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 לכבוד
 הפקולטה למדעי החיים –פרופ' גל ידיד 

 המחלקה למדעי המחשב – פרופ' יהונתן אומן
 הפקולטה לרפואה – ד"ר מרים בנטואיץ'
 המחלקה לקרימינולוגיה –פרופ' יוסף גליקסון 

 המחלקה למוזיקה –ד"ר אילת דסה 
 ביה"ס למינהל עסקים –ד"ר צבי יוסמן 
 הפקולטה למדעי החיים –ד"ר בני מוטרו 

 מרכז המוח –ד"ר רועי סלומון 
 לחינוך בית הספר –ד"ר סיגל עדן 

 ביה"ס לעבודה סוציאלית –פרופ' יונתן רבינוביץ' 
 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה –ד"ר דוד רייר 

 לפילוסופיההמחלקה  –ד"ר אפרת רם טיקטין 
 החוג המשולב למדעי החברה –פרופ' עמית שרירא 

 כ  א  ן
 
 

 שלום רב,
 

 .פ"תשלהודיעכם כי נבחרתם כחברים בוועדת האתיקה בשנה"ל  מתכבדת אני
 

 כהן כיו"ר הוועדה.י גל ידידפרופ' 
 

 מצ"ב ההרכב המלא של הוועדה.
 הוועדה, כפי שנקבעו בנהלי העבודה של ועדות הסנט.כמו כן, מצ"ב פירוט תפקידי 

 
 הצלחה בעבודת הוועדה ומודה לכם מראש על שיתוף הפעולה. לכם מאחלתאני 

 
 

 ,בתודה ובברכה 

 
 מרים פאוסטפרופ'  

 רקטור 
 

 הרב שלמה שפר, רב הקמפוס :העתקים
 פרופ' דוד הד, בודק חוץ, האוניברסיטה העברית 
 רשות המחקרמר אלון נוסבאום,  
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 ועדת אתיקה

 
 מדעי החיים - פרופ' גל ידיד יו"ר:

   
 (ותתיות/המחלקטיבייושבי ראש ועדות האתיקה הפקולטכ בתוקף תפקידם) חברים:

 מדעי המחשב - פרופ' יהונתן אומן 
 רפואה - ד"ר מרים בנטואיץ 
 קרימינולוגיה - פרופ' יוסף גליקסון 
 מוזיקה - ד"ר אילת דסה 
 מינהל עסקים - ד"ר צבי יוסמן 
 מדעי החיים - ד"ר בני מוטרו 
 מרכז המוח - ד"ר רועי סלומון 
 חינוך - ד"ר סיגל עדן 
 משפטים - פרופ' יובל פלדמן 
 עבודה סוציאלית - פרופ' יונתן רבינוביץ' 
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ד"ר דוד רייר 
 פילוסופיה - ד"ר אפרת רם טיקטין 
 משולב מדעי החברה - פרופ' עמית שרירא 
   
 רב הקמפוס - הרב שלמה שפר 
 בודק חוץ -האוניברסיטה העברית  - פרופ' דוד הד 
 מרכז הוועדה -רשות המחקר  - מר אלון נוסבאום 
 
 
 

 תפקידי הוועדה
 

 :כללי
 באוניברסיטה.לשמש גוף מבקר בתחום ניסויים בבעלי חיים הנעשים במסגרת מחקרים 

 

 לנסח ולעדכן קוד אתי לניסויים בבעלי חיים שמבוצעים במסגרת מחקרים באוניברסיטה. .1
לאשר הצעות מחקר ומחקרים שנעשים בהם ניסויים בבעלי חיים, בהתאם לכללי הקוד  .2

 האתי.

 


