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

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 דוחות כספיים
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 רשימת נותני החסות לכנס
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע עלהקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים במדעי החיים
והחלופות לכך
 מידע על מגזין .LAL
 כתבה בנושא המאבק נגד ניסויים בבעלי חיים
 מאמר מעניין
 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.
תודה,

דוחות כספיים
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
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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
חברים שלא השלימו חובם לשנת  2211מתבקשים להעביר תשלום לד"ר דנה לוין אשכנזי
המחיר המיוחד בכנס הקרוב מותנה בעמידה בתשלום לעמותה
המעוניינים להציג עבודה או פוסטר בכנס ,בנושא הכנס ,מוזנים לפנות ליו"ר הועדה המדעית
של הכנס – פרופ' אלון הרמלין Alon.Harmelin@weizmann.ac.il -
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נותני החסות שלנו לכנס המרכזי של איל"ף לשנה זו

VAN BEEK - SPF PIG FARM
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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
הקונגרס העולמי השמיני לשימוש בבעלי חיים
במדעי החיים והחלופות לו ייערך בין התאריכים 12-
 10לאוגוסט במונטריאול קנדה
לפרטים נוספים לחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2222-
 ,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.

המאבק נגד ניסויים בבעלי חיים
מנהיגת המאבק להפסקת ניסויים בבעלי חיים מגייסת תרומות על אף איסור ביהמ"ש
ענת רפואה שהוכרזה בעבר כפושטת רגל ונאסר עליה לעסוק בקבלת תרומות פתחה עמוד
בפייסבוק באמצעותו היא פונה לציבור לתרום לה כספים בהוראת קבע .עורך דינה :מדובר
בקישור לאתר העמותה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מאמר מעניין
וגר עכברוש עם חתול?
מפחיד יותר מהנוסע השמיני ,טפיל הטוקסופלסמה ,אימתן
של האמהות לעתיד ,יכול לחולל נפלאות בעכברושים ולעורר
בהם תשוקה ל...חתולים.
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לכתבה המלאה – לחצו כאן

הסרטון הנבחר למידעון זה
בסרטון מוצגת הרצאה של המדען
דניאל קראפט בנושא חידושים
ברפואה אשר יאפשרו אבחון
מחלות באופן מיידי
לצפייה בקטע וידאו –
לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה –
לחצו כאן

גנטיקה
סרטן בלוטת התריס :גן שעבר מוטציה ,מונע ההתפשטות
של התאים הממאירים
התגלית של ד"ר הוני רדי ,חוקרת של  ,Mayo Clinicעשויה
לסייע באבחון וטיפול באלפי מטופלים .שכיחות סרטן בלוטת
התריס ,היא השישית בהיקפה מבין סוגי הסרטן בעולם ,ו15-
עד  22אחוזים ממקרי סרטן בלוטת התריס הם מסוג פוליקולרי
(סוג זה של סרטן בלוטת התריס שכיח יותר אצל נשים)
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
האם המרפא לסרטן מסתתר בביצה?
חוקרים זיהו חלבונים שיכולים לשמש בוויסות תהליך היווצרות כלי הדם בגוף התגלית תוכל
לעזור לפתח טיפולים חדשים ליותר מ 02-מחלות ומצבים רציניים המשפיעים על יותר
ממיליארד איש בעולם
לכתבה המלאה – לחצו כאן
שני טיפולים מבטיחים לסרטן העור ולמלנומה
במהלך הניסוי 44% ,מהחולים שקיבלו גלולות
 Vemurafenibפעמיים ביום עדיין היו בחיים ששה
חודשים מאוחר יותר ,זאת ,בהשוואה ל 64%-מהחולים
שקיבלו את הכימותרפיה הסטנדרטית
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
מחקר :תרופה עשויה לצמצם הסיכון לסרטן השד ב-
10%
צוות החוקרים מארה"ב חילק לנשים בסיכון בגיל העמידה
את התרופה "ארמואזין" .ד"ר פול גוס ,שעמד בראש המחקר" :אנו מאושרים מהתוצאה הזו,
הנשים לא דיווחו על תופעות לוואי חמורות"
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לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
אפוסנס מרחיבה ניסויים קליניים :אישור רגולטורי בצרפת.
קיבלה אישור מצד הרשות הרגולטורית בצרפת לצירופם ,בשלב ראשון ,של שני מרכזים
רפואיים מובילים בצרפת למחקרים הקליניים הרב-מרכזיים שעורכת אפוסנס בארה"ב
ובישראל
לכתבה המלאה – לחצו כאן
לייזר אנושי :מציאות ולא קומיקס
תאים אנושיים בתוך גוף האדם שיורים קרני לייזר הם כבר לא רק בגדר מדע בדיוני :חוקרים
הצליחו להנדס גנטית תא מן הכליות ולגרום לו לזרוח באור ירוק שמוקד באמצעות מראות
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מחקר ישראלי :קינמון מסייע בעיכוב אלצהיימר
בניסוי שערכו בעכברים וזבובים חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ,נמצא כי
קטע המבודד מצמח הקינמון מונע את התפתחות המחלה ואף עשוי
לרפאה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
שוודיה :אם תתרום רחם לבתה שתנסה להרות
לראשונה בהיסטוריה ינסו רופאים להשתיל רחם בגופה של
שרה בת ה ,25-שנולדה ללא אברי רביה .את הרחם תתרום
אמה בת ה 56-ואם ההשתלה תצליח ,תוכל בתה להביא ילדים
לעולם
לכתבה המלאה – לחצו כאן
האם הניקוטין הוא הפתרון להשמנה?
חוקרים דיווחו על ניסויים שעשו בעכברים ,שגילו כי הניקוטין מפעיל תאי עצב המורים לגוף כי
אכל מספיק
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Repairing hearts
Upon activation, a novel population of resident cardiac cells
forms new muscle after damage
לכתבה המלאה – לחצו כאן
לכתבה המלאה בעברית – לחצו כאן
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שוק ההון
ווקסיל מתמזגת לתוך שלדונקו לפי שווי של  01-10מיליון דולר
ווקסיל שוכנת בפארק המדע ויצמן בנס-ציונה ,ומפתחת את ,ImMucin
חיסון לטיפול במגוון מחלות סרטן .יעילותו של החיסון נבחנת בהדסה עין
כרם במסגרת ניסוי בחולי סרטן הדם
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מניית חלום בוול סטריט:
מיקרומט זינקה  2%בעקבות הצלחה בניסוי בתרופה לסרטן הדם מניותיה
של החברה איבדו  24%מתחילת השנה ואילו מאז הנפקתה בבורסה ב 2223-החברה
איבדה לא פחות מ54%-
לכתבה המלאה – לחצו כאן

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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