האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

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

הודעות
①
חוקרים יקרים
כבעבר ,גם השנה הנכם מתבקשים לדווח על צריכת חיות מגידול עצמי למחקריכם במהלך שנת .3102
הבקשה נובעת מדרישות המועצה הארצית בהתאם לחוק.
מדובר 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
פעמים

יש לבחור Self Breeding
יש להזמין חיות מגידול עצמי (ההזמנה היא ללא כל חיוב בתקציבכם)
יש לבחור תאריך הזמנה שבוע קדימה (יום שני וחמישי) ומיקום –EK-Main Office
ניתן להזמין עד  99חיות בהזמנה אחת  .במידה ויש לך יותר מ 99חיות ,יש לבצע את ההזמנה מספר

חוקר שלא ידווח ,ייחשב הדבר כאילו לא צרך כלל בע"ח מגידול עצמי במהלך שנת .3102
בשאלות ניתן לפנות לגב' טניה פומין במיילtanyaf@savion.huji.ac.il :
②
בתאריך ה 01.00.3102 -תבוצע בדיקת מכונות הרדמה לחיות ,של כל חוקרי האוניברסיטה.
בדיקה זו ,המבוצעת פעם בשנה ,היא בדיקת חובה לכל מכונות ההרדמה.
מכונת הרדמה שלא תיבדק או שתיכשל בבדיקה תיפסל לשימוש בבעלי חיים .הבדיקה תערך בקמפוס עין-כרם.
לתיאום הבדיקה והבאת מכונות ההרדמה לקמפוס עין כרם ופרטים נוספים יש לפנות ליערה במייל
. yaarami@savion.huji.ac.il
③
השתלמויות 'שימוש אתי בחזירים' ו'שימוש אתי במעלי גירה קטנים'
השתלמות 'שימוש אתי בחזירים' תתקיים בתאריך  31.03.3102בקמפוס עין כרם
השתלמות 'שימוש אתי במעלי גירה קטנים' תתקיים בתאריך  01.10.3101בקמפוס עין כרם
ניתן להירשם באתר הרשות
http://animals.huji.ac.il/courses/register.asp
עם כל שאלה לגבי ההשתלמות ניתן לפנות לגב' טניה פומין tanyaf@savion.huji.ac.il

מידע שימושי לחוקר
①
," של מעבדות ג'קסוןModeling Human Disease in Immunodeficient Mice" לעיונכם קישור לסרטון בנושא
."המופיע גם באתר הרשות למודלים ביולוגים ב "קורסים והשתלמויות
②

.מאמר בנושא ניתוחים והפחתת עקה בעכברים מצורף לעלון זה
③

Modeling Human Infectious Diseases in Mice
Webinars highlighting the challenges and innovations for studying viruses (HIV, Dengue, and Ebola),
bacteria, and parasites that infect humans and how humanized NSG mice have revolutionized this
field.
"Modeling Infectious Disease in the Mouse: Challenges and Innovations" November 14, 2013.
Register.
"Humanized NSG Mice: Revolutionary Models of Human Infectious Disease" November 21, 2013.
Register

④

.Diet-Induced Obesity (DIO) מודל מחקרי חדש בהרלן ישראל
.פרטים נוספים בקבצים המצורפים לעלון זה

חדשות

①

:Ketchum Manufacturing

ראו קישור למוצר חדש לסימון אוזני עכברים וחולדות של חברת

②
Small Animal Fluoroscopy Portable, Affordable

The Labscope- Fluoroscopy for Small Animals
High Resolution, Portable, Affordable

