משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע מרץ .1122

במידעון זה תוכלו למצוא:
 חדש ! לוח מודעות.
 מודעת דרושים.
 קול קורא :הודעה מיו"ר איל"ף ,ד"ר רונה שופטי.
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע על הכנס השלישי של  iclasהמזרח התיכון
 מידע על מגזין .LAL
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 ביוטכנולוגיה
 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 /להסיר 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

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 כיו"ר וחברי וועד אילף,
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 העמותה 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
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לרשום לרשום
אנו שמחים להזמינכם לכנס הבינ"ל
ILAF-ESLAV-ECLAM 2011
שיתקיים בירושלים ,ב.10-1191/91122-
אנו צופים ומקווים לנוכחות ישראלית ובינלאומית ערה
ומבקשים להזכיר לכולם את החשיבות בהגשת הצעות לפוסטרים והרצאות בכנס .הגשת
האבסטרקטים אפשרית דרך אתר הכנס ,דר' טוביה וינר עורך העיתון רפואה וטרינרית כבר
הביע את נכונותו לפרסם כל הרצאה ופוסטר שיופיעו בכנס.
בנוסף לכך ,יזכו הפוסטר וההרצאה הטובים ביותר בפרס אישי של  011יורו
מטעם  ESLAVו ECLAM -
פרטים רבים אודות כנס בינלאומי זה ניתן למצוא כבר עתה באתר הכנס
לאתר הכנס – לחצו כאן.
מי שמעוניין להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,מוזמן לפנות ליו"ר הועדה המדעית
של הכנס – פרופ' אלון הרמלין Alon.Harmelin@weizmann.ac.il -

הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  2111יתקיים 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 + :
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כנס

הכנס ה -שלישי של  iclasהמזרח התיכון והעצרת הכללית ה  20של  iclasשיערך בין
התאריכים  21-20ליוני באיסטנבול תורכיה
לפרטים נוספים לחצו כאן
לאתר  iclasלחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2112-
 ,2111החלו 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.

הסרטון הנבחר למידעון זה
סרטון אנימציה ,המדגים ,כיצד נוגדנים
מנטרלים פלישת נגיפים.
לצפייה בקטע וידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן
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ביוטכנולוגיה
מסחור נוסף לדי פארם בסין :העניקה רישיון בלעדי לתרופה באפילפסיה
החברה הסינית תשלם כ 25-מיליון דולר בהתאם לעמידה באבני דרך ותממן ניסוי קליני
בשלב  IIוIII-
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
מחקר :רמת הניקוטין בציפורניים חוזה סרטן ריאות
ציפורניים צהובות מניקוטין לא משפיעות רק על המראה:
חוקרים אמריקנים מצאו כי רמות ניקוטין גבוהות בציפורני
הרגליים מעלות פי  3.5את הסיכון לחלות בסרטן הריאות.
הסיכון :זהה אצל מעשנים אקטיביים ופסיביים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקרים גילו את הגורם לסרטן עור נדיר המרפא את עצמו
חוקרים גילו את הגן מאחורי סרטן עור נדיר הצומח במהירות במשך מספר שבועות לפני
שהוא מרפא את עצמו באופן ספונטני ,כך דווח בכתב העת .
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Next Generation Treatment for Triple-Negative and BasalCell Breast Cancer
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
חלב נגד שפעת :פיתוח ישראלי חדש יילחם במחלה
חברת אימיורון האוסטרלית וחוקרים מבית החולים הדסה בירושלים
הוציאו פטנט על טיפול חדש במחלת השפעת המבוסס על נוגדנים
שהופקו מחלב פרה" .עד כה נוסה הטיפול רק על בעלי חיים"
לכתבה המלאה – לחצו כאן
די.אן.איי סיימה בהצלחה סדרת ניסויים בבעלי חיים
הניסוי כלל כעשרה ניסויים שונים בבעלי חיים אשר במסגרתם נמדד
שיעור ספיגת החומר הפעיל שבתרופה דרך מערכת העיכול לדם (Bioavailability),
בתרופה לטיפול באוסטאופורוזיס.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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חברת הסטארט אפ  VacciGuardתפתח באמצעות פלטפורמה טכנולוגית שפיתחה
חיסון לנגיף הCMV-
חתמה על הסכם השקעה עם חברת קמפוס ביו מקבוצת כלל ביוטכנולוגיה .החברה השלימה
גיוס של  1.4מיליון דולר ותפתח באמצעות פלטפורמה טכנולוגית שפיתחה חיסון לנגיף ה-
 CMVהמהווה סיכון לנשים בהריון ופוגע באוכלוסיות בהן מערכת החיסון מוחלשת
לכתבה המלאה – לחצו כאן
לסקס טוב יותר  -עכבישים בחדר המיטות
חוקרים גילו כי לנשיכה אחת מהעכביש הנודד הברזילאי יש תופעות
לוואי ,הכוללות זיקפה לאורך ארבע שעות .האם העכביש יחליף את
הויאגרה?
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
שחרור תרופות באמצעות ננו-חלקיקים
חוקרים מסוגלים להכין כיום תרופות הכלואות בתוך ננו-
חלקיקים בגודל של נגיפים ,אולם עכשיו מחקר חדש הדגים
אתגר גדול נוסף בתחום של ננו-רפואה ,המערכת החיסונית
וחשיבותם של הפולימרים המצפים את פני-השטח של ננו-
החלקיק
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פלוריסטם :תוצאות טובות בניסויים בטיפול בפגיעות שרירים
עפ"י המחקר ,הזרקה מקומית של תאי גזע מהשלייה לאזור השריר הפגוע ,הביאה לשיפור
משמעותי בהחלמת השריר ותפקודו בהשוואה לקבוצות הביקורת.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Epigenetic Changes in Cancer
The study of how covalent marks on DNA and histones are involved in the
origin and spread of cancer cells is leading to new therapeutic strategies
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Big brains and spineless penises
How DNA deletions may have produced uniquely human traits
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.
 .2הבאנר יהווה לינק לדף שלם בתוך האתר ובו פרטים מורחבים על החברה ,פעילותה,
השירותים הניתנים על ידה ופרטי התקשרות.
 .3בנוסף ,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.
 .5נותן 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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