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לכבוד:
ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו

הנדון :סכנה לעתיד המחקר המדעי והביו-רפואי בישראל
אנו החתומים מטה ,נשיאי אוניברסיטאות וחתני פרס נובל ,פונים אליך בפנייה חריגה ,זאת מתוך
דאגה וחשש לעתיד המחקר המדעי בכלל והביו-רפואי בפרט בישראל.
ייאמר מייד :אין בפנייתנו זו בקשה לתוספת תקציבית .עד היום ,למרות המחסור התמידי במשאבים
ועל אף הפיתויים שמציעים מוסדות אקדמיים מעבר לים ,הצליחה מדינת ישראל  -באמצעות מוסדות
המחקר האקדמיים  -לעמוד בחזית העולמית של המחקר המדעי וביו-רפואי.
מחקרים שנעשו ונעשים בישראל ,סייעו לפריצות דרך משמעותיות לקיום הידע המדעי בכלל והידע
הרפואי בפרט וחלקם הביאו לפיתוחם של תרופות וטיפולים לשורה ארוכה של מחלות קשות וסופניות
ולהצלת חיי אדם ,בהן מחלת הפרקינסון ,סוגי סרטן שונים ,אלצהיימר ,עיוורון ,סכיזופרניה ורבות
אחרות .פיתוחים אלה הצילו או שיפרו את חייהם של מיליארדי בני אדם בכל העולם ,והרימו את
קרנה של מדינת ישראל בעולם.
לאחרונה אנו נתקלים חדשות לבקרים בניסיונות לסכל את פעילותם של גופי המחקר האקדמי
הנעזרים לצורך מחקריהם בבעלי חיים ,בין היתר בדרך של יוזמות חקיקה שונות  -חלקן של גורמי
מיעוט המתנגדים באופן גורף לכל שימוש בבעלי חיים  -אשר עלולות לגרום סכנה אמיתית להמשך
קיומו של המחקר המדעי והביו-רפואי בישראל .מגבלות אלו כבר גורמות לפגיעה קשה ביכולתה של
האקדמיה לקיים מחקר מתקדם ,שהינו חיוני להעמקת הידע המדעי ולשיפור איכות חייהם והצלת
חייהם של מיליארדי בני אדם ועלולות להוריד לטמיון שנים של מחקר ומצוינות אקדמית.
ניסויים בבעלי חיים מתבצעים בישראל בהתאם לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד -
 ,4991בהיתר מלא ובפיקוח ,וזאת רק במקרים בהם אין חלופה אחרת ותוך בקרה יסודית .ניסויים
אלה הכרחיים להצלת חיי אדם ולכן הם חייבים להתקיים.
א נו מבקשים להתריע בפניך על איום וסכנה ממשיים למחקר המדעי בישראל ומבקשים כי ממשלת
ישראל בראשותך תשים לנגד עיניה את המצוינות המדעית כאינטרס לאומי עליון ותבחן כל יוזמת
חקיקה אשר יש לה השלכה ישירה או עקיפה על המחקר המדעי בבעלי חיים בזהירות המתבקשת ,תוך
היוועצות עם גורמים מקצועיים מומחים לנושא ,על מנת לאפשר תנאים נאותים לקיומו של מחקר
מדעי בישראל ,העומד בחזית הקהילייה המדעית הבינלאומית.

בברכה,

____________________
פרופ' מנחם בן ששון
נשיא האוניברסיטה העברית
ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

______________________________
פרופ' אהרן צ'חנובר – חתן פרס נובל בכימיה

_______________
פרופ' דניאל זייפמן
נשיא מכון ויצמן למדע

_______________________________
פרופ' עדה יונת – כלת פרס נובל בכימיה

___________
פרופ' פרץ לביא
נשיא הטכניון

_________________________________
פרופ' אברהם הרשקו – חתן פרס נובל בכימיה

_____________
פרופ' יוסף קלפטר
נשיא אוניברסיטת תל-אביב

__________________________________
פרופ' מיכאל לויט – חתן פרס נובל בכימיה

______________
פרופ' רבקה כרמי
נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון

_________________________________
פרופ' אריה ורשל  -חתן פרס נובל בכימיה

__________________
פרופ' דניאל הרשקוביץ
נשיא אוניברסיטת בר-אילן

_________________________________
פרופ' דן שכטמן – חתן פרס נובל בכימיה

______________________
עמוס שפירא
נשיא אוניברסיטת חיפה

__________________
פרופ' קובי מצר
נשיא האוניברסיטה הפתוחה
העתק :שר החינוך ,הרב שי פירון
שר המדע ,יעקב פרי
שרת הבריאות ,יעל גרמן
שר החקלאות ,יאיר שמיר
השר להגנת הסביבה ,עמיר פרץ
שרת המשפטים ,ציפי לבני

_________________________________
פרופ' רוג'ר ד .קורנברג – חתן פרס נובל בכימיה

