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

הודעות
 .1לכלל החוקרים ,אנו שמחים לבשר לכם שניתן לחזור ולהקרין עכברים בהדסה לפי המתכונת הקודמת ,החל מה
.20.08.15
 .2במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטה בתאריכים  21-31לאוגוסט  2015מערכת הזמנת בע"ח לא תפעל,
כל חוקר המבקש לקבל בע"ח במהלך החופשה מתבקש להעביר את ההזמנה לא יאוחר מיום חמישי ה 20.8 -עד
השעה  .10:00אנא הכניסו הזמנות מבעוד מועד.
שימו לב ,במהלך החופשה יתאפשרו משלוחי חיות  +וולדות אך ורק בתאריכים הבאים:
יום חמישי ה  – 27.8משלוח לעין כרם וגבעת רם
יום שני ה  – 31.8משלוח לעין כרם
בנוסף ,העובדים בבתי החיות יהיו במצבה חלקית.
 .3כל המעוניין בשירות של טכנאי וטרינרי של הרשות למודלים ביולוגים מוזמן להיכנס לקישור הבא :שירות טכנאי וטרינרי
של הרשות למודלים.
 .4מצ"ב לינק לאתר של  ,TSEבו ניתן למצוא מידע מקיף על המערכות שלהם ,כולל קטלוגים וסרטונים,
וכן  Webinarשעוסק במערכת ה IntelliCage -לניסויי התנהגות סוציאלית בקבוצות:
http://www.tse-systems.com/products/behavior/intellicage/index.htm
 .5לתשומת לבכם  -החל מחודש יולי האחרון ,הזמנת נקבה  +שגר תירשם במערכת כשימוש ביותר מבע"ח אחד.
מספר החיות שירדו מהכמות המאושרת למחקר הוא :עבור זני  7 - INBREDחיות ,ועבור זני  11 - OUTBREDחיות.
 .6קורס 'שימוש אתי בחיות מעבדה' ( )94810יתקיים בחודש ספטמבר .2015
הרצאות הקורס ייערכו בין התאריכים  2-3.9.15בין השעות .9.00-13.00
מעבדות ובחינה יערכו בתאריכים  7.9.15ו 9.9.15 -בין השעות .9.00-16.00

ההרשמה עדיין פתוחה באתר הרשות.https://animals.ekmd.huji.ac.il :
*לתשומת ליבכם :ההרצאות בקורס העיוני בתאריכים  2-3.09.15תינתנה באנגלית .
בכל שאלה ניתן לפנות לגב' אמירה וייס בדוא"ל. amiraw@savion.huji.ac.il :

The course "Ethical Use of Laboratory Animals in Research" (94810) will be held in
September 2015.
Course lectures will be held on 2.9.15-3.9.15 at 9:00-13:00.
The laboratory days and the exam will be held on 7.9.15 and on 9.9.15 at 9:00-16:00.

Registration will open on 15.6.15 on our site: https://animals.ekmd.huji.ac.il .

*Please note: Course lectures on September 2nd -3rd, 2015 will be given in English.
For any questions, please write to Mrs. Amira Weiss at: amiraw@savion.huji.ac.il .

חדשות מג'קסון
.1

Making Sense of Mouse
Nomenclature and Promoting
Genetic Stability

Designing & Optimizing Mouse
Breeding Schemes

Join us on September 10

Join us on September 17

.2

Advance your research with humanized mice today!
If you are studying hematopoiesis, inflammatory disease, viral host-pathogen interactions, or helping to accelerate
the development of novel therapies in HIV infection and oncology, you should be utilizing humanized NSG™ mice.
JAX offers an expanding portfolio of humanized NSG™-based strains with different capabilities. We have expanded
our production of humanized mice allowing you to start your research sooner.
>>Contact us to start your research today.

MMRRC חדשות
. קישור לקטלוג: חברה חדשה ממנה ניתן לבצע הזמנת חיות, MMRRC מצ"ב קטלוג של חברת

