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

במידעון זה תוכלו למצוא:
 חדש ! לוח מודעות.
 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 עלהקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים במדעי החיים
והחלופות לכך
 מידע על יום עיון ואסיפה שנתית בנושא :פתולוגיה במחקר פרה קליני
 מידע על מגזין .LAL
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 גנטיקה
 כתבות בנושא מחלת הסרטן.
 ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 חדש! ידיעות בנושא שוק ההון
 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 -ובו שם  +שם משפחה ,טלפונים
ליצירת קשר וכתובת דוא"ל.
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מהחודש חברי עמותה יוכלו להיכנס לחלק הסגור באתר איל"ף ולעיין בדו"חות
שהתקבלו מרואה החשבון לגבי שנת 2212
תודה,

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 נוספים אודות כנס בינלאומי זה ניתן למצוא כבר עתה באתר הכנס
לאתר הכנס – לחצו כאן.
ההרשמה המוקדמת לכנס נסגרת ב  ,2091מהרו להרשם
המעוניינים להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,מוזנים לפנות ליו"ר הועדה המדעית
של הכנס – פרופ' אלון הרמלין Alon.Harmelin@weizmann.ac.il -

הכנס בחסות
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VAN BEEK - SPF PIG FARM

הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף
חברי איל"ף שלום,
בחודש ספטמבר  2211יתקיים הכנס הבינלאומי של ESLAV-ECLAM-
 ILAFבירושלים.
נשמח אם תוכלו לעזור לנו בפנייה 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 + :

כנסים רבותיי כנסים

הכנס ה -שלישי של  iclasהמזרח התיכון והעצרת הכללית ה  20של  iclasייערך בין
התאריכים  21-20ליוני באיסטנבול תורכיה
לפרטים נוספים לחצו כאן
לאתר  iclasלחצו כאן
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הקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים במדעי
החיים והחלופות לכך ייערך בין התאריכים 12-10
לאוגוסט במונטריאול קנדה
לפרטים נוספים לחצו כאן
יום עיון ואסיפה שנתית בנושא :פתולוגיה במחקר פרה – קליני
ייערך בתאריך  2191191122בין השעות  21:11 – 22:11במכון וייצמן אולם ויקס הקטן.
לכל חברי הפורום :ניתן ואף רצוי להזמין חוקרים שאינם חברי
פורום.
עלות ההשתתפות בכנס למי שאינם חברי  122 – ILAFשקלים.
חברי ILAFשטרם הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת 2211
בסך  ,₪ 422מתבקשים לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר
דנה לוין ,הרשות למחקר פרה קליני ,הטכניוןת.ד ,9449.חיפה  .31294ניתן יהיה לשלם,
במזומן או בצ'ק ,גם ביום הכנס.,

הכנס בחסות חברת:

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2229-
 ,2212החלו לקבל לאחרונה 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
בסרטון מוצגות עדויות של מטופלים שאיכות
חייהם השתפרה בעקבות יישום של מחקר
בבעלי חיים.
לצפייה בקטע וידאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן
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גנטיקה
עישון של האם משנה את הדנ"א של התינוק
חוקרים גילו שינויים גנטיים בגן הקשור לסוגי סרטן מסוימים אצל ילדים
שאמהותיהם עישנו במהלך ההריון
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
הנוגדן נגד סרטן שפיתחה קיורטק עמד ביעדי הניסוי הקליני בשלב השני
קיורטק ,שפיתחה קו מוצרים חדשני נגד סרטן ,עשויה להיות יצרנית ערך משמעותית לטבע
ולכלל ביוטכנולוגיה .אם החברה תצלח את הניסוי בשלב השלישי ,עשויה טבע לרכוש את
הבעלות המלאה בהשקעה כוללת של  222מיליון דולר
לכתבה המלאה – לחצו כאן
בדיקת דם למעקב אחר סרטן השד?
חוקרים הצליחו להוכיח את יעילות בדיקת ה ,CTC-הסופרת את מספר התאים
הממאירים בדם תוצאות  CTCשהן מעל גבול ה 5-נמצאו קשורות בצורה
עקבית לראיות קליניות ו/או רדיוגרפיות למחלה מתקדמת
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
פייזר תשווק תרופה לסרטן הנדיר שתקף את סטיב ג'ובס
לפי ניסוי שערכה פייזר ,תרופת ה Sutent-מביאה לנסיגת סרטן הלבלב לפרק
זמן חציוני של  12.2חודשים
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
ביוליין תחל ביוני בניסוי קליני במוצר לטיפול בכאב נוירופטי
המוצר  BL-1021הינו המוצר הרביעי שנכנס לשלב הפיתוח הקליני בפורטפוליו של ביוליין
מטרת הניסוי הינה בדיקת הבטיחות והפרופיל הפרמקוקינטי במתנדבים בריאים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פיתוח חדש מפחית יצירת כולסטרול רע ב21%-
פיתוח חדש של חוקרים מהאוניברסיטה העברית מעלה את הרגישות
לאינסולין ,ממתן עלייה של כולסטרול רע בגוף ומוריד את רמת הסוכר
מהר יותר ,במידה ונוטלים אותו לפני ארוחה עתירת שומנים וסוכר.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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רופאים ישראלים יערכו ניסוי בתרבית תאי עצם בחלל
בטיסה האחרונה של מעבורת אנדוור של נאס"א שוגרה תרבית תאי עצם לחלל בו
מתרחשים תהליכים דומים לאלו שבאוסטיאופורוזיס
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
האם תרופה חדשה תטפל בדיכאון?
התרופה אגומלטין לא רק משפיעה על תסמיני מצב הרוח
הקשורים לדיכאון ,אלא גם על מחזור היממה ועל תסמינים
הקשורים להירדמות והתעוררות ,עובדה שכפי הנראה היא
האחראית ליעילות שלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
תאי גזע ישמשו כטיפול לפרקינסון
חוקרים גילו כי תאי עצב על בסיס פרוטאין הצליחו לשנות את מהלך המחלה כשהושתלו
למוחן של חולדות עם פרקינסון
לכתבה המלאה – לחצו כאן

The dark matter of disease
Scientists are beginning to unravel how non-coding DNA works across long
distances of the genome to influence disease
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Thwarting leukemia drug resistance
Researchers identify a pathway that allows leukemia to evade a common
cancer treatment and develop a way to block it
לכתבה המלאה – לחצו כאן

שוק ההון
המיליארדר אלפרד מאן" :אמשיך להזרים כספים לישראל"
אלפרד מאן ,שרכש את חברת ביונס הישראלית והשקיע מיליוני דולרים בקרן
ההון סיכון תעוזה ,בראיון בלעדי ל"גלובס"" :השקעתי מיליון דולר בטכניון ,אני
שוקל להכפיל את הסכום"
לצפייה בהודעה לתקשורת – לחצו כאן
ה FDA-אישר לטבע לשווק בבלעדיות תרופה לטיפול באיידס
טבע תחל לשווק את גירסתה הגנרית לתרופה  Combivirבארה"ב ברבעון
הרביעי של השנה היקף המכירות השנתיות של התרופה כ 315-מיליון דולר
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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