
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 46.4.1.41ב  “ד בסיוון תשע “יום חמישי כ   684גליון  

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 

 ?יש לכם רעיון
 .אני רוצה לדבר על נושא חשוב באמת לכל אחד ואחת מכם

לכם שמא אחמיץ את מה שיש , אבל אני אקפיד לא לומר אף מילה, אני רוצה לדבר
 .לומר

היה הופך את החיים כאן לטובים , לכל אחד מאיתנו יש רעיון שאם היה מתממש
 .לכל אחד מאיתנו יש נושא שחשוב לו שיתקדם. הרבה יותר

, להדביק סטיקר, לכתוב מייל: כמו למשל, משהו שבעדו הוא מוכן לעשות דבר מה
 ,לפתוח קבוצה בפייסבוק, לכתוב מכתב למערכת העיתון, לצעוק

 . לרשום פטנט
מה אתם חושבים היה קורה אילו . רוצה לעזור לכם במה שהוא יכול“ נופית פלוס”

 ?כל אחד מאיתנו היה רושם כאן את הדבר הזה
 .יכול להיות שיקרא זאת מישהו אחר שחשב כמותכם על אותו רעיון

יכול להיות שעוד אנשים . יכול להיות שמישהו אחר יחבק ויגדל את הרעיון שלכם
ואז תהיה רשימה של אנשים , שזה רעיון מצויין, בנופית חושבים כמותכם
 .שתעמוד מאחורי הרעיון

אנשים מוכנים לפעול בעד רעיונות . יש עוד דרכים רבות שרעיונות יכולים להתחבר אל אנשים
הולך ומתמעט מספר הפעמים שבהם גם הרעיון וגם , כפי שנוכחתי לדעת. שמתאימים לערכים שלהם
 .הביצוע מקורם מאותו אדם

 עורך נופית פלוס, אבי ברוך

 אזרחים ותיקים
, אזרחים ותיקים %9במועצה האיזורית זבולון יש כיום , "חיים בגיל"פ נתונים שהוצגו במפגש "ע

אזרח ותיק הוא .  %59ובעוד חמש שנים נוספות הוא יגיע ל, %39-כ-בעוד חמש שנים יגדל המספר ל
 .שנים 56שנים ואישה מעל  55כל גבר מעל 

י המועצה הוא חלק ממגמה כלל עולמית "שנערך ביום שישי שעבר ואורגן ע" חיים בגיל"המפגש 
המפגש התקיים כחלק מתהליך ארצי ארוך טווח בהובלת . שמעורב בה אירגון הבריאות העולמי

 .המשרד לאזרחים ותיקים
הנתונים שהוצגו במפגש מצביעים על 

עליה בקצב התבגרות האוכלוסיה 
 ?מה עושים עם הנתון הזה. במועצה

 <<<המשך בגליון זה

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

השעון המעורר 
 של הבחירות
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 שבוע הספר בנופית                    

תערוכת ספרים במגרש הספורט 
תערוכת הספרים המסורתית, מחירי שבוע הספר!!!  

 פעילות יצירה לילדים, דוכני מזון ועוד. –ובנוסף 
, במגרש הספורט. 20:00 עד 11:00, משעה  16.6שבת, 

 
 קייטנות....  קייטנות

 מגילאי גן –במהלך חופשת הקיץ, נקיים קייטנות ומגוון פעילויות לילדים ונוער 
חובה ועד מסיימי ו'.  הקייטנות מאורגנות ע"י הוועד המקומי, תנועת המחנות 
העולים ומח' הספורט והנוער זבולון, בפיקוח משרד החינוך ובמחירי עלות.  

 ג' – לגילאי חובה –, הוותיקה והמשובחת קייטנת הצהרונים  
 . 24.6 )אפשרות להמשך באוגוסט(. ההרשמה תסגר ב 31.7 – 1.7 

 ו'.– לגילאי ד' –, קייטנה עם ערכים כייפת מחנות העולים  
 . 19.6  ההרשמה תסגר ב 20.7 – 1.7

 י"ב.  – לגילאי ז' – פעילות הקיץ של מועדון הנוער 
 מגוון פעילויות חינוכיות, אתגריות ומהנות. 

הנחה להרשמה מוקדמת - ראו פרסומנו בתאי הדואר       

 
ייתושים ושאר מטרדים מעופפים 

את מלחמת ההתשה ביתושים, אנו מנהלים באמצעות פקח תברואה מהמועצה, 
אשר מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים. הפקח מגיע למקומותינו בד"כ בימי ג' 

 חפשו את מקור המים העומדים. בד"כ –בשבוע. אם נתקלתם בריבוי יתושים 
מתחת ליסודות בתים, במרתפים שאינם בשימוש... וכו'. במידה ומצאתם, אנא 

דווחו למזכירות בכדי שנוכל להכווין את הפקח. 
 

זהירות שריפות 
 הבה ננסה למנוע את השריפה הבאה: –עם בוא הקיץ לארצנו

לא להדליק מדורות בשביל אוהד או בשולי היישוב. מדורות ניתן להדליק  .%
 רק ב"גבעת המדורות" ובסיום לכבות את המדורה היטב.

 וודאו כי אין חומר יבש בחצרות הבתים ובאזור הבית. .6

ראיתם אש או עשן, דווחו ישירות למכבי אש, למזכירות הישוב או למוקד  .3
בן בטחון.  
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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
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
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 

 
 לכל החברים שלום

 

 מפגש חברתי ומשחקי שולחן -%3.36יום ראשון שעה -%6.%1.65
  

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- %3.66שעה -יום שני -%6.%3.65
 .המועדון יהיה פתוח למפגש  חברתי 36.%%לאחר המדיטציה בשעה 

 
 מנדלות עם אלית כץ-%6.36שעה -יום שלישי-%6.65.%%

 

 
 

 

 
 

 ערבית-00.66יום רביעי שעה -26.60.02

 המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי 03.96לאחר הערבית בשעה  

 ‘   ברידג-06.96יום חמישי שעה -20.60.02

חוג גנטיקה  עם תמי יוסילביץ   

יוצא לפגרה וישוב בתחילת 

 . השנה

ברצוננו להודות לתמי על 

 .תרומתה להרחבת ידיעותינו

 (תלוי במקרן והמערכת)יתכן ונתחיל בהקרנת משחקי היורו וכן סרטים 

 להתראות שרה וחנה.       על כך תשלח הודעה במייל 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 ים בבלעדיות ‘מבחר קוטג
 ₪  6,666,666-עם יחידות החל מ

  להשכרה בבלעדיות בנופית דו משפחתי
₪  5666שמור מואר פונה לנוף מדהים 

 .מיידי
  6+חדרים  5בבלעדיות קוטג דו משפחתי 

 מידי ₪  6,356,666יחידות דיור מניבות 
 קו ראשון לנוף  קוטג , חדש  בבלעדיות

יחידה גדולה +חדרים  5דו משפחתי 
 ₪  6,566,666מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  566,666-החל מ

 

 מגרשים אטרקטיבים ליזמים ולפרטים 

  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

 לגליל₪  %%6-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 52
 עושים את ההבדל
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 ..קשה –? אתם הורים למתבגרים
הורות למתבגרים מפגישה אותנו לעיתים עם אחד או יותר מהרגשות 

, חוסר אונים, כעס( גם מעצמנו וגם מילדינו)אכזבה , תסכול: הבאים
מה אני עושה ? איפה הילד שאני מכיר? תחושה של מי זה הילד הזה

 .... ?לא נכון
 ...הזוגיות במתח תמידי, הבית בסחרור
 :אפשר, יש עם מי לדבר, אתם לא לבד

 לשקם את תחושת המסוגלות ההורית 

 לשפר את התקשורת והיחסים בבית 

 בתוך ים אי הבהירות שבו הם נמצאים , לסייע למתבגרים לחוש יציבות 

 משפחתי והדרכת הורים יקדמו למקום טוב יותר/ זוגי / טיפול פרטני 
מטפלת משפחתית וזוגית בעלת ניסיון של , מוסמכת בעבודה סוציאלית – צופית חן

 . שנים של טיפול במתבגרים ובמשפחותיהם בשירות הציבורי 15

 .484-7220474:  ליצירת קשר
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  "  :     5331       36001,:       04-9931301:     9931454:      nofsheat@012.net.il  

 
 

לימוד שחייה  
 

בואו ללמוד שחייה וליהנות, 
להיות עם חברים, לשפר 

סגנונות, 
  

בתחילת יולי יפתחו קבוצות 
חדשות של קורסי שחייה עם 

טניה 
  16:00 בשעה 26.6.12מיונים וחלוקה לקבוצות יערכו ביום ג' 

 
מהרו להירשם במשרדי נופשית, 

מספר מקומות מוגבל ! 
 

                                               
 

שינוי בפעילות הבריכה  
  תתקיים בבריכה מסיבת סיום  27.6.12ביום רביעי 

 19:30לבוגרי כיתות ו'  לכן הבריכה תיסגר בשעה 
חדר כושר יפעל כרגיל ! 

תודה על ההבנה.  
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 !שימו לב! שימו לב

 ! ול ת ומת   ת  לינו ו       מ   כיי ת

 -למי  עו  ל   מע

 .ביולי 1-19   יץ      ל   ני י    יתות  -ו   י  ל ייפת  ת  י י 

לונ  פ    ו י   וללת נסיע  ל 13:30- 8:30 '- '   עות    ייפת ת י   ימי 
 !ולפ    מי , ימי   י  , מ נ ות,  י ולי     ומ נ   יץ  יע  ל י 

 
ימי  ט   י , נסיעות,   ימי (3  "  ו ו   ולל  ת מ נ    יץ )990מ י    ייפת 

 .  י  ,   ו ות ע   ועו 
 

 19.6סגי ת   שמ : 
 

פי וט,  עיות  ו  ל      ,ש לותל
 שי ןל      ת  מו מני  לפנות 

  ו 052-4370387 טלפון 
 shiran279@gmail.comיילמ
 

 למ עלים:   שמ    י 
:   טיס     י ניתן ל ל   

  03-9411151 טלפון- 
 www.hamahanot-haolim.org.il    ת   תנוע  ו 

 
         6 ו-5  -4 ו        - * 102 ו  מ נ   * 2805 ו   י וע 

 

 :פעילויות קיץ נוספות
 

 ימים של כי , של יחד,  תג י ב יי , בישול, יוו  ועוד. 4- ע מ י בש ח! שכבת  '
  19.6סגי ת   שמ   . 07  ו       102   ו  מ נ :2803  ,  ו   י וע: 480מ י -

 
 ימים של למיד ,  ת סויות ומ גש עם  שכב  5- סמי     ש גדול. שכבת י'

    ית.  סמי   מת יים בבי"ס    וגי  ב יבו  ד   , וכולל  יול של יומיים. 
.   10,  ו       102,  ו  מ נ  2811   ,  ו   י וע 590מ י  

 
לפ טי ,  פ   לפנות ל ומונ י  
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  650-53%3565: נייד %535655-60:  ‘טל
 “כי זה פשוט צריך להיות פשוט”

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

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

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
מערכות אלה מכילות ערכות כלים מודולאריות . מיליוני משתמשים

הבית הלבן משתמש באחת . לבחירה והתאמה לכל עסק בכל סדר גודל
 .ל“המערכות הנ

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

האם  מערכת לניהול תוכן 
שמתאימה לבית הלבן 

יכולה להתאים גם לעסק 
 ?שלך

 .כדאי לבדוק

מערכות דיוור , נסיון מוכח בהקמת אתרים רב לשוניים“ מידע“ל
 .חנויות וירטואליות וקטלוגים אינטרנטיים, (רשימות תפוצה)אלקטרוני 
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 אזרחים ותיקים
 המשך מעמוד השער<<<

לחלום וליצר רשימת מאווים לשיפור , נתבקשנו לעבוד בקבוצות“ חיים בגיל”בחלק הפעיל של המפגש 
 .החיים של האזרחים הותיקים

קצב הנכנסים גדול מקצב , שהנחה את אחת הקבוצות אמר מייקה מרמת יוחנן , דורות עולה על גדותיה
 .הוסיף בחיוך, היוצאים

בקבוצה בה השתתפתי דיברו על חשיבות ההתנדבות ועל הקמת מרכזי התנדבות ישוביים ואזוריים 
, עמותות: לבין הצרכנים כמו, מצד אחד, ידע וזמן, שמחברים בין מתנדבים המעוניינים לתרום כסף

 .ונזקקים מן הצד השני
אני אישית העליתי את הנושא של פיתוח מרכזים חדשים לביטוי אומנותי של האזרחים הותיקים 

 .זהו לדעתי צורך הולך וגדל בקרב האוכלוסיה הזו( תערוכות, אתרי אינטרנט יעודיים)במועצה 
עדינה פאר שהכרתי קודם לכן מנופית ואהרון ושרית , זהבה זידנר, בקבוצה איתי ישבו אורנה צימרמן

היו שם גם . אבל לא כל הקבוצה סביב השולחן היתה מנופית. גם הם מנופית ששמחתי להכיר, רונן
בחור צעיר , שרי ברקוביץ מכפר ביאליק ואת הקבוצה שלנו הנחה גיל שני, הנריאטה ונאווה מרמת יוחנן

 .ונחמד שמשמש גם כמנהל הקהילה בשער העמקים
ובמועצה מעוניינים ללמוד כיצד ניתן להפיק ממנו יותר למען החברה ולמען , האזרח הוותיק הוא נכס

 .לדעתי זה תהליך מבורך וחשוב. האזרח הותיק עצמו
 

כאשר פרסמתי את הדברים שלהלן בקבוצת הדיון של נופית ברשת התפתח דיון מעניין בייני ובין עליזה 
 :רווה

 .מרגישים שאכפת לך. ל"על עצם ערנותך ורגישותך לנושא הנ,כל הכבוד לך, ראשית, אבי”: עליזה
אנחנו נמצאים כרגע בתהליך . יש לנו מועדון יפהפה, כנקודת פתיחה טובה ומעודדת: רק לעידוד

וגם בינינו אנחנו , העוסקת בנושא, הייתה לנו פגישה עם מיכל קציר. בנייה של הצרכים והרצונות
 .מה הטוב ומה המתאים לנו, מנסים לבדוק ולבחון מה המתבקש

 ?מי צריך לתת רעיונות לפתרון: אתה שואל
לדעתי הוועד המקומי צריך לתת את חלקו גם בשלב הנוכחי כדי שיהיו לנו המשאבים , ובכן

 .גם המועצה כמובן, ודרך הוועד המקומי. יש מאין, המתאימים לבנות משהו חשוב
 .וגם אנחנו מתבקשים לתת פתרונות ורעיונות וכך להתקדם

 ”. בברכת המשך מוצלח ופורה
 .הועד המקומי יתחלף בקרוב, עליזה”: אבי

 ?האם את יכולה להיות סמוכה ובטוחה שיהיה מי שידאג לאזרחים הותיקים בועד הבא
 ?האם האזרחים הותיקים בנופית מתכוונים לדאוג להקמת רשימה עצמאית

. פ תוצאות האמת של יום הבחירות"העניין יבחן וימדד ע. רשימה כזו תבהיר לציבור את הצרכים
 .כבר למחרת יהיה ברור לועד הבא כיצד הוא צריך לפעול ומה עליו לעשות

 .תכנס לועד המקומי/יש סיכוי סביר שמי שיעמוד או תעמוד בראש רשימה כזו יכנס
כך אני , לחבר או חברת הועד ועד תהיה הזכות הערכית שהקנה לו הבוחר והחובה המוסרית

 .ה לייצג/לקדם את העניין אותו הוא או היא נבחר, מקווה
 .ימשך המצב הנוכחי ללא שינוי, במידה ולא תהיה רשימה של אזרחים ותיקים

 .הרי אי אפשר לצפות לתוצאות שונות אם נמשיך לנהוג באותו אופן
 ?מרוצה מהמצב הקיים בנופית האם אני : כל אזרח ותיק צריך לשאול את עצמו

 ? האם ניתן לשנות כיוון ? האם יש דרך טובה יותר
 “.הבחירות הן הזדמנות פז להעלות את הנושא אל הדרך להצלחה. זה הזמן לנקוט בפעולה נמרצת

(Continued on page 13) 
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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 ציפוי ציפורן טבעית 
 ל ‘בניית בג- IBD 
  ל‘ג /מילוי אקריל 
 הדבקת ציפורניים 
 מניקור 
 ש פדיקור*ד*ח  

656-330151% 

 אמל גינון ופיתוח‘ג
 

 הקמת גינות
 התקנת דשא סינטטי

 מערכות מים ממוחשבות 

 אחזקת גינות 
 מבצע החודש

 ח “ש 522אחזקת גינה 
 לפעמיים בחודש

 
 מקצועיאדיב שירות אמין 

 מאל‘לתאום נא להתקשר לג
 

052-5572184 

כן בטוחה שחייבים (. שמפזרת את עוצמת הכוחות)איני בטוחה שחייבים רשימה עצמאית ”: עליזה
ל "אני מקווה שיימצא וייבחר אדם מתאים שמעוניין ויכול לשמש בתפקיד הנ. נציג משלנו בוועד

 “.בוועד
 .י דוברים נוספים"וישמעו גם הפעם ע, דבריה של עליזה נשמעו בעבר”: אבי

 .ת או יותר/ה אחד/ית ותיק/יהיה גם אזרח, בין היתר, אני מניח שתהיה רשימה שבה
 .ת או יותר מרשימה כזו אפילו יהיה בוועד הבא/אחד ה /ית ותיק/יתכן מאד שאזרח

 ?אשת וועד ישאבו את הכח הציבורי לשרת היטב את האזרחים הותיקים/מאין אותו איש
שמעוניין בשינוי מהותי בסדר היום ויצביע בעד רשימה , של היום וגם של מחר, אזרח ותיק, ובכן

 .חד וחלק. מפזר את הכוחות, כזו
נמשיך , לא קרה שום אסון. אבל אני חושב בניגוד גמור אליה בעניין זה, עליזה ואני חברים טובים

 .אני מבטיח. להיות חברים
 .גם עליזה בוודאי תסכים איתי, יש מקום לחברים נוספים להביע את דעתם

 אבי ברוך

 אזרחים ותיקים
 המשך מעמוד קודם<<<

 “לעינבי שלנו מזל טוב לבת המצווה”: תושבי נופית מברכים
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 מפת גנים של העובר
אנו מתקרבים לאט אל המצב שבו מפת הגנים של העובר תהיה פרושה לפנינו כמו 

היא תכלול את הגנים שהעובר . או כמו הטבלה המחזורית של היסודות, מפת דרכים
אישה . והגנים שעברו מוטציה במהלך התפתחותו וגדילתו ברחם, יורש משני הוריו

יכולה לעשות בדיקת מי שפיר כדי לגלות מראש האם יש מומים , בהיריון היום
. על מנת להחליט בשלבים מוקדמים על המשך הריונה, גנטיים בעובר

מאפשרים לעשות בדיקת מי שפיר בעיקר , בישראל כמו במדינות אחרות
ולנשים מעל גיל שלושים , לנשים הנמצאות בקבוצת סיכון למחלות גנטיות

 . וחמש
. שאינה פולשנית ואין בה סיכון, מחקר חדש מתאר תגלית מדעית בבדיקה גנטית של העובר

מאפשרים למפות את הגנום של העובר בראשית דרכו , בדיקת דם של האם ובדיקת רוק של האב
מצליבים את הממצאים , באמצעות בדיקת הדם והרוק. ללא דגימת מי שפיר וסכנותיה, ברחם

 . האב והעובר, הגנטיים של האם
מחקר שנעשה על ידי חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת וושינגטון בשתי נשים בתחילת הריונן 

 , Science Translational Medicineבכתב העת  66%6והתפרסם בשישה ביוני , ובעליהן
של שני  DNAהחוקרים טוענים שהצליחו לגלות את רצף ה . מעורר תקוות גדולות לעתיד

את תוצאות בדיקת הדם של האם השוו למיפוי . ללא בדיקת מי שפיר, שבועות %3עוברים בני 
זה . זהות  %69והתוצאות הגנטיות של שניהם היו למעלה מ , הגנטי של התינוק לאחר שנולד

אך מקווים שתהיה זולה וזמינה , מעיד על הצלחת השיטה החדשה שהינה יקרה בראשית דרכה
שהם שינויים , החוקרים הצליחו לזהות כארבעים מוטציות בעובר. לכלל הציבור בשנים הקרובות

הם טוענים שהגנום של העובר אומנם מורכב ממפגש הגנום של האב . גנטיים חדשים בגנום שלו
כפי שזה קורה אצל אנשים , אך גם ממוטציות המתפתחות במהלך גדילתו, עם הגנום של האם

אך חלקן עלולות להיות מסוכנות , רוב המוטציות יכולות להיות זניחות. בוגרים במהלך חייהם
 .   לבריאותו

של העובר נמצא בזרימת הדם של  DNAמבוסס על כך שה , הרעיון מאחורי הבדיקה החדשה
לא רק . וניתן לבודד אותו ולגלות את רצף הגנים שלו, בריכוזים משתנים במהלך ההיריון, האם

אלא גם העובר מעביר לאם מעט חומרים הנשארים , האם מעבירה חומרים דרך הדם אל העובר
אך עלולה , ממצאי המחקר הנוכחי נראים אומנם מבטיחים ומעודדים. עימה לכל ימי חייה

כי הפרטים כוללים את , להתעורר בעתיד בעיה מחשיפת כלל הנתונים של העובר בפני ההורים
דבר . תכונותיו הרגשיות והאינטלקטואליות ועוד כהנה וכהנה נתונים, ממדי גופו בעתיד, מראהו

או להפסיקו מטעמים אסתטיים , האם להמשיך את ההיריון, זה עלול להעמיד זוגות בפני דילמה
אך החוקרים מאמינים שהתועלת של הבדיקה תגבר על הספקות . ולא רק מטעמים רפואיים

 . ולא תגלוש לשום קטסטרופה אנושית, והחששות
עד שנוכחו ביתרונותיהם וזרמו , בני אדם תמיד נרתעו מפני ניסויים וחידושים טכנולוגיים ברפואה

טיפולים בעזרת תאי גזע , תרומה והשתלת אברים, כך זה התחיל עם טיפולי פוריות. איתם
וכעת המחקר , הנדסה גנטית ברפואה ובחקלאות, שיבוט יצורים לצורכי מחקר רפואי, עובריים

 .       העוסק במיפוי הגנום של העובר
, המאפשרים להם לאבחן מחלות, המיפוי הגנטי נותן בידי החוקרים והרופאים כלים חדשים

אך עדיין , כבר היום רבים המחקרים העוסקים ברפואה גנטית. וחיפוש דרכים למציאת מרפא
ואיך הגנים פועלים , למה הוא אחראי, נדרשים מחקרים כדי לגלות את תפקידו המדויק של כל גן

יוכלו לחפש , אם ידעו מראש שלאדם מסוים יש גנים שעלולים לפתח מחלה בעתיד. יחד במשותף
חוזים שהרפואה העתידית תשתנה באופן . טיפול ספציפי עבורו על מנת למנוע את הופעת המחלה

 . ולא רק בריפוין, כי היא תעסוק בטיפול במניעת מחלות, יסודי

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   שת

 שלח
 22:.41:41-1:  מ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ  סמים

למוס י , לכותבים 
, למ  לים,  ידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לוס

  י   מ נ  ומועיל  
  ל ו  י 

 !ן   ש ל   "י ו ע         ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד   
.  ת ו ש ב     ו   י ת  5 1 - 1 1 5 2 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 60שירות 
656-5515155 
 שירות הוגן ומקצועי

 ר עם חצר גדולה"מ %6' חד 3דיור ' יח, בנופית ,
 ₪  3,666. פינוי בסוף יולי

 יושב על ' חד 5.5בית , הוותיקה' בנופית א
 ₪  5.566. מגרש גדול

 כל הקודם , ממוזג ומסודר', חד 5בית   ,בנופית
 ₪  5666. זוכה

 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   

 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    6 6-2 6 6 6 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
652 -5932337 

 בית בודד למכירה
  י ותי ומיו  

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

 Nice Moveהובלות 
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
 פירוק והרכבת כל סוגי הרהיטים

, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות
 התראה קצרה

 *כריתת עצים מסוכנים*
 651-6366006עודד : לפרטים

aviorian@gmail.com 

 להשכרה
 יחידת דיור

 גינה+ ר “מ 06-כ
ממוזגת ומרוהטת 

 קומפלט
 בלבד₪  556,%

 מחיר מציאה 
 !!!כל הקודם זוכה

650-1366655 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

656-566331%  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מו ד  ו ית
.1-8824.44 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
      מיגים 

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

 

  י    פ    י  ת 
490-8766044 
40-5807584 

 מסג ית   י 
 סו גים  שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים וסככות  כב 
   י ו  מתכת   גולות   

    גד   לב  

 56-61458.6. ייד , 1825.24.  ל
 facebook-עכשיו גם ב

  י  מס   שי ות    י ו יבו י ב ו ית 
 מ   מס   ש ים

 

 הדברת מזיקים         -אורי 
 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה

!!לאדם ולחיות הבית   
.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   

 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 
.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-8410500:   טל

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחי ון   סום 
 ₪ .1משב ת לחודש 

 ₪   .46משב ות לחודש    1
 ₪ .48 בע עמוד לחודש 

 ₪ .24ח י עמוד לחודש 

 ₪ .48   “עמוד מל  ח

 
 חו ורווורופו ווו

 תי ון ומכי  , מעבדת ש ות
 מי  ו ל, סט י ו, וי  ו, טלוי יות

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

 ט עון.   0     ן  ו יון 

  490-0009700: ניי ,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 

 מונית מרצדס חדשה
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

482-4200175 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

650-6%11%53 
iDoarcitec@gmail.com 


