ידיעון הרשות למודלים ביולוגיים-פברואר-מרץ 2012

חוקר/ת יקר/ה,
אנחנו שמחים לשלוח לך את הניוזלטר של הרשות למודלים ביולוגים .הידיעון הינו חודשי וירכז
עבורך הודעות ,נהלים ושירותים הניתנים ברשות.
לתגובות והצעות לנושאים לפרסום בגיליון הבא ניתן לפנות לyaelgb@savion.huji.ac.il -

עדכון מחירון שרותי הרשות

בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן במהלך שנת  ,2011ועל מנת
למנוע גרעון בתקציב הרשות ולשמור על רמת השירות הנוכחית
ודרישות החוק לניסויים בבעלי חיים ,מעדכנת הרשות את תעריפי
אחזקת בע”ח ושירותי הרשות בהתאם לשינויים במדד המחירים
לצרכן.
מחירון שירותי הרשות עודכן בשיעור של  2.6%החל מינואר
.2012

החלפת מערכת בקרת הכניסה לבתי החיות בקמפוס י .ספרא
ביום שני  26.3.12תותקן מערכת כף יד חדשה בבתי החיות בקמפוס י .ספרא.
ההתקנה תימשך משעות הבוקר עד לשעה .12:00
חוקרים/סטודנטים בעלי אישור כניסה ליחידות אשר לא הסדירו עדיין את רישום כף היד למערכת
אנא פנו בהקדם לדר’ ליטל ספטל במייל  litald@savion.huji.ac.ilעל מנת לתאם רישום.

השתלמויות ‘שימוש אתי בחזירים למחקר’ ו’שימוש אתי במעלי גירה קטנים
למחקר’
השתלמות ‘שימוש במעלי גירה
.22.4.2012
תתקיים ב-
למחקר’
בחזירים
‘שימוש אתי
השתלמות
ונוער
לרשות לקהילה
ביולוגיים
למודלים
מהרשות
אסנת כהן-
ד”ר
החיות בקמפוסים א.י .ספרא ,הר הצופים ורחובות סיימה בנובמבר את
בהכשרתה ומנהלת בתי
וטרינרית
קטניםכהן,
אסנת
.29.4.2012
תתקיים ב-
למחקר’
לספרייההרשות
חיות (היום
וברשות לבתי
העברית 15
תתקיימנההחיות של
ההשתלמויות עבדה בבתי
תפקידה .אסנת
למודליםבין
הרפואית)
(בכניסה
שנים 101
סמינרים
האוניברסיטה בחדר
בקמפוס עין כרם,
ביולוגיים) מיום הקמתה בשנת .2001
השעות  9:00ל.15:00 -
אסנת פנתה לדרך חדשה אך נשארה בקהילת האוניברסיטה ותכהן מעתה כמנהלת הרשות לקהילה ונוער .אנו מצרים על
הרשות:
נפתח-להניתן
הרישום
באתרדרכה.
להירשםבהמשך
הצלחה רבה
ומאחלים
לכתה

ד»ר ליטל דורי תחליף את אסנת .ניתן ליצור עימה קשר בטלפון  20323או במייל:

http://animals.huji.ac.il

litald@savion.huji.ac.il

הנחיות לדרכי הזרקה וכמויות מקסימליות מותרות
הנחיות מורחבות לדרכי הזרקה וכמויות מכסימליות מותרות מפורטות בקישור
המצורף .אלו אינן הנחיות חדשות -ההנחיות מבוססות ברובן על ההנחיות שעל
פיהן הרשות למודלים ביולוגיים עובדת היום.
ניתן להיכנס דרך הקישור הבא:
http://animals.huji.ac.il/upload/Administration%20of%20
Substances%20-%20Routes%20of%20Admin%20-%20
JALAS%2050,5%20-%20Sept%202011.pdf

מדריך לתיאור מחקר בבע”ח בפרסומים מדעיים
המדריך מכיל הסברים מפורטים ,דוגמאות והפניות רלוונטיות לתיאור אפקטיבי של ההיבטים
החשובים במחקר בבע”ח ,כולל נושא רווחת חיות מחקר שיכול להשפיע על תוצאות הניסוי וכן פרק
על חיות מים.
ניתן להוריד בחינם בפורמט  PDFבקישור הבא:
http://animals.huji.ac.il/upload/Guidance%20for%20the%20Description%20
of%20Animal%20Research%20in%20Scientific%20Publications.pdf

תוכנה (חינמית) לתכנון אסטרטגיות רבייה
The National Heart, Lung & Blood Institute (NHLBI) at NIH has recently created
and published a program (CAMP) to help scientists set up a breeding strategy and
calculate the costs of generating conditional knockout mice.
/This is the link to the website. http://helixweb.nih.gov/CAMP

