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

הודעות
①
הודעה לגבי שינוי וטרינרים אחראים בבתי החיות של הרשות
שלום רב,
לפני מספר חודשים קלטנו וטרינרית חדשה לרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים ובכך חזרנו למכסת הוטרינרים המלאה אחרי תקופה
ארוכה של חסר .אחרי תקופה של חפיפה אנו מחלקים מחדש את האחריות על בתי החיות של הרשות בין הוטרינרים.
הטבלה למטה ,מפרטת את חלוקת בתי החיות בין הוטרינרים כפי שתהיה מעכשיו ולמשך התקופה הקרובה .אם וכאשר יהיו שינויים נוספים
נעדכן אתכם.
אנו רוצים שמעבר בתי החיות לוטרינרים החדשים ייעשה בצורה חלקה ונוחה ולכן תקופת החפיפה על כל בית חיות תימשך זמן נוסף
והוטרינר הקודם ילווה את החדש כמה שיידרש על מנת שהתפקוד התקין של בית החיות לא ייפגע ושהמחקרים יוכלו להמשיך להתבצע
בצורה אופטימלית.
על מנת לשפר את השירות הניתן לחוקרים בבתי החיות ,אנו רוצים שהוטרינר החדש בכל יחידה ייפגש עם קבוצות המחקר השונות על מנת
להכיר את החוקרים (ראשיים ,לבורנטים ,סטודנטים) ואת הדרישות המיוחדות שיש לכל קבוצה בעבודה שלה בבית החיות או מחוצה לו.
חוקרים שמעוניינים בפגישה כזו מוזמנים לכתוב לוטרינר החדש על מנת לקבוע זמן שיתאים לרוב הקבוצה.
בית חיות
קמפוס
עין כרם
 SPFקומה  – 7פנים
קומה  – 7אזור חוץ
 SPFמכון שרת – פנים
וחוץ
 SPFרוקחות
קונבנציונלי בינלאומי +
צפרדעים
חיות גדולות וארנבות
קופים
דגים
גבעת רם  SPFקרקע  +מרתף
צפרדעים וציפורים
הר הצופים קונבנציונלי  -פסיכולוגיה
רחובות
 SPFוטרינריה
קונבנציונלי

וטרינר אחראי
דר' נועה אשכול
דר' נועה אשכול
דר' ירון דגן

טלפון במשרד
87078
87078
88878

כתובת מייל
noaes@savion.huji.ac.il
noaes@savion.huji.ac.il
yarond@savion.huji.ac.il

דר' אדוה עזרתי
דר' אדוה עזרתי

88708 ,87878
88708 ,87878

advaez@savion.huji.ac.il
advaez@savion.huji.ac.il

דר' ירון דגן
דר' ירון דגן
דר' אדוה עזרתי
דר' אדוה עזרתי

88878
88878
88708 ,87878
88708 ,87878

yarond@savion.huji.ac.il
yarond@savion.huji.ac.il
advaez@savion.huji.ac.il
advaez@savion.huji.ac.il

דר' אדוה עזרתי
דר' אדוה עזרתי

88708 ,87878
88708 ,87878

advaez@savion.huji.ac.il
advaez@savion.huji.ac.il

בכל שאלה ובעיה אנא פנו אל הוטרינרים האחראיים על פי טבלה זו ,אם לא יוכלו לעזור לכם הם ייעזרו בוטרינר האחראי הקודם.
אנו נמשיך לעמוד לשירותכם בכל מקרה.
בברכה,
דר' יפעת עוזי – מנהלת בתי החיות ברשות
דר' רוני קלמן – מנהל הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים

קורסים
①
נפתחו הרשמות למספר השתלמויות (החלק המעשי של הקורס להכשרה לניסויים בבע"ח) באתר הרשות
http://animals.huji.ac.il/courses/register.asp
שאלות בנושא ניתן לפנות לרכזת ועדת אתיקה ,גב' טניה פומין tanyaf@savion.huji.ac.il

שם ההשתלמות

מועד

מיקום

קופים
צפרדעים
חזירים
מעלי גירה
דגים
עופות

58.08
87.07
8.07
50.07
58.07
80.08

עין כרם
עין כרם
עין כרם
עין כרם
עין כרם
רחובות

חדשות
①

Using Inducible and Other Cre-lox
Variants to Study Gene Function in
Mice
Join us on May 8, 2014

Cre-lox Basics: An Introduction to
Cre-lox Technology in Mouse
Modeling
Join us on May 1, 2014
Beyond the Knockout: Using Cre-lox
Reporters Model Cancer,

Neurodegenerative Diseases and
More Join us on May 15, 2014

