משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף ספטמבר.1122
שתהא לכולנו שנה טובה ,מתוקה ופורייה!

במידעון זה תוכלו למצוא:
 לוח מודעות.
 הצהרה בנושא הבטחת רווחת בעלי חיים
 דוחות כספיים
 סמינר בנושא דגי זברה
 קורס
 כנס מומלץ לחברי איל"ף!
 מידע על מגזין .LAL
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 גנטיקה
 כתבות בנושא מחלת הסרטן.
 ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
 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.

הצהרה בנושא הבטחת רווחתם של חיות מעבדה
הצהרה בינלאומית מטעם הפדרציה המשותפת לוטרינרים באירופה והאגודה
האמריקאית לרפואה וטרינרית בנושא הבטחת רווחתן של חיות מעבדה
לפרטים נוספים לחצו כאן

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 .2212

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

כנס מומלץ לחברי איל"ף
חברי איל"ף שלום,
כנס  2211 NC3Rsיתקיים ביום שלישי  22נובמבר  2211במרכז לונדון
לפרטים נוספים והרשמה – לחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2222-
 ,2212מקבלים כבר באופן סדיר 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  2211בסך  ,₪ 022מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,2402.חיפה .31224

הסרטון הנבחר למידעון זה
הסרטון מציג הרצאה בנושא סוג סרטן מדבק הפוגע באוכלוסיית
השדים הטזמניים ומציג את הדרכים להלחם בו.
לצפייה בקטע הוידיאו – לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן
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גנטיקה
לוקמיה מיאלואידית כרונית :הקשר בין סרטן לשינוי גנטי
גם אם סוג הסרטן הזה אינו נפוץ ואף מתהדר בשם מורכב למדי ,גם לו
מגיע שנדע עליו כמה דברים .לוקמיה מיאלואידית כרונית
לכתבה המלאה – לחצו כאן
סין :החָ זיר הגיבור הלאומי שובט לשישה העתקים
ז'ו זכה לתהילה ב ,2222-כשהצליח לשרוד  34ימים תחת הריסות הרעש בסצ'ואן .מאז
חקרו את סגולותיו ,אך כעת הוא זקן  -והיות שהוא מסורס ,הדרך היחידה לשמר אותו הייתה
בשיטת הכבשה דולי
לכתבה המלאה – לחצו כאן

מחקרים בנושא מחלת הסרטן
מדהים :נרפא מסרטן באמצעות איידס
מדענים מאוניברסיטת פנסילבניה פיתחו טיפול חדשני לסרטן הדם ,בו עשו שימוש בסוג לא
מזיק של נגיף האיידס ,ששולב בהנדסה גנטית בתאי הדם הלבנים של החולים .שלושה
חולים עברו את הטיפול הניסיוני ,מהם שניים נרפאו לחלוטין ואחד הראה סימני החלמה.
כעת רוצים הרופאים לנסות את הטיפול על סוגי סרטן נוספים
לכתבה המלאה – לחצו כאן
תגלית :וירוס שהורג את סרטן השד תוך שבוע
מדענים מ"פן סטייט קולג'" לרפואה הודיעו השבוע כי הצליחו לגלות
וירוס המסוגל להרוג את כל סוגי סרטן השד "תוך שבעה ימים".
לכתבה המלאה  -לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
עברת טראומה? אולי כדאי שתעשן מריחואנה
ממחקר חדש עולה כי צריכת מריחואנה מיד לאחר אירוע טראומטי יכולה למנוע תסמינים של
פוסט-טראומה .מדובר ב"חלון זמנים" מוגבל בו ניתן לסייע להתמודדות ,אך לא למחוק את
הטראומה
לכתבה המלאה – לחצו כאן
מחקר יסייע להבין את הגנים הגורמים לחירשות בישראל
מחקר חדש המשותף למדענים מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת בית לחם ,הצליח
בעזרת טכנולוגיה גנומית מתקדמת לאתר בחמישה גנים שמונה מוטציות שונות הקשורות
לחירשות באוכלוסייה היהודית-ישראלית והפלסטינית.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
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 עולמי- ידיעות מעולם המחקר
 מעלה הסיכון לסרטן השד ולסרטן הכבד- אלכוהול
 כימיקל, הוא מומר לאצטלדהיד,כאשר האלכוהול עובר תהליך של חילוף חומרים בגוף
 לעורר חריגיות,הדומה במבנהו לפורמלדהיד אצטלדהיד מסוגל לגרום לנזק לדנ"א
כרומוזומליות בתרביות תאים ולפעול כקרצינוגן
לכתבה המלאה – לחצו כאן
 אישר תרופה יחידה מסוגה לחולים בסרטן ריאותFDA-ה
בקסָ אלקֹורי של פייזר כתכשיר ראשון ויחיד
ְ אישר את השימוש
NSCLC מסוגו לחולים בסרטן ריאות מתקדם או מפושט מסוג
 מדובר באישור ראשון מזה שש שנים שניתןALK Positive
לתרופה חדשה שנועדה לטיפול בסרטן ריאות
לכתבה המלאה – לחצו כאן

UK Approves Embryonic Stem Cell Trial
The US company investigating the use of human embryonic stem cells to treat
a type of macular dystrophy expands its clinical trials to the UK
לכתבה המלאה – לחצו כאן
What Causes Alzheimer’s?
Researchers and pharma companies have tried to attack this
disease by reducing amyloid plaques, but inflammation may
be the real culprit.
לכתבה המלאה – לחצו כאן
Again: No XMRV-Chronic Fatigue Link
Researchers publish yet another study against the link between a murine
leukemia virus and chronic fatigue syndrome, and partially retract the original
results.
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שוק ההון
מיקרומדיק מתמזגת עם זטיק  -ישראל מקוב ימונה ליו"ר הדירקטוריון
החברה האם של זטיק ,ביו לייט ,תהפוך לבעל המניות הגדול בחברה ותקבל הובלה ניהולית
במיקרומדיק
לכתבה המלאה – לחצו כאן
אקסלנז קיבלה אישור  FDAלניסוי קליני לאבחון סרטן הכבד
החברה תבצע הניסוי בקרב  122נבדקים בכ 5-מרכזים רפואיים
שונים ,ביניהם בביה"ח הדסה מנכ"ל אקסלנז" :מקווה לפריצת
דרך באבחון המחלה" החברה תחל בניסוי ברבעון הרביעי של
2211
לכתבה המלאה – לחצו כאן
"אין צורך לדאוג בגלל כסף ,עדיף לגייס אורך נשימה וסבלנות"
ד"ר אהרון שוורץ ,שינהל את הקרן התאגידית החדשה של ענקית הגנריקה טבע" :החברה
מחוייבת למדע הישראלי ,ואין לה כוונה להקטין את המחויבות הזו"
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.
 .0בכנסי 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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