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

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 משולחן הכנסת
 דוחות כספיים
 פרטים על הכנס הבינ"ל בשיתוף איל"ף.
 רשימת נותני החסות לכנס
 הודעה ממארגני הכנס מטעם איל"ף.
 חנייה והגעה לכנס
 דרושים
 קורס
 כנס מומלץ לחברי איל"ף!
 מידע על מגזין .LAL
 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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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.

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.
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החלטת הוועדה תובא בהמשך.

דוחות כספיים
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מחודש יוני האחרון יכולים חברי העמותה להיכנס לחלק הסגור באתר
איל"ף ולעיין בדו"חות שהתקבלו מרואה החשבון לגבי שנת .2/1/

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.
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 + :

חנייה והגעה לכנס
מתוך מטרה להקל על בעיית החניה החליטה הנהלת איל"ף לתמוך בבאי הכנס על ידי מימון
חניית חינם לכל באי הכנס.
החניון נמצא ברחוב שמאע בדיוק מול בית שמואל (מעבר לכביש).
לפניכם מפת הגעה וחנייה.

המפה משמשת כאישור כניסה לחניה .נא להביא אותה אתכם.

דרושים
לאוניברסיטה העברית בירושלים ,הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים
דרוש/ה וטרינר במשרה מלאה
קורות חיים נא להפנות לronyk@huji.ac.il:
בירורים טלפוניים( /2-765/475 :רוני)
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קורס
קורס שימוש אתי בחיות מעבדה באוניברסיטת תל אביב
הקורס יתקיים בתאריכים  15 ,12 ,/לספטמבר והמעבדה תתקיים ב 11או  21לספטמבר.
לפרטים נוספים נא לפנות אלי .בפרטים שמופיעים למטה

כנס מומלץ לחברי איל"ף
חברי איל"ף שלום,
כנס  2/11 NC3Rsיתקיים ביום שלישי  21נובמבר  2/11במרכז לונדון
לפרטים נוספים והרשמה – לחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2//1-
 ,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.

הסדרת דמי חבר
חברי  ILAFשטרם הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת  2/11בסך  ,₪ 4//מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,1741.חיפה .31/17

הסרטון הנבחר למידעון זה
הסרטון מציג את היתרונות של השתלת איברי אדם בבעלי
חיים
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
אב יהודי קדמון משותף לחולים במחלה גנטית נדירה
חוקרים גילו כי במחלה גנטית נדירה קיימת מוטציה שמקורה באב יהודי
קדמון משותף מלפני  24//שנה ,לאחר גלות בבל
לכתבה המלאה – לחצו כאן

7

פריצת-דרך :התגלה גן ההשמנה
חוקרים גילו גן האחראי למספר בעיות בריאות כאשר הוא מושתק הוא מאיץ הצטברות של
שומנים לאורך כל הגוף ,מצב העלול לגרום להשמנה ,ללחץ דם גבוה ולירידה ביכולת עיבוד
הסוכר
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
האם אקסטזי יטפל בסרטן הדם?
חוקרים גילו כי צורות של הסם שעברו שינוי היו בעלות יכולת
הרס עצומה של תאים סרטניים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
בעתיד :זיהוי סרטן השחלות בבדיקת דם
חוקרים זיהו נוגדנים שנמצאו בדם של רוב הנשים עם סרטן השחלות ,כמו גם אצל נשים עם
בעיות פוריות שמקורן בשחלות ,אך לא בדם של נשים בריאות או של נשים עם גידולים לא
סרטניים בשחלות
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
מסנן קרינה על בסיס קפאין למניעת סרטן העור?
ניסויים שנעשו בעכברים הראו כי הקפאין מנע נזק מקרניים אולטרא-סגוליות לגידולים
ממאירים נדרש זמן רב יותר להתפתח וכמו-כן התפתחו גידולים מעטים יותר לאחר השימוש
בקפאין
לכתבה המלאה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
חולדות שנחשפו לסטרס בילדותן הורישו ההשפעות
לצאצאיהן
ממחקר חדש של אוניברסיטת חיפה עולה כי חולדות שנחשפו
הורישו את ההשפעות של לסטרס [עקה] בתקופת הילדות
חשיפה מוקדמת זו לצאצאיהן
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
חוקרים ב MIT-פיתחו טכניקה לריפוי מגוון רחב של מחלות ויראליות
התרופה מחסלת תאים נגועים ולא פוגעת בתאים בריאים .עד כה נוסו  15סוגים של וירוסים
וכולם נקטלו על ידי התרופה לרבות וירוסי שפעת ופוליו
לכתבה המלאה – לחצו כאן

Bacteria Kamikazes
Researchers design a synthetic bacterium
that kills the infectious microbe Pseudomonas
aeruginosa, sacrificing itself in the process.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
6

How Caffeine Fights Cancer
Caffeinated drinks may help prevent skin cancer by inhibiting a DNA repair
pathway, thus killing potentially precancerous cells.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

שוק ההון
חברת פרונטו דיאגנוסטיקה הישראלית תפיץ בדיקה מהפכנית
המאפשרת איבחון מוקדם של סרטן השחלה
מדובר בבדיקת דם מהפכנית אשר נקראת  OVA1והיא הבדיקה היחידה
בעולם שאושרה על ידי מינהל התרופות והמזון של ארצות הברית ה-
FDA
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פייזר ובריסטול מאייר יובילו את שוק מדללי הדם לאחר ניסוי מוצלח
לפי הערכות ,שווי השוק לתרופה יכול להגיע ל 6-1-מילירד דולר בשנה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
תוצאות ניסוי טובות?בריינסגייט גייסה  11מ' ד' מאלרון ופיטנגו
החברה מפתחת טיפול לשבץ ולאחרונה ערכה שינוי בניסוי הקליני שלה הגיוס רומז כי
תוצאות הניסוי מבטיחות
לכתבה המלאה – לחצו כאן

אתר Understanding Animal Research

אתר " – "Understanding Animal Researchלעיונכם :חדשות רלוונטיות
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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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