משולחן הוועד
חברים נכבדים,
איל"ף מרכין את ראשו בצער ,עם פטירתו של נשיאה הרביעי
של מדינת ישראל ,הפרופסור אפרים קציר ,ביופיזיקאי ,איש
מדע מוערך וחוקר מן המעלה הראשונה .בשנותיו האחרונות
עבר הפרופסור קציר להתגורר במכון ויצמן .אמש נפטר והוא
בן  ,39בביתו שבתוך המוסד המדעי ,אותו עזר להקים.
ובנימה שונה  -במידעון השמיני של ארגוננו לשנה זו,
התייחסותו של פרופ' רוג'ר קורנברג ,חתן פרס נובל לכימיה
לשנת  ,6002להפסקת ההשקעה במחקר בסיסי בישראל.
פרופ' קורנברג טוען כי המחקר המדעי במדינת ישראל הגיע
לכדי משבר בשל העדר תקצוב ,וכתוצאה מכך תמנע חזרת
חוקרים ישראלים מצטיינים לאקדמיה הישראלית.
פרופסור קורנברג אמר את הדברים במהלך הרצאה באונ' בר
אילן לרגל קבלת תואר דוקטור של כבוד.
לתשומת לב החברים ,חה"כ איתן כבל (העבודה) הקים שדולה
בכנסת למען בעלי חיים.
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.
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מפגש במכון וייצמן למדע  +בחירות יו"ר חדש לאיל"ף
ביום רביעי הקרוב ,ה ,3063/60330-יתקיים מפגש במכון וויצמן למדע,
באולם הקטן בוויקס ,בנושא כאב בחיות מעבדה ,בהשתתפות מומחה
בתחום זה ,פרופ' דבור מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
כמו כן ,יתקיימו בחירות לוועד  ILAFויו"ר חדש .לתשומת לבכם  -כל חברי
איל"ף זכאים להצביע.
תוכנית האירוע
00:01 - 00:11

התכנסות

00:21-00:01

דברי פתיחה:

02:01 – 00:21

ד"ר אריה ברומר-פרמקולוגיה וחומרים נוגדי כאב (חיפה)

00:11- 02:01

ד"ר מוטי דרור -עקה לאחר ניתוח והטיפול המונע ע"י משככי כאב

ד"ר טוביה וינר יו"ר ILAF

(אוניברסיטת בר אילן)
00:21 – 00:11

הפסקה  +כיבוד קל

01:01 – 00:21

פרופ' מרשל דבור -מכניזם של כאב וההשלכות של משככי הכאבים
(האוניברסיטה העברית).

01:21 – 01:01

אסיפה כללית של .ILAF

01:01 – 01:21

ד"ר טל הרוש-לוין -חשיבות הטיפול בנוגדי כאב במכרסמים וארנבות.

01:21 – 01:01

דיון

לכל חברי הפורום:
ניתן ואף רצוי להזמין למפגש חוקרים שאינם חברי פורום .השתתפות חד פעמית תהיה
כרוכה בתשלום של  .₪ 011נא אשרו השתתפותכם עם:
ד"ר עמיר רוזנר rosneramir@gmail.com -
או ד"ר טוביה וינר wanertnt@gmail.com -
חברי  ILAFאשר טרם שילמו את דמי החבר לשנת  0112בסך  ,₪ 011יוכלו לשלם ביום
הכנס ,במזומן או בצ'ק.
הכנס בחסות חברת וט מרקט
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ברכות
ברכות חמות!!
לד"ר נועה סטטנר וד"ר אלינה ברקוביץ על קבלת תואר מומחה
ברפואת חיות מעבדה.
בהצלחה בדרככן החדשה,
מאחלים,
חברי איל"ף

כנס
כנס EPV + 0330 NC3Rs
 ,01:11-01:21 ,0000100112לונדון.
בכנס זה יהיו נוכחים :מדענים ,רופאים וטרינרים ,מטפלים בבעלי חיים ומנהלי מתקנים בעלי

אינטרס משותף לרווחת חיי חיות מעבדה.והכנס מוקדש ברובו לחקר מח בקופים
ושיטות לרווחת בעלי החיים.
ההשתתפות בכנס היא חינם ,אך נדרשת הרשמה מראש עד ל .2101200112-כדאי להירשם
בהקדם ולשריין מקומות בבתי המלון.
לפרטים נוספים ,להרשמה ולעיון בנושאי הכנס – לחץ כאן

ועידה
ועידת חורף שנתית של מרכז החוקרים למען רווחת בעלי חיים
()SCAW - Scientists Center for Animal Welfare
 ,7-960060330סאן אנטוניו ,טקסס ,ארה"ב.
למיקום הועידה המדויק ,רישום וצפייה בתוכניה – לחץ כאן
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קורס
קורס על הערכת כאב והקלתו ,01-0/63/60330 ,אנגליה
קורס לכל העוסקים בחיות מעבדה.
בין נושאי הקורס:


מדידות אובייקטיביות של כאב בחיות



טכניקות להשכחת כאבים ופרמקולוגיה של תרופות שכיחות לכך.

ועוד.
למודעה – לחץ כאן
לרישום ומידע נוסף d.baird@ncl.ac.uk -

ספר – מומלץ לקריאה
Recognition and Alleviation of Distress in Laboratory Animals
הכרת והקלת ייסורים בחיות מעבדה .הוצאה לאור.0339 :
ההתקדמות המדעית בהבנת פיזיולוגיה והתנהגות של חיות מצריכה ,לעיתים קרובות,
תיקונים בתיאוריות קיימות ועדכונים של סטנדרטים ביצועיים ,במטרה לשפר את רווחת חייהן
של חיות מעבדה .ספר זה מתרכז בסבל ובייסורים שחוות חיות מעבדה ,שואף לחנך את כל
העוסקים בתחום בנושאים אתיים שוטפים ,ודן בתפקיד האדם0המדען0החוקר כאחראי לכך.
לקריאת הספר און-ליין (חינם) ,או רכישתו – לחץ כאן
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ידיעות מעולם המחקר
פרופ' רוג'ר קורנברג :הפסקת ההשקעה במחקר בסיסי – איום אסטרטגי
על קיום מדינת ישראל
קורנברג ,חתן פרס נובל לכימיה לשנת  ,0111אמר את הדברים במהלך הרצאה באונ' בר
אילן לרגל קבלת תואר דוקטור של כבוד.
לידיעה – לחץ כאן

ביוליין חושפת :לא נמצאו בינתיים תופעות לוואי חריגות בניסוי בחולי
הסכיזופרניה.
ד"ר מוריס לסטר" :בתוך  1שבועות מהיום יסתיים הניסוי הקליני ותוך מספר חודשים נתבשר
על תוצאות הניסוי".
לידיעה – לחץ כאן

ג'ונסון אנד גו'נסון רוכשת את קוגר ביוטכנולוגיה תמורת כמיליארד דולר
אחד מיזמי החברה הוא הישראלי לשעבר אריה בלדרגין .החברה מייצרת תרופות ניסיוניות
לטיפול בסרטן.
לידיעה – לחץ כאן

כלל ביוטכנולוגיה :העסקה עם טבע הביאה לרווח נקי של  02מיליון שקל
חברת האחזקות בתחום מדעי החיים מסיימת את הרבעון הראשון של  0112ברווח בעקבות
מימוש החלק הראשון של עסקת ההשקעה של טבע באנדרומדה ,חברה-בת של כלל
ביוטכנולוגיה .לארבע מחברות הפרוטפוליו הוצמדה הערת "עסק חי".
לידיעה – לחץ כאן

קבלת אישור סופי לניסוי הספיקה כדי להזניק את מניית ביונדווקס ב03%-
החברה הודיעה היום על אישור סופי לניסוי בחיסון לשפעת ,לאחר שקיבלה כבר אישור
עקרוני לאותו ניסוי לפני  0ימים.
לידיעה – לחץ כאן
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טבע ולונזה קיבלו אישור למיזם משותף בענף הביוגנריקה
יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם וספקית התרופות השוויצרית שואפות להפוך
במסגרת המיזם החדש ,לספקיות המובילות בגרסאות גנריות לתרופות ביוטכנולוגיה
לידיעה – לחץ כאן

אוניברסיטת בן-גוריון :פותחה מערכת חכמה לשחרור מבוקר ומתוזמן של
תרופות חלבוניות
בעזרת מתן מבוקר ומתוזמן של תרופות חלבוניות מסוימות ניתן לטפל ביעילות בירידה
באספקת דם לשריר לב ורגל .פרופ’ סמדר כהן ,המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה של
אוניברסיטת ב"ג" :השימושים עוד רבים .אנו ממשיכים עבודה רבת שנים של פיתוח סביב
חומרים מיוחדים אלו".
לידיעה – לחץ כאן
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הודעה 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 להעביר אותם למיילmickeyha@savion.huji.ac.il :
אתם מוזמנים להפיץ את המידעונים הנשלחים אליכם לאנשים נוספים המעוניינים
חברי

להיות

איל"ף

וכן

לחברים

שנפלה

טעות

בפרטיהם

ואינם

מקבלים

את

המידעונים או את העיתון "."LABORATORY ANIMALS
בברכה,
מיקי.

זה המקום להזכיר כי:
 .0נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו.
תכנים ,חידושים ומידע יתקבלו בברכה.
 .0לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים המבקשים לפרסם מודעות
באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף בפני חברי האיגוד ותומכיו.
 .0חברי האגוד שטרם שילמו את דמי החבר לשנת  2009מתבקשים לפנות בדחיפות לגזבר
ד"ר אודי וילנץ –  Udi.Willenz@sheba.health.gov.ilולהסדיר את התשלום.
 .2אנו מחפשים חבר ארגון המוכן להעשיר את אתר האינטרנט של איל"ף מבחינה
מקצועית ,תמורת תשלום כספי צנוע .למעוניינים ,אנא פנו לדובר הארגון ,אופיר שפיגל.

אופיר שפיגל – דובר אילף ofir@ofirpr.co.il – 32-0101303
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