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 לש! הוא מדע* בעל ש! באר& ובעול! 
! מדעי הצמח והחקלאות.  באחרונה 
רס! בתקשורת בעקבות מחקר שער6 5 
מצא שתוספת ויאגרה בריכוז מסוי! 
כה בשבוע את חיי הורדי! 
פורני! באגרטל. ממצא זה הוא חלק 
קר ב* חמש שני! שער6 פרופ' לש! על 
ולה קטנה, גז חד תחמוצת החנק* 
. בשנת 1990 הוכיחה אסתר הרמתי 
יברסיטת בר5איל* בעבודת המאסטר 
 בהדרכת פרופ' לש!, שהצמח מפריש 
* טבעי NO, וחומר זה פועל כנוגד 
*. האתיל* הוא הורמו* צמחי חשוב 
! בי* השאר להבשלת פירות וירקות. 
א זה הוא בגדר חידוש עולמי, והתברר 
קולה זו מאריכה את חיי המד= של 

ת 15 מיני ירקות ופירות שנבדקו. 
גלית הNO 5 בצמחי! היא ההישג שלי 
! מבחינה מדעית", מספר פרופ' לש!. 
 הויאגרה עלה במוחו תו6 כדי קריאת 
 מדעי המסביר כיצד פועלת התרופה 
רסמת. הNO 5 היא המולקולה 
ראית לפעולת הויאגרה, וכא* נפרצה 
 למחקר על השפעת הויאגרה על אור6 
הצמחי!. "תגלית השפעת הויאגרה על 
 חיי המד= של הצמחי! פורסמה 
צעי התקשורת ונודעה למיליו* וחצי 

בכל העול!", אומר פרופ' לש!. 
 הNO 5 התגלה לפני מאה וחמישי! 
 והוגדר כמזה! סביבתי. זהו אחד 
י! המשתחררי! כתוצאה משריפת 
 ובריכוזי! גבוהי! הוא נחשב מסרט* 
! לניוו* יערות. במחקר שנער6 לפני 12 
 NO 5בבעלי חיי! ובבני אד! נמצא שה
וזי! נמוכי! מעודד את מערכת 
י!, וא= פועל לטובה על הזיכרו* 
ח ארו6, מחקר זה זכה בפרס נובל. 
דו הרגולטורי של חד תחמוצת החנק* 
י חיי! הוא מ* הנושאי! ה"חמי!" 
קרי! כיו!, ופרופ' לש! היה בי* 

הראשוני! שעמדו על תפקידו ההתפתחותי 
בצמחי!. בנוס= לכ6 עוזר חומר זה לטיפול 
באסטמה, באמצעות בלו* ומסיכה, כאשר 
הNO 5 המונש! הוא בריכוז של 80 חלקי! 

למיליו*. 
ניסיונותיו של פרופ' לש! להחיל את 
השימוש בNO 5  באחסו* תוצרת חקלאית 
נתקלו בקשיי! בגלל הגדרת החומר 
כמסוכ*. "גדולי הביולוגי! ומדעני איכות 
הסביבה קבעו תק* מחמיר והתירו שימוש ב 
NO 5 רק עד ריכוז של 25 חלקי! למיליו*, 
אול! בטיפול שפיתחנו אנו נותני! 
לצמחי! NO בריכוז הנמו6 פי חמישה עד 

  NO5פי חמישי!. משנת 1947 כלול ה
ברשימת הגזי! הסביבתיי! המזהמי!, 
ולכ* כרגע נטוש ויכוח סביב הזכות 
להשתמש בNO 5 בצמחי!. אינני איש 
מחקר יישומי, א6 המחקר שאנו עובדי! 
עליו נעשה בשיתו= ע! חוקר אוסטרלי 
שהוא בעל גישה יישומית והוא עצמו מנהל 
מחלקת תעשיית מזו* באוניברסיטת ניו–

קאסל באוסטרליה. אני מקווה שבסופו של 
דבר נצליח לקטו= את הפירות של תגליתנו, 
לרווחת הצרכני! והיצואני! של התוצרת 

החקלאית". 

פרופ' לש! הוא איש אשכולות, ולצד 
מאמרי! וספרי! מדעיי! פרס! ג! חומר 
ספרותי. הוא התבר6 ג! בכשרו* ציור (ראה 
שער הגיליו*, ואיור מס' 2) וכתיבתו משלבת 
בי* ביולוגיה ואמנות. רבי! מופתעי! 
לשמוע, כי הוא בעל תואר שני באמנות 
וסיי! את לימודי האמנות בהצטיינות 

יתרה.  
ש: כיצד משתלבות ביולוגיה ואמנות? 

ת: כשאני חושב על בעיה בביולוגיה, אני 
רואה את הדברי! בראיה תלת ממדית, 
ומקפיד לצייר ביד את כל התהליכי! 
הביולוגיי! שאות! אני מלמד. ג! כאשר 
אני מתכונ* להרצאות אני נעזר בחוש 
האמנותי שלי, ולעתי! סטודנטי! מגיעי! 
להרצאותיי לראות כיצד אני מציג את 
המחקר, ופחות מתענייני! במחקר עצמו... 
נושא עבודת המאסטר שלי  באמנות היה: 
הא! יש בסיס מדעי ופיזי הקושר בי* 
סימבוליז! של צבע באמנות לערכי! 
פיזיקליי! ביולוגיי! מוחלטי!? לדוגמה – 
הא! נכונה ההנחה הרווחת שצבע אדו! 
מביע רוגז, כלומר: הא! נכו* שצבע אדו! 
הוא בעל עוצמה רבה יותר מבחינה 
פיזיקלית מצבעי! אחרי!? לפי ממצאי, 
הדבר אינו נכו*, ומבחינה פיזיקלית לצבע 

כחול עוצמה רבה יותר מצבעי! אחרי!.  
יעקב לש! נשוי לחסיה, יועצת חינוכית 
בגימלאות, אב לשבעה וסב לנכדי! ונכדות 
רבי!. אול! א! חשבת! שע! פרישתו 
לגימלאות מתכונ* פרופ' לש! לנוח על זרי 
הדפנה בביתו, הנכ! טועי!. כעת מתכנו 
פרופ' לש! את לימודיו לתואר PhD. נוס=, 

במדעי המוח, שבמסגרתו ינסה לבדוק את 
הקשר בי* תפקוד המוח ליכולת ללמוד 
דקדוק, תו6 שימת דגש על קבוצת השפות 
המערב גרמניות (אנגלית, גרמנית, הולנדית, 
יידיש ואפריקנס). מלבד זה הוא ממשי6 
במחקרו על חד תחמוצת החנק*  ויישומו 
בפרחי! קטופי! ליצוא. מחקר זה מתנהל 
בשיתו= ע! האוניברסיטה האוסטרלית וע! 
אחת החברות הגדולות לשיווק בי*5לאומי 

של פרחי!.  
ש: הא! עליית6 לאר& מדרו!5אפריקה 
שנתיי! אחרי קו! המדינה היתה מטעמי! 

ציוניי!? הא! משפחת6 היתה ציונית? 
ת: כ*, הייתי חבר בתנועת "בני5עקיבא", 
אול! למרות שההורי! היו ציוניי! עליתי 
לבד והצטרפתי לקיבו& כפר דרו!. את 
אשתי, חסיה, הכרתי באר&. היא ילידת 

האר&, דור חמישי בעיר העתיקה בירושלי!.  

ש: לבר5איל* הגעת לפני למעלה משלושי! 
שנה. מה תוכל לספר על ההתחלה? 

ת: ההתחלה היתה קשה, לא רק לי אלא 
לאוניברסיטה כולה. אז לא היתה הכרה 
באוניברסיטה שלנו בתחו! המדעי! 
המדויקי!, והמועצה להשכלה גבוהה לא 
הסכימה להכיר בנו כמחלקה. לא היה כס= 
למחקר: כשאני התחלתי קיבלתי חדר 
קטנט* ללא תנאי! מתאימי! למחקר, 
והיינו שבעה או שמונה חוקרי! בצרי= 
אחד. בנוס= לזה היתה, ועדיי* קיימת, 
לדעתי, אפליה לרעה של בר5איל* במוסדות 
מסוימי!. כיהנתי בכמה וועדות של משרד 
החקלאות, הצעה שהוגשה על ידי הפקולטה 
לחקלאות התקבלה, לעומת זאת כאשר 
הוגשה הצעה כמעט זהה על ידי בר5איל*, 
מיד דרשו בוועדה חוות דעת נוספות. גישה 
זו גרמה לי לא אחת להגיב בזע! ובמחאה. 
אול! אט אט המחלקה התפתחה, והצלחנו 
לגייס יותר ויותר כספי! ולפלס את דרכנו 
להכרה בעשייה שלנו. הבדל נוס= בי* "אז" 

ל"עתה",   שהיינו הרבה יותר צעירי!… 

ש: הא! המעבר ל"בר5איל*" אחרי עשר 
שנות עבודת6 במינהל המחקר החקלאי 
הוכיח את עצמו מבחינה מדעית ומחקרית? 
ת: עד היו! חסרי! לי גידולי השדה 
והצדדי! המעשיי! יותר שהיו קיימי! 
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במכו* וולקני. אני ג! הייתי קיבוצניק וכל 
ההיבט החקלאי חשוב לי. מבחינה מדעית 
ומחקרית, עדיפה בעיניי "בר5איל*" על מכו* 
וולקני, שכ* בתור איש אקדמי חופש 
הפעולה שלי כא* נרחב בהרבה. המחקר 
האוניברסיטאי הוא אקדמי ותאורטי יותר, 
ואילו מכו* וולקני משלב ומתוו6 בי* 
המחקר והתאוריה ובי* המעשה החקלאי.  

ש: מניסיונ6, מהו יחודה של הפקולטה 
בבר5איל*, לעומת אוניברסיטאות אחרות? 

ת: אנו פקולטה קטנה יחסית וכל אחד 
מכיר את האחרי!. כאשר אני זקוק לעזרת 
ביוכימאי או מיקרוביולוג אני בי* מכרי!, 
בעוד שבאוניברסיטה העברית למשל, 
המעבדות השונות מרוחקות ולא כל 
האנשי! מכירי! זה את זה. אני עוסק 
בבוטניקה טהורה וא! יש לי בעיה בפיזיקה 
או בכימיה אני מרגיש קרוב מספיק כדי 
לפנות לחוקרי! מתחומי! אחרי!, בשל 
הקירבה הפיסית והחברתית בי* האנשי!. 
ע! זאת יש לציי* כי  שיתו= הפעולה בי* 
חוקרי! ממוסדות שוני! באר& הוא מצוי*. 
למשל, כתושב ותיק ברחובות אני מסתייע 
באנשי הפקולטה לחקלאות ומכו* ווייצמ*. 

ש: מה* אבני הדר6 המדעיות של6 
בעבודת6 רבת השני! במחקר? 

ת: בנוס= לתגלית על חד תחמוצת החנק* 
אציי* עוד שלוש תרומות חשובות שתרמתי 
כאשר עבדתי במכו* וולקני במחלקה 

לזרעי! וגידולי שדה.  
1. הנחת יסוד מדעי5חקלאי לריבוי שתילי 
תות5שדה והכנת! לשתילה בטכניקה 
מסוימת. זהו ענ= יצוא שהתפתח מאוד 
באר& וכיו! הוא בגדר תעשייה של 

ממש.  
2. גידול זרעי כרובית ליצוא. הייתי שות= 
למאמ& לשכנע חברות אנגליות לחתו! 
ע! חברת "הזרע" הסכמי! על גידול 
זרעי הכרובית שלה* באר&, בגלל בעיה 
מסוימת בגידול הזרעי! באנגליה. חוזה 
זה קיי! עד היו! ומהווה בסיס ליצוא 

ישראלי לחו"ל. 

3. בעבודת המאסטר שלי, שקיבלתי עליה 
ציו* "מעולה" בפקולטה לחקלאות 
ברחובות, פתרתי בעיה סבוכה מאוד 
בגידול גזר. בגידול זה יש בעיה ע! 
ריסוס עשבי בר  בחומר הדברה שאחד 
ממרכיביו הוא נפט, ואחרי הריסוס 
שרידי נפט דבקי! בגזר עצמו. בעבודתי 
בדקתי את סיבת הימצאות שרידי 
הנפט, ואפיינתי את הרכב החומר 
המזה!. וכ* מצאתי את ההרכב 
האופטימלי לריסוס הגזר, ומשתמשי! 

בו עד היו!. 

ש: בעקבות הניסיו* הרב שצברת ובעקבות 
ההתפתחות המדהימה בביולוגיה 
ובביוטכנולוגיה, מה צריכי! להיות לדעת6 

הדגשי! בפעולות הפקולטה? 
ת: התחו! החשוב ביותר שצריכי! להדגיש 
בעיד* שלנו הוא תחו! הזיהו! הסביבתי 
באד! ובצמחי!. זוהי בעיה גלובלית, אול! 

באר& היא מגיעה לממדי קטסטרופה
שאריות הריסוסי! בגידולי! מסוכנו
מאד, והתק* באר& גבוה לעומת התק
בהולנד. תות5שדה, לדוגמא, לא אוכלי
במשפחתנו מכיו* שהוא מרוסס בחומרי
מסרטני!. שוטר שמכוו* את התנוע
בצומת גהה המזוה!, מתחייב בנפשו
זיהו! האוויר הול6 ומתגבר וחייבי
להילח! בו באמצעי! מחקריי!, מדעיי

ומעשיי!.  
בתחו! ההנדסה הגנטית במחלקה אנ
בדעת מיעוט. לדעתי, מפני! יותר מד
משאבי! לתחו! זה. מחלקות שלמו
באוניברסיטה עובדות על הנדסה גנטית
אמנ! מדובר בשיטות נהדרות ואול
החוקרי! "עובדי! על ריק" מכיוו* שנית
לייצא תוצרת הנדסה גנטית רק לארה"ב
יצוא ירקות ופירות לארה"ב מהווה רק כ
5% מהיצוא שלנו כי ש! ה! אינ! צריכי
כלל לתוצרת החקלאית שלנו, והוצאו
המשלוח עצומות. 85% מהיצוא שלנו לחו"
מגיע לאירופה, ש! חל איסור על תוצר
מהונדסת, איסור שלדעתי לא יתבט
במהרה. חברי המלומדי! אינ! מסכימי
איתי, אול!  ה! יגיעו להכרה זו בעתיד. ע
א= מאמצי השיווק באר&, אי* אפילו ז
אחד שמשווק לצרכ* ומקורו בהנדס
גנטית. כספי!, מאמצי מחקר וחוקרי
מעולי! מופני! לתחו! ההנדסה הגנטית
בעוד שתחומי! רבי! בנושאי מחלו
צמחי! ובני אד! משוועי! למשאבי! אלה
לדעתי, יש בכ6 משו! בזבוז והחטא

המטרה מבחינה כלכלית וציונית.  

   תחו! חשוב נוס=, המוזנח לדעתי
הוא הארכת חיי מד= של תוצרת חקלאית
ובכלל, אסור להזניח את המחק
הפיזיולוגי והביוכימי בצמחי!. התקציבי
בתחו! זה לעומת התקציבי! בתחו
הביו5טכנולוגיה ה! מזעריי! וחבל שכ6
מכיוו* שתחו! זה מכניס הו* עצו! למדינ
 ! בטווח העכשווי ובוודאי בטווח הרחוק. 

õîðééèù äøôåò :äðéàø

 ,íéî éòáöá ,åæ äðåîú :2 'ñî øåéà
 øùåëå ïéãòä åìåçëî úà úðééôàî
 .øééöë íùì á÷òé ìù úåððåáúää

ברכות לפרופ' מרדכי כסלו לחתונת הב* " לדר' רונית שריד להולדת הבת " לפרופ' יאיר אחיטוב להולדת  הנכד "
לליל4 וייסבלט לאירוסיה " לאבריל גולדריי4 להולדת הנכדות " לפרופ' שלמה ויהודית גרוסמ1 להולדת הנכד " לפרופ'

נחמה ונחמ1 גרבר לנישואי בנ!  דוד " לד"ר ידידה שרעבי להולדת הנכד " לנילי זרחי1, לרגל הענקת פרס החיילת

המצטיינת לבתה מור1, בלשכת נשיא המדינה " לחנה ב1 פורת לנשואי הבת חגית ולבת המצוה של הבת טל  " לד"ר יוס7

ועופרה רוטמ1 לנשואי בת! ד"ר חנה בוגרת הפקולטה לחיי8 " לפרופ' אשר וברכה שיננברג לנשואי הבת יעל ליוסי " לנילי

זרחי1 לבר5מצוה של הב*, ניר " לפרופ' ישעיהו ותמר ניצ1 לנשואי הבת " להלנה ויוסי אייל להולדת הנכדה דניאל "

לפרופ' אשר וברכה שיינברג להולדת הנכד " לאיריס רודל לנישואיה לאיתיאל שינדלר " לרבקה ויחיאל לנדמ1 לנשואי בנ!
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ושרה אברהמי לנישואי בנ! יאיר ע! רותי " למינה ומרדכי מרמורשטיי1 לנשואי הב* נע8 " לדוד לוי להולדת הבת 



 
 
 
 
 

פקולטה הראשו$  בחודש סיוו$ תש"ס 
את היותה של המחלקה למדעי החיי1 
איל$ לפקולטה והוקדש לזכרו של 

 יהודה לוי.   
חוקר מבריק זה היה ראש המחלקה 
ותו במחקר ובמינהל תרמו תרומה 
ה להקניית מעמד של פקולטה 
לקה למדעי החיי1. פטירתו הינה 
ה גדולה לאוניברסיטת בר7איל$, 
לטה ולחבריו" – אמר פרופ' יוס: 
נברגר, דיק$ הפקולטה בדבריו בטקס  
ד במרכזו של יו1 מיוחד זה. במעמד 
 האוניברסיטה, חוקרי1 במדעי 
1 מהפקולטות ברחבי האר;, בני 
חה, רעי1 וידידי1 , נישאו דברי1 לזכר 

 לוי ומפעליו.  
ב הקמפוס, הרב שלמה שפר זכר את 
 לוי כמי שקיי1 את צו פרקי אבות 
 והעמידו תלמידי1 הרבה", ואכ$, 
 לוי פעל לקליטת תלמידי1 והעמדת 

חוקרי1, תו> שימת דגש על האיכות 
והמצויינות שלה1 ושל מחקריה1.  בדבריו 
הנרגשי1 שרטט מאיר לוי, בנו של פרופ' 
יהודה לוי ז"ל, קווי1 לדמות אביו וציי$ ג1 
את מחקריו במודלי1 מתמטיי1 בצמחי1. 
ד"ר אביד$ נוימ$, העוסק ג1 הוא בביולוגיה 
חישובית הדגיש את עשייתו של פרופ' לוי 
לקידו1 הביולוגיה המתמטית, והרצאתו 

של ד"ר ידידיה גפני ממכו$ וולקני בנושא  
"המהפכה הירוקה השניה7הנדסה גנטית 
לקראת חקלאות אחרת" – היתה ביטוי של 

הוקרה לפרופ' לוי ולמחקריו. 
להנצחת מפעליו של ד"ר לוי ולעידוד 
דור העתיד של חוקרי1, הוקמה קר$ 
מיוחדת, בראשותו של פרופ' יגאל כה$, חת$ 
פרס ישראל בחקלאות, שתעניק פרס 
לעבודת מחקר מצטיינת בתחו1 מחלות 
צמחי1. הועדה מצאה את החוקרת גב' יעל 
רקח מ$ הפקולטה לחקלאות ברחובות, 
ראויה לפרס זה על עבודתה "אפידמיולוגיה 

של מחלות פוזריו1 הכתר של עגבנייה 
ובזיל: מודלי1 של התנהגות מונוציקלית 

ופוליציקלית". 
ביו1 מיוחד זה התקיימה תערוכת 
עבודות מדעיות של קבוצות מחקר 
בפקולטה,   ביוזמת1 של פרופ' שמואל 
זלצברג ז"ל וד"ר תמר טננבאו1 תיבדל"א. 
הוצגו בה פוסטרי1 מדעיי1 פרי עמל1 של 
כל החוקרי1 בפקולטה. חוברת ובה תקצירי 
העבודות המוצגות הוכנה במיוחד לכבוד 
הארוע, והיא ביטוי נאמ$ למחקר הפורה 
המתקיי1 בפקולטה, ונושא בחובו ברכה 

 ! וכבוד למוסד כולו. 

  ïéçøæ éìéð :çååéã

 ïåùàøä äèìå÷ôä íåé ïåùàøä äèìå÷ôä íåé ïåùàøä äèìå÷ôä íåé ïåùàøä äèìå÷ôä íåé
ì"æ éåì äãåäé 'ôåøô ìù åøëæìì"æ éåì äãåäé 'ôåøô ìù åøëæìì"æ éåì äãåäé 'ôåøô ìù åøëæìì"æ éåì äãåäé 'ôåøô ìù åøëæì

äèìå÷ôá ø÷çîä éîåçú úà íéâéöî íéðåìáä éòáö :íéòãîä íéøèñåôá äéôö

 ç÷ø ìòéì ñøôä úà ÷éðòî ïäë 'ôåøô

 åðéîéî .äèéñøáéðåàá åëøã úìéçúá ì"æ éåì .é 'ôåøô
 íñøëî åãéáå äèìå÷ôä ï÷éã ,øâøáðééèù .é 'ôåøô
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בפקולטה למדעי החיי) פועלות למעלה 
מארבעי) קבוצות מחקר.  מספר נכבד זה 
יוצר מצב שבו אי6 קבוצת מחקר אחת 
מכירה את נושאי העבודה של קבוצה 
אחרת. כדי למלא חסר זה, ננסה לתאר בכל 
אחד מ6 העלוני)  "פרופיל של מעבדה". 
כתבות אלו יספקו אשנב הצצה לנעשה 
במעבדות השכני), ואולי א8 ישפרו במעט 

את הקשר בי6 הקבוצות.  

בגיליו, הראשו, נבקר במעבדתו של ד"ר 
אורי ניר.  

ד"ר אורי ניר הצטר3 למחלקה בשנת 1987 
כמלגאי אלו,, לאחר תקופה של פוסט 
דוקטורט בבית הספר לרפואה של 
האוניברסיטה של קליפורניה בס, 
פרנסיסקו, שהוא אחד ממרכזי המחקר 
החשובי: ביותר בעול:. את עבודת 
הדוקטורט ביצע במכו, ויצמ, בתחו: 
הביולוגיה המולקולרית. ד"ר ניר שירת 

אלו, שנגזרו מגידולי: באד:, ה: בני 
אלמוות בתרבית. מחקרנו התמקד בשני: 
האחרונות בחיפוש אחר גני: או חלבוני: 
האחראי: ליכולת של שורות תאי הסרט, 
במעבדה לחיות ולהתחלק בלי סו3. 
בשנתיי: האחרונות אנו חוקרי: אנזי: 
טירוזי, קינאזה המכונה FER, החיוני 

לגדילת תאי סרט, במעבדה. 

ש: כיצד גילית: את החלבו, ואת חשיבותו  
לגידול תאי הסרט,? 

ת: אנזימי: ממשפחת הטירוזי, קינאזה 

 על ידי זרחו, של 
את הגידול והחיות 
פוש אחר אנזימי: 
ר טירוזי, קינאזות 
 FER. חלבו, זה 
בגרעי, של תאי: 
 שהוא חיוני לש: 
חלוקה של שורות 
 מעבדה הצלחנו 
ה בשורות של תאי 
והתאי: הפסיקו 
ישנ, עדויות לכ;, 
סרו, FER כמעט 
 נית, היה להניח, 
 לחלוקת תאי: 
 חיוני ג: בתאי: 
 התברר, שעכבר 
ו פעיל הינו נורמלי 
;, שלאנזי: זה 
קא בתאי: שנטלו 
 להתחלק ולחיות 

פוי  סרט,? 
 רומזי:, שעיכוב 
עכב חלוקה וגידול 
ב לציי,, כמוב,, 
וססות על גידול 
בדה, ויהיה צור; 

לבדוק א: התופעה קיימת ג: 
בתאי: הסרטניי: בגו3 החי.   

 

 

ש: מה ידוע על מנגנו, פעולתו של האנזי:
הא: הוא  מתפקד באורח דומה בתאי

רגילי: ובתאי סרט,? 
ת: באיור מס' 1  מוצג נתיב ביוכימ
המבוקר על ידי החלבו,  FER. לפי ממצאינו
החלבו, מגרה את התא לחלוקה בתגוב

לאיתות חיצוני. בעקבות אות מסוי:
מופעל FER ומזרח, פקטור שעתוק בש
STAT3. עקב כ; נודד STAT3 לגרעי, וגור
לשעתוק גני: האחראי: לחלוקת תאי:
STAT3  חשוב ביותר לחלוקת התאי
וחיות:: זהו אונקוג, ידוע, כלומר ג
שפגיעה בו מחוללת סרט,, והפעלתו ש
STAT3 על ידי FER פוענחה על ידינו
.J. Biol. Chem ותתפרס: בקרוב בכתב העת
מתברר שלחלבו, זה שני אזורי: עיקריי:
אזור פעיל ואזור מבקר. האתר הפעי
מזרח, את מולקולת המטרה, למשל א
החלבו, STAT3, ואילו אזור הבקרה
הוא ה"זנב" הקרבוקסילי, אחראי להפעלת
של FER רק על ידי אות מתאי:. אנ
יודעי: כיו: שכאשר גור: הגידו
latelet Derived Growth Factor 
(PDGF) נקשר לקולט, על קרומי תאי
ומשרה תהלי; חלוקה, מתחברות שלוש ז
מולקולות FER באמצעות ה"זנב" ומפעילו

את זו בדר; שאינה ברורה לנו עדיי,. 

אחת השאלות שהעסיקה אותנו במחק
היתה, הא: בתאי סרט, הד:, שבה: נתי
ההפעלה על ידי PDGF איננו קיי:, יהי
ביטוי של FER, או שמא אי, לתאי: כאל
צור; באנזי: זה? סרקנו מספר סוגי: ש
FER  ,סרט, הד:, ובכול:  נמצא החלבו
גילינו, למרבה ההפתעה, כי בשורות תאי
1

כסג, ראש המחלקה ואחר כ; כראש 
המחלקה למדעי החיי:, וכיו: הוא אחראי 
על מסלול הביוטכנולוגיה לתואר שני 
בפקולטה. לאחרונה זכה במענק מחקר 
מטע: הקר, לחקר הסרט, בישראל, בנושא 
"לימוד מעורבות חלבו, ה> TMF בבקרת 
חלוקת תאי:",  ולמעבדתו ניסיו, מכובד 
בהשגת מענקי מחקר תחרותיי:. 
בשתי:>עשרה  השני: האחרונות השיגה 
מעבדתו סכו: כולל של כ – 750,000 $ 

מקרנות שונות. 

ד"ר אורי ניר: במעבדתי מתנהלי: 
פרוייקטי: אחדי:, ואנסה לתת תמונה 
כוללת ולא מפורטת מדיי בדבר המשמעות 
של אחדי: מהממצאי: שבידינו. אפשר 
להגדיר את מחקרי כעי, "מאבק מוחות" 
בינינו לבי, תאי סרט,. אנו מתענייני: 
במנגנוני: המבקרי: גידול וחיות של תאי 
יונקי: ובגורמי: להתרבות סרטנית של 
תאי:. רק מעטי: מתאי גופנו ממשיכי: 
להתחלק במש; כל חייה:.  לרוב התאי: 
בגופנו תוחלת חיי: מוגדרת, וה: 
מתחלקי: עד אשר ה: "מקבלי: החלטה" 
לעבור התמיינות ולהפסיק להתחלק, 
ובמועד מאוחר יותר – להזדק, ולמות. תאי 
הסרט, פרצו כלל זה, וה: מתחלקי: ללא 
הגבלה. כל גידול סרטני מתחיל מתא אחד 
שחלו בו שיבושי:. במקו: להמשי; את 
תכנית ההזדקנות או ההתמחות, "נתקע" 
התא וממשי; ומתחלק עד אי, סו3. בניגוד 
למחשבה המקובלת, תאי סרט, אינ: בני 
אלמוות, אלא השתבש בה: שיווי המשקל 
בי, קצב החלוקה לבי, קצב התמותה. דבר 
זה מביא לשגשוג של הגידול, ובשינוי איזו, 
זה טמו, פתח לריפוי.  מכיוו, שקשה לבצע 
מחקר בגידולי: המתפתחי: בגו3 האד: 
עצמו, התפתחה גישה מחקרית המבוססת 
על גידול תרביות של תאי: סרטניי:. תאי: 

מפעילי: חלבוני: שוני:
שיירי טירוזי,, ומבקרי: 
של התאי:. במסגרת חי
ממשפחה זו, בודדנו מספ
והתמקדנו באחד מה:,
מופיע בציטופלסמה  ו
נורמליי:,  א; אנו גילינו
שמירת החיות וכושר ה
תאי: סרטניי:. בתנאי
להפריע לביטוי חלבו, ז

סרט, מסוגי: שוני:, 
להתחלק. לעומת זאת 
שבתאי: הנורמליי:, ח
שאינו פוגע בגידול התא.
שא: אנזי: זה חיוני
סרטניי: בתרבית, הוא
הבריאי:. להפתעתנו

שאנזי: ה> FER שלו אינ
לחלוטי,. נראה, לפיכ
השפעה משמעותית דוו

על עצמ: את ה"אתגר"
בלי סו3.  

ש: הא: יש בכ; פתח לרי
ת: הממצאי: שבידינו
פעילות  ה> FER עשוי ל
של תאי סרט,.  חשו
שתוצאות המחקר מב
תרביות סרטניות במע



ה מיוצרת גרסה קטומה של החלבו,, 
סרה את ה"זנב" הקרבוכסילי. בדקנו 
ת במספר שורות של סרט, הד:, ובכול, 
צא FER  קטו:, בעוד בכל סוגי הסרט, 
חרי: נמצא החלבו, השל:. נראה 
כ;, שכאשר תאי: "רוצי:" להיות בני 
מוות, ה: "עושי: כל מאמ=" להשתמש 
 FER, וא: חסר בה: נתיב הפעלתו 
מצעות PGDF, ישתמשו בתכסיסי: 
י: כדי לייצר צורה של FER המשופעלת 

  PDGF ורח תמידי, ואינה תלויה בגירוי
פעלתה.  

 הא: ליכולת התא הסרטני להסתגל 
טא צורה קטומה של FER יש משמעות 

שית לריפוי הסרט,? 
אכ, ידוע שכאשר מנסי: לעכב אנזימי: 
שובי: להתפתחות הסרט, בגו3, מתברר 
תי:, שמצליחי: לעכב את הגידול 
ספר חודשי:, אול: אחר כ; הגידול 

שה עמיד  בפני המעכב, וג: 
רסיבי יותר. בתאי: הסרטניי:, 
נגנו, הבסיסי המפקח ומתק, 
לות גנטיות משתבש, ולעתי: 
תנה התא ברמה הגנטית ונעשה 
י: ובעייתי יותר. זוהי אחת 
עיות הקשות ביותר בפיתוח 
ופות המונעות חלוקת וגידול 
י: סרטניי:. עובדה זו הביאה 
תוח גישה חדשה לטיפול 
רט,, והיא "חנק הגידול": 
דולי: צריכי: אספקה תמידית 
 ד:, המזי, אות: ומספק לה: 
מי גידול, ומחקרי: רבי:  כיו: 

מקדי: בצמיחת כלי הד: הנחוצי: 
דול (אנגיוגנזה), והדרכי: לעכב אותה 

3 החולה.   
בסרט, הד:, כאמור, מצאנו שתאי: 
ר אינ: יכולי: להשתמש בגורמי גידול 
צוניי: דוגמת PDGF, מיצרי: FER אשר 

אינו תלוי לפעילותו ב> PDGF. כלומר, 
גילינו שתאי סרט, יכולי: להתגונ, ג: כנגד  
"חנק הגידול" ולייצר אנזימי: מעודדי 
גידול אשר אינ: תלויי: בגירוי הורמונלי 

חיצוני. 

ש: הא: זו בשורה פסימית? 
ת: אמנ: כ,, א; ציינו כא, רק חלבו, אחד 
מסוי:. ייתכ, שקיימי: אנזימי: נוספי: 
החשובי: לגידול: של תאי סרט, ונית, 
יהיה לפגוע בה: ביעילות. וסביר להניח, 
שכדי לייעל את הטיפול נצטר; לטפל 
באמצעות שילוב של חומרי: המונעי: 
צמיחת כלי ד: ביחד ע: תרופה המעכבת 

  . FER <אנזימי: כדוגמת ה

ש: הא: קיימת כיו: תרופה כזו? 
ת: עדיי, לא. אחת המטרות העומדות 

בפנינו היא פיתוח תרופה שתעכב את  
ה> FER. חמש קבוצות בעול: עובדות על 
כ;, ואנו בי, המובילות. לש: כ; אנו 

נוקטי: שתי גישות עיקריות: 
בגישה הראשונה, ננסה לפגוע בחיבור 
בי, שלוש מולקולות FER, הנעשה באמצעות 
מוטיבי: חלבוניי: באזור הבקרה של 
החלבו,. א: נפריע לאזור זה, מולקולות ה> 
FER לא תתחברנה ולא תפעלנה זו את זו. 
בשיתו3 ע: ד"ר ג'ררדו ביק מהמחלקה 
לכימיה בנינו חלבוני: קטני:, המסוגלי: 
להיצמד למוטיבי: אלו ולפגוע בפעילות:.  
א: החלבו, האמור אכ, יעכב את פעולת ה> 
FER, ננסה לפתח מולקולה קטנה יותר 
שתפעל בצורה דומה.  אנו רוצי: לפתח 
מעכב קט, ויעיל, שיהווה תרופה משלימה 
לטיפול הרפואי המקובל. הגישה השנייה 
מיועדת לטיפול בגידולי: המייצרי: את ה> 
FER הקטו:.  כא, אנו מפתחי: מעכב, 
הנקשר לאתר הפעיל של האנזי:.  אנו 
סורקי: מספר מולקולות הידועות ביכולת, 
לעכב טירוזי, קינאזות, בשיתו3 ע: ד"ר דוד 
אביעזר, המנהל כיו: חברה ביוטכנולוגית 
ומרכז את המגמה הביוטכנולוגית כא, 

בפקולטה.  

ש: הא: הפקולטה שלנו מסוגלת לעמוד 
בחזית המחקר הביוטכנולוגי? 

ת: לדעתי, הפקולטה התפתחה מאוד. 
כשהגעתי, תחו: הביולוגיה המולקולרית 
היה אצלנו בחיתוליו, ובעשר השני: 
האחרונות הצטרפו מדעני: מצטייני: 

בתחו: זה והעניקו לנושא תנופה של ממש. 
בתחו: הביוטכנולוגיה פתחנו מספר 
מסלולי: ייחודיי:, וביניה: מסלול תואר 
שני המשות3 לפקולטה שלנו ולתעשייה 

הביוטכנולוגית.  
חלק גדול מהמחקר במעבדה של אורי 
נעשה בשיתו3 ע: בתי חולי:, בעיקר ע: 
פרופ' משה מטלמ,, ראש המחלקה הפנימית 
בבית חולי: "השרו,", איתו נבדקי: 
גידולי: של חולי סרט, הד: לסוגיו, וע: 
פרופ' גדעו, רכבי, שהינו ראש המחלקה 
לאונקולוגית ילדי: בבית חולי: "שיבא" 
בתל השומר. בצוות המעבדה נמצאי: היו: 
ד"ר סלי שפונגי6, המסייעת לד"ר ניר 
בריכוז מגמת הביוטכנולוגיה בפקולטה, 
  FER <בנוס3 לתרומתה למחקר על חלבו, ה
הקטו:. במעבדה שלושה דוקטורנטי::  
 FER <קירה אורלובסקי, העובדת על ה
ותפקידו בתאי סרט,; שלומית  וילצ'ק, 
החוקרת את רגישות: של תאי סרט, 
לכימותרפיה; ומיכל טלר, החוקרת את 
תפקיד ה> FER בבקרה של גידול והתמיינות 
תאי:. תלמידי תואר שני במעבדה ה: ארז 
פרי, החוקר מעורבות TMF בבקרת 
התפתחות תאי: סומטיי: ותאי מי,, יוסי 
דגו6, הבוח, גני: הקשורי: לבקרת הגידול 
של תאי:, בהדרכה משותפת ע: פרופ' 
בנימי, שרדני, וחנה ברבי המאפיינת מצבי 
עקה המפעילי: את האנזי: FER. ד"ר 
ויקטוריה נוימ6, רופאה מבי"ח "השרו,", 
בוחנת את הקשר בי, האנזי: FER לסרט, 
הד:. חנה מלובני, הטכנאית המסורה של 
המעבדה, העובדת באוניברסיטה מזה 
כמעט שלושי: שנה, ומתוכ, כעשר שני: 
במעבדתו של ד"ר ניר, יצרה נוגדני: כנגד 
האנזי:  ומסייעת בנושאי: רבי: נוספי:. 
"חשוב לזכור שעבודת מעבדה היא עבודת 
צוות, ואנשי הצוות חייבי: לדעת להסתדר 
איש ע: רעהו, לשמור על הציוד, ולשת3 
פעולה. לכל אחד מהצוות פרוייקט משלו, 
כל אחד בוח, אספקט אחר מתו; נושא 
רחב, א; יש שיתו3 פעולה בי, כולנו", 
מסבירה סלי.  "אורי הוא אד: פתוח 
הידוע כאד: היודע לדבר ע: כל אחד, 
מעובדת הניקיו, ועד לנשיא 
האוניברסיטה, לא כופה דברי: ונות, 
חופש מחשבה ופעולה"... כאשר 
נשאלי: אנשי הצוות א: יש מקו: 
לשיפור, תשובת: אחידה: "שיפור או 
החלפת המבנה הקיי:: הצריפי: 
ישני: ורעועי: מאד והיינו רוצי: 
מעבדות חדשות. כמו כ, המרחק 
מבניי, מדעי החיי: מעיק עלינו, 
שירותי: ומכשירי: רבי: נמצאי: רק 
ש:. וע: זאת כנראה שהעבודה בצרי3 
המכוער והמרוחק שלנו יצרה כא, שיתו3 

 ! פעולה פורה ואווירה מיוחדת". 

  ñáøè-ìøô éôø ,õîðééèù äøôåò :ãåáòå ïåéàø

 

æàð÷ä úìåòô ïôåàì ìãåî :1 'ñî øåéà
Fer ïåáìçä éåöî ïèøñ éàúá .FER
àåä íù ,àúä úîñìôåèöä ø÷òá
,Stat3 ïåáìçä úà ìéòôîå ïåçøæ øáåò
úåðåëúì íøåúä ÷éúòù øåè÷ô àåäù

  .íéàúä ìù úéðèøñä ìåãâä

6

אל
הח
זא
נמ
הא
לפי
אל
ב>
בא
שונ
בא
לה

ש:
ולב
מע

ת: 
הח
לעי
למ
נע
אג
המ
תק
מש
אל
הב
תר
תא
לפי
בס
הגי
של
גור
מת
לגי
בגו

אש
חי



ו 
י 
ל 
ת 
ר 
ל 
 .
ל 
 )
 ,
 )
 .
ר 
ו 
י 
ל 
 7
 )
 )
ל 
ו 

 ,
ל 
י 
ח 
ו 
ת 
ח 
ת 
ר 
א 
 )
ר 
 )
 ,
ת 
ה 

ל  

 õ

7777
1

 úéâåìåàéëøà ä÷éðèåáá êøã úöéøô :á÷òé úåðá øùâá íéîåã÷ íéòøæ øåáöéî úéâåìåàéëøà ä÷éðèåáá êøã úöéøô :á÷òé úåðá øùâá íéîåã÷ íéòøæ øåáöéî úéâåìåàéëøà ä÷éðèåáá êøã úöéøô :á÷òé úåðá øùâá íéîåã÷ íéòøæ øåáöéî úéâåìåàéëøà ä÷éðèåáá êøã úöéøô :á÷òé úåðá øùâá íéîåã÷ íéòøæ øåáöéî
SCIENCE  ריאיון עם פרופ' מרדכי כסלו בעקבות פרסום מחקרו בכתב העת המדעי

לאחרונה פורס( בכתב העת המדעי  
SCIENCE מאמר על החפירה באתר 
הפרה6הסטורי "גשר בנות יעקב" שבעמק 
החולה, אשר נכתב בידי חוקרי( 
מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטאות 
Rutgers וקליפורניה שבארה"ב ועמיתינו 
פרופ' כסלו ותלמידו יואל מלמד 
מאוניברסיטת בר6איל7. המאמר ד7 בהבטי( 
הגאולוגיי(, הזואולוגיי(, הבוטניי( ובמיוחד 
האנתרופולוגיי( של האתר, והתגליות 

המסוקרות בו זכו להד בי67לאומי.  
לרגל פרסו( המאמר בקשנו מפרופסור כסלו 
להרחיב מעט על חשיבות התחו( 
הבוטני6הארכיאולוגי שבו עוסקת מעבדתו, 
ולהסביר לנו את מסקנות המאמר. לדבריו, 

ראוי להצביע על שלושה דברי( עיקריי(: 
א. זהו הממצא הבוטני6הארכיאולוגי הראשו7 
והקדו( ביותר בעול( (780,000 שנה) שנתגלה 
בכמות כה גדולה. עד היו( נמצאו כמויות 
קטנות מאוד של זרעי( וצמחי( קדומי( 
בחפירות.  ב.  עתה משהתגלתה כמות גדולה 
מאוד של חומר בוטני קדו( המורכב מצמחי 
מאכל וזרעי(, נית7 להגיד שהאד( הקדמו7 
אכל ג( צמחי(. עד עכשיו לא היו כלל 
ממצאי( בוטניי(.  ג. בחפירה נמצאו צמחי( 

שנכחדו באר: ובעול(.  
פרופ' כסלו מדגיש את החשיבות והייחוד 
של מעבדתו: "הבוטניקה הארכיאולוגית היא 
תחו( מיוחד המשלב בוטניקה וארכיאולוגיה. 
המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית מסייעת 
לפתור בעיות ארכיאולוגיות והיסטוריות מחד 
גיסא, ונעזרת בארכיאולוגיה לפתרו7 שאלות 
בוטניות מאיד; גיסא. הארכיאולוגיה 
כמקצוע במדעי הרוח שינתה כיו( פניה, 
ונעשתה מדע הבנוי על מדעי עזר מחקריי( 
ומקצועיי(. הארכיאולוגיה מסתייעת בכלי( 
כגו7 תיארו; בעזרת פחמ7 14, זיהוי עצמות 
וקונכיות של בעלי חיי( וזיהוי צמחי(. אלה 
מטלות של מדעי הטבע שהארכיאולוגי( לא 
יכולי( לבצע בעצמ(, ויש כיו( מעבדות 
המתמחות בנושאי( שוני( שהארכיאולוגיה 
זקוקה לה(. מקומה הטבעי של המעבדה 
לבוטניקה ארכיאולוגית הוא במדעי החיי(, 
מכיוו7 ששיטות העבודה והדיסציפלינה 
המחקרית ה7 ביולוגיות טהורות. כראיה 6 
המאמר שפורס( הוא המאמר השלישי שלי 

  .SCIENCE6ב
אחד מהישגי התחו( שאנו עוסקי( בו 
קשור למטרות הציונות באר:. חייב להיות 
באר: מקצוע כזה, א( לא כ7 ייווצר פה 
ואקו( שזרי( יכנסו אליו, ויגרפו את 
התהילה לעצמ( ולאוניברסיטאות זרות. 
המחקרי( במעבדה תורמי( להבנת 
ההתפתחות של החקלאות, וא= לזיהוי אבות 
הבר של צמחי התרבות מה( נית7 להשיג 
בעזרת הגנטיקה תכונות להשבחת הצמחי(. 
בנוס= ה( תורמי( להבנת תופעות 
היסטוריות, כגו7 תחילת ההשפעה האגאית 

שהביאה לחדירת הפלשתי( לאר:, וא= פתרו7 
בעיות הלכתיות הקשורות לצמחי(. הייחוד 
במעבדה שלנו הוא רוח צוות, אני משקיע 
בצוות הרבה מאוד וכתוצאה מכ; נוצרות 
הערכה הדדית ומסירות, והאווירה במעבדה 

מאוד נעימה". 

לב המעבדה – אוס- הזרעי$ הגדול  בעול$ 
של צמחי המזרח התיכו0 

המעבדה עוסקת בזיהוי שרידי זרעי( ופירות 
שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות. לב המעבדה 
הוא אוס= הזרעי( הגדול בעול( של צמחי 
האר: והמזרח התיכו7, שבעזרתו מזהי( את 
הזרעי( שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות. 
האוס= ערו; לפי משפחות וכולל את הזרעי( 
של רוב הצמחי( הקיימי( כיו( באר: וא= 
צמחי( רבי( המצויי( בארצות השכנות ולא 
באר:. זיהוי שרידי הצמחי( מתבצע כאשר 
מתקבל חומר מחפירות ארכיאולוגיות 
שהשתמר במצב מפוח( או בתנאי יובש, או 
מקרקעית מקווי מי( ש( שררו תנאי( של 
חוסר חמצ7. זו המעבדה היחידה באר: שיש 
בה אוס= זרעי( בסדר גודל כזה, ורוב 
הארכיאולוגי( באר:, המעונייני( בעיבוד 

ממצאי הזרעי( והפירות, פוני( למעבדה.  
המעבדה של פרופ' כסלו קיימת למעלה  

משלושי( שנה ונמצאת בקשר ע( כל 
האוניברסיטאות באר: וע( 
אוניברסיטאות בחו"ל. 
השילוב של הידע הבוטני ע( 
ידע היסטורי וארכיאולוגי 
מרחיב את ידיעותינו על 
תקופה נדונה. כ; למשל 
בחפירות במערות כת= יריחו 
קבע פרופ' כסלו לפי הממצא 
הבוטני את תארי; שרפת 
המערות במדבר יהודה על 
יושביה7  היהודי( וסיו( 
מרד בר6כוכבא לסו= שנת 
135 לספירה. עובדה זו אושרה אחר כ; על ידי 

קריאה מחודשת במגילות מדבר יהודה. 

  בעבודה המתוארת בSCIENCE6, נמצא
בגשר בנות יעקב אלפי גרעיני(. לדבר
החוקרי(, הכמות הגדולה של צמחי מאכ
רומזת, שההנחה המקובלת שלפיה תזונ
האד( הקדמו7 הייתה מבוססת על בש
בלבד, אינה נכונה, ונית7 להראות שמזונו כל
צמחי( הידועי( לנו ג( היו( כצמחי מאכל
באתרי( ארכיאולוגיי( מוצאי( בדר; כל
הרבה עצמות, ומעט מאוד צמחי(, שמטבע
משתמרי( פחות טוב. בגשר בנות יעקב
לעומת זאת, השתמרו הזרעי( כי היו מכוסי
במי( אשר מנעו מה( להתחמצ7 ולהירקב
מגוו7 המיני( המאובני( שהתגלו, איפש
לחוקרי( לשחזר את תמונת הנו= הקדו( שב
חיו אבות אבותינו. ייחודו של הממצא הבוטנ
באתר הוא באפשרות לזהות מיני( רבי( ש
צמחי( ביחד ע( ממצאי( על האד( הקדמו
בתקופה קדומה ביותר, ובמיוחד מענייני
הצמחי( האקזוטיי(, שאינ( גדלי( היו
במזרח התיכו7 או באירופה. לזיהוי ודאי ש
כל הזרעי( נעזרה המעבדה בזרעי( שהובא

לש( כ; מחו"ל.  
אחד הצמחי( המענייני( שזוהו בחפירה
ושאינ( גדלי( כיו( באזור הוא מי7 ש
שושנת מי(, וזו זכתה במעבדה לש( העבר
"אריאל קוצני".   למ7 שנת 1997 גדל  הצמ
במעבדה במיכל מי( גדול מזרעי( שהתקבל
מחו"ל, וכיו( נית7 לראותו צומח ג( בחממו
של מיז( ההצפה בשמורת החולה. עלי הצמ
הגיעו לקוטר של חצי מטר וה( בעלי מערכ
עורקי( המייצבת אות( על פני המי(. באת
עצמו התגלו זרעי( של צמחי מי( של
קיימי( עוד בישראל. כ7 זיהו החוקרי( מיני
רבי( של צמחי( שהיו באג( החולה בעב
ולא נמצאו בזמ7 האחרו7, א= שאחדי( מה
חזרו בינתיי( לצמוח באג( החולה המוצ=
ככל הנראה בעזרת ציפורי( המעבירו
זרעי(. כעת נמצאי( החוקרי( במעבד
בשלבי סיו( של עיבוד כל השכבות ש

 ! האתר. 
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ברכה טימ*, בעלת תואר שלישי 
יה מטע3 אוניברסיטת בר0איל*, 
למ* שנת 1995 בתפקיד "ממונה 
 ביולוגית" בצד עבודתה בהוראה 
 במעבדה לאימונולוגיה בראשותו 

פ' רמי אבטליו*. באחרונה, בסיימה  
 מוסמ: במנהל עסקי3,  פרשה 
מתפקיד מורכב ואחראי זה , והיא 
 תקופה של חמש שנות עשייה 

ית. 

יברסיטת בר איל* פועלות כמאה 
, מה* כשישי3 מעבדות ביולוגיות 
ת לרשות הלומדי3  בפקולטה 
החיי3.  למרות שאי* מערער על 
 הרבה לעשייה המחקרית 
חויות בתחומי3 מדעיי3  שוני3, 
ת נחש7 העובד בה* לסיכוני בטיחות 

הסיוני3 נובעי3 מרגישות החומרי3,  
ר בציוד בטיחותי הכרחי והעדר 
לכללי בטיחות בסיסיי3 ולחשיבות 
של נוהלי עבודה בהתא3 לסיכוני3 

 מעבדה.  

יחות היא מכלול כללי3, נהלי3 
 שהעובד לפיה3 יוכל לשמור על 
על הסביבה מפגיעת3 של גורמי3 
, שאות3 הוא חוקר. הבטיחות 
ית היא תחו3 חדש יחסית, ולא 
 את מקומה בתודעת העובדי3 
 באותה מהירות שבה התקד3 

בעול3 ובאר:. 

 לקיי3 במעבדות רמת בטיחות 
 הוחלט להציב "ממונה בטיחות 
ת", בעל ידע  בנהלי3, בציוד מג* 
ש בו, בעל יכולת לטפל בבעיות 
 וידע במדעי החיי3. בעזרת 
3 אלה יוכל להתמודד ע3 הבעיות 

ות העומדות בפני החוקרי3  
ת. כינו* גו7 ממונה על הבטיחות 

 תחילה בהתנגדות נמרצת.  
רי3 וראשי מעבדות נלחמו נגד מה 
בעיניה3 כאיו3 על מחקריה3 מצד 
3, וא7 חששו שעבודת3 תופסק 
 בטיחותיות. התנגדות באה ג3 מצד 
3, שראו בכ; צעד של המערכת 
 "לכסות" את עצמה, והתקשו 
 בהקמת גו7 זה דאגה לה3 
3. בגלל כל הקשיי3 הללו נדרשה 
 רבה לרכישת אמונ3 של הנוגעי3 

מערכת הבטיחות ובראשה יו"ר מועצת 
הבטיחות, הסמנכ"ל שמואל ג*0אל ורמ"ח 
ביטחו*, בטיחות ושירותי3, מר אברה3 
כה*, נתנו יד למער; ההסברה. מרכיב חשוב 
אחר לכינו* גו7 בטיחות ביולוגית הוא 
הקצאת משאבי3. בשיתו7 ראשי המינהל 
יוסי זעירא ובני אברהמי התאפשרה 
פעילות רבה: אורגנו ימי עיו*, הופקו 
חוברות בנושא בטיחות, פורסמו דפי מידע 
ונער; סיווג  ורישו3 של ציוד בטיחות חיוני. 
כמו כ* נרכש בעשרות אלפי דולרי3 ציוד 
המותא3 לכל מעבדה, והעובדי3 חוסנו נגד 
צהבת מסוג B , פעולות אשר תרמו לרכישת 
אמו* במחלקת הבטיחות. בנקודה זו 
מבקשת ד"ר טימ* להבהיר כי הקצאת 
משאבי3 לציוד ולפעולת בטיחות עלולה 
לפגוע בתקציב הפקולטה, שנועד למטרות 
מחקר, וחשוב שהמוסד יתקצב את תחו3 
הבטיחות. "צרי; להבי* כי ההשקעה בהווה 
תמנע תשלומי3 גבוהי3 על נזקי3 בעתיד, 
משו3 שהשלכות אי>הבטיחות הביולוגית 

עלולות להתעורר כעבור שני3". 

תחו3 בו חל שיפור רב הוא נושא 
הפסולת הביולוגית. "המצב היה 
קטסטרופלי. אנשי3 נהגו לסיי3 עבודה ע3 
מרכיבי3 מסוכני3 ולזרוק לגינות מבחנות 

ע3 ד3, שקיות ע3 פסולת 
ביולוגית לא מטופלת ללא כתובת, 
ועוד, מה שעלול להיות מסוכ* 
מאד וא7 להביא לפאניקה". 
בעבודת צוות, בשילוב ע3 עובדי 
המחקר והטכנאי3, נמצא פתרו* 
– תיוג הפסולת לסוגיה 
והסתייעות במדבקה תרמית 
המשנה צבעה לאחר עיקור, 
ומספור סידורי ואחריות אישית 
בחתימת העובד על כל פח פסולת. 
תחו3 אחר שבו מורגש השינוי 
הוא שמירה על איסור כניסה 
בחלוקי3 למרכזי מזו*. מרכזי 
המזו* קיבלו הנחייה שלא לאפשר 

לאנשי3 להיכנס למקו3 בחלוקי3.  

שיתו7 פעולה מצד כל הגורמי3, 
העובדי3, הסטודנטי3 ועובדי הנקיו*, 
מגביר את ההקפדה והזהירות ויוצר סביבת 
עבודה בטיחותית יותר. לדעת ד"ר טימ*, 
ההסברה והפנמת המודעות לבטיחות ה3 

החשובי3 ביותר ואולי ג3 הקשי3 ביותר.  
הקשר האישי והבלתי אמצעי בי* ממונה 
הבטיחות לעובדי3 חיוני להצלחה. חשוב 
שממונה הבטיחות יימצא בקשר מתמיד ע3 
האנשי3, ולא רק משנתקלי3 בבעיות או 
בימי עיו*. היו3 מתייחסי3 לנושא בכובד 
ראש, וכבר חלו שינויי3 והושגו הישגי3, 
למשל הטיפול בפסולת שהוזכר לעיל. "זה 
מצרי; חינו; מההתחלה – מהשנה 
הראשונה של התואר הראשו*". 
באוניברסיטת העברית בירושלי3  מקבלי3 
הסטודנטי3 לתואר ראשו* במדעי3 
מדוייקי3 קורס חובה בבטיחות. ב"בר> 
איל*" ההדרכה היא לתארי3 שני ושלישי. 
בתואר הראשו* מסתמכי3 על כ; 
שהמדריכי3 והמרצי3 יקצו זמ* ללימוד 
הכללי3 הבסיסיי3 של הבטיחות, א; בפועל 
הדבר אינו  נתו* לבקרה ואינו מתבצע  
בדר; כלל.  "החינו; להקפדה הוא המשימה 
העיקרית היו3, ורצוי שאנשי הסגל יתנו 
יד3 להשגת יעדיה של משימה זו. א3 
מחנכי3 מההתחלה להרגלי עבודה נכוני3, 
המיומנות הנרכשת והיכולת להקפיד 
בדברי3 הפשוטי3, תסייע בהטמעת 
היסודות וההנחיות, ותקנה את המיומנות 

לעיסוק בגורמי3 מסוכני3".  

ד"ר טימ* התמחתה בארצות הברית 
בקורסי הכשרה רבי3. כמו כ*  היא חברה 
בארגו* האמריקני ABSA ומשתתפת 

בכנסי3 שלה3 ובקורסי ההשתלמות 
 

 äèéñøáéðåàá úéâåìåéá úåçéèá äðåîî ,ïîéè äëøá ø"ãïîéè äëøá ø"ãïîéè äëøá ø"ãïîéè äëøá ø"ã íò äçéù

 òãð àìù :äãåáò úðåàú

8

 

הד"ר 
בביולוג
כיהנה 
בטיחות
ובמחקר
של פרו
לימודי
ברכה 
מסכמת
בטיחות

באונ
מעבדות
העומדו
למדעי 
תרומת*
ולהתפת
לא אח
שוני3. 
ממחסו

מודעות 
הרבה 
בכל סוג

הבט
ופעולות
עצמו ו
מזיקי3
הביולוג
תפסה

במחקר
המחקר 

כדי
נאותה,
ביולוגי
ובשימו
שוטפות
כישורי
הייחודי
והמערכ
נתקל

פרופסו
שנתפס 
סודיות
מסיבות
העובדי
הרוצה
לראות
ולשלומ
הסברה
בדבר. 
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 המתקיימי3 מדי שנה לפני הכנס. כיו3 
התחו3 דינמי ומתפתח, ויש ספרות 
מקצועית ענפה מאוד בתחו3 הבטיחות 
הביולוגית. על הממונה לקרוא חומר רב 
לש3 התעדכנות בנהלי3 החדשי3, ולעדכ* 
את העובדי3 באמצעות פרסומי3 וביקורי3 
במעבדות. "מכא* נובע הצור;, שמי שעוסק 
בנושא הבטיחות יעסוק רק בזה. על מנהלת 
האוניברסיטה להקצות היו3 היק7 של 
משרה מלאה למי שיהיה ממונה הבטיחות 

הביולוגית הבא".  

האוניברסיטה העברית שימשה דג3 
לחיקוי למערכת שב"בר>איל*", וד"ר טימ* 
רואה עצמה חבה תודה גדולה למיכה 
בר0או*, רמ"ח הבטיחות ש3  ולד"ר ג'ולי 

הדר, הממונה על הבטיחות הביולוגית. כמו 
כ* היא מודה לד"ר אית* ישראלי שהיה 

מורה הדר; שלה.  

לדעת ד"ר טימ*, יש מקו3 לאכיפה 
בנושא הבטיחות הביולוגית, אבל לא קוד3 
שהושקעה עבודה רבה בחינו; לבטיחות 
ובעזרי בטיחות. א3 לא כ* יימצא שמערכת 
ענישה תופעל קוד3 להנחת היסודות 
הנכוני3. " הענישה היא כלי לשמור על 
הקיי3 ולא כלי מחנ;". לדבריה, "הכל 
מסתכ3 בחינו; ובמשאבי3. חשוב שכל 
טכנאי, חוקר וסטודנט יידעו שיש פה אוז* 
קשבת. אי* ממה לחשוש. המטרה היא 
להנחות אי; לבצע מחקר ולעזור במציאת 
פתרונות, כדי לעבוד בצורה הבטוחה 

ביותר". כעובדת במשרה חלקית היא חשה 
שלא היה לה די זמ* ליצור קשר אישי ע3 
האנשי3,  אלא  לפתרו* דחו7 ותכו7 של 
בעיות קיימות. "הסיפוק מהעבודה היה 
עצו3. יש כא* אנשי3 אשר מביני3 את 
חשיבות הנושא ומוכני3 לתת מעצמ3 בלי 

סו7. באמת קשה לי להיפרד ". 

אנו ניפרד מברכה בברכת "ראי חיל 
במעשה ידיי:" ונקווה שהמפעל שהחלה 
בו כא* ישא פרי ואוניברסיטת "בר0איל*" 
תשמש מופת למוסדות השכלה ומחקר 

 ! אחרי3 באר>. 
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פתיחת שנת הלימודי#, בימי# כ"ו 
בתשרי, התכנסנו, אנשי הסגל 
 בפקולטה, במלו6 עד56אי6 שבזכרו6 
סדנה בת יומיי#. מטרת הסדנה 
לדו6 במרוכז במכלול תחומי# 
י# את הפקולטה. בעקבות גדילתה 
תה של הפקולטה הורגש באחרונה 
סדנה מעי6 זו, כדי לדו6 בבעיות 
שנות וחדשות. הבעיות המוכרות 
ות נוגעות לקליטת מדעני# חדשי# 
 הרמה המדעית  ורמת ההוראה. 
עיות החדשות אפשר למנות 
ת ע# גידול הפקולטה ויצירת 

משופרות לעשייה המחקרית.  
נה אורגנה ביעילות והזמ6 נוצל 
התכנית כללה הרצאות ודיוני# 
 עבודה (ועדות). יושבי הראש של 
 הכינו סדר5יו#, חומר רקע 
 וכ9 הדיו6 היה תכליתי וממוקד 
קר המסקנות של כל קבוצת עבודה 
לדיו6 ג# בפני מליאת הפקולטה. 
המלצות לביצוע, חשיבות הדיוני# 
היא בעצ# העלאת הבעיות 
ות לדו6 בה6 באופ6 מעמיק 

ה נעימה.       

' שלמה גרוסמ6, המכה6 כסג6 יו"ר 
וועדה לתכנו6 ותקצוב), הרצה על 
תחו# מדעי החיי# בעשור הבא". 
 נתגלה לנו טפח מהנעשה בות"ת, 
לנו ללא כחל ושרק מהו המנגנו6 
ותו מקצה ות"ת את התקציב 
תי לחינו9 הגבוה בי6 שבע 
יטאות ומספר גדול של מכללות. 
ה תקציבית גדולה למדי, א9 מספר 
 המבקשי# לנגוס בה גדול, 
ת קשה ומתמדת. חבל שדווקא אנו, 
#, לא מודעי# תמיד לקריטריוני# 
# שלפיה# מתחלק התקציב 
 ולמחקר. המימו6 להוראה נקבע 
פר הסטודנטי# ועלות#, כאשר 
 לביולוגיה הוא אחד הסטודנטי# 
במערכת. אול# יש לציי6 שמספר 
טי# מוכפל במדד של יעילות. 
 שגוררות את הסטודנטי# תקופה 
הסטודנטי# לא מסיימי# בה את 
# מקבלות ציו6 נמו9 ופוגעות 

במימו6 למוסד. המימו6 למחקר נקבע, 
להפתעתנו, על פי הערכה פרטית של כל 
חוקר וחוקר לצור9 תקצוב המוסדות בידי 
ות"ת. ההערכה נעשית לפי הפרסומי# 
(כמות ואיכות), מענקי המחקר ומספר 
תלמידי המחקר שמסיימי# בהדרכת 

החוקר.  
נשיא האוניברסיטה, פרופ' משה קווה 

דיבר על תוכנית החומש שלו, 
ועל דרכו להפו9 אותנו, בהדרגה 
ומבלי שנרגיש, לגו; "יצרני" 
יותר מבחינה כלכלית (ומדעית), 
לאור הקריטריוני# של הוועדה 
לתכנו6 ותקצוב (ראה לעיל): 
המפתח לכ9, לדברי הנשיא, 
הוא הבאת חוקרי# צעירי# 
ומעולי# לפקולטה. פרופ' קווה 
הביע את תמיכתו בפקולטה 
למדעי החיי# כאחת הפקולטות 
הפעילות במחקר, והבטיח עזרה 
תקציבית בחידוש הציוד 

המדעי. 
הרקטור, פרופ' חנו9 לביא ,ביר9 אותנו 
וציי6 את חשיבות הפקולטה למדעי החיי#, 
ואת יחסו האוהד כלפיה. מנכ"ל 
האוניברסיטה, ד"ר שבתאי לובל, הציג 
לפנינו את תמונת אוניברסיטת בר – איל6 
החדשה: צפינו בתמונות של תוכניות בינוי 
לתפארת, בעיקר בקמפוס החדש. ע# מעט 
"דמיו6 מודר9" יכולנו להתבש# מג6 צמחי 
התנ"9, מפקולטה חדשה (לרפואה או 
להנדסה) שתקו# אי"ה, וצעדנו וירטואלית 

בשדרה שתחבר את שני הקמפוסי#. 
משלל הנושאי# שזכו לטיפול בוועדות 
ובמליאה נזכיר רק אחדי#. הנושא הכוללני 
והטעו6 ביותר היה, הדר9 שעל פיה יש 
לארג6 את המחקר בעתיד במסגרות קטנות 
יותר בתו9 הפקולטה. במוסדות אחרי#, 
פקולטה גדולה כשלנו מתחלקת לכמה 
מחלקות, ומסתבר שחסרה בפקולטה 
מסגרת ביניי#, אינטימית יותר, העוזרת 
לחוקרי# ומעודדת שיתו; פעולה בי6 חברי 
הסגל. החברי# התלבטו כיצד להגדיר 
מסגרות כאלה, והועלתה הצעה בדבר 
מרכזי מחקר, שיהוו צורת התארגנות 
גמישה יותר מאשר מחלקות. ריכוז 
האנשי# סביב נושא מסוי#  בבניי6 
משות; ובמסגרת שכזאת יעזור 
להחלפת רעיונות, להתארגנות 
להגשת מענקי מחקר משותפי# 
וקליטת סגל חדש. זה האחרו6 הוא 
נושא כאוב, החוזר ועולה בישיבות 
ופורומי# שוני#. ההמלצות כללו 
(ג# הפע#) מינוי חוקר ותיק,  אשר 
ידרי9 את החוקר החדש בנפתולי 
המערכת האקדמית ויקל עליו את 
חבלי הקליטה, מת6 "סל קליטה" 

תקציבי מסודר, ושיפור ממשי של עבודת 
הפקולטה בנושא קידו# הסגל. ע# הכוונה 
רצינית יותר נית6 לקוות שהחוקרי# יגיעו 
לשלב המינוי והוועדות המקצועיות צעירי# 

יותר ומותשי# פחות. 
בתחו# ההוראה צפויי# לנו מחזורי# 
גדולי# של סטודנטי# לתואר ראשו6, ויש 
לכ9 השלכות של ממש מצד ההתארגנות 

ומצד נטל ההוראה על המרצי#.  נדונה ג# 
איכות ההוראה – כיצד אפשר להעביר 
קורסי# ברמה טובה, מדעית ומתודית. 
נדונו דרכי# יעילות יותר לקבלת משוב על 
רמת ההוראה של כל מרצה, ופיתוח כלי# 

לשיפור ההוראה עצמה.  
הצור9 בהעמקת הקשרי# בי6 
החוקרי# לעמיתי# באר> ובחו"ל עלה ג# 
הוא ועמו בעיה כאובה 5  מחסור באמצעי# 
(בעיקר אמצעי דיור) לאירוח מדעני# 
אורחי# ופוסט דוקטורנטי#. תחו# חשוב 
אחר הוא התכניות הבי56תחומיות 
שהפקולטה מעורבת וא; מובילה בה6, כגו6 
הביולוגיה החישובית, שהחל לפני שני# 
ספורות וכבר זכה להצלחה גדולה מאוד. 
הוסבר לנו המאמ> הרב הנדרש בהגמשת 
מסגרות ובהקצאת משאבי# כספיי# בגלל 
הבעיות הארגוניות והטכניות הכרוכות 
בהפעלה מוצלחת של תכניות הבי56 

תחומיות. 
בתו# הסדנה הצטרפו אלינו בני 
משפחותינו לסו; שבוע רב פעילויות, שכלל 
צפייה בהצגת תאטרו6 (בערב יו# ה') טיול 
בכרמל (ביו# ו') ושבת מהנה במיוחד. מה 
נחמד היה לגלות פ6 חדש אצל עמיתי# 
ותיקי#, ובי6 חברי הסגל התגלו כשרונות 
שלא הכרנו, כגו6 גבאי#, בעלי קורא, 
ומנעימי זמר. כעת נותר לקוות � ולבדוק � 
הא# ההמלצות והרעיונות שהעלינו 
יתורגמו לעשייה ממשית על ידי צוות 
הפקולטה והוועדות הקבועות שלנו, או 
שמא זיכרו6 הסדנה בזיכרו6 יתפוגג לו מבלי 
להשאיר עקבות. הארגו6 המוצלח של ימי 
התכנסות אלה והאווירה הטובה ששררה 
 ! ש# פותחי# פתח לאופטימיות זהירה. 
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מורכבות המערכת החיסונית  
אחד האתגרי% הגדולי% העומדי% בפני 
המדע במאה ה – 21 הוא המאבק במחלות 
מדבקות. הדר4 היעילה והזולה ביותר 
להתמודדות ע% מחלות מדבקות היא 
פיתוח חיסוני%. אול% א6 א% נניח שארגוני 
הבריאות בעול% מסוגלי% לארג9 תכניות 
חיסו9 יעילות ביותר, עדיי9 פיתוח חיסוני% 
לרבות מ9 המחלות הוא בעייתי. הצלחת 
תוכניות החיסו9 שיושמו עד היו% כנגד 
מחלות כגו9 אבעבועות ופוליו, נבעה במידה 
רבה מהעובדה שמחלות אלו נגרמות על ידי 
אורגניזמי% פשוטי%, שאינ% משתני% 
משמעותית בי9 מגפות. מערכת החיסו9 
יכולה ללמוד לזהות פתוגני% כאלו אחרי 
חשיפה יחידה. בעקבות החשיפה "תזכור" 
מערכת החיסו9 את הפתוג9, וא% תפגוש בו 
שנית, היא  תפתח תגובה התקפית יעילה 
יותר, ותסלק אותו. לרוע המזל, רבי% 
מהפתוגני% "המציאו" דרכי% לחמוק 
ממפגש ההכרות, ומיכולת הלמידה 
והזיכרו9  של מערכת החיסו9 האדפטיבית 
שלנו. קימי% פתוגני%, כגו9 וירוס השפעת, 
המשתני% תדיר, וכ4 כמעט בכל שנה מופיע 
ז9 וירוס חדש ויש לפתח נגדו חיסוני% 
 HIV<חדשי%. פתוגני% אחרי%, כגו9 וירוס ה
מחולל האיידס, עוברי% מוטציה מהירה 
עוד יותר: אפילו במהל4 המחלה בגו6 חולה 
מסוי% משנה הוירוס תדיר את צורתו, 
ומערכת החיסו9 אינה מסוגלת לפתח תגובה 
יעילה נגדו. כדי להתגבר על מכשולי% אלו 

עלינו להבי9 כיצד מזהה מערכת החיסו9  
פולשי% זרי% לגו6, כיצד היא מבדילה  
בינ% לבי9 התאי% העצמיי% בגו6, וכיצד 
היא לומדת וזוכרת את מפגשיה הקודמי% 

ע% מחוללי המחלות.  

המורכבות העצומה של 
מערכת החיסו9 מותאמת 
לאתגרי% העומדי% בפניה. 
מיליוני תאי% מסוגי% שוני%, 
המתמחי% בהיכרות חיסונית, 
סורקי% בהתמדה את רקמות 
הגו6 ומחפשי% בה9 סימני נזק. 
כאשר התאי% נתקלי% בנזק 
כזה, מגוו9 תאי% פעילי% 
המתמחי% בהרס הפתוג9 
מגיעי% בהמוניה% לאתר הנזק. 
התאי% השוני% ערוכי% להגיב 
בדרכי% מסוימות לכל צירו6 
של גירויי% שה% מקבלי% 
מהסביבה או מתאי% אחרי% 
של מערכת החיסו9. התגובה 
החיסונית שאנו רואי% היא 
התוצאה הכוללת של פעילויות 
תאי% רבי% המתפקדי% 
כ"רשת". לפיכ4, קבלת 
ההחלטות במערכת החיסונית, 
ותהליכי הלמידה והזיכרו9, 

מתרחשי% באוכלוסיות של תאי% ולא בתא 
היחיד. תהליכי% אלו מורכבי% כל>כ4, עד 
שנית9 להשוות% ללימוד ולזיכרו9 
המתרחשי% במוחנו. התאי% האחראיי% 
להיכרות הספציפית של האנטיגני% ה% 
הלימפוציטי%, אשר מבטאי% על פני 
הקרו% שלה% רצפטורי% לאנטיגני%. כל 
קלו9 (clone) של לימפוציטי% מורכב 
מתאי% המבטאי% רצפטור מסוי%, השונה 
מזה של הקלוני% האחרי%, וכ4 נוצר 
רפרטואר עשיר של לימפוציטי% המסוגלי% 
לזהות כמעט כל אנטיג9. רפרטואר 
הלימפוציטי% הקיי%  בגופנו בזמ9 נתו9 הוא 
מהות דינמית, המתפתחת ומשתנה כל הזמ9 
כתוצאה ממפגשי המערכת החיסונית ע% 
פתוגני% שוני%. התפתחות רפרטואר 
הלימפוציטי% היא תהלי4 המורכב מרמות 
שונות. התהלי4 מתחיל מרה>אירגו9 
מולקולרי של הגני% לרצפטורי% לאנטיג9, 
 .DNA על ידי שיחבור אקראי של מקטעי
השלב הבא הוא הברירה של אות% 
לימפוציטי% אשר הרצפטורי% שלה% ה% 
פונקציונליי%, א4 אינ% נקשרי% לתאי הגו6 
עצמו. תאי% אשר שיש לה% רצפטורי% 
אוטו>ראקטיביי% יקבלו הוראה להתחסל 
ולמות, וכ4 נוצר "רפרטואר הלימפוציטי% 
הנאיביי%" שטר% פגשו אנטיג9. ה% 
פושטי% בגו6 בחיפוש אחר סימני% לפעילות 
פתוגנית. לימפוציטי% נאיביי% שפגשו 
פתוג9 ונקשרו אליו, עוברי% תהלי4 
התחלקות והתמינות. אחדי% יהפכו לתאי 
פלסמה פעילי% המפרישי% נוגדני% ואחרי% 
ייכנסו למרכזי הנבט הנמצאי% בטחול 
ובבלוטות הלימפה, וש% יעברו תהליכי 
היפרמוטציה וסלקציה (איור מס' 1), 

וייכללו בסופו של דבר במאגר "תאי זכרו9" 
הסורקי% את הגו6 ושומרי% עליו מפני 
התקפות משניות של אותו פתוג9. כ4 מעוצב 
הרפרטואר הדינמי של הלימפוציטי% 
בחלקי% השוני% של המערכת החיסונית.  
תהליכי הלימוד והזיכרו9 של המערכת 
החיסונית ה% פונקציה של המצב הדינמי 
של רפרטואר זה, ומחקרי מתמקד בלימוד 

הדינמיקה של  התהליכי% הללו.  

אימונולוגיה תאורטית 

בשל ביזור ומורכבות המערכת החיסונית 
לא נית9 לחקור את פעולתה או לתכנ9 
התערבות רפואית על בסיס של לימוד 
התנהגות התאי% הבודדי% במערכת. יתר 
על כ9, התגובה החיסונית בשלמותה 
מתרחשת א4 ורק בגו6 החי, ולא נית9 
לשחזרה במבחנה.  הדר4 היחידה לגשר על 
פער זה היא בעזרת מודלי% מתמטיי% 
וחישוביי%. השכל האנושי פועל במתכונת 
ליניארית, ולכ9 יתקשה לחזות את כל 
אפשרויות ההתנהגות של מערכת 
מולטי>פקטוריאלית, לא ליניארית. מודלי% 
חישוביי% מהווי% אפוא כלי רב עוצמה 
לביצוע ניסיונות תאורטיי% במערכות 
ביולוגיות. האימונולוגיה התאורטית היא 
תחו% שמתפתח כיו% במהירות, תו4 
קיו% קשר הדוק ע% המחקר 
האימונולוגי האקספרימנטלי 
והקליני. אחת הסוגיות הקשות 
באימונולוגיה תאורטית היא לימוד 
רפרטואר הלימפוציטי%: כיצד נוצר 
רפרטואר מגוו9 כל>כ4 של רצפטורי% 
לאנטיגני%? מהי הדינמיקה של 
התפתחות  הלימפוציטי% בתנאי% 
נורמליי% בגו6, ולחלופי9 > במערכת 
החיסונית הפגועה? כיצד פועלי% 
כוחות הסלקציה, והאינטראקציה 
ע% האנטיג9 עצמו לעיצוב רפרטואר 

הלימפוציטי%? 

תיאור רפרטואר הלימפוציטי1 
בעזרת מודלי1 מתמטיי1 

הקושי בבניית מודל לתיאור 
רפרטואר הלימפוציטי% אינו נובע 
מהמספר העצו% של קלוני% 
המרכיבי% אותו. עקרונית, ג% מודל 
המבוסס על מספר קט9 יחסית של 

קלוני% עשוי ללמד אותנו על  
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התנהגות המערכת. הקושי העיקרי נובע 
מהצור4 לתאר את המערכת ברמות 
השונות: הרמה הגנטית, הרמה 
המולקולרית, הרמה התאית והרמה 
המערכתית. אי אפשר להסתפק בתיאור 
הדינמיקה של כל קלו9 בנפרד, ויש ללמוד 
ג% את דינמיקת>העל, כלומר, יצירה של 
קלוני% חדשי% או סילוק% מתו4 
האוכלוסיה. כ9 יש לאפיי9 את השינויי% 
הגנטיי% שבבסיס דינמיקת>העל. אי9 
בנמצא מודל שעשוי  לכלול את כל 
האספקטי% של המערכת האמיתית, וג% 
אי9 צור4 בכ4, על המודלי% להיות פשוטי% 
מספיק כדי שנוכל לנתח%. לכ9 על החוקר 
להחליט בעצמו באילו היבטי% של המערכת 

להתמקד, כפי שיובהר בהמש4.  
במחקרי אני מנסה לפתח מודלי% 
מתמטיי% של התהליכי% המעצבי% את 
רפרטואר הלימפוציטי% ולייש% את 
המודלי% הללו בסימולציות מחשב. 
השימוש בסימולציות מאפשר לי לשאול 

שאלות כגו9: 
1. כיצד מתרחש הרה>ארגו9 של הגני% 
לרצפטורי% לאנטיג9 על>מנת  לפתח 

בגו6 רפרטואר  קלוני% מגוו9 דיו? 
2. אילו פרמטרי% שולטי% על תהלי4 
הברירה החיובית והשלילית של 

הקלוני%? 
3. מה יכולות להיות הסיבות לכישלו9 

תהלי4 הברירה, העלול להוביל   
למחלות אוטו>אימוניות? 

4. כיצד משפרי% הלימפוציטי%, לאחר 
מפגש% הראשו9 ע% אנטיג9, את 

 .B  מפתח נוס6 וחשוב  בקביעת גורל תאי
במודל שאני מתארת, האינטראקציה בי9 
הרצפטור לאנטיג9 מתוארת בעזרת פרמטר 
יחיד – האפיניות (זיקה) של האינטראקציה 
– כי זהו הפקטור העיקרי הקובע את גורלו 
של כל לימפוציט בזמ9 התגובה. זוהי 
האסטרטגיה שנבחרה באחד ממחקרינו 
האחרוני% כדי ללמוד את בעיית "שינוי 
הרפרטואר". "שינוי רפרטואר" פירושו, 
שהנוגדני% ששלטו במפגש הראשוני ע% 
האנטיג9 נדלדלו ונעלמו במפגש השני. 
מסתבר שהנוגדני% הנפוצי% בגו6 בעת 
התגובה השנייה, שוני% (כלומר, מקודדי% 
על ידי גני% שוני%) מאלו של התגובה 
הראשונית. תופעה זו סותרת לכאורה את 
הפרדיגמה הקלסית של "הבשלה באמצעות 
האפיניות". התאוריה הקלאסית צופה 
שהקלוני% הדומיננטיי% בתגובה הראשונית 
יקלטו בזכרו9, ולפיכ4 ישלטו במפגשי% 
החוזרי% ע% הפתוג9. מדוע קלוB  9 מסוי%, 
שהיה דומיננטי בתגובה הראשונית, ייעל%, 
ולא ישלוט בתגובה השנייה? א% נחשוב על 
התפקיד המרכזי של תהלי4 ההיפר> 
מוטציה הסומטית, נוכל להעלות השערה 
 B מעניינת. ייתכ9 מאד שקלו9 של תאי
המבטא בתגובה הראשונית נוגד9 מוצלח 
ודומיננטי, לא יהיה מיוצג היטב במאגר 
הזיכרו9, מכיו9 שיש לו סיכוי גדול יותר 
להפגע ע"י מוטציות מזיקות, בהשוואה 
לקלוני% שמלכתחילה היו בעלי אפיניות 
נמוכה יותר. לפיכ4, קלו9 שהיה בעל 
אפיניות התחלתית גבוהה, עלול להתקלקל 
על ידי  מוטציה אקראית בקלות רבה מזו 

של הרצפטור כלפי האנטיג9 וג% בכמות 
האנטיג9 בגו6. הפרוליפרציה של הקלו9 
במרכז הנבט תלויה א6 היא בקישור 
לאנטיג9.  מות% של התאי% יכול לקרות 
בכל אחד מהמדורי%, ואילו המעבר ממרכזי 
הנבט אל מאגר תאי הזיכרו9 מתרחש 
כנראה ללא תלות באנטיג9. תאי זיכרו9 
יכולי% להיות משופעלי% מחדש על ידי 
האנטיג9. האנטיג9 מפורק ומסולק 
מהמערכת על ידי תאי פלסמה משופעלי%. 
הקצב של כל התהליכי% הללו נקבע במודל 
על פי הידוע בספרות או ממודלי% קודמי%. 
המוטציות מתרחשות במודל על ידי כ4 
שאנו מניחי% לתאי% לעבור שינויי% 
אקראיי%, כלומר, לרכוש לעצמ% באקראי 

ערכי אפיניות חדשי%.  

ולציה במחשב 
 קלו9 יחיד אפשר היה להסתפק 
וח מתמטי של המשוואות הבונות את 
דל, ואול% אנו מעונייני% בדינמיקה 
כבת בהרבה, המופיעה רק כאשר אנו 
י% למספר רב של קלוני% להתחרות 
ה% על אנטיג9 מסוי%, לכ9 הפעלנו על 
דל סימולציות מחשב. הקלט שאנו 
י% במהל4 הסימולציה כולל מספר 
טרי%. הסימולציה מתחילה  בעשרה 
י% של תאי% נאיביי%, ומניחי% לה% 
ר שפעול, חלוקה והתמיינות לפי 
מטרי% שנקבעו באותה הרצה. תוצאות 
מולציה מתארות את מספר התאי% 
קלו9, כתלות בזמ9, הנמצאי% במדורי% 
ני% של המערכת וג% את ההיסטוריה 
 המוטציות שהתרחשו בכל אחד 
לוני%. אנו בוחרי% בצירופי% שוני% 
פרמטרי% לפי ההיפותזה שאנו מבקש% 
ו9, ומשווי% את תוצאות ההרצה 
צאות ניסיוניות ידועות: מטרתנו היא 
ת את ההיפותזה שמסבירה, באופ9 
ב ביותר, את התצפיות. בסימולציות 
9 לא התחשבנו בהיפותזה של "הנו6 
ותר", אלא הינחנו שייצור תאי זיכרו9 
ורציוני לאפיניות התחילית של אותו 
, התקבלה תמונה התואמת את 
דיגמה הוותיקה של הבשלת האפיניות. 
מר, קלוני% שהיו דומיננטיי% בתגובה 
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האפיניות (זיקה) שלה% כלפיו? 
 כיצד משתנה רפרטואר ה"לימפו> 

ציטי% של זכרו9"? 
הל9 אתאר בקצרה מודל התוק6 את 
לת התחרות בי9 קלוני% המונעת ע"י 
טציות, בעיה המוכרת בתור "בעית 

ינוי ברפרטואר". 

אור מתמטי של תהליכי ההיפרמוטציה 
סלקציה במרכזי הנבט 

מפוציטי% מסוג B הנמצאי% ב"מאגר 
כרו9" נוצרי% במרכזי הנבט. התהלי4 
וסס על היפרמוטציה סומטית 
תרחשת בגני% לרצפטורי% לאנטיג9 ועל 
קציית המוטנטי%, שהיא תהלי4 
תחולל כתוצאה מהמפגש ע% האנטיג9. 
פרמוטציה של האזור הוריאבילי בגני% 
ו  היא תהלי4 מהיר, בסדרי גודל אחדי%, 
וטגנזה רגילה, ונעשית בעזרת מנגנו9 
חד, שעדיי9 אינו מוב9 לנו. בגלל 
רכבות התגובה במרכזי הנבט, קשה 
קור אותה באופ9 ניסיוני, ונית9 לצפות 
עבדה רק בתוצאות הסופיות של תהלי4 
וטציה וסלקציית הקלוני%. לכ9 נעשו 
יונות לבניית מודלי% מתמטיי% לתאור 
לי4 זה. תהלי4 ההיפרמוטציה עומד 
סיס דינמיקת>העל של האוכלוסייה, 
יוו9 שבעזרתו נוצרי% קלוני% חדשי% כל 
ת. האינטראקציות המולקולריות בי9 
צפטור לבי9 האנטיג9 שלו ה% גור% 

של קלו9 אחר, בעל ייצוג התחלתי צנוע 
יותר, שהינו בעל סיכוי מוגדל להשתפר 
באמצעות תהלי4 המוטציה ולהפו4 לקלו9 
דומיננטי. נית9 להמחיש היפותזה זו 
באמצעות תיאור של "נו6" דמיוני, מבותר 
בגבעות ועמקי% רבי%. תהלי4 ההשתנות 
בעקבות האפיניות יכול להוביל כל נוגד9 
מנקודת ההתחלה שלו על גבי הנו6 הדמיוני 
אל הפסגה הקרובה ביותר. הנוגד9 ששלט 
בתגובה הראשונית עלול להגיע לשיא 
מקומי באפיניות, שיהיה נמו4 מהשיאי% 
שאליה% יגיעו נוגדני% אחרי%, שהתחילו 
את מסלול% בנקודות נמוכות יותר במרחב.  

תיאור המודל 
 B המודל בנוי מסדרת קלוני% של תאי
היכולי% להתרבות, להתמיי9, ולעבור 
מוטציות בתגובה לגירוי על ידי אנטיג9 
(איור 2). כל קלו9 מתואר באמצעות מספר 
המייצג את האפיניות של האינטראקציה 
שלו ע% האנטיג9 המסוי%. כל קלו9 כולל 
אוכלוסיות שונות של תאי% השייכי% 
למאגרי% שוני%: התאי% הנאיביי%, 
התאי% המשופעלי%, התאי% הנמצאי% 
במרכזי הנבט, תאי הזיכרו9 ותאי פלסמה 
פעילי%. תאי% חדשי% נכנסי% כל הזמ9 
למערכת מתו4 מח העצמות, ואילו המש4 
התמיינות%, כלומר, נדידת% למדור הבא, 
תלויה באינטראקציה ע% האנטיג9. 
אינטראקציה זו תלויה ישירות באפיניות 
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הראשונית המשיכו להיות דומיננטיי% ג% 
בתגובה השנייה ולא התרחש "שינוי 
ברפרטואר". כדי לבחו9 את ההיפותזה 
החלופית המדברת על נו6 מבותר, ביצענו 
סימולציות שבה9 השינויי% באפיניות 
בעקבות מוטציה היו קטני%, וקפיצות 
גדולות באפיניות היו נדירות. הסלקציה 
שהופעלה במודל גרמה לכ4, שא% האפיניות 
לאחר המוטציה קטנה, התא לא עמד 
במבח9 ומת. התא עבר ברירה חיובית ויצר 
תת>קלו9 חדש רק א% המוטציה שיפרה את 
האפיניות שלו בשיעור מינימלי מסוי%. 
כאשר מריצי% את הסימולציה בתנאי% 
אלה, מתקבלת תמונה עשירה וריאלסטית, 
ומתגלה תופעת שינוי הרפרטואר בכל מדורי 
המערכת החיסונית. א% נמשי4 את 
הסימולציה ונית9 גירוי שלישי ורביעי 

בעזרת האנטיג9, נראה שהקלוני% ששלטו 
בתגובה השנייה ממשיכי% לשלוט ג% 
במפגשי% הבאי% ע% הפתוג9, והדבר אכ9 
תוא% את הידוע מהמעבדה. משמעות הדבר 
היא שהרצפטור האופטימלי לרוב 
האנטיגני% נוצר באמצעות המערכת 
החיסונית כבר בסו6 התגובה הראשונית 
שהתרחשה לאחר המפגש הראשו9 שלו ע% 
האנטיג9. השינוי ברפרטואר בולט יותר ככל 
ש"מוטציות טובות" נדירות יותר, והדבר 
תומ4 בהשערתנו  שהשינוי נובע מההיבט 

ההרסני של ההיפר>מוטציה.  
    מחקרי% על מערכת החיסו9 התמקדו 
באופ9 מסורתי דווקא על ההיבטי% 
החיוביי% של ההיפרמוצטיה הסומטית: 
הפרדיגמה של "הבשלת האפיניות" הדגישה 
כי תאי B המשתתפי% בתגובות המאוחרות 

ה% גרסה משופרת של תאי B ששלטו 
בתגובה הראשונית. לעומת זאת, אנו 
מעדיפי% להדגיש שתהלי4 ההיפרמוטציה 
הסומטית הוא רק המנגנו9 המייצר 
מועמדי% לשיפור האפיניות, שעליה% 
תופעל הסלקציה. שיפור האפיניות בעזרת 
מוטציה הוא אירוע נדיר מתו4 מספר רב של 
מוטציות המקלקלות את האפיניות. כדאי 
אפוא לדעת, שעה שאנו מתכנני% פעולה 
חיסונית, כי הנוגדני% המיוצרי% בתגובה 
השנייה טובי% מאלו של התגובה 
הראשונית, אול% בדר4 כלל לא יהיה הבדל 
בי9 התגובה השנייה לתגובות המאוחרות 

 ! יותר. 

  ñáøè-ìøô éôø:êøòå úéìâðàî íâøú
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פ' אשר שיינברג הוזמ, לשמש כיושב ראש  בכנס: 
  Frontiers in Cardiovascular Health Congress, July 2001, XVII World Congress – Int. Society for Heart Resear

פ' צבי דובינסקי מונה ליו"ר הועדה המארגנת / 
International Symposium on Mangroves: Evolution, Physiology and Conservati / בטוקיו 

פ' חיי/ ברייטברט מארג, את הכנס / 
  International Symposium on Signal Transduction in Health and Diseases in Tel-Aviv, September 20

 גל ידיד מרבה לארג, כנסי6 לאחרונה. ד"ר גל נתמנה כחבר בועדה מארגנת של הכנס הבינלאומי לנוירופפטידי6 
The International Meeting for Neuropeptides (200. כמו כ, הוא חבר בועדה מארגנת של הכינוס השנתי של  החברה הישראלית 

סיכיאטריה ביולוגית.   בנוס9, התמנה ד"ר גל כחבר בועדה המארגנת של 
 33rd World Congress of the  30 ובועדה המארגנת שלth Meeting for the National Institute for Psychobiology in Israel (200

  International Society of Psychoneuroendocrinology (200

פ' אברה/ מיבסקי יארג, את הכנס ISOTT - International Society on Oxygen Transport to Tissue (2002) שיתקיי6 בישראל.

רופ' אנטוני וולסבי / מדע, אורח במעבדה של פרופ' דובינסקי נבחר לתוכנית  
  .Rieger Distinguished Scholar in Environmental Studies /

שהותו כא, הרצה בנושא: "אצות כחוליות – יצור ראשוני ווואקואולות גז". 

רופ' אמיר נאורי – מומחה לאצות ואיכות מי6, אורח של פרופ' דובינסקי,  
והה  בבר/איל, בשנת שבתו, ועוסק במחקר וכתיבת מאמרי6. הגיע מהמרכז  

לאומי לחקלאות ימית, אילת.  

ר רמי דו7 זכה בפרס מטע6 קר, טאובנבלט לקידו6 מחקר ביו/רפואי. 

 Howard Hughes International Scholar Award in Molecular Parasitology  ופ' שולה מיכאלי  זכתה בפרס

ר אורית שאול זכתה במלגת אלו,. 

עה בלכר, דוקטורנטית במעבדת פרופ' אחיטוב זכתה במלגת Clore לשלוש שני6.  

הר פסטרנאק, דוקטורנט במעבדתו של פרופ' אחיטוב,  זכה במלגת נסיעה לבצוע מחקר על בלוטי י6 אצל פרופ'  Jens Hoeg  בדנמרק. 

ב' טובית רוזנצוייג, דוקטורנטית במעבדתו של  פרופ' סמפסו,, זכתה בפרס הצטינות על מחקר בסיסי בסכרת, מטע6 האגודה הישראלית 
סכרת. בנוס9 זכתה במלגה לדוקטורנטי6 מצטייני6 מטע6 קר, וול9.  

ראל דהרי, דוקטורנט במעבדתו של ד"ר אביד, נוימ,, זכה במלגה לדוקטורנטי6 במדעי6 הניסויי6 מטע6 קר, מפעל הפיס 
"ש מיכאל לנדאו. 
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ד"ר רקפת שוור9 התמנתה כמרצה ומקימה את מעבדתה בבני, הביולוגיה הסביבתית. עוסקת בפוטסינתיזה ומצבי עקה בכחוליות. 
ד"ר מרסלו שטרנברג התמנה כמרצה. מעבדתו ממוקמת בבני, מדעי החיי6, ומחקרו מתמקד בהשפעת המרעה על אקולוגיה

של חברות צומח.

מרצי הפקולטה הכינו קורס מיוחד במסגרת תכנית ברוקדייל בנושא: "הנדסה ושכפול גנטיי6, הבטי6 מדעיי6, רפואיי6 ואתיי6".
את הקורס ריכזו ד"ר יהודה זורבסקי וד"ר בני מוטרו, שא9 העביר את מרבית ההרצאות.

פרופ' יוס: שטיינברגר  נבחר לדיק, הפקולטה למדעי החיי6 לשנת תשס"א/  תשס"ב. 
פרופ' סנפורד סמפסו7  התמנה לראש מסלול ביולוגיה התפתחותית ופיזיולוגיה וממונה על תשתיות המחקר. 

פרופ' ישעיהו ניצ7 התמנה  לראש מסלול ביולוגיה תאית ורפואית וממונה על ההוראה בפקולטה. 
פרפ' אשר שיינברג התמנה לראש מסלול מדעי הסביבה וממונה על כח אד6 ותלמידי מחקר. 

ד"ר רו7 וידס מונה למרצה בכיר ע6 קביעות. 
ד"ר ננט פורמ7 מונתה למרצה בכיר ע6 קביעות. 

ד"ר אורית שאול מונתה למרצה בכירה. 
ד"ר רפי פרל;טרבס מונה למרצה בכיר. 

ד"ר רמי דו7 מונה למרצה בכיר. 
פרופ' צבי דובינסקי  התמנה כחבר המועצה הלאומית לאיכות הסביבה בישראל  וכחבר בצוות היגוי ניטור כנרת. 

פרופ' דובינסקי התמנה ליושב ראש הוועד המנהל  של המכו, הבי, אוניברסיטאי באילת.  
פרופ' אברה/ מיבסקי נבחר כנשיא החברה הבי, לאומית לחקר העברת חמצ, לרקמות. 

גב' נילי זרחי7 התמנתה לתפקיד ממונה בטיחות ביולוגית.  

פרופ' צבי דובינסקי  מונה לרכז מיז6 לאומי בי, תחומי בנושא: בעיות מי6 ופתרונ, בישראל 
ובמזרח התיכו,. ! דר' גל ידיד קיבל מענק מחקר עבור מיז6 בשיתו9 "ידע" (מכו, וייצמ,) 

לפיתוח תרופות מסוג פוספטי6 ציקליי6 כטיפול  אפשרי למחלת פרקינסו,. ! מיז6 משות9 של 
פרופ' שולה מיכאלי וד"ר דוד קניגסבו> זכה במימו, תכנית מגנ"ט, השייכת למשרד המסחר 

והתעשיה. נושא הפרויקט: "השתקת גני6 בצמחי6 באמצעות RNA ". ! פרופ' אשר שיינברג 
זכה במענק מחקר מטע6 משרד הבריאות בנושא: "תפקיד הרצפטורי6 לאדנוזי, בהגנה כנגד 

נזקי איסכמיה ובהשראת אפופטוזיס בלב". ! דר' רונית שריד – זכתה במענקי מחקר על 
מחקריה בנושא  "חקר נגי9 סארקומת הקפושי" משלוש קרנות: א. הקר, הדו לאומית ישראל –
ארה"ב  ב. International Cancer Research Association  ג. קר, האגודה למלחמה בסרט,.  
! פרופ' חיה ברודי זכתה במענק מחקר  מ /  McDonnal Foundation,. נושא המחקר: "תפקיד
PKC בהתפתחות גידולי מוח והבנת המנגנוני6 המולקולרי6 הקשורי6 בהתפתחות גידולי מוח". 

! פרופ' אלישע האס זכה במענק מטע6 הקר, הדו לאומית למדע, ארה"ב ישראל, בנושא:  
DNA Bending and Human Sex Reversal ! ד"ר אורי ניר, ד"ר בני מוטרו ופרופ' חיה 

ברודי, ד"ר רמי דו7, ד"ר רו7 וידס, פרופ' בנימי7 שרדני, ד"ר רונית שריד זכו, כל אחד בנפרד, 
במענק מטע6 הקר, לחקר הסרט, בישראל, על תרומת6 לחקר הסרט,. הקר, לחקר הסרט, היא

המקור הגדול ביותר של מימו, פרטי לחקר הסרט,. ! מענקי מחקר נוספי/: ד"ר רו7 אונגר / 
קר, ישראל למדע (קר, ביכורה) ! פרופ' חיה ברודי / קר, Bollag, שויי; !  פרופ' חיה ברודי / 

משרד הבריאות ! פרופ' שלמה גרוסמCapCure / 7 לחקר סרט, הערמונית ! ד"ר גל ידיד / 
 ! BARD / משרד הבריאות ! פרופ' שולה מיכאלי / קר, ישראל למדע ! ד"ר רפי פרל;טרבס
ד"ר אביד7 נוימ7 / האיחוד האירופי ! פרופ' זיו קיזנר / קר, ישראל למדע ! ד"ר רקפת שוור9 

/ קר, ישראל למדע ! ד"ר רקפת שוור9 / הקר, הדו לאומית למדע (BSF) ! פרופ' בנימי7 
שרדני / קר, ישראל למדע 



ברוח התקופה בחרנו לפרס! (בעילו! ש!) אחד מתו. גל מכתבי! שאנו מקבלי! 
מעמיתי! וידידי! מודאגי! בעול!, מפוסט9דוקטורנט לא יהודי שחזר לא מכבר לארצו. 

From:
To: <goldra@mail.biu.ac.il>
Subject: Letter
Date: !06:38 2000 נובמבר 08 רביעי יו

It has been a long time since our last contact. Because the period now is perilous
and extremely horrible I just want to share  some thoughts with the very dear
and respected teacher of mine. Everyday watching TV I am afraid what tragic
news I am going to listen to.
I observe everyday the situation in Israel with the growing anger. Yes,
definitely it is a right word. I feel deeply upset and embarrassed that once more
in the history Jewish people are exposed to the untamable hatred just because
they once showed the willingness to negotiate. Although I am not a radical
man, I remember very clearly our discussions with friends in the lab and other
people from your lab when I had permanently asked the same question: how
can you talk with people who openly declare (even in the written documents of
PLO) that their primary goal is to destroy the State of Israel and to eliminate
Jews. Accordingly to European standards and the simple rule of respectability
in such circumstances there is no point to claim that any partner for talks
exists!!!
I am aware you want to live in peace you do not want to have your young
people killed. However, in my opinion, the civilizational and mental gap
between Jews and Palestinians is so wide that it cannot be bridged yet. After all
you are the leader in the region. They could gain a lot if they got rid of ideology
and started to cooperate.
As a result I often recall the faces of my friends and the people I happen to meet
in Israel wondering what their fate is at the moment.
I wish you all the best. I am sure every rationally thinking man appreciates your
arguments.
Shabat Shalom !!!
Sincerely yours

P.S. Please do give love and kind regards to the whole family of yours and
of course people in the Lab.
16161616
 



In July I landed in Turkey for the first
time in my life, excited about the prospect
of visiting our large, Muslim neighbor - so
geographically close, yet so exotic and
mysterious. As I stepped off the plane and
was greeted by my Ph.D. student, Salih
Kafkas, I felt all at once at home. It was
midnight and Salih took me with a
university car - a driver was to escort us for
four intensive days - to his new home in a
modern apartment house in Adana. His
wife, Ebru, was waiting for us.  One month
had elapsed since Salih finished his
program in my laboratory, and we all knew
that he was not going to have much sleep
that night: his Ph.D. exam, which was the
reason for my visit, was scheduled for the
next morning.

Salih and Ebru Kafkas had both studied
in Adana’s Cukurova University, boasting
Turkey’s largest and most advanced faculty
of agriculture. They had met in class (he
was the more experienced research
assistant, she was a charming, new M.Sc.
student). Then Salih left for Israel as
awardee of a prestigious Israel-Turkey
fellowship. During one of his visits home
they were married and Ebru joined him in
Israel. I accepted Salih to my lab not
without reservations: pistachio trees
('Fistuk') are not really my expertise,
although the type of molecular phylogenetic
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learned that Israelis and Turks are very
much alike in their behavior and mentality:
Ebru and Salih "fell in place" from their first
day here most naturally and gracefully. I
asked them a few questions to sum up their
experience at Bar-Ilan.
Q: Why did you choose to come to Israel?
To BIU?
A: Because it is a very interesting country
and it is known for its advanced agriculture.
I believe my work fits with Rafi's lab, since
he is working on similar subjects on
Cucurbitaceae.

Q: What did you expect to gain and learn
from your stay here?
A: I expected to learn about molecular
marker techniques, to complete my Ph.D.
lab work, to learn more about molecular
biology, and to write the thesis. I also
learned how to write a paper for a refereed
journal. I finished all these things during my
18-month period at Bar-Ilan University.
Q: What do you remember as the most
difficult aspect of your stay in Israel?

A: Hebrew language and Shabbat. In
reality, I usually understand what people
say and I can speak Hebrew a little bit.

(Rafi: I think a foreign student provides
us with a mirror, and the image may
sometimes be embarrassing. Many times
we switched to Hebrew in the middle of a
lab discussion, forgetting about him. And
we are so proud of our Shabbat, but it is a
day when these students are quite confined
in their movement and isolated. One
Sunday morning I had to cheer up a
Chinese postdoc who went to Bnei Brak to
observe the people, upon my
recommendation: "You will see, it is very
nice and interesting, they are all dressed up
in their best clothes, walking home with
their 8, 9, 12 children... not one, like in
China... "  However Dr. Xiang was deeply

hurt when those children threw stones at
him and his bike! Did I forget to tell him
something?)

Q: In what ways are the Turks and Israelis
different, in your opinion?
A: There are many things in common. But
maybe Israeli people like money more than
Turkish people do.

Q:  Did you feel like a foreigner or a
stranger in Israel? Did you feel that the
people in the lab / at the university were
sensitive to your feelings and needs as a
foreign student?
A: At Bar-Ilan University I really felt like an
Israeli. Everybody in the lab was very
helpful and friendly. I really enjoyed
working with them.

(Rafi: Is this a diplomatic way to say that
very few arrangements exist at Bar-Ilan for
foreigners, so they are treated like
Israelis?)

Q: The campus at BIU does not have a lot
of experience with foreign students. Do you
have any suggestions/points about things
that could be improved?
A: I think that there should be housing
arrangements so that foreign students can
live on campus. You should not only accept
foreign students or postdocs mainly from
China, but from other countries as well.  I
don’t think there are so many foreign
students at Bar-Ilan, therefore you can
increase the number by having special
Ph.D. or M.Sc. programs for foreigners,
and thus become a more international
university.

Dear Readers, you probably want to
know the results of Salih's exam. I can tell
you that he passed and I was heartily
congratulated by the professors in the
Department of Horticulture. The exam
lasted almost two hours and was entirely in
Turkish. I insisted that part of the questions
be translated for me. That evening, Salih
had to prepare a plentiful dinner at the
university guesthouse for the committee
members (five professors plus the
chairman and dean, everyone with
wife/husband) – as that is the custom in his
department.

I spent the rest of the time visiting the
labs, greenhouses and orchards. I
observed some interesting projects and
learned that nearly all the faculty there had
some scientific exchange with Israel,
mainly with the Volcani Institute, and were
good friends of Israel. I learned that the

agriculture students are required to do
practical work in experimental fields and
orchards during the summer as part of their
training (a good idea, I think). Ph.D.
students are assigned real assistantship
positions in their departments and they help
with the teaching and administration
besides doing their own projects. Elderly
professors are greeted by a respectful bow
and hand-kissing, which, in principle, I did
not dislike.

Two days were devoted to touring with
Salih and Ebru: we slept at Posantes, a
village high in the Taurus Mountains, where
the university has a beautiful experimental
station for temperate fruit trees such as
apples and cherries. We grilled our own
fish and ate tons of cherries on our way to
visit the wonderland of Cappadoccia. On
the last day, I visited a "typical Turkish
family", Ebru's, in their seaside home in
Mersin. Again I felt very much at home.
Papa and Mama Yasa and their four
daughters made me eat rice-stuffed vine
leaves (separately cooked for me, of
course) until I could not get up from the
table. Then they gave me coffee and Mrs.
Yasa instructed me to turn the cup upside
down. Before I could stop her, I learned
many (good !) things about my future. The
only one I can share with you regards a big
building (Binyan Haminhala, whose shape I
recognized in the coffee sediment), where
the endless twists of a typical BIU
tenureship procedure may come to a happy
end - according to Madame Yasa, at least. I
learned to my own amazement that I, too,
could read her thoughts: in her son-in-law's
cup of coffee she saw the shape of little
chicks, which I recognized (before she
spoke, I promise you) as the grandchildren
she was expecting him to deliver within a
reasonable time. Those chicks are more
important to her than the whole Ph.D. and
accompanying papers, and I can only
agree with her. !

Dr. Perl-Treves visits Turkey to attend Salih's
Ph.D. exam  

Ebru Kafkas poses with a wild Pistacia
palestina tree in Israel.
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