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4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 מנופית באהבה
משלוח מנות לחיילים -התרגשות גדולה 

 .ב"פורים תשע –( ש"ש)ולמתנדבי שנת שרות 
אהבה ותשומת לב החלה ועדת חיילים את , בסימן נתינה

בשיתוף .  ש בנופית"הקשר והפעילות לחיילים ומתנדבי ש
  031הוכנו והוענקו  , ס נופית"פעולה פורה עם בי

ש  על ידי כל תלמידי בית "משלוחי מנות לחיילים ובני ש
 <<<01המשך בעמוד . הספר

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 מזג האוויר בנופית בחודש פברואר
 מאת אריאל בן דרור

  1..0: ממוצעת טמפרטורה מכסימלית 
 01.1: ממוצעת טמפרטורה מימימלית 

 מ"מ 033: גשם
 מ"מ 2.5: גשם מתחילת העונה

  19.ירדו בנופית  5..5עד 
  מכמות הגשמים השנתית

קראו בדף הועד . עליה בכמות הפריצות לבתים בנופית
, ועוד על עיקור, המקומי כיצד להישמר מפני התופעה

 <<<... הרשמה לגנים ועוד, סרוס וחיסון חתולים

שיצאו , בחיילים בחופשה‘ בעקבות מקרה לינץ
שלחתי , ם“מנופית וכפר חסידים לבית החולים רמב

האם מסתובבות בחיפה : שאלה לראש העיר חיפה
מתודלקות , מליציות נקמה אלימות המונעות משנאה

קיבלתי ממנו תשובה ? באלכוהול וחמושות באלות
 <<<(שניתנה בעקבות המקרה לכל אמצעי התקשורת)

חגיגה לטינית עם להקת בילונגו ועוד פעילות 
 <<<הנופשיבוקר שהחל את פעילותו במועדון החדש

, ועוד, תולעת בת אלמוות, עדכונים ממחנות העולים
 <<< ...ועוד

 אבי ברוך, קריאה מועילה ומהנה
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 הפנינג פורים צבעוני ושמח
 אקרובטים מקניה במופע מלהיב ועוצר נשימה. סדנאות אומנות 5 –מופע קרקס אפריקאי 

קרקס, סדנאות יריד, דוכני יצירה, דוכני מ ון בתשלום. תחרות תחפושות, ג'ימבורי 
לקטנטנים, מאפרת מקצועית. 

 במגרש הספורט. ראו פרסומנו בהמשך. 11:00, החל מ 9.3יום ו', 
שירותי הדואר בנופית 

כפי שהבהרנו בעבר, שירותי הדואר בנופית ניתנים על ידי דואר ישראל!! עובדות הדואר 
מועסקות על ידי חברת הדואר. לוועד המקומי אין יכולת ואין סמכות, לבצע שינויים 

במערך חלוקת הדואר בנופית. אנו פועלים מול דואר ישראל ומשרד התקשורת, במטרה 
 ללא הצלחה.  –להרחיב את שירותי הדואר, עד כה 

ומה יכולים לעשות תושבי נופית? להפנות מכתבים רבים לחברת הדואר. כתבו ל: חברת 
 מנהל מרחב חיפה צפון, דואר שקמונה, חיפה. –דואר ישראל, מר עמוס בן חיים 

 פריצות לבתים
אנו עדים לעלייה בכמות פריצות הבתים. הפריצות האחרונות בוצעו בשעות הצהריים 

ושעות הערב המוקדמות, לאחר שהדיירים עו בים את הבית. 
הגנבים, מגיעים בד"כ רגלית, מתעניינים בעיקר בכל מה ש מין: כסף מ ומן, תכשיטים, 

מחשבים נישאים. אנו תגברנו את סיורי חברת האבטחה בהתאמה. 
?  מה אפשר עוד לעשות

בע בכם את הבית, השאירו אור ורצוי גם רכב בחניה.  .א
כאשר נוסעים ל מן ארוך – שווה בהחלט לשכן מישהו בבית.  .ב
 לא להשאיר דברי ערך במקומות בולטים ונצפים מהחלון. .ג

 .09-8871061התקשרו למוקד נופית  תנועה חשודה או פריצה–  .ד
, באמצעות מארבים ובסיוע כלבי תקיפה. לפני פעילות נקודתית כנגד פורציםאנו מחדשים 

לפעילויות  מבצעים נקודתיים והפחתנו משמעותית את כמות הפריצות. 10כשנה, ביצענו כ 
!!! מטבע הדברים, איננו יכולים לפרסם מועד ומתכונת הפעילות. אלו דרושים מתנדבים

 התקשרו בבקשה למ כירות. –במידה והנכם יכולים לתרום 

הרשמה לגנים 
ההרשמה לגני הילדים והמעונות, לשנת תשע"ג בעיצומה. טפסי הרשמה באתר הקהילתי 

ובמשרדה של שרי באשכול הבוגר. 

סרוס עיקור וחיסון חתולי הרחוב 
בהמשך המסורת הנהוגה בנופית מ ה מספר שנים, אנו מחדשים את סירוס עיקור וחיסון 
חתולי הרחוב והחצר. המבצע יערך בהדרגה, החתולים יאספו יטופלו ויוח רו למקומם 

 שעות. כל היודע על המצאם של חתולי רחוב לא מעוקרים/מסורסים מתבקש 24לאחר כ
  .9930665או לטלפון   maydan_keltsh@yahoo.comלפנות למייל 

 .חתול מסורס/ מעוקר ניתן ל הות ע"י כך שקצה או ן שמאל שלו חתוכה מעט
סירוס ועיקור החתולים תורם לבריאותם מחד ומונע מטרדים של רעש וכמויות בלתי 
מבוקרות  של חתולים מאידך, כל  את מבלי לפגוע בנכונות החתולים לצוד עכברים 

ונחשים ולהרחיק יונים בטריטוריה בה הם נמצאים. בה דמנות  ו ראוי לציין כי הרעלת 
חתולים או העברתם מא ור לא ור מהווים עבירה פלילית שדינה מאסר. 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

 

www.optivon.co.il  

ות
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ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 10.44 – 4.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4828761244 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

   
התכנים וה מנים . המועדון החל את פעילותו והוא בתקופת הרצה

עיקבו אחרי הפירסומים במיילים ובאתר . יקבעו לפי הצרכים

באתר יש לוח . מי שעדיין לא נרשם מו מן להרשם. נופית החדש

 .נופשיבוקר מעודכן בפעילויות  וכן תמונות מאירועים
 

 תמי יוסילביץ-בבוקר  01.31– 00.13.05יום ראשון 
 דוגמה לניצולה לטובת האדם. גנטיקה מהי-מפגש ראשון    

 מועדי המפגשים הבאים יתואמו עם המשתתפים      
  

 להקת בילונגו 01.31  -00.13.05יום ראשון 
 .מופע הכולל קטעי קישור על המו יקה הלטינית-חגיגה לטינית  

 בליווי כלי נגינה. השירים והחיים שמאחורי השירים  
 

 מדיטציה  עם רגינה סידסמר  01.11– 05.13.05יום שני 
 

 המועדון פתוח למפגש חברתי 01.31  -03.13.05יום שלישי  
    על כוס קפה ומשחקי שולחן  ניתן גם להחליף ספרים         

                            

 עדיין ניתן להצטרף-ערבית -40.33בשעה  41.30.41-יום רביעי

עדיין ניתן -‘ברידג -43.03בשעה -41.30.41–יום חמישי 

 להצטרף
 

 (לא כולל חוגים)כולל כיבוד קל ₪  43כניסה לכל הרצאה   

 להתראות שרה וחנה                                               

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  5+חדרים  .‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  5,311,111מניבות 

 נוף מדהים, חדרים 2‘ בבלעדיות קוטג ,
, מיקום מעולה, מגרש גדול במיוחד

 מיידי ₪  5,311,111

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  5,511,111יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  1בבלעדיות
 ₪   5,211,111בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   211,111-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה*

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרסיים, ים‘אפגניים בלוצ
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בחורף בבריכה המחוממת בנופית
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות)שיעורים פרטיים 
 שיפור סגנון ונשימה נכונה

 וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

 מאמנת אישית לאיכות חיים, תואר בחינוך גופני
3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

 :חדש
יחס אישי . ללימוד חתירה ושיפור סגנון בקבוצה קטנה( 'ו-ו' ימי ג)נפתח חוג *

. מתאים גם לילדים שיודעים לשחות ורוצים להנות. בשילוב משחקים במים
 . מותנה במספר הנרשמים

 לגליל₪  0.1-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכרי  על 
 מבצע טפטים 
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 ,נשים יקרות

 בחודש מרץ מקיימת המועצה שבוע אירועים ליום האישה

 מוסיקאלי בנופית-השבוע יפתח במופע קומי

 שבע ברכות-שש נפשות

 באולם הרב תכליתי  13:03שעה  43.30.41יום שבת 
-.1, כרטיסים ניתן לקנות במ כירות הישוב, ח כולל כיבוד"ש 51מחיר כרטיס 

 ה דר ו לרכוש כרטיסים, 125-2217130ואצל שרה גולדנברג  31110..
  מחכים לכולכן
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 פחחות וצבע בתנור

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

באצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
www.dvdvn.co.il ומזמינים 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 

 230731.-.1: בקונדיטוריה‘ טל

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 25
 עושים את ההבדל

 05ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 1:11-07:11שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

מורשה מטעם 

משרד התחבורה
 

 רכב חלופי לפי הסדר חברת הביטוח
 הנחה בהשתתפות עצמית לפי חברת הביטוח

 1111...-125נייד , 03..23.-.1: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 ציפוי ציפורן טבעית 
 ל ‘בניית בג- IBD 
  ל‘ג /מילוי אקריל 
 הדבקת ציפורניים 
 מניקור 
  מריחת לק+ סידור 

 
 

125-11.7170 
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 המחנות העולים
תנועת הנוער החלוצי 

 
   וע     ון    ת  ' ע     ני ע  י     תיי     תיי  מל י  נ  , 

  י ו  ומ   י  – ע    נות וע    ני .
 יו   י י     ון,   ינ   ל   ת מ  ו ות 
   ת  ' מ לו   מנות ו עני    ות  ל  ו   

   ניי .   ווי   יית  טעימ  ומ נ .
 

  טיולי פס :
,  03-9411151ניתן ל ל     טיס     י  טלפון 

 ו   ת    ינט נט-  
www.hamahanot-haolim.org.il  
 ו   '  לפ ו ת  מ נות  עולי . 

 
 

 
 
 
 

 

 . -יב ת יים  יול לש בות י2-4.4ב- 
 13.3 גירת  רשמ  
 ש לים )מות   370מחיר   יול 

 4בתשלום דמי חבר( #א שר לשלם עד 
תשלומים2 

 ש לים לאו ל של 50 וב ו   תשלום של 
  יול אותם  רי  ל עביר במ ומן 

למדרי ים2  
 10 י-09  וד ש ב   -2783 וד אירוע 
 102  וד מח   11יא-

 

 

   הקומונרים: פורים שמח!
 052-4370387שירן יונה 
 052-4281643שי גל-ים 
 054-7903294בן לרמן 

 052-6560080יעל טימרמן 

2 ד-ו בות ית יים  יול לש 28-29.3 בתארי ים
2  13.3 גירת  רשמ  
 תשלומים2 2 ש לים )מות   בתשלום דמי חבר( #א שר לשלם עד 210מחיר   יול 

 ש לים לאו ל של   יול אותם  רי  ל עביר במ ומן 25 וב ו   תשלום של 
 102  וד מח   6 ו-5  -4  וד ש ב  ד-2780 וד אירוע למדרי ים2 

 

2  -ח ית יים  יול לש בות 28-30.3 ב
 14.3 גירת  רשמ - יום רביעי 

 ש לים )מות   250מחיר   יול 
 3בתשלום דמי חבר( #א שר לשלם עד 

תשלומים2 
 ש לים לאו ל של 50 וב ו   תשלום של 

  יול אותם  רי  ל עביר במ ומן 
למדרי ים2 
 08 ח-07  וד ש ב   -2785 וד אירוע 

 102 וד מח   
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משלוח מנות לחיילים -התרגשות גדולה 
 ב"פורים תשע–( ש"ש)ולמתנדבי שנת שרות

ש "אהבה ותשומת לב החלה ועדת חיילים את הקשר והפעילות לחיילים ומתנדבי ש, בסימן נתינה
הוכנו , ס נופית"בשיתוף פעולה פורה עם בי.  בנופית

ש  על ידי כל "משלוחי מנות לחיילים ובני ש  031והוענקו  
 .תלמידי בית הספר

כאשר הועדה , במהלך מעגלי של נתינה והתנדבות החלנו
החלה לאסוף  את מאגר המידע של כל חיילינו בע רתם 

בריכו ה של הדס סביון עם , ב "האדיבה של תלמידי כיתה י
תודה מיוחדת לדגנית לוקס שעיצבה את . המדריך עומר דוד

ולצוות הוועדה שארגן  את " באהבה מנופית" המדבקות 
 . השקיות עם הכתובות והמדבקות

לתלמידים המקסימים , ס"לכל צוות בי, לחני המנהלת
על נכונות , ברצוננו להודות מקרב לב, ולהורים שקנו ותמכו

 .ושיתוף פעולה מלא בהכנת משלוחי המנות
י "האחריות והחלוקה לבתים ע, ההתכוונות וההכנות לקראת

, כמו גם ההשקעה הרבה בשקיות האישיות, הילדים הנרגשים
כל אלו , המכתבים שהילדים כתבו , התכולה המפנקת

מצביעים על נתינה שכולה באה מהערכה 
ומביעים נאמנה את ח ון השיתוף , ואהבה

 .והנתינה של הקהילה כולה בנופית
 

,  ש"מתנדבי  ש, חיילים: ממעגל המקבלים
פתיחת  -בצבא ./ש.אמהות ואבות לילדים בש

ריגשה , הפתיעה, דלת ביתנו בשבת חורפית  ו
 . ביותר וחיממה את הלב של כולנו

מצורפות תמונות  המעידות  על 
, למטה: ההתרגשות ברגעי השיא

מעניקה ' תלמידת כיתה ד,אליה 
. משלוח מנות לחייל איתמר בביתו

תומר עמית ויהל רגע לפני : למעלה
 .מסירת החבילה לשון שוורץ בביתו

 
ו והי רק , תודה לכל השותפים

 ...ההתחלה 
אלון : באהבה מוועדת חיילים

אסתי בן ,  אריאלה גפן,  קלדרון
שרה , נעמי שרוני,  דגנית לוקס,  עמי

 .ועומר דוד, גולדנברג
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 שאלה למר יונה יהב ראש עיריית חיפה
מתודלקות באלכוהול וחמושות , האם מסתובבות בחיפה מליציות נקמה אלימות המונעות משנאה

 ?באלות

ם בו הותקפו "שהתרחש השבוע ליד בית החולים רמב' כיצד אתה מסביר את אירוע הלינץ, אם לא
 .י קבוצת נערים ואף נחרטה על ראש אחד מהם כתובת"הוכו באכ ריות ע, חיילים בחופשה 5

 ?מה עושה עיריית חיפה בשטח כדי למנוע אירועים מסוג  ה

להגדיל את המודעות לנ קי , מה עושה עיריית חיפה בתחום החינוך כדי להפחית את השנאה
 ?שתיית אלכוהול וכדי להכניס למודעות שאלימות היא מחלה חברתית שיש לעקור מהשורש

אירע באותו מקום אירוע דומה שתועד במצלמות האבטחה של , .511בשנת , לפני שלוש שנים
האירוע עדיין נידון בבתי המשפט והצדק עוד יצא לאור אבל נפגעי האלימות . ם"בית החולים רמב

אנו כחברה .  במקרים האלה עוברים טראומה קשה וימשיכו לשאת בנ קים ממנה לשארית חייהם
חשוב . מאחר וקולות השנאה והאלימות רק מתגברים אחרי כל מקרה כ ה, נפגעים לא פחות

קולות האלימות והשנאה ימשיכו , שנשמע את קולך בעניין ה ה באופן רם וברור מכיוון שאם לא
 .להדהד משני עברי המתרס

  נופית, אבי ברוך

 :מר יונה יהב, תגובת ראש העיר חיפה
מכל סוג שהוא , כל אלימות . גלים גרמו לי לכעס גדול-פרטי אירוע האלימות הקשה שאירע בבת"

בעיני היא גם מרושעת , אלימות הנובעת מסיבות לאומניות. מקוממת אותי ואלימות פי ית במיוחד
 . וגם מטופשת

אני אומר נניח כי הנושא בחקירת ]? גלים נבע מסיבות לאומניות-גם אם נניח כי האירוע בבת
 01מי יכול להעריך ולכבד ?? נקמה ?? כבוד ??? מה רצו אותם צעירים ערביים להשיג [ משטרה

כשאחד מהם סובל , ם "צעירים בדרכם למיון ברמב 5צעירים אלימים התוקפים בחשכת הלילה 
 ה מעשה .  ה מעורר בו , יהודים.......וחצי  עשרה ערבים מול אחד, נו באמת. מכאבים בידו

 .המעיד על טיפשות

הן ערבים והן יהודים אני תמיד , במפגשים הרבים שלי עם תושבי חיפה שהם הורים לצעירים
במערכת . חו ר ומבקש כי יקפידו לחנך את הילדים שבשום מקרה אין לנהוג באלימות, מבקש

בשיחות עם תלמידים אני תמיד חו ר , "אפס סובלנות לאלימות"החינוך שלנו הנהגנו מדיניות של 
לבל יסכנו קודם כל את עצמם וגם את , ומבקש ממש מתחנן בפניהם כי לא יפעלו באלימות

 .חבריהם

אני כותב לילדים איגרת אישית בה אני מציין את הסכנות האורבות " חופש גדול"לקראת כל 
בכל פעם כאשר יש מקרה של אלימות אני חש , ואכן. בשתיית אלכוהול ובאלימות, בנהיגה פרועה

 . נפגע אישית

של ההורים ושל , בהיבט החינוכי יש כאן כישלון. הפעם מדובר במקרה של אלימות קיצונית
יש לאפשר . אבל אין להלהיט את הרוחות , מערכת החינוך ושל החברה בה חיים הצעירים

להביא למיצוי חקירת , בנחישות וביעילות, ללא פשרות, למשטרת ישראל להמשיך בחקירה
 " .משתתפים"האירוע ולהעמדה לדין של ה

קיום אנו פותרים -בחיפה שהיא עיר מעורבת ורב תרבותית אשר תמיד היוותה סמל ומופת לדו
 ".אין מקום לאלימות בחיפה ובכלל. אבל לא באלימות, בעיות בשיחות וגם בוויכוחים
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 התקשרו  כדי שנתחיל לעבוד ביחד
 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  2303111-.12: נייד 232122.-.1:  ‘טל

   שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

  בסלולר , טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית

 ובענן

  ומלה'וג, וורדפרס, דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו ,

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
 .מיליוני משתמשים

זה כל מה שעסק צריך כדי לנהל 
 שיווק אינטרנטי אפקטיבי

 והתוצאות לא מאחרות להגיע

  ”לעבוד מול גוף אחד שיטפל בשיווק האינטרנטי של העסק שלך. -“ מידע 

  ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד באותו גוף שיטפל בשיווק . אבי ברוך –“ מידע

 האינטרנטי של העסק שלך

כי זה פשוט צריך ”
 “להיות פשוט
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 תולעת בת אלמוות 
מהווה אחד הגורמים , שחוסר תפקוד תאי הג ע אצל האדם, חוקרים טוענים

יש  Planariaלתולעת פלנריה . הראשיים להתפתחות מחלותיו וה דקנות אבריו
לכן רבים מנסים להבין את המכני ם הגורם , יכולת רגנרציה של אברים שאובדים לה

מאמר שפורסם בכתב העת  . והקשר בין תפקוד תאי הג ע לאריכות ימים, לתופעה  ו
Proceedings of the National Academy of Science ,  בתאריך

בתהליך חלוקת . מציין שחוקרים תופעה דומה  גם בבני אדם,  57. 5. 5105
העתקי חומרים גנטיים מראים סימני ה דקנות ותאי הג ע , התאים בבני אדם

אחת הסיבות לכך  קשורה באורך הטלומרים . אינם יכולים להמשיך להתחלק
- Telomeres בכל חלוקה של תא. המגנים על קצות הכרומו ומים ,

, כאשר הטלומרים מתקצרים מאוד. הטלומרים מתקצרים ומאבדים  וגות בסיסים מקצה אורכם
הטלומרים , בתולעת הפלנריה לעומת  את. התא מת, שאינו מאפשר חלוקה, ומגיעים לגודל קריטי

 . והיא הופכים ליצור נצחי, התאים ממשיכים להתחלק, אינם מתקצרים
 כו שלושה חוקרים אמריקאים בפרס נובל ברפואה על כך שגילו את האנ ים  .511בשנת  

המתחיל , אנ ים הוא חלבון. של הטלומרים  DNAהיוצר ומשכפל את ה Telomerase, טלומר  
של   DNAרצף ה. ואינו מיוצר או מתכלה במהלך הריאקציה, ריאקציות ביוכימיות בתא

, המחו קים במכסים קשיחים, ואפשר להשוותם לקצוות של שרוך נעל, הטלומרים מיוחד להם
תאי הגוף צריכים לשכפל את עצמם , על מנת לגדול. השומרים נגד פרימה והתפרקות של השרוך

 . ולהתחלק לשני תאים חדשים, בתהליך המיטו ה
למנוע איבוד , תפקיד הטלומרים הוא לוודא שהאינפורמציה הגנטית עוברת בהצלחה מדור לדור

, כאשר התא עומד להתחלק. ולמנוע את התלכדותם, רצף  וגות בסיסים בקצות הכרומו ומים
משוכפלים על ידי , המכילות את ארבעת הבסיסים היוצרים את הקוד הגנטי DNAמולקולות ה 

החוקרים . של הטלומר קיים אצל רוב בעלי החיים והאדם  DNAהתברר שרצף ה . אנ ים טלומר 
היוצרים כיפת הגנה בקצה השביר של , מושך אליו חלבונים, בטלומרים  DNAשרצף ה, גילו

על ידי הכנסת גן , הם הצליחו עד כה לגרום לביטוי תמידי של טלומרא  בתאי עכברים. הכרומו ום
חוקרים מאוניברסיטת בן . המאפשר להם להמשיך להתחלק ולהאריך חיים, לתאים בהנדסה גנטית

, (במקום הנדסה גנטית)ליצור חומרים כימיים  5105גוריון הצליחו בימים אלה של פברואר 
 ה עשוי להוביל לפיתוח תרופות בעתיד . העשויים לגרום להגדלת ביטוי אנ ים הטלומרא  בתאים

 . לשיפור חייהם של חולים עם ניוון תאים ורקמות בגוף
מתאר התחדשות תאים ורקמות  , Scienceבכתב העת    03. 2. 5100מחקר אחר שהופיע ב 

שבה המין הנפוץ בא ור הים התיכון נקרא  , Turbellaria -בתולעת פלנריה ממחלקת טורבלריה 
Schmidtea mediterranea . והיא הפשוטה ביותר מבין , פלנריה ממין  ה חיה בנחלים

פנימית , חיצונית: והוא מורכב משלוש שכבות, מ"ס 0.3אורך גופה . התולעים השטוחות
ראשה משולש עם  וג עיניות . אך ללא פתח שני, יש לה צינור עיכול בעל מפתח פה. ואמצעית

עם אברים , היא הרמפרודיטית. וחילוף הג ים נעשה בכל חלקי גופה החיצוניים, רגישות לאור
 –היא מצוידת בתאים הנקראים ניאובלסטים . והרבייה מינית ואל מינית,  כריים ונקביים
Neoblasts   של כל הרקמות בגופה( התחדשות)ש והו כאחראים על הרגנרציה  . 

 cologenicהנקראים   , Ploripotent stem cells –הפלנריה מכילה תאי ג ע פלוריפוטנטים 
neoblasts , החוקרים הוכיחו במעבדה. ותא אחד כ ה מסוגל לחדש את כל רקמות גופה ,

יכולים לעבור , ותאי ניאובלסט, מסוגלת לחדשם בכל הגוף, שתולעת שרוב תאיה נהרסו
הם תאי ג ע   cNeoblastמכאן שתאים הנקראים  . דיפרנציאציה לכל סוגי הרקמות

, המשך המחקרים בתאים ניאובלסטים. פלוריפוטנטים המסוגלים לחדש כל רקמות התולעת
ואיך , עשוי לע ור לחוקרים להבין מה עושה תאים אלה לפלוריפוטנטים, שאותם אפשר לבודד

 .   תאי ג ע עשויים להביא  לרגנרציה של רקמות ואברים ביונקים ובגוף האדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  רשת

  י תישא
 .2:8.-4.:7.:  מ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ ר מים

למו רי , ל ותבים 
, למ  לים,  ידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לו 

  י   מ נ  ומועיל  
  ל ו  י 

 !ן   ש ל   "י ו ע נ       ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד   
3  ת ו ש ב     ו   י ת  5 8 - 8 8 5 4 7 7 7 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
455-141-3230  

' אופ+ ' חד 7בהרחבה בית בודד ', בנופית אלמכירה 
 ₪ 5.211.111ר "מ 271מגרש מבודד ' חד 2..נפרדת ' ליח

, מפואר ומעוצב בסטנדרט גבוה' חד 1ש "דומלמכירה  
 ₪   5.521.111. יציאה לגינה מהסלון נוף מדהים

 ”מידע ”
 מערכות לניהול תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
  2303111-.12: נייד 232122.-.1:  ‘טל

www.meydalle.info 

 בית בודד למכירה
  י ותי ומיו  

    י   7  “מ 989מ    
 י י ת  יו  נפ  ת+ 
  4900-70-00-00: ניי 

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    3 3-1 3 3 3 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
311 -1041117 

 חנות אופניים 
 מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
חנות רשת עם מבחר סוגי אופניים מאופניים 
 לקטנטנים עד אופניי כביש ושטח מקצועיות 

 כל הציוד הנלווה
 .סדנת תיקונים לכל סוגי האופניים

שלדות  Santa Cruzחדש אופניי 
 במבצע 5105וקיטים 

  1711-0.11ה -א–שעות פתיחה 
 1111-0211ימי ו ערבי חג 

 133.17.-.1-טלפון
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מ גנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
125-1111170  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון  ר ום 
 ₪ 03משב ת לחודש 

 ₪   33.משב ות לחודש    8
 ₪ 23.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 463ח י עמוד לחודש 
 ₪ 23.   “עמוד מלא ח

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
      מיגים 

  בל רחי   חי ם
, מ י ת  מי י 
 תי ון ת  י 
 יזון  ל לי  
  ל ט וני

 

  י    פ  ז י  ת 
490-8766044 
40-5807584 

 מ גרית ארי 
 ורגים   שערים  מע ות  
 שערים חשמליים ו   ות ר ב 
   רי ו  מת ת  רגולות  

    גדר  לב  

 353-30.5233 ייד , .2024534  ל

ארי  מ    שירות  ר י ו יבורי ב ו ית 
 מ   מ  ר ש ים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .30-227.36מו ד  ו ית  

 490-6800400  וט     ילתי  
 490-6800409ד י     ר  –  "  

 

 מוניות  יאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

125-20115.5 

 
 חו ורו ורופו ווו

 תי ון ומ יר , מעבדת שרות
 מי  ו ל, סט י ו, וי  ו, טלויזיות

 LCD - ת  ת ותי ון מ  י  ל מ  ו  
 תי ון מחשבים

 ט עון.   0     ן  ו יון 

  490-0009700: ניי ,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 1.-.232122 , 

  2303111-.12נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

12.-5077.13 
iDoarcitec@gmail.com 


