מידעון הרשות – נובמבר 2015
חוקר/ת יקר/ה,
אנו שמחים לשלוח לך את המידעון של הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים.

הודעות
 .1אנו שמחים להודיע על חזרתה מחופשת לידה של נועה אשכול ,ווטרינרית קומה 7
ניתן לפנות לנועה במיילnoaes@savion.huji.ac.il :
 .2הודעות מרכזת האתיקה:

א.

השתלמות בנושא עופות תתקיים בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית (רחובות) בתאריך  24.01.16בין
השעות .10:00-15:00

ההשתלמות תתקיים בבניין מדעי בע"ח ,בחדר הישיבות של המחלקה לבע"ח (קומת מרתף).
ניתן להירשם לקורס באתר הרשות.https://animals.ekmd.huji.ac.il :
בכל שאלה ניתן לפנות לאמירה וייס בדוא"ל. amiraw@savion.huji.ac.il :

Complementary Poultry Course will be held on 24 January 2016, from 10:00 to 15:00. It will be held at The
Hebrew University Faculty of Agriculture, Food and Environment (Rehovot), Animal Sciences Building,
Department of Animal Sciences, Conference Room (basement floor).
Registration is open on our site: https://animals.ekmd.huji.ac.il .
For any questions please write to Amira Weiss at: amiraw@savion.huji.ac.il .

ב.

קורס 'שימוש אתי בחיות מעבדה' ( )94810יתקיים בחודש פברואר .2016

הרצאות הקורס ייערכו בתאריכים

 1.2.16 – 2.2.16בין השעות .9.00-13.00

מעבדות ובחינה יערכו בתאריכים  8.2.16ו 10.2.16 -בין השעות .9.00-16.00
ניתן להירשם לקורס בין התאריכים 25.1.16 -15.11.15

באתר הרשות:

.https://animals.ekmd.huji.ac.il
*לתשומת ליבכם :ההרצאות בקורס העיוני בתאריכים  1-2.02.16תינתנה באנגלית .
**מעבדה באנגלית תתקיים בתאריך  .8.2.16מעבדות בעברית תתקיימנה באחד משני תאריכים לבחירה 8.2.16 :וגם
.10.2.16
בכל שאלה ניתן לפנות לאמירה בדוא"ל. amiraw@savion.huji.ac.il :

The course "Ethical Use of Laboratory Animals in Research" (94810) will be held in

February 2016.
Course lectures will be held on 1.2.16 - 2.2.16 at 9:00-13:00.
Laboratory days and an exam will be held on 8.2.16 and on 10.2.16 at 9:00-16:00.
Registration dates are 15.11.15 - 25.1.16 on our site: https://animals.ekmd.huji.ac.il .

*Please note: Course lectures on February 1st -2nd , 2016 will be given in English.
**Lab in English will be given on 8.2.16 and labs in Hebrew will be given on two optional dates: 8.2.16
and on 10.2.16.
For any questions please write to Amira at: amiraw@savion.huji.ac.il .
:כדי לסייע במילוי הבקשות האתיות הוספנו שני קישורים לשימושכם

.ג

: הצדקה לשימוש בבעלי חיים" בכפתור של "עזרה" הוספנו את הקישור הבא-  בחלק של "מטרת המחקר.1
.https://www.interspeciesinfo.com/interspecies-database
."Go to DataBase" בחלונית שנפתחת יש ללחוץ על
: יש ללחוץ בצד ימין על הקישור הבא, במסך של "פירוט הניסוי" בחלק של נקודות סיום לניסוי.2
https://www.humane-endpoints.info/en
".במסך שנפתח יש חומר לעיונכם
2015 מצ"ב מכתב בנושא גידול עצמי

.ד

חדשות מג'קסון

Cre-lox Basics: Using Cre-lox
Technology in Mouse Modeling

Using Cre-lox Technology to Model
Cancer and Other Diseases

Join us on December 3

Join us on December 10

