 )1משולחן הוועד

חברים נכבדים,

המידעון השביעי של ארגוננו לשנה זו ,מידעון מאי ,יוצא לדרך!
במידעון זה חדשות טובות לחוקרי בעלי חיים :בית הנבחרים
האירופי נקט עמדה בנושא מחקר בבעלי חיים והתנגד בתוקף
לקריאות לשינוי חוקתי שביקשו להגביל בצורה נוקשה את
השימוש בבעלי חיים במחקר.
עם סגירת המידעון הגיע לידינו כתבה על החלטת בית המשפט
המחוזי במחוז מרכז לחייב סטודנטית בפקולטה לחקלאות של
האוניברסיטה העברית להשתתף בנתיחת בעלי חיים.
לכתבה – לחץ כאן
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.

 )3עצומה
עצומה לתמיכה במחקר הביו רפואי ולמניעת אלימות והטרדת חוקרים:
כבר תקופה ארוכה ,גרעין קטן של פעילים בלתי מתפשרים למען זכויות בעלי חיים
משתמשים באלימות ואיומים כנגד מדענים המשתמשים במחקרם בחיות מעבדה .חתימה על
העצומה מעניקה לך את ההזדמנות לתמוך במדענים ומבטאת את התנגדותך לשימוש
באיומים ואלימות ,בדיון המתמשך על שימוש בחיות במחקר הביו-רפואי.
לפרטים נוספים וחתימה על העצומה – לחץ כאן

 )4סמינר
סמינר און-ליין :אסטרטגיות חדשות בטיפול בבעלי חיים – 4464/62440
סמינר קצר – אורכו 09 :דקות.
נושאים על הפרק:


אפשרויות שינוי בניהול מעבדות למחקר בבעלי חיים



הרחבת רעיון הרפואה בטיפול בחיות מעבדה

למידע נוסף – לחץ כאן

 )5קורס
Charles River Short Course on Laboratory Animal Science
Danvers, Massachusetts

15/06/2009 – 18/06/2009

קורס קצר על חיות מעבדה במסצ'וסטס ,ארה"ב .מטרת הקורס היא לעדכן את הקהילה הביו-
רפואית במגמות העכשוויות ובהתקדמות הטכנולוגית בתחום הניסויים בחיות מעבדה .הקורס
הוא הזדמנות מצוינת להכיר אנשי מקצוע העוסקים בתחומכם ולהחליף רעיונות וידע.

 )/מאמר
הנאצים :חיות או בני אדם?
יחסם האכזרי של הנאצים לבני אדם תועד ונותח רבות ,אך הרבה פחות מכך ידוע על
האמצעים הרבים שנקטו כדי להבטיח טיפול הומאני והגנה על בעלי חיים .כיצד יכלו הנאצים
להיות מוטרדים כל כך מאכזריות כלפי בעלי חיים בשעה שהתייחסו לבני אדם בצורה כה לא
הומאנית ? קל להגיד שמדובר בצביעות אך בכך מתעלמים מתהליכים מורכבים שביסוד
החשיבה הנאצית.
למאמר – לחץ כאן

 )6ידיעות מעולם המחקר
תקדים :בית המשפט חייב סטודנטים למדעי בעלי החיים להשתתף בנתיחת בעלי חיים
בית המשפט המחוזי במחוז מרכז לחייב סטודנטית בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה
העברית להשתתף בנתיחת בעלי חיים.
לכתבה – לחץ כאן
בית הנבחרים האירופי נקט עמדה בנושא מחקר בבעלי חיים
בית הנבחרים האירופי התנגד בתוקף לקריאות לשינוי חוקתי שביקשו להגביל בצורה נוקשה
את השימוש בבעלי חיים במחקר.
לידיעה – לחץ כאן
הדסית ביו החזקות גייסה כ 1.85-מיליון שקל בהנפקה פרטית
הדסית ביו אחזקות ( )HDSTהוקמה על ידי הדסית (חברת היישום של בית חולים הדסה) ב-
 5992מתוך מטרה לקדם את הידע והניסיון שנצבר במעבדות המחקר של בית חולים הדסה.
הדסית ביו אחזקות מרכזת כ 0-חברות ביוטכנולוגיה שכולן נמצאות אחרי הוכחת הצלחה
בשלבי ההיתכנות  -יעילות התרופות במודל בעלי-חיים ,ולפני כניסה לשלבי ניסויים קליניים
בבני אדם .החברות פועלות בתחומי

חקר הסרטן ,מחלות דלקתיות ושיקום רקמות

באמצעות תאי גזע  -תחומים בהם לבית חולים הדסה ידע רב ומוניטין של מוביל עולמי.
חברת הדסית ביו החזקות תגייס בהנפקה פרטית כ 5..2-מיליון שקל .שיופנו ע"י הנהלת
החברה תשתמש לקידום מוצריהן של החברות בפורטפוליו בקצב אגרסיבי יותר לקראת ניסוי
קליני ,אשר צפוי להתחיל במהלך  55-5.החודשים הקרובים.
לידיעה – לחץ כאן

ביוליין אר8אקס סיימה את גיוס החולים לשלב  b2של הניסויים הקליניים לתרופה חדשה
לטיפול בסכיזופרניה
ביוליין אר.אקס ,חברת פיתוח תרופות עם מוצרים בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים וקדם-
קליניים ,השלימה את גיוסם של  069חולי הסכיזופרניה במסגרת השלב השני ( )b5של
הניסויים הקליניים לצורך הערכת  ,BL-1020תרופה חדשנית לטיפול בסכיזופרניה.
לידיעה – לחץ כאן
לראשונה" :אקו-טרוריסט" ברשימת המבוקשים ביותר של האף-בי-איי
דניאל אנדראס סן דייגו ,פעיל למען זכויות בעלי חיים ,הוא האמריקאי הראשון החשוד בטרור
פנימי ,שמצורף לרשימה.
לידיעה – לחץ כאן
או כאן
בצל ותרכובות הגופרית
ממחקרים בבעלי חיים נראה כי תרכובות הגופרית בבצל עשויות לסייע במניעת סרטן המעי
הגס ,סרטן הוושט וסרטן השד.
לידיעה – לחץ כאן

זה המקום להזכיר כי:
 81נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו.
תכנים ,חידושים ומידע יתקבלו בברכה.
 82אתם מוזמנים לפנות לחברים ומתעניינים נוספים להירשם למידעון (לניוזלטר) ,לאתר
וכמובן לאיגוד.
 83לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים המבקשים לפרסם מודעות
באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף בפני חברי האיגוד ותומכיו.
 84חברי 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 – 44-0535434

