האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

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

הודעות
①
במהלך חודש ספטמבר האוניברסיטה בחופשה בחגי תשרי בתאריכים:
ראש השנה ,40-4194.90450 :סוכות951-0194.90450 :
בזמן החופשה מערכת הזמנת בע"ח לא תפעל9
חוקרים המבקשים לקבל בע"ח במהלך התקופה הזו מתבקשים להעביר את ההזמנה בתאריכים הבאים:
 - 01941950-4094.950הזמנה אחרונה תתקבל עד השעה  01:11ביום שלישי ה 1091.90100
 -4194.950-5194.950הזמנה אחרונה תתקבל עד השעה  01:11ביום שלישי ה 0191.90100
חזרה לשגרה ב0.9.900 -
אנא הכניסו הזמנות מבעוד מועד9
שימו לב ,במהלך חודש ספטמבר יתאפשרו משלוחי חיות אך ורק בתאריכים הבאים:
יום שני ה  – 4094.משלוח לרחובות ,גבעת רם ועין כרם
יום שני ה  – 4.94.משלוח לעין כרם
יום רביעי ה  -5594.משלוח לרחובות
יום חמישי ה  -5094.משלוח לג 9רם ועין כרם
יום שני ה  – 5194.משלוח לרחובות ,גבעת רם ועין כרם
יום שני ה  -0094.משלוח לרחובות ,גבעת רם ועין כרם
יום שני ה  -0494.משלוח לעין כרם
משלוחי וולדות יבוצעו אך ורק בימי המשלוח הנ"ל וכן בימי העבודה הרגילים של האוניברסיטה9
בנוסף ,בחופשים העובדים בבתי החיות יהיו במצבת חלקית ויעבדו עד הצהריים9
אנא היערכו בהתאם,
חופשה נעימה,
הרשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים

②
9 קמפוס עין כרם- יו"ר ועדת אתיקה, אנא ראו הודעתה של פרופ' סטלה מיטרני רוזנבאום
לגבי הנחיות לכתיבת תקציר מדעי בבקשה האתית
"בקשות האתיקה הנכתבות על ידכם מועברות לאישור ועדת האתיקה המוסדית ואחר כך למועצה לניסויים במשרד
 בגופים אלה נמצאים חברים שאינם מתחום המחקר הספציפי שאליו מתייחסת הבקשה ויותר מכך חברים9הבריאות
9) נציגי ציבור,אחרים מגיעים שלא מתחום הביולוגיה (לדוגמה
 שהתקציר המדעי בבקשה האתית צריך להיות כתוב בדרך שתהיה ברורה גם, החליטה וועדת האתיקה,לפיכך
9לאנשים שאינם מומחים בתחום
9אנא כתבו את התקציר בדרך המבוקשת כדי שבקשתכם תוכל להיות מאושרת ללא עיכובים והחזרות
"9בקשות ללא תקציר מתאים להנחיה זאת מסתכנות בהחזר לחוקר ללא בדיקה

קורסים
. תתקיים השתלמות 'שימוש אתי בעופות' בקמפוס רחובות000.. – 0.0..  בין השעות1.00.01.02 בתאריך
ניתן להירשם באתר הרשות

https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/Pages/default.aspx
על כל שאלה בנושא השתלמויות ניתן לפנות לגב' טניה פומין

tanyaf@savion.huji.ac.il
The Poultry Complementary Course will be held on 20.10.2013 from 10:00 to 15:00 in
Rehovot Campus.
You can register at the animal facility site
https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/courses/Pages/default.aspx
if you have any questions you can contact Tanya Fomin : tanyaf@savion.huji.ac.il

מידע שימושי לחוקר
①
September Webinar Series | "Foundations of
Mouse Research"
Join us to learn: ways to ensure the genetic stability of your strains and keep your colony running more
efficiently; the fundamentals of mouse reproduction; and how to use the Cre-Lox system to advance
your research.




September 5, 1:00 p.m. (ET in US). "Making Sense of Mouse Nomenclature and Promoting
Genetic Stability”. Register
September 12, 1:00 p.m. (ET in US). “All You Need is Love: Reproductive Biology of Mice”.
Register
September 19, 1:00 p.m. (ET in US). "Improving Mouse Colony Management Efficiency".

Register
September 26, 1:00 p.m. (ET in US). "Leverage the Power of Cre-lox Technology for Mouse
Modeling". Register



שונות
①
החוקר פרופ' יובל דור מציע  Lineעכברים מחברת ג'קסון ( (ROSA-lsl-Luciferase+/+שקיים במעבדתו ואינו זקוק
להם9
ה  lineהוא הומוזיגוט לטרנסגן ,ראו פירוט הזן:

Strain Name: FVB.129S6(B6)-Gt(ROSA)26Sortm1(Luc)Kael/J
Stock Number:441501
חוקרים המעוניינים בכך צריכים לעשות זאת דרכנו תוך מילוי הטופס " :טופס העברת חיות בין חוקרים"9
המופיע באתר הרשות למודלים בנושא אתיקה9

