משולחן הוועד
חברים נכבדים,
תחילת שנה אזרחית טובה לכולנו!
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע ינואר .1022

במידעון זה תוכלו למצוא:
 פרטים ראשוניים של הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 חברת  Amerijetעומדת איתנה לצד המחקר – קראו מכתב
 סמינר אינטרנטי חינם יתקיים ב 111/110/11-בנושא:
 .Mouse Models of Human Diabesity Researchאתם מוזמנים
להצטרף.
 מאמר דעה מעניין " -מדוע המחקר הביו רפואי מלחיץ כל
כך ואיך הוא יכול להיות קצת פחות".
 הסרטון הנבחר למידעון זה
 מאמרים בנושא גנטיקה
 גאווה ישראלית
 ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 מידעון  CALAM ACMALלחודש נובמבר +דצמבר 1020
 מידעון  – The Scientistינואר 1022
 חדשות רלוונטיות מאתר ""Understanding Animal Research
 – HealthDayTV קטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על
החדשות האחרונות בתחום הרפואה.
 חדש! פרסום דרך איל"ף  +הצגת נותני החסות
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את
תשומת לבנו.
שלכם,

וועד הארגון
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התקפה מסוכנת לכל מי שהמחקר הביו רפואי קרוב לליבו
חברים נכבדים,
בחודשים האחרונים אנו עוברים התקפה המסוכנת לכל מי שהמחקר הביו רפואי קרוב לליבו.
ראשית חברת התעופה אל על החליטה באופן תמוה ,חד צדדי ומסוכן כי היא מעדיפה את
החיה על החי וקיבלה החלטה למנוע הטסת בעלי חיים לניסויים.
אנו קוראים לחברי אילף ותומכיו להביע את עמדתם בפני אליעזר שקדי ,מנכ"ל אל על,
וכאשר הם שוקלים לבחור את חברת הטיס שתוביל אותם לחו"ל לחשוב גם על החלטה
אומללה זאת.
בהמשך השר להגנת הסביבה בהחלטה תמוהה ובניגוד לחוו"ד שקיבל ,לפגוע ביבוא וייצוא
של קופים ,כבוד השר החליט כי חוות מזור (ובעקבותיה כמובן כל הייבוא והייצוא של חיות בר
גם למכוני מחקר ואוניברסיטאות) יוכלו לספק קופים רק לניסויים מצילי חיים.
מי שאמור להיות השופט והמכריע לגבי מה הוא ניסוי מציל חיים ומה איננו ניסוי כזה ?
נדמה כי אין צורך להציג עד כמה ההחלטה תמוהה ובוודאי כי הנושא יבחן בערכאות
משפטיות בקרוב.
החשש הוא שאחרי הקופים יתרחב הנושא לייתר חיות בר ואח"כ לחיות נוספות והכל
בהחלטה שרירותית של מי שאיננו בקיא במחקר ובצרכיו.
לפנינו עוד דו"ח מבקר המדינה  -הגם שאנו מכבדים את מוסד מבקר המדינה נדמה כי
ביטויים שהשמיע המבקר בכנס השדולה למען בעלי חיים בכנסת היא תמוהה.
לפי ציטוט באתר החדשות  YNETאמר המבקר :
"  ...שיש להחיל את החוק גם על נושא הניסויים בבעלי חיים" .כשאני רואה את התמונות
בטלוויזיה אני מכבה אותה .אני לא יכול לראות את זה" ,בהמשך ציין מבקר המדינה כי ב11-
בפברואר יגיש דו"ח מקיף ורחב בנושא הניסויים בבעלי חיים באוניברסיטאות ולדבריו" ,יש
הרבה דברים לתקן במסגרת הביקורת".
אנו קוראים לחברינו המקושרים לאנשי תקשורת או לפוליטיקאים ,לפנות אליהם ולהצביע על
האבסורד בהתנהגות זאת.
מדינה הגאה בפיתוחיה הטכנולוגיים איננה יכולה להלחם במדענים.
כולנו גאים בחתני ובכלות פרס נובל ,מדינת ישראל כיום פועלת למנוע מהמדענים הפועלים
כיום להיות מועמדים לפרס זה בעתיד וחמור מכך ,מונעים מחולים את הסיכוי למצוא מזור
למחלותיהם.
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לרשום לרשום
חברים נכבדים,ם שום

אנו שמחים להזמינכם לכנס הבינ"ל
ILAF-ESLAV-ECLAM 2011
שיתקיים בירושלים ,ב.00-0190/91022-
מידע נוסף הכולל הרשמה ,תוכנית הכנס ,דרכי הגעה ועוד
יופיעו במידעונים הבאים ובאתר איל"ף,
בדף המיועד לכנס חשוב זה.

הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  0/11יתקיים הכנס הבינלאומי של ESLAV-ECLAM-ILAF
בבית שמואל ,בירושלים.
נשמח אם תוכלו לעזור לנו לפנות לחברות המספקות מוצרים ,ציוד וחיות מעבדה למתן חסות
לכנס והשתתפות בתערוכה שתתקיים במהלך הכנס.
אנא הפיצו את המכתב המצורף לספקים של בתי החיות איתם אתם עובדים.
בברכה,
עמיר רוזנר rosneramir@gmail.com -
רוני קלמן ronyk@huji.ac.il -

למכתב – לחצו כאן
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חברת  Amerijetעומדת איתנה לצד המחקר
כחלק ממסע פרסום של הקרן לזכויות בעלי חיים בפלורידה ) , (ARFFשלחה הקרן לאחרונה
מכתב לחברת התעופה  , Amerijetהמובילה חיות לשימוש במחקרים רפואיים מצילי חיים .
במקום להיכנע ללחצי הארגון הללו Amarijet ,לא רק נשארה בדעתה להמשיך בכך ,אלא
אף הוציאה מכתב תמיכה בהמשך הובלת בעלי חיים לצורך מחקר.
לקריאת המכתב – לחצו כאן

סמינר אינטרנטי חינם – 1290291022
FREE Webinar
לחצו כאן לפרטים

from The Jackson Laboratory
Mouse Models of Human Diabesity Research
*Presentation Time: 17:00 – 18:00
Monday, January 31, 2011
Live Question and Answer Time:
*18:00-18:30
*Local time in Israel

לחצו כאן להרשמה

מאמר מעניין
Opinion: 6 impossible things
Why biomedical research is stressful, and
how it can be slightly less so
למאמר – לחצו כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
הקמת קבוצת מיקוד על המחקר הביו -רפואי
סרט על נשים הדנות בנושא המחקר בבעלי חיים ,במהלך
קבוצת מיקוד.
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
News in a nutshell
Vax-autism link debunked further; public clamors for genetic
tests; researchers build life-sustaining synthetic proteins
לכתבה – לחצו כאן

גאווה ישראלית
חוקרי הטכניון ורמב"ם הפיקו במעבדה תאים ורקמות שיוכלו לשמש
בעתיד להשתלות ולגילוי תרופות
רצועות מתאי גזע עובריים תיקנו גיד אכילס בעכברים ותאים שהופקו
משערות אדם הפכו לתאי שריר לב פועם
לכתבה – לחצו כאן
קצב התפתחות מואץ עלול לגרום לתוצאות קטלניות
האצת קצב ההתפתחות נתפסת בדרך כלל כיתרון .אולם מחקר חדש שנערך באוניברסיטת
חיפה ובאוניברסיטת קליפורניה על סלמנדרות מצא כי האצת הקצב מעלה את התמותה.
מוביל המחקר ,אסף שדה :התוצאות רלוונטיות גם לבני אדם
לכתבה – לחצו כאן
חברת מדעי החיים הישראלית ויז'ן קייר גייסה  12מיליון דולר
המשקיעים החדשים הם קרן גיזה ,ג'רנרל אייפיננסייל הולדינגס וBSI SA-
לכתבה – לחצו כאן
מדעני מכון ויצמן למדע גילו :דמעות מכילות מסרים כימיים
מספר מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הראו ,לדוגמה ,כי
חומרים המצויים בזיעה של בני אדם נושאים מגוון של איתותים
רגשיים ואחרים ,המיועדים לאלה המריחים אותם .כעת
מסתבר שגם הדמעות.
לכתבה – לחצו כאן
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מחקר בשיבא יאתר גנים חדשים לסרטן השד
המוטציות המאובחנות כיום הן קצה הקרחון של הגורמים הגנטיים לסרטן השד מחקר שהחל
באחרונה יאפשר אבחון מוקדם ומדויק בקרב נשים הלוקות במחלה ואינן נושאות את הרקע
הגנטי המוכר כיום
לכתבה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
השר ארדן :חוות מזור תסחר בקופים למחקר רפואי בלבד
ארדן אסר על סחר בקופים מהחווה לצרכים כמו בדיקת מוצרי
קוסמטיקה
לכתבה – לחצו כאן
לראשונה מאז  :2/91המדינה תפקיד כסף בקרן המחקר
המשותפת לארה"ב ולישראל
תוספת התקציב בסך  1מיליון שקל ,שתינתן ב ,0/10-אמורה לבלום את הידלדלות המקורות
הכספיים של הקרן
לכתבה – לחצו כאן
החיסון 'פרבנר' שודרג :נגד  21זני חיידק במקום 7
משרד הבריאות רכש את החיסון החדיש כנגד  11זני החיידק האלים פנאומוקוק .חיסון זה
יחליף את החיסון החדש שהגן בפני  7זנים בלבד
לכתבה – לחצו כאן
מה עומד מאחורי הזינוק החד במניית הביומד פלוריסטם?
מניית  Pluristemנסקה ביום שישי האחרון למחיר שיא של שנתיים,
והיום בבורסה בת"א .מה עומד מאחורי המומנטום החיובי הזה ,ומה
אומרים האנליסטים המכסים את החברה
לכתבה – לחצו כאן
רדהיל יוצאת לגייס  10מיליון ש' לפי שווי של  200-270מ' ש'
אם הכל יתקדם כשורה ,רדהיל תהיה חברת הביומד הראשונה
שמגיעה לבורסה במסגרת גל ההנפקות הצפוי ב0/11-
לכתבה – לחצו כאן
תחרות גנרית לקופקסון מצד סנדוז ומומנטה?
תחרות גנרית לתרופה תוריד משמעותית את מחיר התרופה ותנגוס בנתחי השוק של טבע.
הסיכוי שתרופה גנרית תושק כבר בשבוע הבא הוא מזערי.
לכתבה – לחצו כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
מחקר מוח :האזנה למוזיקה מהנה כמו סקס
באמצעות סריקות מוחיות מצאו חוקרים בקנדה שהאזנה למוזיקה
משחררת במוח דופמין ,החומר הגורם ,בין השאר ,לתחושת ההנאה
מאוכל ומסקס
לכתבה – לחצו כאן
ברית מילה תמנע סרטן אצל האישה
תוצאות מחקר חדש שנעשה באוגנדה מראות כי נשים שהיו עם בני זוג שעברו מילה היו
בסיכון נמוך ב 01%-להידבק ב -HPVבסיכון גבוה
לכתבה – לחצו כאן
אנטיביוטיקה ואסתמה :מה הקשר בין השתיים?
חוקרים מצאו כי תינוקות להם ניתנה אנטיביוטיקה לפני גיל חצי שנה ,היו בסיכון מוגבר
בילדות לאסתמה ולאלרגיה
לכתבה – לחצו כאן
טלומראז – סוד הנעורים הנצחיים?
מדענים מארצות הברית הצליחו לעצור את תהליכי ההזדקנות של
עכברים בעלי מום גנטי ,ואפילו להחזיר את נעוריהם
לכתבה – לחצו כאן
סופית :מחקרים שקשרו אוטיזם לחיסונים – זויפו
מחקריו השנויים במחלוקת של ד"ר אנדרו וייקפילד הבריטי שכנעו אלפי הורים לוותר על
חיסון ילדיהם .כעת קובע כתב עת רפואי נחשב" :זו הונאה מכוונת ,ד"ר וייקפילד עצמו עומד
מאחוריה"
לכתבה – לחצו כאן
'Retractes autism study an 'elaborate fraud
לכתבה – לחצו כאן
Normal today, cancer tomorrow
Researchers discover how cancer can develop overnight
לכתבה – לחצו כאן
Proteins Adorned
Cracking the secrets of posttranslational modifications
לכתבה – לחצו כאן
Fighting noise with noise
Pairing tones with electrical stimulation of the brain may reverse the constant
ringing caused by exposure to loud sound
לכתבה – לחצו כאן
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מידעון  – CALAM ACMALנוב'+דצמ' 1020

למידעון – לחצו כאן

מידעון  – The Scientistינואר 1022

מידעון  – The Scientistלעיונכם – מידעון ינואר 1022

אתר Understanding Animal Research

אתר " – "Understanding Animal Researchלעיונכם :חדשות רלוונטיות

HealthDay TV

ב HealthDayTV -תוכלו לצפות
בכתבות הסוקרות את החדשות האחרונות
בתחום הרפואה,
אשר התפרסמו לאחרונה בכתבי עת רפואיים
והוצגו בכנסים רפואיים שונים ברחבי העולם.
לחצו כאן לכניסה לאתר וצפייה בקטעי הוידאו
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תודה לנותני החסות של האתר שלנו שבזכותם מופץ
מידעון זה.
הנכם מוזמנים להיכנס ללינקים של החברות

לצפייה בנותני החסות באתר איל"ף – לחצו כאן
איל"ף הינה עמותה למען העוסקים במחקר בבעלי חיים בישראל למטרות רפואה .העמותה
מאגדת בתוכה אקדמאים ,חברות פרטיות ,מוסדות ממשלה ויועצים פרטיים.
לאתר אינטרנט של איל"ף :לחץ כאן
מידי שבועיים מפיץ איל"ף לחבריו ולקוראיו מידעון הכולל חדשות ,הודעות לחברים ,הנחיות
ומידע על אירועים בארץ ובעולם – לחץ כאן לצפייה במידעון אחרון
כמו כן מקיים איל"ף אירועים שונים כגון כנס לחברים המתקיים פעמיים בשנה וכנס בינלאומי
אחת למספר שנים.
אז מה אנו מציעים?
 .1פרסום באנר עם שם החברה המפרסמת באתר איל"ף.
 .0הבאנר יהווה לינק לדף שלם בתוך האתר ובו פרטים מורחבים על החברה ,פעילותה,
השירותים הניתנים על ידה ופרטי התקשרות.
 .1בנוסף ,יופיע הבאנר בכל המידעונים ,הנשלחים פעמיים בחודש ,כלומר כ 24-פעמים
בשנה.
 .4בכנסי איל"ף ,בעת הפתיחה ובמהלך הפסקות ,יוקרנו שקופיות עם שמות נותני
החסות.
 .1נותן החסות יקבל  20%הנחה במחיר שיקבע להשתתפות בכנסים או בהצבת דוכן
בכנסי העמותה.
ועד איל"ף מציע לגופים התומכים בקידום המדע
להצטרף לנותני החסות המכובדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"לmariana@ofirpr.co.il :
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