`שאלון והצהרה בנושא מדיניות החברה בתחום ניסויים בבעלי חיים
למילוי ולחתימה ע"י מנכ"ל החברה או בעל/ת סמכות חתימה בחברה
לשאלות ,אנא פנו אלינו בטל'  410-0146605או במייל shopping-guide@isav.org.il

 .Iשאלון
את השאלון הבא יש למלא בכתב יד ברור או בהקלדת מחשב ולשלוח בפקס ( ,)03-6359014דוא"ל או דואר
לכתובות הנ"ל .נא לסמן "כן" או "לא" בשאלות המתבקשות .תודה.
שם מלא של החברה (באנגלית ובעברית) __________________________________________ :
מספר הרישום של החברה ברשם החברות__________________________________________ :
כתובת__________________________________________________________________ :
כתובת למשלוח דואר (אם אחרת)_______________________________________________ _ :
כתובת אתר האינטרנט של החברה_______________________________________________ :
שם מנכ"ל/ית החברה________________________________________________________ :
תחומי עיסוק ושמות המותגים העיקריים ___________________________________________ _ :
______________________________________________ __________________________
בעלי השליטה בחברה (המחזיקים ב  54%ממניות החברה או יותר)________________________ _ :
________________________________________________________________________
חברות בנות (אם יש)________________________________________________________ :
האם החברה נרכשה על ידי חברה אחרת ,או שייכת לתאגיד? כן  /לא אם כן,
מי?______________________ ממתי? _______________
 .1האם החברה עורכת ניסויים בבעלי -חיים לבדיקת מוצריה המוגמרים? כן  /לא
האם החברה שוכרת שירותי חברה אחרת לשם כך? כן  /לא
 .2האם לחברה תאריך מוגדר שלאחריו לא נערכים ניסויים בבעלי -חיים לבדיקת חומרי הגלם והרכיבים של מוצריה
( ?(Fixed cut-off dateכן  /לא

אם כן ,מהו תאריך זה? _________________ (הבהרה :במידה שלחברה

מדיניות בדבר אי-עריכת ניסויים בבעלי חיים מאז ומעולם ,נא לכתוב "מאז הקמת החברה" ואת שנת ההקמה).
 .3האם מוצרי החברה כוללים שימוש ברכיבים מן החי? כן  /לא

(ר' אפשרות לפירוט בנספח).

לשם הבהרה ,רכיבים כאלה כוללים שימוש ישיר בבע"ח וגם עקיף בתוצריהם ,ובכל שלב שהוא בתהליך הפקת
המוצר .רכיבים אלה כוללים לדוגמה לנולין ,ג'לטין ,חָ ָלב ,ויטמין , D3שעוות דבורים ,דונג דבורים ,שיער בע"ח ,גליצרין
מהחי ,אלסטין ,דבש ,שומן בע"ח ,כרמין ,קולגן ,רטינול מהחי ,חומצה סטארית ,שמן מינק ,קרטין ,פלצנטה ,פרופוליס ,
AMBERGRIS, AMNIOTIC FLUID, CASTOREUM, CIVET, MUSK, L'CYSTEINE HYDROCHLORID ,
 SHELLAC, SPERM OIL, SPERMACETY WAX, TALLOW, WHEYוכיוצ"ב.

המשך

 .4האם מוצרי החברה ידידותיים לסביבה? כן  /לא

אם כן ,באיזה אופן (למשל :התפרקות החומרים,

שימוש במשאבים מקומיים ,שימוש במוצרי סחר הוגן ,רב פעמיות או החזקה בתווי תקן בנושא)?
______________________________________________________________________________
__ ____________________________________________________________________________
הערות_________________________________________________________________________ :
_____________ _______________________________________________________________

 .IIהצהרה
אני ,__________________ ,מספר ת"ז _____________ ,תפקיד בחברה ______________________,
מצהיר/ה בזאת כי:
 .5החברה לא עורכת ,מבצעת ,יוזמת ,מממנת ,או משתתפת בכל צורה בניסויים הנערכים בבעלי חיים כלשהם בארץ
או בחו"ל עבור מוצריה.
 .2החברה לא עורכת ,מבצעת ,יוזמת ,מממנת או משתתפת בכל צורה בניסויים הנערכים בבעלי חיים כלשהם בארץ
או בחו"ל עבור חומרי הגלם ,נוסחאות ורכיבים לאחר המועד המוגדר ( )Fixed cut off dateהבא_____________:
 .3רכישת חומרי גלם מספקים תיעשה אך ורק מספקים אשר אינם עורכים ,מבצעים ,יוזמים ,מממנים ,משתתפים או
קשורים בניסויים בבעלי חיים לאחר המועד המוגדר ( )Fixed cut off dateהנ"ל.
 .0בכל מקרה של שינוי באחד הסעיפים הקודמים תישלח הודעה בדואר רשום ל"אגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי
חיים" בפרק זמן שלא יעלה על  50ימי עבודה.
 . 5החברה אינה שייכת לחברה או לתאגיד הקשור בניסויים בבעלי חיים ,וגם אין לה חברות בת הקשורות בניסויים
אלו .בזאת נכללים עריכה ,יזימה ,מימון ,ביצוע או השתתפות בכל צורה שהיא בניסויים בבעלי חיים עבור המוצרים
המוגמרים או בחומרי גלם ,לאחר התאריך המוגדר ) (fix cut off dateהנ"ל שסיפקה החברה.
 . 6הנני מאשר/ת את נכונות הצהרה זו והשאלון הנלווה לה.
 .7הנני מורשה/מורשית חתימה בחברה וחתימתי מחייבת את החברה.
הערות_________________________________________________________________________:
________________
תאריך

__________________________________
חתימת המצהיר/ה וחותמת החברה

נספח :רשימת מותגים
כדי להקל על שיוך מוצרי החברה לשמה ,מומלץ לפרט ככל שניתן את שמות המותגים .כאן ניתן גם לציין האם הם
מכילים חומרים מן החי.

סוג המוצר

שמות המותגים

רכיבים מן החי (אם ישנם)

שמפו ,מייצבי ומרככי
שיער
צבעי שיער
תכשירי רחצה
מוצרים לטיפוח העור
סבונים
סכיני ותכשירי גילוח
מברשות שיניים
משחות שיניים
תכשירי איפור
תכשירים להסרת שיער
מסנני קרינה
דאודורנטים
מוצרי היגיינה נשית
בשמים
תכשירים לטיפוח
הציפורניים
המשך

סוג המוצר

שמות המותגים

שמנים ארומאטיים
מוצרים לתינוקות
תכשירי עיניים
תרופות הומיאופתיות
ויטמינים ותוספי תזונה
קונדומים ו חומרי סיכוך
מוצרים לניקוי ולהברקת
רצפות
מוצרים לניקוי ולהברקת
רהיטים
חומרים לניקוי כלים
חומרי ניקיון ביתיים
אחרים
מוצרים לניקוי מכוניות
מוצרים לבעלי חיים
צעצועים
אחרים ,נא לפרט:

תודה על שיתוף הפעולה !

רכיבים מן החי (אם ישנם)

