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

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 תוצאות הבחירות לוועד המנהל
 משולחן הכנסת
 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,
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וועד הארגון

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.

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 בתחילת חודש ינואר 1121

ברכות לנבחרים ובהצלחה
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משולחן הכנסת
על שולחן וועדת הפנים ואיכות הסביבה הועלה ביום ב'  /1////2/11תיקון לחוק חיות הבר.
הצעת חוק ממשלתית זאת כוללת בתוכה סעיף קטן והרסני לקידום המחקר הביו-רפואי
במדינת ישראל .סעיף זה עלול למחוק את מדינת ישראל מהמדינות המפותחות המשתתפות
במחקר חיוני זה ובפיתוח תעשייה ביוטכנולוגית ופרמצבטית המאפשרים לחולים תקווה
למציאת מזור למחלותיהם.
הצעת חוק ממשלתית שעברה קריאה ראשונה ,לפיה ניתנו לשר להגנת הסביבה סמכויות סל
להתקנת תקנות ,הטלת איסורים וקביעת הגבלות על יבוא או יצוא של חיות בר מוגנות .
בדברי ההסבר לחוק המוצע ניתנת לשר להגנת הסביבה הסמכות להתקין תקנות בדבר
ייבוא או ייצוא של חיית בר מוגנת ,כך שהשר יהיה רשאי לקבוע הוראות נוספות שיידרשו
בעניין זה .סמכות זו מקנה לשר להגנת הסביבה את האפשרות לאכוף ,ללא הצדקה עניינית
הקשורה לשמירת חיות הבר בארצות המוצא שלהן או בישראל ,על רשות שמורות הטבע
והגנים (רט"ג) הגוף המקצועי הממונה על ביצוע הוראות החוק ,בניגוד לדעתה המקצועית של
המליאה שלה ובניגוד לדעת הוועדה המדעית של הרט"ג.
בהתחשב בניסיונותיו החוזרים והנשנים של חה"כ השר ארדן לפגוע בניסויים ביו-רפואיים
בבעלי חיים בכלל ובקופים ירודים בפרט ,סעיף זה ,בהצעת החוק שנועדה להגן על חיות
הבר ,נותן בידו את הכלי לפגיעה בניסויים אלה ,ללא כל קשר לשמירת חיות הבר.
החלטה זו עלולה לפגוע מכה אנושה במחקר הביו-רפואי ,הפיתוח הביוטכנולוגי והתעשייה
הפרמצבטית במדינת ישראל .המשמעות של עצירת הניסויים בקופים תביא ,בסופו של דבר
להעברת עבודות המחקר למדינות מפותחות אחרות בעולם ,עזיבה של חוקרים לצורך
המשך מחקרם והוצאת מדינת ישראל מרשימת המדינות המתקדמות בעולם המבצעות
מחקרים מסוג זה.
החלטת הוועדה תובא במידעון הבא.

דוחות כספיים
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מחודש יוני חברי עמותה יכולים להיכנס לחלק הסגור באתר איל"ף ולעיין
בדו"חות שהתקבלו מרואה החשבון לגבי שנת .2/1/
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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  2/11יתקיים 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 2//2-
 ,2/1/החלו 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  2/11בסך  ,₪ 5//מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,2652.חיפה .31/26

מאמר מעניין
מיפוי מוח האדם :פרוייקט הקונקטום
האם שיתוף פעולה בין עשרות מדענים יביא לפענוח
מנגנון פעולתו של מוח האדם? האם נוכל בקרוב להבין
את עצמנו (למידה ,זיכרון ,רגשות ,קבלת החלטות) או
לנבא מי יחלה באלצהיימר?
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
הסרטון מציג גידול רקמות אשך אנושי
בעכברים לטובת בדיקת השפעתם של
כימיקלים החשודים כגורמים לבעיות
פוריות
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
קיבלה אור ירוק :חוקרים יצרו כלבה זוהרת בחושך
הכלבה טאגון שנוצרה באמצעות שיבוט גנטי זוהרת בחושך כשהיא
מקבלת סוג מסויים של אנטיביוטיקה .החוקרים מאמינים כי בזכות
תגובה זו יהיה ניתן לטפל בעתיד במחלות אנושיות כמו אלצהיימר
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
התגלו סמנים חדשים לאבחון סרטן המוח ולטיפול במחלה
הסמנים מדויקים יותר מסמנים אחרים הקיימים כיום ,והם מאפשרים
לחוקרים לחזות בהצלחה את סיכויי ההישרדות של חולים הסובלים
מגידולים במוח מסוג גליובלסטומה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פריצת דרך ישראלית בחקר הסרטן :נמצא חלבון המעכב גידולים סרטניים
חוקרים בבית-החולים שיב"א איתרו חלבון המעכב את התפתחותם של גידולים סרטניים,
ועשוי אף לשמש בעתיד לטיפול כנגד סוגי סרטן אגרסיביים כמו סרטן הלבלב .תחילה הבחינו
החוקרים כי תאי לבלב בריאים מכילים את החלבון קלוטו ,ולעומתם בתאים של סרטן הלבלב
החלבון אינו קיים
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
ביוקנסל תחל בניסוי קליני לטיפול בסרטן של סטיב ג'ובס
ביוקנסל ,קיבלה אישור  FDAלהתחלת ניסוי קליני מסוג Phase IIb
בסרטן הלבלב ,בו לוקה גם מנכ"ל אפל .הניסוי הינו לבחינת התרופה
 ,BC-819מתוצרת החברה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
מחקר הדנ"א :באוניברסיטה העברית אוספים את השברים
במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית הצליחו פרופ' בת-שבע כרם
ותלמידי המחקר שלה לפצח עוד חידה בפאזל הדנ"א ,שעשויה לקדם
את הטיפול במחלת הסרטן ומניעתה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
אושרה תרופה המעכבת גידולים בלבלב
משרד הבריאות הישראלי ומנהל התרופות והמזון האמריקני ,אישרו את תרופת סוטנט
לטיפול בגידולים נוירו-אנדוקרינים בלתי נתיחים של הלבלב סוטנט הוכיחה יעילות בשיפור
ההישרדות בחולים אלו
לכתבה המלאה – לחצו כאן
אבחון אלצהיימר  11שנה לפני התחלת התסמינים
חוקרים הצליחו להראות כי שינויים מדידים בכימיה של המוח נראים שנים לפני שמופיעים
התסמינים האופייניים למחלה המנוונת את המוח
לכתבה המלאה – לחצו כאן
לייצר ממותה דרך חיידק
פריצת דרך של מדענים אמריקנים מאפשרת
להכניס בחיידק מאות שינויים גנטיים בעת ובעונה
אחת
לכתבה המלאה – לחצו כאן

?A Universal Flu Vaccine
An antibody that binds 16 different flu viruses offers hope for the long-sought
universal vaccine.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Virus Jumps Between Primates
In the first known case of a cross-species outbreak of an
adenovirus, researchers identify a virus that infected
both monkeys and humans.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

/

שוק ההון
מניית היום :ריצה של  200%בתגובה להצלחה בתרופה נגד סרטן
השחלות
המנייה טסה במסחר היום בשיעור הגבוה ביותר בוול סטריט תוך תוך
שהיא מרכזת מחזור גבוה מאוד יחסית לימים רגילים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
די פארם השלימה את הערכת הבטיחות של מרבית החולים בניסוי
תרופת הדגל
החברה מדווחת כי ועדה חיצונית ובלתי תלויה הפועלת על סמך ועל בסיס הנהלים של ה-
 FDAפירסמה את קביעתה כי נתוני הבטיחות של  2//החולים הראשונים שהשתתפו בניסוי
אינם מעידים על ממצאי בטיחות מעוררי דאגה
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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