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  הועדה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים :נוהל
------------------------------------------------------------------------------  

  הוועדההרכב   -נספחים: נספח א' 
  03-000-הפנייה: נוהל וועדות כללי

  " עבודה מחקרית עם מחוללי מחלות" 14-009הפנייה : נוהל 

----------------------------------------------------------------------------  
   :כללי  .1

להטיל פיקוח והגבלות על מחקר בגורמים מחוללי מחלות מסוכנים (המתאפיינים בסיכון מתוך כוונה 
גבוה לבריאות הציבור, עקב יכולת הדבקה גבוהה או עקב היותם קטלניים) העלולים לשמש כנשק 

הכנסת את "החוק להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט,  ישרהא ביולוגי.
   מצורף לנוהל זה. ".העתקו של חוק זה (המכונה להלן, "החוק")2008

  
) prionsמטיל על עורך מחקר במחוללי מחלות ביולוגיים (חיידקים, נגיפים, פטריות, פריונים ( החוק

חובה לקבל היתר  , והמנויים בתוספת לחוק,למחלות באדם שלהם, העלולים לגרוםורעלנים או רכיבים 
האוניברסיטה מינתה, על פי הנדרש בחוק, ועדה מוסדית לאישור מחקרים הנהלת לביצוע המחקר. 

   .במחוללי מחלות ביולוגיים
  

  :מטרה  .2
  נוהל זה לקבוע תפקידי הועדה, סמכויותיה ובעלי התפקידים בה.מטרת          

  : הגדרות .  3
  

   .2008-חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, תשס"ט-החוק  3.1
  

         ורעלנים או מרכיבים   )Prionsחיידקים, נגיפים פטריות, פריונים ( -מחוללי מחלות ביולוגיים  3.2
   ., ומנויים בתוספת לחוקשלהם העלולים לגרום מחלות באדם       

  
  הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא הסמיכו לעניין זה.המנהל הכללי של משרד  -מנהל  3.3

  
  אדם אשר הוסמך ע"י המנהל מקרב עובדי משרדו, לשם פיקוח על יישום  -מפקח  3.4

  הוראות החוק  ועל עמידה בכללים. המפקח יקבל הכשרה מתאימה ומינויו מאושר ע"י                        
  ראל.משטרת יש                         

  

   הוועדה המייעצת לשר הבריאות ומפקחת על  -המועצה למחקר במחוללי מחלות ביולוגיים -מועצה   3.5

   יישום הוראות החוק ועל עמידה בכללים של הוועדות המוסדיות.                

או בא במגע עם  ביולוגיים  בנוהל זה כל מי שפועל במעבדה שבה חומרים מחוללי מחלות - עובד    3.6
  ים אלו חומר

 לרבות:  חוקר, מנהל מעבדה, עובדי מעבדה וסטודנטים   

 אחראי למחקר / חוקר בכיר, המנהל מחקר שבו נעשה שימוש במחוללי מחלות ביולוגיים.  - וקרח  3.7
  

   :תוכן הנוהל. 4
  

  תפקידי הועדה: 4.1
(תוך היוועצות במומחים מדעיים רלוונטיים, במחלקת הבטיחות ובמחלקת הביטחון)  בחינה 4.1.1

ובתנאים ובהתאם להוראות החוק , (בהתאם לשיקול דעתה ומתן אישורבקשות של חוקרים 
  על כך למשרד הבריאות.ודיווח  ,שתקבע), להחזיק במחוללי מחלות ו/או לבצע בהם מחקר

 על מחקרים שאושרו. פיקוח 4.1.2
 על קיום החוק במוסד.פיקוח  4.1.3
 כגון:בחוק  ככל שיהיושינויים ל בהתאם כללי האוניברסיטה הרלוונטיים,  שלמעת לעת  עדכון 4.1.4

  .השמטת/ הוספת מחוללים            
  





  גוריון  בנגב             -טת בן אוניברסי
  תאריך פרסום                        מס' הנוהל                                                                                                         

  נהלי האוניברסיטה 
  010-03                       1120            נובמבר                                     3דף מס'                                                         

         בתשע"            חשון                                     3מתוך                                             
                                                                              

---------------------------------------------------------------------------  
  להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגייםהועדה הרכב נספח א': 

---------------------------------------------------------------------------  
  
 פרופ' דוד גרינברג -יו"ר הוועדה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים  .א
  חברים-קרוביולוגיה/מחלות זיהומיות/ביוטכנולוגיהיחוקרים בכירים  מתחום המ 2  .ב
  משקיף-נציג מחלקת בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה  .ג
  משקיף-נציג מחלקת הביטחון  .ד
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