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תוכלו למצוא במידעון:
הודעות לחברים
הצעת חוק צער בעלי חיים
 – HealthDayTVקטעי וידאו לצפייה באינטרנט על החדשות
האחרונות בתחום הרפואה.
ידיעות מעולם המחקר – מקומי  +עולמי
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את
תשומת לבנו.
שלכם,

וועד הארגון
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הודעה לחברים
חברים נכבדים,
אנו עומדים להסדיר באופן אחיד את נושא החסויות למידעון
ולאתר של איל"ף.
אנא העבירו אלינו שמות של חברות אליהן נוכל לפנות בעניין
זה.
נודה מקרב לב לכל מי שיכול/ה לסייע לנו בכך.
בברכה,
חברי ועד איל"ף

הודעה נוספת  -אתר איל"ף
חברים שלום,
בימים אלה אנו משדרגים את מערכת ניהול
אתר איל"ף.
ראשית ,נשמח לקבל מכם תכנים /מאמרים/
המלצות /תמונות וכל דבר נוסף אשר,
לדעתכם ,יכול לתרום לאתר ולחברי איל"ף.
שנית ,הסברים לגבי המערכת החדשה
יועברו אליכם בימים הקרובים.
תודה וחג חירות שמח לכולם,
חברי ועד איל"ף
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הצעת חוק
הכנסת השמונה-עשרה
הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין
איתן כבל
ניצן הורוביץ
פ1122/22/
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור הרג בעלי חיים),
התש"ע–0202
הוספת סעיף 1ב

.2

תיקון סעיף 21

.1

בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד–( [1]12991להלן – החוק
העיקרי) ,אחרי סעיף 1א יבוא:
לא ימית אדם בעל חיים בכוונה תחילה אלא
1ב( .א)
"איסור המתה
בהתקיים אחד מאלה:
ההמתה הינה ברישיון או בהיתר על פי
()2
החוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו–[2]22911
(להלן – החוק להגנת חיית הבר);
בעל החיים אינו חיית בר כהגדרתה
()1
בחוק להגנת חיית הבר ,אם ההמתה דרושה
לצורך אחד מאלה:
חקלאות או מאכל;
(א)
(ב)

פעילות וטרינרית;

(ג)

המתה לצורכי חסד;

(ד)

הגנה עצמית;

המתה לצורכי ניסויים
(ה)
מדעיים;
מניעת נזק בריאותי או כלכלי;
(ו)
(ז)

מסיבות נוספות שיקבע השר.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל
(ב)
דין ,לרבות חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים),
התשנ"ד– ,[3]32991והחוק להגנת חיית הבר".
בסעיף  21לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב )2יבוא:
"(ב )1העובר על הוראות סעיף 1ב ,דינו – מאסר חמש שנים".

דברי הסבר

]1[1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .15
]2[2ס"ח התשט"ו ,עמ' .21
] 3[3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .192
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לאחרונה נפוצו מקרים מזעזעים של הרג כלבים ,חתולים ובעלי חיים חסרי ישע אחרים .כיום החוק
אוסר התעללות או פגיעה בבעלי חיים אך אין כל סעיף בחוק האוסר הרג מכוון של בעלי חיים .על מנת למגר
תופעה מזוויעה זו ולהרתיע מעשיית מעשים מסוג זה ,יש לקבוע איסור ברור ורף ענישה מחמיר נגד הרג
מכוון של בעלי חיים.
מוצע בזה לאסור על הרג בכוונה תחילה של כל חיית בית או משק באמצעות איסור על הרג כל חיה
שאינה חיית בר (אשר מוגדרת בחוק כחיה שאין טבעה לחיות במחיצתו של אדם וכוללת גם חיות כגון
חרקים ,מכרסמי שדה וכו') ,למעט במקרים של חקלאות או מאכל ,פעילות וטרינרית ,המתה לצורכי חסד,
הגנה עצמית מפני חיה תוקפת או מסוכנת ,המתה לצורכי ניסויים מדעיים שאינם מאושרים ,מניעת נזק
בריאותי או מניעת נזק כלכלי .כמו כן מוצע לקבוע עונש מאסר של חמש שנים על הרג מכוון מסוג זה ,ובכך
לקבוע רף ענישה מחמיר יותר מהעונש הקיים בחוק עבור התעללות בבעלי חיים (שלוש שנות מאסר).
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז
(פ.)22/2/22/
--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התש"ע – 21./.21
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HealthDay TV

ב HealthDayTV -תוכלו לצפות בכתבות הסוקרות
את החדשות האחרונות בתחום הרפואה,
אשר התפרסמו לאחרונה בכתבי עת רפואיים
והוצגו בכנסים רפואיים שונים ברחבי העולם.
לחצו כאן לכניסה לאתר וצפייה בקטעי הוידאו

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
תקווה לחולי סוכרת :לא יהיה צורך בקטיעת רגליים
במחקר שמתפרסם בכתב העת European Journal of Vascular
and Endovascular Surgeryחושפים ד"ר בריטה הרדי מביה"ס
לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב ועמיתיה מנגנון שיקום
רקמת כלי הדם הקטנים ברגל שנסתמה כתוצאה מאי ספיקת הדם
בגלל הסוכרת
לכתבה – לחץ כאן
גן אבוד אחד מוביל לגף שלמה אחת?
מחקר חדש חושף כיצד מסוגלים עכברים מזן מסוים להצמיח מחדש את גפיהם .האם בעתיד
נוכל להשלים חלקי גוף חסרים?
לכתבה – לחץ כאן
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"הריון משקם את יכולת התחדשות התאים והרקמות בעכברים
מבוגרים"
פריצת דרך תפיסתית – זיהוי והפעלה נאותה של מנגנון רפוי
הרקמות בהריון עשויים לסייע למטופלים אשר אינם בהכרח נשים
בהריון.
לכתבה – לחץ כאן
מי נופלת ב 02%-עקב השעיית ניסוי בחיסון לסרטן?
התשובה  -מניית קבוצת הביוטק  .ONTYשותפתה ,Merck KGaA ,השעתה את הניסוי
המשותף שלהן לחיסון נגד סרטן  - Stimuvax -בשל בעיות בטיחות פוטנציאליות .נשיא
ומנכ"ל  ONTYמסר כי "לבטיחות הפציינטים יש חשיבות עליונה לחברה שלנו ולמרק"
לכתבה – לחץ כאן
אטרופין אאוט? פרוטליקס בניסוי קליני לטיפול בפגיעות מגז עצבים
חברת הביומד הודיעה היום על תחילת ניסוי קליני בבני אדם בחלבון ה ,PRX-105-המיועד
לשימוש צבאי במקרים של פגיעה מגז עצבים
לכתבה – לחץ כאן
שורת הרווח :החלום של בריינסוויי עוד רחוק מלהתגשם
בריינסוויי ,כמו חברותיה למדד הביומד ,מוכרת למשקיעים הבטחה שמימושה רחוק ,אם
בכלל .אינדיקציה רצינית לפוטנציאל הטיפול שפיתחה נגד הפרעות בתפקוד המוח תתקבל
רק ב־1122
לכתבה – לחץ כאן
בלעדי ל"כלכליסט"  -אינסוליין רוכבת על גל הביומד :תגייס 02
מיליון שקל לפי שווי של  02מיליון שקל
החברה שמפתחת מכשור לטיפול בסוכרת תשתמש בכסף להשלמת
אישורים מה FDA-וכניסה אגרסיבית למדינה אחת או שתיים .המנכ"ל
רון נגר" :המוצר בשל לתחילת מכירה"
לכתבה – לחץ כאן
כן פייט מתרחבת בתחום רפואת עיניים :רשמה פטנט לטיפול באובאיטיס
פנינה פישמן" :הפטנט בשיתוף הפעולה הייחודי עם ה– NIHמאפשר לנו לעבות את
הפיתוחים העתידיים"
לכתבה – לחץ כאן
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קופת המזומנים תפחה :ביונדווקס הכניסה לקופה כ 2.0-מיליון ש' ממסחר עצמי
באופציות
זאת בעקבות הנפקה שביצעה בסוף  .1112בשנה החולפת הפסידה החברה  6.4מיליון
שקלים ,רובם על הוצאות מו"פ
לכתבה – לחץ כאן
סביינט מגישה שוב את בקשת אישור המוצר לשיגדון לFDA-
הבקשה כוללת נתונים נוספים לגבי תהליך הייצור שביקשה ה FDA-וכן עדכון מידע על
בטיחות ,לאחר שמספר חולים שהשתתפו בניסוי שלב  IIIשל המוצר סבלו מתסמינים
קרדיולוגיים
לכתבה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
ילד בריטי  -מושתל תאי הגזע הראשון בעולם
רופאים הזריקו תאי גזע לקנה נשימה שנתרם מאיש מת והשתילו אותו בהצלחה בילד.
התקווה :הדבר ישמש בסיס ל"חלקי חילוף" של איברים
לכתבה – לחץ כאן
החיסון המעופף החדש למלריה – יתושים
מדענים פיתחו זן מיוחד של יתושים שלא רק שלא ידביק במלריה אלא שאף יכיל חיסון
למלריה .האנופלס הופך לחיסון מעופף...
לכתבה – לחץ כאן
למה לא כדאי לעשות את זה בשלישיות?
מחקר חדש מגלה :לידת שלישיות נמצאת במגמת עלייה ,אפילו אם מסירים מהמשוואה
טיפולי הפרייה .בנוסף ,אחוזי התמותה גבוהים פי עשרה מלידה של ילד יחיד
לכתבה – לחץ כאן
ניסוי רפואי מוכיח טיפול מבטיח לאפילפסיה
במסגרת ניסוי בגירוי המוח על-ידי אלקטרודות  -אצל  62%מהמשתתפים נראתה ירידה
במספר ההתקפים לאחר  13חודשים
לכתבה – לחץ כאן
מקור הראיה לפני  022מיליון שנים
גן האחראי לכניסה ויציאה של יונים אל ומעצב הראיה אצל בני אדם הוא גם האחראי על
קליטת האור בהידרות ,יצורים המתקיימים מזה  411מיליון שנה
לכתבה – לחץ כאן
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Lord Drayson: Winning the war on animal testing
Lord Drayson, the Science Minister, talks to Richard Gray about the clear shift
in public understanding of the need for animal testing.
לכתבה – לחץ כאן

יש גם לכם מה להגיד?
זה המקום להזכיר כי:
 .2נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי
שהנושא קרוב אל ליבו .תכנים ,חידושים ומידע יתקבלו
בברכה.
 .1לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים
המבקשים לפרסם מודעות באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף
בפני חברי האיגוד ותומכיו.
אתם מוזמנים לבקר באתר איל"ף
ליצירת קשר עם אופיר שפיגל ,דובר איל"ף:
טל | 22-0555252 :פקסwww.ofirpr.co.il | ofir@ofirpr.co.il | 222-0555505 :
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