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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 צוות לעניין
. אתמול השתתפתי במפגש ראשון של קבוצה המעוניינת בהקמת רשימה שתרוץ לבחירות לוועד המקומי

. אנשים רבים בעלי יכולת לא באים לידי ביטוי, למדתי במפגש שיש בנופית פוטנציאל אנושי לא ממוצה
ככל שיותר חשוך כך הם מאירים , בנופית פועלים מספר כוכבים שנראים היטב בחשיכה, לעומת זאת

זה לא הגון כלפיהם וזה לא חייב להימשך . הם פועלים לבדם ונושאים במעמסה כבדה. באור גדול יותר
הבחירות הם זמן טוב . רצוי לשנות ולהכניס אנשים נוספים ורבים למעגל העשייה הציבורית. באותו אופן

האנשים ששותפים לגיבוש . זהו זמן של התחלה חדשה וגיבוש אנשים סביב חזון משותף, לצורך כך
אני מאמין שהגיע השעה לפעול בדרך של עבודת צוות ופחות . הם סוכני השינוי של המחר, החזון היום

 ".צוות לעניין"נעבור ל" מסע בין כוכבים"במקום : נשנה את התוכנית בנופית. להתבסס על הכוכבים

: נקרא לו, מצד אחד תקווה ומצד שני משהו אחר. ברגשות מעורבים 00:22באתי לפגישה שהחלה בשעה 
הלא כלום שולח את זרועותיו לכל מקום ". הפחד הנורא מהלא כלום הגדול שהולך ומשתלט על נופית"

הוא פשוט לא כלום ולכן אף אחד לא מרגיש איך הוא זוחל ומטפס , לא רע, הוא לא טוב. ריק ומתפשט
? איפה הם לעזאזל, ולכך דרושים הרבה אנשים. צריך למלא את החללים, כדי להילחם בלא כלום. עלינו

הייתה במפגש , שלא תבינו אותי לא נכון. כך חשבתי לעצמי! הלוואי? אולי הם נפגשים בחדרים אחרים
נפגשתי שם עם אנשים . הותיק והצעיר -קבוצה גדולה ומגוונת של נשים וגברים מכל חלקי הישוב 

, חינוך, תרבות: לקידום טובת הכלל בנושאי, ברוח של אחדות ועבודת צוות, שרוצים לתרום ולעשות
כשיצאתי . זה לא מובן מאליו וזה מרענן לשמוע זאת מאנשים שלא הכרתי לפני כן. סביבה, חברה

אני ? האם השתתפתי במשהו שצפוי לשנות  את המחר בנופית, שאלתי את עצמי, אחרי חצות, מהמפגש
יש להגיש את הרשימה אצל  0.00.00עד תאריך . לרשותנו שלושה חודשים להתארגנות. מקווה מאד שכן

שיושבת ומחכה במועצה לכל הרשימות שיגיעו מנופית ומשאר , מזכירת ועדת הבחירות, רותי דנטס
. היא שתהיה יותר מרשימה אחת בנופית בבחירות הבאות, כמו שאתם יודעים, נדה שלי'האג. הישובים

נוכל להגיע לוועד מגוון ופעיל שממצה את , עם מספר רשימות ובחירות דמוקרטיות, אני חושב שכך
האם הרשימות צריכות להמשיך ולפעול כרשימות גם לאחר . הפוטנציאל האנושי בנופית טוב יותר

 .זו שאלה שיש לתת עליה את הדעת? הבחירות

זו צריכה להיות רשימה מסודרת . אני אישית אבחר ברשימה שאוכל להזדהות עם מה שהיא מייצגת
חשוב לי שיעמוד בראשה . שיש לה יעדים מוגדרים( הסדר חשוב)

יקר  , פורמלי ובלתי פורמלי, מישהו או משהיא שהחינוך בנופית
אם לרשימה יהיה רוב . נה להוביל ולפעול למענו/ה ומוכן/לליבו

, בבחירות יתכן שאותו אדם יעמוד בראשות הועד המקומי שהיא
לרשימה צריך להיות חזון . העמדה המשפיעה ביותר בנופית, כידוע

שלאותיות הללו לא ”)' ב' נופית א: בנושאים שעלו אתמול במפגש
מקומה של נופית , הרחבת נופית, (“תהה יותר היכולת לחצוץ ביננו

אני מקווה שיהיה ברשימה מישהו שהתקשורת בנופית . במועצה
חשובה לו ושיבנה תשתית תקציבית למגזין וידאו שידווח מי ומה 

 . החודש/בנופית השבוע
 אבי ברוך

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 אזכרה
 במלואת שנה לפטירתה של

 טלי וינקלר
 נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה

 33:11בשעה  ליולי  31 ' ביום ו
 בתל רגב' חלקה ה

 
 כולם מוזמנים לביתנו לאחר מכן

 
  המשפחה



 2 

 

 מסיבת גיוס שכבת י"ב     
, במתחם נופשית. 6.7תתקיים ביום ו' 

המסיבה באישור ובפיקוח הורי י"ב, הוועד המקומי וצוות הנוער. 
אנו מתנצלים מראש, על הרעש העלול להווצר ונעשה כמיטב יכולתנו למזער את 

ההפרעה לשכנים. מבקשים את הבנתכם וסובלנותכם. תודה. 
 

 "צוות ענבר" –השתלמות החייאה 
מזה מספר חודשים, פועל בישוב "צוות ענבר" - לזכרה של ענבר אפרת ז"ל. 

מטרת הצוות - הצלת חיים ומתן מענה רפואי דחוף - עד להגעת כוחות רפואה. 
מיסוד הצוות ופעולתו התאפשר בזכות יוזמה ותרומה של משפחת אפרת, 

הודות לכמה עשרות מתנדבים, הנושאים על  - פעולת הוועד המקומי ובעיקר
בכוונתנו להרחיב את מעגל המתנדבים, במטרה לאפשר את  .גבם את הכוננות

ככל שיהיו יותר מתנדבים - כך יקטן העול על   !!קיומו את המיזם החשוב הזה
 .הנושאים במלאכה

 שעה 6.7, ביום ו', (שהינה חשובה בכל בית) אנו מקיימים השתלמות החייאה
  .(במשרדי הישוב )אולם הספורט החדש 10:30 – 08:30

  .במסגרת ההשתלמות תוגש גם ארוחת בוקר  ם.אין צורך בידע מוקד
 

חמישי משפחתי חוזר ובגדול 
 1800 בשעה –,  בגן אביטל12.7יום ה', 

"אגדות מרקדות" )תאטרון המטמון(  
פינוקיו, סינדרלה, דירה להשכיר... 

במופע מחול ומוסיקה קסום וססגוני. 
 

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

לא להדליק מדורות בשביל אוהד או בשולי היישוב. מדורות ניתן  .0
 להדליק רק ב"גבעת המדורות" ובסיום לכבות את המדורה היטב.

 וודאו כי אין חומר יבש בחצרות הבתים ובאזור הבית. .0

ראיתם אש או עשן, דווחו ישירות למכבי אש, למזכירות הישוב או  .3
 למוקד בן בטחון. 
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 טבעון ' ק 3ככר בן גוריון 
 10-4810050פקס /'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

 30.11 – 4.11' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

1828763241 

 ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו

 !המתקדם והחדשני ביותר בישראל

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר

 ומידי לספקי שירות רפואי בעולם

להגיש את התביעה ולחכות , ל“חוסך ממך את הצורך לממן את השירות הרפואי בחו

 .שחברת הביטוח תחזיר לך את הכסף

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

 ,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים

 וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר

  41-2294929, נופית 421הגליל , שחקים סוכנות לביטוח
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 לכל החברים שלום
 

יום ראשון שעה -21.20.00

 ניו זילנד-יפה כפיר -01.32
מסע אישי לניו זילנד דרום 

 פסיפיק בקצה העולם
יפה כפיר מדריכת טיולים 

חובבת הרפתקאות בלתי צפויות ומסעות של אישה אחת לבד 
 למקומות רחוקים

  ח“ש 02כניסה להרצאה 
 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 01.22שעה -יום שני -21.20.00

    
 מנדלות עם אלית כץ-02.32שעה -יום שלישי-02.20.00

 

 ‘  ברידג-27.07יום חמישי שעה -21.70.21

 . -יניב שטרייפלד-23.07יום ראשון שעה -21.70.21

 “האמת המרה”

מספר סיפורים יספר שני סיפורים מאת ,יניב שטרייפלד  שחקן

 ₪ 27כניסה להרצאה , יצחק בשביס זינגר ואפרים קישון

 .תודה לשמעון מיידן על סדרת ההרצאות

 

 להתראות שרה וחנה.                                                 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 ים בבלעדיות ‘מבחר קוטג
 ₪  0,222,222-עם יחידות החל מ

  להשכרה בבלעדיות בנופית דו משפחתי
₪  0222שמור מואר פונה לנוף מדהים 

 .מיידי
  0+חדרים  0בבלעדיות קוטג דו משפחתי 

 מידי ₪  0,302,222יחידות דיור מניבות 
 קו ראשון לנוף  קוטג , חדש  בבלעדיות

יחידה גדולה +חדרים  0דו משפחתי 
 ₪  0,022,222מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  022,222-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₪  012-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



 6 

 

משגב         המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה          -פורום נשים כרמיאל
 מרכז צעירים כרמיאל    

 מתארח בכרמיאל -הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים רחובות
 

 מפגש ראשון באודיטוריום מכללת אורט בראודה 21/0/1721
 הקרנת סרט –אורחים לרגע - 35:11

 .בימאית הסרט, מאיה קניג –הרצאה  -34:11-21:11

 ארוחת ערב קלה+ הפסקה  – 21:11 –21:11

 ק ורוז'הקרנת הסרט הבלדה על ג  -22:11 – 21:11

 .אפשר להגיע רק לחלק מהאירוע

 

  .הקהל הרחב מוזמן -הכניסה ללא תשלום

  il.co.mzk.www  פרטים נוספים על הסרטים ועל המפגשים הבאים באתר

 קוסמטיקאית מוסמכת

 שנה 51עם נסיון של  
 טיפולי פנים 

 איפור מקצועי וקבוע 

 עיצוב גבות 

  שעווה בכל הגוף 

 פדיקור מניקור 

 מול מסעדת סמיר אמיס—כפר זובידאת

 210-1901292: לתאום

 המלצות חמות מלקוחות מנופית

ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים , לקייטנות

 מבצעבמחירי 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 20-1030031: בקונדיטוריה‘ טל

http://www.mzk.co.il/
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 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

  
 נופית 010התבור 

200-1100400 

  נזק לבריאות העיניים -  UVקרינת 
מקורו . הינו חלק מספקטרום של האור הבלתי נראה לעין UVהקרינה או האור האולטרא סגולי 

. נורות כספית ועוד, מסכי טלויזיה ומחשב: העיקרי הוא בשמש אך ישנם מקורות נוספים כמו
 .הקרינה מוחזרת ממשטחים שונים אל עורינו ועינינו בעוצמות שונות

בעיני  העדשה הפנימית. מכיוון שהם נמצאים הרבה בחוץ, יש חשיבות רבה להגנה על עיני הילדים
כך שהנזק מתחיל בגיל צעיר ומצטבר לאורך יותר , הילדים שקופה יותר ואינה חוסמת את הקרינה

דלקות שונות של העפעפיים בחשיפה ממושכת ( ירוד)הקרינה מזרזת את הופעת הקטרקט . שנים
 (.ע"סרטן ל)וכמו בעור יכול להתפתח מלנומה 

עדשות שמש מקטבות הן היחידות , הפתרון המומלץ הן עדשות פולורואיד
ים ומכוניות , חול, שלג: המפחיתות הבהקים הנגרמים מהחזרי אור כמו

עדשות אלה מפחיתות את העומס על העין למינימום ונוחות . בכביש
 .הראייה משתפרת משמעותית

 
 

  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 4ר "מ 002בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

 .ר עם גינה היקפית מטופחת"מ 022-מגרש כ
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 202-1300100נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד
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  י   חל, ו יתו שלל  עילויות   י  של  ת וע 2 
 
 

ח י י ש בת ח חז ו מטיול 
 "משולב", טיול מים 

שבחל ו עובדים ב י יון 
חו י     ת ו חלי    ון, 

וב  י ת שבילים2 
  בו    וד    על ידי בן 
ל מן,   ומו   וטיילו יחד 

עם  בו   ממח   בתל 
 ביב2 

 
 

 מ יימי ט' ל ו    מד ים של  ת וע  10ביום   שון י  ו 
 מת יים ביע  לבי 2 

 יום של  ת  ויות, למיד , טיול, מ גש עם  ש ב      ית ו  ב   י  11  ו  - 
שלב  ו   בת לי        ל ד    שעב ו  ח י ים במח  2 

 
 

ב ו   ביום   שון  חל    יי ת,  עילות  שי  של ש בות ד- -ו במח  2 
  יי ת עוב ת  ול  בחוגים   ימיים 
ב ם עב ו  עילות  ל  ש   ומוד  ת 

על ידי ש בת י'  מ יימים ב  וב 
מ ד  ת ש ת   ד    של ם2 
  וש  של   יי ת  ו    בש 

 שיש  עש 2 ד   מגוון שי ים, 
 שבועות של גיבוש, 3עוב ים  ח י ים 

 י , ות  ים  בים  מו  ידי ל  יו י, 
מחזו , חב ות ועוד2 

 ימים של 3  יי ת  וללת בתו   
מח    י  בו ית  ו  ח י ים בבישול 
שטח, ב יי  מח  ית, שד ות, ועוד 

מגוון  עילויות2  
 

  מ     יץ ית יימו פעילויות נוספות ל        ות. 
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 ת חשבונות/ה מנהל/דרוש
 לעבודה בחצי משרה
 בשעות הבוקר בלבד

 במשרד בנופית
, הכנת משכורות: העבודה כוללת

 .גבייה טלפונית וניהול המשרד

711-0003332 
hovshim@bezeqint.net 

 
  :למכירה

 .'חד 4ר "מ 010/042 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 20-1132211: לפרטים

 מזמינה אתכם לקונצרט , התזמורת הפילהרמונית הצעירה
מחולות סימפוניים מתוך סיפור הפרברים וברהמס   –ברנשטיין , "קרנבל"הפתיחה  -אק 'דבוז: בתכנית

 אילן וולקוב -מנצח
 !תכנית כיפית ויפה מעין כמוה

 .באולם האזורי בקיבוץ יפעת 02:32בשעה  01.0הקונצרט הראשון יתקיים ביום חמישי  
 ₪ 30 01לצעירים עד גיל . ₪ 00כרטיסים ב   . 20-4202000 -להזמנת כרטיסים

 ..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 35

 .181-7220171:  ליצירת קשר
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 טיפול חדשני בתאי גזע 
נעשה טיפול חדשני ניסיוני בבית החולים הדסה ,  0200בראשית יולי , השבוע

החולה , ימים אחדים לאחר הטיפול. בחולה ניוון שרירים בשלב מתקדם, בירושלים
החולה שעליו . והתחיל לדבר, התחיל לנשום באופן עצמאי, התהלך, קם על רגליו

שבה נפגעים ומתים תאי עצב  , ALSסובל ממחלת , נערך הטיפול הניסיוני
השולטים על תנועת השרירים הרצוניים , בעמוד השדרה ובמוח( נוירונים)

, בפרט באנשים מעל גיל חמישים, המחלה מתפתחת לאט עם השנים. בגוף
 . אלף בני אדם בעולם 022ומתגלה אצל חמישה מיתוך 

. ואינם יכולים להעביר מסרים לרקמות השרירים, תאי העצב מתנוונים ומתים
החולה . ומגבילה את תנועתם עד לאי תפקודם ושיתוקם, המחלה מחלישה את השרירים הרצוניים

הטיפול החדשני פותח על ידי . לבלוע ועוד, לדבר, לעלות מדרגות, אינו יכול לנשום באופן עצמאי
המבוסס על תאי גזע הנלקחים ממוח העצמות , "בריינסטורם"חברה ביוטכנולוגית ישראלית בשם 

מרבים אותם במעבדה באמצעים , הרופאים שואבים תאי מוח העצם מהחולה. של החולה
משתמשים בחומרי גדילה שונים כדי . ומסננים מתוכם את התאים המיועדים לטיפול, סטריליים

רקמת מוח העצם . ומזריקים אותם לחולה שממנו הם נשאבו, לחזק את יכולת הריפוי של התאים
ומרוכזת במיוחד בעצמות אגן , היא נמצאת בחלק הספוגי של העצם, ממשקל הגוף 04מהווה 

שהם תאים צעירים בעלי יכולת , בתוך מוח העצם האדום נמצאים תאי אב. הצלעות ועוד, הירכיים
, להתמיין לתאי דם לבנים, שתפקידם להוביל חמצן לתאי הגוף, להתמיין לתאי דם אדומים

 .     וטסיות דם שתפקידן בקרישת דם המונעת דימומים, הנלחמים בגופים פולשים וזיהומים

התבשרנו גם שחוקרי בית החולים הדסה בירושלים הפיקו ,  0200בימים האחרונים של סוף יוני 
הם טוענים שזו הפעם הראשונה שפותחה . תאי גזע עובריים אנושיים המתאימים לריפוי בבני אדם

החוקרים ברחבי העולם , לעומתם. המתאימה לריפוי מחלות, מערכת תרבית תאים ממקור אנושי
תאי . ולא להשתלה מעשית בבני אדם חולים, בעיקר לצורכי מחקר, מפיקים תאי גזע עובריים

חוקרי הדסה . שנתרמו ביום השישי להתפתחותם, הגזע החדשים הופקו מעוברים בהפריית מבחנה
כחומר בסיסי , מוסרים שמאגר תאי הגזע שבידיהם יכולים לשמש את החוקרים ברחבי העולם

בחולי ניוון רשתית , במחלות לב, שממנו יתפתחו תאים אנושיים בשלים להשתלה בחולי סוכרת
. 4. 0200בתאריך   PLoS ONEהמחקר פורסם בכתב העת המדעי . בחולי פרקינסון ועוד, העין

 . יוכלו להתחיל להשתיל תאי גזע עובריים בבני אדם חולים 0203ומעריכים שבמהלך בשנת ,  00

שעדיין לא עברו דיפרנציאציה , הם תאים הנבדלים מתאים אחרים בכך ,Stem cellsתאי גזע   
, להתרבות, הם מסוגלים להתחלק. ולכן הם מסוגלים לייצר תאים מסוגים שונים( התמיינות)

ומסוגלים , הם אינם ממוינים ואינם ספציפיים. ולהמשיך ליצור עוד תאי גזע לתקופה ארוכה
הם , כאשר שותלים תאי גזע ברקמה פגועה בגוף. להתמיין לסוגי תאים אחרים בכל רקמה בגוף

תאי הגזע באים במגע עם חומרי הגדילה . מתחילים רגנרציה של תאי הרקמה ומחדשים אותה
יש תאי גזע עובריים . הכימיים שברקמה שאליה הוזרקו ומכוונת אותם להתמיין לתאי אותה רקמה

ותאי גזע הנלקחים מרקמה בוגרת בגוף , תאי גזע הנלקחים מחבל התבור, הנלקחים מעוברי אדם
. תאי גזע עובריים מסוגלים להתרבות באופן חופשי בתרבית תאים ללא הגבלה. כגון רקמת העור

. הם יכולים להתמיין לכל סוגי התאים בגוף, כאשר מזריקים אותם לאחד האברים בגוף האדם
נוצרים גופיפי תאים המסוגלים לייצר , כאשר מגדלים תאי גזע עובריים בתרבית במבחנה

שממנו מתפתחים תאי )מזודרם , (שממנו מתפתחים העצבים והאפידרמיס של העור)אקטודרם 
 (. הלבלב ועוד, שממנו מתפתחים הכבד)ואנדודרם ( שרירים ועצמות, לב, כליות, דם

             

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   שת

 בל 
 57:09-.4:5.: זמ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ   מים

למו  י , ל ותבים 
, למ  לים,  ידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לו 

  י   מ נ  ומועיל  
  ל ו  ים

 !ן   ש ל   "י ו ע         ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד   
7  ת ו ש ב     ו   י ת  2 5 - 5 5 2 0 0 0 0 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 00שירות 
200-0404040 
 שירות הוגן ומקצועי

 יושב על ' חד 0.0בית בודד ' בנופית א -למכירה
  ₪  0,122,222. פונה לנוף, מגרש מדהים

  ר עם חצר "מ 12' חד 3בנופית יחידת דיור
 ₪  3,022. פינוי בסוף יולי, גדולה

  פינתי ' חד 0בית בודד ' להשכרה בנופית א
 ₪  0,022ומבודד 

 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 

0ב י ן   ה ש ע ו ת    7 7-1 7 7 7 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
711 -1041330 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 20-1030200 , 
 200-0303424נייד 

  www.meydalle.info 

 הובלת דירות
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  200-0122002עודד : לפרטים
2003-044200 

aviorian@gmail.com 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

200-4221100  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מו ד  ו ית
74-880.78. 

 !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 צמיגים
 תי ון ת  ים
 יזון גלגלים 
  ל ט וני

 

  י    פ  ז יד ת 
490-0066044 
40-5000504 

 מ ג ית   י 
 ו גים   שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים ו   ות   ב 
   י וט מת ת   גולות   

    גד   לב  

 729-94.2879 ייד , .2480270 טל
 facebook-ע שיו גם ב

  י  מ    שי ות   טי ו יבו י ב ו ית 
 מז  מ    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    ום 
 ₪ 47משב ת לחודש 

 ₪   97.משב ות לחודש    5
 ₪ 87. בע עמוד לחודש 
 ₪ 087ח י עמוד לחודש 

 ₪ 87.   “עמוד מל  ח

 
 חו ורווורופו ווו

 תי ון ומ י  , מעבדת ש ות
 מי  וגל, סט י ו, ויד ו, טלויזיות

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

 ט עון.   0     ן גו יון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

182-1200375 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

200-0000143 
iDoarcitec@gmail.com 


