משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף 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.
 כתבה מעניינת
 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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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  ,2091מהרו להרשם
המעוניינים להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,מוזמנים 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 + :

כנסים

הכנס ה -שלישי של  iclasהמזרח התיכון והעצרת הכללית ה  20של  iclasייערך בין
התאריכים  21-20ליוני באיסטנבול תורכיה
לפרטים נוספים לחצו כאן
לאתר  iclasלחצו כאן
הקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים
במדעי החיים והחלופות לכך ייערך בין
התאריכים  12-10לאוגוסט במונטריאול קנדה
לפרטים נוספים לחצו כאן
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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 את דמי החבר ,הוסרו מהרשימה.

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
חוקרים באורגון מפטמים קופי מעבדה כחלק ממחקר
שמטרתו למצוא רמזים נוספים על הגורמים להשמנה
בקרב בני אדם.
לצפייה בקטע וידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

כתבה מעניינת
תרופה גנרית זהה למקורית? תתפלאו מה הרופא חושב
האם ישנם הבדלים בין תרופה המקורית לבין התרופה הגנרית ,תרופה חליפית וזולה יותר?
סקר שנערך בקרב מאות רופאים מצא כי לדעתם התרופה המקורית עדיפה הרבה יותר.
שלושה מכל ארבעה רופאים יעדיפו לרשום לבן משפחתם את התרופה המקורית ויותר מ-
 03%סבורים כי היא בעלת פחות תופעות לוואי
/

לכתבה המלאה – לחצו כאן

ביוטכנולוגיה
פריצת דרך במאבק במלריה :מדענים מצאו שיטה להפיץ בטבע יתושים עמידים למחלה
חוקרים טוענים כי פיתחו טכניקה שתאפשר להרבות יתושים
מהונדסים גנטית שאינם יכולים להעביר את טפיל המחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
סוג חדש של תרופות יעיל לטיפול בסרטן המעי הגס
חוקרים שבדקו תאים מחולי סרטן המעי הגס ,גילו כי סוג של
תרופות פעל כנגד גידולים עם מוטציות בגן ה  -MRE11מדובר
באפליקציה רחבה יותר של תרופות ,המשמשות כבר לטיפול בסרטן
השד והשחלות ,וכבר ידועות ברמת הבטיחות שלהן מניסויים
רפואיים קודמים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
בדיקת נשיפה תזהה נוכחות סרטן
חוקרים גילו "אף אלקטרוני" שהצליח לזהות אותות כימיים בנשימה של חולים עם סרטן
ריאות או סרטן הראש והצוואר
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
מחקר חדש :אסטרוגן מפחית סיכוי לסרטן
במשך שנים נחשב ההורמון שניתן לנשים בגיל המעבר למסרטן .אבל מחקר חדש מוכיח את
ההפך :אסטרוגן דווקא מפחית את הסיכון
לכתבה המלאה – לחצו כאן
החל ניסוי חיסון לסרטן הלבלב בבני אדם
למעלה מאלף חולי סרטן הלבלב התנדבו לניסוי הראשון בבני אדם לחיסון
מיוחד שפותח נגד המחלה.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
מדעני מכון ויצמן הצליחו לחזק זיכרונות בחולדות
חוקרים גילו כי הפעלה מוגברת של החלבון שחסמו במחקרם
הקודם ,עשויה לשפר את הזיכרון יאפשר בעתיד לפתח
דרכים למנוע אובדן זיכרון או לטפל בו
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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מדענים ישראלים פיתחו הגנה מפני גז עצבים
מדעני מכון ויצמן השתמשו בטכניקה חדשנית של אבולוציה מואצת ופיתחו באמצעותה אנזים
המעניק הגנה כנגד גז עצבים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פריצת דרך ישראלית במחקר לטיפול בסוכרת נעורים
מדענים ישראלים זיהו גורם חשוב במחלת הסוכרת מסוג  1אנזים
בעל יכולת חישה לגלוקוז ,המתווך בייצור תאים מייצרי אינסולין
חדשים ,ואשר מציע נתיב חדש של אפשרויות טיפול במחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
אקמול ואנטיביוטיקה  -לא בחלל
תרופות שנבדקו היו יעילות פחות לאחר אחסונן בחלל ומספר
גבוה של תרופות לא עמדו בדרישות התקנים בארצות הברית
לאחר כל תקופת אחסון בחלל בהשוואה לאחסונן בארץ
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Drugs boost antibiotic function
Combining antibiotics with bioactive drug compounds can improve
antibacterial activity, breathing new life into antibiotics weakened by growing
bacterial resistance
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Teaching an Old Drug New Tricks
Biotech companies hope to turn the practice of finding novel uses for existing
compounds into big business.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

שוק ההון
מניית היום :מטפסת מעל  1%ברקע יעילות תרופה בניסוי
כן פייט ביופרמה הודיעה היום לבורסה כי כי תרופת הCF102-
נמצאה בניסויי מעבדה כיעילה בדיכוי התרבות וירוס מסוג ,JC
העלול לגרום להתפתחות של מוות עקב פגיעה מוחית
לכתבה המלאה לחצו כאן
"טבע היא מניה טובה לבריאות הפיננסית של המשקיעים"
ד"ר לכימיה הפעיל באתר המשקיעים :לאור התחזיות החיוביות של
החברה יש לראות בירידה במחיר הזדמנות קנייה מעריך כי טבע תגדיל דיבידנד":חדשות
רעות בטבע הן הזדמנות קנייה"
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.
 .2הבאנר יהווה לינק לדף שלם בתוך האתר ובו פרטים מורחבים על החברה ,פעילותה,
השירותים הניתנים על ידה ופרטי התקשרות.
 .3בנוסף ,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.
 .5נותן 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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