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בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ
הודעה ללקוחותינו

ללקוחותנו  הניתן  באשראי  שינויים  יחולו   1.4.20 מיום  החל 
"בריבית יהב", כלהלן;

שיעור 
השינוי

ריבית 
תעריפית

ריבית 
מתואמת

0.15%0.90%0.90%מסגרת חח"ד פרטי מדורג
0.90%0.90%הלוואות

יהב"  "ריבית  ישאו   1.4.20 מתאריך  החל  שיבוצעו  הלוואות 
בשיעורה המעודכן.

יהב  "ריבית  במסלול  זה  למועד  קודם  שבוצעו  הלוואות  כמו-כן, 
ניידת" ישאו ריבית כמפורט לעיל החל מ-1.4.20 ובהתאם לתנאי 

ההלוואה.
הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות

בפני כבוד  11.2.2020בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 
השופט עודד מאור מפורסמת בזאת הודעה לפיה ביום 

                הוגשה לבית המשפט במסגרת תיק ה"פ 15.1.2020
כלמוביל בע"מ ואח' נ' לשכת רישום המקרקעין  31812-05-19

תל אביב ואח' בקשה להחייאת חברת לדרמן שוורץ נכסים 
 . כל המתנגד לבקשה רשאי להגיש511827818פ בע"מ ח"

התנגדות לתיק בית המשפט ו/או למשרד צמח שניידר ושות', 
ימים  30תוך ,  תל אביב 18עורכי דין, בכתובת ראול ולנברג 

.זו מפרסום הודעה
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הודעה בדבר הצעת הסדר נושים חדל"פ 63617-01-20
טבין בני ת.ז. 064437262 וטבין אביטל ת.ז. 058316753

בתוקף תפקידי כמנהל ההסדר נושים של היחידים שבנדון ובהתאם 
להחלטת כבוד בית המשפט השלום בתל אביב, הריני מתכבד להודיע כי 

היחידים הציעו הצעת הסדר לכלל נושיהם.
על נושי היחידים המעוניינים להשתתף ולהצביע באסיפת ההסדר 
שתתקיים ביום ה' 16.7.20 בשעה 10:00 במשרדי הח"מ ברח' בן גוריון 
1, להגיש ו/או לשלוח בדואר רשום עם  22 הרצליה כניסה ב' קומה 
אישורי מסירה למשרד הח"מ, בתוך 90 יום ממועד פרסום הודעה זו, 
תביעת חוב ערוכה כדין ונתמכת בכל האסמכתאות הדרושות להכרעה 
בה ובכלל זאת העתקי כל כתבי בי-דין, העתק/י שטר/ות נשוא חבות 
נטענת, תדפיסי דפי חשבון עדכניים מלשכת הוצל"פ ופרטים אודות 

גביה מצדדי ג'.
9:00 בבית המשפט  20.9.20 בשעה  דיון באישור ההצעה נקבע ליום 

השלום בתל אביב.
שגיא רוזנק, עו"ד

  1965-חוק התכנון ובניה, התשכ"ה
 חוף הכרמל מרחב תכנון מקומי:מחוז: חיפה, 

 303-0563619 :'תכנית מתאר מקומית מס אישורהודעה בדבר 
 שם התכנית: שמורת טבע חוף נחל תנינים

 17 –תשריט  27 -גרסת התכנית: הוראות 
-"הלחוק התכנון והבניה, התשכ 117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

   303-0563619: 'תכנית מתאר מקומית מסבדבר אישור  ,1965
 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאותהתרי בניה והרשאות: 
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / י9חכ/  שינוי
 2/ 19משח/  שינוי
 19משח/  שינוי

 1/ 35מא/ ת כפיפות
 תיכון -/ ים 13תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 6תממ/  כפיפות

  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוף הים שמצפון לשמורת נחל התנינים

 יישובי הברון.
  גושים וחלקות:

 מוסדר:
 .29, 28, 9חלקי חלקות:  10972גוש: 

 לא מוסדר:
 .9991חלקי חלקות:  60200גוש: 

 X :191337דינטה קואור
 Y :716758קואורדינטה 

 ת התכנית:מטר
לייעד את השטח לשמורת טבע במטרה לשמור על מרחב החוף ועל החי, 

 הצומח והדומם במצבם הטבעי.
 עיקרי הוראות התכנית: 

שינוי יעוד משטח שמורת חוף, שטח חקלאי מוגן ושטח רצועת נחל  .1
 וסביבתו  ליעוד שטח לשמורת טבע.

 . קביעת גשר וילהאלם לשימור, וקביעת הנחיות בגינו.2
 . קביעת תכליות ופעולות מותרות בייעוד שמורת טבע.3

, 8481 ובילקוט הפרסומים 01/11/2019פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ית הועדה המחוז משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב. 24/10/2019, בתאריך 522 התשף, עמוד

ועדה  :וכן במשרדי. 074-7697275טלפון:  33095חיפה  15לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ין רשאי יוכל המעונ, 04-8136213טלפון: 30860עין כרמל  מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל,

מנהל שלהאינטרנטבאתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ולעיין בה בימים ובשע
.www.iplan.gov.ilהתכנון 

 מחוז חיפה הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר  ניר מסיקה
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אסף רונאל

ואחד המאפיינים הבולטים בה
19 )שידוו ותפרצות מחלת קוביד
עה גם בשם מגפת הקורונה( הוא 
גילם של המתים והחולים קשה 

במבוג במיוחד  ומהנגיף, שפוגע 
רים מעל גיל 60. עד היום, יותר 
160 אלף בני אדם אובחנו במו –מ
6,000 מתו מסיבוו –חלה, ויותר מ
כיה. אולם ככל הידוע אפילו ילד 

ואחד מתחת לגיל תשע לא מת בע
וקבות הידבקות בנגיף. גם בין הגי

לים עשר ל–40 שיעור התמותה 
עודנו נמוך יחסית, אם כי עדיין 
גבוה פי שניים משיעור התמותה 
משפעת — 0.2%. רק אחרי גיל 
40 שיעור התמותה מתחיל לטו

פס, ומגיע לשיא עם תמותת כמעט 
15%% מהחולים המאומתים שעבו

רו את גיל 80.
 SARS-CoV-2 מאז החל הנגיף

ולהתפשט בעולם, מאמצים מחק
בהבנת  מושקעים  ניכרים  ריים 

בהתקד שמעורבים  והמנגנונים 
ומות המחלה בגוף, והמידע שנא

סף מסייע לפתור חלק מהחידות. 
אולם תעלומה אחת נותרה בלא 

ומענה: מדוע ילדים עמידים בפ
ני פגעי הנגיף? "במחלות נגיפיות 
נראית  עקומת התמותה  שונות, 
 ,U פעמים רבות בצורה של האות
עם שיעורי תמותה גבוהים במיוחד 

והמבוג הצעירות  ובאוכלוסיות 
ורות ביותר", מסבירה פרופ' רו
ונית שריד, מומחית למחלות נגי

פיות מאוניברסיטת בר אילן. אם 
ובשלבים הראשונים עלתה ההש

ערה שילדים נדבקים פחות בנגיף, 
מחקרים שהתפרסמו בשבועיים 
האחרונים מראים שאין זה המצב 

ו— הם נדבקים, אך תסמיני המ
וחלה אצלם קלים בהרבה. לעוב

דה זו השלכות על המאבק במגפה, 
ושכן כך דווקא ילדים שאינם סוב
ולים מהתסמינים של הנגיף עלו

לים למלא תפקיד חשוב בהפצתו.
ופרופ' סיריל כהן, מומחה למ

ערכת החיסון מאוניברסיטת בר 
אילן, הסביר כי הדפוס המתואר 
אינו זר לחוקרים. ״יודעים שיש 
מחלות שילדים עד גיל שלוש יותר 
חסינים אליהן", הוסיף כהן, וציין 

ולדוגמה את משפחת חיידקי הס
טרפטוקוקוס. פרופ' כהן הזכיר גם 
את התפרצות השפעת הספרדית 
1918–1919, שהיתה ככל הנו  של

ראה המגפה הקטלנית בהיסטוריה 
של המין האנושי, והתייחדה גם 

ובעובדה שעיקר המתים היו צעי
רים בני 30–40.

והחשוד המרכזי באחריות לד
פוסים אלו, מסכימים החוקרים, 
הוא מערכת החיסון של בני האדם 

ו— שעוברת שינויים ניכרים במה
ולך ההתבגרות וממשיכה להשת

נות ככל שאנו מזדקנים. "אפשר 
ולדמות את מערכת החיסון למפ

עיל בובות בתיאטרון הבובות של 
והמחלה הזו", מסבירה פרופ' מי
וכל ליניאל, מומחית לביולוגיה חי

שובית מהאוניברסיטה העברית. 
ו"למעשה, על סמך בדיקת התגו

בה החיסונית של החולה הנושא 
את הנגיף ניתן לנבא כבר עתה מה 

סיכוייו להחלים".

ליניאל מונה כמה השערות, 
ומסבירה כי חשוב במיוחד לאשש 
או להפריך אותן, כדי להבין את 
אופן פעולת הנגיף. תחילה היא 
מסבירה כי ייתכן שהעמידות של 
ילדים בפני נזקי המחלה קשורה 
לשני סוגים של מערכת החיסון 
בגופנו: המערכת המולדת  שיש 

והמערכת הנרכשת. 
והמערכת המולדת נלחמת בפו
ולשים לגוף בלא הבחנה, זאת בשו

נה מהמערכת הנרכשת, שמזהה 
תגו מייצרת  במדויק,  וזיהומים 
ובה ספציפית לפתוגנים ובונה זי

כרון חיסוני. כל בני האדם נולדים 
עם מערכת חיסונית. עם החשיפה 
לזיהומים רבים ושונים, המערכת 

ולומדת לזהות ולנטרל את הפתו
גנים השונים, והולכת ומשתכללת 

כבר בשנים הראשונות לחיים.

הזיכרון החיסוני של המערכת 
והנרכשת מסייע לבני אדם להתמו
ודד עם פתוגנים שפגשו בעבר, ול

עתים גם עם פתוגנים דומים. אולם 
ורק ארבעה זנים ממשפחת הקורו
ונה זוהו בבני אדם כגורמים למח
ולות קלות, לצד שני הזנים הק

שהו  ,MERS–ו  SARS  טלניים,
תפשטותם נבלמה. לפי ליניאל, 

ורק שיעור אפסי ממקרי ההצט
ננות בעולם נגרמים מנגיפים אלו, 
ורוב בני האדם לא נפגשו כלל עם 
נגיפים ממשפחת הקורונה. כמו 
כן, במחלה החדשה מדובר בנגיף 
חדש במידה רבה למערכת החיסון 

והאנושית, ועל כן יעילות התגו
בה החיסונית נגדו בגילים שונים 

טרם הובררה.
מונסונגו  אלון  פרופ' 
והמכון  גוריון  בן  מאוניברסיטת 
הביווטכנולוגי בנגב, החוקר את 
במערכת  המתרחשים  השינויים 

בק כי  אומר  הגיל,  עם  והחיסון 
רב ילדים המערכת גמישה מאוד, 
והיא לומדת ביעילות כיצד לזהות 
ולנטרל זיהומים חדשים. "אנחנו 

ויודעים שמערכת החיסון המול
דת של ילדים יעילה יותר מזו של 
מתבגרים ומבוגרים", הוא אומר. 
"השינוי ההורמונלי שמתחיל עם 
גיל ההתבגרות מביא, בין היתר, 
החוקר  מוסיף  התימוס״,  לניוון 
בהזכירו את האיבר האחראי בין 

והיתר לייצור לימפוציטים )כדו
T, המשמו  ריות דם לבנות( מסוג

שים במערכת החיסונית של הגוף. 
ולדבריו, תהליך זה ״מחליש בהדר
וגה את התגובה של מערכת החי

סון לפתוגנים. כל מערך התגובה 
והחיסונית של הגוף משתנה. השי

נויים מתחילים בגיל העשרה, אבל 

רואים אותם באופן מובהק יותר 
בגיל מאוחר בהרבה".

השערה שנייה שליניאל מעלה 
היא שכדי שהווירוס יפגע קשות 

ובגוף, הוא צריך להצליח להתר
בות בתוכו במידה מספקת בשביל 
ליצור עומס ויראלי על המערכת 

וכולה. דוגמה לנזקים שעומס וירא
ולי כזה גורם, כפי שמסבירה לי
וניאל, היא התחלואה הגבוהה ושי

עור התמותה הניכר בקרב צוותים 
ורפואיים המטפלים בחולי קורו

נה. "הם נחשפים לכמות עצומה 
של וירוסים". אצל ילדים, אומרת 

וליניאל, ייתכנו צווארי בקבוק שי
וגבילו את קצב ההתרבות של הנ

גיף בתוך הגוף.
וכ הבקבוק הראשון,  וצוואר 
ונראה החשוב ביותר, הוא הקול

טנים שהנגיף משתמש בהם כדי 

ולחדור לתאים ואחרי כן להתר
בות. ההיווצרות של קולטנים אלו, 
להיות  יכולה   ,ACE2 שנקראים 
הורמוני  של  מנוכחות  מושפעת 

והמין, שמופיעים עם גיל ההתבג
ורות. בלעדיהם, שיעור נמוך בה

רבה של קולטנים מתבטא על פני 
והתאים, ובמצב כזה לנגיף יש הר

בה פחות אפשרויות לחדור לתא.

שני,  אפשרי  בקבוק  צוואר 
אומרת החוקרת מהאוניברסיטה 

והעברית, הוא הממברנה — כלו
החיצוני של התאים  מר הקרום 
היכולת של הממברנה  בריאות. 

ו"לבלוע" את הנגיפים עשויה לה
ושתנות עם גיל ההתבגרות, מסבי
ורה החוקרת. צוואר בקבוק שלי

שי שליניאל מציינת הוא הנוכחות 
ושל חלבונים מסוימים בתאים. חל
ובונים אלו מיועדים לחיתוך חלבו
ונים אחרים והם שלב הכרחי בתה

בתוך  הנגיף  של  התרבותו  ליך 
להיות  עשויים  הם  גם  התאים. 
מושפעים מהורמוני המין. "אולם 

וכל הגורמים הללו הם בגדר הש
וערות שצריך לבחון בכלים מד

עיים", מדגישה ליניאל, ומוסיפה 
וכי שלילתן או אישושן של ההש

ערות חשובים מאין כמוהם.

הדרך ההפוכה
בשאלת  לעסוק  נוספת  דרך 
פגעי  בפני  ילדים  עמידותם של 
מדוע  להבין  לנסות  היא  הנגיף 

שיעור  כך  עולה,  שהגיל  ככל 
החולים קשה והמתים מהמחלה 

ומטפס. בסופו של דבר, מה שגו
רם למוות מקובידו19 הוא הנזק 
שנגרם לריאות בעת המחלה. נזק 
זה בא לידי ביטוי בפגיעה ישירה 
של הנגיף שמתרבה בתאי אפיתל 
של מערכת הנשימה, והן בעקבות 

והתפתחות תגובה חיסונית המובי
לה לתהליכים דלקתיים, שבתורם 

פוגעים בתפקוד הריאתי.
כפי שמציינת שריד, המומחית 
למחלות נגיפיות מבר אילן, אצל 
האנטיו התגובה  מהחולים  חלק 
ונגיפית המולדת, בשילוב עם הז

רועות השונות של מערכת החיסון 
הנרכשת, יוצרת תגובה דלקתית 
זו מביאה  בריאות. תגובה  קשה 
בתורה לידי התפתחות תסמונת 
 ,)ARDS( מצוקת הנשימה החדה
קשיי נשימה ולבסוף מוות. על זה 

הפי השינויים  את  להוסיף  ויש 
במערכת  זיולוגיים שמתרחשים 

והנשימה עם העלייה בגיל: ירי
דה בגמישות הריאות, הקשחה של 
חלל הנשימה, צמצום שטח הפנים 

ושל הנאדיות והחלשות שרירי הס
רעפת, המכבידים על ההתמודדות 

עם מצוקה נשימתית.
ומחקר שפרסם מונסונגו, החו

קר מאוניברסיטת בן גוריון, בשנה 
ושעברה, הראה כיצד שיעור הלי

מפוציטים הפגומים — בהם תאים 
והמחלישים את המערכת החיסו

נית ותאים גורמי דלקת — עולה 
בהדרגה עם הגיל. העלייה בשיעור 
התאים הפגומים, והירידה במספר 

והתאים החדשים שנוצרים בתי
מוס, מסביר מונסונגו, מביאה לידי 

ומצב שבו בני אדם  בגיל מבוגר נו
טים לסבול יותר מדלקות כרוניות 

ו— וכשמוסיפים על כך את התגו
בה הדלקתית המתפתחת בתגובה 

ועל נוכחות הנגיף, התוצאה יכו
לה להיות הרסנית. בשונה מכך, 

ואצל ילדים התימוס בשיא פעילו
תו, ולכן אוכלוסיית הלימפוציטים 
תקינה, לומדת, ובעלת פוטנציאל 
להתמודדות טובה עם פתוגנים — 
ומכאן שבדרך כלל לא מתפתחת 

תגובה דלקתית מסוכנת.
מונסונגו מספר עוד כי גורמים 

ושונים יכולים להשפיע על הפרו
פיל הספציפי של מערכת החיסון 

ואצל כל אדם ואדם — וכי השו
ונות הולכת וגוברת עם הגיל. "המ

שמעות היא שבתוך האוכלוסייה 
יש אנשים שחשופים מאוד וכאלה 
שחשופים פחות למגוון רחב של 

ומחלות זיהומיות ואחרות. החד
שות הטובות הן שאנחנו יכולים 

ולמדוד את דרגת הנזק שנגרם למ
ערכת החיסון עם הגיל, ולזהות מי 
נמצא בסיכון גבוה יותר", אומר 

מונסונגו.

להרגיש צעירים
והפוטנציאל שיש בהבנת הק

הפגיעה  לחומרת  הגיל  בין  שר 
של המחלה אינו מסתכם בזיהוי 
מטופלים בסיכון גבוה, אלא ייתכן 

ושיהיו לו גם השלכות בפיתוח טי
פולים להתמודדות עם נזקי הנגיף. 
מחקר שנערך בבית החולים יואן 
בבייג'ין והתפרסם בסוף פברואר, 
שהתגובה  ההבנה  על  התבסס 

האלימה של המערכת החיסונית 
היא שגורמת לסיבוכים ולמוות.

מבית  סטמבלר  איליה  ד"ר 
והחולים הגריאטרי שמואל הרו
החוק מצוות  חלק  שהיה  ופא, 
ורים הבינלאומי שהשתתף במח

קר, לצד חוקרי האקדמיה למדעי 
והרפואה של סין, מסביר כי במ

חקר נבדק טיפול חדשני בשבעה 
חולי קובידו19 במצב קשה. בגופם 
של שבעת החולים הושתלו תאי 
גזע שמופקים ממח העצם. מטרת 
הטיפול היתה שתאי הגזע יעזרו 
למערכת החיסון לחזור לאיזון — 

ולהתנהג כפי שמערכת חיסון מת
נהגת בבני אדם צעירים בהרבה.
ו"הטיפול עבד. כך שבעת החו
ולים התאוששו, בעוד שמבין שלו

שת החולים שבקבוצת הביקורת 
ואחד מת, מצבו של השני הידר

דר והשלישי נשאר במצב קשה", 
מספר סטמבלר. לדבריו, בשלב זה 

ועובדים על ניסוי רחב יותר לבדי
120 חוו  קת יעילות הטיפול עם

לים, כדי לקבל תוצאות מבוססות 
כי  עוד  מוסיף  הוא  סטטיסטית. 

ומלבד הטיפול התומך לחולים במ
גפה החדשה, זו דוגמה לאופן שבו 

וטיפול בתאי גזע יכול לסייע לה
וצעיר את המערכת החיסונית ול
סייע להתמודד עם מגוון מחלות.
וכמו כן, בעקבות הצלחת המ
וחקר בבייג'ין, כמה חברות ברח

בי העולם מקדמות מחקרי המשך 
והמתבססים על טכנולוגיות שו

נות להפקת תאי גזע ,כדי להציע 
וטיפולים מצילי חיים לחולי קו

בידו19 במצב קשה. אחת מאותן 
חברות היא פלוריסטם החיפאית. 
החברה חתמה על הסכם שיתוף 

ופעולה עם בית החולים האוניב
ורסיטאי שאריטה בברלין, לבחי
ונת השימוש בתאים שהיא מפי

קה על חולי קורונה במצב קשה — 
כדי למנוע את ההידרדרות שלהם.
ינאי,  יקי  מנכ"ל פלוריסטם, 
מסביר כי החברה מפיקה תאים 
משליות של נשים, שתרמו אותן 
היתרונות  אחד  הלידה.  לאחר 

ובתאי שליה הוא שאין צורך לה
תאים את התאים לפרופיל הגנטי 
של כל מטופל. התאים הצעירים 
שהם מתכננים להזריק לחולים, 

ומסביר ינאי, יודעים להפריש חל
בונים אנטיודלקתיים ולתקשר עם 
מערכת החיסון של החולים, וכך 

ולסייע לה לשמור על איזון ולמ
ARDS שמוביו  נוע התפתחות של

לה לעתים קרובות למוות.
עובדת  החברה  ינאי,  לדברי 

ועל מחקרים שונים עם בית החו
לים האוניברסיטאי הגרמני, ואם 

הרגו האישורים  כלל  ויתקבלו 
לטפל  יכולת  לה  יש  לטוריים, 
במאות חולים בברלין. עוד הוסיף 

ומנכ"ל החברה כי מכיוון שהטי
ופול שלהם נבדק עד היום במח

לות שונות, יהיה אפשר לדלג על 
ושלבי הניסויים בבעלי חיים וב

דיקות הבטיחות, ולעבור ישירות 
של "המטרה  היעילות.  ולניסוי 

נו היא לטפל בחולים עם בעיות 
הידרדרות  למנוע  כדי  נשימה 
שמחייב  האקוטי,  לשלב  והגעה 

מס הנשמה",  במכונות  ושימוש 
ביר ינאי.

פיצוח מנגנון הפעולה של הנגיף בגופם של צעירים עשוי לספק מפתח להצלת קשישים — הנפגעים המרכזיים מהמחלה

 ילדים כמעט לא נפגעים מנגיף הקורונה, 
והסיבה לכך עשויה להציל מבוגרים רבים

חוקרים בסין השתילו 
תאי גזע בשבעה חולים 

קשים כדי לאזן את 
מערכת החיסון שלהם

מערכת חיסון גמישה
מערכת החיסון של ילדים 

מותאמת יותר להתמודדות 
עם איומים חדשים

מיעוט תאים פגומים
לילדים שיעור נמוך של תאי 

מערכת חיסון פגומים, 
שגורמים לתמותה מהמחלה

פחות קולטנים בתאים
ריכוז הקולטנים שדרכם 

נקשר הנגיף לתאים בגוף 
גדל בגיל ההתבגרות

עמידות תאי הריאות
הנטייה של קרום תאי 

הריאות "לבלוע" את הנגיף 
גדלה בגיל ההתבגרות

השערות החוקרים: מדוע ילדים עמידים לפגעי הנגיף?

שינוי בנוכחות חלבונים
הורמוני המין משפיעים על 

נוכחות חלבונים בתאים 
החיוניים להתרבות הנגיף
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