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  לכבוד            
  ר ועדות מוסדיות לטיפול ושימוש בבעלי חיים "יו   

  
  ,שלום רב

  בקשות לעריכת ניסוי בבעלי חיים - מחקר התקציר  –הנחיות :  הנדון

  .ים שמתגלים במילוי שדה תקציר המחקר להלן הנחיות כלליותילאור קש  
  .עדה המוסדית לטיפול ושימוש בבע״חויצוי מידע זה לכלל החוקרים במוסד ולחברי הואנא הפ  

  חקר מההנחיות למילוי תקציר   

  'תקציר המחקר ומטרת השימוש בבע״ח במחקר' –בטופס הבקשה . 3. 1. סעיף ה
    .מילים 300התקציר יוגבל ל   
  .התקציר ימולא בשפה האנגלית  
  .הופעתןורטו להלן ובסדר התקציר יענה על חמש נקודות שיפ  
  .מה הנושא אותו אתם חוקרים. א  
   .מה ידוע על הנושא. ב  
  .מה השאלה הספציפית שתחקר במחקר זה כולל הרציונל המדעי. ג  
  .מה השימוש המוצע בבע״ח לצורך מענה על השאלה והצדקה. ד  
    .תועלת חזויה מתוצאות המחקר. ה  

  .תוצאות רלוונטיות קודמות יש לפרט, אם מדובר במחקר המשך: הערה*  
 .לנושא  בהתאם להנחיות קודמות  יש לכלול בתקציר את זהות המזמין ',אם מדובר במחקר לגוף צד ג: הערה*  

כשור רפואי ואו באותו חומר כל עוד הבקשה עוסקת באותו מ', צד גגוף במידה והמחקר הינו מחקר עבור : הבהרה*
בוצע במוסד המחקר הקודם ח וגם אם "גם אם הוחלף מודל בע, מחקר המשךהיא תחשב כ) או נגזרת שלו(נבדק 

  . מאושר אחר בישראל

  'נמק את סיבת השימוש בבע״ח לצורך המחקר' –בטופס הבקשה . 4. 1. סעיף ה  
   .שדה זה משמש תקציר לאדם לא מקצועי  
  .מילים 150התקציר יוגבל ל   
  .התקציר ימולא בשפה העברית  
  .ך לכלול מידע שאתם חושבים שעשוי לפגוע בסודות מקצועיים שלכםתקציר זה לא צרי  
    .על המגיש לחשוב ששדה זה צריך להיות כתוב בצורה שתהא גלויה לציבור הרחב  

  .תקציר שלא יענה על נקודות אלו אינו תקין ויש להחזיר את הבקשה לחוקר  
   .מידי  תוקף   

  ,אנו עומדים לרשותך

  ,בברכה    
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