משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע חודש יוני .0202









תוכלו למצוא במידעון:
פרטים על יום העיון של איל"ף הקרב ובא.
כנס קרב ESLAV-
מידע על מתן חסות לכנסים של איל"ף
פינת היהדות
ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 – HealthDayTVקטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על
החדשות האחרונות בתחום הרפואה.
חדש! פרסום דרך איל"ף– גם אתם יכולים
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את
תשומת לבנו.
שלכם,

וועד הארגון
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לרשום לרשום – יום העיון של איל"ף לשנת 0202

יום עיון
תאריך :יום ג' 60/92/6929
16:00 – 29:99
הפקולטה לרפואה ,טכניון .חיפה – בת גלים (סמוך לבית חולים רמב"ם).
בניין רפפורט ,אולם הרצאות "אדום" .
ברכבת  :הגעה לתחנת בת גלים חיפה ומשם הליכה קצרה.
למגיעים ברכב :חניה (בתשלום) בחניוני בי"ח רמב"ם.

נושא הכנס :מודלים בחיות מעבדה
תוכנית:
29:99 - 90:99

התכנסות

00:11 - 01:11

ד"ר דורון נצר –

00:11 - 00:11

פרופ' ליאור גפשטיין – Assessing cell therapy strategies for cardiac
diseases using animal models
הפסקה  +כיבוד קל

22:19 – 22:69

Evidence based medicine from academy to practice

01:11 - 00:11

ד"ר נימרוד רוזן – Fracture gap healing using Endothelial Progenitor
Cells

01:11 – 01:11

ד"ר מתי צוקרמן – A novel human embryonic stem cell – based in
vivo model for studying tumorigenesis

01:11 – 01:11

ד"ר דלית דר – "משטר הטיפול ברינגר-לקטט בנזק מוחי משולב עם הלם
המורגי בחולדות".

00:11 – 01:11

ד"ר מיכל שטיינר – מודלים של מחלות בחיות מעבדה ושיקולים בבחירת מודל
החיה.
הפסקה  +ארוחת צהריים קלה

01:11-01:11
.

ד"ר יורם גוטפרוינד – שימוש בתנשמות כמודל לחקר מנגנוני למידה ועיבוד מידע
במערכת השמיעה.

01:11 -01:11

ד"ר גיל הכט – השתלת רקמת לבלב עוברי של חזיר כאמצעי טיפול בסוכרת.

00:11-01:11

ד"ר יריב סימן טוב – מודל החדרת קטטר לשלפוחית שתן בחזיר.

00:11-00:11

ד"ר עמיר רוזנר – (סרטון ) Alzet osmotic pump implantation in rodents

21:99 –29:99
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לכל חברי הפורום:
ניתן ואף רצוי להזמין חוקרים שאינם חברי פורום
וחברים שפרשו לגמלאות.
לחברי  ILAFהכניסה ללא תשלום
עלות ההשתתפות בכנס למי שאינו חבר  299 – ILAFשקלים.
עלות ההשתתפות בכנס לסטודנטים שאינם חברי  09 – ILAFשקלים.
חברי  ,ILAFנא לשלם את דמי החבר לשנת  6929בסך .₪ 199
ניתן יהיה לשלם ביום הכנס ,במזומן או בצ'ק.

נא אשרו השתתפותכם לדר' רונה שופטי rona @tx.technion.ac.il
או לד"ר אסף זרצקי asaph@tx.technion.ac.il
על מנת שנוכל להיערך.

תודתנו לפקולטה לרפואה בטכניון עבור אירוח הכנס.
הכנס בחסות חברת:

Lab Products Inc. agents in Israel
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מתן חסות לכנס של איל"ף
ועד איל"ף פונה אליך להצטרף לנותני החסות המכובדים
בכנס של איל"ף בארץ!
הפרסום כנותן חסות יכלול :
 .0הופעה בולטת של נותן החסות
על טופס ההזמנה לכנס.
 .0בעת הפתיחה ובמהלך
ההפסקות ,יוקרנו שקופיות עם
שמות נותני החסות.
 .3העמדת דוכן תצוגה בגודל
סטנדרטי ובתאום מראש עם
המארגנים ואפשרות לתליית
פוסטר על הדוכן.
 .4חלוקה של חומר פרסומי.
מתן החסות אינה בלעדית ויתכנו יותר מנותן חסות אחד.
לגבי מתן חסות בכנס בין לאומי ,יקבעו הכללים מראש באופן ספציפי לכל כנס.
באם הנך מעוניין להפוך לנותן חסות אנא פנה אל :
ד"ר אמיר רוזנר ,בדוא"לrosneramir@gmail.com / amirr@iibr.gov.il :
או ד"ר משה בושמיץ ,בדוא"לbfc@smile.net.il :
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כנס נוסף
כנס  ,02-0192/90202 :ESLAVצרפת

טולוז ,צרפת בספטמבר 0202
לפרטים – לחצו כאן
הרשמה מוקדמת במחיר מוזל אפשרית עד 15.7.11

פינת היהדות
מחקר :לכל יהודי העולם מוצא גנטי משותף
מחקר חדש בדק את המטען הגנטי של יהודים מכל העולם וגילה
שליהודים בני כל העדות מוצא אחד משותף ומאפיינים גנטים דומים.
בהמשך ינסו החוקרים ליצור בסיס גנטי יהודי שיסייע לטיפול במחלות
תורשתיות
לכתבה – לחץ כאן
יהודים הכי דומים גנטית לתושבי המזרח התיכון
מחקר ענק בחן את המבנה הגנטי של העם היהודי והשווה אותו לזה של
אוכלוסיות לא יהודיות ברחבי העולם .הממצאים מאשרים את מוצא העם
היהודי במזרח התיכון ומראים כי קיים קשר גנטי מובהק יותר בין יהודים
לערבים
לכתבה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
תל השומר נכלל ברשת עולמית לחקר הסרטן
מדובר ברשת בינלאומית שתאפשר לחולים בלי טיפול מתאים נגישות
לתרופות בפיתוח ראשוני
לכתבה – לחץ כאן

5

המחוקק אישר :חוק תרומת ביציות עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת
בפרטי החוק שעבר בכנסת מוסדרים ההליכים בהם אישה יכולה לתרום ביציות מגופה ,בין
אם למטרות מחקר ובין אם לצורכי הולדה" .החוק ישים קץ לתופעות פסולות של סחר
בביציות" ,אמר ח"כ אריה אלדד
לכתבה – לחץ כאן
השנה של הביומד
לקראת כנס ביומד ,יש לציין כי ענף מדעי החיים היה מבין אלו
שמיהרו להתאושש מהמשבר הכלכלי ,לבורסה הוכנס מדד ביומד,
והוקמה קרן הביוטכנולוגיה
לכתבה – לחץ כאן
לגדל איברים חדשים ולתקן די-אן-איי .מסע לעבר העתיד המבטיח של גוף
האדם
ההתפתחות המדעית המואצת בתחומי הרפואה ,הטכנולוגיה והגנטיקה עשויה
לשנות לחלוטין את כלי הקיבול הקיומי שלנו ,גוף האדם .נוכל לגדל איברים
חדשים ,להרכיב איברים חיצוניים ,לתקן די-אן-איי ,לשלוט בגוף מרחוק ,להקליט
מחשבות ,לבחור תכונות ולחיות ולחיות ולחיות .מסע בשבע תחנות לעבר העתיד
המבטיח והמטריד ,שממתין לנו ממש מעבר לפינה
לכתבה – לחץ כאן
אפוסנס גייסה  /4מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות ובהקצאות פרטיות
תיכננה לגייס רק  75מיליון שקל ,אך הגדילה את הגיוס משום שזכתה לתמחור
אותו ביקשה
לכתבה – לחץ כאן
מה הוא "מודל"? מדוע מודלים הם כה פופולרים במחקר המדעי.
המודל הוא כלי מדעי נפוץ ורב חשיבות ,אולי החשוב ביותר ,במדעי הטבע ,מדעי
החיים והרפואה וכן במדעי החברה ,שם הוא משמש לתיאור תהליכים כלכליים,
ניהוליים ("מודל עסקי") או חברתיים .גם במדעי הרוח מקומו לא נפקד ומודלים של דרכי
התפתחותם של רעיונות הם שכיחים למדי.
לכתבה – לחץ כאן
חדש בביה"ח סורוקה :מרכז מחקר קליני
המרכז הוקם במטרה להרחיב את המחקר הקליני בבית החולים ,לתמוך בחוקרים צעירים
ולסייע לכל חוקר בתכנון ובביצוע המחקרים משלב כתיבת הפרוטוקול ועד לשלב כתיבת
המאמרים
לכתבה – לחץ כאן
ישראל מעוניינת להקים עם קוריאה מרכז מחקר "וירטואלי"
בביקורו בכפר המדע דאידוק ,העלה הנשיא רעיון להקמת מכון
המחקר המשותף ,שיעסוק במחקר תחומים הנמצאים בקידמת
הטכנולוגיה והמדע .נשיא אוניברסיטת המדע הבכירה במדינה:
"קוריאה תשמח להקים מרכז שכזה עם ישראל"
לכתבה – לחץ כאן
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המדינה תשקיע  0.1מיליארד שקל במרכזי מחקר להשבת מוחות
על פי נתונים מהשנים האחרונות ,כ 25%-מהחוקרים בוגרי האוניברסיטאות בישראל
נמצאים כיום בחו"ל
לכתבה – לחץ כאן
ביוליין מנהלת מו"מ מתקדם עם חברה אמריקאית
להשלמת פיתוח תרופה לסכיזופרניה
החברה מנהלת מגעים לקבלת רישיון משנה לצורך
השלמת פיתוח התרופה ומסחורה
לכתבה – לחץ כאן

טבע תשקיע בחברת הביומד אנדרומדה  00./מיליון
דולר  -על פי שווי של  072מיליון דולר
עיקר הסכום ממימוש האופציה יממן את המשך הניסוי
הקליני בתרופה לטיפול בסכרת נעורים
לכתבה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
מחקר :חיסון הרוטה מפחית תחלואה בילדים
מחקר אמריקאי בדק ומצא כי מתן חיסון נגד נגיף הרוטה
הפחית את שיעור התחלואה בילדים בארה"ב ב45%-
לכתבה – לחץ כאן
טיפול ניסיוני גרם לכיווץ גידולי ריאה
כ 01%-מהמשתתפים שהשתתפו בשלב  1של הניסוי
הרפואי הגיבו בצורה חיובית ,ואצל יותר ממחצית ,הגידולים התכווצו לאחר שמונה שבועות
לכתבה – לחץ כאן
מאיץ חלקיקים לטיפול בסרטן
עידן חדש בטיפול במחלת הסרטן :מרכז שהוקם בגרמניה ממגר את הסרטן באמצעות
שימוש במאיץ חלקיקים ובשיטה חלוצית המבוססת על יונים במקום על קרני X
לכתבה – לחץ כאן
זריקות בוטוקס לטיפול במיגרנה כרונית?
לאחר  24שבועות חולים שקיבלו תרופת-דמה סבלו מ 6.6-פחות ימים של
כאבי ראש בחודש ,בהשוואה ל 4.4-ימים פחות אצל חולים שקיבלו
בוטוקס המחקר מומן על-ידי חברת התרופות
לכתבה – לחץ כאן
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חוקרים בבריטניה :בדיקת שתן עשויה לזהות אוטיזם אצל תינוקות בשלב מוקדם
דיאגנוזה באמצעים כימיים ולא התנהגותיים
לכתבה – לחץ כאן
איבוד חוש הריח  -סמן מוקדם לפרקינסון?
איבוד חוש הריח בעכברים מרמז על תהליך דומה בחולי פרקינסון בשלבים המוקדמים של
המחלה .בדיקת חוש הריח יכולה לשמש כלי יעיל לאבחון המחלה ולפיתוח טיפולים
תרופתיים מוקדמים
לכתבה – לחץ כאן

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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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
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?
 .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.
דוגמאות לבאנרים:

0

דוגמא לעמוד:
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