משולחן הוועד

חברים נכבדים,
מידעון איל"ף השני לחודש יולי  9002מצורף לעיונכם.
במידעון זה חדשות טובות מישראל:


טיפול חדש לחולי מחלת לב איסכמית -
המחקר

שלה

ענבר

פרימן,

פרופ' סמדר כהן ותלמידת

מהמחלקה

להנדסת

ביוטכנולוגיה

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,פיתחו מערכת חכמה על בסיס אלגינט
לשחרור מבוקר ומתוזמן של תרופות.
לידיעה  -לחץ כאן


ועוד ...ב"ידיעות מעולם המחקר – מקומי"

בנוסף ,תוכלו למצוא:


כנס קרב – ANZLHA 2009



אפשרות לחברי איל"ף לקבלת מלגה.



ידיעות מעולם המחקר.



פניית תשלום דמי חבר לשנת .9002



הודעה מאת ד"ר מיקי הרלב ,מזכיר איל"ף

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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כנס קרב
ANZLAA 2009
הכנס השנתי של האגודה האוסטרלית והניו זילנדית למחקר בחיות מעבדה
 1-3בספטמבר ,9002 ,ניו זילנד
הכנס השנתי הינו אירוע מרכזי המתקיים בשבוע הראשון של חודש ספטמבר .במסגרת
התוכנית יציגו דוברים בין-לאומיים נושאים כגון בריאות חיות מעבדה ,התפשטות מחלות
ועוד .כמו כן ,יוצגו ציוד ושירותים אחרונים התומכים ברמת טיפול גבוהה בחיות מעבדה.
למידע נוסף ,הצצה בתוכנית הכנס והרשמה – לחץ כאן

הגשת מלגה
לחברי ILAF

הנדון :הגשת מלגה
 ILAFמציעה לחברי הארגון אפשרות לקבלת מלגה .המלגה תינתן לחברי  ILAFששילמו
דמי חבר עבור השנים  ,9002-9002ותשמש למימון קורסים והשתלמויות בנושא חיות
מעבדה.
קריטריונים לקבלת המלגה:
 .1נושא ההשתלמות בה מבקשים להשתתף חייב להיות קשור לחיות מעבדה.
 .9מקבל המלגה מתחייב להעביר את המידע שרכש לשאר חברי ( ILAFבהרצאה,
במאמר באתר  ILAFאו כיו"ב).
 .3המלגה מיועדת לחברים שתרמו ל ILAF-מזמנם בוועדות השונות ,בהרצאה בכנסים
של  ILAFוכד'.
ועדת ההשתלמויות תכלול שלושה חברי ועדת .ILAF
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ניתן להגיש בקשות למלגה עד ה ,1002002-בדוא"ל לכתובתwanertnt@shani.net :
החלטות הועדה יינתנו עד ה .9002002 -סכום המלגה הוא עד  3,500ש"ח כנגד חשבוניות
שיוצגו.
לקבלת טופס לשם הגשת הבקשה למלגה יש לפנות למייל.mariana@ofirpr.co.il :
בברכה,
ד"ר טוביה וינר
יו"ר ILAF

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
טיפול חדש לחולי מחלת לב איסכמית
בשורות משמחות לחולי מחלת לב איסכמית :פותחה מערכת המאפשרת להחדיר לגוף
תרופות ולשחררן באופן מבוקר ומתוזמן .המערכת תוכל לטפל במקרי מחלת לב איסכמית,
באיסכמיה של הרגל ועוד.
לידיעה – לחץ כאן

מנכ"ל אינסייטק" :בשלב הבא נבדוק גם אפשרויות טיפול בפרקינסון ואפילפסיה"
אלביט הדמיה עולה  2.9%על רקע הצלחה בניסוי של אינסייטק .קובי וורטמן ל:Bizportal-
"אנחנו מקווים להתחיל בספטמבר בציריך שלב נוסף בניסוי"
לידיעה – לחץ כאן
הקוצים שמטפלים בסוכרת
החזרה לטבע נמשכת :תמצית שמופקת משורשי סירה קוצנית התגלתה כיעילה לטיפול
בסוכרת .הבדווים עלו על זה קודם
לידיעה – לחץ כאן
כך הפכה המדבקה לבדיחה
בתוך  4ימים בלבד ,הפכה מדבקה שחוזה התקפי לב ושווה מיליארד דולר  -לצ'יפ שזורק
מספרים אקראיים ואינו שווה שקל
לידיעה – לחץ כאן
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ידיעות נוספות
רפאמיצין  -החומר שיעשה אותנו צעירים לנצח?
לפי מחקרים ,רפאמיצין הצליח להאריך את תוחלת החיים בעכברי מעבדה בשליש.
לידיעה – לחץ כאן בהמשך לידיעה ,כמה מילים מ"מרכז הרופאים המומחים".
הכלב התעוור? אפשר להשתיל לו עדשה
בגרמניה פותחו עדשות להשתלה בבעלי חיים שחלו בקטרקט ,החל מכלבים ועד
להיפופוטמים; כלבי נחיה ,חיות קרקס ואפילו חיות מחמד כבר נותחו
לידיעה – לחץ כאן
פריצת דרך :אישה תוכל להרות ללא גבר
חוקרים בריטים הצליחו לייצר זרע מתאי גזע עובריים ,שיוכל להפרות ביצית .בתוך עשור
יוכלו הורים עקרים להשתמש בטכניקה החדשנית
לידיעה – לחץ כאן
כלל ביוטכנולוגיה השקיעה  10מ' ד' נוספים בדי פארם
חברת די-פארם ,המפתחת תרופה לשבץ ,סיימה בהצלחה את הנפקת הזכויות וגייסה
באמצעותה כ 15-מיליון דולר .כלל תעשיות ביוטכנולוגיה מחזיקה ב 41%-ממניות החברה
לידיעה – לחץ כאן
וירוס שפעת החזירים פוגע במערכת הנשימה
הווירוס מתרבה לאורך מערכת הנשימה וגורם לנזק רב יותר במקום להישאר באזור הראש
כמו השפעת העונתית ,הוא חודר עמוק אל רקמות מערכת הנשימה ומעלה את הסיכויים
להתפתחות דלקת ריאות
לידיעה – לחץ כאן
שיבוט הפרה הראשונה של איראן
הפיתוח האיראני בתחום השיבוט הגנטי ממשיך לדהור קדימה עם שיבוטו של העגל הראשון,
זאת אחרי שבעבר כבר שובטו כבשה ועז
לידיעה – לחץ כאן
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יש תקווה לטיפול בכלבת
חוקרים טוענים שמצאו חיסון בטוח ויעיל לטיפול בכלבת ,העלול להעלים את המחלה
לידיעה – לחץ כאן

תשלום דמי חבר לשנת 9002
הנידון – תשלום דמי חבר לשנת 9002
חברי איל"ף נכבדים,
הנני פונה אליכם להסדרת רישום ותשלום של חברי איל"ף.
איל"ף הינה עמותה רשומה וניתן לאשר את התנהלותה באתר של רשות המיסים –
 . www.mof.gov.ilמס העמותה.55-032-920-3 :
התשלום הינו  ₪ 400לשנה לחבר.
התשלום הינו עבור שנה קלנדארית.
חבר אשר טרם שילם את חובו לשנת ( 9005למעט חבר חדש) ,נדרש לשלם עבור  9005ו-
 ,9002סה"כ.₪ 500 :
ניתן לשלוח המחאה לכתובתי ואשלח קבלה בהתאם:
ד"ר אודי וילנץ | המכון לחקר הלב על שם נויפלד | מרכז רפואי שיבא | תל השומר | 59291
במידה והמוסד בו אתם עובדים משלם עבורכם ,יש לציין עבור מי מתבצע התשלום.
בכל שאלה ,אתם מוזמנים לפנות אליי בדוא"לudi.willenz@sheba.health.gov.il :
בתודה,
אודי וילנץ
גזבר איל"ף
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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:
 .1נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי שהנושא קרוב אל ליבו.
תכנים ,חידושים ומידע יתקבלו בברכה.
 .9לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים המבקשים לפרסם מודעות
באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף בפני חברי האיגוד ותומכיו.
 .3אנו מחפשים חבר ארגון המוכן להעשיר את אתר האינטרנט של איל"ף מבחינה
מקצועית ,תמורת תשלום כספי צנוע .למעוניינים ,אנא פנו לדובר הארגון ,אופיר שפיגל.

אתם מוזמנים לבקר באתר איל"ף

ליצירת קשר עם אופיר שפיגל ,דובר איל"ף:
טל | 00-2030030 :פקסwww.ofirpr.co.il | ofir@ofirpr.co.il | 000-2330313 :
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