
 רשימת הנושאים

בעולם רוכשים משלוחי מנות  : מחרימים את החרם•
 ש"מיו

 HIV-תינוק נרפא מ: בפעם השנייה בהיסטוריה•

 פומפיי-שוב נחרבת•

 שעון יעקוב אחרי הילדים: סטרטאפ ישראלי•

 בלי זריקה וללא כאב -חיסון נגד מחלות : חדש•

 שנה התעורר לחיים 30000נגיף בן : מדהים•
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 : מחרימים את החרם
 ש"בעולם רוכשים משלוחי מנות מיו

בפעילות משותפת הוחלט לנצל את העיתוי של חג  
ולהביא לשיווק מורחב של מוצרים אשר  , הפורים

 מתנהל נגדם מסע החרמות בעולם
nrg 5/3/2014 | יהדות   

שליחי תנועת  : היהודים מאמצים, כשהגויים מחרימים
בני עקיבא העולמית יחד עם פעילי תנועת המזרחי  

כקונטרה  " נהפוך הוא"העולמית מקיימים את מצוות 
 .  ציונית לחרם

  משלוח מנות 
 נאור רהב:צילום

http://www.nrg.co.il/


תנועת בני  , בתגובה לקמפיין החרם העולמי נגד ישראל
עקיבא העולמית ותנועת המזרחי יצאו לפני מספר  

לשיווק מוצרי  " מחרימים את החרם"שבועות במבצע 
השליחים בעולם שיווקו בקהילות  . התנחלויות

היהודיות משלוחי מנות אשר כל המוצרים בהן  
 .  מיוצרים בהתנחלויות

  משלוח מנות 
 נאור רהב:צילום

http://www.nrg.co.il/


בפעילות משותפת הוחלט לנצל את העיתוי של חג  
ולהביא לשיווק מורחב של מוצרים אשר , הפורים

שליחי בני עקיבא  . מתנהל נגדם מסע החרמות בעולם
העולמית שיווקו באמצעות פוסטרים ואתר אינטרנט  

.  דרכו ניתן להזמין את המשלוחים מהארץ, ייעודי
במשלוחים ישנם מוצרים איכותיים מתוצרת רמת  

 .  בקעת הירדן ויהודה ושומרון, הגולן

  משלוח מנות 
 נאור רהב:צילום

http://www.nrg.co.il/


 המטרה שלנו היא לעשות ציונות  "
 גם ליצור חיבור  , במובן הרחב ביותר

 של יהודי הגולה לארץ ישראל וגם  
ל בני  "מסביר סמזכ, "לסייע בפריחת התעשייה בישראל

דווקא עכשיו כאשר ", עקיבא העולמית רועי אביקסיס
גורמים שונים בעולם מחרימים סחורות מתוצרת 

זו ההזדמנות שלנו לשווק את תוצרת הארץ  , ישראל
.  ופירותיה ולהראות שהחרם הוא כלי לא לגיטימי

בסופו של דבר תקוותנו היא שאותם יהודים אכפתיים  
המעוניינים לרכוש את תוצרת הארץ יחליטו גם לעלות  

 ".  ארצה ולראות ולרכוש את תוצרתה מקרוב

  משלוח מנות 
 נאור רהב:צילום

http://www.nrg.co.il/


קהילות המזרחי בעולם נרתמות במלא הכוח כדי  "
ל המזרחי העולמי סולי  "אמר מזכ" לחרם' לא'להגיד 
אנו מבקשים  ' להחרים'מול אלו המבקשים . "סאקס

לגייס את יהודי העולם על מנת שייקנו עוד ועוד 
 ".  'מוחרמות'מהסחורות ה

 
 

  משלוח מנות 
 נאור רהב:צילום

http://www.nrg.co.il/


 :בפעם השנייה בהיסטוריה
 HIV-תינוק נרפא מ

   2014במרץ  6, יום חמישי רויטרס :מאת

 HIVחודשים שנולד כנשא של  9תינוק אמריקני בן 
זה  , לפי החוקרים. נרפא מהווירוס שגורם לאיידס

התאפשר בזכות התרופות שקיבל מאז היה בן כמה  
 לפני שנה דווח על מקרה דומה. שעות

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

http://www.walla.co.il/


 ,  תינוק בן תשעה חודשים מקליפורניה
 אשר    HIV-שנולד כנשא של וירוס ה

 נרפא ככל הנראה כתוצאה , גורם לאיידס
כך אמרו הלילה   –מהטיפולים שקיבל מאז לידתו 

אם  . חוקרים רפואיים שבדקו את התינוק( חמישי)
יהיה זה  , תתקבל הוכחה סופית לממצאים הללו

המקרה השני בתולדות הרפואה שאדם מצליח להירפא  
המקרה המתועד הראשון היה לפני שנה בדיוק   .HIV-מ

הודות   תינוקת נרפאה מהווירוס אז, במדינת מיסיסיפי
לטיפולים שעברה מהשעות הראשונות לחייה ועד לגיל  

 .שנה וחצי

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

http://news.walla.co.il/?w=//2621879
http://www.walla.co.il/


   ,"HIV-התינוק למעשה הוא שלילי ל"
 מומחית  , ר דבורה פרסאוד"סיפרה ד

 לרפואת ילדים מבית הספר לרפואה  
הדבר התאפשר הודות לתרופות  , לדבריה. בבוסטון

מיד  , שזהותו לא פורסמה, המיוחדות שקיבל התינוק
התינוק  . אחרי הלידה וברציפות עד גיל תשעה חודשים

הטיפול  , "קוקטייל"עדיין מתאושש מהשפעת אותו 
יצוין שהתינוקת  . המשולב נגד איידס אותו קיבל

כבר אינה נדרשת כלל  , ממיסיסיפי שדווח כי נרפאה
שני  . שכן היא בריאה לחלוטין" קוקטייל"לקחת את ה

 . HIVהתינוקת האמורים נולדו לאמהות נשאיות 

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

http://www.walla.co.il/


 פרסאוד הסבירה כי מתן התרופות  
 מיד עם הלידה הוא הגורם העיקרי  

 אולם ציינה כי יש עוד דרך , לריפוי
 מחקרית ארוכה עד אשר ניתן יהיה  

הדרך היחידה להיות  " .HIV-לומר שיש תרופה ל
הייתה  , משוכנעים שהגענו לריפוי בשני המקרים הללו

וזה היה סיכון לא   –על ידי הפסקת מתן התרופות 
זוהי  . "ר פרסאוד בכינוס רפואי מיוחד"אמרה ד, "קטן

קריאה עבורנו להמשיך לפעול כדי להיות מסוגלים  
 ".ללמוד ממקרים אלה

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

http://www.walla.co.il/


 פומפיי מתפוררת: שוב נחרבת
אבל דווקא , היא שרדה תופת וולקנית ומיליוני תיירים

 ממטרי גשם עלולים להחריב את פומפיי
 עופר עין גל  פורסם:  05.03.14

בתזמון מושלם עם יציאת הסרט על סיפורה של 
מגיעות החדשות המטרידות מהעיר הרומית  , פומפיי

גשמים כבדים גרמו לקריסה של מבנים  : העתיקה
 .מרכזיים באתר התיירות המפורסם

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%9C


 במשך אלפי שנים נשמרה העיר  
 תחת שכבה בת ארבעה מטרים 

שנוצר בעקבות התפרצות הר הגעש , של אפר וולקני
,  ההתפרצות הפתאומית. לספירה 79וזוב בשנת 

, פצצות אטום בעוצמתה 40-שהייתה שוות ערך ל
 .אלף תושבי העיר שקפאו לעד 13הובילה למותם של 

פומפיי עומדת כעת בפני איום חדש מגזרת מזג   
,  ממטרים כבדים גרמו לקריסה של מבנים: האוויר

 .בהם אחד מקירות המקדש ובניינים במרכזה

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



 על פי הדיווחים קיר הקבר 
קרס ביום ראשון  ' פורטה נוקרה'בבית הקברות 

לאחר שביום שבת קרסה חלק מהקשת  , האחרון
. התומכת במקדש ונוס שסגור בדרך כלל למבקרים

,  הגישה לבית הקברות נחסמה בעקבות קריסת הקיר
  .שאר האתר נותר פתוח, עם זאת

נציגים מודאגים מתחום התרבות באיטליה קוראים 
לפעולה מהירה על מנת להציל את פומפיי מפני נזקים  

  .נוספים

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



,  ראש הועדה הפרלמנטרית לתרבות, אינקרלו גאלאן'ג
,  הביע צער על הקריסה באתר הארכיאולוגי הידוע

ובמקביל שר התרבות דאריו פרנססקיני הביע חשש 
באשר למצבו של אחר מהאתרים הארכיאולוגיים  

פומפיי רשמה מספר קריסות  . המוערכים ביותר בעולם
שעוררו טענות על הזנחת  , בחודשים ובשנים האחרונות

 .האתר

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



לאור הטענות מינתה ממשלת איטליה בשנה שעברה 
נציג מיוחד על מנת להבטיח כי המימון של האיחוד  
האירופי ושל איטליה יוזרמו באופן הולם אל תיקון  

.  הנזקים ואל ההגנה מפני נזקים עתידיים לפומפיי
שמונה בחודש שעבר יחד עם הממשלה , פרנססקיני

זימן לרומא את  , החדשה של ראש הממשלה מתאו רנצי
 ". פגישת חירום"הנציגים האחראיים על האתר ל

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



הוא רצה לקבל דיווח על הסיבות לקריסות  , לדבריו
האחרונות ולוודא כי התחזוקה השוטפת מבוצעת  

זאת בנוסף לקידום פרויקט שיקום שאפתני  , היטב
שהושק בשנה שעברה באמצעות מימון של האיחוד  

 .האירופי

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



פומפיי נתגלתה במקרה על ידי איכר מקומי שחפר 
ועד היום שני   1748בשדה ונתקל בשרידי העיר בשנת 

 .שליש משטחה הכולל עדיין לא נחשף

אתר מורשת עולמית   1997העיר שמוגדרת מאז שנת  
  2.5-ו, ו היא אבן שואבת לתיירים"של ארגון אונסק

היא נחשבת . מיליון מבקרים מגיעים לאתר מדי שנה
 .לאחת האטרקציות הפופולריות ביותר באיטליה

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



התקשורת באיטליה הדגישה את ההבדל הבולט בניהול  
האתר של פומפיי לעומת התערוכה המצליחה על העיר 

הרומית העתיקה שהוצגה במוזיאון הבריטי בלונדון  
 .בשנה שעברה ומשכה מספר שיא של מבקרים

   

  

  פומפיי
 AFP/ Getty Images: צילום



 : פיתוח ישראלי
 אחר הילדים" יעקוב"שעון ש

מיקומו של הילד ישודר ישירות לאפליקציה בסלולרי  
 של ההורים  

   04.03.2014: היאלי יעקבי־הנדלסמן פורסם ב

סטארט אפ ישראלי מנסה לשים קץ לתופעה בה 
ואינם מבינים לאן הם  , ההורים מאבדים את הילדים

 .יכלו להעלם במשך מספר שעות

 צ"יח, פז בר: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


 החלה במכירת שעון    hereoחברת 
   300משקלו , צבעוני שמותאם לילדים

 השעון נראה  . גרם והוא עמיד למים
 GPSאך הוא מכיל התקן מיקרו , כשעון לכל דבר

והא פועל יחד עם כרטיס סים מובנה  , שפיתחה החברה
שיודע לשדר את מיקומו של הילד ישירות  , זעיר

 .לאפליקציה הנמצאת במכשיר של ההורים

גזרות  "באמצעות האפליקציה ניתן להגדיר בשעון 
שבהן הילד צפוי להיות בימים ובשעות  , "ביטחון

ברגע  . חוג ובית, בית הספר, מסוימות כמו גן הילדים
מתקבלת התראה , שהילד עוזב את האזור שהוגדר

 .למכשיר הסלולרי או למחשב האישי של ההורה

 צ"יח, פז בר: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


השעון מוצע מהיום למכירה דרך האתר לגיוס  
הראשונים יוכלו   500כאשר , אינדיגוגו–ההמונים 

.  דולר 149במקום , דולר בלבד 99-לרכוש את השעון ב
השימוש באפליקציה יהיה חינמי בחצי השנה  

דולרים  4ולאחר מכן תגבה עלות של , הראשונה
 .לחודש

 צ"יח, פז בר: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


:  נשיא החברה וממייסדיה, לדברי דניאל איושה
בעקבות  , שנים 3הרעיון לפיתוח המוצר עלה לפני "

מקרה פרטי שחוויתי ובו איבדתי את אחייני הקטן  
,  הלחץ, הזיעה הקרה, הבטן המתהפכת. בפארק ציבורי

זעקות השבר והמחשבות האיומות שעוברות בראש 
הניעו   -שנדמה כי הם נמשכים לנצח , במהלך החיפושים

לאשתי ולחבריי שלוות  , אותי לחפש פיתרון שיעניק לי
  ".נפש וביטחון

 צ"יח, פז בר: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


 : חדש
 בלי זריקה וללא כאב -חיסון נגד מחלות 

חוקרים בארצות הברית פיתחו מדבקה מיוחדת 
המחדירה את החיסון לעור באמצעות עשרות מחטים  

בעתיד יאפשר הפיתוח לכולנו  . זעירות שאינן מורגשות
ללא עזרת אחות ובלי כל  , להזריק לעצמנו לבד תרופות

 כאבים
03.03.14  :פורסם  ר איתי גל"ד  

 shutterstock: צילום



  :בעתיד ייתכן שלא תרגישו עוד את מחט הדקירה
מדענים בארצות הברית פיתחו דרך חדשה להחדיר  

הפיתוח החדש יאפשר  . ללא כל כאב, חיסוניםלגוף 
מבלי לסבול  , לייצר חיסונים והזרקות לשימוש בבית

   . את כאבי הזריקה

מחטים  50שבה שכבה של , מדובר במדבקת חיסון
הן חודרות לשכבת העור  . זעירות שאינן מורגשות

 .  ומחדירות אליה את החיסון, העליונה בעדינות

 shutterstock: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4464599,00.html


המשתמש מצמיד את המדבקה כשפני  : וכך זה פועל
לוחץ באמצעות האגודל על  , החומר הפעיל כלפי העור

 .  ולבסוף מסיר אותה, המדבקה עד לשחרור החומר

 

,  החוקרים חילקו את מדבקות החיסון בין נבדקים
ומצאו כי החומר חודר היטב לעור דרך המדבקה 

מהניסויים עד כה לא דווחו תופעות  . בדומה לזריקה
 .  לוואי כתוצאה מהשימוש במדבקה

 shutterstock: צילום



החוקרים : אבל מדבקות החיסון עושות הרבה יותר
מצאו כי הן מעלות את המוטיבציה של הנחקרים 

  44%-בהשוואה ל. ואפילו לעשות זאת בעצמם, להתחסן
מהנחקרים   64%, שהסכימו לקבל חיסון בזריקה

 .  התנדבו לחסן את עצמם באמצעות המדבקה החדשה

 shutterstock: צילום



 אלף שנה  30נגיף בן : מדהים
 וחזר להדביק –התעורר לחיים 

הווירוס הגדול שתועד אי פעם התגלה במעמקי  
  –אלף שנים  30לאחר שקפא לפני יותר מ־, האדמה

 ושב לפעילותו הקטלנית
 05.03.2014 :פורסם בדן לביא סוכנויות הידיעות 

:  תגלית מדהימה במעמקי הקרחונים הסיביריים
, הווירוס הגדול שתועד אי פעם התגלה במעמקי האדמה

החוקרים . אלף שנים 30לאחר שקפא לפני יותר מ־
שהיא , נדהמו עוד יותר כאשר הווירוס שב לפעילותו

 .להדביק ולהמית יצורים חד־תאיים

 +פי.אי: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


שמצאו את הפיתווירוס סיבריקום , המדענים הצרפתים
הסבירו לסקיי ניוז כי הוא  , מתחת לשכבה עבה של קרח

העובדה  , עם זאת. אינו מסכן חיי אדם או בעלי חיים
שהווירוס התעורר לחיים מעוררת חשש מפני הלא נודע  

אמרו המדענים  , למשל, כך. שקבור מתחת לפני הקרח
כי ייתכן שהנגיף שגורם לאבעבועות שחורות כלל לא  

 .אלא מתחבא באדמה ומחכה לשוב, חלף מן העולם

 +פי.אי: צילום

http://www.israelhayom.co.il/


יש  "המרכז הלאומי למחקר מדעי של צרפת הזהיר כי 
סכנה ממשית לבריאות הציבור לנוכח המסת קרחונים  

תחיית  ", ציינו המדענים, "בגלל התחממות כדור הארץ
וירוסים שחשבנו שנכחדו אינה מוגבלת עוד למדע  

 ".בדיוני ועלולה להתרחש במציאות

 +פי.אי: צילום
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והתברר כי , האדמה במקום שבו נמצא הווירוס נדגמה
בתקופה שבה הניאנדרטלים  , אלף שנים 30לפני 

צמחה בסיביר  , והממותות התהלכו על פני כדור הארץ
מטרים   30הנגיף עצמו נמצא בעומק של , אגב. צמחייה

את שמו הייחודי קיבל  , למי שתהה. במעבה הקרח
גודלו  ". פיתוס"הווירוס מהמילה היוונית לצנצנת 

מאפשר לראותו במיקרוסקופ  ( כמובן, יחסית)העצום 
,  בעוד בנגיף השפעת, גנים 500הווירוס מכיל . אופטי
 .קיימים שמונה גנים בלבד, למשל

 +פי.אי: צילום
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