ידיעון הרשות למודלים ביולוגיים-דצמבר 2012
חוקר/ת יקר/ה,

אנחנו שמחים לשלוח לך את הניוזלטר של הרשות למודלים ביולוגיים.
הידיעון הינו חודשי וירכז עבורך הודעות ,נהלים ושירותים הניתנים ברשות.

לתגובות והצעות לנושאים לפרסום בגיליון הבא ניתן לפנות לyaelgb@savion.huji.ac.il -

דיווח על צריכת בע´´ח מגידול עצמי
בדומה לעבר ,גם השנה הנכם מתבקשים לדווח על צריכת חיות
מגידול עצמי למחקריכם במהלך שנת  .2012הבקשה נובעת
מדרישות המועצה הארצית בהתאם לחוק.
המדובר בחיות שלא נרכשו מספקים חיצוניים ,אלא נולדו ,גודלו
ונצרכו בבתי החיות השונים של האוניברסיטה.

אנא דווחו באמצעות מערכת הזמנת חיות :
http://animals.huji.ac.il/order/login.asp
יש לבחור סוג חיה (למשל .)mice
יש להקליד ‹ ›animals fromבחיפוש.
יש לבחור '  'Israel + Othersולהמשיך להזמין חיות מגידול עצמי (מכאן ההזמנה היא כמו
הזמנה רגילה רק ללא חיוב בתקציב)
יש לבחור תאריך הזמנה שבוע קדימה (יום שני או חמישי) ומיקום –EK-Main Office.
ניתן להזמין עד  99חיות בהזמנה אחת  .במידה ויש לך יותר מ 99 -חיות ,יש לבצע את ההזמנה
מספר פעמים.
המועד האחרון להגשת ההצהרות הוא . 25.12.2012
חוקר שלא ישיב את ההצהרה ,ייחשב הדבר כאילו דווח שלא צרך כלל בע´´ח מגידול עצמי במהלך שנת
.2011
בשאלות ניתן לפנות למזכירת הועדה האתית גב' טניה פומין. 6758138-02 :

שדרוג תוכנת הזמנת בע´´ח -במקום לקטר לחבר´ה במעבדה ...תקטרו לנו
אנו בתחילתו של תהליך שדרוג אתר הרשות ותוכנות הניהול
השונות של בית חיות ,ביניהן גם תוכנת הזמנת בע´´ח.
חשבנו שיהיה נכון לשתף אתכם הסטודנטים והחוקרים כדי
שהתוכנה החדשה תוכל לשרת אתכם -המשתמשים בצורה
הטובה ביותר.
נבקש משוב על התוכנה בשני היבטים-
מה קיים בתוכנה היום שלא עובד כמו שצריך ?
.1
אלו פונקציות היית רוצה שיהיו בתוכנה החדשה
.2
שיפשטו ויקלו על הזמנת בע’’ח/תרופות ?
ניתן להשיב במייל חוזר

פתיחת רישום לקורס 'שימוש אתי בחיות מעבדה'
בתאריך  1.12.2012נפתח הרישום לקורס ‹שימוש אתי בחיות מעבדה’ מס’  94810באתר בית חיות
http://animals.huji.ac.il
אנא הקדימו והירשמו -מס’ המקומות מוגבל.
הקורס ייערך בחודש פברואר ,ההרצאות ייערכו ב 11 -וב 12 -לחודש ואילו המעבדות ב 18 -וב 20
לחודש .חובות הקורס -על כל סטודנט להשתתף בחלק העיוני הכולל שני ימי הרצאות ולקחת חלק ביום
מעבדה אחד מבין השנים המצוינים .בסוף יום המעבדה תתקיים בחינה.

פתיחת רישום השתלמות ‘שימוש בעופות למחקר’
בתאריך  8.1.2013תתקיים השתלמות ‘שימוש בעופות למחקר’ בקמפוס רחובות.
פרטים אודות השעות והמיקום המדויק יינתנו בהמשך.
הרישום נפתח -ניתן להירשם באתר הרשות:
http://animals.huji.ac.il

