 )1משולחן הוועד
חברים נכבדים,
המידעון השישי של ארגוננו לשנה זו ,מידעון אפריל ,יוצא לדרך !
אנו שמחים להודיע על פתיחת ספרית מידע בנושאים מגוונים הנוגעים למחקר הביו רפואי.
חבר איל"ף המעוניין לקבל מידע להדרכות או לשימוש מקצועי אחר ,מוזמן לפנות לדובר הארגון
במייל.ofir@ofirpr.co.il :
לעת עתה ,נמצאים בידינו דיסקים בשפה האנגלית ובהם קטעי וידאו מעניינים (לא יכולנו
להעלותם לאתר איל"ף עקב גודל הקבצים) .במידה ואתם מבקשים להשאיל חומרים מהספריה,
אנא פנו לדובר הארגון מספיק זמן מראש בכדי שיוכל להיערך בהתאם .ההשאלה אינה בתשלום.
דיסק  ,Physicians Speaking for Research :1כולל סרטונים בנושאים הבאים:


מחקר בבעלי חיים



התנגדות למחקר בבעלי חיים



תועלות המחקר הרפואי



סיור במתקן למחקר



תשובות לשאלות שכיחות בנושאי בעלי חיים



דיון מחקרי



להפוך לתומך

דיסק  ,Veterinarians Speaking for Research :2כולל סרטונים בנושאים הבאים:


רופאים וטרינרים מדברים על ניסויים בבעלי חיים



סיפורים על חיות מחמד



סיור במתקן למחקר

דיסק Training Laboratory Primates :3
דיסק Research in Psychology The Role of Nonhuman Animal :4
לצפייה בעטיפות הדיסקים באתר איל"ף – לחץ כאן
בכדי להגדיל עוד את הספריה ולהרחיב אפשרויות המידע שבה ,אנו מבקשים מחברי איל"ף אשר
בידיהם חומרים איכותיים נוספים ,להעביר אותם לדובר הארגון ובכך לחלוק ולשתף עמיתים
אחרים במידע החשוב.
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.

 )2הודעה מאת ד"ר 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.
מי שטרם שלח פרטים ,מתבקש לשלוח אותם למייל:
mickeyha@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.

 )3כנס
2009 NC3Rs Primate Welfare Meeting / 9th EPV Symposium
כנס אירופאי חשוב על מחקר עם קופים בלונדון.
ב 28 -באוקטובר ,יתקיים בלונדון הכינוס השנתי של  NC3RSשהוא הארגון הגדול והמקצועי
בעולם של רווחת בעלי חיים ,יחד עם הכינוס השנתי של –  EPVהארגון האירופאי של וטרינרים
העוסקים בקופים .זאת הפעם הראשונה שנערך כינוס משותף לשני הגופים והוא צפוי למשוך
אליו את כל האנשים בעוסקים במחקר בקופים באירופה.
נושא הכינוס השנה הוא :עידון של פרוצדורות מחקריות בקופים ובעיקר בחקר המוח.
ההרצאות יהיו מרתקות וצפויים להשתתף מרצים בכירים מארצות שונות.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר:
http://www.nc3rs.org.uk/event.asp?id=1038
ההשתתפות היא ללא תשלום אך כרוכה בהרשמה מוקדמת.
כל מי שמעוניין להשתתף או להציג עבודה מעניינת מתבקש לפנות בדחיפות לד"ר משה בושמיץ:
moshe@bushmitz.com

 )4קורס
Colony Management: Principles and Practices, at Emory
University, Atlanta, Georgia
Jun 11, 2009 - Jun 13, 2009
קורס זה המתקיים בין ה 11-13-ביוני באטלנטה ,ארה"ב ,מספק הכשרה תיאורטית ומעשית
לתחזוק מושבות עכברים למטרות מחקר וייצור .תוכנית זו תוכננה למדענים ,מנהלי מושבות,
טכנאי טיפול בבעלי חיים וסטודנטים המבקשים להבין נושאים הנוגעים לניהול מחקר בבעלי חיים
ומושבות ייצור.
אשת קשר :ברברה דונובן – barbara.donovan@jax.org ,282-200-3083
למידע נוסףhttp://courses.jax.org/2009/colony_emory.html:

 )5מאמר
Refinements in husbandry, care and common procedures for
non-human primates
מזעור כאב וייסורים וקידום רווחת בעלי החיים צריכים להיות חשובים בכל שימוש בהם לניסוי,
לא פחות מאשר השגת תוצאות הניסוי .נושא זה חשוב מסיבות הומניטריות ,ליצירת מדע איכותי
יותר ,מסיבות כלכליות ובכדי לעמוד בשורה אחת עם העקרונות הרחבים המופיעים בחקיקה
הבין-לאומית.
להמשך המאמר:

http://la.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/43/suppl_1/1

 )6ידיעות מעולם המחקר
מירוץ השיבוט של העז האיראנית מדענים באיספהאן דיווחו כי הצליחו לראשונה לשבט עז.
שמה חנה ומטרתה להביא לפתרונות רפואיים לבני האדם שעברו אירוע מוחי
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/879/221.html?hp=1&loc=4&tmp=2524
נשים מתמודדות טוב יותר עם מתח בהשוואה לגברים .מחקרים שנעשו על בעלי חיים הראו
כיצד במצבי מתח ולחץ קיצוניים מופחת הביטוי של גן זה בגוף וכיצד הוא חוזר לרמותיו
המקוריות באמצעות תרופה נוגדת דיכאון.
http://www.infomed.co.il/news/n_041109_1.asp

ארה"ב :שני פעילים למען זכויות בע"ח מואשמים בהטרדת חוקרים
http://www.examiner.com/a1971653~2_Calif__animal_rights_activists_indicted.html

זה המקום להזכיר כי:
 .1נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו .תכנים,
חידושים ומידע יתקבלו בברכה.
 .2אתם מוזמנים לפנות לחברים 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 ד"ר
אודי וילנץ –  Udi.Willenz@sheba.health.gov.ilולהסדיר את התשלום.

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

