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 הבריאות.

 נערך דיון בסעיפים הספציפיים הבאים:
 

 סימן ט': הווטרינר המפקח**
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לחוק" בסוף  16לכל דין", והוספת "תדווח המפקחת לוועדת הביקורת כאמור בסעיף 
 המשפט.

-פחת מאחת לחצי שנה" ו)ז(: "תדירות הביקור בכל מוסד לא תו 16הוצע להוסיף סעיף 
"בסיום השנה תעדכן הווטרינרית את המועצה ע"י דיווח בכתב בדבר סיכום ממצאי 

 ."הפיקוח במהלך השנה
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 אושר פה אחד –)א(  22, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)ב(  22, סעיף 9עמ' 
 הראשון. אושר לאחר הוספת "ועל פי הנחיותיה" בסוף המשפט –)ג(  22, סעיף 9עמ' 
 אושר לאחר הוספת טיפול בפניות "שאינן תלונות" במשפט הראשון  –)ד(  22, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)ה(  22, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)א(  23, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)ב(  23, סעיף 9עמ' 
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 הווטרינרית המפקחת )החוק הווטרינרי(.
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 ישיבה: 

טוב, נתחיל ברשותכם. תודה רבה לכל המתמידים, ישיבה אחרי ישיבה, והמטרה  פרופ' יעקב גופס: 
שהיום לא נצליח לסיים אבל נשתדל,  ,היא כמובן לסיים את התקנון כמה שיותר מהר. אני מניח

שלושה תאריכים, אז הישיבה  םאולי יהיה נס. אבל אם לא, הישיבה הבאה שהיא במרץ, קיבלת
 נמשיך, בתקווה באמת שנוכל לסיים. הבאה היא במרץ, אז אנחנו 

 אתה לא צריך לאשר את הפרוטוקול קודם? ד"ר קובי פישר: 

 כן, אני אומר רק בגדול.  ,כן  פרופ' יעקב גופס: 

מראש את התאריכים לכל השנה. זה  וזה מאוד חשוב, כל הכבוד ששלח: אייזינגרעו"ד עירין ענבר 
  ...יעיל ואפשר

 .אמנם זה שלוש ואחת זה היום  פרופ' יעקב גופס: 

 ...אבל לפחות יכולים לתכנן מראש את :אייזינגרעו"ד עירין ענבר 

אבל לפחות את אלו הקבועות והחשובות,  ,אני מניח שיהיה צורך בעוד ישיבותפרופ' יעקב גופס:
 . אז אוקיי, אז בואו אולי נאשר את הפרוטוקול. למישהו יש הערות לפרוטוקול? ידעשנאלה 

הופיע שם משפט חסר שפשוט לא נותן להבין את המשמעות שלו. אני  67כן. בעמוד "ד אהוד פלג: עו
שם מזכיר איזה משמעות במשפט, והביאו רק חצי ממנה. הפרשנות אומרת, הפה שהתיר הפה 

 שאסר, ולהיפך. והביאו רק חצי מזה. צריך פשוט להשלים את זה. 

 איזה עמוד זה היה?  פרופ' יעקב גופס:

 .... הדבר השני, זה ששוב לא קיבלנו את ההחלטות, וסיכמנו67 עו"ד אהוד פלג:

 בוודאי שקיבלת. זה נמצא שם.  ,לאד"ר יהלומה גת: 

 איפה?  עו"ד אהוד פלג:

 בפרוטוקול. מתחת לסדר היום יש את ההחלטות.  ד"ר יהלומה גת:

יי, לא פירשתי את זה בתור אם כן אני מתנצל. אני לא ראיתי את זה. אה, אוק עו"ד אהוד פלג:
 החלטה. למרות שבאמת כל ההחלטות שלנו היו תיקוני פרוטוקול. 

 26לא משהו, עמוד  י לך תיקונים. זהת: לי היתה איזה הערה סגנונית ושלחד"ר זלינה בן גרשון
 בפרוטוקול. 

 עוד הערות לפרוטוקול?  פרופ' יעקב גופס:

 חה משהו? רגע, אז זלינה שלחה? ניס עו"ד אהוד פלג:

 : כן, ניסחתי משהו. אבל השאלה אם דנים בזה עכשיו. ד"ר זלינה בן גרשון

 כי זה מה שכתוב.  ,מתי שיוחלט, אבל צריך לדון בזה עו"ד אהוד פלג:

בתקנון כתוב, זה ינוסח בהמשך בעזרת ד"ר זלינה בן גרשון, ולא הכנסנו את  פרופ' יעקב גופס:
אבל לא עכשיו. אני לא  ,ה ונדון בזה. נדון בזה כי זה דורש דיוןהרובריקה הזאת, אנחנו נכניס את ז

 ., אנחנו בדיון בתקנון8שוכח שצריך לדון בנושא. אז אנחנו בעמוד 

 לא לא, איזה סעיף?  ד"ר עתניאל דרור: 
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הווטרינר המפקח. אוקיי, כולם  :סימן ט' 8אה אוקיי, זה מה שאני אומר. עמוד פרופ' יעקב גופס: 

יביא  ,לחוק 12קום? אז אופן הדיווח על ממצאי ביקורת הווטרינר. בהתאם לסעיף מצאו את המ
לאישור המועצה בקשות, מוסדות חדשים לעריכת ניסויים בבעלי חיים. אוקיי, זה התפקיד של 
הווטרינר, ווטרינרית. אז אני ממשיך וקורא, סעיף ב', יעדכן את המועצה בכל ישיבה בדבר ממצאי 

ובכלל זאת חריגות מההיתרים, אם נוכח בהם. הדרכים שהוצעו למוסד על מנת הביקורת שנערכו, 
 תובנות? הערות? לתקן את אותן החריגות ואם תוקנו, האופן בו תוקנו. 

 זה בכל ישיבה?  ד"ר דפנה ססלר:

יש דיווח הווטרינרית, נכון? שבכל ישיבה אנחנו כמעט מדווחים. כן, נקרא עוד  פרופ' יעקב גופס:
 פעם, 

 ...לא, תמשיך, זה לא ד"ר דפנה ססלר:

 זה אושר פה אחד.  דוברת:

רק אם אני יכול לשאול. הביקורות האלה, בכמה, האם יש  ,יש לי כאן שאלהד"ר עתניאל דרור: 
או שזה כמה כלומר, מחויבות לעשות איקס ביקורות ? מספר מסוים של ביקורות שנעשות בחודש

  שאנחנו עושים בממוצע?

 כן, יש, יש.  פישר:ד"ר קובי 

 : עם מחויבות. אתה מדווח על מה אתה כן עושה. אבל אין מספר שמוגדר. ד"ר זלינה בן גרשון

 אבל הממוצע הוא פעם ברבעון במוסד.  ,אין הגדרה אפריורית ד"ר קובי פישר:

 : לפחות. ד"ר זלינה בן גרשון

שלי.  יש לי שאלה, היא לא נועדה יש לי שאלה, אני מתנצלת על הקול : אייזינגרענבר עו"ד עירין 
של הרפואות הווטרינריות הסיכום שנה. הנתונים  בדיווחבאבל בדרך כלל בסוף שנה יש  ,להקשות

האלה לא מועברים אלינו מראש. זאת אומרת, בסדר היום כתוב דיווח שנתי של הרופאות 
, כך וכך, השאלה אם הווטרניריות, ואז הרופאות מקריאות את הממצאים. עשינו כך וכך ביקורות

את הסיכום הזה השנתי, לא זה שמדובר פה על כל ישיבה אלא את הסיכום השנתי אפשר יהיה 
 לקבל מראש? 

אפשר אבל אז אני לא אקריא את זה, כי אין אנחנו לא... שאני גם שולחת לך  ד"ר דפנה ססלר:
 משהו וגם מקריאה מהדף. 

ז אפשר יהיה לדון בזה. כי מה שקורה עכשיו, אנחנו לא לא, ברור, כי א :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
מקבלים את זה מראש, אנחנו רושמים את הנתונים ואז יש שאלות זה. השאלה היא אם אפשר 
לקבל את זה מראש ולקיים דיון פעם בשנה על הממצאים, אבל שזה יועבר בכתב כי אף שנה אנחנו 

 ממילא כתוב, , אני מניחה שזה לא מקבלים את זה בכתב. שוב, זה לא נועד להקשות

לא, זה קיים. אני אגיד לכם איך אני ואלונה עושות.. פשוט נסדר את ה.. יש לנו  ד"ר דפנה ססלר:
את כל המוסדות ובכל מוסדות יש גם ככה לפחות נגיד ברובם יותר מכמה מקומות. ואנחנו פשוט 
יושבות פעם בחודש, מחלקות את המקומות, נסעתי לפה נסעתי לפה, גם נסעתי וגם ראיתי. ואם יש 

ריגות, אז הם צריכים לתקן או במהלך אותו היום או כמו שאמרנו יומיים אחרי, הערות, אם זה ח
אם לא אז יש פה אחר כך תסתכלו, אז יש מכתב שקובי ואני כותבים להם, אם זה גם קשור 
להיתרים. כי יש דברים שאנחנו צריכים לנסוע הביתה ולראות מה היה כתוב בהיתר. וזה פשוט 

נחנו פשוט כותבות, היינו ביקור פתע או ביקור זה. בסוף השנה, הטבלה מאוד, זה דבר נורא פשוט. א
 הזאת יכולה ללכת אליכם. 
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מצוין, בדיוק. לטעמי, הרי התפקיד העיקרי שלנו זה הפיקוח. עכשיו, : אייזינגר ענברעו"ד עירין 

היה כשאנחנו שומעים את הנתונים הרבה יותר קשה לעקוב אחרי זה. ואז אפשר לקיים דיון, אם י
 אחר כך שאלות לאור הממצאים תחליטי אם צריך לעשות כן או לא. 

 אין בעיה. ד"ר דפנה ססלר:

אז השאלה אם אפשר להוסיף את זה, שיועבר, שיהיה דיווח שנתי,  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
להבדיל מסעיף ב' שמדבר, יעדכן את המועצה בכל ישיבה, שזה רק עדכון שוטף ככל שיש. השאלה 

אפשר להוסיף סעיף שבו יהיה, הדיווח השנתי של הווטרינריות יועבר לפני הישיבה המסכמת אם 
 בכתב לחברי המועצה. 

 ...האם את חושבת שצריך לכתוב את זה בתקנון? זה לא משהו שברמה של ד"ר זלינה בן גרשון:

לא, זה בדיוק סדרי עבודה. אין לי בעיה שזה מוסכם וזה. אבל זה בדיוק  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 ...המטרה של סדרי עבודה. לקבוע

 אני מסכים. עו"ד אהוד פלג:

 אבל השאלה אם צריך להיכנס.  ,: אין לי שום בעיה עם זהד"ר זלינה בן גרשון

 המועצה בכל ישיבה.  אבל זה בדיוק באותה משקל שכתוב יעדכן את :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 דברים שבמילא נעשה לא צריך להיות לגביהם וויכוח. עו"ד אהוד פלג: 

 מבחינה לוגיסטית השאלה אם זה מתאפשר לכם.  פרופ' יעקב גופס:

 היא אמרה שזה כן.  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

מוסד, כמה פעמים  יש פה עוד נקודה אחת, הסטנדרט של הפיקוח. זאת אומרת, עו"ד אהוד פלג:
 בשנה למשל דפנה, את מבקרת במוסד? 

 פעם ברבעון. דובר: 

 פעם ברבעון קבוע? עו"ד אהוד פלג: 

 לפחות.  ד"ר דפנה ססלר:

 בכל מוסד פעם ברבעון? עו"ד אהוד פלג: 

כן, אנחנו נשלח, אז נעשה את הפיילוט הזה החודש. נשלח את הטבלה, זה כבר  ד"ר דפנה ססלר:
 . נשלח, זה אומנם בצורת איקס כי אנחנו אם אין הערות אז, 2016יהיה הנוהל על 

 בסדר, ברור.  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

טנדרט טוב, בסדר. אני אבל בעד שהקצב הזה שהוא בהחלט קצב סביר יקבע כסעו"ד אהוד פלג: 
 בתקנון. שאחת לרבעון המפקחת או המפקחות תבקרנה.  

: אני מניח שזה לא כל כך ברור, כי יש בטח, תתקני אותי, מוסדות שאת באה אליהם ד"ר דורון שנער
 יותר, הם יותר גדולים יותר, 

 הגיוני שזה יופיע כאן.  ,זה לפחות. אם היא אומרת שזה צורת העבודה :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

ברור שלפחות. אני אתן לך דוגמא. אם זה מקום שיש בהם שלוש אקווריומים  ד"ר דפנה ססלר:
הם במילא צריכים להודיע שנבוא לאשר. אפילו  ,של דגי זברה והם לא.. אם הם משנים את ההיקף

ו לא ננצל את אז ברור שאנחנ ,הם צריכים לבוא לאשר. אם זה בהיקף גדול ,אם זה חדר אחד
המערכת וכל פעם אני אגיע לצורך הענין נגיד למכמורת שזה אקווריום אחד. אז אני לא אבוא יותר 
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משלוש פעמים בשנה. אבל ברור שיש כאלה, ולא אוהבים את זה, אבל יש מוסדות שיש להם היקף 

 ...גדול.. בחיות, אז לפחות פעם בחודש. אני אשלח לכם את הטבלה ואנחנו

 . .אם ככה, בואו ננסח, לקבוע איזה מינימום, וגם עניין של. קב גופס:פרופ' יע

 מינימום הוא אחת לרבעון, ככה דפנה אמרה.  עו"ד אהוד פלג: 

: זה מה שיוצא בממוצע אבל תלוי בתקופה. תלוי בתקופה, תלוי איזה מקרים יש ד"ר קובי פישר
 באותו שלב. אם יש מקרה שהוא יותר דחוף אז .. 

לא, זה לפחות. אנחנו מדברים על מינימום. האם יש מוסדות שלא מבקרים פעם  יעקב גופס:פרופ' 
 ברבעון? פעם בחצי שנה? או שממש אתם עומדים בקצב? 

תראה, יש מקומות שמודיעים לי שאין חיות אז אנחנו לא באים. אנחנו אבל  ד"ר דפנה ססלר:
 . אני לא אסע למקום שכרגע אין שם. כותבים בטבלה, כתוב באותו חודש, כתוב הפסקת פעילות

 ביקורים. זה כמעט כל יום.  200מוסדות כפול ארבע זה  50כי אם יש  פרופ' יעקב גופס:

זה ברור שזה כל יום, כי זה שתיים אנחנו, ברור שזה כל יום. אבל יש מקומות  ד"ר דפנה ססלר:
טה העברית, אני יכולה להיכנס שאני יכולה לבוא אליהם היום ואני לא יכולה להמשיך. באוניברסי

לבית חיות אחד, נגיד בהדסה עין כרם, אבל אני לא יכולה באותו הדסה עין כרם להכנס לרוקחות, 
מבחינת בריאות בעלי חיים. או אצלכם אני יכולה לבוא לאחד ואחר כך להמשיך לשני אבל לא 

 להיפך. אז זה תלוי. בשביל זה, זה לפעמים פתע ולפעמים לא. 

 : מה זאת אומרת לא יכול להיכנס? ורון שנערד"ר ד

 בעלי החיים.בגלל הניקיון של  ד"ר דפנה ססלר:

 שלא תעבירי מחלות וכדומה. דובר: 

  נה.כן, למען, כן. אבל בגלל זה יש אותי ואת אלו ד"ר דפנה ססלר:

 :אני חושב שאפשר לכתוב שלפחות פעם בחצי שנה בתקנון. "ר קובי פישרד

 אני חושבת שזה כן, שזה סדרי עבודה שנתיים.  ד"ר דפנה ססלר:

.. ב' 16, סעיף קטן ז' לסעיף 16אני רק מבקשת להוסיף בסעיף ז' לסעיף  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 נעדכן יעדכן, אז אני חושבת שפעם בשנה יעדכן, יעביר הווטרינר את ממצאיו במהלך פעילותו. 

נקודות. אחד עניין של עדכון, אז בוא ננסח את העניין של אוקיי, אז יש לנו שתי  פרופ' יעקב גופס:
 עדכון. איך את מציעה עירין? 

שבסיום השנה, הרי יש לנו תוכנית שנתית, בישיבת סיום השנה יעביר  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
  ...או תעדכן הווטרינרית של המועצה

 עברית? יעביר במייל לפני הישיבה,יעביר במייל לחברי המועצה, למה לסבך את ה ד"ר דפנה ססלר:

 לא, בלי מייל, את יכולה להעביר לא יודע במה, בווטצאפ  פרופ' יעקב גופס:

 תעביר דיווח בכתב, מה זה משנה, זה בכתב, מה אכפת לכם איך?  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 .דיווח בכתב על סיכום ממצאי פיקוח השנה ד"ר דפנה ססלר:

 : סיכום על פעילות הפיקוח. ד"ר קובי פישר

 פעילות הפיקוח במועצה.  ד"ר דפנה ססלר:
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 ]מדברים יחד[ 

    ...אז יהלומה, תוכלי להקריא בבקשה את פרופ' יעקב גופס:

: אז בסיום השנה, יעדכן או תעדכן הווטרינרית בכתב על סיכום ממצאי הפיקוח ד"ר יהלומה גת
 במהלך השנה. 

   ...אני לקחתי את הלשון נקבה שלך מהישיבה הקודמת אבל אהבתי את זה :ד"ר דפנה ססלר

 כן, אבל בסימן ט' כתוב הווטרינר. דובר: 

נקודה. לא של הביקורים.  תכיפותהאוקיי, אז זה משהו אחד, עכשיו בעניין  פרופ' יעקב גופס:
 נוסיף? 

 ...למה לא? לקבוע את הלא יפחת מעו"ד אהוד פלג: 

 זה קבוע, זה לא משהו שהמצאנו עכשיו.  בן גרשון: ד"ר זלינה

 מה זה קבוע? מה זה קבוע? עו"ד אהוד פלג: 

 ...זה משהו היסטורי, לא משהו פרופ' יעקב גופס:

  יש תקנון כמה פעמים צריך לבקר?דובר: 

   .אם זה מציין מה שקורה בפועל, מה הבעייה להכניס אותו לכאן? זה בסדרדוברת: 

עוד מוסדות ואם יהיה עוד ווטרינרים או פחות, אני לא יודע אם אתה יכול לקבוע  אם יהיהדובר: 
 לפי מה שהיא עושה היום? 

למה? היא אומרת שזה הסטנדרט הראוי, אז אם יהיה צריך אז זה יהיה דווקא בסיס  גלי דוידסון:
 נהדר להביא עוד ווטרינרים ל.. 

רים האלה צריכים להיקבע בתקנון משום שהתקנון בוא נפריד בין שני דברים. הדבעו"ד אהוד פלג: 
 .הזה הולך מעבר לנפשות הפועלות היום. וזה הסטנדרט של הפיקוח שאנחנו כרגע מגבשים

  ...אז הסטנדרט מקובל, כלומר, זה מה שאתם עומדים במטלה, עומדות פרופ' יעקב גופס:

 .קבהאז אני רוצה גם לשנות, תכתבו את הכול בסימן נ ד"ר דפנה ססלר:

 סיכמנו את זה כבר, סליחה, אמרנו שזה חופף בלשון נקבה. דוברת: 

 של הביקור? תכיפות האז אוקיי, אז איך, דפנה את רוצה לנסח את  פרופ' יעקב גופס:

 .לרבעון לפחות אחתתדירות הביקור בכל מוסד ומוסד עו"ד אהוד פלג: 

מה שתחליטו בלבד שזה יהיה סביר. פעם בחמש שנים לא, כל יומיים גם כן לא.  ד"ר דפנה ססלר:
 אז מה שתחליטו. 

 הנה, היא אמרה, זה משהו שנצמד לפרקטיקה, : עו"ד אביטל שטרנברג

 רק שתדירות הביקור בכל מוסד לא תפחת מאחת לרבעון. עו"ד אהוד פלג: 

 בסדר.  ד"ר דפנה ססלר:

 , אז הסכמנו על שתי התוספות האלה? אוקיי פרופ' יעקב גופס:

   השאלה אם אתה עושה פה משהו שיעמדו בזה?  הרב אליעזר שנקולבסקי:
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 ...זו בדיוק היתה השאלה שלי, אם לוגיסטיתדובר: 

 אני חושב שלא. בואו נלך צעד אחד פחות ונעמוד בו. דובר: 

 כלומר, פעם בחצי שנה?  פרופ' יעקב גופס:

 ואנחנו לא אומרים לה לעשות פחות. פעם בחצי שנה. דובר: 

 לפחות פעם בחצי שנה.  פרופ' יעקב גופס:

  ...אבל אם עומדים בזה היום אזעו"ד אהוד פלג: 

עומדים בזה היום זה מקרי, מחר, תראה, קודם כל, יש חמישים מוסדות, : עו"ד אביטל שטרנברג
 ...יש שתי ווטרינריות

אז שירימו את התקן, זה האינטרס שלנו, דווקא נכון לייצר את הסטנדרט שהם  גלי דויסדון:
 .מצביעים עליו כסטנדרט נכון

 כן, גלי, אבל לא מתחילים מהסטנדרט ואז עושים תקנון אלא להיפך. : עו"ד אביטל שטרנברג 

וע זה לא תקנון, יש לך סטנדרט נהוג שהיא אומרת שזו התדירות הנכונה לביצ גלי דויסדון:
 המשימה. 

ואם אחת מאיתנו, כן אבל בוא אני אגיד לך, אני כבר לא, יוצאת לחופשת לידה  ד"ר דפנה ססלר:
 ...אז

 אז צריך מחליף. גלי דויסדון: 

  הסטנדרט צריך להישאר גם בחופשת לידה, זאת אומרת, זה בדיוק העניין.  : עו"ד אביטל שטרנברג

 ...לקבוע סטנדרט ש זה אחריות שלנו כמועצהד"ר דורון שנער: 

פספס איזה רבעון, אז אלי בעיה, אני גם לא חושבת שאם אני פעם אחת  אני אין ד"ר דפנה ססלר:
 שנים, שיבוא סוס חדש.  20יפטרו, לא נורא, יש מאחורי 

 אוקיי, אז חצי שנה או רבעון?  פרופ' יעקב גופס:

אל הרב אליעזר, מה יקרה כאשר אני אגיד לך מה מסתתר פה מאחורי הקלעים. שעו"ד אהוד פלג: 
מספר המוסדות יוכפל. כאשר מספר המוסדות יוכפל, אם לא יבינו שצריך להכפיל גם את מספר 

 שאנחנו רוצים למנוע על ידי קביעת הסטנדרט הזה.  המפקחות, אז זה בדיוק המצב

תוספת של אהוד, אבל אותנו שכנעת. העניין הוא שבין התעוררות הצורך ב ד"ר זלינה בן גרשון:
רופאות ווטרינריות לבין הביצוע בפועל על ידי משרד ממשלתי יש פער. והשאלה היא אם לא נמצא 

 את עצמנו במצב שעוברים על התקנות. 

זלינה, המקום שלנו זה לקבוע את הסטנדרט על פי חוק. ואז המקום של המשרד עו"ד אהוד פלג: 
חוסך באמצעים, כמו שהוא חסך בעבר, ולא זה לאפשר למועצה לפעול לפי הסטנדרט. ואם המשרד 

נתן את מה שהיה צריך אלא אחרי מאבקים, אז יתכבד המשרד ויעדכן את עצמו. אבל אם לא יהיה 
 סטנדרט לא יהיה לך במה ללחוץ על המשרד. סתם ככה אישרו מפקחת שנייה? אישרו יועץ מדעי? 

 ...אכפתלא בגלל הביקורים, לאף אחד לא היה : עו"ד אביטל שטרנברג

   אני מזכיר לך את הוויכוחים שהיו.  עו"ד אהוד פלג: 

רציתי להגיד, אני כבר מצביע שתי דקות, בבקשה, אז רציתי להגיד שהדיון הזה ד"ר עתניאל דרור: 
, זה לא בגלל שיש איזה הגיון אומר את זה הוא בעלמא. כי הסיבה היחידה שאתה אומר ארבע ואתה
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אז היינו  ,מדעי או, פשוט אומרים, עד עכשיו עשינו ככה, ואם עד עכשיו היא היתה עושה פעם בשנה

כי אני לא מומחה  ,אומרים בואו נארגן פעם בשנה. אם היא היתה אומרת שהיא תעשה, אני שואל
ו מדעי או ניהולי שאומר שזה יהיה ארבע ולא שלוש, מעבר לזה שבמקרה עכשי גיוןהלנושא, האם יש 

יש שתי ווטרינריות ובמקרה הן עושות ארבע, ואנחנו אומרים אז בואו נעשה ארבע כי ככה עשו. זה 
 לא הגיון, זה סתם. 

 ]מדברים יחד[ 

 אני אשאל אותך בחזרה, מה המטרה של פיקוח? עו"ד אהוד פלג: 

 כן, אבל אז למה גם לא כל שבוע. ד"ר עתניאל דרור: 

קניתי, כל שבוע. אבל.. משאבי המשרד, ואנחנו מתכנסים למה שסביר. עתניאל, עו"ד אהוד פלג: 
 פחות מאחת לרבעון זה לא פיקוח. 

רגע, אני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר, אני אומר שפעם בחודש זה פיקוחץ  ד"ר עתניאל דרור:
 לא, אני אומר שאני לא יודע מה זה פיקוח. 

 זן בין האפשרויות שיש לנו בכוח האדם שקיים, אנחנו מנסים לא ד"ר דפנה ססלר:

  ...דפנה, זה, יש לנו :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 ]מדברים יחד[

 ...זה אומר שההחלטה ד"ר זלינה בן גרשון:

אם את תגידי לי שזה מחייב, אם זה אחר כך בית משפט, אז אני לא יכולה בשלוש.  ד"ר דפנה ססלר:
כי אם בחודש אחד יש גם הרבה כנסים וגם אחד נוסע, כאילו מה. אני לא יודעת, מה שתגידו, אבל 

 זה לא 

  .אז בוא נקבע מינימום של חצי שנה פרופ' יעקב גופס:

 ...ת חריגים, לכתוב שאפשר תמיד לעשו :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 אני, מה שתגידו, אני לא יכולה להמר.  ד"ר דפנה ססלר:

: עירין, מה ההגיון לסנדל את עצמנו. זאת אומרת, כמו שאומרים לך, אין עו"ד אביטל שטרנברג
רבעון, וזה בקדושה ברבעון או בחצי שנה, וגם לא נכון להקדים את הסוסים לעגלה, ולהגיד פעם 

אם כותבים וג לתקן בשנייה שגדל מספר המוסדות. זה לא הגיוני מבחינה ניהולית. מחייב אותנו לדא
זה כמובן יכול להיות יותר. אנחנו יכולים להתחייב שהמועצה כמועצה, אם  ,לפחות פעם בחצי שנה

היא תראה שיש צורך, אז החובה על פי התקנון תהיה לפנות אל הגורמים המתאימים במשרד 
 תקנים. אבל זהו, לא מעבר לזה. אנחנו לא אמורים לירות לעצמנו ברגליים. הבריאות כדי להגדיל 

 מאיפה את עיגנת כרגע את החצי שנה?  גלי דוידסון:

 : אני לא יודעת. עו"ד אביטל שטרנברג

אז סבבה, אז אני עכשיו שואלת, אני חושבת שמי שיודע נמצא כאן ואפשר פשוט לשאול  גלי דוידסון:
 אותו. 

אף אחד לא מחפש לקלוט, תנסי לחשוב שנייה מה הצורך האמיתי שקיים ברמה הפיקוחית דוברת: 
 לביקור. מה הצורך? 

 יש שם וטרינר כל יום במקום הזה. דובר: 
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אבל יש מקומות  ,ברמה הפיקוחים הגיוני שאנחנו נהיה פעם בשלושה חודשים ד"ר דפנה ססלר:

בשלושה חודשים, כי אין. אז אחר כך את תגידי שאין טעם ויכול להיות שאני לא אבוא אליו פעם 
 ...לי, רגע, פה חסר איקס

 לא, אז אם את אומרת שהצורך, אני שואלת אותך בתור אשת המקצוע שנמצאת שם,  גלי דוידסון:

כי אין טעם שאני אסע למשהו, לא בא לך שאני אסע למשהו שאין צורך רק כי  ד"ר דפנה ססלר:
 ,כתוב

 אז בואו שמה שיש על המסך יהיה מעוגן אל מה שאת אומרת. ברור,  גלי דוידסון:

 אז בואו תציעו ניסוח שיכניס את הנושא של לפי הצורך.  פרופ' יעקב גופס:

לא לא, לפי הצורך אפשר היה להשאיר את זה לשיקול דעת המפקח וזה פרוץ עו"ד אהוד פלג: 
 לגמרי. 

אבל אפשר לתחום את זה. יש לי שאלה, הממשלה עוסקת כל הזמן בפיקוח. כל  :עו"ד אהוד פלג
 כמה זמן נכנס או נכנסת מפקח לבית ספר? כל כמה זמן נכנס מפקח לבית ספר? פעם בחצי שנה? 

: מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? יש דברים שבודקים כל יום ויש דברים עו"ד אביטל שטרנברג
  שבודקים פעם בחמש שנים.

 מה בודקים כל יום? עו"ד אהוד פלג: 

: אני מניחה שתקינות של מי שתייה בודקים ממש און ליין כל הזמן כי זה עו"ד אביטל שטרנברג
קריטי. מכשירים רפואיים יכול להיות שבודקים, אני לא יודעת. אבל שוב, כל דבר נגזר מנסיבות 

 העניין. 

 ]מדברים יחד[ 

 שלתי של כל יום, והיא יודעת את זה, אין פיקוח ממעו"ד אהוד פלג: 

, אמרה דפנה בצורה די ברורה מה הצורך, ואמרה איפה צריכים ..אבל מה זה הדיון ה גלי דוידסון:
 לייצר איזה שהוא החרגה. בואו רק ננסח את זה. 

 אז תכתבו לפחות, אבל זה לפחות, אין בעיה. דוברת: 

לא, לא לפחות, את צריכה להגיד, את אמרת, הצורך  אשת המקצוע אמרה מה הצורך.  גלי דויסדון:
 הוא אחת לרבעון למעט מקרים בהם

 דפנה, לפחות פעם בחצי שנה. לזה את יכולה להתחייב. דוברת: 

 אז בואו תכנס, שנייה, שנייה, אבל אנחנו מבינים את עצמנו.  פרופ' יעקב גופס:

שנה, לא, של ארבעה חודשים, זה לא  לא יודעת, נוצר כאן איזה שהוא שוק. חצי ד"ר דפנה ססלר:
  המצב, זה לא השיח.  

דפנה, יש לי פיתרון בשבילך לגבי הנקודה האחרונה שהעלית, שלא נביא אותך לבית עו"ד אהוד פלג: 
 משפט אזוקה בשלשלאות אם עבר שלושה חודשים, 

 אתה כבר הבאת אותי פעם אחת.  ד"ר דפנה ססלר:

נסה להבין ממה את חוששת. ואז הפיתרון, אנחנו מדברים על רגע רגע, אני מעו"ד אהוד פלג: 
תדירות ממוצעת של הביקורים בשנה. על פני שנה, אז אם לא יצא לך שבוע פה ויצא לך שבוע אחרי 
זה זה בסדר, אבל זה יתכנס בתוך השנה. מה שחשוב, שאותו מוסד ידע שאת מגיעה ארבע פעמים 

 בשנה אליו, אלא אם כן, 
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 יטמי, וזה לגיטימי. וזה לגדובר: 

וזה לגיטמי, אלא אם כן אין צורך. מה זה נקרא, רגע, אי אפשר פה לגמור משפט, עו"ד אהוד פלג: 
האין צורך זה בדיוק אותו מקרה ואז יוצא חצי רעיון, ואז אתם מתווכחים על מה שלא הבנתם. 

ן צורך כי החלטת יום שאת הסברת אם אין חיות בבית החיות אז אין לך על מה לפקח. אב זה לא אי
אחד שעננים בשמיים אז אין צורך. אז השאלה אם את יכולה לחשוב על עוד מקרה שייתר את 

 הביקור חוץ מאין חיות. כי אחרת, בואי נגיד, חוץ מאשר אם אין חיות באותו זמן בבית החיות, 

ט. אני חושב שבאמת : אני חושב שגם, אני אגיד לך, אני חושב שגלי נתנה על קצה חוד"ר דורון שנער
אפשר לעשות משהו דיפרנציאלי על פי נפח הפעילות. מוסדות שיש בהם כמו האוניברסיטאות 

 הגדולים שבהם יש הרבה פעילות, תדירות הביקור תהיה יותר גדולה. 

 אבל זה הלפחות. אז בואו נתכנס.  פרופ' יעקב גופס:

 ייתי אז היא תהיה שם כל יום. זה לא הולך ככה, אז אם יש כאן פרט קטן שהוא בעדובר: 

 זה שיקול דעת של הווטרינרית. דובר: 

 ]מדברים יחד[ 

  ...יש לי את הניסוח, רצית ניסוחעו"ד אהוד פלג: 

 בוא נשמע ניסוח ונצביע.  פרופ' יעקב גופס:

המפקחת או המפקח/ מפקחת תבקר ארבע פעמים בשנה בממוצע בכל מוסד שעורך עו"ד אהוד פלג: 
 ...בבעלי חיים אלא אם כן אין בעלי חייםניסויים 

 לא לא, זהו, בכפוף לשיקול דעתה. דובר: 

: לא לא, אבל אז אתה קובע, תבינו, זה מחייב את דפנה להגיע.. כל שלושה עו"ד אביטל שטרנברג
חודשים. אני מבינה שזה מה שאתם רוצים אבל כמו שאמר ד"ר עתניאל לפני עשר דקות זאת שאלה 

 של .. 

 ים יחד[]מדבר

: דפנה, דפנה, כל הניסוחים שרצים כאן כרגע אומרים שככלל את חייבת עו"ד אביטל שטרנברג
 להגיע ארבע פעמים לכל מוסד. זה מה שנדרש.

 ]מדברים יחד[  

אהוד, כשאתה כופה משהו שהוא לא מתאים התוצאה תהיה אי התאמה.  הרב אליעזר שנקלובסקי:
 מקומות ביום אחד, וזה יראה בהתאם.  20זאת אומרת, אפשר לבקר 

 ...יהלומה הציעה ניסוח ואנחנו, בואו פרופ' יעקב גופס:

היא לא מסוגלת. אני לא מאמין, האמת היא שאני לא מאמין. אני לא  הרב אליעזר שנקלובסקי:
 שהיא מסוגלת לעמוד בזה.  מאמין

 רגע, אתה חושב שהיא מחפפת? עו"ד אהוד פלג: 

לא, אני לא חושב שהיא מחפפת. אני לא מאמין, אני לא מאמין שהיא  הרב אליעזר שנקלובסקי:
 מסוגלת. 

זה אותו הגיון כמו ההגיון שאומר, אם תטיל עלי מיסים אז אני אתחיל להעלים עו"ד אהוד פלג: 
 מס. 
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רגע רגע אליעזר, חברים, סליחה, אני חושב שכולנו הבנו אחד את השני. אנחו  יעקב גופס:פרופ' 

מעוניינים שתהיה תדירות מה שיותר גדולה יהיה פיקוח יותר טוב. יש מגבלות. יש עכשיו שיווי 
משקל מסויים של מספר ביקורים למספר מוסדות. זה סטטוס קוו שנמצא עכשיו. אבל אנחנו רוצים 

ם להבא, כן, אם כל השינויים שיכולים להיות. עכשיו, פה נאמר, ויהלומה כתבה את זה, לחשוב ג
אני אציע את זה ואם מישהו רוצה להוסיף או להוריד איזה מילה, אזזה בסדר, ונצביע. תדירות 
הביקור בכל מוסד תהיה לפחות פעם אחת בחצי שנה על פי שיקול הווטרינרים, או לא צריך להוסיף 

 ל הווטרינרים, לפחות,  את השיקו

 אבל זה לא היה.. הניסוח היה ארבע פעמים בשנה.  עו"ד אהוד פלג: 

, אני 2013-מרגע שנייה, אני מבקשת, יש לי רעיון יותר הגיוני. אני אעביר לכם  ד"ר דפנה ססלר:
חושבת שיש לנו את זה כבר בטבלאות, את הטבלאות את הסיכומים, ואנחנו נראה מה הגיוני ומה 

 א. את הסעיף הזה נעזוב. כשנראה מה הגיוני ומה לא, כי זה לא אני. ל

 אבל דפנה, האם את מצפה שיהיה משהו מאוד שונה?  פרופ' יעקב גופס:

 דפנה, אבל מה שהיה הוא לא בהכרח הוא מה שיהיה. : עו"ד אביטל שטרנברג

נו שנה אחת שאנחנו פעם בסדר, אבל נעזוב מה שהגיוני. אני אגיד לך למה. היה ל ד"ר דפנה ססלר:
 בשבוע, בלי סדר היום, היינו אני ואלונה, יום כן יום לא, בחברה מסוימת שהיתה בעיות 

 פחות, זה הלפחות, אז זה הל  פרופ' יעקב גופס:

 בדיוק. אז זה אותו חודש,  לא היה כמעט ביקורים כי שם היה משהו בעייתי ד"ר דפנה ססלר:

 ילה לפחות נותנת לך שיקול דעת. את יכולה להגיע לשם כל יום. דפנה, המעו"ד אביטל שטרנברג: 

 נכון.  פרופ' יעקב גופס:

 אבל אם את לא תוכלי לעמוד בשלוש בכל מקום? דובר: 

 ]מדברים יחד[ 

: דפנה, את לא צריכה להבהיר, לפחות פעם בחצי שנה נותן לך מרווח של עו"ד אביטל שטרנברג
שיקול דעת. את יכולה כמו שאמרתי להגיע כל שבועיים ואת יכולה להגיע פעם בחצי שנה על פי 

 שיקול דעתך. 

אתה מוריד את התקן, אתה מוריד את התקן. תראו, אחת לחצי שנה, תראו, כל עו"ד אהוד פלג: 
ח, הלוואי שלא יצטרכו אותו, אבל האנומליה פה היא שלא צריכים אותו אם הוא הרעיון של פיקו

ישנו. אם הוא איננו פתאום כן צריכים אותו. ומה שגורם להרתעה, ומה שגורם לתחושה שיש פיקוח, 
ואנחנו יודעים היטב מה קורה אם אין פיקוח. הרי כל המטרה של המועצה הזאת זה פיקוח. אם היו 

יך פיקוח ואפשר לסמוך על המוסדות לא היו מקימים את המועצה הזאת. הזרוע חושבים שלא צר
של המועצה שמפקחת בשטח היא דפנה, דפנה ואלונה. אוקיי, ולכן המוסדות צריכים להרגיש שיש 

 פיקוח בתדירות ראויה לשמה. אחת לחצי שנה זה לא פיקוח ראוי לשמו. 

צי שנה או כל רבעון. המוסדות מתרגשים שיש המוסדות לא יתרגשו אם זה ח פרופ' יעקב גופס:
 פיקוח. הם לא יכולים לעשות הפקר. 

אז למה רצית להכניס את זה מלכתחילה אם אתה לא רוצה להגיד להם לפחות  ד"ר דפנה ססלר:
 כמה? 

 אני כן רוצה. אבל אני רוצה לפחות ארבע פעמים בשנה, עו"ד אהוד פלג: 

ר לפחות ארבע פעמים בשנה אז הם יודעים שעכשיו הייתי כן, אז אם אתה אומ ד"ר דפנה ססלר:
 באוקטובר, עכשיו יש לנו שקט, לא, זה לא ככה. 
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אני לא מדבר פה על מסדר המפקד לעומת ביקור פתע. אני מדבר על העובדה שיראו עו"ד אהוד פלג: 

 אותך במוסד ארבע פעמים בשנה. יש לדבר הזה פתע. 

אבל אהוד, לשיטתך בנושא המיסוי, אהוד, לשיטך בנושא המיסים, אז אין  ד"ר יוסי קאליפא:
 פיקוח צמוד, אז כולם גונבים? מעלימים מס? לשיטתך, אמרת יש מיסים. 

 אתה מוכן לבטל את המשטרה?  עו"ד אהוד פלג: 

 המשטרה לא מפקחת את המיסים שלי,  ד"ר יוסי קאליפא:

 יש כשאין משטרה, אתה מוכן לעלות על הכבעו"ד אהוד פלג: 

 המשטרה לא מפקחת על המיסים שלי. ולשלם מה,  ד"ר יוסי קאליפא:

 חברה, בואו, אני מוצא מיותר לקיים דיון כזה בגוף שכל מהותו הוא בפיקוח. עו"ד אהוד פלג: 

 יש המון אנשים שנוסעים לפי החוק בלי קשר למשטרה.  דוברת:

, אם אפשר היה להאמין שכולם עושים את התפקיד הרי אם לא היה צריך פיקוחעו"ד אהוד פלג:  
 שלהם כמו שצריך, וכמו שראוי, אז לא היה צריך מועצה. 

אנחנו לא אמרנו להסיר. אנחנו שאלנו האם הארבע, ההצעה שלך של הארבע  ד"ר יוסי קאליפא:
 פעמים בשנה היא רלוונטית במקרה הזה. כמו שקיבלת פה דוגמא, שהיתה תקופה ארוכה שיום כן

יום לא, הופיעו באיזה שהיא חברה, אז זה ברור לך שזה מונע מהם ללכת למקומות אחרים. עכשיו, 
אם אתה מגביל אותה, נניח שהתהליך הזה הוא ארוך, דפנה תחזקי אותי, אם התהליך הזה הוא 

 ארוך זה אומר שהארבע פעמים האלה, 

 וים על חצי שנה או כל רבעון. בואשנייה שנייה, שנייה בבקשה. אנחנו מתווכח פרופ' יעקב גופס:
הביקור בכל מוסד תהיה לפחות ארבע פעמים בשנה,  תדירותנצביע. ההצבעה הראשונה תהיה, 

 נמנעו( 2נגד/  0בעד/  4)כלומר, כל רבעון, וההצעה השנייה תהיה כל חצי שנה. 

 אני רק רוצה להעיר לפני,  ד"ר יוסי קאליפא:

 לפחות כל חצי שנה.  ד"ר זלינה בן גרשון:

אני רק רוצה להעיר לפני, זה שאנחנו מציעים חצי שנה זה לא אומר שהיא לא  ד"ר יוסי קאליפא:
 תלך יותר. לפחות, לפחות. 

 ברור. מי בעד ההצעה של כל רבעון? שיצביע,  פרופ' יעקב גופס:

 ארבע פעמים בשנה לא כל רבעון. עו"ד אהוד פלג: 

  .הוטרינרית המפקחת שיקול דעתה שלבכפוף ל: יהלומה גת ד"ר 

 אז אוקיי, כמה יש? ספרת? מי נגד?   פרופ' יעקב גופס:

 מה זה נגד? בעד שתיים. דובר: 

 נמנעו( 2נגד/  0בעד/  5)מי בעד לפחות פעם בחצי שנה? חמישה.  פרופ' יעקב גופס:

 זלינה חברה במועצה? האם לא, עו"ד אהוד פלג: 

 בוודאי. מיום היווסדה.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 אני מתנצל אבל חשבתי ש, עו"ד אהוד פלג: 

 עוד מעט, עוד מעט אני אפרוש אבל היום אני חברה מועצה.  ד"ר זלינה בן גרשון:



15 
 המועצה לניסויים בבעלי חיים 

25.01.2017 
אוקיי, אז אנחנו מוסיפים לסעיף, איזה זה היה? ב' או ג'? אה, סעיף ז', תוספת  פרופ' יעקב גופס:

 וסד תהיה לפחות פעם אחת בחצי שנה, לפחות. של  סעיף, שתדירות הביקור בכל מ

 אני נמנעתי. ד"ר דורון שנער: 

 כן, אני גם נמנעתי. כן, ואני גם רוצה להגיד. ד"ר עתניאל דרור: 

 אה, אוקיי, שניים שנמנעים.   פרופ' יעקב גופס:

אני רוצה להגיד, כי אני חושב שהנטייה הטבעית שלי היא להזדהות עם מה שאמרו  ד"ר דורון שנער:
האנשים המכובדים מחברת נח. גם גברות מכובדות. יותר טוב ויותר נכון לעשות את זה לפחות פעם 
ברבעון. הנושא הוא שאין לנו משאבים אבל צריך לציין שאולי כדאי שמשרד הבריאות ידאג לעוד 

 משרה. 

דורון, אני אסביר לך איך זה פועל. אתה תבוא לאגף התקציבים באוצר, הם יסתכלו וד פלג: עו"ד אה
מה אתה קבעת. אתה קבעת פעם בחצי שנה זה מספיק, אז אתה לא צריך יותר כסף. ככה זה הולך. 

 אם היית קובע ארבע פעמים בשנה, והיית מראה להם שזה לא מכוסה היום, זה היה הלחץ . 

גם לא היית מקבל. אתה כנראה לא יודע מה זה משרדי ממשלה. לא, אתה לא  פא:ד"ר יוסי קאלי
 יודע מה זה משרדי ממשלה.. לא היית מקבל. 

אני אגיד לך, אני חי באווירה רגולטורית, שאם יש תקנון וכתוב משהו בתקנון,   ד"ר דורון שנער:
 אתה חייב לעמוד בו. 

שיקול דעת. כתוב שיש שיקול דעת באם יש כמובן, אותו נכון, אבל יש  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 דוגמה שנתנה דפנה, 

 : אבל זה חריג שבחריג, וכל השאר, ככלל, היא תצטרך לעכב.. עו"ד אביטל שטרנברג

נכון, וזה מה שהיא עושה היום והיא עומדת בזה, למעט חריגים שהיא  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 לא יכולה. 

 אני רוצה לראות בית ספר שביקור של אחת לחצי שנה מפקחת. עו"ד אהוד פלג: 

 תדע לך שיש הרבה בתי ספר כאלה, הרב אליעזר שנקלובסקי: 

 וככה הם נראים, עו"ד אהוד פלג: 

 הם נראים ככה וזה מעולה, יש מקומות שהמפקח רק מפריע, הרב אליעזר שנקלובסקי: 

לדעתי כל הדיון, פעם, פעמיים, ארבע, משולל כל אנירציתי להסביר שנמנעתי כי ד"ר עתניאל דרור: 
יסוד שפה, אני שאלתי את השאלה בהתחלה, היסוד הוא היסטורי שבמקרה יצא, ואם דפנה היתה 
אומרת פעם בשנה הספקתי אז היינו רבים על פעם בשנה או פעמיים בשנה. אז לכן הדיון הוא חסר 

ה, אז אם כך אז בכלל צריך להבין את זה, ערך כי לא שמעתי שום דעה שהיא מקצועית שהיא.. יפ
שיקול דעת שלה. אבל אם אחד אומר לי נראה ארבע, ולי נראה שתיים, ולי נראה אחד, וזה לא 
מספיק, אתם סתם אומרים את זה ואין לכן שום בסיס. ולכן אני נמנע כי זה סתם להגיד מספר, אני 

 גם יכול להגיד שבע, שמונה. 

 בסיס הסטטוס קוו  זה על פרופ' יעקב גופס:

 אז זהו, זה הסטטוס קוו, זה הכול.  ד"ר עתניאל דרור: 

 לא, שהווטרינריות טוענות שזה מספיק, וזה מועיל, וזה יעיל.  פרופ' יעקב גופס:

 אבל היא אומרת שארבע זה יותר מידי אפילו בשבילה. ד"ר עתניאל דרור: 
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 אז בגלל זה עשינו חצי שנה.  פרופ' יעקב גופס:

 בסדר, אז טוב, אז לפי השיקול דעת שלה בסופו של דבר. עתניאל דרור: ד"ר 

אני מבקש שהסעיף הזה יבחן שוב בעוד שנה מיום פרסומו של התקנון הקיים אל עו"ד אהוד פלג: 
מול הממצאים של דפנה בפיקוח. ואנחנו נראה אם התדירות הזאת גרעה מהמצב של המוסדות 

 ביחס לחובות שלהם, 

לא, יהיה דיון על הדיווח של דפנה ואז יהיה אפשר להעלות את הנקודה הזאת.  גופס:פרופ' יעקב 
אוקיי. טוב, אנחנו בד', יקח חלק בישיבת הוועדה הארצית. כולם מסכימים? דפנה? מסכימה להופיע 

 בישיבות המועצה? הוועדה הארצית? 

 אני במקרה גם מרכזת.  ד"ר דפנה ססלר:

יבחן תלונות, סעיף ה', יבחן תלונות שיגיעו לטיפולו, במידה וימצאו התלונות  פרופ' יעקב גופס:
 /ה'. 11מוצדקות יעדכן את יו"ר המועצה וזאת כאמור בסעיף 

/ה' החלטנו 11-את זה צריך למחוק, את הבמידה וימצאו התלונות מוצדקות, כי ב עו"ד אהוד פלג:
היו מוצדקות ומה נעשה בעקבות זה והאם  כבר שיהיה דיווח על כל התלונות , ויפורט מה מהן

 תוקנו, ומה היו לא מוצדקות. 

 אבל אהוד, בכל מקרה היא מדווחת ליו"ר והיו"ר מביא את זה לפני המועצה.  ד"ר קובי פישר:

 לא, אז אמרנו כבר, לא נחזור לדיון של הפעם הקודמת.  עו"ד אהוד פלג:

 לא, זה מה שהיה.  ד"ר קובי פישר:

 אמרנו, היא לא תדווח רק ליו"ר אלא למועצה בכלל.  פלג:עו"ד אהוד 

 מי מדווח למועצה? היו"ר.  ד"ר קובי פישר:

המועצה צריכה לקבל דיווח על כל התלונות שהגיעו למועצה בחלוקת .. לא  עו"ד אהוד פלג:
 מוצדקות

 , ברור, אבל מי עושה את זה? ד"ר קובי פישר:

 , יעדכן את המועצה על תלונות אני קורא את הסעיף פרופ' יעקב גופס:

 על הפרת החוק,  ד"ר זלינה בן גרשון:

 היו"ר אבל,  ד"ר קובי פישר:

על תלונות, זה כבר עם התיקונים, על תלונות בשל הפרת החוק. החלטות המועצה  פרופ' יעקב גופס:
, ויעדכן על לתקנון. ויש אחר כך על זה מחיקה, ואחר כך 9או התקנון, כפי שדווחו לו כאמור בסעיף 

 הטיפול שנעשה בהן. עדכון חברי המועצה יעשה בישיבות המועצה.. וזאת בהתאם לנסיבות העניין. 

 /ה' למחוק. במידה וימצאו התלונות מוצדקות. 16-וכדי שתהיה הלימה, אז צריך ב עו"ד אהוד פלג:

 י מבינה את זה. נכון, ועכשיו זה שיקול דעת של הווטרינר ביחס לתלונות אחרות, ככה אנ דוברת:

לא, רגע, אבל אם לא נמחק את זה, מה יצא? שהיא מדווחת לך רק על התלונות  עו"ד אהוד פלג:
 המוצדקות, ואז אתה לא תוכל לדווח לנו על כל, 

 נכון.  ד"ר דפנה ססלר:
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אוקיי, אז בואו, אני חוזר לט'/ה', יבחן תלונות שיגיעו לטיפולוויעדכן את יו"ר  פרופ' יעקב גופס:

 . 11המועצה וזאת כאמור בסעיף 

 בלי יבחן, בלי איפה זה, במידה וימצא מוצדקת את זה למחוק.  ד"ר קובי פישר:

 כן, מחקנו במידה וימצאו התלונות מוצדקות.  פרופ' יעקב גופס:

ויש לי שאלה בבקשה, מה זה תלונות אם מותר? פשוט אני לא מבין את המילה  ד"ר עתניאל דרור:
 תלונות, זה מישהו אחר מתלונן? 

 כן.  דוברת:

או דברים, אה, ואם את מוצאת בעצמך זאת לא תלונה זה ממצא? אני פשוט  ד"ר עתניאל דרור:
 שואל כי המילה תלונות 

 זה ביקורת.  דוברת:

 ה לא תלונה. למה?. זה ביקורת ז דוברת:

אז צריך לשנות את הניסוח כי אולי תלונה זה מישהו מדווח לך ואם את מוצאת  ד"ר עתניאל דרור:
 משהו זה לא מופיע, 

 זה ביקורת,  דוברת:

עתניאל, זה ההבדל בין סעיף ב' לסעיף ה'. בסעיף ב' היא מעדכנת לגבי ממצאים,  עו"ד אהוד פלג:
 כי היא הכתובת לתלונות שמגיעות למועצה. בסעיף ה' היא מעדכנת לגבי תלונות 

 אוקיי, אז מה קורה, אז ממצאים לא מדווחים ותלונות כן מדווחות?  ד"ר עתניאל דרור:

את התלונות היא מדווחת ליו"ר שמדווח למועצה. את הממצאים היא מדווחת  עו"ד אהוד פלג:
 למועצה בכל ישיבה. 

 במסגרת הישיבות. תודה.  ד"ר עתניאל דרור:

אוקיי, אז הסכמנו על סעיף ה', אישרנו. ו', יעביר רשימת ליקויים שלא טופלו  פרופ' יעקב גופס:
במהלך הביקורת וזאת תוך שבועיים מיום הביקור לגורמים הבאים, כלומר, ליו"ר הוועדה מוסדית, 
או לאישור וועדת ההיתרים, למנהל המוסד, ולווטרינר המוסדי, וזאת לצורך יידועם וטיפולם 
המיידי בנושא. וכן ליו"ר המועצה על מנת ליידעו בנידון. במידה והליקויים לא יתוקנו ישקלו 

 הצעדים אותם ניתן לנקוט בהתאם לכל דין. 

 למה צריך לכתוב את המשפט האחרון? נראה לי מוזר. בכל מקרה תיקון הליקויים ד"ר קובי פישר:

 לו הצעדים במידה והליקויים לא יתוקנו יישק פרופ' יעקב גופס:

 לא, לא צריך את זה, במידה  ד"ר קובי פישר:

 אני לא שוקלת את הצעדים, אתם שוקלים את הצעדים.  ד"ר דפנה ססלר:

 בדיוק.  ד"ר קובי פישר:

 ישקלו, זה מי שוקל?  פרופ' יעקב גופס:

 זה המועצה ולא הווטרינר.  דוברת:

 זה לא הווטרינר, לא צריך לרשום את המשפט האחרון. המשפט האחרון מיותר.  ד"ר קובי פישר:

 למחוק? אפשר למחוק?  פרופ' יעקב גופס:
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 כן.  דוברת:

 המילה ישקלו גם לא מצביעה על מי יעשה את זה.  עו"ד אהוד פלג:

 לא, לא צריך.  דוברת:

 לא צריך.  ד"ר קובי פישר:

 ביטלנו.  דוברת:

לחוק לוועדת הביקורת.  16רוצדורה היא, שדפנה כמפקחת מדווחת על פי סעיף הפ עו"ד אהוד פלג:
/ב' קובע, נוכחת ווטרינר או מפקח או עובד הציבור שמונה לכך, כי ניסוי נערך בחריגה 16סעיף 

מההיתר שניתן לחוק זה ימסור לוועדה המלצתו לבטל או להשהות את ההיתר שניתן למוסד או 
ורת מתכנסת. זאת אומרת, שאם הליקויים לא תוקנו, הניסויים לא נעשים לניסוי. ואז וועדת הביק

בהתאם להיתרים ואז דפנה צריכה לדווח לוועדה. הוועה היא זאת שצריכה לשקול את השיקולים 
 לא דפנה. 

 לא, לפי החוק, דפנה היא זו שבעצם..  ד"ר זלינה בן גרשון:

 זה מה שהוא אומר,  דוברת:

 ה לא קשור עכשיו, אבל ז ד"ר קובי פישר:

 ]מדברים יחד[ 

 כן, אז זה מה שאני אומר, היא תדווח לוועדה.. לא היא תשקול את הצעדים.  עו"ד אהוד פלג:

 למחוק?  פרופ' יעקב גופס:

 את המשפט האחרון למחוק.  ד"ר קובי פישר:

 ם, אוקיי, אז אנחנו מוחקים במידה והליקויים לא יתוקנו ישקלו הצעדי פרופ' יעקב גופס:

לא סליחה, רגע, במידה והליקויים לא יתוקנו תדווח דפנה, תדווח המפקחת אל  עו"ד אהוד פלג:
 , 16וועדת הביקורת על פי סעיף 

 זה כבר כתוב בחוק.  ד"ר קובי פישר:

 בסדר, אפשר להוסיף את זה בהתאם לחוק.  פרופ' יעקב גופס:

ק והתקנון, הדברים האלה אמורים אתה קובי, עוד פעם לגבי הקשר בין החו עו"ד אהוד פלג:
 להשתלב, 

 אבל היא אומרת לא לחזור אליהם אביטל, אביטל אמרה לא לחזור עליהם.  דוברת:

 לא לחזור, זה למלא את הפערים, אחרת בשביל מה מפרטים את התפקידים,  עו"ד אהוד פלג:

 אין בעיה. בוא, איך אמרת?  ד"ר קובי פישר:

 במידה והתיקונים לא יתוקנו, תדווח.  עו"ד אהוד פלג:

  לא במידה אלא אם.  עו"ד אביטל שטרנברג:

נכון. זה עברית. ידווח המפקח או תדווח המפקחת לוועדת הביקורת כאמור בסעיף  עו"ד אהוד פלג:
 /ב' לחוק.  16
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אותו אבל אני מחובתי  רגע, עכשיו יש לי פה סעיף שמחקו. אביטל עוד פעם תמחוק ד"ר דפנה ססלר:

להביא אליכם. כשאנחנו ישבנו על התקנון אנחנו נתקענו על בעניין הזה, שיש ניסויים שהם לא 
עומדים או בהיתר או יש צער בעלי חיים כשאני מגיעה או שאנחנו או שהתנאי להפסקת הניסוי הם 

יים בגלל הזה. ולכן הלכו יותר מידי רחוק עם התנאי הזה. כאילו אני חושבת שברגע זה צריך לס
 כתבנו איזה משהו ולא הסכימו כי אמרו שאין לי את הסמכות הזאת. 

 למה?  :עו"ד אביטל שטרנברג

אז אוקיי, אז אנחנו כתבנו שנייה, רשאי להורות, הווטרינר רשאי להורות על  ד"ר דפנה ססלר:
ובכלל זה להורות נקיטת כל צעד שימצא לנכון בקשר להתנהלות ההיתרים בהקשרים הווטרינרים. 

 על הרחקת בעלי חיים מניסוי ואף על המתת בעלי חיים כשזה צער בעלי חיים או סבל, צער וסבל. 

 מו שזה יהיה. ילא, הם לא הסכ דובר:

 אז הם לא הסכימו, הם אמרו שזה חורג,  ד"ר דפנה ססלר:

 מי זה הם? סליחה?  פרופ' יעקב גופס:

ורג מהסמכות וזה נותן לי סמכות שאין. ואז אמרתי לה משרד המשפטים. שזה ח ד"ר דפנה ססלר:
אז בשביל מה אני מפקחת ומסתובבת אם אפילו באותו יום שאני רואה משהו אני צריכה לצלצל 

 לוועדת ביקורת, היא תתכנס בעוד חודש, בנתיים כבר הניסוי גם ככה נגמר. 

 אז כאן יש לי הצעת פיתרון.  עו"ד אהוד פלג:

 נשמע, רגע רגע,  דוברת:

בואו נשמע התייחסוית. יש סעיף שמדבר על סכנה מיידית לבריאות הציבור  עו"ד אהוד פלג:
ולבריאות בעלי חיים. הסעיף הזה מדבר אמנם רק אם לא ייערך הניסוי. אבל החוק הכיר בכך שיש 

 מקרים דחופים יותר ששם אין זמן לחכות להתכנסויות. במקרה הזה, עוד שנייה,  

 , אתה מוכן להפנות? בחוק איפה :תד"ר יהלומה ג

 זה רק בריאות הציבור אהור, אנחו כבר בחנו את זה.  דוברת:

אבל כאן יש פרשנות כללית, שהזכרתי בפעם הקודמת ואני אזכיר אותה הפעם, כל  עו"ד אהוד פלג:
הניסויים במוסדות מתקיימים על פי היתרים שאנחנו אחראים להם. זאת אומרת, שאם אנחנו 
אחראיים להיתרים אז אנחנו גם מוסמכים לשלול את ההיתר אם יתקיימו התנאים הדרושים. אז 

 חייבת להיות פרוצדורה, 

 לא מייצר הסדר שלילי, סליחה?  16 :"ד אביטל שטרנברגעו

אז חיייבת להיות פרוצדורה להתערבות חירום, להתערבות מיידית במקרה של  עו"ד אהוד פלג:
המטרה שלנו היא למנוע סבל סבל בעלי חיים. אם אנחנן לא עושים את זה אנחנו כופרים בעיקר. 

 מבעלי חיים. 

 שאני ביקשתי פעם שעברה. אבל זה גם מה  :ד"ר דפנה ססלר

אפילו את החוק, קורח תראה, אני הבאתי לשני, שאיננה פה, אני הבאתי לשני  :ד"ר דפנה ססלר
החוק שעליו אני עובדת, ווטרינרי. שאני מממונה, כל ווטרינר, ובמיוחד אלו שכבר עברו וחתמו, 

ב סופני יש להם, הם מממונים ע צער בעלי חיים. זאת אומרת, שאם הם רואים חיה שסובלת במצ
יכולים להמית, להרדים, לעשות את זה. נתתי לה גם את החוק הזה, אמרתי לה, תראי, אפילו 
בווטרינרים אני מחויבת לזה. היא אמרה לי, זה חוק אחר, זה לא קשור לפה. אז אמרתי לעצמי, אז 

 .  5. 4בשביל מה אנחנו מכריחים לסמן אותם דרגה 

 בואי נשמע את משרד המשפטים, למה הם? רגע ,  ד"ר יוסי קאליפא:
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 רגע עתניאל, כן,  דובר:

ת המוסדית מותר להפסיק רגע, כן, היתה לי שאלה, האם לוטרינר או לוטרינריד"ר עתניאל דרור: 
  ניסוי מיד.

 לא, גם לא ד"ר יוסי קאליפא:

 כן כן.  דובר:

אם כן, יש פה מצב באמת אבסורדי, שהווטרינרית המוסדית יכולה להפסיק  ד"ר עתניאל דרור:
 ואת לא יכולה. 

 כן.  ד"ר דפנה ססלר:

 זה נראה לי לגמרי אבסורדי.  ד"ר עתניאל דרור:

ולפעמים אין להם את הכוח נגד איזה חוקר חזק, להגיד לו לקחתי לך את זה, אני  ד"ר דפנה ססלר:
 עכשיו, 

 ומאיזה סמכות לווטרינר או לווטרינרית יש?  ד"ר עתניאל דרור:

 לפי חוק הווטרינרים.  ד"ר יהלומה גת:

 אה אז להם, אז זה לדעתי,   ד"ר עתניאל דרור:

 השאלה שאני מתלבט, אז מי כן? אם לא הווטרינרית של המועצה,  מי יכול?  פרופ' יעקב גופס:

 וועדת הביקורת.  ד"ר יהלומה גת:

 ת הביקורת בעוד חודש, בעוד חודשיים. וועד פרופ' יעקב גופס:

לא לא, נכון שהכלל הוא שהפה שהתיר הוא הפה שאסר, ובדרך כלל מי  עו"ד אביטל שטרנברג:
, 16שנותן היתר כמוכם, לתת היתרים לניסויים לכאורה היתה, אם לא היתה הוראה מפורשת בסיף 

שזה גם טעות ושזה לא נכון  הייתם גם מוסמכים לבטל אותם. דה עקא, שהמחוקק, ויכול להיות
ושזה לא הגיוני, נתן את התסמכות בצורה מאוד מפורשת ממש לוועדת הביקורת. אתם לא חושבים 
שזה לא יעיל, הדרך היא לתקן את החוק. עכשיו, נוצרה באמת אי סימטריה שלכאורה ווטרינר 

מסוג הדברים שמאוד  מוסדי יכול ווטרינר של המועצה לא יכול אבל זה המצב המשפטי. עכשיו, זה
מאוד קשה ליישב אותם בדרך של פרשנות יצירתית. והדרך האחת, הדרך המיידית היא להפעיל את 
הווטרינרים המוסדיים, להגיד להם תשמעו, אני חושב שפה צריך להפסיק. כמה את תצליחי לשכנע 

יא משהו שהיום אני לא יודעת. אבל יכול מאוד להיות שכל הפרוצדורה הזאת של וועדת ביקורת ה
לא נכון לנו, לא זמין, הוא לא טוב, הוא לא עובד. ויכול להיות שפה, בניגוד למה שאמרת לישיבה 

 הקודמת, כן צריך לשקול תיקון חקיקה. 

רגע, אבל השאלה היא אם לווטרינר המקומי יש סמכות בתוקף היותו ווטרינר  ד"ר זלינה בן גרשון:
ותו עכשיו, מדוע אין לדפנה סמכות מתוקף אותו חוק כללי של ומחויב לאותו כלל שדפנה הזכירה א

 הרופאים הווטרינרים? זאת אומרת, תראי, וועדת ביקורת, 

 כשעשו אותו..  94-כי ככה נוסח החוק. אני לא הייתי ב עו"ד אביטל שטרנברג:

כך פעלנו, אני כן הייתי אבל זו לא השאלה. וועדת הביקורת נועדה למקרים, ו ד"ר זלינה בן גרשון:
אולי פעלנו לא נכון, אבל הכלל היה שמנסים לפקח ולטפל. לא לחכות שמשפטן יגיד ככה או אחרת. 
יש פה בעלי חיים סובלים, זה המנדט שלנו. אז לכן כשהרופאה הווטרינרית רואה שיש בעיה, 

 תפקידה לטפל בזה כאן ועכשיו. וועדת הביקורת, 

 מכות והיא פועלת, אבל אם אין לה ס עו"ד אביטל שטרנברג:
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יש לי שאלה, ואם אני אקבל כובע מהשירותים הווטרינרים נוסף, ממונה על  ד"ר דפנה ססלר:

 רווחה וסבל של בעלי חיים, 

 יכול מאוד להיות שזה יפתור לך את הכול.  עו"ד אביטל שטרנברג:

, אז עכשיו, רק במקרה הזה זה רק הורחב, החוק צער בעלי חיים לסמכוית.. של אוקיי גלי דוידסון:
 צער בעלי חיים אפילו הורחבו. 

 ]מדברים יחד[ 

 ואז יש לך גם, אם יש לך חשד לביצוע, אז את יכולה לפעול.  גלי דוידסון:

 יש שלושה אפיקים יעקב, שלושה אפיקים.   עו"ד אהוד פלג:

 החוקים הם מופרדים. לא אבל  ד"ר קובי פישר:

 קובי רגע, שלושה אפיקים,  עו"ד אהוד פלג:

 ]מדברים יחד[ 

שלושה אפיקים להפסיק את הניסוי הזה מיד. אפיק אחד שהניסויים נעשים רק  עו"ד אהוד פלג:
על פי החוק הזה ברגע שהניסויים לא ייעשו על פי החוק הזה אז הם לא חוקיים אז מיד מפסיקים 

 . הדבר השני, 8אותם. אז זה סעיף כללי, מופיע בסעיף 

 מי מפסיק אותם?  דובר:

 את זה?  מה מה, איפה קראת ד"ר קובי פישר:

קודם כל בוא נבין שהחוק מתכווין שברגע שניסוי חרג מההיתר או מהכללים של  עו"ד אהוד פלג:
 המועצה או של החוק, אין לו היתר הוא חייב להיפסק מיד. 

 שמונה.סעיף לא כתוב את זה ב :ד"ר יהלומה גת

 הדבר השני, בשמונה כתוב   עו"ד אהוד פלג:

 אבל אהוד, אתה לא הבנת, זה עוד יותר גרוע.  עו"ד אביטל שטרנברג:

לא ייערכו ניסויים בבעלי חיים אלא על פי חוק זה. ובין היתר כתוב, על פי חוק זה,  עו"ד אהוד פלג:
 על פי כל הכללים והתנאים שהחוק הזה אומר, בין היתר, 

 אבל אתה צריך הסמכה מפורשת להפסיק. זה א. ב.  עו"ד אביטל שטרנברג:

רגע, רגע. עכשיו, וועדת הביקורת, יהלומה רק רגע, וועדת הביקורת עצמה יש לה  הוד פלג:עו"ד א
סעיף חירום, סעיף ד. ובסעיף ד. כתוב, מצאה הוועדה כי בנסיבות המקרה נעשתה הפרה חמורה של 
הוראות חוק זה רשאית היא להורות זמנית על הפסקת הניסויים אף מבלי ששמעה את טענות 

ומרת, שהתקנון שלי יכול לקבוע הסדר שישען על הסעיף הזה ויקבע שאם דפנה המוסד. זאת א
 מרימה טלפון ליו"ר וועדת הביקורת, רגע, 

 אהוד, זה לא יעבור, תקשיב זה לא עובד.  ד"ר דפנה ססלר:

 למה זה לא עובד?  עו"ד אהוד פלג:

ממשרד המשפטים שהיא  פעמיים עם וועדת ביקורת. זה מישהו הייתיכי אני כבר  ד"ר דפנה ססלר:
 היתה מצויינת אבל אין לה באותו רגע את ה, 

 הבנתי.  עו"ד אהוד פלג:
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 אני אגיד לך משהו, לא חרג מההיתר,  ד"ר דפנה ססלר:

אמרתי שאני פורס פה שלושה מסלולים אפשריים. אם מסלול זה פחות טוב בסדר,  עו"ד אהוד פלג:
ם על אפשרויות התערבות במיידי ולא רק כשיהיה בוא נעבור הלאה. אני רק מראה שהחוק חשב ג

זמן לשמוע. הדבר השלישי, אני אומר שוב, יש היתר לניסוי, יש לו כללים, בין היתר שהוא עומד 
בתנאים שנקבעו. דפנה מצאה שהוא לא עומד בתנאים שנקבעו, באותו רגע הניסוי הזה הוא בלתי 

להמשיך איתו. אוקיי, עכשיו, מי שקובע אם עמדו חוקי. ברגע שהניסוי הוא בלתי חוקי אסור למוסד 
 בהיתר או לא עמדו בהיתר, זה דפנה בין היתר. 

 אבל היא לא יכולה לשלול מהם את ההיתר. אין לה סמכות.  עו"ד אביטל שטרנברג:

 רגע אחד, ברגע שהיא קבעה עובדתית  עו"ד אהוד פלג:

 כן, אבל זה לא הגיוני,  ד"ר דפנה ססלר:

שהניסוי חרג מכללי ההיתר באותו רגע היא מודיעה הניסוי בלתי חוקי. אם המוסד  פלג:עו"ד אהוד 
 ממשיך המוסד עובר, הוא יכול לצפצף על דפנה, אבל המוסד עובר באותו רגע על החוק. 

אני מבקש רגע את רשות הדיבור. אני חושב, קודם כל נושא המשפטי אני משפטן   ד"ר דורון שנער:
מרת, בכלל לא, אבל אני חושב שבמועצה קיבלה את הסמכות בחוק לקבוע מאוד קטן, זאת או

כללים. ולכן אני חושב שיש לנו את היכולת לעשות כללים. עכשיו, מה קורה בשטח, זה לא שהניסוי 
לא חוקי או נפסל. קורה במצבים שאתה עושה את הניסוי, הכול טוב ויפה, אתה צופה לא' ויש לך 

א טוב. התפקיד של הווטרינר, לנו בתוך פרוטוקול הניסוי חייביםצ להיות חיה חולה, חיה שהגיבה ל
כללים א. להפסקת הניסוי. ב. להוצאת חיה חולה מהניסוי. עכשיו, זו אחריות הווטרינר המוסדי. 
אם באה ווטרינרית של המועצה ורואה איזה שהוא ממצא, חיה שחולה יותר ממה שצפוי, ולפעמים 

לות בניסוי, הניסויים הם לפעמים גרימה של מחלה קשה לחיות, שבה אם יש בעוונותינו חיות חו
אנחנו רוצים לטפל, ואנחנו קובעים קריטוריונים להוצאת חיה חולה מהניסוי. עכשיו, אם באה 
הווטרינרית ואומרת, ושיקולה, שיקול דעת, זה לא עניין של עבירה, זה עניין של שיקול דעת אם 

חות, עברה את המינימום, עברה את הסף, יש לה, אני חושב שאנחנו החיה הזאת חולה יותר או פ
צריכים להקנות לה סמכות להחליט על הוצאה של חיה מהניסוי. אבל בכל ניסוי יש גם קריטוריונים 

 וצריכים להיות קריטוריונים להוצאת חיות מהניסוי.  

 יש דברים כללים.  דובר: 

גבוה שיש למועצה, כלומר, לכולנו. למנוע את הסבל, אם וזה הסדר עדיפות הכי  פרופ' יעקב גופס:
אפשר עכשיו, למנוע את הסבל חייבים למנוע את הסבל. ואז זה עניין של אולי של משפטנים שיעזרו 

 לנו בניסוח של איך אפשר לתת לווטרינרית את הסמכות הזאת.  

צריכה לבטל את ההיתר  : אני אגיד משהו.. אני חושב שיש הבדל, היא לאפרופ' יורם גוטפרוינד
 לניסוי אלא צריך 

 היא צריכה להוציא את החיה.  ד"ר קובי פישר:

: הרי היא צריכה לפתור בעיה מיידית. את הבעייה המיידית חייבים לתת לה פרופ' יורם גוטפרוינד
 סמכות, שהחיה לא תסבול. 

 לא, אבל זה היינו אך, ד"ר קובי פישר:

 לא, זה לא היינו אך, מכיוון שלניסוי הוגדרו שתי חיות. היא לא יכולה להביא עוד חיה עכשיו.  דובר:

 לא לא, זה לא היינו הך, כי לבטל את ההיתר,  דובר:

 כתבנו, הרחקת בעל חיים מניסוי.  דובר:

 ]מדברים יחד[ 
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 דפנה, חוק הווטרינרים יכול לתת לך את הסמכות הזאת?  עו"ד אביטל שטרנברג:

אבל הם לא רוצים להיכנס לחוק הזה. חוק הווטרינרים נתן לי את הסמכות  ד"ר דפנה ססלר:
 הזאת. 

 יש לה את הסמכות לזאת מכוח חוק הווטרינרים.  ד"ר יהלומה גת:

סמכות זה עניין קריטי מבחינה משפטית. זאת אומרת, לכם זה יכול  עו"ד אביטל שטרנברג:
ם בקוצו של יוד שמשפטנים עושים. אבל סמכות זה עניין להיראות כאיזה מין דקויות ומשחקי

קריטי. ואם מישהו פעל בחוסר סמכות זאת כאילו עילה מיידית ללכת לבית משפט ולתבוע. כאילו 
אם ייעשה משהו, שאתם תעשו בחריגה משפטית, יש לו תולדות משפטיות כבדות. עכשיו, יכול 

שהחוק הזה נכון להיום הוא ארכאי, המנגנון שמוצע להיות, יש פה שני עניינים, יכול מאוד להיות 
בו הוא לא מתאים, ויכול להיות שהגיע הזמן לשקול שינויים בעניין הזה. ויכול להיות שהערוץ 
שדפנה הציעה, לייצר סמכות מכוח חוק אחר, תתן לנו מענה. היא אמנם לא תביא לביטול ההיתר 

, אני לא יודעת, זה שווה בדיקה, אבל לשחק עם של הניסוי אבל את הנזק המיידי היא תמנע. שוב
 סמכויות, העצה שלי כיועצת משפטית זה אל תשחקו עם סמכויות. מבחינה משפטית זה חומר נפץ. 

 ]מדברים יחד[

 אביטל יש לי שאלה, שנייה תראו, יש, תבינו...  ..:אייזינגר ענברעו"ד עירין 

אחת הסמכויות המרכזיות שיש לשלטון זה לקחת רישיון. זה לא ביקור   עו"ד אביטל שטרנברג:
זה לא ייעוץ. ייעוץ וכל הדברים האלה זה לא ממש סמכות. אבל כשאתה מפעיל סמכות שלטונית 
ואתה מפסיק משהו זה קריטי. בלי בסיס, בחקיקה ראשית, אנחנו לא יכולי, אנחנו לא.. שמרים את 

יות בסיס בחוק, אין בסיס בחוק אז אפשר לייצר את זה באמצעותו עצמו בשערות ראשו. חייב לה
של חוק אחר או בתיקון חקיקה. אבל אנחנו עצמנו לא יכולים להמציא לה סמכויות שהמחוקק 

 הראשי לא נתן לה.  

אביטל, אני רוצה לשאול אותך, אני מסכימה כמובן עם כל מה שאת  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
שמדבר על ביטול  16רוצה לשאול אותך אם אפשר, אם הפרשנות, המנגנון שבסעיף אומרת, אבל אני 

רישיון, על ביטול סליחה, על ביטול ההיתר של הניסוי כמובן, שהוא מנגנון שמצריך שימוע ולכן הוא 
  מנגנון איטי יותר. השאלה אם כשאנחנו מדברים על צלת חייו, על המתתה או הוצאה,

 על זה דנו  עו"ד אביטל שטרנברג:

שזה בעניין של אפילו כמו כורח וצורך במינוחים שלנו כמשפטנים. שזה  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
חל עליה או מכוח הסמכויות שלה כווטרינרית כמו כל רופא, כמו שבועת הרופא. האם אנחנו כד' 

 נמצא, 

 ל כורח או צורך.. הפרה חמורה. לצורך העניין אם מדובר באמת במצב ש  עו"ד אביטל שטרנברג:

אני מדברת מעבר לזה. האם אנחנו יכולים להגיד, שכל הסמכויות, שאין  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
לה סמכויות להפסיק ניסוי כי זה חייב לעבור דרך הוועדה וזה חייב לעבור.. אבל האם אנחנו יכולים 

 להגיד שכשמדובר בהצלת חיים או במניעת סבל קיצוני, 

 פיקוח נפש,  דוברת:

 כמו פיקוח נפש  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

חוק הווטרינרים. את לא יכולה לייצר אותם יש מאין בלי חזקה. את חייבת  עו"ד אביטל שטרנברג:
 למצוא איזה שהוא קולב, הקולב הוא דרך חוק הווטרינרים. 

 חוק הווטרינרים. תיכף נחזור אני אציע משהו.  פרופ' יעקב גופס:
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הקונסטרוקצייה המשפטית שהחוק הזה מאשר היא פשוטה. החוק קובע שלא  ד אהוד פלג:עו"

יערך ניסוי אלא על פי התנאים של חוק זה. מה שדפנה עושה, היא לא מצוידת בסמכויות. היא 
מצוידת בסמכות אחת, שזה לקבוע מצב מול תנאים שאושרו. ברגע שדפנה קבעה שניסוי מסוים 

עת בעל החיים כמובן, באותו רגע יש לנו פה ניסוי בחריגה מהיתר, הניסוי חרג מתנאים שאושרו לר
הזה הופך להיות בלתי חוקי מכוח החוק הקיים. לא צריך לשנות שום דבר, ומאות רגע היא מודיע, 

 ברגע שהיא הודיעה שהניסוי הזה חורג מתנאי ההיתר, 

 בלי שימוע, בלי כלום, בלי הוועדה,  עו"ד אביטל שטרנברג:

 הניסוי הופך להיות לא חוקי למוסד. אסור להמשיך איתו.  ו"ד אהוד פלג:ע

 אבל זה לא הניסוי, יש בעיה בבעל חיים א'. זה לא המצב.  ד"ר קובי פישר:

אז מה שדפנה עושה היא קובעת כמצב עובדתי ואז החוק כופה על המוסד, החוק  עו"ד אהוד פלג:
  כופה על המוסד לחדול מהניסוי.

 אני רוצה להגיד עוד משפט  בן גרשון: ד"ר זלינה

 לא, אבל גם בדרך כלל זה לא הבעיה באישור,   עו"ד אביטל שטרנברג:

.. שזה אפשר לחכות שבוע ימים ולעשות שימוע, לבין הצלת חיה  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
  נקודתית שלזה צריך למצוא פיתרון. 

תראו כל הישיבות של המועצה, כל הקונסטרוקציה, כל הניסיון הנצבר עד  ד"ר זלינה בן גרשון:
עכשיו נועד בדיוק בשביל המקרה הזה. אנחנו יושבים כאן בדיוק בשביל לתת לדפנה סמכות למנוע 

 סבל מבעל חיים. אחרת מה אנחנו עושים כאן? 

פעם ברבעון. אם אמת, מה רבתם פעם שעברה אם זה פעם בשלושה חודשים או  ד"ר דפנה ססלר:
במילא כשאני מגיע באותו יום אני לא יכולה לעשות כלום. אז תנו לי, אז בשביל מה? עזבו, אני אבוא 
פעם בחצי שנה, אצלם, אראה, שישלחו לי דרך הוידיאו את הבית חיות. יש כאלה שיש להם את זה 

 עכשיו פה בבית. מצלמות. 

טל. אם הווטרינרית מגיעה למקום ורואה את יש לי שאלה לעו"ד אבי הרב אליעזר שנקולבסקי:
מה שהיא רואה כחריגה טוטלית, היא יכולה להתקשר להודיע למישהו אחר, רבותיי, יש פה 

 התעללות בבעל חיים? 

 רק לוועדת ביקורת.  ד"ר דפנה ססלר:

לא, ואז רגע רגע, אני רוצה להמשיך, ואז באה משטרה, אומר המוסד זה  הרב אליעזר שנקולבסקי:
 בסדר. 

לא לא, זה לא התעללות. הרב, תקשיב, קורה מצב באמצע ניסוי שהחיה נקלעת  ד"ר קובי פישר:
 למצוקה שלדעת דפנה היא מעבר למה שמצופה. בתום לב אפילו במהלך ניסוי. . 

 השאלה עכשיו אם יש לה את הסמכות להפסיק כן או לא. דובר:

אותה, ועומד שם איזה רשע אחד ואומר אני  עכשיו היא אומרת תוציאו הרב אליעזר שנקולבסקי:
 לא מוציא. 

 לא רשע, מה פתאום רשע.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 הוא חולק על דעתה של דפנה.  עו"ד אביטל שטרנברג:

 כל העניין הוא ניסוי,  ד"ר זלינה בן גרשון:
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 אוקיי, אז אני שואל א יש דרך אחרת לעצור את זה.  הרב אליעזר שנקולבסקי:

דקות בערך. יכול להיות שבחוק  20שוב, זה משהו שדפנה אמרה כבר לפני  אביטל שטרנברג:עו"ד 
הווטרינרים יש פיתרון וזה שווה שנדון בזה. כי יכול להיות שזה יתן לך את הוו המיידי, את הקולב 
במיידי לקבל סמכויות. הקונסטרוקציות האחרות במסגרת החוק כאן, וואלה, לא ממש עובדות. 

 ב אומרת, יכול להיות ששווה לבדוק תיקון חקיקה. אני שו

 לא, שזה יהיה כתוב, לי חוק הווטרינרים,  ד"ר דפנה ססלר:

 שנייה שנייה, אז אני מציע באמת שהיועצים המשפטיים, היועצות המשפטיות  פרופ' יעקב גופס:

 היועמ"ש של המועצה.  עו"ד אביטל שטרנברג:

י, שיברר את הנקודה הזאת. לברר את הנקודה הזאת, של חוק של המועצה, אוקי פרופ' יעקב גופס:
הווטרינרים, האם אפשר להסב אותו לשימוש הווטרינרית לתפקיד שלה. אם זה מתאפשר פתרנו 

 את הבעייה. אם לא, חקיקה, לא יודע דברים אחרים, 

ת אתה אני לא אוהבת חקיקה. החוק הזה אתה יודע איך הוא נכנס לכנס  עו"ד אביטל שטרנברג:
 לא יודע איך הוא יוצא. 

 אני מסכים, וזה גם עניין של תהליך ארוך וכו' וכו'. אבל אם אפשר להסב את  פרופ' יעקב גופס:

מה שאפשר היה לעשות נניח עם וועדת ביקורת לבוא.. יכול להיות שצריך   עו"ד אביטל שטרנברג:
שהיא פרוצדורה של כאן ועכשיו. לרענן אותה ויכול להיות שבמסגרת הנהלים חייבת להיות איזה 

 זאת אומרת, דפנה מרימה טלפון, 

קו חם, קו חם לנושא הזה. אני לא יודע אם זה קיים, לא קיים קו חם לנושא  פרופ' יעקב גופס:
 הזה. 

אבל זה אפשרי. תראה, עו"ד פלג הצביע קודם על סעיף קטן ד' בדיוק עבור   עו"ד אביטל שטרנברג:
 פשר לבסס איזה שהוא סוג של קו חם. המקרים האלה. עליו א

רגע לא, אני לא זוכרת מה זה סעיף ד' אבל היה סעיף של בריאות הציבור, אני  ד"ר זלינה בן גרשון:
רוצה לרענן את זכרונך ושל אחרים שאולי לא יודעים, הסעיף הזה הוכנס לפי בקשתי לחוק, בעקבות 

יתה הרעלה היה לקחת את החומר ולתת מקרה הרעלה שהיה בקרית יובל, והדרך לבדוק האם ה
אותו לכלב. זו השיטה שאפידמולוגים עושים את זה. ואז השאלה כשהיתה ההרעלה הזאת, אז 
בדיוק עסקנו בשלב הזה של החקיקה, ואז אמרנו רגע, אבל מה קורה אם אנחנו לא מכניסים סעיף 

 מיוחד, האם ניתן לעשות ללא וועדה בלי הד הוק? 

 וי. זה לא ניס דובר:

ואז זה לא ניסוי. אבל לכן ניתנו הסמכויות ליו"ר הוועדה לאפשר תהליך כזה  ד"ר זלינה בן גרשון:
 לצורך בריאות הציבור. 

שני דברים. אחד, אני רוצה לשאול אותך רק כדי שנבין, כי לפעמים יש לנו נטייה,  עו"ד אהוד פלג:
ואני אומר לנו זה המשפטנים זה לא בהכרח המועצה, לצלול לתוך נבכי הנבכים של הסעיפים ולאבד 
את התמונה הגדולה. עכשיו מגיעה אליך ידיעה שדפנה מאמתת שבמוסד מסוים מתאכזרים שלא 

. האם אתה יכול להרים טלפון ולהורות לו מכוח סמכותך כיו"ר המועצה, לצורך בבעלי חיים
 תפסיקו את ההתעללות הזאת כאן ועכשיו. אני שואל.

 אני לא יודע. אני יכול למשל,  פרופ' יעקב גופס:

 שיחה ידידותית כן, הוראה לא.  ד"ר דפנה ססלר:

 שיחה ידידותית. אני לא יודע מה הסמכות שלי.  פרופ' יעקב גופס:
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 לא, כי יש שתיאפשרויות. אני אגיד לך,  עו"ד אהוד פלג:

כי יכול להיות מישהו מהרחוב או סטודנט. סטודנט שראה ניסוי שמתקיים והוא  פרופ' יעקב גופס:
טרינר רואה שיש פה משהו רע. הוא מיד מדבר עם היו"ר של הוועדה הפנימית, ומתקשרים לוו

 ומשהו נעשה. משהו נעשה. 

טוב, רגע, אז אני אומר, בסדר, אם יש סמכות כזאת, דפנה היא הזרוע הארוכה  עו"ד אהוד פלג:
 שלך בשטח או העין המרוחקת שלך בשטח, 

 אבל גם לו אין את הסמכות הזאת, דוברת:

 ורגע אחד, ואם לך יש סמכות,  עו"ד אהוד פלג:

 ]מדברים יחד[ 

רק שנייה, כי יש שתי אפשרויות. החוק צער בעלי חיים, הגנה על בעלי חיים, החוק  ג:עו"ד אהוד פל
המשלים של החוק הזה, קובע שהוא לא יחול בשני מקרים: המתה לצכרי מאכל אדם, החריגו את 
השחיטה, והדבר השני, במקרה של ניסויים שנעשים על פי חוק הניסויים בבעלי חיים. עכשיו, אם 

רגע רגע, זה ללכת  ה לא על פי חוק הניסויים לבעלי חיים, כי בחריגה ממנו אז, מה שנעשה שם ז
רחוק מידי. אני סבור, גם בהישען על הסמכות הטבועה שלך, שנובעת מהסמכות של המועצה, אבל 

 גם על פי  סעיף 

 ואני עכשיו רואה,  8וקראתי קודם את  דוברת:

 ה לא חריגה כי זה לא חריגה, אבל אתה נורא נתפס למילים, ז ד"ר דפנה ססלר:

 יש בעל חיים שבמצוקה.  דובר:

 ניסויים בבעלי חיים ייערכו בהתאם לכללים שקבעה המועצה. אם,  עו"ד אהוד פלג:

 תקשיב זה מנטרה איתך.  ד"ר דפנה ססלר:

 .. שלא מרגיש טוב, הניסוי הושלם,  ד"ר קובי פישר:

 בדיוק, תקשיב שנייה, ההיתר בסדר, האישור בסדר, הניסוי בסדר הכול בסדר,  ד"ר דפנה ססלר:

דפנה, דפנה, זה כן חריגה. כי הרי, זה כתוב בהיתר, יש תנאים להוצאת חיה.  פרופ' יורם גוטפרוינד:
 אם הוא חורג, החוקר, לא

לא כולם  אם הוא כותב רק, אני אגיד לך כמה, אני קוראת לא מעט היתרים. ד"ר דפנה ססלר:
שווים, לא כל הוועדות הפנימיות שוות, וחילקנו אותם למוסדות להשכלה גבוהה. יש כאלו שכתוב, 

אחוז. זה תנאים להפסקה? לא. עכשיו אני באה, ובאמת לא  20אם לא ירד במשקלו מתחת, למעל 
ת, אוזן שעות אבל יש לו, בוא נלך לקיצוניות, רגל אחת פחו 48-ירד העבר הזה כי הם לא מרזים ב

אחת פחות, משהו כזה. ממנו הוא לא יוציא נתונים אבל בסטטיסטיקה שלו זה עדיין חיה. אני יכולה 
להגיד לו, סליחה, הסטטיסטיקה שלך לא מעניינת אותי? אני יכולה? לא. אין לי סמכות. אבל הגיוני 

 שזה מה שאני אעשה אם אני באה. 

כולם שקיים כאן צורך אמיתי, צריך לתת לו מענה  : אני אומרת בואו, הוסכם כאן עלגלי דוידסון
 משפטי. בואו ניתן לאנשי המקצוע הרציניים, 

 יכול להיות שהפיתרון לא יהיה במסגרת התקנון. אולי צריך החלטת מועצה נפרדת. אפשר?  דובר:

קודם כל צריך לקבוע כללים, מה שאמרה דפנה.. זה מאוד נכון. אנחנו צריכים  ד"ר דורון שנער:
לקבוע כללים להוצאת חיות מניסוי כאשר, הפרוטוקול צריך לציין מה הם האינסיקציות להוצאת 

ופתאום  20חיה מניסוי ובכפוף לסוג הניסוי, לדרגת החומרה של הניסוי. אם זה היה דרגת חומרה 
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יש חיה שמאוד סובלת או סובלת יותר ממה שמצופה צריך להיות נכון להוציא אותה. בדרגה חמש 

שהחיות יסבלו יותר, ולכן לא כל סבל גורם להוצאת חיה מהניסוי. לכן זה משהו מאוד מדעי  צפוי
 ספיציפי ולא גורף שמשפטנים יקבעו. זה כללי בכללי הפרוטוקול.. 

 לא, הם לא יקבעו את התנאי הם יקבעו את התמכות.  ד"ר קובי פישר:

ה קורה הרבה, אבל יש מקומות לא, זה לא אומר שזה קורה, זה לא אומר שז ד"ר דפנה ססלר:
 שזה, 

 ]מדברים יחד[ 

דפנה, אני חושב שהנקודות, חברים, אני חושב שהנקודות ברורות. כולם  פרופ' יעקב גופס:
מסכימים שצריכים לתת סמכות בצורה כזו או אחרת לווטרינרית לסיים ניסוי או להמית חיה או 

הוא חוק הווטרינרים שיחול על דפנה. ואז אני  להפסיק סבל של חיה. הפיתרון, הכיוון של פיתרון
יר את עינינו איך אפשר לעשות את זה. א,כמו שאמרתי מקודם, אבקש מהיועץ המשפטי שלנו, שי

אם נמצא שאי אפשר אז אנחנו נצטרך לחשוב אחרת. אבל זה אני חושב אחת הנקודות הכי חשובות 
הייתי רוצה שנשחרר את התקנון בלי שפתרנו  שאנחנו דנו עליה עד עכשיו בנושא הזה של התקנון. לא

 את הנקודה הזאת. 

לא שהפיתרון שמצאתם לקובי בסעיף האחרון שגם הוא לא יכול להפסיק  ד"ר דפנה ססלר:
היתרים אם הוא קורא, והם עדיין פעילים, אז הוא צריך להגיד לדפנה ודפנה מצלצלת לוועדת 

זה גם לא הגיוני כי פעם בשבוע אני יושבת עם קובי  ביקורת. זה גם, זה עבר ככה ופעם שעברה, אבל
ואנחנו קוראים היתרים, שאני חשבתי שהם צריכים קצת שיפורים שאני ראיתי, וזה לא כל כך 

 בסמכותי אז עכשיו הוא צריך להגיד לי ואני אגיד לוועדת ביקורת , 

 לא, זה שתי פעולות נפרדות לחלוטין ואוטונומיות.   ד"ר קובי פישר:

אז אולי זה יפתור את, חוק הווטרינרים יפתור גם את הלופ הזה. שהוא  ופ' יעקב גופס:פר
 יודיע,אתה תודיע לדפנה,

 מה פתאום, לא נכון, אני לא מבין  ד"ר קובי פישר:

 העיוור מספר ל..  ד"ר זלינה בן גרשון:

 יש פיקוח.. ויש פיקוח ווטרינרי. זה שתי עולמות שונים.   ד"ר קובי פישר:

.. מדובר בחוק כללי, כשזה חוק ספיציפי לניסויים. הפיתרון צריך לבוא מתוך החוק  עו"ד אהוד פלג:
הזה. אני חושב שאם נחבר ביחד את המהות של, נקודת המועצה וסיבת קיומה,לעובדה שאת הזרוע 
שלה בשטח, הסמכות צריכה להימצא כבר בידייך מכוח החוק הזה ולא צריך לתקן את החוק. ברגע 
שאת קובעת שבעל החיים הזה סובל, והחוק הזה קובע שניסויים יערכו רק תוך הקפדה על מזעור 

 כאב וסבל, אז ברור לחלוטין שיש לנו סמכות התערבות להפסקת 

ממש ממש ממש לא. זה אומר שהניסוי בוצע בחריגה, אתה לא ביצעת  עו"ד אביטל שטרנברג:
 ר, אתה לא יכול לגזור מכך שימוע, יש כאן הוראה מפורשת על ביטול הית

 בנתיים שימות בעל החיים עד  עו"ד אהוד פלג:

 אנחנו נחפש מתחת לאדמה וו אחר. אבל בחוק הזה כנראה שאין לך.  ,לא  עו"ד אביטל שטרנברג:

  אוקיי, אז היא, שמעת, אז היא אמרה שהיא תחפש,  דוברת:

 במידת הצורך בהתייעצות עם משרד המשפטים.  דוברת:
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אני רוצה להציע משהו. אז מצד אחד היועמ"ש שלנו יסתכל על חוק הווטרינרים.  ' יעקב גופס:פרופ

אהוד, אם יש לך אלטרנטיבה שאתה חושב שיכולה להיות פיתרון במידה שלא נוכל לפתור את זה 
 גם ככה, נשמח מאוד לשמוע גם ולדון בזה. 

זה יראה את הניירת ככה או ככה או .. כאילו כל התקנון הזה אנחנו רבים אם  ד"ר דפנה ססלר:
 ככה ובסוף.. שאתם רוצים שבעצם שנעשה.  

 מהותי, בסדר העדיפות הכי גבוה שלנו.  פרופ' יעקב גופס:

 זה לב ליבו של הפיקוח.  ד"ר זלינה בן גרשון:

אז אנחנו מסכימים. עכשיו, אני מציע, אם אתם רוצים לעשות הפסקה של איזה  פרופ' יעקב גופס:
 קות או להמשיך עד רבע לשש. ברבע לשש נלך לסעיפים האחרונים של הסדר היום. עשר ד

 ונסיים מתי?  :עו"ד אביטל שטרנברג

בשש. לא דקה מאוחר מזה. רוצים הפסקה? נמשיך? מי רוצה הפסקה? אז בוא  פרופ' יעקב גופס:
 נעשה הפסקה עשר דקות ונחזור. 

  -----הפסקה------

טוב, נתכנס מחדש? אוקיי. יש שתי שורות אחרונות של סימן ט' שמירת ממצאי  פרופ' יעקב גופס:
הביקורת, ט' ו' דוחות הביקורות, יחד עם כל החומרים הנוגעים בדבר ישמרו בארכיב המועצה, 
בהתאם לכללים הנוהגים לעניין זה במשרד הבריאות. בסדר? אנחנו שומרים את הדברים. היום 

 ובי קופסאות. סחבתי יחד עם דפנה ועם ק

 זה צריך להיות ממוחשב,  דוברת:

 לא, אז גם. זה דברים ממוחשבים אבל שהם גם בנייר. גם של הוועדה הארצית.  פרופ' יעקב גופס:

כן, היתר אחד עם חתימה מקורית. אבל באמת בקשר לזה, בקשר לביקורות, אני : ד"ר דפנה ססלר
יצטרך להקצות כסף כשהוא יעשה את הכול  מציעה להשים את זה בפרוטוקול, שמשרד הבריאות

ממוחשב, גם לביקורות שלנו. אין הגיון כך פעם לבוא ולהתחיל לכתוב, הכול אפשר היום באון ליין.. 
נכון באון ליין, ואז יש את זה גם שמור, ואפשר פעם בשנה להעביר את זה אוטומט ולא בכאלה דפים 

ם לנו את זה אל תכניסו, זה היה בבית חיות אחר. עם קלסר שאנחנו הולכות לרוב בתי חיות ואומרי
 אחר כך לכי תזכרי בבית כמה היו חיות, כמה היו 

 אנשי המחשבים יודעים את זה?  פרופ' יעקב גופס:

אין על מה  2018הם יודעים את זה והם צריכים להקצות תקציב, הם אמרו עד  ד"ר דפנה ססלר:
 לדבר. טוב, אבל אני לא חושבת שזה משהו מורכב. 

 אוקיי, סימן י', המנהל המדעי  פרופ' יעקב גופס:

 אבל סליחה, אפשר לסרוק ואז זה שמור סרוק,  עו"ד אהוד פלג:

 עשה עוד מישהו, זה עוד פעולה שאתה רוצה שי  ד"ר קובי פישר:

לא, העניין הוא שאתה רוצה גם לעשות איזה צ'ק ליסט כשאתה נכנס לבית חיות,  ד"ר דפנה ססלר:
עם הדפים עם הקלסרים אתה לא יכול להכנס אתה לא יכול לעבור איתם וזה. ובכלל, גם לראות 

 את ההיתר באותו רגע און ליין, זאת אומרת, רצינו לעשות איזה מערכת פה. 

 צריך עם אייפד לבוא,  יעקב גופס: פרופ'

 זה כבר בכל מקום עושים את זה..  ד"ר דפנה ססלר:
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 כן כמו שהיא אמרה, היא צריכה לראות את ההיתר חזרה במשרד במקום שהיא דובר:

אבל זה פתרונות שנמצאים דרך אנשי המקצוע. אוקיי, סימן י' המנהלת המדעית  פרופ' יעקב גופס:
עובד , מעמדה המנהלי. 8ראשי. כן, ומדובר בעצם על התפקיד של יהלומה. הבכירה בלשכת המדען ה

י לענייני המועצה בהתאם אבלשכת המדען הראשי בלשכת משרד הבריאות שבין תפקידיו, אחר
 להוראות המדען הראשי, זה הבוס, ובתיאום עם יו"ר המועצה. אוקיי, זה התיאור הכללי של, 

 קק בזה בתקנון המועצה? היא לא חלומה אנחנו צריכים לעסיש לי שאלת תם. ל עו"ד אהוד פלג:
 מהמועצה, היא חלק ממשרד הבריאות, 

אתה תראה שמטה המועצה כולל בפועל גם את המנהלת המדעית  ,כי בסעיף הבאד"ר יהלומה גת: 
 אלא אם כן תשנה את זה.  עד עכשיו, הבכירה. זה מה שהיה

 מטה המועצה גם לא מופיע בחוק.  דובר:

אם זה מכוח, אם הכוונה היא לנציג משרד הבריאות במועצה אז שיהיה כתוב במפורש  גלי דוידסון:
 שזה התפקיד הסטטוטורי שלו, ואז למה צריך בכלל את ה, 

 היא לא נציגת המועצה.  :קובי פישר

 זאת אומרת, לכתוב במקום המנהל המדעי, היועצת המדעית הבכירה?  פרופ' יעקב גופס:

 לא, אבל יש יועצים, היא מנהלת מדעית. לא סליחה, גלי, לא לא, עכשיו   ישר:ד"ר קובי פ

 שאלת שאלה אהוד ואז יהלום אמר, זה  פרופ' יעקב גופס:

 זה לא קשור לייצוג זה קשור,   ד"ר קובי פישר:

 אולי אפשר להמשיך עם הסמכויות. אם זה יהיה מיותר אפשר יהיה  דוברת:

ם שצריך לבצע במשרד הבריאות על מנת לדאוג לתפקוד התקין של יש תפקידי  ד"ר קובי פישר:
 המועצה. 

 רגע, תסתכלי בסמכויות. תסתכלי ותגידי אם זה משנה לך או לא.  ד"ר דפנה ססלר:

אחראית על הקשר בין המועצה למשרד הבריאות, יחידותיות וגופים חיצוניים  פרופ' יעקב גופס:
 מדען הראשי ובתיאום עם יו"ר המועצה.  למשרד הבריאות, פועל בהתאם להוראת ה

 המדען הראשי למשרד הבריאות אתה מתכוון.  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 כן.  פרופ' יעקב גופס:

לא, אני אגיד לכם למה צריך. בדיוק עכשיו כמו שדיברנו על המחשוב.  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 גופס הוא היו"ר הוא יכול להגיד כן צריך. 

 כן, לא במועצה.  דובר:

הוא יכול אבל מישהו צריך במשרד הבריאות ללכת ולראות אם יש  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 תקציב השנה ולראות דברים, כי אחרת זה, 

 כל התפקידים שצריכים לנהל אותם במערכת.   ד"ר קובי פישר:

זלינה תיארה את זה מקודם  הרבה מהמכתבים שיוצאים זה בניסוח של יהלומה. פרופ' יעקב גופס:
ככה כשישבנו מקודם, כשרת הפנים. אבל יש גם עניין של שרת החוץ במידה מסוימת בדברים, בקשר 

 עם דברים אחרים. 
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ראיתי את  ,אני אתן דוגמה. כשהייתי כאן בישיבות ,: אולי כדי לסבר את האוזןד"ר יהלומה גת

להקים קרן לפיתוח הצעה הצורך בכל הנושא של החלופות לניסויים בבעלי חיים. ואז הועלתה 
חלופות לניסויים בבעלי חיים. אז לשם כך פנינו לוועדת העזבונות במשרד המשפטים, השגנו תקציב, 

וקרים , ובסופו של דבר הוענקו מענקים לאותם חיסלרפרלאחר מכן הקמנו ועדות שיפוט, שלחנו 
מישהו היה צריך  אבל ,שפיתחו חלופות לניסויים בבעלי חיים. אז זה צורך שעלה מתוך המועצה
הצוותים  סייע בהקמתלנסות לחפש את התקציב, למצוא אותו, לקבל אישורים מהמנכ"ל, ל

 והוועדות המקצועיות שעוסקות בשיפוט של ההצעות מחקר וכו'. 

, שזה היה תקןרבע  ולהוסיף ת המשרה של הווטרינריתכשעלה הצורך להעלות א אחרת, או דוגמה
שידחוף את זה במשרד מול כוח אדם  ,תהליך שלקח שלוש שנים, אז היה צריך מישהו מול המנכ"ל

 של נושא הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים ויסביר את החשיבות

 ל לפני זה, זה באמת מוביל אותנו לסעיף הבא, לסעיף של מטה המועצה. אב פרופ' יעקב גופס:

 רגע, זה התפקיד היחיד של יהלומה?  עו"ד אהוד פלג:

 : לא. ד"ר יהלומה גת

לא, יש לה, תחת המדען הראשי יש לך תפקידים אחרים שלא קשורים למועצה,  פרופ' יעקב גופס:
 נכון, כן?

. זה אחד התפקידים בתקנון, שבין תפקידיו, אחראי לענייני המועצה. כתובכן, : ד"ר יהלומה גת
 שלי. 

 אוקיי, לשנות משהו? הכול בסדר? מקבלים את הסעיף?  פרופ' יעקב גופס:

 רוצה רק להוסיף,  ...בהתאם להוראות המדען הראשי במשרד הבריאות.  :עו"ד עירין ענבר אייזינגר

 במשרד הבריאות אוקיי.  פרופ' יעקב גופס:

 יהיה כתוב מדען ראשי.  (3פרשנות, עמ' ) הגדרות הראשוניותאפשר שב: ד"ר יהלומה גת

אוקיי, סימן י"א מטה המועצה. חברי המטה, המטה כולל את יו"ר המועצה, סגן  פרופ' יעקב גופס:
יו"ר המועצה, היועץ המדעי, הווטרינר המפקח, המנהל המדעי הבכיר בלשכת המדען הראשי, 

 לזה.  ומזכיר המועצה. זה ההרכב. זה מין הנהלה מצומצמת אני קורא

אני מבקש להגיד משהו. בחוק אני לא רואה גוף כזה. אני לא בטוח שיש  הרב אליעזר שנקולבסקי:
 לנו סמכות חוקית להאציל את זה לחברי המטה, ואני גם לא רואה צורך בכל המטה הזה. 

 אולי אתה צודק אבל בפועל בלי המטה הדברים לא זזים.  פרופ' יעקב גופס:

 אז בואו נפרט כי גם אני..  גלי דוידסון:

 מה היה עד היום?  הרב אליעזר שנקולבסקי:

 היה מטה.  פרופ' יעקב גופס:

 לא פורמלי?  הרב אליעזר שנקולבסקי:

 לא פורמלי.  פרופ' יעקב גופס:

..השאלה מה חשיבות המטה לעומת כל אחד, מה החשיבות של הכלל  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 
 לעומת כל חלקיו של, 

אני רוצה לענות על זה ברשותך. תראי, היו שתי תקופות פעילות של המועצה.   ד"ר זלינה בן גרשון:
תקופה אחת שבה כמעט כל העבודה נעשתה בישיבות המועצה ואז היו ישיבות מועצה בערך פעם 
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היה בתקופה שהיה צריך לעשות, לקבוע את העקרונות הכלליים, לקבוע את כללי בחודש. זה 

המשחק, להסמיך מוסדות וכו' וכו'. כשהתקופה הזו עברה בעצם התחלנו קצת לדלל את ישיבות 
המועצה. אבל אז אנשים צריכים לקבל תשובה. זאת דרך שלא כל כך מקובלת בימינו שאם אדם 

ה היא בעוד חודשיים. בנתיים צריך להיות מישהו, איזה שהוא כותב מכתב התשובה שיקבל אות
גוף, שעובד בין הישיבות, מכין את החומר לישיבות, ועושה את כל הפעולות הנדרשות. כשדפנה 
מוצאת ממצאים היא רוצה לדבר עם כל האנשים שיהיו רלוונטיים. עם היו"ר, עם קובי, עם 

י פעם את כל הדברים שצריכים להיעשות בין ישיבות המזכירות, עם כל מי שרק צריך. ולהביא מיד
 המועצה. זה נעשה הרבה במיילים, 

  זה ועדיין לבחור כל אחד מהאנשים.זה עדיין יכולה לעשות את  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

לא אבל זה לא עובד ככה. צריך להיות מישהו, צריך להיות גוף שהוא כל הזמן  ד"ר זלינה בן גרשון:
 ורך העניין הזה ורואה את זה מתפקידו לפעול. זמין לצ

 מותר לכל אחד לתפקידו.. בתפקיד של המדען, בתפקיד של..  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 לא, צריך ראייה כללית, צריך שיתוף פעולה וראייה כללית בין כל חברי הצוות. ד"ר יהלומה גת: 

 פי הסדר. שנייה שנייה, בואו נעשה את זה ל פרופ' יעקב גופס:

 אבל זה לא אלה שאת מבקשת שיעשו תוכנית שנתית למשל? נכון?  ד"ר דפנה ססלר:

 אלה אנשים שיעשו.  פרופ' יעקב גופס:

 זה לבטא את כל מה שיעשה תוכנית שנתית,  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

דיברנו קודם על שאלת הסמכות שהיא קריטית. כשאנחנו מדברים על..   עו"ד אביטל שטרנברג:
סמכויות עזר או ייעוץ שזה בעצם רוב הדברים שמיועדים למטה, למעשה אין לנו כמעט בעיה 
משפטית. זאת אומרת, זאת החלטה שלכם אם אתם רוצים להתנהל ככה או לא. הדבר היחידי 

המועצה. זאת אומרת, ככל שתופעלנה סמכויות שהן  שאולי עשוי לעורר קושי זה יישום החלטות
י חוק אז זה יכול להיות איזה משהו לא תקין. של המועצה באמצעות אנשים שאין להם סמכות על פ

אבל אם הם נניח העוזרים, היועצים שלך, עושי דברך, ממלאים, עושים כל מיני פונקציות עבורך, 
 פול בפניות אין פה החלטה שלהם,כמו שיש פה הכנת חומרים, ייצוג המועצה, טי

 אין החלטה, הם גם לא משנים שום דבר שלא הוחלט.  פרופ' יעקב גופס:

ולכן זה אפשרי וזאת החלטה אדמיסטרטיבית שלכם, אם אתם רוצים או   עו"ד אביטל שטרנברג:
 לא רוצים. 

פור אחד, הנהלה זה ההבדל, אני חושב שהטרמינולוגייה פה קצת מטעה. מטה זה סי עו"ד אהוד פלג:
בשום פנים ואופן לא. רגע רגע, אבל יעקב אמר, זאת למעשה הנהלה ולזה אני מתנגד. מטה כן, לדיו 
מנהלי כמו שהסבירה אביטל. ועוד תפקיד שמפריע לי פה שאני לא חושב שצריך להיות למטה זה 

 ייצוג. ייצוג זה סמכות בחוק. והדבר הזה צריך להיות,

 ישהו צריך ללכת לבית משפט? אם מישהו צריך להגיע לבית משפט? אם מ פרופ' יעקב גופס:

 מי שצריך לייצג את המועצה בבית משפט עו"ד אהוד פלג:

 לא, לא כמשפטנים. כמישהו שצריך להגיע לשם, לשמוע, ואולי ללחוש משהו פרופ' יעקב גופס:

שיב וידווח לך. אם אם הוא לא מייצג את המועצה שם, אז שיגיע לבית משפט יק עו"ד אהוד פלג:
 הוא צריך לדבר שם זה רק על פי הסמכה 

לא בהכרח. זה בדיוק כמו שעו"ד יכול לייצג את המועצה. זאת אומרת,   עו"ד אביטל שטרנברג:
הוא לא חייב להיות חבר המועצה כדי לייצג אותה. שולחים לכנס בין לאומי. לא מתקבלות שם 
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ם, אומר את מה שאמרו לו להגיד, אני לא רואה עם החלטות מחייבות. הבן אדם רושם מה היה ש

זה קושי משפטי כל עוד הוא לא מפעיל שיקול דעת, כל עוד הוא לא מפעיל סמכויות שלטוניות, הכול 
 בגדר סמכויות עזר וזה אפשרי. 

כתוב, ייצוג בהתאם לחוק ולהחלטות המועצה. לא צריך שהוא יתן את האג'נדה  ד"ר דפנה ססלר:
  הפרטית שלו.

אז המילה מטה נשארת. מרכיבים, כלומר, הדמויות שמרכיבות את המטה  פרופ' יעקב גופס:
 נשארות 

 ויישום החלטות המועצה, זה היו"ר צריך לייצג את המועצה.  ד"ר דפנה ססלר:

זה צריך להיות מאוד מאוד טכני. אתם לא יכולים למשל לתת היתר   עו"ד אביטל שטרנברג:
 במקום, 

 ברור. לא לא, לא נאמר.  גופס:פרופ' יעקב 

.. זאת אומרת, החלטנו היום שבכל בתי החיות יהיה נגיד כמו שעשינו בכל חדר  ד"ר דפנה ססלר:
 קלסרים. אני הולכת לבדוק שזה נעשה. 

 לבדוק,לדווח, אבל זה לא  עו"ד אביטל שטרנברג:

 זה התפקיד שלה.  עו"ד אהוד פלג:

 לא, התפקיד שלה לראות את החיות, לא לראות,   ד"ר קובי פישר:

לא, התפקיד שלי אף פעם לא היה לקרוא היתרים דרך אגב. אף פעם בחיים לא  ד"ר דפנה ססלר:
 היה תפקיד לקרוא היתרים. עם השנים השתכללתי בידע והתחלנו לעשות. 

לא רק על התנאים  אני מסכיר לך מתי זה היה. כשאני שאלתי האם את גם מפקחת עו"ד אהוד פלג:
 בבית החיות אלא גם על כך שהם עושים את מה שאושר להם או הותר להם לעשות. ואז זה התחיל. 

בסדר, אבל כיום אני גם יכולה להתערב איתם ולהגיד להם תחליפו את הבקשה  ד"ר דפנה ססלר:
תקין. אבל לא הזאת. כי אני כבר מהניסיון של וועדה ארצית והכול יכולה להגיד להם זה כבר לא 

 היה לי את התפקיד הזה וגם לא בידע ההתחלתי, 

כן, אבל זה עדיין מקובל. זה עדיין מקובל כי הסמכות הרחבה שלך כפי שהיא  עו"ד אהוד פלג:
 מנוסחת בחוק זה לוודא את ביצוע הוראות חוק זה. זה מה שקבוע בסעיף שמסמיך אותך. 

 נו את זה. לא אבל כתוב, אוקיי, אז תש ד"ר דפנה ססלר:

 המטה אמון על יישום החלטות המועצה..  פרופ' יעקב גופס:

.. ישום החלטות, בקשר לווטרינר המוסד, כאילו אני יכולה להגיד לו כן ולא, או  ד"ר דפנה ססלר:
 מה החלטנו בשבילו.. לוועדות מוסדיות 

טה לא קבוע בחוק זה התפקיד שלך כווטרינרית שזאת פונקציה שקבועה בחוק. המ עו"ד אהוד פלג:
 ועל כן כל סמכויות הייצוג, 

 וגם יש לו חברה שם שהיא בכלל לא חברת המועצה :אייזינגר ענברעו"ד עירין 

 ועל כן כל סמכויות הייצוג לא צריכות להיות במטה.  עו"ד אהוד פלג:

 גם אני לא חבר מועצה, גם דפנה לא חברת המועצה.   ד"ר קובי פישר:

 היא תפקיד שמוזכר בתוך  :אייזינגר ענברעו"ד עירין 



33 
 המועצה לניסויים בבעלי חיים 

25.01.2017 
אם ככה אוקיי, יש לנו את האנשים שמשתתפים במטה, התפקידים שמשתתפים  פרופ' יעקב גופס:

 במטה, בוא נקרא הלאה. 

 רגע, גם הסגן זה נראה לי המצאה שלנו.  הרב אליעזר שנקלובסקי:

מעט כי היא תבהיר לנו את  לא, סגן אמרנו, זלינה תקבל את רשות הדיבור עוד פרופ' יעקב גופס:
הנקודה. בואו אולי רק, בוא, זה ההרכב של המטה. אוקיי, עכשיו, המטה אמון על יישום החלטות 

 המועצה, כל זאת ובלבד שהדבר יעשה בהתאם להוראות כל דין. בסדר? 

 החלטות המועצה  דוברת:

 י. מה זה אמון, תן לי דוגמה, מה הוא צריך לעשות? אחר  ד"ר קובי פישר:

 הוא שולח מכתבים הוא מנסח   ד"ר דורון שנער:

אוקיי, אז מה להוסיף פה? החלטות המטה, רגע אבל כתוב, המטה אמון על יישום  פרופ' יעקב גופס:
 החלטות המועצה, כל זאת, ובלבד שהדבר יעשה בהתאם להוראות כל דין, 

 והחלטות המועצה.  דוברת:

 ובהתאם להחלטות המועצה.  עו"ד אהוד פלג:

 אבל זה כתוב, המטה אמון על יישום החלטות המועצה. לא מספיק?  פרופ' יעקב גופס:

חזקה על החלטות המועצה שהם בהתאם לכל דין? אז למה צריך בהתאם להוראות  עו"ד אהוד פלג:
 כל דין. 

, אז להוסיף את המילה, את המשפט, כל זאת ובלבד שהדבר יעשה בהתאם אוקיי פרופ' יעקב גופס:
 להוראות כל דין והחלטות המועצה. 

 כן.  עו"ד אהוד פלג:

 כן, כדי להבהיר שהם בעצם סוג של עוזר למועצה.   עו"ד אביטל שטרנברג:

 צריך להדגיש פה את העליונות של המועצה על המטה.  עו"ד אהוד פלג:

אוקיי, אין בעיה, אפשר להוסיף את זה. הנה אז התקדמנו. עכשיו הלאה,  ס:פרופ' יעקב גופ
 החלטות המטה, יישום החלטות המועצה במוסדות ובכלל זה פעילות הנוגעת 

 סיוע למועצה ביישום החלטותיה.   עו"ד אביטל שטרנברג:

לבית החיות,  אוקיי, סיוע למועצה ביישום ההחלטות ובכלל זה פעילות הנוגעת פרופ' יעקב גופס:
לבתי חיות, לפעילות הווטרינר במוסד, לפעילות הוועדה המוסדית ולפעילות הפיקוח המוסדית. ויש 
עוד רשימה של דברים. הכנת חומרים מקוצועיים לצורך ישיבות המועצה, ייצוג המועצה, למשל 

 לעשות את סדר היום או זה , אנחנו נעזרים בכלים הללו

 זה טכני לגמרי.  דוברת:

בסדר, אבל יש .. זה מזכיר המועצה. כל דבר כאן כאילו מקוטלג כבר לאנשים שיש  לי דוידסון:ג
להם תפקיד בתוך המועצה והדברים האלה כתובים בתוך התפקידים שלהם. למשל, ייצוג המועצה 

 זה משהו שכתוב כאחד מהתפקידים של היו"ר. למה זה צריך להיות כתוב פה? 

 ע ליו"ר בייצוג המועצה? סיו  עו"ד אביטל שטרנברג:

 לא לא,  גלי דוידסון:



34 
 המועצה לניסויים בבעלי חיים 

25.01.2017 
 למה לא?   עו"ד אביטל שטרנברג:

כי בסעיף שכתוב ליו"ר לייצג את המועצה הוא יכול מכוח הסעיף ההוא להסמיך  גלי דוידסון:
 מישהו לייצג אותו, 

ה. אבל את נותנת יותר כוח למועצה בזה שהמועצה מסמיכה כרגע את המט  עו"ד אביטל שטרנברג:
 עכשיו, תחשבי שיש שלושה כנסים בין לאומיים סימולטנית, 

 אז הוא יכול למנות. יש לו כבר תפקיד כזה.  גלי דוידסון:

 אבל למה זה מפריע שזה יהיה,  פרופ' יעקב גופס:

 אני לא מבינה מה המהות של,  גלי דוידסון:

 אני רוצה רגע לשאול שאלה. אם אני הבנתי, המטה הזה כבר עובד הרבה שנים,  ד"ר עתניאל דרור:

 לא רשמי.  דובר:

 ואתה מרגיש שאתה צריך אותו, בסדר חכה רגע, אתה מרגיש שאתה צריך אותו?  ד"ר עתניאל דרור:

 בהחלט.  פרופ' יעקב גופס:

למה אתם אומרים אבל אם יעקב אומר שהוא מרגיש שהוא צריך את המטה,  ד"ר עתניאל דרור:
אני בהחלט מסכים, רק שנייה אחת, שאם יש דברים שאסור שיהיה למטה הזה צריך  לא, שיהיה, 

להוציא אותם. אבל למה להגיד , אתה יודע יעקב, אתה לא צריך את זה ואני אגיד לך למה. יעקב 
איקס, תטיל  אומר שהוא צריך את המטה ואת אומרת לו אתה לא צריך את המטה, תטיל את זה על

שהם לא בסדר, יעקב  מכויותסאת זה על וואי. ואם זה לא נוגד את המשפט, ואם זה אין פה עוד 
אומר, אני רוצה את המטה לעבוד. למה אתם רוצים להגיד לו, אתה לא צריך, אנחנו לא רוצים לתת 

 ת על זה?לך. אני לא מבין. ונוציא את הסעיפים שאסור שיהיו, אני מסכים עם זה. למה להקשו

 ברור, שעל פי החלטות המועצה ועל פי חוק.  פרופ' יעקב גופס:

 הוא צריך, תתנו לו.  ד"ר עתניאל דרור:

ייצוג המועצה בהתאם לחוק והחלטות המועצה. יצויין כי המועצה רשאית למנות  פרופ' יעקב גופס:
 כל גורם נוסף אחר לצורך ייצוג כאמור. 

רגע, אבל המטה לא מייצג את המועצה אני אומר שוב. המטה, בדיוק כמו שעתניאל  עו"ד אהוד פלג:
 הסביר, הוא כלי עזר בידיך לניהול ענייני המועצה. 

 אז סיוע בייצוג,  דוברת:

לא אבל השאלה היא מה זה ייצוג. אם הם הולכים נניח ומדקלמים את   עו"ד אביטל שטרנברג:
צוג וזה בסדר גמור. כל עוד הם לא באים, בהתאם להנחיות מה שהמועצה אמרה להם זה עדיין יי

המועצה, על פי מה שהמועצה תורה להם, כאילו, כל הדברים האלה. אבל בפועל, השורה האחרונה 
היא הייצוג. אבל הייצוג היא לא משהו אוטונומי. הם לא עושים את זה על דעת עצמם. הם פועלים 

 בהתאם להנחיות, זה אמור ברישא. 

 אז האם צריך לשנות משהו במלל?  ' יעקב גופס:פרופ

בשביל כל החששנים, אתה רוצה להגיד, ייצוג המועצה בהתאם לחוק   עו"ד אביטל שטרנברג:
 והחלטות המועצה ועל פי הנחיותיה

 אז נוסיף ועל פי הנחיותיה.  פרופ' יעקב גופס:

 כלומר, הוא לא יכול לקבוע מדיניות עצמאית.   ד"ר דורון שנער:
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 ק. בדיו  עו"ד אביטל שטרנברג:

. אני רוצה פשוט להתקדם, לסיים את הסעיפים 'בדיוק, אבל זה כבר דובר. ד פרופ' יעקב גופס:
כדי  ן. טיפול בפניות אשר אין בה'האלה כדי שזלינה תגיד בעניין סגנית המועצה. אוקיי, אז אני בד

 ראות החוק והחלטות המועצה. מדיניות קיימת כפי שנקבע על ידי המועצה בהתאם להו תלשנו

כאן אני רוצה להבדיל בין פניות לבין תלונות. תלונות זה מונח שהחוק משתמש בו  עו"ד אהוד פלג:
 במסגרת התפקיד של דפנה. 

 שהזכרנו מקודם.  פרופ' יעקב גופס:

 נכון אבל זה פניות.  ד"ר דפנה ססלר:

 בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר.  עו"ד אהוד פלג:

 זה נשאר כך ד"ר דפנה ססלר:

אם זה ישאר כך עלולים לבלבל בין תלונות לבין פניות. וכדי שלא יוותר בלבול צריך  עו"ד אהוד פלג:
 לראות איך

 פניות בסוגריים לא תלונות  פרופ' יעקב גופס:

 בתלונות יעשה אך ורק בידי מפקח המועצה. אולי להוסיף, ובלבד שטיפול  עו"ד אהוד פלג:

 ממתי ככה מנסחים? בחייאת ראבאק  ד"ר דפנה ססלר:

 ככה מנסחים למען הסר ספק.  עו"ד אהוד פלג:

אבל למה? אם אנחנו פה מועצה ואנחנו יודעים שתלונה זה לא פנייה אז אנחנו  ד"ר דפנה ססלר:
 צריכים לכתוב את זה בתקנון? לא. 

 אם לא יכתב דפנה תלונה זה פניה למועצה.  עו"ד אהוד פלג:

 יש בסעיף אלר מה יהיה בתלונה.  ד"ר דפנה ססלר:

אתמול התקבל במועצה מכתב שאומר, במוסד איקס עושים דברים איומים  עו"ד אהוד פלג:
 ונוראיים. מה זה, תלונה או פנייה? 

 תלונה.  דוברת:

 לא, גם וגם.  עו"ד אהוד פלג:

 למה?  דוברת:

 כי כל תלונה היא פנייה.  אהוד פלג:עו"ד 

 אין בעייה, בוא נוסיף את המגבלה הזאת  פרופ' יעקב גופס:

  מי שרוצה לדעת כמה חיות השתמשו ד"ר דורון שנער:

 רגע דורון, למה זה מפריע לכם? אני לא מבין פה,  דובר:

 כן, נוסיף את המגבלה.  פרופ' יעקב גופס:

 זה מפריע לי כי יש לי סיבה הגיונית אז תגידו מה היא.    ד"ר דורון שנער:

 לא אבל המשפט שהוא אמר מפריע לי מסיבה של אי קיו מסוים.  ד"ר דפנה ססלר:
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 אני מוריד את האי קיו שלי בשביל זה.    ד"ר דורון שנער:

 אוקיי, אז לי קצת יותר קשה אבל אני אזרום.  ד"ר דפנה ססלר:

 ף להוריד את האי קיו ולהבין מאשר להרים את האי קיו ולא להבין. אז בוא, עדי פרופ' יעקב גופס:

 ובלבד שטיפול בתלונות נגד מוסדות יתבצע על ידי מפקחת המועצה.  עו"ד אהוד פלג:

אז תגיד להיפך, אהוד.. הפניות לא כולל טיפול בתלונות, תגיד ההיפך, תגיד פניות,   ד"ר קובי פישר:
 כולל תלונות. והטיפול בפניות אינו 

בסוגריים, ולא תלונות. פניות שאינן תלונות. בסדר? יש הסכמה? בסד? אוקיי.  פרופ' יעקב גופס:
סעיף ה. הכנת טיוטות תוכנית עבודה שנתית, ואנחנו כבר מתכנסים, המטה מתכנס כדי באמת 

 לעשות את זה. 

שיהי ברור שרק המועצה  כאן הייתי מוסיף, ולהביאה לאישור המועצה. כלומר, עו"ד אהוד פלג:
  מאשרת את תוכנית העבודה.

 אבל כתוב את זה.  ד"ר דפנה ססלר:

 איפה זה כתוב?  עו"ד אהוד פלג:

 היא מביאה את זה למועצה.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 איפה התפקידים.  ד"ר דפנה ססלר:

 אחר. הכנת טיוטת העבודה עבודה, ומה לעשות עם התוכנית זה משהו  פרופ' יעקב גופס:

 כתוב פה, הכנת טיוטת תוכנית העבודה השנתית,  עו"ד אהוד פלג:

 אבל כבר כתבנו, כבר אמרנו שהתוכנית העבודה תובא בפני המועצה.  ד"ר זלינה בן גרשון:

יביא לאישור המועצה בישיבה האחרונה של השנה הקלנדרית את טיוטת תוכנית  ד"ר דפנה ססלר:
לך גופס שמקודם ישבנו ואמרנו שזה מה שאנחנו עושים  העבודה השנתית לשנה הבאה. ויגיד

 בשבועיים הקרובים. 

נכון, הזכרנו את זה. אוקיי, אז אנחנו מקבלים את ה' כמו שהוא. עכשיו, סדרי  פרופ' יעקב גופס:
 עבודת המטה, יו"ר המועצה יקבע את הנושאים לדיון במטה המועצה, 

כן, כאן אני מבקש להוסיף על רקע תקופות עבר שזכורות לנו לא באופן נעים,  עו"ד אהוד פלג:
 שנושאים לדיון במטה ולטיפולו יכולים להיקבע גם על ידי החלטת מועצה. זאת אומרת, 

 כלומר לאלץ,  פרופ' יעקב גופס:

וע יו"ר המועצה יכול לקבוע משימות למטה אבל גם החלטת המועצה יכולה לקב עו"ד אהוד פלג:
 משימות למטה. 

 אבל זה היה כתוב שם,  ד"ר זלינה בן גרשון:

 ברגע שזה החלטת מועצה זה מחייב את המטה.   ד"ר קובי פישר:

 סיוע למועצה ביישום החלטות המועצה,  עו"ד אביטל שטרנברג:

 הוא רוצה, שהוא מבקש ממך, דוברת: 

היו"ר יכול להגיד למטה מה שהוא רוצה אז לא צריך לכתוב את זה. אם כותבים  עו"ד אהוד פלג:
 את זה כבר, 
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 לא, אבל כתבת שהמטה עובד לפי החלטות המועצה.   ד"ר קובי פישר:

תראה קובי, הייתי פה בזמנים שבהם היו יו"ר שאמרו, אני קובע את סדר היום,  עו"ד אהוד פלג:
 מה יעסקו, לא רוצה יותר דברים כאלה. .  אני קובע מתי יעלה, אני קובע ב

 זה לא קשור לעבודת המטה, זה לא קשור לעבודת המטה.   ד"ר יוסי קאליפא:

 זה לא קשור לעבודת המטה, זה קשור לסדר יום של המועצה,  ד"ר קובי פישר:

 אז אולי אפשר למחוק את הסעיף הזה בכלל.  פרופ' יעקב גופס:

 מועצה זה במטה. .  כן. זה לא ב ד"ר דפנה ססלר:

באמת, זה לא קשור, לא חייבים למחוק, זה במילא מה שקורה. יעקב, אתה  ד"ר יוסי קאליפא:
 מפעיל את המטה. זה מה ש.. זה הכול. זה לא קשור ל, זה בסדר גמור. 

 רגע, אז מה?  פרופ' יעקב גופס:

 תשאיר את זה.  ד"ר דפנה ססלר:

 נשאיר את זה כמו שזה. יקבע את הנושאים, אז להשאיר את זה?  פרופ' יעקב גופס:

 זה היה לעבות קצת את התקנון.  ד"ר דפנה ססלר:

אפשר ברוח ההצעה הזאת להוסיף לתפקיד המטה, כן, המטה מסייע ליו"ר המועצה  עו"ד אהוד פלג:
בתפקיד  21ליישם את החלטות המועצה, בהתאם להוראות קודמים בהחלטות המועצה. בסעיף 

 המטה. 

 זה כתוב.   יעקב גופס: פרופ'

 שיהיה ברור שהמטה זה כלי עזר לך,  עו"ד אהוד פלג:

 אבל כתוב, המטה אמון על יישום החלטות המועצה.  פרופ' יעקב גופס:

אז אני אומר, במקום אמון על יישום החלטות המועצה, המטה ייסיע ליו"ר  עו"ד אהוד פלג:
 יך שאתה תקבע את הנושאים. המועצה ליישם את את החלטות המועצה. ואז לא צר

 תיקנת את זה, לא? יהלומה,  ד"ר קובי פישר:

: יש בא' תיקון, סיוע למועצה ביישום החלטותיה. אי אפשר לסרבל יותר מידי את ד"ר יהלומה גת
 בסוף.  היערהמלל, מרוב עצים לא נראה את 

בסדר, והסעיף האחרון, ב', בקטע הזה. יו"ר המועצה יחלק משימות לחברי  פרופ' יעקב גופס:
 המטה ויקבל עדכון לגבי ביצוען. 

 הצד השני של המטבע.  עו"ד אהוד פלג:

אוקיי, אז אנחנו קיבלנו גם את סימן י"א ועם השינויים שהזכרנו. עכשיו זלינה  פרופ' יעקב גופס:
 יקשנו מזלינה להכין משהו. בבקשה. בנושא של סגן יו"ר המועצה. וב

אז אני רק, בעצם התפקיד של, הוגדרו כמה תפקידים כאן. והתפקיד של סגן  ד"ר זלינה בן גרשון:
 יו"ר המועצה ביקשתם שאני אתייחס לזה אז אני אתחיל ונראה כמה זמן, 

 דקות.  7יש לנו  פרופ' יעקב גופס:

כמה סעיפים, בדוגמאות וודאי יהיו עוד. עיקרו כן, בסדר. אז אני הגדרתי פה  ד"ר זלינה בן גרשון:
של התפקיד הזה הוא להיות פונקצייה שיו"ר המועצה מאוד זקוק לה כי פרט לתפקידים שדיברנו 
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עליהם, של דפנה ושל קובי, שהם מוגדרים, קובי בתחום הייעוץ המדעי ודפנה בתחום הפיקוח, 

רים, צריך לבדוק למשל מה קורה באיחוד מגיעות הרבה פניות למועצה. צריך לבדוק כל מיני חומ
האירופי בנושא מסוים, מה הכללים במדינות אחרות, איך מתנהלים ניסויים בבעלי חיים בכל מיני 
מדינות בכל מיני מסגרות, פניות של גורמים, למשל יש פניות למידע, יש פניות מגופים, מעמותות, 

ים תשובות או פניות לתביעות מכל מיני גופים מגופים חיצוניים, מעיתונאים, מגופים שונים שמבקש
ודברים כאלה. ומישהו שצריך לעמוד בקשר עם גופים אחרים שקשורים למחקר הרפואי שמתייחס 
לניסויים בבעלי חיים, לאו דווקא בתוך המשרד אלא מחוץ למשרד. כך התפקידים האלה הם 

הו שהוא עובד משרד הבריאות תפקידים של עבודה, צריך לעשות אותה, וצריך לעשות אותה מיש
שאפשר להטיל עליו לעשות עבודה. אז אלה בקווים כללים התפקידים של סגן יו"ר המועצה צריך 

 לעשות. 

שנים בדיוק, אז זה היה חלק מעבודתי, לא  9עכשיו, כשאני הייתי בתפקיד הזה, ואני פרשתי לפני 
כל עבודתי היו לי דברים אחרים, אבל זה היה חלק לא קטן מעבודתי, והייתי בתפקיד של מנהלת 

שנים אני מתנדבת כאן. התפקיד הזה כעבודה פשוט  9מדעית בכירה וגם סגן יו"ר המועצה. מזה 
ד והתחלק בין אנשים אחרים כי אני לא כאן ואני לא עושה את כל התפקידים והמטלות שנעשו. נד

מאז שהיא התחילה. עכשיו, התפקיד הזה מאוד יהלומה הם התחלקו, נפלו הרבה על קובי, נפלו על 
מאוד נחוץ והשאלה היא מי יעשה את זה. המצב האידיאלי היה אם אפשר היה עכשיו אדם בחצי 

יה זמין לעשות את כל העבודה. כל תפקיד כזה שנעשה על ידי קובי בעצם גורע מהזמן משרה שיה
שבו הוא יכול להקדיש לביצוע המטלה המרכזית שלו. והלוואי שהיה אפשר לקבל עובד בחצי משרה 

לי גם פעם זה ושיבצע את התפקיד הזה. כרגע זה לא נראה ריאלי. המועצה יכולה להמליץ, לבקש וא
. שוב, הוא לא ממלא מקום, הוא סגן, הוא פונקצייה חשובחושבת שהתפקיד הזה הוא יתבצע. אני 

של המטה, הוא פונקצייה של יו"ר המועצה והוא הפונקצייה שצריכה לעשות עבודה מקצועית 
 מדעית. 

עכשיו, כרגע, מכיוון שאין כל משרה אחרת, יכול להיות שהדבר ההגיוני ביותר יהיה לתת את התואר 
 ומה כמנהלת מדעית בכירה, כעובדת משרד הבריאות, הזה ליהל

 זה לא תואר זה תפקיד.  ד"ר דורון שנער:

 אני חושבת שאת צריכה להפריד דוברת: 

כן, את התפקיד ואת התואר, ולאחד כאילו את שני התפקידים האלה,  ד"ר זלינה בן גרשון:
 ושהתפקיד של סגן, שהתואר של סגן יו"ר המועצה יעבור ליהלומה. 

בין התפקיד בחוק ובתקנון אין לקשור , אבל : אני חושבת שיש כאן איזה שהיא בעיהד"ר יהלומה גת
 תפקיד. שם של בעל הבין הל

 לא לא, ואז היא תהיה חברה.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 נציג משרד הבריאות. אותו אחד שהוא יהיה יו"ר  : את מתכוונת שהסגןד"ר יהלומה גת

הסגן יהיה נציג משרד הבריאות כמו שהוא היום. אבל התפקיד הזה הוא  ד"ר זלינה בן גרשון:
 תפקיד של מישהו שעובד במשרד הבריאות. 

אין בעיה לייצר תפקיד כזה מפני ששום דבר מהדברים שאת אמרת הוא  עו"ד אביטל שטרנברג:
מטבע  לא סמכות שלטונית. אבל אם את קוראית לו, כמו שאמרה בצדק יהלומה, סגן יו"ר המועצה

 הדברים האדם הזה חייב להיות חבר המועצה, ויהלומה אני מבינה לא חברת מועצה. 

 כן כן,  ד"ר זלינה בן גרשון:

אז אפשר א. לארגן שהיא כן תהיה, אבל שוב, יכול להיות אפשר גם לתת  עו"ד אביטל שטרנברג:
 גם שם אחר. לא סגן אלא שם אחר. 

 ודע, יש כברמנהל מדעי, אני לא י ד"ר דורון שנער:
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 לא, יהלומה היא מנהל מדעי בכיר,  ד"ר זלינה בן גרשון:

 יש לה כבר את התואר של מנהלת,  פרופ' יעקב גופס:

 במילים אחרות, אני מציעה להחזיר, .   ד"ר זלינה בן גרשון:

 חשבתי שהכול עובד בלשון נקבה, אני רואה שעדיין..  ד"ר יוסי קאליפא:

זה משהו שאנחנו יכולים להחליט פה, אני חושב שזה המדען הראשי,  אבל האם פרופ' יעקב גופס:
 איך שהוא לחלץ אותנו.  שיכול אבי ישראלי הוא זה

 אפשר לעשות את זה בשיתוף איתו.  עו"ד אביטל שטרנברג:

 כן, הוא כמובן מודע לכל,  ד"ר זלינה בן גרשון:

אבל למועצה יש אמירה בעניין.. כל התפקידים שזלינה ציינה הם כולם סוג  עו"ד אביטל שטרנברג:
של, מה שאני קוראת, ייעוץ, לא של סמכות שלטונית. אז אין שום בעיה לייצר תפקיד כזה, ובלבד 
שזה לא יתנגש עם המבנה של המועצה. תקראו לזה איך שאתם רוצים. אם זה חבר מועצה אפשר 

ה שום דבר, אתה לא מאציל לו את הסמכויות שלך, הוא עושה רק את לקרוא לו סגן, זה לא משנ
מה שנאמר שנעשה ואת הדברים שקודם זלינה ציינה. ואם זה יהיה מישהו שהוא לא חבר אז נמציא 

 שם אחר. .  

לי מפריע משהו אחר, זלינה, אם, אני יודע מה זה במשרד ממשלתי לבקש חצי  ד"ר יוסי קאליפא:
 . זה משרה. זה לא אפשרי

 זה אפשרי אבל אתה יודע למה לצפות, .   ד"ר זלינה בן גרשון:

זה כמעט בלתי אפשרי אבל עכשיו אני שואל שאלה אחרת. זה ברור לי מה עומס  ד"ר יוסי קאליפא:
העבודה על סגן כזה, ואת הגדרת אותו פחות או יותר חצי משרה. להאציל את זה על יהלומה, ואני 

שורים שלה, זה יגרע ממנה מתפקידה. השאלה, אני פשוט מנסה פרקטית, מכיר את יהלומה ואת הכי
איך אנחנו מייצרים פונקציונר לתפקיד הזה. אם כרגע יהלומה, נניח שהמדען הראשי יגדיר לה 
אוקיי, מהיום את חצי משרה בנושא הזה וחצי משרה את ממשיכה בדברים שלך, אבל מורידה 

  בדברים שלך לחצי משרה, אז זה בסדר.

אתה צודק במאה אחוזים. לכן, סימן שאלה ראשון שהצבתי זה האם ניתן  ד"ר זלינה בן גרשון:
 לקבל חצי משרה נוספת. .  

 אנחנו כולנו בעד.  ד"ר יוסי קאליפא:

 ואם לא  ד"ר זלינה בן גרשון:

צריכים להתחלק אני חושב חלק בסמכות  עשיתאו עד ש, אז התפקידים שאת  פרופ' יעקב גופס:
זה המדען הראשי, הבוס, הבוס  ,מי שצריך לקבוע את זהושל קובי ובחלק בסמכות של יהלומה, 

 הגדול, שהוא תפקיד מסוים, למי יש את הזמן, למי יש את היכולות לעשות את זה. 

 נציגת שר הבריאות.  היא ,יש עוד אפשרות, אני מבין שזלינה היא מבחינת חברות עו"ד אהוד פלג:

 כן, בינתיים כן.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 מה הפירוש בינתיים?  עו"ד אהוד פלג:

 עד שהדברים יוגדרו.  ד"ר זלינה בן גרשון:

אפשר לקבוע, לצורך מילוי התפקידים שזלינה נתנה, שנציג שר הבריאות יהיה חבר  עו"ד אהוד פלג:
 במטה המועצה.
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 ועצה, לא המועצה. במטה המ פרופ' יעקב גופס:

 ה. גחברה, סליחה. היא הסגנית והיא החברה והנצידובר: 

 כתוב בהגדרות של.. סגן, שהמטה כולל את יו"ר המועצה, סגן יו"ר המועצה וכו'.  פרופ' יעקב גופס:

, שנייה אחת, תראה. מה שאני רואה פה זה כך. תפקיד במשרה ממלאת רגע רגע עו"ד אהוד פלג:
יהלומה. בהיותה המקשרת אל המדען הראשי. התפקיד של זלינה נשען במידה רבה על הבכירות 
שלה, על הניסיון שלה במועצה, על התרומה שעוד יש לה לתת, על הייצוגיות שלה במגעים עם 

ם הזה, ולכן אני חושב, בוא נגיד ככה, אם זה לא היית גורמים אחרים, היא בכל זאת באה מהתחו
את אז הייתי שואל למה. אבל במקרה שזה את אז אני בעד גם מינוי אישי לעניין הזה שזה את. ולכן 
אני שואל האם לא ניתן למצוא פיתרון בכך שנציג שר הבריאות יהיה חבר במטה המועצה, וזו תהיי 

כרגע, שאולי לא צריך אפילו למנות אותם, כי בסמכותו של את, ועם כל התפקידים שאת מנית פה 
היו"ר לתת לך תפקידים כאלו, ובלבד שזה לא הסמכויות שלו, שזה כבר אמרנו בישיבה הקודמת, 

 שסגן לא יכול למלא, 

 ברור, כן.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 ואז אנחנו פותרים את העניין הזה בעקיפה של עו"ד אהוד פלג:

 אז במקום לכתוב סגן יו"ר המועצה זה נציג משרד הבריאות?  ס:פרופ' יעקב גופ

 נציג שר הבריאות. נציג שר הבריאות יהיה חבר מטה המועצה.  עו"ד אהוד פלג:

כי תראה, בסופו של דבר, היום מחר מתי שתרצו, אני יצא מהמסגרת הזאת,  ד"ר זלינה בן גרשון:
התפקידים שכתבתי כאן. מה שאני כתבתי כאן  שלא תהיינה אי הבנות. היום אני לא ממלאת את כל

אלו תפקידים שמילאתי בעבר, שהיום אני לא עושה את העבודה. אני משתתפת במטה, אני עונה על 
מיילים, אני כותבת.. אני לא עושה את העבודה הזאת. היום מי שעושה את העבודה הזאת זה קובי 

 לכה למעשה בין האנשים. ויהלומה. ומה שחשבתי פה זה לתת ביטוי למה שקורה ה

רגע, אז מה שאני חושב, לדעתי יש פה קונצנזוס, אני לא בדקתי אבל, יש פה  עו"ד אהוד פלג:
קונצנזוס לגביך. ולכן לא מן הנמנע, השאלה אם זאת הדרך , בתקנון, שהדברים ידברו עלייך. אם 

 לא היה מדובר בך היינו מעלים את השאלה, 

 , האם צריך את התפקיד הזה. האם צריך פרופ' יעקב גופס:

 האם צריך שני אנשים. ד"ר זלינה בן גרשון:

 בדיוק, בדיוק.  עו"ד אהוד פלג:

 אבל זלינה, את בכלל רוצה את התפקיד? אמרת שהיה לך והפסקת. דובר: 

בגלל זה אני אומר יש שני פתרונות. פיתרון אחד שבאמת ישליך גם לאחרי התקופה  עו"ד אהוד פלג:
נציג שר הבריאות יהיה במטה, בלי לקרוא לזה סגן, ופיתרון אחר שהוא אישי מכוון אליך, שלך, שזה 

 ואני בעדו אני כבר אומר, המועצה בתקנון קובעת שד"ר זלינה בן גרשון תקבל, 

 אבל היא לא רוצה, דובר: 

 אבל למה זה מפריע לך שיהיה כתוב סגן? דוברת: 

 מה היא לא רוצה?  עו"ד אהוד פלג:

שנים היא הפסיקה את התפקיד. למה היא הפסיקה? בגלל שהיא  9הרי היא אמרה שלפני דובר: 
 רצתה להמשיך? 
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 לא לא לא,  עו"ד אהוד פלג:

 הפסקתי כי פרשתי.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 ]מדברים יחד[ 

 אני מוכנה לעזור למועצה כל זמן שאפשר אבל שיהיה תפקיד מוגדר.  ד"ר זלינה בן גרשון:

 לא אכפת לי שינתן לה תואר אישי, תואר אישי סגן,  אהוד פלג: עו"ד

, יש פונקציית עזר שהיו"ר רצה בה, כרגע יו"ר המועצה יש סגן. זה לא תואר אישיד"ר יהלומה גת: 
  המועצה. היא נמצאת והיא במטה

 אבל כשהיא תפרוש? .  פרופ' יעקב גופס:

 : כשהיא תפרוש אז יראו מי האדם שיהיה מיועד להיות הסגן. ואם יחליטו שלא, ד"ר יהלומה גת

 שהוא יהיה נציג משרד הבריאות. לא, יש דבר כזה משרד הבריאות,  פרופ' יעקב גופס:

אני אגיד פה ממה אני חושש, בשימוש במילה סגן שלא בהקשר ספיציפי אישי  עו"ד אהוד פלג:
חושש מאנשים אחרים בתפקיד שלך ובתפקיד שלה. ואז מה זה סגן? לזלינה שאני בעד, אוקיי. אני 

סגן זה מי שכשהיו"ר איננו מקבל. אבל זה אמרנו שמשפטית זה לא נכון, זה לא נכון כי הממלא 
 מקום, 

בתקנון  רוצה לעגןאתה  , את הקשר הספציפי של השם, סליחה, אבל את זה .: לאד"ר יהלומה גת
ון. אתה כל הזמן חושש וחושש ואתה מסרבל את המלל. וזה לא בסדר, מבחינת הסמכויות. זה לא נכ

, ויש סעיף, ושם אתה תקבע את הסמכויות שלו. ליו"ר המועצה לא זה לא צריך להיות ככה. יש סגן
 היא אפשר שבגלל שתחשוש תתחיל לתפור את התקנון עם שם מסוים. אני חושבת שזה פסול. 

ן צריך לשקף מה יהיה אחרי שזלינה תחליט לפרוש מהתפקיד אני חושב שהתקנו פרופ' יעקב גופס:
 הזה. איך אנחנו, מה הפונקצייה הזאת? 

 התפקיד הזה שלכם. אני,  ד"ר זלינה בן גרשון:

לא לא בסדר. זה צריך להיות מעבר לעניין האישי. אם זה תקנון וזה כתוב זה  פרופ' יעקב גופס:
 יהיה כתוב לאורך שנים. 

 ני חושב שבעניין הזה יש קונצנזוס הוא לא לתואר, אבל לאחרי, א עו"ד אהוד פלג:

כן כן, לא, ואני מסכים איתך. בדיוק, אז אני רוצה שלעוד עשר שנים שמישהו  פרופ' יעקב גופס:
 יקרא סגן, 

 שנים לא צריך להיות סגן.  10עוד  עו"ד אהוד פלג:

 אוקיי, כי התפקידים האלה יתפזרו.  פרופ' יעקב גופס:

אני נאבדתי. למה לא התפקידים שנתנו למדען משרד הבריאות יהיה גם מייצג  דפנה ססלר:ד"ר 
 של, זאת אומרת, הנציג של משרד הבריאות בישיבות. למה לא אותו דבר? 

 אחרי הפרישה של זלינה יהיה מישהו שימונה על ידי,  פרופ' יעקב גופס:

שנים, אנחנו לא יכולים,  20-היה עכשיו לבסדר, אבל אנחנו מדברים על תקנון שי ד"ר דפנה ססלר:
 , כתבו ווטרינר. דפנהאת השם אני לא אהיה פה אפילו, לא כתבו 

 אז אני חושב שהדבר הנכון זה לכתוב נציג משרד הבריאות.  פרופ' יעקב גופס:
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נציג משרד הבריאות תופס היום לגבי זלינה, ואחרי שזלינה לא תהיה נציגת משרד  עו"ד אהוד פלג:

 יאות מישהו ימונה במקומה, אוקיי, והוא יהיה חבר המטה, זאת היתה ההצעה הראשונה שלי. הבר

 : אבל אז אתה מעקר מתוכן את כל הסמכויות של הסגן, ד"ר יהלומה גת

 אין סגן, אין סגן. על פי ההצעה הזאת אין סגן. יש מנהל מדעי בכיר,  עו"ד אהוד פלג:

 : סליחה, זה לפי ההצעה שלך זה לא ההצעה של זלינה. ד"ר יהלומה גת

תראו, אני אומר שוב, אם אנחנו מדברים על פונקציית סיוע ופונקציית קישור  עו"ד אהוד פלג:
 למדען הראשי יש לנו, 

 יש יועץ ויש מנהל פרופ' יעקב גופס:

 לא, היועץ יש לו תפקידים אחרים.  עו"ד אהוד פלג:

 אבל קובי הוא זה שמסתכל מה שקורה באירופה ומה קורה באנגלייה. לא,  פרופ' יעקב גופס:

 וזלינה אמרה הרגע,  עו"ד אהוד פלג:

 לא, עכשיו, היום זה מה שקורה.  פרופ' יעקב גופס:

אני אמרתי שבשנים האחרונות העבודה הזאת מתחלקת ונופלת הרבה מאוד  ד"ר זלינה בן גרשון:
 ה, על קובי, אני כבר לא עושה את העבוד

רגע, אבל למה לא לתת, למה לא לתת את הסמכות, למה לא המנהל המדעי הבכיר  ד"ר דפנה ססלר:
בלשכת המדען הראשי יהיה גם נציג משרד הבריאות במועצה וגם יקבל את כל הסמכויות האלה 

 של הסגן. נכניס את כל מה שכתוב, נשים. 

בריאות זה סיפור אחד, והוא חבר את מכתיבה לשר הבריאות, הנציג של שר ה עו"ד אהוד פלג:
 מועצה. 

 והוא קצת צריך לעשות יותר כי יש עליו ד"ר דפנה ססלר:

והפונקצייה המנהלית.. תראה, דרך אחרת לפתור את העניין הזה, אני אומר שוב,  עו"ד אהוד פלג:
 לא בתקנון, קובי, לא בתקנון, החלטת מועצה שהחלטה שמתייחסת באופן מיוחד ואישי לזלינה

 מתוך הערכה שלנו אליה, וזה יהיה מינוי אישי, וזה אנחנו יכולים לעשות. 

בואו נשאיר את זה ככה, לא נגיע לסוף כי אנחנו צריכים לסיים. אבל נתייעץ עוד  פרופ' יעקב גופס:
 פעם עם אבי ואנחנו נעלה את הנושא הזה עוד פעם. דרור, רצית משהו? 

שנאמרו כאן. אני חושב שהדבר המתבקש.. לגבי התקנון לא, אני מסכים עם דברים  :דרור סלעי
בר לעניין האישי של זלינה, שאני חושב שגם לגביו יש פה הסכמה, אז ברמה אם נסתכל קדימה, עמ

עידן פוסט זלינה אם אפשר לקרוא לזה כך, אני חושב שכרגע גם, אני לא רואה הצדקה לתפקיד, 
סגן שאגב בתקנון הנוכחי לא כתוב הגדרת תפקידו.  לתואר של סגן יו"ר, סגן שאיננו ממלא מקום,

כלומר, שתפקידו הוא כל מה שיוגדר תפקידו, פחות או יותר. זאת ואמרת, שאין לו הגדרת תפקיד. 
, יש הגדרה של יועץ מדעי, אני לא חושב שמצאנו סיבה שבעידן הבכיר מדעיהמנהל היש הגדרה של 

 שנקרא סגן. יהיה תפקיד של נציג שר הבריאות. הפוסט זלינה נקרא לזה כך יהיה תפקיד כזה 

 בסדר, אלו האפשרויות.   פרופ' יעקב גופס:

 אל תוך נציג משרד הבריאות וזהו.  יו"ר המועצה של סגן סמכויותהנכניס את  ד"ר דפנה ססלר:

, סיימנו את הנושא של אוקיי, זה חלק מהם. אוקיי, אני רוצה פשוט, אוקיי פרופ' יעקב גופס:
 התקנון ונמשיך בפגישה הבאה. 
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אישור קורס השתלמות בנושא ניסויים בכבשים ועיזים. אני יודע שזה בבן גוריון, אז אתם כולנו, 
אני מכיר את שירה, וחלקכם גם, יש לה רקע דווקא בבעלי חיים, בכבשים ובעיזים, במעלי גירה. 

ל הקורס הזה? יש את הצד האתי והצד של החוק שאני מישהו רוצה להגיד משהו לגבי האישור ש
מעביר ויש אחר כך את כל הנושאים הפרקטיים של.. כלומר, גם הרצאות וגם הדגמה מעשית 

 מודרכת. 

 להזכיר לכם, זה בנוסף לקורס הבסיסי.  ד"ר דפנה ססלר:

ית לעבודה כן, והמשתפים בקורס יעברו לפני כן בהצלחה את ההכשרה המוסד פרופ' יעקב גופס:
 עם מכרסמים וארנבים. הקורס יתקיים באופן מקוון. 

 שיש בו גם את כל האתיקה.  ד"ר דפנה ססלר:

אני חוזר על האמירה הקבועה שלי בהקשרים האלה, ואני חושב שאנחנו כבר בעידן  עו"ד אהוד פלג:
ת האלה שאף אחד לא יפול מהכיסא כשהוא ישמע את זה, שיזמינו כחלק אינטגרלי מההשתלמויו

 נציג של האסכולה של הארגונים להגנת בעלי חיים, כדי שייחשפו החוקרים גם לפן הזה. מה יקרה? 

אני רוצה להגיד לך משהו, תעביר לי רשימה של אנשים בעלי ידע. לא רוחניקים,  ד"ר דפנה ססלר:
יסויים, אין לנו סליחה, לא, גם, יכול להיות, אין לנו, למה? גם כאלו, לא ידע של לא לוחמני, נגד נ

 בעיה גם להביא, הרבה אנשים, 

 מה המטרה דפנה?  עו"ד אהוד פלג:

 כי הרבה אנשים אומרים לי את מכירה מישהו? את יכולה להמליץ?  ד"ר דפנה ססלר:

 אני מבטיח לך שמי שיגיע,  עו"ד אהוד פלג:

 לא, תעביר לי אל תבטיח לי, תעביר לי שמות.  ד"ר דפנה ססלר:

לא לא, רגע רגע, אני מבטיח לך שמי שיגיע לא יעמוד בעיניים רושפות לפני הקבוצה  פלג:עו"ד אהוד 
 ויגיד להם אתם רוצחים. לא, לא לזה הכוונה. 

אף אחד לא מפחד גם מזה. אלא שיגיד טיעונים של הנגד, מדעיים. לא, אני לא  ד"ר דפנה ססלר:
 אוכל בשר ואז אני גם לא רוצה. תן לי רשימה.

אוקיי, אני מסכים, בהנחה שיש, בהנחה שיש, אם אנחנו יכולים לקבל פעם אחת  ד פלג:עו"ד אהו
 סוף סוף החלטת מועצה שיוזמן נציג נח לשאת דברים בפני הקורס. 

לא לחייב מבחינת אפ הווטרינר, ווטרינר במקרה הזה, יסכימו, לי אין התנגדות.  פרופ' יעקב גופס:
 המועצה.

 איזה ווטרינר?  עו"ד אהוד פלג:

 שמעביר את הקורס, במקרה הזה.  פרופ' יעקב גופס:

 ]מדברים יחד[ 

 ללכת.  אולי, אולי, אנחנו נחזור שנייה לזה, רק כדי לשחרר את מי שצריך פרופ' יעקב גופס:

רגע שנייה, אבל היא שאלה דברים באמת הגיוניים, נפלט לה בטעות דברים  ד"ר דפנה ססלר:
 הגיוניים, 

לא לא, נחזור, אם אף אחד לא צריך לקחת אוטובוס, אז שנייה. בשונות, פשוט  יעקב גופס: פרופ'
יש עתירה שמבקשים מאיתנו שאנחנו נגלה או נפרסם את השמות של החברים של הוועדות 

 הפנימיות, של וועדות היתרים של כל המוסדות, גם תעשייה גם אקדמיה. 
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 ? עתירה של מי? מי העותר ד"ר דפנה ססלר:

 העמותה למען מדע מוסרי, דוברת: 

כן, המדע למדע מוסרי. ושאלו את דעת המועצה, שאלו אותי, והתייעצתי עם  פרופ' יעקב גופס:
 מטה, 

רגע, שנייה אחת, אני צריכה לברר, כדי לדבר כאן באופן מושכל אני צריכה  עו"ד אביטל שטרנברג:
ם עם האנשים של חופש המידע. אני כרגע לברר מה קורה במחלקת הבג"צים עם העתירה, ולדבר ג

לא אוכל לתרום לדיון הזה. אני מציעה גם לכם להשהות לעת הזאת, זאת אומרת, מקסימום תעבירו 
 משאל טלפוני, 

 : אבל מהפרקליטות ביקשו שהוא יעדכן רק, משפט אחד, לא החלטה, ד"ר יהלומה גת

שמות החברים בוועדות הפנימיות מבחינת כן, שהמועצה, אין מניעה לפרסם את  פרופ' יעקב גופס:
המועצה. עכשיו אני יודע ופנינו למוסדות, חלק מהמוסדות ענו, רק בערך חצי, שיש להם וועדות 
פנימיות, ומאותו חצי, חצי אמרו שאין להם בעיה, הם יכולים לפרסם, וחצי אמרו שלא היו רוצים 

 י, גם הם לא מעוניינים לפרסם את, לפרסם. כולל בתעשייה עם דורון דיברת

 צטרפו לעתירה.  יאבל נכון שהם  עו"ד אביטל שטרנברג:

 לא, הם עוד לא, על איזו עתירה את מדברת?  ד"ר קובי פישר:

 על זו.  עו"ד אביטל שטרנברג:

  על זאת הם לא צד עדיין. ד"ר קובי פישר:

 ינו ואנחנו רוצים לבקש, הם יכולים לבקש,להגיד זה נודע אל עו"ד אביטל שטרנברג:

 אבל עוד לא הודיע להם מה ההחלטה,   ד"ר קובי פישר:

 הם לא יבקשו, הם יתעוררו ביום אחרי, : ד"ר יהלומה גת

 צריך לעורר אותם כבר עכשיו.  עו"ד אביטל שטרנברג:

 .. להצטרף לעתירה הזאת אם מי שלא רוצה לפרסם,  ד"ר דפנה ססלר:

אם מישהו לא רוצה פרסום נכון שהוא יהיה צד להליך הזה. זאת אומרת  עו"ד אביטל שטרנברג:
שהוא יוכל להביא את דבריו בפני בית המשפט. אבל אני צריכה לברר עוד פרטים על העתירה. אני 

 יודעת שהיא קיימת אבל אני כרגע, 

 אז אולי נהיה בקשר ונדבר.  פרופ' יעקב גופס:

 בסדר גמור.  עו"ד אביטל שטרנברג:

 .. יש לי שאלה.. אחרונים להיום, בעוד חודש יהיה מישהו אחר, אז מה.. ד"ר דורון שנער: 

 לא, אבל אם תהיה פניה,  פרופ' יעקב גופס:

לא לא, אני מניחה שיש לאנשים טיעונים עקרוניים ושווה שהטיעונים  עו"ד אביטל שטרנברג:
 העקרוניים האלה יובאו בפני בית משפט. 

וא שואל, היום את נותנת שמות, רשימה שמית, מחר יהיו אנשים אחרים והם ה ד"ר דפנה ססלר:
 לא רוצים, 
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לא לא, ברגע שתהיה החלטה שזה חשוף אז כל פעם שישתנה ההרכב  עו"ד אביטל שטרנברג:

 יצטרכו, ויבקשו, 

 לעדכן.  ד"ר דפנה ססלר:

 ת .. בוועדות האלה. באיזה שהוא שלב.. יפסקו, כי אנשים לא יסכימו להיו ד"ר דורון שנער:

זו הגישה שאני שמעתי, שאנשים לא יסכימו. ואני דווקא רוצה להפוך את הקערה  פרופ' יעקב גופס:
על פיה. כלומר, שמי שישתתף בוועדה כזאת יהיה משהו שאני רוצה לרשום בקורות חיים שלי, אני 

 רוצה שכולם ידעו, זה תפקיד חשוב ומעניין וחיוני. 

לא, יש הבדל בין זה שאדם מוסר באופן וולונטרי מוסר את השם שלו ואומר  רג:עו"ד אביטל שטרנב
לבין שמגיעה פנייה כללית וגורפת שמבקשת לדעת מיהם חברי הוועדות ושכולם  -אני הייתי חבר ב
 נחשפים באחת. 

רגע, אני רציתי להוסיף פה משהו, רציתי גם להוסיף פה שלפעמים, אני אף פעם ד"ר עתניאל דרור: 
לא ישבתי בכזו וועדה, אבל אני הבנתי כי אני יושב בפקולטה.. שיש אנשים שלפעמים יש גם מינויים 

ים. אני אומר את זה לא בגלל שאני צרו ורוצים או כן הי היושל אנשים צעירים לוועדות שאולי לא 
ה אז יודע בטוח, אבל אם הדיקן פונה אלי אפילו סתם ואומר, עתניאל, אני מבקש שאתה תהיה בז

אני רק רוצה שתקחו בחשבון שאני אהיה כי הדיקן ביקש, ואז פתאום אומרים לי אבל תדע 
שמפרסמים את השם שלך, שזה מערכת מאוד מורכבת. שזה לא שאנשים תמיד מתנדברים במובן 

 הזה. אז יש פה חצי אילוץ לפעמים.  

שאין לה התנגדות אבל לא  אוקיי, רק הערה קטנה. אמרת שהמועצה העירהפרופ' יורם גוטפרוינד: 
 זכור לי שזה בא לדיון במועצה. אולי פיספסתי משהו. 

זו שאלה, ואני חושב שחופש המידע, וכל הדברים האלה, אמרו לי, כלומר, אנחנו  פרופ' יעקב גופס:
, אז מי שרוצה לדעת צריך לפנות לאותו גם לא, מי שלא רוצה לפרסם יש מנגנון לא לפרסם. אוקיי

מוסד כדי שישחרר. כלומר, אנחנו יכולים לפרסם לגבי המוסדות שהסכימו. למי שלא הסכים, מי 
 שמבקש לדעת צריך לפנות למוסד. 

אבל הוא צודק, בתמלול במשפט הראשון אמרת שלמועצה אין התנגדות, ואנחנו  ד"ר דפנה ססלר:
 אף פעם לא דנו, 

 אין מניעה  ב גופס:פרופ' יעק

 אין מניעה אבל אנחנו אף פעם לא דיברנו במועצה.  ד"ר דפנה ססלר:

 : צריך לעשות על זה דיון יותר.. פרופ' יורם גוטפרוינד

 אוקיי, נעשה דיון.  פרופ' יעקב גופס:

 זו היתה התשובה שלהם, שאין מניעה,  ,הטכניון יורםמ: דרך אגב, ד"ר יהלומה גת

 : לא רק שאין מניעה, הם מפורסמים באתר. רוינדפרופ' יורם גוטפ

 : כן, אז מבחינתם אין מניעה. ד"ר יהלומה גת

 בסדר, אבל הוא אומר, לא דיברו במועצה על הסוגייה.  ד"ר דפנה ססלר:

בסדר, אז אולי נוסיף את זה לסדר היום של פעם הבאה אם נספיק. נחזור לקורס.  פרופ' יעקב גופס:
 או לא את הקורס ואחר כך..  אנחנו מאשרים אולי קודם נצביע אם
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אבל אם המועצה תקבל החלטה עקרונית אני אצביע בעד. אם המועצה תראה את  עו"ד אהוד פלג:

ר לי פה אלמנט שלדעתי הוא יכול לתרום, סהדבר הזה כך, אני באופן מסורתי אצביע נגד משום שח
 ובחסרונו אני לא אוכל לאשר את התוכנית הזא. 

אי אפשר להכריח לשים מישהו שקודם כל אין רשימה, וב. אי אפשר להכריח כי  דפנה ססלר:ד"ר 
שקל, סביר  5000אם הוא יבקש על כל הופעה שלו בקורס השתלמות, הוא יבקש שהתעריף שלו 

להניח שלא יהיה לך שום נציג. אני חושבת שאפשר להמליץ ולתת את הרשימה הזאת, ואם האנשים 
 אותם באתר.  האלה גם.. להשים

 זאת בחירה... להמליץ אולי.  פרופ' יעקב גופס:

 כן אתה לא יכול להכריח.  ד"ר דפנה ססלר:

אני כבר מודיע במידה וידרש תשלום זה להחלטת המוסד. במידה ולא ידרש תשלום  עו"ד אהוד פלג:
 זה על פי מה שאנחנו נקבע. 

 לא, אתה לא יכול לחייב. דובר: 

 ]מדברים יחד[ 

 לא נחייב את המוסדות להביא מרצים שאולי הם לא רוצים.  יעקב גופס: פרופ'

 גם איך אפשר לחייב? אין לך עוד רשימה אפילו של אנשים,  ד"ר דפנה ססלר:

 אנחנו כמועצה יכולים להגיד יש אופצייה. יש רשימה, מי שרוצה שיקרא..  פרופ' יעקב גופס:

תקדם בעניין הזה, תקשיבו שנייה כדי שנתקדם, כי תשמעו רגע, אני רוצה רגע לה עו"ד אהוד פלג:
אחרת כל פעם זה יעלה בלי תכלית. תראו, אני חושב שהמועצה היום בשלה לקבל החלטה כזאת. 
אני מקשיב לטיעוני ההתנגדות. הם מה שנקרא, ניתן ללכת לקראתם. אחד, בנושא התשלום אני 

זה בלי תשלום אבל זה לא לשיקול דעת  כבר אומר, אם זה בתשלום אז זה לשיקול דעת המוסד, אם
המוסד. שתיים אתם אומרים אי אפשר, רגע רגע, לגמור משהו, אי אפשר לחייב או לכפות על מוסד 
מרצה שהוא לא רוצה, אני מקשיב, אני מעלה הצעה. עוד לא חשבתי, עוד לא דיברתי, לא עם שולחיי 

נה למועצה של האנשים שמטעם נוח, לא עם דרור. אבל אם אנחנו נביא רשימה כמו שביקשה דפ
ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים, ימצאו מתאימים להציג את ההיבט הזה 
בהקשר של הקורסים האלה, והמועצה תקבל עליהם דיווח ותאשר אז אני מבקש שהדברים האלה 

 יהיו חובה ותנאי לאישור קורסים כאלה. 

 ]מדברים יחד[ 

אני ביקשתי אישור דיבור, בבקשה חברה, תודה. רציתי להגיד למה אני מתנגד : ד"ר עתניאל דרור
לזה, לא בגלל שאני מתנגד למה שנח יגידו או לא יגידו. אני מלמד קורס, את הקורס החובה בבית 
ספר לרפואה ווטרינרית באתיקה של בעלי חיים, עכשיו אתה תגיד שאתה רוצה את נח, ואני אגיד 

שיציג, ואני שם אציג את כל העמדות, זכויות בעלי חיים, אתיקה ווטרינרית, שאני רוצה מישהו 
כלום לומדים את זה, כי אני חושב שזו חובה להעביר את כל העמדות האלה, וזה ברור  . פיטר סינגר

לי. אבל אם אתה רוצה להביא עמדה אחת, לזה אני מתנגד, כי אני גם לא עושה את זה בכיתה. 
התאוריות, אני מציג לסטודנטים ולסטודנטיות, יש את הגישה של פיטר סינגר, כשאני מציג את כל 

והנה תראו, אתיקה סביבתית הולכת נגד הגישה של פיטר סינגר. ותראו, אני חושב שצריך להציג 
מכלול של דעות והכיתה תחליט. אבל אם אתה תביא רק נציג של נח, אז אני אגיד רגע, נח באיזה 

ויות בעלי חיים? אז בבקשה תביא לכיתה מדען שמתנגד לזכויות בעלי חיים, גישה הם נוקטים? זכ
גישה אתית שמתנגדת להסתכל על הפרט, ויש כאלה גישות. אז אם אתה רוצה, תעביר להם קורס 
כמומ שמעבירים בבית ספר לרפואה ווטרינרית, סמסטר שלם שישמעו את כל הגישות. כי אני לא 

סטודנטים לא ידעו שיש גישות נגד הגישה הזאת, זאת הגישה שלי בעד להציג גישה אחת, ואז שה
 כשאני מלמד. 
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אני מקבל את הדברים שאתה אומר, אני מקבל את הצדדים שאתה אומר, ועל כל  עו"ד אהוד פלג:

ההצעה שלי היא לא שאת המשבצת של אתיקה שאתה מעביר יחליף נציג נח. לא, אתה תעביר, או 
 וזה לא, .  פה את נציג נח על תקן של נציג בעל החיים. מי שאתה תמנה, אני מבקש 

 מה הוא רוצה? הוא רוצה,  ד"ר יוסי קאליפא:

חברים, אתם המוסדות האלה, והחוקרים שיעברו את הקורסים האלה הולכים  עו"ד אהוד פלג:
לבצע את הניסוי לא בנציג דעה כזאת או בנציג דעה אחרת. בעל החיים לא מיוצג פה. נח מייצג את 

 בעל החיים.  

אני גם לא חושב דרך אגב שנח מייצג הכי טוב את בעל החיים, ואני מוכן, אני ד"ר עתניאל דרוד: 
שתביא לפה אנשים של נח, ואז נראה מה הם מציגים או לא. אני לא יודע אם הם מכירים את  מוכן

כל התאוריות כי אני למדתי את הגישות, ואני מלמד את הגישות. אולי יגיע מישהו מנח שאני אגיד 
תקשיבו, הוא מציג בצורה קלוקלת גישה מאוד מאוד חשובה. בבקשה, הנה טענת נגד. אז בגלל זה 

מתנגד, זה לא בגלל שאני מתנגד לנח, אני חושב שצריך להציג מכלול, אבל הקורסים האלה הם אני 
 לא סמסטר שלם כמו הקורס שאני מעביר. 

אני חושבת שיש ווטרינרים בקורסים שמציגים גם את הכול. זה תלוי מה  ד"ר דפנה ססלר:
 מעבירים. 

גיש שיכולה להיות פה התקדמות, לא כרגע, יש לי הצעה יעקב, הנושא, רגע, אני מר עו"ד אהוד פלג:
לא בזמן שנותר, אני רוצה לבקש את הדבר הבא, תאשר, זאת אומרת, תעלה להצבעה את הדבר 
הזה, אני אמנע אני כבר אומר, אבל אני מבקש שבסדר היום בישיבה הבאה יעלה הנושא הזה 

הבית שלנו לאור הדברים  העקרוני לאור הדברים שנשמעו פה. אנחנו בינתיים נעשה את השיעורי
שהושמעו פה. אנחנו נחפש את הדרך לגרום לכם לסמוך את ידכם על הנציג, גם אם זה לא פרסונלי, 
אבל על האופן שבו נקודת המבט של בעלי החיים תיוצג בקורסים האלה. אני עוד לא יודע לומר לך 

ה לא יתמסמס עוד פעם, שזה איך, אנחנו עוד רוצים לעבוד על זה. אבל אני מבקש כדי שהעניין הז
 יעלה על סדר היום בישיבה הבאה. 

 נראה ניתן לעתניאל את כל ההרצאות בארץ.  ד"ר דפנה ססלר:

אני כבר נותן מספיק הרצאות באוניברסיטה. רק שתדע שכן מעבירים את זה ד"ר עתניאל דרור: 
ם בעל חיים, אבל אני שם בבית ספר לרפואה ווטרינרית ואני מציג את כל העמדות שאתה קורא לה

מציג גם את כל העמדות מכל מיני זוויות, ואז הסטודנטים והסטודנטיות, כי אני נגד דרך אגב, יש 
בעד בעל חיים ונגד בעלי חיים. בקורסים אני מראה בדיוק כל מי שבעד, אין נציגות יחידה, ממש 

  אין, יש תאוריות שונות שיש ביניהן קונפליקט וכולם בעד בעלי חיים.

מה שאני מוכן לעשות, זה נקדיש, כמו שעכשיו.. רבע שעה, שוב רוצה לגמור את  פרופ' יעקב גופס:
התקנון, ולא נראה לי שנספיק בפעם הבאה שוב, זמן מסוים קצוב.. של ההצעה שלכם, ונדבר. גם 

ח אם זה חובה, כלומר, אנחנו נאלץ את הרופאים או שאנחנו נמליץ ויש פה רשימה ומי שרוצה שיק
 ויצלצל. 

זה הם יכולים לעשות היום ודורון כבר עשה את זה. אבל אנחנו לא רוצים, לא רגע,  עו"ד אהוד פלג:
המילה בכוח לא מתאימה פה לענין הזה. הגישה שאני מציג היא שמבלי לשמוע את נקודת המבט 

 הזאת כל תוכנית הכשרה חסרה. 

 ]מדברים יחד[ 

הזה, אני גישות מעולם התוכן, שאני רואה כאן, יש כאן שורה : לגבי הנושא הספיציפי גלי דוידסון
שכתוב שעתיים אקדמאיות, בנושאי אתיקה בניסויים בחיות מהכיוון של חוק צער בעלי חיים. אני 
אומרת, מכיוון של לא מי מעביר אלא מעולם התוכן, אני רואה שיש כאן שעתיים אקדמאיות 

וק צער בלי חיים. יהיה נחמד, אם החלטנו שבישיבה שעוברות בנושא אתיקה בניסויים בחיות, ח
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הבאה כן יהיה על זה דיון בקצרה, אם יוכל להיות במסגרת הזאת גם איזה שהוא פירוט על מה 

 מועבר בשעתיים האקדמאיות האלה, לפחות 

 אני מוכן...   פרופ' יעקב גופס:

אבל  זה בהשתלמות הזו, אמרתי את זה וחידדנו. זה בנוסף לקורס הבסיסי ששם  ד"ר דפנה ססלר:
האתיקה בא הכול יותר מורחב כמו שביקשנו. עכשיו אני אגיד לך גם את התשובה למה זה, על פי 

 החוק שלנו, שבזמנו היה גם אהוד, 

 תגיד לי על מה את עונה לי עכשיו כי מסכנים הם לא יודעים..  גלי דוידסון:

 למה צריך לעשות את הקורס הזה לחיות גדולות אם הווטרינר עושה את כל זה.  ד"ר דפנה ססלר:

 : לא, את החלק את הלא קורס, אלא את ההדגמה המעשית אנחנו מדברים כרגע. גלי דוידסון

אוקיי, אנחנו החלטנו כל פרוצדורה מעל ארנבת עושה הכול הווטרינר. ההרדמות,  ד"ר דפנה ססלר:
אבל במישור הטכני, זאת אומרת, את הרדמת את הכבש, צריך לעשות את הצנתר שנכנס  הדברים.

ללב, עושה את זה יותר טוב הרופא אבל היא מחויבת להיות שם. אנחנו בחוק שלנו לאותו רופא לא 
נותנים לגעת בחיה אם בלי שיעשה השתלמות. כי בבקשה שלו הוא גם ממלא ואומר לה את הבקשה 

היות שהוא יהיה חוקר ראשי, אין חוקר ראשי ללא הכשרה. ולכן, זו השתלמות  האתית, שיכול ל
 בנוסף לקורס הבסיסי, זאת אומרת, אנחנו חייבים אותו, 

בדיוק, אני לא חושב שפה בקורס המיוחד הזה יש מקום לנציגים. בקורס הבסיסי  פרופ' יעקב גופס:
 אולי כן, הקורס הבסיסי אולי כן. 

: לא היא ענתה לי עכשיו על סעיף אחר, היא ענתה לי עכשיו על הסעיף שלה. אני שאלתי גלי דוידסון
על סעיף ההדגמה שאני אשמח לדעת מה קורה בקורס, כלומר, למה אם הווטרינר הזה עושה בסופו 

למה הוא צריך את ההדגמה המעשית, את החלק הזה של ההדגמה המעשית של דבר את הפרוצדורה 
 אז קיבלתי את התשובה עכשיו. על זה היתה התשובה. של הארבע שעות, 

אז בוא נצביע בבקשה. מי בעד לאשר את הקורס? אוקיי, נמנעים? ונגד? אוקיי.  פרופ' יעקב גופס:
 נמנעו( 3נגד/  1בעד/  8)בסדר גמור. תודה רבה לכולם. 

 

 הישיבה ננעלה


