משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף פברואר .1122

במידעון זה תוכלו למצוא:
 חדש ! לוח מודעות.
 מודעת דרושים.
 קול קורא :הודעה מיו"ר איל"ף ,ד"ר רונה שופטי.
 הודעה על יום עיון במכון ויצמן.
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע על קורס שיתקיים ב ,11-113//30/11-מילאן ,איטליה.
 מידע על מגזין .LAL
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 כתבות בנושא מחלת הסרטן.
 ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 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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חדש באתר איל"ף  -לוח מודעות
חברים שלום רב,
במסגרת התייעלות ונגישות החברים לאתר
איל"ף והפיכתו למרכז מידע ,הוספנו באתר
קטגוריה חדשה בשם "לוח מודעות".
בלוח המודעות תוכלו לקנות או למכור ציוד,
להשאיר פרטים ליצירת קשר בנושאים
הרלוונטיים אליכם ,לחפש עוזרי מחקר ואף
שיתופי פעולה עם גורמים שונים.
בכדי להוסיף 3להסיר הודעות כל שעליכם
לעשות הוא לשלוח מייל לכתובת
 mariana@ofirpr.co.ilעם בקשתכם.
היות ולוח המודעות פתוח לחברי איל"ף בלבד ,אנו מבקשים מכל מי שטרם קיבל שם וסיסמא
לכניסה למערכת ,לשלוח למייל ל mariana@ofirpr.co.il -שם  +שם משפחה ,טלפונים
ליצירת קשר וכתובת דוא"ל.
תודה,
ועד איל"ף

דרושים
דרוש3ה רופא3ה וטרינר3ית למשרה מלאה בבית החיות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל
אביב.
הכשרה ספציפית תעשה תוך כדי עבודה במקום ,בכפוף לרופא הוטרינר מנהל בתי החיות.
העבודה מעניינת ומגוונת ומאפשרת התמחות ברפואת חיות מעבדה.
המשרה כוללת פיקוח על בתי חיות ,חברות בוועדת אתיקה ,ליווי מחקרים ומתן סיוע
לחוקרים בעבודה מחקרית .כמו כן העבודה תכלול בדיקות בריאות למגוון חיות וטיפול בהן,
הוראה והדרכה ,אדמיניסטרציה ואחריות על בתי חיות ועובדים ,וכן אספקטים נוספים
הקשורים בנושא.
נא לשלוח קורות חיים ,למייל :
mickey@post.tau.ac.il
Dr. Mickey Harlev- Veterinarian
Israeli Board Certified
Head Laboratory Animal Units
Tel Aviv University
cell: 0525643396
office: 972-3-6409919
fax: 972-3-6407567

0

קול קורא :הודעה מיו"ר איל"ף ,ד"ר רונה שופטי
חברי איל"ף שלום רב,
אנו ממשיכים לקבץ את שמות של מועמדים מקרב חברינו לכהן כחברי וועד אילף ויו"ר
וקוראים לכם לשלוח אלינו המלצות על עמיתים וחוקרים המתאימים לתפקיד .נשמח באם
תוכלו לשלוח למייל rona@cc.technion.ac.il :את שמות המועמדים עליהם אתם ממליצים.
בהמשך נבקש מאותם מועמדים לשלוח קורות חיים ,במידה ויהיו מעוניינים לכהן בתפקידי
הניהול השונים .חברי הע מותה ששלמו את דמי החבר יהיו זכאים לבחור מבין המועמדים את
הוועד והיו"ר החדשים.
בסופו של תהליך ,נפרסם את שמות הנבחרים החדשים באמצעות מידעון איל"ף.
תודה על שיתוף הפעולה,
ד"ר רונה שופטי ,יו"ר איל"ף

יום עיון בנושא
חברי איל"ף שלום רב,
בתאריך  /.0.11יתקיים הכנס:
Measuring behavior & physiology
Bridging the genotype phenotype gap
(מדידת התנהגות ופיסיולוגיה ,גישור על הפער בין
הגנוטיפ לפנוטיפ במכון ויצמן).
למידע נוסף לחצו כאן
ללו"ז הכנס לחצו כאן

לרשום לרשום
אנו שמחים להזמינכם לכנס הבינ"ל
ILAF-ESLAV-ECLAM 2011
שיתקיים בירושלים ,ב.10-1191/91122-
מידע נוסף הכולל הרשמה ,תוכנית הכנס ,דרכי הגעה ועוד
יופיעו במידעונים הבאים ובאתר איל"ף ,בדף המיועד לכנס חשוב זה.
מי שמעוניין להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,נא לפנות ליו"ר הועדה
המדעית של הכנס –פרופ' אלון הרמלין Alon.Harmelin@weizmann.ac.il -
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הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  0/11יתקיים הכנס הבינלאומי של
 ESLAV-ECLAM-ILAFבירושלים.
נשמח אם תוכלו לעזור לנו לפנות לחברות המספקות מוצרים,
שירותים ,ציוד וחיות מעבדה למתן חסות לכנס והשתתפות
בתערוכה שתתקיים במהלכו.
אנא הפיצו את המכתב המצורף לספקים של בתי החיות
איתם אתם עובדים.
בברכה,
ד"ר עמיר רוזנר rosneramir@gmail.com -
ד"ר רוני קלמן ronyk@huji.ac.il -

למכתב – לחצו כאן (לחיצה למעבר לקישור)CTRL + :

קורס
The health monitoring of rodents and the cage-level environment
in IVC equipped facilities
 ,20-2191/91122מילן ,איטליה

הקורס נועד להציג למשתתף תפיסות מתקדמות של בריאות בעלי חיים וניטור סביבתי.
לדף האינטרנט של הקורס – לחצו כאן
לאתר  – Fondazione Guido Bernardiniלחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו חברות לאיל"ף בשנת 0//2-
 ,0/1/החלו לקבל בימים אלה את המגזין המקצועי  LALבחינם.
במידה ואינכם מקבלים אותו ,אנא פנו לגזברית איל"ף ,ד"ר דנה לוין
אשכנזי ,במיילdanala@tx.technion.ac.il :
לידיעתכם  -חברים אשר לא שלמו ,הוסרו מהרשימה.
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הסרטון הנבחר למידעון זה
ניתן לעשות שימוש בעכברים על מנת לדמות את מחלת
האלצהיימר שמתרחשת בקרב בני אדם.
מחלת האלצהיימר היא הסוג הנפוץ ביותר של דמנטיה
(שיטיון) .נכון להיום ,לא קיימים טיפולים אפקטיביים ,כך
שמודלים המבוססים על עכברים מהווים גישה אחת הן
להבנת המחלה והן לפיתוח טיפולים עבור אלצהיימר.
לצפייה בקטע וידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
התקרחות בגיל  11מגדילה את הסיכון לסרטן הערמונית
חוקרים מצרפת בדקו את הקשר בקרב  122גברים בוגרים בגיל 67
בממוצע .נמצא כי הסיכון לפתח סרטן ערמונית גדול פי שניים בקרב
גברים ששערם החל לנשור בגיל 0/
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מחקר" :מין אוראלי גרם לעלייה בסרטן הפה"
חוקרים מארצות הברית בדקו נתוני החולים בסרטן הפה במדינה ב //-השנים האחרונות.
הם מצאו כי חלה עלייה של  001%בשכיחות המחלה ,בעיקר בקרב גברים לבנים .הסיבה:
הדבקות בווירוס הפפילומה האנושי במהלך קיום מין אוראלי
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Skin wounds trigger tumors
Researchers show how stem cells in hair follicles can transform into cancer
while helping to heal an injury
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
כלל ביוטכ' :קיורטק החלה טיפול בחולה מיאלומה נפוצה
להערכת קיורטק ,גיוס החולים לניסוי צפוי להסתיים בתוך כ04-
חודשים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקרים :המוח מבוסס על משימות ,לא על
חושים
מדענים ישראלים וצרפתים טוענים כי מחקר חדש שלהם מערער על
התפישה הרווחת כיום בקרב מדעני מוח ,לפיה חלוקת העבודה
המרכזית של האזורים השונים במוח מתבססת על התמחות בחושים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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עוד חברת ביומד באחד-העם; גלייקומיינדס גייסה 11.1
מיליון שקל
מוכרת בארה"ב בדיקות אבחון להידרדרות מחלת טרשת
נפוצה .מנכ"ל החברה אבינועם דוקלר" :הצלחת ההנפקה
תאפשר לחברה להרחיב בעקביות את פעילותה"
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חברות הטיפול בפצעים ובכוויות יוצרות אפסייד בכת"ב
ד"ר גל אופיר ,שותף בכיר בחברת הייעוץ  bioassociateומומחה הביומד של  ,Bizportalעל
הפוטנציאל הגלום בחברות של כלל ביוטכנולוגיה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
מדענים גילו שלא במתכוון פתרון להקרחה
בזמן שעסקו במחקר שעסק בקשר בין לחץ נפשי
למערכת העיכול ,הצליחו מדענים לגלות תרכובת
שמצמיחה שיער
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Cocaine
Rat studies suggest that subthalamic nucleus inactivation
may help treat cocaine addiction
לכתבה המלאה – לחצו כאן
The mouse is not enough
Early embryonic development differs between mice and cows, suggesting
mice may not reflect mammalian development as well as scientists had
believed
לכתבה המלאה – לחצו כאן
News in a nutshell
Publically funded drugs; misconduct closure; shrunken brains at Chernobyl
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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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.
 ./בנוסף ,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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