האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

ידיעון הרשות  -אוגוסט 3102
חוקר/ת יקר/ה,
אנו שמחים לשלוח לך את המידעון של הרשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים

הודעות
①
במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטה בתאריכים  81-62לאוגוסט  6182מערכת הזמנת בע"ח לא תפעל,
כל חוקר המבקש לקבל בע"ח במהלך החופשה מתבקש להעביר את ההזמנה
לא יאוחר מיום חמישי ה 0.51 -עד השעה 01:11
אנא הכניסו הזמנות מבעוד מועד.
שימו לב ,במהלך החופשה יתאפשרו משלוחי חיות  +וולדות
אך ורק בתאריכים הבאים:
יום רביעי ה  – 68.1משלוח לרחובות
יום חמישי ה  – 66.1משלוח לעין כרם וגבעת רם
יום שני ה  – 62.1משלוח לעין כרם
בנוסף ,העובדים בבתי החיות יהיו במצבת חלקית ויעבדו עד השעה .80:11
אנא היערכו בהתאם,
חופשה נעימה.

②
לפני מספר חודשים עברנו לפתקאות כלוב חדשות שאותן אתם מפיקים ממערכת האתיקה (עבור כל בקשה
פעילה).
אחרי תקופת הרצה ,אנו מבקשים להקפיד על המעבר לפתקאות החדשות ולהדגיש שלוש נקודות:
 .8נא לשים על הכלובים שלכם רק פתקאות כלוב מעודכנות שהפקתם ממערכת האתיקה .בכלובים ישנים
– נא להחליף את הפתקאות הישנות בחדשות.
 .6נא להקפיד על ההפרדה בין פתקאות כלוב רבייה לפתקאות כלוב ניסוי .את שני הסוגים ניתן להפיק
עבור כל בקשה.
 .2נא להקפיד למלא בפתקאות הניסוי את טבלת הפרוצדורות עבור כל כלוב ,ובפתקאות הרבייה – את
טבלת הנתונים של ההמלטות והגמילות.
תודה על שתוף הפעולה.

קורסים
5 תתקיים השתלמות 'שימוש אתי בעופות' בקמפוס רחובות80.11 – 81.11  בין השעות61.81.6182 בתאריך
ניתן להירשם באתר הרשות

https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/Pages/default.aspx
על כל שאלה בנושא השתלמויות ניתן לפנות לגב' טניה פומין

tanyaf@savion.huji.ac.il
The Poultry Complementary Course will be held on 20.10.2013 from 10:00 to 15:00 in
Rehovot Campus.
You can register at the animal facility site
https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/courses/Pages/default.aspx
if you have any questions you can contact Tanya Fomin
tanyaf@savion.huji.ac.il

חדשות
①
C57Bl/6  זהו זן. המגודלים ברחובותC57BL/6JRccHsd חברת הרלן ישראל פתחה מושבה חדשה של עכברי
)C57bl/6JOlaHsd שני שהרלן מגדלת בישראל (בנוסף לזן "הותיק" שך
.RCC-C57BL/6JHsd ניתן להזמינם דרך אתר הרשות למודלים ביולוגים בשם
."שימו לב שבעת ההזמנה תופיע הערה "זן חדש מהרלן

②
:  ראו קישור- לנוחיותכם שירותי הדמיה שמספקת חברת הרלן
Comprehensive preclinical Imaging Services

מידע שימושי לחוקר
①

August Webinars | “Spotlight on the Immune System and Humanized Mice”
Two webinars focused on popular mouse models of autoimmune and inflammatory diseases as well as
our innovative humanized NSG mice—with highlights on how these models can be used for preclinical
research applications:



August 8, 1:00 p.m. (ET in US). “Mouse Models of Autoimmune and Inflammatory Disease”.
Register.
August 22, 1:00 p.m. (ET in US). “Humanized NSG Mice: Revolutionary Models of Human
Infectious Disease”.
Register.

②
. מתמחה בתוכנות לאיסוף מידע המותאמות למחקרי בעלי חייםLABCAT חברת
.Tumor Measurement אחד המודולים החדשנים הוא ה
www.LABCAT.com מידע נוסף ראו קישור

