משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע אפריל .1122

במידעון זה תוכלו למצוא:
 חדש ! לוח מודעות.
 קול קורא :הודעה מיו"ר איל"ף ,ד"ר רונה שופטי.
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע על הכנס השלישי של  iclasהמזרח התיכון
 מידע על מגזין .LAL
 מידע על קורס שיתקיים ב ,30-3/53/50311-מילן ,איטליה.
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 טור מעניין
 ביוטכנולוגיה
 כתבות בנושא מחלת הסרטן.
 ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 חדש! ידיעות בנושא שוק ההון
 חדשות רלוונטיות מאתר "."Understanding Animal Research
 – HealthDayTV קטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על
החדשות האחרונות בתחום הרפואה
 חדש! פרסום דרך איל"ף  +הצגת נותני החסות.
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את תשומת
לבנו.
שלכם,
וועד הארגון
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אנו משתתפים בצערו של חבר הוועד
אמיר רוזנר במות
אמו
מי ייתן ולא תדע עוד צער,
חברי איל"ף

חדש באתר איל"ף  -לוח מודעות
חברים שלום רב,
במסגרת התייעלות ונגישות החברים
לאתר איל"ף והפיכתו למרכז מידע,
הוספנו באתר קטגוריה חדשה בשם "לוח
מודעות".
בלוח המודעות תוכלו לקנות או למכור
ציוד ,להשאיר פרטים ליצירת קשר
בנושאים הרלוונטיים אליכם ,לחפש עוזרי
מחקר ואף שיתופי פעולה עם גורמים
שונים.
בכדי להוסיף 5להסיר הודעות כל שעליכם
לעשות הוא לשלוח מייל לכתובת
 mariana@ofirpr.co.ilעם בקשתכם.
היות ולוח המודעות פתוח לחברי איל"ף בלבד ,אנו מבקשים מכל מי שטרם קיבל שם וסיסמא
לכניסה למערכת ,לשלוח למייל ל mariana@ofirpr.co.il -שם  +שם משפחה ,טלפונים
ליצירת קשר וכתובת דוא"ל.
תודה,
ועד איל"ף
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קול קורא :הודעה מיו"ר איל"ף ,ד"ר רונה שופטי
חברי איל"ף שלום רב,
אנו ממשיכים לקבץ את שמות של מועמדים מקרב חברינו לכהן כיו"ר וחברי וועד אילף,
וקוראים לכם לשלוח אלינו המלצות על עמיתים וחוקרים המתאימים לתפקיד .נשמח באם
תוכלו לשלוח למייל rona@cc.technion.ac.il :את שמות המועמדים עליהם אתם ממליצים.
בהמשך נבקש מאותם מועמדים לשלוח קורות חיים ,במידה ויהיו מעוניינים לכהן בתפקידי
הניהול השונים .חברי העמותה ששלמו את דמי החבר יהיו זכאים לבחור מבין המועמדים את
הוועד והיו"ר החדשים.
בסופו של תהליך ,נפרסם את שמות הנבחרים החדשים באמצעות מידעון איל"ף.
תודה על שיתוף הפעולה,
ד"ר רונה שופטי ,יו"ר איל"ף

לרשום לרשום
אנו שמחים להזמינכם לכנס הבינ"ל
ILAF-ESLAV-ECLAM 2011
שיתקיים בירושלים ,ב.10-1191/91122-
אנו צופים ומקווים לנוכחות ישראלית ובינלאומית ערה
ומבקשים להזכיר לכולם את החשיבות בהגשת הצעות לפוסטרים והרצאות בכנס .הגשת
האבסטרקטים אפשרית דרך אתר הכנס .דר' טוביה וינר עורך העיתון "רפואה וטרינרית" כבר
הביע את נכונותו לפרסם כל הרצאה ופוסטר שיופיעו בכנס.
בנוסף לכך ,יזכו הפוסטר וההרצאה הטובים ביותר בפרס אישי של  011יורו
מטעם  ESLAVו ECLAM -
פרטים נוספים אודות כנס בינלאומי זה ניתן למצוא כבר עתה באתר הכנס
לאתר הכנס – לחצו כאן.
ההרשמה המוקדמת לכנס נסגרת ב  1/51מהרו להרשם
המעוניינים להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,מוזנים לפנות ליו"ר הועדה המדעית
של הכנס – פרופ' אלון הרמלין Alon.Harmelin@weizmann.ac.il -
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הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  0311יתקיים הכנס הבינלאומי של ESLAV-
 ECLAM-ILAFבירושלים.
נשמח אם תוכלו לעזור לנו לפנות לחברות המספקות מוצרים,
שירותים ,ציוד וחיות מעבדה למתן חסות לכנס והשתתפות בתערוכה
שתתקיים במהלכו.
אנא הפיצו את המכתב המצורף לספקים של בתי החיות איתם אתם
עובדים.
בברכה,
ד"ר עמיר רוזנר rosneramir@gmail.com -
ד"ר רוני קלמן ronyk@huji.ac.il -

למכתב – לחצו כאן (לחיצה למעבר לקישור)CTRL + :

כנס

הכנס ה -שלישי של  iclasהמזרח התיכון והעצרת הכללית ה  20של  iclasייערך בין
התאריכים  21-20ליוני באיסטנבול תורכיה
לפרטים נוספים לחצו כאן
לאתר  iclasלחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 0332-
 ,0313החלו לקבל בימים אלה את המגזין המקצועי  LALבחינם.
במידה ואינכם מקבלים אותו ,אנא פנו לגזברית איל"ף ,ד"ר דנה לוין
אשכנזי ,במיילdanala@tx.technion.ac.il :
לידיעתכם  -חברים אשר לא שלמו ,הוסרו מהרשימה.
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קורס
CLEANSING AND DECONTAMINATION: BEST PRACTICES IN WASHING,
DISINFECTION AND STERILIZATION IN THE LABORATORY ANIMAL
FACILITY
 ,1-091091122מילן ,איטליה

הקורס נועד להציג למשתתף דרכים מיטביות לשמירה על סטריליזציה במעבדות בעלי חיים.
לדף האינטרנט של הקורס – לחצו כאן
לאתר  – Fondazione Guido Bernardiniלחצו כאן

הסרטון הנבחר למידעון זה
בסרטון מוצג רובוט שנשלט על ידי רקמות חיות
ממוחה של חולדה ,מה שהופך אותו לסייבורג
הראשון בעולם
לצפייה בקטע וידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

טור מעניין
משפחת תרופות שכזאת
לפי מחקר ישראלי חדש ,התרופות הפופולריות להורדת כולסטרול ממשפחת הסטטינים
מסייעות למניעת סרטן הערמונית .מצד אחר ,יעילותן במניעה של מחלות לב מוטלת בספק
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ביוטכנולוגיה
פיתוח חדש :פרות מפיקות חלב אם
מדענים סינים יצרו באמצעות טכנולוגיית שיבוט עדר
פרות שמפיקות חלב בעל מאפיינים אנושיים .בקרוב על
מדפי הסופרמרקט הקרוב לבית?
לכתבה המלאה – לחצו כאן

/

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
נמצא טיפול מוכוון נגד צורה נדירה של סרטן התוקף ילדים
באמצעות "הסחת דעת" של חלבוני סרטן מן הפעילות הרגילה שלהם ,חוקרים במרכז
הסרטן דנה-פרבר ובית החולים  Brigham and Women'sגרמו לתאים בסוג קטלני ונדיר
של סרטן להתחיל להתנהג כמו תאים נורמאליים ,זוהי אחת המטרות הוותיקות והקשות
להשגה של מחקר בסרטן.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
תגלית :מנגנון חדש לטיפול בסרטן
חוקרים אבחנו גן ש"השתקתו" מביאה לעצירת ההתחלקות
הממאירה של תאים סרטניים .מסתמנת התקדמות של
ממש בטיפול בסרטן
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
האם תרופה לדלקת פרקים תנצח את המלנומה?
מדענים גילו תרופה קיימת שדיכאה את ההשפעות של
המלנומה מקווים כי המחקר יוכל להוביל לטיפולים חדשניים בגידולי מלנומה ,שניתן יהיה
לשלב אותו עם טיפולים אחרים וכך לעצור את התקדמות המחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
ה FDA-אישר תרופה לסרטן בלוטת התריס
התרופה אושרה לטיפול בחולים עם סרטן בלוטת תריס מדולארי
מתקדם שאינו נתיח ומהווה  0%-/%ממקרי סרטן בלוטת התריס
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
במקום נורופן? נובהרמד מפתחת תרופה לכאב עצבי כרוני
אחרי חיפוש ארוך של המולקולה המתאימה ,נובהרמד מתקדמת בפיתוח תרופה לכאב עצבי
וכרוני החברה כבר החלה לבחון את המוצר על בעלי חיים אף מילה על נורופן .כמעט
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פלוריסטם תחקור טיפול בנזקי קרינה עם ביה"ח הדסה
חברת הביו-רפואה והמעבדה לביוטכנולוגיה ורדיוביולוגיה
במחלקה לאונקולוגיה בביה"ח יבדקו יחד טיפול בנזקי חשיפה
לקרינה באמצעות תאי גזע מהשלייה יבדקו יחד טיפול בנזקי
חשיפה לקרינה באמצעות תאי גזע מהשלייה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
האיבופרופן ושברו
על רקע הדרמה סביב משככי הכאבים מקבוצת האיבופרופן ,חוקרים ישראלים מדווחים כי
מתן התרופה לילדים באמצעות פתילות מפחית ב /3%-את כמות החומר הפעיל הנספגת
בדם
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
חוקרים :השתלת רחם בנשים תהיה אפשרית עוד
צוות חוקרים שוודיים השתילו בהצלחה רחם בבעלי חיים,
וטוענים שעוד שנה ניתן יהיה לבצע את הניתוח גם בקרב
נשים .רופא נשים ישראלי" :כדאי להתייחס לממצאים
בזהירות
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Eyes grown from stem cells
Cultured mouse embryonic stem cells self-organize into a complex retinal
structure
לכתבה המלאה – לחצו כאן
?An Aspirin for your Cancer
Can tumors which can originate from, and often resemble, chronically
inflamed tissue be curtailed using familiar anti-inflammatory agents, without
?their side effects
לכתבה המלאה – לחצו כאן

שוק ההון
ביומד :האוצר ,התמ"ת ואורבימד מקימים קרן ב 111-מ' ד'
הקרן תשקיע בתחום מדעי החיים ,כאשר חלק ניכר מההשקעות יופנה לתחום הביו-פארמה
■ אורבימד הצליחה לגייס כ 113-מיליון דולר מהשוק הפרטי
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מתקדמת שלב :חברת בת של  DNAביומד תחל בניסוי קליני שלב
Phase I
את הניסוי תבצע חברת הבת אנטרה ( )27%בתרופה שהיא מפתחת
לטיפול באוסטיאופורוזיס .שוק הטיפול במחלה נאמד ב 13-מיליארד
דולר
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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אתר Understanding Animal Research

אתר " – "Understanding Animal Researchלעיונכם :חדשות רלוונטיות

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
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תודה לנותני החסות של האתר שלנו שבזכותם מופץ
מידעון זה.
הנכם מוזמנים להיכנס ללינקים של החברות

לצפייה בנותני החסות באתר איל"ף – לחצו כאן
איל"ף הינה עמותה למען העוסקים במחקר בבעלי חיים בישראל למטרות רפואה .העמותה
מאגדת בתוכה אקדמאים ,חברות פרטיות ,מוסדות ממשלה ויועצים פרטיים.
לאתר אינטרנט של איל"ף :לחץ כאן
מידי שבועיים מפיץ איל"ף לחבריו ולקוראיו מידעון הכולל חדשות ,הודעות לחברים ,הנחיות
ומידע על אירועים בארץ ובעולם – לחץ כאן לצפייה במידעון אחרון
כמו כן מקיים איל"ף אירועים שונים כגון כנס לחברים המתקיים פעמיים בשנה וכנס בינלאומי
אחת למספר שנים.
אז מה אנו מציעים?
 .1פרסום באנר עם שם החברה המפרסמת באתר איל"ף.
 .0הבאנר יהווה לינק לדף שלם בתוך האתר ובו פרטים מורחבים על החברה ,פעילותה,
השירותים הניתנים על ידה ופרטי התקשרות.
 .0בנוסף ,יופיע הבאנר בכל המידעונים ,הנשלחים פעמיים בחודש ,כלומר כ 24-פעמים
בשנה.
 .4בכנסי איל"ף ,בעת הפתיחה ובמהלך הפסקות ,יוקרנו שקופיות עם שמות נותני
החסות.
 ./נותן החסות יקבל  20%הנחה במחיר שיקבע להשתתפות בכנסים או בהצבת דוכן
בכנסי העמותה.
ועד איל"ף מציע לגופים התומכים בקידום המדע
להצטרף לנותני החסות המכובדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"לmariana@ofirpr.co.il :
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