משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע אוגוסט.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.
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שלכם,
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 הונח ביום ב'  /1////2/11תיקון לחוק חיות הבר.
הצעת חוק ממשלתית זאת כוללת בתוכה סעיף קטן והרסני לקידום המחקר הביו-רפואי
במדינת ישראל ,העלול למחוק את מדינת ישראל מהמדינות המפותחות המשתתפות במחקר
חיוני זה ובפיתוח תעשייה ביוטכנולוגית ופרמצבטית המאפשרים לחולים תקווה למציאת מזור
למחלותיהם .לפי הצעת החוק הממשלתית ,שעברה קריאה ראשונה ,ניתנו לשר להגנת
הסביבה סמכויות סל להתקנת תקנות ,הטלת איסורים וקביעת הגבלות על ייבוא או ייצוא 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 ,תקנות בניגוד לדעתה
המקצועית של מליאת רט"ג 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 לעשות זאת ,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 בהמשך.

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
האויב שבפנים :בחינה מחדש של חיידקים
עבודתו של המיקרוביולוג רוברט קוך מסוף המאה ה 12-עדיין
רלוונטית להבנתן של מחלות ,אך נגיפים כמו  HIVמעלים את
הצורך בחשיבה מחודשת על פעולתם של חיידקים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
הסרטון מציג הרצאה בנושא הנדסת רקמות לטובת
יצירת איברים מלאכותיים וטכניקות חדשות בתחום
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
מדענים פיענחו את הגנום של תפוח האדמה
למפצחי הגנומים אין רגע דל :הם כבר פיענחו את הצופן הגנטי של
האדם ,גרגר התירס ואפילו של הקקאו ,אבל מה יותר חשוב מתפו"א,
אחד הגידולים הנפוצים והמשביעים ביותר בעולם?
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקר ישראלי גילה את הגן שגורם להיעדר טביעת אצבע
תסמונת "האצבעות החלקות" תועדה רק אצל משפחות בודדות בעולם .חוקרים ישראלים
ושווייצים הצליחו לאתר באחרונה את המוטציה הגנטית שגורמת לתופעה הנדירה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
אובחן הורמון המעכב התפשטות של סרטן השד
מחקר ישראלי איבחן הורמון המעכב התפשטות סרטן השד .קולטן מיוחד
להורמון ,שזוהה בתאים הסרטניים ,עשוי להפוך יעד לטיפול נגד המחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מחקר :תרופה פופולארית להתקרחות גורמת לסרטן
מרכז רפואי בקנדה פרסם אזהרה שתכשיר הטיפול בהתקרחות "פרופציה" מגדיל את הסיכון
לחלות בסרטן החזה והערמונית
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
לא רוצים להישרף? הזמינו כוס יין
הגנה חדשה מפני השמש? מחקר חדש שנערך בספרד מצא כי שתיית יין או אכילת ענבים
יכולה לעזור למנוע כוויות שמש .לדברי החוקרים ,הממצאים עשויים להוביל למהפך בשוק.
"חברות קוסמטיקה רבות מתעניינות במחקר בתקווה ליצור קרמים חדשים להגנה מפני
השמש ואף כדורים לבליעה שיגנו על העור" ,הסבירה אחת החוקרות
לכתבה המלאה – לחץ כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
אובחן הורמון המעכב התפשטות של סרטן השד
מחקר ישראלי איבחן הורמון המעכב התפשטות סרטן השד .קולטן
מיוחד להורמון ,שזוהה בתאים הסרטניים ,עשוי להפוך יעד לטיפול נגד
המחלה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקרים ישראלים גילו חומר המונע פוסט-טראומה
המחקר בביה"ח שיבא גילה כי בקרב הנבדקים שטופלו בהורמון
קורטיזול היתה ירידה של  //%בסיכון להתפתחות פוסט-טראומה
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
תרופה חדשה לטרשת נפוצה עברה ניסויים ראשונים
החברות  Biogen Idecו Abbott-מכריזות על תוצאות עיקריות חיוביות בניסוי הרישום
הראשון לתרופה  Daclizumab HYPכנגד טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית .במחקר
 DEFINEהודגמה הפחתה משמעותית בשיעור ההתקפים השנתי והושגה עמידה ביעדים
המשניים החשובים ביותר
לכתבה המלאה – לחצו כאן
האם פראסטמול יכול לשפר את הזיכרון?
על-פי תוצאות מחקר ניסיוני ,אצל אנשים שהשתמשו במשכך הכאבים בכל יום זוהה שיפור
בזיכרון
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מיצי מרה של דובים ישמשו כטיפול קרדיאלי
מרכיב סינטטי שנמצא גם במיצי המרה של הדובים יוכל לעזור
לשיקומם של אנשים שעברו התקף לב
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Turning T-cells into Cancer Killers
Repurposing patients’ own T-cells to recognize antigens on cancer cells
caused dramatic improvement in three patients with chronic lymphocytic
leukemia
לכתבה המלאה – לחצו כאן

/

שוק ההון
מניית טבע חזרה  5.0שנים לאחור
אחד הגורמים לחולשתה של טבע ,יחסית לחברותיה לענף
התרופות ,הוא הקושי של שוק ההון לקבל הסבר משכנע מהנהלתה
כיצד יש בדעתה לעמוד בתחזית הרווח שנתנה ל 2/11-כולה 5.2 -
עד  4.2דולרים למניה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
ריי דירקס ממשיך להמליץ :פלוריסטם צריכה להיסחר סביב  7-/דולר כבר כעת
דירקס מזהה אפסייד מיידי של כ 1/4%-במחיר המניה .דירקס רואה בחיוב את הודעת
החברה כי תקים מתקן המסוגל לייצר תאי גזע בלמעלה ממיליארד דולר בשנה
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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