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

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 תוצאות הבחירות לוועד המנהל
 דוחות כספיים
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 רשימת נותני החסות לכנס
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 מידע על הקונגרס 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,

תוצאות הבחירות לוועד המנהל
באספה הכללית של "הפורום הישראלי לחיות מעבדה" ,שהתקיימה ב13-06-2011 -
נבחר הועד המנהל ,עד לתאריך  1211211120שחבריו הם:
יו"ר :ד"ר עמיר רוזנר
מזכיר :גדי בן אהרון
גזבר :ד"ר גיל הכט
חבר :ד"ר דידי קסטל
חבר :ד"ר אורית כהן
יו"ר לשעבר מלווה :ד"ר רונה שופטי
גזבר מלוה  :ד"ר דנה לוין אשכנזי
בהצבעה השתתפו  54חברים מתוכם  54אישרו.
חברי הוועד החדשים ייכנסו לתפקידם בינואר

ברכות לנבחרים ובהצלחה

דוחות כספיים
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מחודש יוני 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.10-1111/11122-
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.

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  ,1122במונטריאול 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.
חברי ILAFשטרם הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת  2211בסך  ,₪ 522מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,2452.חיפה .31224

מאמר מעניין
יותר מדי מידע?
סדרה של פריצות דרך מדעיות מעלות את האפשרות
שבדיקות גנטיות בלתי פולשניות לעוברים יהיו זמינות
בעוד כשנתיים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
בסרטון מוצגת הרצאה בנושא הדרכים
שיובילו מיגור מחלת הפוליו לצמיתות
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
האם החולד יסייע למצוא תרופה לסרטן?
מתברר שהחולד לא יכול לחלות במחלות קטלניות,
כמו למשל סרטן ושבץ .זו בדיוק הסיבה שהובילה
מדענים מבריטניה למפות את הגנום של החיה
הזעירה ואולי ,באמצעות כך ,למצוא פתרון לאותן
מחלות בקרב בני האדם .השלב הראשון הושלם
בינתיים וחוקרים מכל העולם יכולים לגשת לנתונים
ולהשתתף במאמץ העולמי המשותף
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
מחקר :זוהה חלבון המונע גידולים סרטניים בלבלב
ניסוי ישראלי בעכברים עם סרטן הלבלב מצא כי החלבון מנע
מהגידולים להתפתח
לכתבה המלאה – לחצו כאן
אינסייטק :תוצאות ראשוניות מבטיחות למערכת לטיפול בסרטן
הערמונית
על פי החברה ,אף אחד מהטיפולים לא חייב התערבות כירורגית או תרופתית לאחר הטיפול
במערכת הExAblate-
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
הניתוח המהפכני בחולי סרטן ממשיך להקפיץ את פלוריסטם בעוד כ 8%-בנאסד"ק
המניה זינקה בכ 142%-בשוויה מינואר
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
פריצת דרך :חוקרות מהאוניברסיטה העברית גילו את הבסיס
המולקולרי לשברים בדנ"א בסרטן
לכתבה המלאה – לחצו כאן
כיצד מתאפשר דו-קיום ארוך טווח בין חיידקים בים לבין
הווירוסים שמדביקים אותם?
חוקרי הטכניון פרסמו בנייצ'ר כי מצאו תשובה לשאלה ותיקה זו
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
כוויות משמש  -האם ניתן להעלים את הכאב?
מומחים סבורים כי חסימת הכאב מכווייה שמקורה בשמש
היא רעיון גרועמשום שהכאב משחק תפקיד בהגנה,
ותחושת הכאב גורמת לנו להיות ערים לסכנה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מדענים :זן חדש של זיבה " -איום בריאותי גלובלי"
חוקרים שבדים יציגו בחודש הבא מחקר העוסק בזן החדש
של חיידק הנייסריה ,הגורם למחלת המין .לטענתם ,זן זה
פיתח עמידות לאנטיביוטיקה" :הוא יתפשט מהר ,אם לא יפותחו במהרה תרופות"
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Monkey multiple sclerosis discovered in Oregon suggests virus may
cause human disease
לכתבה המלאה – לחצו כאן
New Target for Myelin Repair
Researchers identify a receptor that causes the degeneration of myelin
coating around nerve cells, pointing to a potential new therapy for multiple
sclerosis patients.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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שוק ההון
טבע וגמידה סל מתקדמות :מיזם תאי הגזע המשותף להן קיבל
אור ירוק להמשך גיוס חולים
הניסוי בשלב השלישי והמכריע בתרופה  StemExלקראת סיום.
גמידה סל מקווה להגיש את הבקשה לשיווק המוצר ב .2212-טבע
ופייזר הגיעו להסכמה בנוגע להפצת הגרסה הגנרית של התרופה
ליפיטור ,שכבר שווקה לבתי מרקחת בבריטניה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
"אנזימוטק יכולה להפוך לחברה תעשייתית גדולה בישראל"
תוספי התזונה של החברה מעמק יזרעאל מוכחים קלינית ,ומניבים לה
הכנסות של עשרות מיליוני דולרים כעת היא נכנסת לשוק בארה"ב
באופן עצמאי ,עם מוצרים שבין מזון לתרופה
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.
 .5בכנסי איל"ף ,בעת הפתיחה ובמהלך הפסקות ,יוקרנו שקופיות עם שמות נותני
החסות.
 .4נותן 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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