 )1משולחן הוועד
חברים נכבדים.
אנו שמחים להעביר אליכם את המידעון הרביעי של ארגוננו לשנה זו.
גם במידעון זה חדשות טובות מישראל :חברת הביו-רפואה הישראלית ,פלוריסטם ,קיבלה אישור
 FDAלהתחלת ניסויים קליניים בתאי גזע שהופקו מהשלייה לטיפול בטרשת עורקים בגפיים
התחתונות .ניסוי זה הוא הראשון מסוגו בעולם שעושה שימוש בתאי גזע שהופקו מהשלייה,
ושגודלו בטכנולוגיה ייחודית של החברה ,שפותחה במקור במכון וייצמן.
הודעה מאת מיקי הרלב ,מזכיר איל"ף:
חברים יקרים שלום רב,
על מנת שנוכל לשלוח אליכם עדכונים וליצור עמכם קשר ,בעת הצורך ,חשוב שתשלחו
אלינו פרטים מלאים אודותיכם :שם פרטי ושם משפחה ,טלפונים ,כתובת למשלוח דואר
וכתובות אימייל מעודכנות.
את הפרטים יש לשלוח למיילmickeyha@savion.huji.ac.il :
אתם מוזמנים להפיץ את המידעונים הנשלחים אליכם לאנשים נוספים המעוניינים
להיות חברי איל"ף וכן לחברים שנפלה טעות בפרטיהם ואינם מקבלים את המידעונים
או את העיתון "."LABORATORY ANIMALS
בברכה,
מיקי.

אנו מודים שוב לאלה מכם שהגיבו והעלו הצעות בעקבות המידעונים הקודמים .כל התגובות
נלקחות לתשומת ליבנו ומטופלות בהתאם .בכל שאלה הערה או הצעה נשמח אם תפנו אלינו
ותסבו את תשומת לבנו בכתובת.ofir@ofirpr.co.il :
שלכם.
וועד הארגון.

2) The 2009 TurnKey Conference 2009:
 יעניק לכם מידע שימושי על הטכנולוגיות המתקדמות, ארה"ב, הנערך בטקסס,כנס זה
. השיבוץ והציוד הנדרשים לבנייתה או חידושה של מעבדת חיות,ביותר בתחום הבנייה

The 2009 TurnKey Conference will be held in San Antonio, TX at the Hyatt
Regency San Antonio Hotel, April 14-15, 2009.

The 2009 TurnKey Conference, presented by ALN® Magazine, and ALN
EuropeTM focuses on all aspects of building or renovating a laboratory animal
facility. This annual conference delivers useful information on the latest
technology and trends in facility construction, renovation, and equipment.
AAALAC International Senior Director Jim Swearengen will be presenting at the
meeting.
TurnKey 2009 is two days of cutting-edge presentations, courses, and
exhibitions... in one "can't miss" event! A full roster of speakers - all experts in
their fields - provides you with the facts you need to make informed decisions
every step of the way.
For

more

information

and

to

register

please

go

http://www.turnkeyconference.com

The TurnKey Conference is sponsored by: Tecniplast, the ATA, and Allentown

to:

 )3ניסויים בבעלי חיים:
אתר  :Animal Researchתרומתם של מחקרים בבעלי חיים למדע
http://www.animalresearch.info/en/home
סיפורה של ג'ן :סיפור מחמם לב על מדענית חולת סרטן השד ומלחמתה למען מציאת
מרפא באמצעות ניסויים בבעלי חיים
http://www.youtube.com/watch?v=NT4lLIDsjGA

זהירות – עובדי מעבדה חדשים! חוקר של האגודה ההומאנית האמריקנית חדר למעבדות
הקופים של מכון "ניו איבריה" בלואיזיאנה ותיעד את המתרחש.
" כך מתעללים בקופים במעבדות" .Ynet
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3681969,00.html

חברת פלוריסטם קיבלה אישור  FDAלהתחלת ניסויים קליניים בתאי גזע שהופקו מהשלייה,
לטיפול בטרשת עורקים בגפיים התחתונות .ניסוי זה הוא הראשון מסוגו בעולם שעושה
שימוש בתאי גזע שהופקו מהשלייה ,ושגודלו בטכנולוגיה ייחודית של החברה ,שפותחה
במקור במכון וייצמן ובטכניון
http://www.globes.co.il/news/docView.aspx?did=1000430231&fid=2973

למה אנחנו מתהפכים בזמן השינה – גילויים מתוך מחקרים שנעשו בבעלי חיים מצביעים על
תפקידיה הרבים של השינה.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3629940,00.html

נמשך החיפוש אחר תרכיב החיסון לאיידס :כישלונות חוזרים ונשנים בפיתוח תרכיב חיסון
נגד איידס שלחו את החוקרים בחזרה אל מעבדות המחקר:
/http://www.hayadan.org.il/wp/looking-for-aids-vaccine-0003093

נשיא ארה"ב ברק אובמה ביטל האיסור על מימון מחקר תאי גזע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3683699,00.html
ה FBI-חוקר את הצתת רכבו של חוקר באוניברסיטת  UCLAבלוס אנג'לס
http://news.hebrewnews.com/node/13631

זה המקום להזכיר כי:
 .1נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו .תכנים,
חידושים ומידע יתקבלו בברכה.
 .2אתם מוזמנים חברים ומתעניינים נוספים להירשם למידעון (לניוזלטר) ,לאתר וכמובן לאיגוד.
 .3לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים המבקשים לפרסם מודעות באתר
ובניוזלטר ובכך להיחשף בפני חברי האיגוד ותומכיו.
 .4חברי האגוד שטרם שילמו את דמי החבר לשנת  2009מתבקשים לפנות בדחיפות לגזבר
אודי וילנץ –  Udi.Willenz@sheba.health.gov.ilולהסדיר את התשלום.

אופיר שפיגל – דובר אילף ofir@ofirpr.co.il – 94-0535939

