) משולחן הוועד1
.חברים נכבדים
.אנו שמחים להעביר אליכם את המידעון השני לשנה זאת של ארגוננו
 כל התגובות נלקחות.אנו מודים לאלה מכם שהגיבו והעלו הצעות בעקבות המידעון הראשון
 אנו מקווים כי נהניתם מהגיליון הקודם ובכל שאלה הערה או.לתשומת ליבנו ויטופלו בהתאם
ofir@ofirpr.co.il :הצעה נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את תשומת לבנו בכתובת
:זה המקום להזכיר כי
. עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו, נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם.1
. חידושים ומידע יתקבלו בברכה,תכנים
,) אתם מוזמנים להפנות חברים ומתעניינים נוספים להירשם למידעון (לניוזלטר.2
.לאתר וכמובן לאיגוד
 לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים המבקשים לפרסם.3
. מודעות באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף בפני חברי האיגוד ותומכיו
 מתבקשים לפנות בדחיפות לגזבר2009 חברי האגוד שטרם שילמו את דמי החבר לשנת
. ולהסדיר את התשלוםUdi.Willenz@sheba.health.gov.il – אודי ווילניץ
.שלכם
.וועד הארגון
 התשיעי בתאילנדICLAS ) כנס2

th

The 9 ICLAS Symposium on Laboratory Animal Science in Bangkok in 1988 created a tide
of awareness on the care and use of laboratory animals in Thailand. Elsewhere, the rapid
advancement in science and technology has brought about much improvement in the fields of
animal genetics and animal models, as well as techniques used in animal care and
experimentation. These developments have resulted in industry-wide challenges to improve
animal welfare, ethics and legislation to cope with the issue of animal rights.
The National Committee for Research Development is proud to announce the International
Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (ILAS 2009) and trade exhibition to be held
from 26-29 April, 2009 at the Royal Thai Navy Convention Hall in Bangkok, Thailand.
The theme is "Ethics, Welfare and Legislation on the Use and Care of Laboratory Animals."
We would cordially like to invite you to be a part of this symposium.
This year's invited speakers that have graciously accepted would definitely add to the
insightful sessions that would be provided for the delegates. Among the topics that will be
discussed are:

















Use of Animal to Benefit Mankind
Animal Models and Animal Resources
Animal Welfare and Animal Care Management
Planning & Design of Animal Facility
Nutrition & Resources
Environment Enrichment
Decontamination and Diseases
Biohazard and Safety
Overview on Ethics and the 3Rs
Alternative to Animals
Techniques Used in Animal Experimentation
Animal Behavior
Assessment and Alleviation of Pain and Distress
Toxicity Testing and Humane Endpoint
Law and Legislation
Education and Training

The event will bring together experts from various fields of laboratory animal science as well
as dedicated professionals in the areas of computer, engineering and environmental science,
genetics, veterinary medicine, robotics and other fields to provide information and find
solutions that will best contribute to ensuring the quality of animals used, the standard of
animal care and management, and the protection of animals from suffering.
What this symposium will offer for all is mutual learning and networking among your local and
international colleagues.
Participants are also invited to the trade exhibition, which is being held in tandem with the
event, to enjoy innovative products while having the opportunity to get acquainted with many
of the latest innovations in the field of laboratory animal science. Companies wishing to
reserve exhibition space should contact the conference organizer for details. Reasonable fees
are collected mainly to cover the room charge.
For more information or registration procedures, please visit our website:
www.regmaster.org/ilas2009 or contact sales@lawson-marsh.com

) ניסויים בבעלי חיים בתקשורת3
ארה"ב אישרה לראשונה טיפול בתאי גזע בפגיעות בעמוד השדרה
http://www.hayadan.org.il/wp/first-human-clinical-trial-of-embryonic-stem-cell/based-therapy-2501095
:ממשיכים להאמין בכיאזמה
 מיליון דולר נוספים להמשך פיתוח הפלטפורמה11 לאחרונה קבלה החברה ממשקיעיה
:למתן תרופות
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=pw20090112_001014
:תוצאות משפטם של הטרוריסטים בבריטניה
 בקשירתSHAC  חודשים הורשעו ארבעה מתוך חמשת פעילי3 בתום משפט ראווה שארך
:קשר לסחיטה באיומים
http://dada.israel.indymedia.org/newswire/display/10257/index.php
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