משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף יוני.1122

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 תוצאות הבחירות לוועד המנהל
 דוחות כספיים
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 רשימת נותני החסות לכנס
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע על הקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים במדעי החיים
והחלופות לכך
 מידע על מגזין .LAL
 כתבה בנושא המאבק נגד ניסויים בבעלי חיים
 מאמר מעניין
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 גנטיקה
 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 /להסיר 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 -ובו שם  +שם משפחה ,טלפונים
ליצירת קשר וכתובת דוא"ל.
תודה,

תוצאות הבחירות לוועד המנהל
באספה הכללית של "הפורום הישראלי לחיות מעבדה" ,שהתקיימה ב13-06-2011 -
נבחר הועד המנהל ,עד לתאריך  1211211120שחבריו הם:
יו"ר :ד"ר עמיר רוזנר
מזכיר :גדי בן אהרון
גזבר :ד"ר גיל הכט
חבר :ד"ר דידי קסטל
חבר :ד"ר אורית כהן
יו"ר לשעבר מלווה :ד"ר רונה שופטי
גזבר מלוה  :ד"ר דנה לוין אשכנזי
בהצבעה השתתפו  54חברים מתוכם  54אישרו .

ברכות לנבחרים ובהצלחה

דוחות כספיים
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מהחודש חברי עמותה יוכלו להיכנס לחלק הסגור באתר איל"ף ולעיין
בדו"חות שהתקבלו מרואה החשבון לגבי שנת 2212
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לרשום לרשום
אנו שמחים להזמינכם לכנס הבינ"ל
ILAF-ESLAV-ECLAM 2011
שיתקיים בירושלים ,ב.10-1111/11122-
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.

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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נותני החסות שלנו לכנס המרכזי של איל"ף לשנה זו

VAN BEEK - SPF PIG FARM
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הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  2211יתקיים הכנס הבינלאומי של ESLAV-ECLAM-
 ILAFבירושלים.
נשמח אם תוכלו לעזור לנו בפנייה 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 רבותיי כנסים
הקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים
במדעי החיים והחלופות לו ייערך בין התאריכים
 12-10לאוגוסט  ,1122במונטריאול קנדה
לפרטים נוספים לחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2222-
 ,2212החלו לקבל לאחרונה 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.
חברי ILAFשטרם הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת  2211בסך  ,₪ 522מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,2452.חיפה .31224

מאמר מעניין
מהי השפעתה של פעילות גופנית על הלב?
בעתיד הלא רחוק ישתמשו אנשי מקצוע בפעילות הגופנית כתרופה לכל
דבר  -היא מחזקת את הלב ומצמצמת נזקים מצטברים ,לרבות נזק
שנגרם מהתקף לב
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
בסרטון מוצג ניסוי על עכברים שמנסה למצוא
את הדרך הטובה ביותר להשתלת תאים שייצרו
אינסולין ויתרמו לחולי סכרת
לצפייה בקטע הוידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
אנשים רזים  -גם הם בסיכון למחלות לב
מחקר חדש מגלה כי שינויים בגן מסוים מפחיתים את כמות השומן שתחת
העור ,אך לא את השומן המסוכן של המעי הנמצא סביב איברים כמו הלב
והכבד
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
טיפול חדשני במלנומה מביא לשיפור משמעותי בהישרדות
התרופה  YERVOYלטיפול בסרטן העור עושה שימוש במערכת החיסונית של הגוף כדי
להילחם בגידול
לכתבה המלאה – לחצו כאן
אושרה למחקר קליני תרופה לשיפור העברת תרופות לסובלים
מגרורות במוח
חברת  to-BBBההולנדית הכריזה כי קיבלה אישור להתחיל לטפל
בחולים הסובלים מגרורות במוח באמצעות המוצר המוביל שלה,
B3-101, 2במחקר קליני משלבים ראשון ושני.
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
נמצא קשר בין פרקינסון לבין סרטן השד
בקשר האפשרי לסרטן השד אצל נשים אשכנזיות הסובלות ממחלת פרקינסון ונשאיות של
המוטציה בגן LRRK2
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
התקדמות בחקר אלצהיימר
שתוף פעולה בין מעבדות מתחומים שונים באוניברסיטת ת"א כבר הניב כמה התפתחויות
בחקר המחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
האם הזכרון ניתן לחיזוק?
מדעני מכון ויצמן למדע השתמשו בטכניקות של ריפוי גנטי והצליחו לחזק זיכרונות בחולדות.
"הוא למעשה מכונה דינמית" ,אמרו המדענים.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקרים מחקו זיכרונות הקשורים להתמכרות לסמים
מחקר ישראלי חדש שמתבסס על ניסוי בחולדות עשוי לסייע לאנשים
הסובלים מפוסט-טראומה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
תרופות לסרטן ערמונית יטפלו בסרטן השד
מחקר מעבדתי שנעשה בקיימברידג' ופורסם בכתב העת ","EMBO
הראה כי חלק מגידולי סרטן השד עשויים להגיב לתרופות המיועדות
לסוגי סרטן המתפתחים בגברים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מהפיכה רפואית?
המגזין  Neuronהגדיר את בריינסטורם כפורצת דרך בריפוי מחלות מוח
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Genome Digest
Meet the species whose DNA has recently been
sequenced.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Gene Editing Treats Blood Disease
Revising a dysfunctional gene in vivo for the first time,
researchers successfully restore blood clotting in
hemophiliac mice
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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שוק ההון
 VBLממששת את הדופק לקראת הנפקה ראשונית בנאסד"ק
חברת הביוטק שמבצעת ניסויים קליניים מתקדמים בטיפולים בסרטן
ובמחלות דלקתיות ,מנהלת מגעים ראשוניים לבחינת גיוס של עד  122מיליון
דולר בנאסד"ק .מאז תחילת השנה ,עלה קצב הגשת התשקיפים של חברות
הבוחנות הנפקה בארה"ב
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מניית היום :מי מזנקת כ /%-עקב הגשת בקשה ל?FDA-
כן פייט מזנקת היום לאחר שהגישה בקשה מה FDA-לקבלת מעמד תרופת
יתום לתרופת  CF101המיועדת לטיפול במחלת העיניים אובאיטיס
לכתבה המלאה – לחצו כאן

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.
 .5בכנסי איל"ף ,בעת הפתיחה ובמהלך הפסקות ,יוקרנו שקופיות עם שמות נותני
החסות.
 .4נותן 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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