים שרלוונטיים למועצה.

 כן, אבל זה שמאשרים ניסויים זה בסדר, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 לא, זה לא בסדר, : קאליפאד"ר יוסי 

יכולים להחזיר את האמון של הציבור  לא, אומר אהוד, אנחנו : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

בנו בכך שנראה שלא רק שאנחנו מאשרים במקביל אנחנו עושים 

 פעולות לצמצום,

 אני חושב שבציבור יש אמון, : קאליפאד"ר יוסי 

אנחנו עושים את זה ביחד, זה מאיר באור אחר את פעולות  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 המועצה,

בל אתם לא הבנתם את מה שיעקב אמר קודם. אני  חושב לא, א : קאליפאד"ר יוסי 

, אני חושב שיש פה איזה בעיה בתפיסה והיא כזאת, זה -שמה ש

לא שיש ניסויים בבעלי חיים ולכל ניסוי יש חלופה, ואז השאלה 

 היא האם,

 ברור שלא, צריך לעבוד על זה, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 יא לא רלוונטית, לכן אז ההערה ה : קאליפאד"ר יוסי 

לא, ההערה מאוד רלוונטית, כי מה המטרה? אני חוזר שוב, יש  עו"ד אהוד פלג :

"מישיין -לנו, חברים, אנחנו לוקחים הרבה אוויר וחבל, ה

זה הקטנת מספרם של הניסויים המיותרים  סטייטמנט" שלנו

 והגבלה בניסויים ההכרחיים, 

 נכון, : קאליפאד"ר יוסי 

 זה מה שצריך להנחות את הדו"ח שלנו לציבור,  :עו"ד אהוד פלג 

 רגע, אז, : קאליפאד"ר יוסי 

 אם אני, רק שנייה, אני רוצה להציע משהו, עו"ד אהוד פלג :

 לפני שאתה מציע, : קאליפאד"ר יוסי 

אתם לא תסכימו אני אבין למה, אבל אם המועצה, המועצה אף  עו"ד אהוד פלג :

אם אני טועה, איך היא נתפסת  פעם לא בדקה לדעתי, תקן אותי

בציבור, בציבור הרחב, לא בציבור קהיליית המדענים. ואני, 

 כנראה שאני נחשף, לא, רגע,
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בוא נשאל איך ראש הממשלה נתפס ונראה איך הוא נבחר אחרי  : קאליפאד"ר יוסי 

זה, מה זה קשור כרגע? איך ראש הממשלה בישראל נתפס 

 ותראו,

וק החומר לארץ נהדרת, אתה גם רוצה להגיע לארץ זה בדי עו"ד אהוד פלג :

 נהדרת?

 אהוד, תן לי שנייה, תן לי שנייה, : קאליפאד"ר יוסי 

לדעתי, לדעתי כשתראו, אז או שכמו שיעקב אומר, הציבור בכלל  עו"ד אהוד פלג :

 לא מכיר אותנו, זה טוב לנו שהוא לא מכיר אותנו או לא טוב?

אותנו יותר מדי טוב, עוד לפני שנאמרים פה דברים זה הוא מכיר  : קאליפאד"ר יוסי 

 כבר,

אתם לא אומרים אותו דבר, אז אם כך, אם כך אתה צריך  עו"ד אהוד פלג :

 להסכים אתי שיש עניין למועצה להציג את עצמה באור הנכון,

אני הסכמתי, אמרתי שבוא נפרסם את מה שיהלומה הקריאה  : קאליפאד"ר יוסי 

 ם אתך. מקודם, אני מסכי

 טוב, עו"ד אהוד פלג :

בוא ננסח חלופות, יהלומה, אם אפשר לפרסם לדוגמה בקולות  : קאליפאד"ר יוסי 

הם מתבקשים לתת  ...-הקוראים, אנשים שזוכים ב

 "אבסטרקט" פופולרי שאפשר לפרסם את זה.

 אבל זה לא בתקנון, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אם זה, אז, לא, אז אני אומר, : קאליפאד"ר יוסי 

בואו ננסח משהו להוסיף אינפורמציה מעבר לסעיף מה שכתוב  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

בסעיף ג', משהו שיהיה יותר בכיוון החיובי, כלומר לא משהו 

 פרטני, 

 ,-לרבות פעולות לצמצום ה : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 בסדר, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אבל זה המטרה, זה כתוב, זה התקנון, רגע אחת, כל מה שאמרת  פרופ' יעקב פולק :

 שהעבודה היומיומית שאנחנו עושים היא בשביל זה, זה, 

 עשית לא דיווח לא עשית, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

לא, אז דווח, לא, אז קובי מדווח, היו לא יודע, אלף חמש מאות  פרופ' יעקב פולק :

נדחו, כן? נדחו, ולפי ההצעה של  10%בקשות, כן, עברו על כולם, 

 אהוד אז יגידו שזה ניתן לחלוקה של כתוצאה מזה, רגע,

 , זה לא בהכרח צמצום הסבל, -זה לא צמצום ה 10% : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 לא, זה בדיוק, זה, פרופ' יעקב פולק :

 זה חלק מזה, נכון, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 כשיו, יש שינויים שאת לא יודעת עליהם בכלל,ע פרופ' יעקב פולק :
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 אז על זה אני רוצה לדעת, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

רגע, תתני לי לדבר. אם מגישים לך בקשה לניסויים ואת אומרת,  פרופ' יעקב פולק :

, זה לא יופיע בשום 30שאתם כותבים אנחנו מאשרים  50במקום 

זה נעשה שינוי. ואם  מקום, כן? לא יופיע בשום מקום, אבל

קחו את זה, זה יאומרים במקום התרופה הזאת או הזאת ת

 שינויים שלא מופיעים, 

 אז אולי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 ואי אפשר, אי אפשר לנהל ככה, פרופ' יעקב פולק :

 לא, אז אני לא, הם לא צריכים להופיע, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

לא, אני רק רוצה, אז עצם הפעולה הזאת היא פעולה שאנשים  פרופ' יעקב פולק :

 עושים בשביל להוריד את כל הדברים האלה,

נכון, אז א' אני חושבת שזה צריך לבוא לידי ביטוי, אני לא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

, אבל שיהיה 30-ל 50-חושבת שצריך לכתוב הניסוי הזה ירד מ

 , שיכתבו פעם בשנה,-פעם ב

 מה, מה את מצפה למצוא? ' יעקב פולק :פרופ

 תשנו את ג', תוסיפו לג' משהו יותר, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

לרבות התייחסות לפעולות שונות שנעשות לצמצום הסבל או  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 ,-לצמצום מספר ה

חלופה, אני חוקר ואני מגלה שאני יכול לעשות את הניסוי הזה ב : קאליפאד"ר יוסי 

 אז אני לא אגיש הרי בקשה לוועדה הארצית,

בכל מקרה את צריכה לזכור שהעיקרון של העבודה של כל  ד"ר קובי פישר :

 המערכות האלה בכל העולם )לא ברור(

 נכון,  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 והכל בנוי על המימוש, ד"ר קובי פישר :

יודע, כשאתם אומרים למישהו בניסוי סליחה, אבל אף אחד לא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

או אתה צריך לשים את  50-ולא ב 30-אתה צריך לעשות את זה ב

זה בחומר הרדמה יותר גבוה כדי לא לגרום זה, את הדברים 

האלה מישהו  צריך להגיד את זה, אני לא מבקשת שיתייחסו 

למקרה ספציפי, אבל זה לטובת, לטובת הגוף הזה שמישהו ידע 

 יגו את זה שבגדול זה מה שאנחנו עושים. שיצ

 בוא אני, פרופ' יעקב פולק :

 

 לא, את הכל, את הסבל, ואת, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 יותר,את הסבל המ : קאליפאד"ר יוסי 

 נכון נכון, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר
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 אחרי כל,בוא תוסיף את ההערה, כי המטרה של המועצה  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אמרת בעצמך שלא מכירים את המועצה הזאת, אם מכירים  עו"ד אהוד פלג :

אותה מכירים אותה בהקשרים של ניסויים לא של מניעת סבל. 

ולכן אני חושב, ואני מבין שיוסי כבר מסכים אתנו, שהדברים 

 האלה הם גם טובים לתדמית של המועצה. 

 גם, ד"ר יהלומה גת :

 נו אז תציעי, "ר :פרופ' יעקב גופס, יו

ג', המועצה רשאית לפרסם מידע רלוונטי נוסף על דרכי פעילותה  ד"ר יהלומה גת :

ופעולותיה בכפוף לכל דין, לרבות התייחסות לפעולות שנעשות 

 לצמצום הסבל בבעלי חיים.

 אבל למה רשאית לפרסם? למה לא תפרסם? עו"ד אהוד פלג :

לא רוצים לחייב, לסבל של בעלי חיים וקידום המחקר והרפואה,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, אוקיי? אז כולם, אוקיי, אז מי בעד התיקון -אם כבר, שני ה

 הזה?

 לא, אני לא בעד, עו"ד אהוד פלג :

 לא?  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני חושב שזה צריך להיות חלק מובנה בדו"ח השנתי. עו"ד אהוד פלג :

 טוב, אז יש כאלה שחושבים שלא, : פרופ' יעקב פולק

 תעלה את זה להצבעה  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 אם מורידים את המחקר והרפואה זה בסדר? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

את המילה , הוא רוצה " מפריע לורשאי" מפני שהמילה לא, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

לא  :תה אומראואנשים צדיקים,  כאן יש לךואני אומר: , "חייב"

אני רוצה שאתם תהיו חייבים להיות  ,מספיק שאתם צדיקים

לא חייבו למרות שהיא מפרסמת עובדה שצדיקים. הם צדיקים. 

 אותה, תראה איזה אישה טובה.

אוהבים שרואים מול מתן בסתר, אנחנו  אוהביםאנחנו לא  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 העיניים מה שזה,

 בסתר, היא מפרסמת, לא בסתר,מתן לא זה  :  שנקולבסקיהרב אליעזר 

 האם  המילה תפרסם, לא חייב תפרסם, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

זה אותו דבר, זה אותו דבר, לא לא לא, תפרסם זה חובה, תשאיר  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 את זה רשאית,

 ,ת הדיוןאני רוצה להעיר כאן, אם אפשר להעיר, זה לא יקדם א פרופ' מיכה לשם :

אבל אני רוצה להעיר. המילה שהשתמשת פה זה תדמית. בשביל 

זה יש גופים מקצועיים או אנשי מקצוע שמתפקידם לתת לנו 
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תדמית ולעשות יחצ"נות למועצה בדברים האלה. זה לא 

 מתפקידנו  וזה לא בתוך היכולת שלו, לעשות,

 תקשיב, למה אתה מפרסם, למה אתה מפרסם, עו"ד אהוד פלג :

 תקשיב אתה, תן לי לגמור, אהוד, פרופ' מיכה לשם :

 אוקיי, סליחה,  עו"ד אהוד פלג :

זה לא בכישורים המקצועיים שלנו לדעת איך לעשות את זה  פרופ' מיכה לשם :

בצורה הכי טובה. מה שאתה דורש זה שיהיה איזשהו דגל, וזה 

לא מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים זה מה שנאמר פה, זה 

העניין של לפקח על כך שלא יעשו ניסויים ולא יהיה סבל מיותר 

לחיות. שוב אני חוזר, אם זה עניין של תדמית ואם זה עניין של 

לפרסם ולהראות בצורה יותר נאה או יותר מעניינת לציבור, אז 

 שנזמין אנשי מקצוע שיעשו את זה.

וא רווח נלווה. הנושא, מיכה, הנושא התדמיתי הוא שולי, ה עו"ד אהוד פלג :

הסיבה העיקרית שאתה עושה את זה, כל הנושא של דיווח 

לציבור, זה קודם כל זכות הציבור לדעת. זה גוף ציבורי, אתה 

חייב לדווח לציבור, שנייה, והדבר השני זה שאם אתה תפקידך 

להקטין את מספרם של הניסויים המיותרים או למנוע את 

בניסויים הכרחיים,  הניסויים המיותרים ולצמצם את הסבל

אתה צריך להראות לציבור איך אתה ממלא את התפקיד הזה 

 שלך, ולכן אתה חייב,

 אז זה דיווח, פרופ' יעקב פולק :

 בדו"ח השנתי שלך לציבור, עו"ד אהוד פלג :

אני חושב שזה נכון שאנחנו ניראה טוב, ולא צריך יחצ"נים ולא  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

יש מה שיכול לשפר את התדמית של המועצה צריך זה, כלומר 

למה לא. עכשיו, אני לא רואה שאנחנו מגיעים לניסוח כי חובה 

לפרסם או לא חובה לפרסם? אם אנחנו לא יוצאים מזה אז לא 

נשנה את זה, אולי נצטרך בתיקונים בסופו של דבר אם יש 

למישהו מה להציע אז שיציע. אבל אם הניסוח הזה לא כחובה 

שאית לפרסם, או מילה אחת שתמציאו, שיש שני אלא כר

מרכיבים, מזעור הסבל וגם קידום המחקר אפשר להצביע כבר. 

 אבל עם המילה חייב לא, לא,

אני רוצה להזכיר שוב, שהמטרה, ה"מישיין סטייטמנט" של  עו"ד אהוד פלג :

 המועצה הוא בנושא של הסבל שנגרם לבעלי חיים,

 י המרכיבים אהוד, שני המרכיבים,שנ פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בשים לב למטרות של קידום המחקר, אבל המטרה של המועצה, עו"ד אהוד פלג :
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 זה האיזון הנכון בין שני הדברים. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 והמועצה עושה את זה, היא עושה את זה, זה שלא מקובל עליך, פרופ' יעקב פולק :

סדר, אז הוא אומר לפרסם, זה מה שהוא אומר אם היא עושה ב : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 תפרסם,

אז יפרסמו כל שנה שהמועצה, רגע תקשיבו, תקשיבו, בסדר,  פרופ' יעקב פולק :

בסדר, יהיה, לא, יהיה מוטו שכל דבר שיצא החוצה מהמועצה 

בין אם זה פעם בשנה או פעם בחצי שנה, למעלה יהיה כתוב, 

דות כאלה וכאלה שבודקת את כל המועצה עושה, הקימה וע

הניסויים וזהו. אז הציבור ידע איך זה נעשה. וזהו. אבל לא צריך 

 כל שנה להגיד, השנה אני עשיתי,

שאני באמת רוצה לשכנע את הציבור ואתה רוצה  ,הוויכוח בינינו : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 לעשות "וי", אני באמת רוצה שהציבור,

א, אני לא, לא נכון, לא, שוב פעם, אני לא אומר לך מה שאת ל פרופ' יעקב פולק :

 אז אל תגידי לי מה שאני רוצה, ,רוצה

אתה רוצה שהאזרח, שהאזרח שקורא את זה הוא באמת  : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

ישתכנע, באמת יכול להגיד הנה תראו הוא עשה את הזה, הנה 

 ,-הכניסו תרופה חדשה שמפחיתה את ה

אני אראה לך דרך אגב, לא לפי זה צריך לקבוע, אני אראה לך  קב פולק :פרופ' יע

 את התגובות שאני קיבלתי מהמאמר שאני כתבתי בהארץ.

 אוקיי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 יש שם תגובות שאלוהים לא ישנה אותם.  פרופ' יעקב פולק :

 יכול להיות, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

כמו פשיסט, רוצח, כל מיני דברים כאלה, אז אל תדברי על  :פרופ' יעקב פולק 

 הציבור.

תכם, ויש לנו לאשר שלושה יש חמש דקות אבל אני אשחרר א פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 קורסים, אז אולי, 

 תגמור את התקנון קודם, ד"ר קובי פישר :

ה בנקודה הזאת, לגמור את התקנון קודם? בסדר, אז בסעיף הז פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אם זה נשאר פתוח זה נשאר פתוח, אם אנחנו מסכימים על ניסוח 

 אני מוכן להעמיד את זה להצבעה.

בוא, תהיה עוד ישיבה, בוא נחשוב על ניסוח ונעלה את זה  עו"ד אהוד פלג :

 לישיבה.

 תשאיר אותו בינתיים כמו שהוא, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 כמו שהוא ושוב, כשתקבלו את, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 לא, שהסעיף הזה עוד צריך להיות מנוסח. עו"ד אהוד פלג :
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 ,-טוב, אז אנחנו ב פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 הגענו להחזר הוצאות, עו"ד אהוד פלג :

 למה? פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 להחזר הוצאות הגענו? עו"ד אהוד פלג :

המועצה יעדכן ברשימות חבריה באתר משרד  ד', מזכיר פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הבריאות בסמוך ככל הניתן לשינוי, ולא יאוחר מחודש ימים 

שמירת מסמכי הוועדה הארצית. הוועדה  46למועד השינוי. 

הארצית תשמור את החומר הנוגע לדיון בכל בקשת היתר 

מסוימת. משהו, בכל בקשת היתר מסוימת, באמצעות, אני מוחק 

 ,משרד הבריאות

 זה לא היתר, בקשה לעריכת ניסוי, ד"ר קובי פישר :

 בקשה לעריכת, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ניסוי, ברגע שיש היתר אז זה כבר לא בקשה. ד"ר קובי פישר :

 קובי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בקשה לעריכת ניסוי, : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

ריכת ניסוי, בלי מסוימת, באמצעות מזכיר אוקיי, בקשה לע פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 המועצה וזאת  בהתאם לכללים הנהוגים בעניין זה,

 רגע, אתה יכול לקרוא את הסעיף מהתחלה? עו"ד אהוד פלג :

 אוקיי, הודעה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 הוועדה, עו"ד אהוד פלג :

ר הנוגע לדיון בכל סליחה, הוועדה הארצית תשמור על החומ פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בקשה,

 בקשה וקבלת היתר לעריכת ניסויים, ד"ר קובי פישר :

באמצעות מזכיר המועצה, וזאת  בהתאם לכללים הנהוגים  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 בעניין זה במשרד הבריאות. מה הכללים האלה?

 לא יודע, מה זה משנה? מה שטוב להם טוב לנו. ד"ר קובי פישר :

 )מדברים יחד(

 אוקיי, בסדר, אז קיבלנו את הסעיף הזה. סימן יז',  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 חומר הזה,אין לי גישה ליעקב, אבל  : לטיצ'בסקיג'ניה גב' 

 בטח, את מקבלת את החומר ממה שדפנה מביאה לך, ד"ר קובי פישר :

 לא, אני לא מקבלת את החומר, : לטיצ'בסקיג'ניה גב' 

 בסדר בסדר, בינתיים זה שם. : קונובלנקוד"ר אלונה 

החזר הוצאות. בשינויים  47החזר, סימן יז' החזר הוצאות,  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

עובד בשירות המדינה ובגוף  13/1/7המחויבים להוראת אכ"מ 

מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות תקציב תשמ"ה 
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זכאי  להלן "עובד", חבר בוועדות ציבוריות לא יהיה 1985

לתשלום בגין חברותו בוועדה. החזר הוצאות יעשה כנהוג במקום 

עבודתו. חבר מועצה שאיננו עובד כאמור יזכה להחזר הוצאות 

נסיעה לצורך מילוי תפקידו במועצה. בדיקת נוסח מול משרד 

 האוצר.

 זה כנראה טיוטה שהיה צריך להוריד את זה, בדיקת נוסח מול : עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 משרד האוצר.

 בדיוק, לא בדקו נוסח, ד"ר קובי פישר :

יש פה התעלמות מהוראות חשכ"ל לעניין הגמול שמגיע לחברי  עו"ד אהוד פלג :

גופים ציבוריים במינוי של שרים, מגיע אש"ל. משרד הבריאות 

 .day one-מתעלם מזה מ

 מגיע אש"ל? התעלמות? האםמה זה  ד"ר יהלומה גת :

מגיע אש"ל, יש לך, לכל אחד מאתנו יש מנוי חתום בידי השר,  עו"ד אהוד פלג :

במינויים חתומים בידי שר או מנכ"ל לגופים ציבוריים, לגופים 

שפועלים על פי חוק, מגיע אש"ל על פי חוזר נציבות שירות 

המדינה להוראת עובד חשכ"ל, כאשר מנויים שם הסכומים ואין 

ה. נדמה לי שמגיע, הכוונה, אין הכוונה להחזר הוצאות נסיע

ש"ח לישיבה לחבר  400-ל 300הסכומים הם סדר גודל של בין 

 ומשהו,

 )מדברים יחד(

 יש רושם שהסעיף לא נבדק בכלל, : קאליפאד"ר יוסי 

 יכול לבדוק את הנושא רגע, היועץ המשפטי ד"ר יהלומה גת :

האוצר נראה, יש נוהל קיים, צריך לבדוק את זה גם מול משרד  עו"ד דיאא לבנאוי :

 לא ימציא הוראות חדשות, אם זה קיים אז קיים,

רגע, זו לא תהיה פעם, עם כל הכבוד, זו לא תהיה  ,לא ,לא ,לא עו"ד אהוד פלג :

פעם ראשונה שמתעלמים מהוראות קיימות שמזכות בתשלומים 

 כספיים,

 סכומים האלה,בלא מדובר  : קאליפאד"ר יוסי 

 מה? עו"ד אהוד פלג :

 סכומים האלה,בלא מדובר  : קאליפאד"ר יוסי 

מדובר בסכומים האלה, מה, רגע, הזכרתי סכומים גדולים מדי  עו"ד אהוד פלג :

 לדעתך?

 הם לא גדולים, הם מפוצצים מדי. : קאליפאד"ר יוסי 

 מה הם? עו"ד אהוד פלג :

 זה יותר מדי גדול, : קאליפאד"ר יוסי 
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 ,יש לנו איש שלנו ד"ר קובי פישר :

 בעשר השנים האחרונות, עו"ד אהוד פלג :

 תסגור את הישיבה, פרופ' יורם גוטפריינד :

שלושה -, מלבד השניים-בסדר, סיימנו אם כך את ה אוקיי פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, עברנו על כל -סעיפים שנשארו עוד לדיון, סיימנו את כל ה

התקנון ואישרנו את רוב רובם של המשפטים של הסעיפים. אני 

 ,-מניח שתקבלו בקרוב את התוספות של היום ו

 יש חובות מהעבר שעוד לא הסתיימו. : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 זה יגיע, יהלומה גת :ד"ר 

 בסדר, ואז, ויהיו נקודות שנצטרך להעלות בישיבה הבאה. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ,-להזכיר שהיינו  צריכים לדבר על נספחים ל : שנקולבסקי הרב אליעזר 

כן כן, יש לנו, אני מבקש רק, יש שלושה קורסים קיבלתם אותם  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

, אני, ואני מבקש מכם אם, לאשר, קורס בדואר האלקטרוני

 הכשרה לעבודה עם כבשים, וזה ממכון להב. 

אני רוצה להעיר פה הערה, אני כבר הערתי אותה וגם על פי  עו"ד אהוד פלג :

התקנון החדש, בישיבה הבאה אתה חייב להעלות אותה, אני 

ביקשתי לקיים דיון עקרוני במועצה בנושא של הכללת ההיבט 

המבט של הארגונים להגנת בעלי חיים על ניסויים  או נקודת

בבעלי חיים או על שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים או בכלל 

שימוש בבעלי חיים ואם אתה זוכר, לפני שתי ישיבות אמרתי אז 

שאני מבקש, במקום שאני כל פעם אעיר את ההערה הזאת, זה 

 יכלל כנושא לדיון במועצה,

אבל אהוד כתוב, אמר, אחד השיעורים, המערך האתי בישראל  :פרופ' יעקב גופס, יו"ר 

חוק הניסויים תחת פיקוח המועצה, הגופים השונים, ועדות, 

אישורים הדרושים לניסוי, הבקשה האתית, מהות הבקשה, 

 אחריות החוקר הראשי,

זה לא כולל את הנקודה שאני ציינתי פעם אחת, זה לא כולל את  עו"ד אהוד פלג :

ביר פעם שנייה. אני ביקשתי ואתה הסכמת, ועל פי זהות המע

התקנון החדש נושא שלא עלה שתי ישיבות אז יעלה בישיבה 

 הבאה,

 אוקיי, אז נעלה את זה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אני מבקש שזה ייכלל בישיבה הבאה. עו"ד אהוד פלג :

 לי, אוקיי, אז נרשום את זה בבקשה, ותזכיר  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 היה על זה דיון, ונדמה לי שעתניאל התנגד לזה, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 מה? עו"ד אהוד פלג :
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 נדמה לי שעתניאל דיבר על זה שהוא מתנגד, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 כן, היה דיון, ד"ר יהלומה גת :

נימוקים היה דיון על זה, ועתניאל דיבר באריכות עם  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 משמעותיים למה הוא לא רוצה,

 הכיוון שהסתמן, ד"ר יהלומה גת :

 ,-למה הוא לא רוצה מה? שזה ייכלל ב עו"ד אהוד פלג :

 לא לא, הוא לא אמר שהוא לא רוצה, הוא אמר שכמו, ד"ר יהלומה גת :

 .גישות אחרות שיש צורך להציג וללמד גםהוא אמר  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 , זה צריך,-את הדעות האחרות מכיוון שה ה גת :ד"ר יהלומ

אנחנו רוצים לקיים על זה עכשיו דיון? מה שביקשתי לקיים על  עו"ד אהוד פלג :

 זה דיון,

אז בואו, תרצו שנעלה את זה נעלה את זה בפעם הבאה. אז האם  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אתם מאשרים את קורס הכבשים? כולם?

 לא, עו"ד אהוד פלג :

לא, אז מי בעד? אוקיי, מי נגד? אהוד נגד, ומי? יש נמנע אחד, אז  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הקורס מאושר. השתלמות לעבודה עם זוחלים. לימוד והתנסות 

בשיטות המקובלות במחקר זוחלים בעיקר בשדה, תוך דגש על 

שיטות המתאימות ללטאות בגודל בינוני. מאשרים מי בעד? 

 נגד? נמנע.  בסדר, אהוד אתה

 גם קודם נמנעת? ד"ר יהלומה גת :

 כן. עו"ד אהוד פלג :

 אוקיי, אז חשבתי, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אז היו שניים. ד"ר יהלומה גת :

אז הקורס הזה מאושר, השתלמות לעבודה עם זוחלים. הקורס  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הבנתי מה , עד שפיםהשלישי, סילבוס  השתלמות לעבודה עם חד

 זה, זה, מכרסם עם, זה לא מכרסם? 

 זה לא מכרסם, ד"ר קובי פישר :

 יונק, זה היונק, פרופ' מיכה לשם :

 סליחה, עו"ד אהוד פלג :

גרם, מת מרעב תוך שעתיים, ואין לו שום  2היונק הקטן ביותר,  פרופ' מיכה לשם :

  ל.קרוב, הקרוב ביותר זה הפי

 כן. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

לקורס הזה אני מתנגד להתנגד לעצם ההצבעה, לא להצביע נגד  עו"ד אהוד פלג :

 ,או להימנע, כי אני רוצה לקבל מה שמיכה התחיל פה לעשות

, אחרי הזמן, אני רוצה לשמוע קצת -אבל אנחנו כבר אחרי ש
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יותר מה זה החיה הזאת, מה זה הקורס הזה, מה הוא, איזה סוג 

את ההתאמה של  התכנית לעניין.  אז ,ניסויים עושים ולראות

זוחלים אני יודע מה זה, כבשים אני יודע מה זה, בתור נער עירוני 

 אני,

 אוקיי, אז אנחנו עד כאן. פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

אני חושבת גם שכשאתה מקבל את החומר ואתה עובר עליו, אז  ד"ר יהלומה גת :

זה לא  ,רנטבאינט דףחאפשר סתם לעשות חיפוש ולראות מה זה 

 משהו, 

 או לבקש לקבל יותר אינפורמציה, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 ,"כבשים אני יודע וזה אני לא יודע"באמת, לא להגיד  ד"ר יהלומה גת :

 השאלה לא, השאלה שלא, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

הואיל ובדרך כלל אני שואל פה את השאלות ומקבל פה את  עו"ד אהוד פלג :

 וזאת המסגרת המתאימה, ואז זה יכול,התשובות 

 הבעיה שאתה באמת תוקע את החוקרים, ד"ר קובי פישר :

 רגע, אז אתה רוצה להצביע על זה עכשיו? : שנקולבסקי הרב אליעזר 

בלי שנוכל להתקדם כמה חודשים  אם לא תהיה הצבעה, יעברו ד"ר יהלומה גת :

 כל החומר נשלח,בנושא. 

 ,חדףאני גם לא ידעתי מה זה  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 איך אתה יכול להצביע אם זה מתאים? עו"ד אהוד פלג :

 שאלתי,לכן  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 מה? עו"ד אהוד פלג :

 שאלתי, : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 את מי? עו"ד אהוד פלג :

שאלות, ולא נהייתי עוד לאת גוגל, הוא עזר לי, הוא הפנה אותי  : שנקולבסקי הרב אליעזר 

 רק הבנתי במה מדובר. חכם גדול.

 טוב, עו"ד אהוד פלג :

, לא 1, מי לא רוצה להצביע? -יש מישהו שלא רוצה להצביע על ה פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 , מי כן רוצה להצביע? 2להצביע 

 לא, השאלה אם אי אפשר לעשות את זה באימייל? פרופ' מיכה לשם :

 זה בסדר, זה בסדר, : סקי שנקולבהרב אליעזר 

זה מזכיר לי, הסיטואציה הזאת משהו בתקנון שלא כללנו, מתי  עו"ד אהוד פלג :

 נגמרת ישיבה ומה אפשר להעלות אחרי שהיא נגמרה.

 לא, זה היה בסדר יום אז, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 מה? עו"ד אהוד פלג :

 זה היה בסדר יום, פרופ' יעקב גופס, יו"ר :
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 לא, בסדר, אבל לא הספקנו. הוד פלג :עו"ד א

 האם אתה מציע שזה יעשה במייל? ד"ר יהלומה גת :

 לא, אפשר לעשות את זה במייל, זה מקובל עליך? : קאליפאד"ר יוסי 

את  ,אני חושב שזה ראוי שזה יעשה בישיבה. זאת הבעיה גם עו"ד אהוד פלג :

 מבינה שמדברים על לדחות בשתי ישיבות קדימה, 

 אוניברסיטת תל אביב מחכה כמה חודשים שנדון בזה. יהלומה גת :ד"ר 

אז אפשר לעשות את זה במייל, אם אפשר לעשות במייל ואני  פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 אפיץ יותר אינפורמציה, אז אנחנו נעשה את זה במייל.

 טוב. עו"ד אהוד פלג :

 הישיבה נעולה. ,-וקרים שאז אנחנו נפיץ במייל, נגיד לח פרופ' יעקב גופס, יו"ר :

 

 

 -עלה  נהישיבה נ  -


