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

במידעון זה תוכלו למצוא:
לוח מודעות.

 משולחן הכנסת
 דוחות כספיים
 סיכום הכנס הבינלאומי בשיתוף איל"ף
 סמינר בנושא דגי זברה
 כנס לאונרדו השלישי
 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/

סיכום הכנס הבינלאומי בשיתוף איל"ף
חברים יקרים,
בתאריכים  /0-/1////2/11קיימנו
בירושלים כנס בינלאומי בשיתוף
איל"ף ,שהיה אירוע מקצועי מרתק
עבור מאות משתתפיו.
ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק
ועזר בהוצאה לפועל של הכנס ,לנותני
החסות ,לחברי הוועד וכן לדוברים,
אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה,
שהעבירו הרצאות מרתקות במגוון רחב של נושאים.
המפגש בינינו ,החוקרים ,הינו מהותי ובעל ערך רב ואני בטוח ,כי כל הנוכחים והשומעים
מצאו בכנס זה לא רק עניין אלא גם הנאה.
בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולנו המשך מחקר פורה בתחומי ההתמחות השונים ,שנצליח
לקדם את הרפואה עוד צעד נוסף קדימה ויחד עימה גם את בריאותה ורווחתה של החברה
בישראל.
תודה ושנה טובה
ד"ר רוני קלמן נשיא  ESLAVהעולמי.

סמינר
סמינר בנושא דגי זברה ,חיה המשמשת כמודל במחקר ביו
רפואי ייערך באוטרכט הולנד בין התאריכים  21-21לנובמבר
1122
לפרטים נוספים לחצו כאן
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כנס לאונרדו
כנס לאונרדו השלישי יערך בוארזה ,איטליה בין התאריכים  11-11לאוקטובר ,1122
תחת הכותרת:
LEAN ENTERPRISE APPLIED TO
VIVARIUM OPERATIONS AND
HUSBANDRY - Improved
operational efficiency, doubling
the outcomes with same human
and physical resources; An "on
time" supply of required services
לפרטים נוספים לחצו כאן

דרושים
לאוניברסיטה העברית בירושלים ,הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים
דרוש/ה וטרינר במשרה מלאה
קורות חיים נא להפנות לronyk@huji.ac.il:
בירורים טלפוניים( /2-160/410 :רוני)

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

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 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.
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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 ,/14/.חיפה .31//1

הסרטון הנבחר למידעון זה
הסרטון מציג את תוצאותיו של מחקר D.N.A
מקיף המוכיח כי לרוב בני האדם ,יש קשר לאדם
הניאנדרטלי
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
עצלנים? הכל בגלל הגנים
חוקרים גילו כי לעכברים ללא גנים מסוימים בשריר היו רמות נמוכות יותר של מיטוכונדריה
(גופיפים בציטופלסמה המספקים אנרגיה לתא) ויכולת חלקית בלבד של השרירים לצרוך
גלוקוז בזמן ההתעמלות
לכתבה המלאה – לחצו כאן
תיבת נוח גנטית :יצרו תאי גזע של חיות בסכנת הכחדה
מדענים מסן דייגו הודיעו כי הצליחו לראשונה לייצר תאי גזע עובריים של
חיות בסכנת הכחדה .פריצת הדרך עשויה לסייע לשימור והצלת מינים
רבים ,ואף לריפוי מחלות הפוגעות גם בבני אדם
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
האם וירוס יביס את הסרטן?
וירוס המשמש לחיסון נגד אבעבועות רוח הצליח לתקוף רק את הגידולים הסרטניים,
ולהשאיר את הרקמות הבריאות ללא פגע
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חוקרים גילו את הסיבה לעמידות הסרטן לתרופות
ניסויים הראו כי תאים סרטניים פועלים כמו מכוניות בפקק
תנועה  -כאשר מסלול אחד נחסם ,הם מחפשים חלופה
לכתבה המלאה  -לחץ כאן
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ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
מחקר ישראלי :גירוי מגנטי למוח מסייע להלם קרב
חוקרים בבית החולים הדסה מצאו כי טיפול חדשני בגירוי מגנטי מוחי
עמוק ,בשילוב עם חשיפה קצרה לזיכרון האירוע הטראומטי ,מסייע
לסובלים מפוסט-טראומה ומפחית מהתסמינים המטרידים ,בהם
פלשבקים וסיוטים ,עוררות יתר והפרעות שינה חמורות
לכתבה המלאה – לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
המפתח לקירחות מסתתר בתאי השומן?
חוקרים הצליחו להזריק סוג מסוים של תא שומן שעורר את צמיחת
השיער בעכברים שלא הצליחו לגדל שיער
לכתבה המלאה – לחצו כאן

חוסר בדופמין  -הסיבה לפרקינסון?
מדענים זיהו כיצד חוסר בדופמין משנה את ה'חיווט' של קבוצת תאי מוח קטנה ,וכך מעורר
שרשרת אירועים שבסופו של דבר מובילים לקושי בשליטה בתנועות  -סימן ההיכר של מחלת
פרקינסון
לכתבה המלאה – לחצו כאן
חתולים זוהרים יסייעו למצוא תרופה לאיידס?
חוקרים בארה"ב השתילו לחתולים גן של מדוזה ,הגורם להם
לזהור כפלואורסנט ירוק .הטכניקה הזו אמורה לסייע במעקב אחר
פעולת גנים שונים ,ובמקרה של החתולים  -לסייע בחקר נגיף ה-
HIV
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Piggyback Pathogen
A parasite-infecting pathogen is resposible for making the infection more
aggressive in mice.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Obscure Organelle in Stem Cells and Cancer
Cellular structures known as midbodies, formed during cell division, appear to
accumulate in stem cells and cancer cells, hinting at a potential function for
these once-disregarded organelles.
לכתבה המלאה – לחצו כאן

שוק ההון
איך המניה המושמצת ביותר הפכה פתאום למניה המומלצת ביותר?
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שלמה גרינברג ,פרשן וול סטריט של אתר  ,Bizportalמתייחס לתלות
המשקיעים בהמלצות האנליסטים; וגם איך הפכה פייזר מברווזון
מכוער לביצת זהב?
לכתבה המלאה – לחצו כאן
ביוליין עברה שלב בהצלחה :תרופה לכאב נוירופתי הוכחה
כבטיחותית בניסוי Phase I
מדובר בתרופת ה BL-1021-הנמצאת בצנרת המוצרים של החברה
שנוסתה על בני אדם והוכחה כיעילה .התוצאות הסופיות של הניסוי
יפורסמו במהלך הרבעון הרביעי
לכתבה המלאה – לחצו כאן
פריצת דרך לטבע? הצלחה לקיורטק באחת מהתרופות לסרטן
קיורטק ,שטבע מחזיקה בה  ,33%דיווחה על תוצאות טובות בניסוי קליני בענקית הגנריקה
מעודדים גם מתרופה בתחום הפרעות הקשב של אלקוברה
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
6

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.
 .0נותן 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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