חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לאמצע אוקטובר .1122
מועדים לשמחה ושנה טובה
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
הסרטונים הנבחרים למידעון זה.
גנטיקה.
כתבות בנושא מחלת הסרטן.
ידיעות מעולם המחקר בארץ ובעולם.
ידיעות בנושא שוק ההון
חדשות רלוונטיות מאתר "."Understanding Animal Research
 – HealthDayTVקטעי 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

לוח מודעות
1

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  yaarit@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 yaarit@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
לצפיה בדו"חות

סמינר
סמינר בנושא דגי זברה ,חיה המשמשת כמודל במחקר ביו
רפואי ייערך באוטרכט הולנד בין התאריכים  21-21לנובמבר
1122
לפרטים נוספים לחצו כאן

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

2

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

ספר חדש
ספרו החדש של
Paul McKellps
UNCAGED
מספר על אלימות
של פעילי זכויות
בעלי חיים כלפי
חוקרי בע"ח.
כאשר הממשלה
את
לוקחת
לידיים
העניינים
היא מחרימה את
ומכאן
הניסויים
הצרות מתחילות.
לתקציר המלא-
לחצו כאן
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הסרטונים הנבחרים למידעון זה
Monkeys Control Virtual Limbs With Their
Minds
researchers have created a virtual prosthetic
hand that monkeys control using only their
minds, and that enables them to feel virtual
textures
 לחץ כאן-לצפייה בסרטון ובמאמר המלא
SurvivorTales: Toby's Story
incredible story of a talented musician named
Toby Forrest who suffered a spinal cord injury
as a young man. In spite of his disability, Toby
has beaten the odds to become a successful
singer!
 לחצו כאן-לצפייה בסרטון המלא
___________________________________________________________
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
מחקר ישראלי מצא דרך למנוע מחלות גנטיות
,חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהמכון על שם פרידריך מיישר
גילו כי למיקום הגנים בגרעין התא יש חשיבות במניעת מחלות
.גנטיות נדירות
 לחצו כאן-לכתבה המלאה
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מחקרים בנושא מחלת הסרטן
סרטן השד :איך פועלות התרופות הביולוגיות?
לטיפולים הכימותרפיים וההורמונליים בסרטן השד התווספו בשנים האחרונות התרופות
הביולוגיות .מהם היתרונות והחסרונות של תרופות אלו?
לכתבה המלאה -לחצו כאן
אלכוהול מגביר את הסיכון לסרטן המעי הגס
גברים שצורכים מעל  0משקאות אלכוהוליים ביום נמצאים בסיכון גבוה ב 52%-ללקות
במחלה בהשוואה לאלו שלא שותים .צריכה מתונה מעלה את הסיכון ב.21%-
לכתבה המלאה -לחצו כאן
בדיקות לסרטן ערמונית  -מיותרות ומסוכנות
אחד המחקרים הראה כי אצל  2מכל  5גברים
שסרטן הערמונית אובחן אצלם דרך בדיקות
 PSAזוהו גידולים שהתפתחו בקצב כה איטי עד
כי מעולם לא היוו איום כלשהו  32%מהגברים
שטופלו בסרטן ערמונית שהתגלה בעקבות PSA
סבלו מתופעות לוואי משמעותיות ,לפעמים אפילו
מוות ,מהטיפולים.
לכתבה המלאה -לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר בארץ ובעולם
אפילפסיה ומחלות נפש :נמצא קשר הדוק
מחקר חדש מצא כי חולי סכיזופרניה נמצאים בסיכון גדול פי שישה לפתח אפילפסיה.
מומחה :למרות הידע המצטבר אין עדיין פריצת דרך משמעותית בטיפול.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
ה FDA-אישר :סיאליס  -גם לטיפול בהגדלת הערמונית
מינהל המזון והתרופות האמריקני אישר את תרופת הזיקפה "סיאליס" כטיפול בהגדלה
שפירה של הערמונית ,מצב בו לוקים מרבית הגברים בעולם לאחר גיל  .52התופעה גורמת
לבעיות השתנה קשות ולזיהומים בדרכי השתן.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
מחקר :קפה מפחית דיכאון באופן משמעותי בנשים
מחקר אמריקני שכלל עשרות אלפי נשים מגלה כי צריכה של שתי
כוסות קפה או יותר ביום מפחיתה את הסיכון ללקות בדיכאון
בשיעור של עד  .22%עם זאת ,שתייה מוגזמת של קפה גורמת
לחרדה ולהפרעות שינה ,שעלולות להוביל בחזרה לדיכאון.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
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סכנה :תוקף החיסון לשעלת פג אחרי  3שנים
בניגוד להערכה שהחיסון לשעלת מחזיק מעמד שנים ארוכות ,מחקר אמריקני מגלה
שהשפעתו נעלמת לאחר  3שנים בלבד .מדובר במחלה קשה הגורמת לשיעולים והפסקות
נשימה בילדים ומבוגרים .מומחה" :ייתכן שנצטרך לחסן גם מבוגרים".
לכתבה המלאה -לחצו כאן
'Animal research claims 'misleading
Ministers have hit out at "misleading" claims made by those opposed to the
use of animals in medical research.
לכתבה המלאה -לחץ כאן

Immunologists Take Home Nobel
The Nobel Assembly announced today that three researchers in the field of
immunology will share the 2011 Prize in Physiology or Medicine.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
Next Generation: Microfluidics for the Dish
A new device for directing fluids is designed to deliver chemical cues directly
to petri dishes without disturbing cells.
לכתבה המלאה -לחצו כאן

שוק ההון
בקרוב יוחלט :אלו תרופות נוספות ייכנסו לסל הבריאות
שרי הבריאות והאוצר ממנים בימים אלה את הוועדה להרחבת סל שירותי
הבריאות לשנת  2212באמצעות תקציב של כ 322-מיליון שקל תקבע
הוועדה גורלות ,ותחליט אלו תרופות מצילות חיים ייכנסו לסל.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
נחתם הסכם להקצאת  12%ממניות מיקרומדיק לביו לייט
מיקרומדיק מדווחת היום על חתימת הסכם להכנסת בעל שליטה לחברה ויצירת שיתוף ידע
עם ביו לייט.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
טבע וכת"ב השלימו עסקת קיורטק לפי שווי של עד  111מ' ש'
מדובר במימוש האופציה שהוענקה לטבע להשקעה בקיורטק המפתחת תרופות לסרטן
להגדלת ההחזקה בה בהיקף של  12מיליון דולר ,וכן עדכון הסכמי ההשקעה והמכר לצורך
הרחבת פעילות קיורטק.
לכתבה המלאה -לחץ כאן
בלעדי ל"כלכליסט" -שיטת תגמ ול חדשה באוניברסיטה :בונוס על מחקרים שניתן ליישם
בתעשייה
המהפכה של משרד האוצר והמועצה להשכלה גבוהה במימון האקדמיה :לראשונה יופנו
 15%מתקציב המחקר למתן מענק על העברת ידע לתעשייה .על הנייר הצעד נשמע חיובי,
4

אבל המרצים כבר מתלוננים על כך שהתמריץ יפגע במחקרים ארוכי טווח וגם בחוקרים
בתחומים שאינם משיקים לעולם העסקי.
לכתבה המלאה -לחץ כאן

7

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

תודה לנותני החסות של האתר שלנו ,שבזכותם מופץ
מידעון זה.
הנכם מוזמנים להיכנס ללינקים של החברות

לצפייה בנותני החסות באתר איל"ף – לחצו כאן
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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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