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השרים מנעו פגיעה במחקר הביו-רפואי:
ועדת שרים לחקיקה התנגדה להצעת חוק לשינוי הפיקוח על הניסויים
בקופים
תוכלו למצוא במידעון:
הודעה חשובה :זהירות! פעילים מחו"ל.
הודעה חשובה על אתר איל"ף
פרטים ראשוניים על יום העיון של איל"ף הקרב ובא.
דעה משעשעת :סוד הצלחתו של המדען הישראלי :הסחבקיות
ידיעות מעולם המחקר – מקומי והעולמי
 – HealthDayTVקטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על החדשות
האחרונות בתחום הרפואה.
מידע לחברות המעוניינות לתת חסות לאיל"ף
הודעות כלליות לחברים
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את תשומת
לבנו.
שלכם,

וועד הארגון
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זהירות! פעילים מחו"ל
חברי איל"ף שלום רב,
לאחרונה ערכו  3פעילים נגד ניסויים בבעלי חיים ביקור בחוות מזור .הם הסתובבו על
השביל החיצוני של החווה וצילמו מספר תמונות .זאב ברין ,מבעלי החווה ,העיר להם כי
מדובר בשטח פרטי וכתגובה ענה לו אחד הפעילים" :אנחנו נטפל בך כמו שאתה עושה
לקופים"...

השוטרים ,שהגיעו למקום ,גבו עדות מהפעילים ועצרו אחד מהם (שאינו מופעי בתמונה)
לחקירה ,אולם נראה כי הוא ישוחרר מאחר והסביר למשטרה כי לא איים ולא ידע שמדובר
בשטח פרטי (למרות השילוט הברור) .
חשוב לציין כי השניים שבתמונה הינם ,כנראה ,אזרחים זרים ודוברים אנגלית .יש לזכור כי
ענת רפואה ציינה בעבר את קשריה ההדוקים עם  PETAואף כי קיבלה מהם תקצוב לתעד
את המתרחש במעבדות.
בכוונתנו להגביר בקרוב מאד את הלחץ והפיקוח על מקרים דומים ולנקוט בסדרה של צעדים
שונים לשם כך.
חברי איל"ף – אנא העבירו את התמונות בין אנשי הביטחון שלכם או החוקרים ,כדי להבטיח
כי גורמים שאינם מורשים לא יוכלו להיכנס לשטחי המעבדות במסווה של סטודנטים או
מבקרים.
בנוסף ,כתבה שהתפרסמה השבוע בעיתון "הארץ" ,לעיונכם:
"אין מזור לקופים – הניסויים בבעלי חיים ממשיכים"
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הודעה חשובה על אתר איל"ף
חברי איל"ף הנכבדים,
לאחר כמה שבועות של עבודה מאומצת ,אנו
שמחים להודיע על שדרוג אתר איל"ף
והחלפת מערכת הניהול שלו למערכת נוחה
ומתקדמת יותר.
אנו מזמינים את כולכם להיכנס ולהירשם
באתר

לקבלת

שם

וסיסמא:

www.ilaf.org.il
ההרשמה מקנה לכם היתר כניסה למידע שאינו חשוף לקהל הרחב ,ומיועד לצפייה של חברי
איל"ף בלבד .בתוך שעות לאחר ההרשמה ,תתקבל בקשתכם במערכת.
עם שדרוג המערכת ,נתחיל להפיץ את המידעונים הדו-חודשיים דרך האתר ולכן ההרשמה
לאתר חשובה ביותר.
אנו ממשיכים לעדכן את האתר באופן שוטף ונשמח לקבל מכם כל מידע רלוונטי לחברי
איל"ף ,או למבקרים באתר – ובכך להעשיר אותו בתכנים מעניינים וחדשים ,כגון :כנסים,
אירועים ,מאמרי ם ,ידיעות ,סרטונים ,הודעות דרושים ,מידע על מחלות שונות ,טיפולים
חדשים בעקבות ניסויים בבעלי חיים וכו'.
תודה וחג שבועות שמח לכולם,
חברי ועד איל"ף
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לרשום לרשום – יום עיון של איל"ף לשנת 0202

יום העיון של איל"ף לשנת 0202
בנושא מודלים בבעלי חיים שונים ,כבר כאן!
רשמו לפניכם:
תאריך :ה 02-ביוני 0202
שעות02:22-00:22 :
מקום :הפקולטה לרפואה ,טכניון
פרטים נוספים ,יישלחו בהמשך

דעה משעשעת
סוד הצלחתו של המדען הישראלי :הסחבקיות
מדוע המדע הישראלי ממשיך לככב בעולם ולנחול הצלחה? האם זה
בגלל "המוח יהודי"? ואולי בגלל האימא היהודייה? לרועי צזנה
תשובה ברורה :זה פשוט בגלל שהמדען הישראלי יותר סחבק.
עכשיו תסבירו מה זה בעברית "סחבק" לחוקרים מכל העולם
לכתבה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
ועדת השרים לחקיקה התנגדה להצעה לשנות את
הפיקוח על הניסויים בקופים
השר גלעד ארדן" :אגיש ערער" .ח"כ יואל חסון ,מגיש
ההצעה" :זו ממשלה בלי חמלה" .דו"ח מבקר המדינה מ-
 4002ציין לחומרה ליקויים רבים במערכת הפיקוח  -אך
המלצותיו לא יושמו(.למרות ההצהרות נראה כי אין שינוי
בעמדת הממשלה בנושא)
לכתבה – לחץ כאן
מדענים מצטיינים צעירים מארה"ב ישתלבו במעבדות המחקר בישראל
יגיעו לישראל במסגרת תכנית של קרן חינוך ארה"ב-ישראל לחוקרים בתר-דוקטורטים תודות
לתמיכה מיוחדת של ות"ת ,תקציב התכנית  $200,000לשנה
לכתבה – לחץ כאן
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בשורות טובות לאורמד :סיימה את שלב  0בניסוי
בהצלחה
החברה הישראלית ,שמפתחת טכנולוגיה לנטילה אוראלית
של אינסולין ,דיווחה כי התרופה הוכחה כבטוחה לשימוש,
והינה בעלת סבילות ארוכת טווח
לכתבה – לחץ כאן
שת"פ אסטרטגי לאנזימוטק עם דאיצ'י היפנית; מוערך ב 02-מיליון דולר
שתי החברות ישווקו יחד בברזיל את המוצר של אנזימוטק להפחתת כולסטרול .מנכ"ל
אנזימוטק ,אריאל כץ" :ההשקה מקדמת את החזון שלנו במתן פתרונות אפקטיביים,
המבוססים על מרכיבים טבעיים ובטוחים יותר לשימוש"
לכתבה – לחץ כאן
ראיון "כלכליסט"  -מנכ"לית כן פייט" :כישלון הניסוי פגע לנו במחיר
המניה"
חברת כן־פייט לא הצטרפה לחגיגה האחרונה במניות הביומד ,אבל המנכ"לית
פנינה פישמן אופטימית" :בקרוב נסגור את הפער בתשואות"
לכתבה – לחץ כאן
די פארם מקבלת  01מיליון שקל :כלל ביוטכנולוגיה מממשת אופציות
במקביל מכרה מניות ואופציות לצד שלישי בהיקף של כ 42-מיליון שקל .המימון הנוסף לדי-
פארם יאפשר לה להתחיל בחודשים הקרובים בניסוי קליני  Phase IIבמוצר נוסף
לכתבה – לחץ כאן
משלחת של  01חברות ביומד ישראליות יצאה לכנס
בארה"ב
בכנס  Bioהעולמי שנערך בשיקגו משתתפים נציגי עשרות
מדינות ולמעלה מ 4,000-חברות ביוטכנולוגיה מרחבי
העולם .בין החברות הישראליות המשתתפות בכנס:
פרוטליקס ,פלוריסטם ואקסלנז
לכתבה – לחץ כאן
תוצאות סבירות לביוקנסל בניסוי בתרופה לסרטן שלפוחית השתן
קיבלה אישור  FDAלהמשיך בניסוי הקליני שלב  IIbבתרופה ,ולהתחיל בגיוס חולים לקבוצת
טיפול שנייה ואחרונה בניסוי
לכתבה – לחץ כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
הנציבות האירופית פותחת חזית חדשה במאבק הסחר מול ארה"ב :זכויות בעלי חיים
הנציב לנושאי בריאות וצרכנות צפוי להודיע על חקיקה חדשה בנושא ניסויים בבעלי חיים
לצרכי קוסמטיקה ותקני ייבוא בשר
לכתבה – לחץ כאן
חדשות מדע :מסוג חדש של משכך כאבים ועד לטלסקופ האופטי הגדול בעולם
לכתבה – לחץ כאן
מחקר :חוסר שינה עלול
לסכרת
לגרום
ממצאי מחקר שערכו חבורת
חוקרים הולנדים מגלה כי חוסר
בשעות שינה ,אפילו בלילה
אחד ,מעלה את הסיכון ללקות
בסכרת מסוג  .Bהמחקר
מאשש ומוסיף על מחקרים
קודמים שהראו תוצאות דומות
באנשים שישנו פחות משש
שעות בלילה
לכתבה – לחץ כאן
מחקר קובע :כמה שעות צריך לישון בלילה
סקירה של  41מחקרים ,שכללו מיליון וחצי איש ,מצאה כי שינה של פחות מ 7-שעות בלילה
קשורה לסיכון תמותה מוגבר ב .44%-ממצא נוסף :שינה מרובה גם היא מגבירה את סיכון
התמותה ב .30%-החוקרים" :משך השינה  -גורם בריאותי חשוב" .אז כמה מומלץ לישון?
לכתבה – לחץ כאן
שומנים בדם  -המפתח למחלות לב
במסגרת מחקר חדש ,החוקרים גילו כי אנשים עם נטייה
גנטית לרמות גבוהות של טריגליצרידים היו גם בסיכון
גבוה יותר למחלות לב
לכתבה – לחץ כאן
מחקרים בנושא סרטן מלנומה :תגליות חשובות
לכתבה – לחץ כאן
בריטניה :בת  3ניצחה את הסרטן הנדיר בעולם
פעוטה בריטית הפתיעה בענק את עולם הרפואה כשהצליחה להחלים מסרטן נדיר בניגוד
לכל תחזיות .בעזרת טיפול ניסיוני שהוענק לה ,הצטמצם הגידול מהר מאד לשליש עד
שהרופאים הצליחו להסיר אותו בקלות .כעת ינסו חוקרים בריטים להבין כיצד ניתן ללמוד
מהמקרה הפרטי של הפעוטה כדי להציל עוד ילדים בעתיד.
לכתבה – לחץ כאן
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מחקר :חמש דקות בחוץ בלבד  -כל מה שדרוש כדי לשפר את
ההרגשה
לפי המחקר ,זהו הזמן המספק לשיפור מצב הרוח והעלאת
הביטחון העצמי .עוד נמצא כי לא חייבים לצאת מחוץ לעיר,
ונוכחות מקווי מים תורמת לבריאותם עוד יותר
לכתבה – לחץ כאן
יצרנית תרופות בריטית תשלם  002מיליון דולר בגין שיווק לא חוקי של תרופה אנטי
פסיכוטית
במסגרת ההסדר לא תעמוד החברה בפני אישומים פליליים
לכתבה – לחץ כאן
גברים גבוהים בסיכון לקרישי דם?
הגברים הגבוהים ביותר  -אלו שהיו מעל  484ס"מ ,היו בסיכון כפול
לקרישי דם בהשוואה לגברים שגובהם מתחת ל 473-ס"מ
לכתבה – לחץ כאן

מחקר :הדחף לעשן סיגריות והיכולת להיגמל – גנטיים
המשמעות :השפעתם של קמפיינים למיניהם או לחץ סביבתי על
המעשנים  -מוגבלת
לכתבה – לחץ כאן
נשים יפות באמת הורסות את הבריאות
מדענים גילו כי שהות במחיצתה של אשה זרה ויפה במשך
 5דקות בלבד יכול לגרום נזק קשה ללב
לכתבה – לחץ כאן
Women feel pain more than men - survey
לכתבה – לחץ כאן
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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

הודעה לחברים
חברים נכבדים,
עם עליית האתר המשודרג ,אנו עומדים להסדיר באופן אחיד
את נושא החסויות למידעון ולאתר של איל"ף.
אנא העבירו אלינו שמות של חברות אליהן נוכל לפנות בעניין
זה.
נודה מקרב לב לכל מי שיכול/ה לסייע לנו בכך.
בברכה,
חברי ועד איל"ף
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חדש! פרסום דרך איל"ף – גם אתם יכולים
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

לדובר העמותה ,מר אופיר שפיגל :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.
ועד איל"ף פונה אליך להצטרף לנותני החסות המכובדים.
אז מה אנו מציעים?
 .4פרסום באנר עם שם החברה המפרסמת באתר איל"ף.
 .4הבאנר 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.
 .2בכנסי 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.
עלות החבילה:
 ₪ 4800לשנה

(המחיר אינו כולל מע"מ)
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דוגמאות לבאנרים:

דוגמא לעמוד:
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יש גם לכם מה להגיד?
זה המקום להזכיר כי:
 .4נשמח להוסיף ולהעשיר את המידעון בעזרתכם ,עבור כל מי
שהנושא קרוב אל ליבו .תכנים ,חידושים ומידע יתקבלו
בברכה.
 .4לצורך תחזוקת האתר נשמח אם תוכלו להפנות אלינו גופים
המבקשים לפרסם מודעות באתר ובניוזלטר ובכך להיחשף
בפני חברי האיגוד ותומכיו.
אתם מוזמנים לבקר באתר איל"ף
ליצירת קשר עם אופיר שפיגל ,דובר איל"ף:
טל | 20-2030232 :פקסwww.ofirpr.co.il | ofir@ofirpr.co.il | 200-2330303 :
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