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מועברת בשידור חי , כמו הרצאות בשנה שעברה, ההרצאה הזאת: אברהם קציר' פרופ

יראו את ההרצאה , אז כל האנשים שצופים בהרצאה באינטרנט, באינטרנט

והם יכולים להקליק על כאילו כפתור שישנו על המסך ולהעביר את 

  . בשעה שהמרצה יעביר פה את השקופיות, השקופיות

אני רוצה לפתוח בהכרת תודה להרבה מאוד אנשים , קודמותכמו בהרצאות   

ולפני שאני פותח , באוניברסיטה שעזרו גם בארגון של ההרצאה הזאת

נא לסגור , מתחככים, מצפצפים, כל אלה שיש לכם מכשירים מנגנים, בדבריי

  .לא להפריע למהלך ההרצאה, את המכשירים

ארצות בעולם יש חוסר אני רוצה לפתוח ולהגיד שבציבור הרחב בהרבה   

הבנה מסויים למה עושים מדענים ומה התרומה של מדענים לחברה ונוצרה 

מידה מסויימת של הייתי , הברית-גם בארצנו וגם בארצות, בארצות רבות

לא עושים שום , שזה אנשים שיושבים, אפילו מעיז להגיד עוינות למדענים

,  מקבלים המון כסף,מלמדים ארבע או חמש שעות בשבוע, עובדים, עבודה

ובעצם לא צריך אותם ויש סכנה למוסדות האקדמיים גם בארצנו וגם 

בארצות אחרות ואחת המטרות של הסדרה הזאת זה להביא לציבור הרחב 

גם , קצת מהמסר מה עושים מדענים ומה מדענים יכולים לתרום לחברה

סדרה וכך יצא ששני המדענים הראשונים אשר מופיעים ב, בארץ וגם בעולם

שדיבר על תאי , רבל' פרופ, הראשון שאני מניח שחלק גדול מכם שמע, הזאת

- מי שהיה בהרצאה על הפריה חוץ, הוא סיפר, שרק הערת אגב, גזע עובריים

 שנה לתגלית הזאת 25אז לפני זמן לא רב חגגו , כמו תינוקות מבחנה, גופית

רות ההתנגדות של גופית ולכן למ-ויותר ממיליון ילדים נולדו מההפריה החוץ

רבל זה ' זה ודאי ברכה לאנושות ומה שפרופ, גופים דתיים וגופים אחרים

  . כיוון אחר באותו תחום מחקרי

, תחום שבשנים שאנחנו מארגנים את הסדרה לא הרצה איש על התחום הזה  

זה תחום החקלאות שבו ישראל מצטיינת ונשיא מכון ויצמן הוא חוקר 

שבנו שגם צריך להזמין חוקרים ממוסדות שונים מפורסם בתחום הזה ולכן ח

חת נעתר לבקשתנו ' וגם לעסוק בתחום החקלאות ולכן אני שמח שפרופ



4-T4-1161    28.3.2004. ר.י  

   למען הרישום הטוב–" חבר"
  

3

לכן תוכלו לראות שחוץ מהתחומים של תאי . והסכים להופיע בסדר הזאת

שבו עשרות שנים נעשה מחקר , מה אפשר לעשות בתחום של החקלאות, גזע

שב שההרצאות האלה קצת תעברנה את אז אני חו. יוצא מן הכלל בישראל

  . המסר מה מדענים עושים בארץ

ההרצאה הבאה . שתי ההרצאות הבאות הן הרצאות בתחומים אחרים  

כמו שאמרתי . בתחום המשפט וההרצאה האחרונה בתחום הפילוסופיה

, מסיבה תקציבית, אנחנו מתקשים, לאלה מכם שהיו בהרצאה שעברה

כי המצב , ים או לפרסם מודעות בעיתוניםלשלוח עוד פעם ועוד פעם מכתב

לכן אנחנו מאוד מבקשים , כך טוב-הכלכלי של האוניברסיטה הוא לא כל

אלה מכם . להשתמש בשירותים של דואר אלקטרוני שאינם עולים כסף

, אנא תרשמו לסדרה בדרככם הביתה, שמשתמשים בדואר אלקטרוני

משפט פשוט מאוד שולחים , ביציאה יש שם הזמנות ועל ההזמנה כתוב

  . לדואר אלקטרוני ואז תירשמו ותקבלו את ההזמנות להרצאות הבאות

, ברש' אז בהזדמנות הזו אני רוצה להגיד לכם חג שמח ולהזמין את פרופ  

  . תודה. אשר יציג את המרצה

רבל במפגש הקודם על השימוש בתאי גזע עובריים ' להרצאתו של פרופ  :ברש' פרופ

על הסיכויים והסיכונים , אילן חת' ה הנוכחית של פרופלצורכי ריפוי ולהרצא

שתי . קיים מכנה משותף, בהדברת מחלות צמחים באמצעות הנדסה גנטית

טכנולוגיות -ההרצאות עוסקות בהתקדמות המדעית שהביאה לפיתוח ביו

 ריפוי –המסוגלות להשפיע על שני מרכיבים בסיסיים של חיינו , רבות עוצמה

הן גם , אולם בעת ובעונה אחת. ר המזון ושיפור איכותומחלות והגברת ייצו

למרות . מעלות שאלות אתיות מוסריות שעל החברה לתת עליהן תשובות

קיים הבדל מהותי בשאלות המתעוררות , הדמיון לכאורה בין שתי ההרצאות

השימוש בתאי גזע עובריים למטרות ריפוי . לגבי שני הנושאים הנידונים

דושת החיים והשאלה הנוקבת הדורשת הכרעה היא עוסק ברמת הפרט ובק

לבין , מהו הגבול הדק שבין נתינת חיים באמצעות רקמות שמוצאן מהעובר

כלומר צמחים , השימוש בצמחים טרנסגניים, לעומת זאת. נטילת חיים



4-T4-1161    28.3.2004. ר.י  

   למען הרישום הטוב–" חבר"
  

4

עוסק ברמת , שהוכנסו להם גנים זרים באמצעות הנדסה גנטית, משופרים

 היא מהו המחיר הסביבתי והמוסרי דתי האוכלוסייה והשאלה הנוקבת כאן

  .מנת להציל מיליוני אדם מחרפת רעב-שעל החברה לשלם על

. שוויון מובנה בהתייחסות לשתי המערכות-מן הראוי לציין שקיים אי  

החברות בהן מתנהל הדיון והקובעות את חלוקת המשאבים הדרושים 

צות אלה אנשים מצויות בארצות המפותחות ובאר, טכנולוגיות-ליישום הביו

חברות אלה יכולות ביתר קלות לוותר על , לפיכך. מתים ממחלות ולא מרעב

גניים מבלי להתמודד עם הבעיות הקשורות -היתרונות של הצמחים הטרנס

אין להתעלם מבעיות אתיות אמיתיות אשר לא נובעות , יחד עם זאת. בהם

- בצמחים טרנסועשויות להתעורר עקב השימוש , מחוסר ידע ואמונות תפלות

  . גניים

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות בתלות ההדדית הקיימת בין   

מערכות ביולוגיות שונות שהביאו גם להתפתחות תחום ביולוגי חדש הנקרא 

Systems-biology , ביולוגיה מערכתית–או בתרגום  .  

ת כלומר הבנת יחסי הגומלין והבקרה בין המערכו, הביולוגיה המערכתית  

, הביולוגיות השונות עוברות כחוט השני החל מהרמה התאית מולקולרית

, סיסטמה-ממשיכה ברמה האורגניזמית של הייצור השלם וכלה ברמת האקו

, מנת להמחיש-על. פני כדור הארץ-שבמובנה הרחב היא מכלול הייצורים על

  . הרי שתהיה לכך השפעה גם על האיברים האחרים, אם אבר בגופנו חולה

גרמה גם להרחבת הנושאים בהם , הכרה בתלות בין המערכות הביולוגיותה  

אתיקה כיום עוסקת לא רק באספקטים אתיים -הביו. אתיקה-עוסקת הביו

הנפגעות , אלא גם במערכות ביולוגיות אחרות, הקשורים ישירות באדם

  . טכנולוגיים ואחרים-מפעילותו באמצעים ביו

 גנטית של צמחים הן האם צמחים השאלות המרכזיות הקשורות בהנדסה  

האם ? לרעב בעולם, ולו חלקי, להוות פתרון, גניים יכולים להיות-טרנס

גניים מהווים סיכון בלתי נסבל על הדעת לסביבה ולבריאות -צמחים טרנס

האם ? האם ניתן לטפל בו בצורה מושכלת, האדם ואם הסיכון הוא סביר
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וקה שווה יותר של היתרונות גניים מהווה אמצעי לחל-יצירת צמחים טרנס

  ? המתקבלים מהטכנולוגיות המתקדמות

להצגה ודיון בשאלות הקשורות בהנדסה גנטית של צמחים אין אדם מתאים   

  . המכהן כיום כנשיא מכון ויצמן, אילן חת' יותר מפרופ

- יישומיים וביו, חת עוסקים באספקטים  בסיסיים' מחקריו של פרופ  

- ולוגית של מחלות צמחים באמצעות מיקרוטכנולוגיים של הדברה בי

  . אורגניזמים ידידותיים

טכנולוגיה חקלאית - את מרכז מינרווה לביו1983 -חת הקים ב' פרופ  

טכנולוגיה החקלאית היתה -כאשר הביו, באוניברסיטה העברית ועמד בראשו

- עדיין בראשית דרכה ומאז הוא מלווה באופן הדוק את התפתחות הביו

הן בתקופת כהונתו כדיקן הפקולטה לחקלאות ,  כל השלכותיהטכנולוגיה על

ולאחר מכן כסגן נשיא למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית וכיום 

  .כנשיא מכון ויצמן

חת הולך לפניו כמדען בעל שם עולמי בתחומו ועל כך מעידה ' שמו של פרופ  

פרס הכוללים את פרס ישראל ו, רשימה ארוכה של פרסים רבים בהם זכה

  . וולף היוקרתיים

חת הוא גם חבר האקדמיה הישראלית למדעים ולא אקח יותר מזמנו ' פרופ  

סיכויים , ואזמין אותו להרצות על הדברת מחלות צמחים והנדסה גנטית

  . וסיכונים

  .בבקשה, אילן  

  .  ערב טוב :אילן חת' פרופ

ה כבוד אני רואה בז. אני רוצה להודות לאברהם קציר על ההזמנה, ראשית  

, תודה לאיציק. קציר' רב שהתבקשתי להרצות בהרצאות לזכרו של פרופ

  . אנחנו עוד מכירים מהפקולטה

, התכוונתי ואני גם אתן. אני רואה פה קהל רחב ואני מודה לכם שבאתם  

הרצאה פופולרית שאני מקווה שאני אוכל להבהיר את המושגים העיקריים 
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י רואה פה חברים שלי מהכיתה אנ, עם זאת. ואת הבעייתיות העיקרית

  .אז הם יסלחו לי, מהפקולטה

היתה אמרה שלהפסיד , לפני הרבה שנים, כשאני למדתי חקלאות, בכל אופן  

.  בחקלאות–והכי בטוח ,  עם נשים–הכי נעים ,  בקלפים–כסף הכי מהיר 

אני חושב שאנחנו , עם זאת. וככה די הרהרנו באמת על עתיד החקלאות

ישראל זו אחת המדינות המפותחות ביותר .  בחקלאותיכולים להתברך

אפילו לא , מבחינת הרמה החקלאית ואני תמיד משווה אותה עם קליפורניה

עם אירופה והנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא משלב את העבודה שלי 

, למה הגענו, עם הסטודנטים שלי במשך הרבה שנים מה היו המטרות שלנו

התפכחתי מחלק מהדברים ובעקבות העבודה שהביאה איך , למה לא הגענו

על , להנדסה גנטית באמת לעלות על מקצת מהנושאים שיצחק נגע בהם

כי יש פה בעייתיות שמתפתחת ואולי מסתיימת עוד , הנדסה גנטית במזון

מעט וקצת נוכל לדון בזה ולהסביר ואני אומר את דעתי ונקווה שיהיה הכל 

  .ברור

 שנה לעבור 30לקח לי בערך . י מעבדה במכון וייצמןכעת יש ל, בכל אופן  

אני , בקיצור. כך שהכשרונות שלי הם מוטלים בספק, מהפקולטה למכון

עד , והייתי די מרוצה מהעניין, כפי שאתם רואים, הרבה שנים באקדמיה כבר

 תסתכל במילון –גרשוני מפה שאמר לי פעם ' בעצם זה פרופ, שאמר לי מישהו

 Speculative או Theoreticalואתם תראו שכתוב , Academicמה כתוב על 

without practical purpose or intention, having no practical meaning 

or usefulness .ותסתכלו במילון וובסטר ואתם תראו שלא המצאתי את זה .  

אז עברתי גם לדברים יותר יישומיים ואני מנסה לשלב מנגנונים תיאורטיים   

  .כימיים עם פתרון של בעיות יישומיותוביו

שהיתה הרבה שנים בפקולטה לחקלאות וחלק גדול , המעבדה שלי, ובכן  

אני , בשלוש השנים האחרונות במכון, מהעבודה נעשה שם ובשנים האחרונות

אביב  -אביה זילברשטיין מאוניברסיטת תל' גם משתף פעולה פה עם פרופ



4-T4-1161    28.3.2004. ר.י  

   למען הרישום הטוב–" חבר"
  

7

כך שיש לנו שיתוף פעולה פורה , ת מפהדוקטורנטי-ועכשיו סיימה אצלי פוסט

  .גם עם האוניברסיטה הזאת

, זאת אומרת. אתם יודעים שחומרי הדברה היא בעיה גדולה, בכל אופן  

חומרי הדברה זה שוק עצום שאת רובכם בעצם לא מעסיק כי אתם קונים 

אז קונים עציץ חדש ופתרתם את , עציץ ואם הצמח מת אז זה לא אסון גדול

הכמויות חומרי , ל אם אתם מסתכלים על החקלאות העולמיתאב. הבעיה

לפי אחת , הברית בערך משקיעים-בארצות. הדברה הן עצומות

זה לא .  מיליארד דולר בשנה חומרי הדברה40 -קרוב ל, הסטטיסטיקות

ככל , זה חברות של חומרי הדברה ולמעשה, מקרי שהחברות הענקיות

 הסביבה וכל נושא הסביבה ואיכות שהמודעות של הציבור גדלה לגבי זיהום

הרי שהמודעות לבעיות של חומרי הדברה הולכת וגדלה ויש רצון , הסביבה

להפחית את חומרי ההדברה וכמובן שככל שהמחקר במנגנוני חומרי , להוריד

כך גם מוציאים מהשוק כל מיני חומרים שפעם היו , הדברה מתפתח

 יודעים יותר על הנזקים שהם כי היום אנחנו, היום לא מקובלים, מקובלים

חודרים , הם חודרים למים, הן ישירות והן באמצעות שרשרות המזון, עושים

פרות אוכלות צמחים שרוססו ואז החומרים . חודרים לחומר אורגני, לאוויר

  . מופיעים בחלב וכל מיני דברים כאלה שאנחנו קוראים להם שרשרת המזון

ן לדבר הזה וזאת היא צלחת כך שאנחנו חיפשנו איזה שהוא פתרו  

רוב המחלות , אדם-בעוד שבמחלות בני, שמיקרואורגניזמים גדלים עליה

ידי -בצמחים רוב המחלות נגרמות על, ידי חיידקים או וירוסים-נגרמות על

 מיני 140זאת פטרייה שהיא תוקפת בערך . אלה פטריות שגדלות. פטריות

אני ,  שנה15 לפני כבר צמחים שונים בקרקע וזאת היא פטרייה שמצאנו

נוצר מין גבול כזה , ואתם רואים שכששתי הפטריות נפגשות, בקרקע, חושב

. שלושה הפטרייה הירוקה מכסה את כל הצלחת-ואם מחכים איזה יומיים

יש פה תופעה מאוד מעניינת ששתי פטריות נפגשות ואחת , זאת אומרת

 שקוראים לו ,הפטרייה הירוקה. היא פרזיט, בעצם. תוקפת את השניה

, אני לא אתן הרבה מושגים רק זה יהיה שם שיחזור, אנחנו לא, טריכודרמה
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היא תוקפת את הפטרייה הפתוגנית לצמחים ועל הצלחת אתם רואים תופעה 

שנקראת פרזיטיזם ואנחנו רוצים לנצל את התופעה הזאת ולראות האם נוכל 

 להשתמש להשתמש בה כנגד פטריות פתוגניות ופיתחנו שיטות שונות

מצאנו שיטות להחדיר אותה לקרקע ורצינו , ציפינו זרעים, בפטרייה הזאת

קרקע , לראות מה יקרה ואכן בחממה אנחנו יכולים לראות שכאן זה נבטים

קרקע נגועה , קרקע נגועה מטופלת בחומר גרמני שנקרא מונסרן, לא נגועה

   .כמו שהראיתי לכם, שלא מטופלת וקרקע מטופלת בפטרייה הזאת

בחממה זה נתן תוצאות מאוד יפות ויצאנו עם זה לשדה ואפשר , זאת אומרת  

  . אני חושב שיראו יותר טוב, לכבות קצת את האור

שאלו , פולני אחד בא לאמריקה, את יודעת. את אומרת שרואים בסדר גמור  

 – .Why did you come? He said – I came to polish my Englishאותו 

Why? Your English is polish enough . אני חושב שבחושך יראו יותר

  . טוב

אתם רואים צמחי עגבנייה מתים בערבה וזה צמחים , אתם רואים, בכל אופן  

הפטרייה הזאת הוצאנו עליה פטנט שזה . ידי הפטרייה שלנו-מטופלים על

, גם לא מהונדסים, טבעיים, אבל על מיקרואורגניזמים, דבר אולי משונה

 שלהם וניתן עוד Mode of action-אם יודעים את ה, יא פטנטיםאפשר להוצ

פורחים ,  בערבה–שוב , צמחי עגבניות,  אתם רואים שפה צמחים–דוגמה 

הם אמנם נותנים הרבה פירות , פה הצמחים מתים בגיל צעיר. ונותנים  פירות

  . אפשר לשווק את זה-ואי', סוג ב', סוג ג, ופירות גרועים מסוג גרוע

, קיבלנו תוצאות יפות וזה נתן לנו הרבה תקווה וסטודנט שלי, אומרתזאת   

לארץ -גם בחוץ, פיתח חברה קטנה שהיא מוכרת את המוצרים, עופר קלייפלד

, יש חברות שמוכרות את המוצרים האלה ובעצם היינו מלאי התפעלות לפני

ואני חשבתי שנוכל לפתור את בעיות החקלאות בזה , עשר שנים? אני יודע

מכיוון , למעשה התבדינו במידה מסויימת וקיבלנו את הפרופורציות הנכונותו

צריך להתחשב בסביבה , בניגוד לרעלים, שכשעובדים במוצרים ביולוגיים

שתמיד יודעים מה יהיה , אז כשעובדים בערבה. בטמפרטורות, ובמזג האוויר
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יהיה אבל כשעובדים באירופה ולא יודעים אם . אז אין בעיה, מזג האוויר

אז יש לנו הרבה יותר , הרבה גשם או הטמפרטורות יעלו או שיישארו קרות

בעיות מאשר לחומרים רעילים ולמעשה אני הרבה פעמים מסביר שאם 

אין ספק , לוקחים כספית ופעם השתמשו בכספית לחיטוי זרעים וכך הלאה

השאלה עד כמה אנחנו מוכנים לקחת סיכון לאכול . שזה יהרוג את הכל

ת ופעם עשו את זה והיה בזה הרבה סיכון והיום אנחנו צריכים ללמוד כספי

- צריך להגיע לאיזה שהוא שיווי, זאת אומרת. לחיות עם המחלות הללו

לא יקרה כלום , תאמינו לי, ואם אתם קונים תפוח ויש עליו כתם קטן, משקל

לא לכם ולא לילדים שלכם אם תאכלו תפוח עם כתם קטן וזה דבר שאנחנו 

  . כים ללמוד וללמוד לחיות עם זהצרי

כך -אם כי לא כל, אז למעשה הגענו לתוצאה בהחלט מעניינת, בכל אופן  

עובדת , אבל היא עובדת בחממות יפה מאוד, דרמטית כמו שחשבנו שנוכל

, ואנחנו יכולים להתקדם עם זה, Predictableכשיש ארצות עם אקלים שהוא 

אתם רואים , זה ציפורנים, של עופר, ואלה תוצאות של החברה הזאת

זה , הייתי אומר, מה שיותר מעניין, מטופלים ולא מטופלים ולמעשה

 20למרות שאני כבר . הכל זה דבר די מפליא-כי סך. המנגנונים שפועלים פה

זה די מפליא שאתם מוסיפים איזה שהיא אבקה של , שנה בביזנס הזה

ותנו הוא הצד פטריות לקרקע והמחלה פתאום נעלמת ומה שמעניין א

מנגנון . הבסיסי של העניין מה קורה כאן ויש לנו בעיקרון שלושה מנגנונים

  . פרזיטיזם–ומנגנון אחד , ביוטיקה- אנטי–מנגנון אחר , אחד זה תחרות

על , על חמצן, אורגניזמים על מקום-תחרות זה בעצם תחרות במיקרו, ובכן  

, קרם קרקע.  דבר פשוטעל נישה מיוחדת ואני רוצה שתבינו שזה לא, מזון

, כי המשקל הסגולי הוא גבוה, מ מעוקב"תחשבו שגרם זה אפילו פחות מס

, בגרם, אורגניזמים-גרם קרקע מכיל בערך קרוב למיליארד מיקרו. של קרקע

תארו לכם איזה תחרות . זה כמעט כמו רקמה חיה. או כמה מאות מיליונים

זה חומר אורגני או ואיזה חגיגות הולכות שמה ברגע שאתה מוסיף אי

, אז כמובן שמי שיש לו יתרון יחסי, שמוסיף חומר טוקסי או שחסר חמצן
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ידי התחרות -הוא נקבע על, משקל הזה-והשיווי. יכול להתגבר על האחרים

  .אורגניזמים-בין המיקרו

אבל לנצל את , אנחנו יכולים לבודד את התופעה הזאת בצלחת, זאת אומרת  

אבל ,  לנו מאוד ולכן זה מנגנון שאנחנו יודעים עליוזה קשה, זה באופן מסיבי

אורגניזמים שעובדים על -אם כי יש מיקרו, למעשה כמעט ולא מטפלים בו

חומרים רעילים או מפרישים איזה שהוא חומר והם גורמים בתחרות לדיכוי 

, אנחנו עוברים כבר בעצם למנגנון השני, אבל במידה והחומר רעיל, אחרים

  .יסביוז-שזה אנטי

-ביוטיקה ודיכוי של מיקרו-ביוזיס זה התופעה של ייצור אנטי-אנטי  

ביולוגיה של -היות ואתם לא מתעניינים הרי במיקרו, שוב. אורגניזמים

אז אני ארשה לעצמי רק לתת לכם דוגמה , אני לא משלה את עצמי, קרקע

, נגיד שאתם יודעים פניצלין, ביוטיים הראשונים-שלמעשה החומרים האנטי

שבודדו לראשונה , ביוטיקות טבעיות-כל אלה הם אנטי, ו סטרפטומיציןא

אורגניזמים בקרקע ולמעשה יש קבוצה שנקראת אקטימוניצטים -ממיקרו

, ביוטיים-מהאקטיוניצטים מפרישים כל מיני חומרים אנטי ¾ -שקרוב ל

  .ביוטיקה-אבל זה היה מקור לאנטי, חלקם לא יעילים, חלקם יעילים

מסנתזים אותם באופן , ם האחרונות בגלל תופעות של אלרגיהכמובן שבשני  

- היות ואחר. אבל קודם כל צריך למצוא ולראות את המולקולות הללו, כימי

אז אני רק , אורגניזמים ועל המנגנון ומשמעותו-כך נדבר על יישום של מיקרו

כי , ביוטיקה-משתדלים לא לעסוק באנטי, במעבדה שלי, רוצה לומר שאנחנו

זה מקדדים לחומרים טוקסיים בסופו של , ביוטיקה- שמקדדים לאנטיגנים

אני אפתח . אנחנו רוצים להימנע מזה להוסיף חומרים טוקסיים לקרקע. דבר

זאת אומרת זה מנגנון שיש לו חשיבות עצומה , את זה קצת יותר מאוחר

- יש בו סיכון כי כשמסתכלים במובן הרחב על אנטי. ואפשר לנצל אותו

-זה הפרשה של חומרים שמדכאים מיקרו.  זה חומרים רעילים,ביוטיקה

אני בחרתי בייחוד להתרכז , מסיבות אלה ואחרות, ולכן. אורגניזמים

כשהראיתי לכם , הפרזיטיזם הזה. ליזיס זה נקרא המסה. בפרזיטיזם וליזיס
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, בעצם הוא מתבטא בכך שהפטרייה הירוקה הזאת, אותו בתמונה

הם חלבונים . ים שאנחנו קוראים להם אנזימיםמפרישה חלבונ, טריכודרמה

  .לפרק כל מיני דברים בטבע, לפרק דפנות, שיש להם יכולת לפרק מולקולות

תתארו לכם שהפטרייה הירוקה שגדלה על הפטרייה הלבנה , עכשיו  

והם מפרקים את , שקראנו להם אנזימים, מפרישה חלבונים כאלה, הפתוגנית

אז היא כבר לא יכולה לתקוף צמחים ולמעשה הדופן של הפטרייה הפתוגנית ו

זה מיקרוסקופ אלקטרוני שמראה דופן של פטרייה ומראה לכם שרשרות , פה

  . של חומרים שבונים את הדופן הזאת

אבל רק נאמר לצורך השיחה , זה מבנה די מסובך, אני לא ארחיב את הדיבור  

 לצמח שאתם ,שלנו שיש חומרים שונים ותדמיינו את זה נניח לתא של צמח

  .הדופן הזה מורכב בצמחים מתאית. אז יש לזה דופן.  חסה או בצל–אוכלים 

  . שהוא נקרא חיטין וגלוקן, פטריות זה פולימר אחר  

הוא , החיטין הוא גם קיים בחרקים. אז אנחנו ניקח בתור מודל את החיטין  

ן החיטי. ידי אותה פטרייה ירוקה-והחיטין הוא מפורק על, קיים בפטריות

הסיומת של אז , זאת אומרת. ידי אנזים או חלבון שנקרא חיטינז-מפורק על

יש לנו פולימר שזה הרשת , זאת אומרת. מראה בנומנקלטורה שזה אנזים

  . והאנזים חיטינז מפרק את החיטין, שנקרא חיטין, הזאת

, יש לנו פטרייה פתוגנית. יש לנו כאן מערכת מאוד מעניינת. אז בואו נראה  

ויש לנו את . אז הצמח הוא המאחסן של הפטרייה. וקפת את הצמחשהיא ת

. שהיא תוקפת את הפטרייה הפתוגנית, הטריכודרמה, הפטרייה הירוקה שלנו

. היא המאחסן של הפטרייה הזאת, במובן הזה, אז הפטרייה הפתוגנית

גדיא של פטרייה שתוקפת פטרייה שתוקפת צמח וזאת -יש לנו חד, למעשה

  . ני אנסה להסביר ועליה אנחנו עובדים כבר הרבה שניםהיא המערכת שא

אז בואו נסתכל רגע פנימה ונראה בעצם מה קורה באינטראקציות בין שתי   

אני אראה לכם בעזרת מיקרוסקופ אלקטרוני מספר תמונות . הפטריות

  . שימחישו לכם מה קורה בפטריות האלה
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הפטריות הגבוהות , יותפטר. הפטריות הן כורים ואני אתן לכם דוגמה, ובכן  

שהן בעצם כורים שיוצרים כובע ואנחנו אוכלים את , ביותר זה פטריות מאכל

אבל רוב רובן של הפטריות .  את השמפיניון או פטריות אחרות–הכובעים 

אולי אתם נוסעים , כשאתם נוסעים לחופש, עשויות רק כורים ואתם יודעים

, מקרר או השארתם לחםאם השארתם קצת ירקות ב, תחזרו מהחג, לפסח

ואם . אבל אלה פטריות, זה לא אסון, אתם תראו עליו כורים לבנים כאלה

זה פטרייה , אנחנו רואים שזאת פטרייה אחת, מסתכלים במיקרוסקופ

היא גדלה לקראת הפטרייה , וזאת פטרייה שלנו וראו זה פלא, פתוגנית

- לה כמויש פה תופעה מעניינת שאנחנו קוראים , זאת אומרת. הזאת

. יש איזה חומר כימי שמושך את הפטרייה אליו, זאת אומרת. טרופיזם

הפטרייה . הפטרייה שגורמת מחלות מושכת את הפטרייה שלנו הירוקה

ואז פה יש תופעה שנקראת הכרה . הזאת מתקדמת ומגיעה לפטרייה

הפטרייה צריכה להכיר את המולקולות או את , זאת אומרת. מולקולרית

אחרת לא תהיה היצמדות ויש תופעות של , רייה הפתוגניתהמבנה של הפט

. נתן שרון שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם' פה נמצא פרופ, הכרה

והוא יסביר איזה , אני חושב, הוא ירצה לכם על זה בשמחה, תזמינו אותו

. הפטרייה נצמדת, מולקולות גורמות להצמדה בין התאים הללו וכשיש הכרה

היא מתחילה , אחרי שהיא נצמדת. טרייה לא נצמדתהפ, אם אין הכרה

שיש , אנחנו רואים פה תופעה מעניינת. להסתלסל סביב הפטרייה הפתוגנית

  . הפטרייה מפרישה אנזימים והם חודרים לתוך הדופן. פה סלסול כזה

היא מפרישה את אותם , הירוקה, אנחנו רואים שהפטרייה שלנו, זאת אומרת  

הם מפרישים חומרים שמפרקים דופן והיא , אנזימים שהסברתי קודם

אנחנו , חודרת פנימה ואם נטלטל את שתי הפטריות ויהיה לנו קצת מזל

יש . נראה את הטביעת אצבעות של הפטרייה הירוקה על הפטרייה הלבנה

האנזימים האלה מאפשרים לפרק את , זאת אומרת. חורים שהיא עושה

  .הדופן
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 אורגניזמים ששמחים לחדור לתוך הפנים יש מיליוני, ברגע שמתפרק הדופן  

קשה לחדור . כי שמה כבר לא קשה לפרק את מה שנעשה, של הפטרייה

קל מאוד לפרק ולהיזון על החומרים , אחרי שחודרים את הדופן. בדופן

הכל את העיקרון הזה אני מבטיח לכם שאתם -כך שסך, שנמצאים בפטרייה

.  לראות סרטים על המערב הפרועאהבנו, ואני כלול ביניהם, חלקנו. מכירים

יש טובים ויש רעים ואלה , יש לכם פה סימן של הכובע וחורים שנעשים בו

  . עושים חורים בכובעים של אלה

בעיקרון יש לנו כאן מלחמה בין שני אורגניזמים שמי שמצליח , זאת אומרת  

  . להתגבר הוא יכול למנוע את המחלה להתפתח ולתקוף את הצמח

זאת , R-הפטרייה ב. נוכל לראות את התהליך הזה, הלאהואם נסתכל   

יש לה ? אתם רואים, הפטרייה הפתוגנית והפטרייה הירוקה מלפפת אותה

איזה שהוא מנגנון שמושך אותה והיא מכירה את המולקולות ואז היא 

המיקרוסקופ , עכשיו. מתחילה להסתלסל ולתקוף את הפטרייה הפתוגנית

הוא מיקרוסקופ . קרא מיקרוסקופ סורקהוא נ, הזה שאני מראה לכם

, זאת אומרת. אלקטרוני שמראה לכם את פני השטח של האובייקט שלכם

תארו לכם עכשיו שאני אחתוך . ממדית מה קורה-אנחנו רואים בצורה תלת

, במערכת האינטראקציה הזאת ויש מיקרוסקופ אחר, פה פרוסה דקיקה

תחשבו . קורה בתוך התאשמראה מה , שנקרא מיקרוסקופ אלקטרוני חודר

שתאפשר לנו להסתכל , לכם שזה מעין נקניק ואנחנו חותכים פרוסה דקיקה

יש , Rשמסומנת פה בשם , פנימה ואז באמת נראה את הפטרייה הפתוגנית

אתם זוכרים שהראיתי לכם את . לה דופן וזאת היא הפטרייה שלנו שמלפפת

  . אתאז הפטרייה שלנו מלפפת את הפטרייה הז, הליפופים

נראה שהפטרייה , אם יהיה לנו סבלנות ונחכה יומיים או יום וחצי אפילו  

מי , אנחנו רואים הרבה. הזאת מתפרקת לגמרי והפטרייה הזאת שמחה מאוד

יש פה הרבה רטיקולום , יודע שיש פה הרבה מיטוכונדריות, שפה ביולוג

פטרייה היא חיה על חשבון ה, הפטרייה הזאת. הרבה גרעינים, אנדופלזמטי

יש לנו גם מערכת מחשב שבודקת כמה גרגרים כאלה שסימנו . שהיא פרקה
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כך שאנחנו יכולים גם באופן כמותי , אותם בזהב היו פה בדופן וכמה הם ירדו

איך שפטרייה אחת תוקפת , זאת אמרת ממש בחיים, In-vivoלהראות 

לא למרות שקשה לנו לראות את זה ל, הכל-זאת אומרת שסך. פטרייה שניה

מיקרוסקופ אבל אנחנו רואים את התוצאה שהוספנו את הפטרייה והיא 

אנחנו יכולים במיקרוסקופ אלקטרוני לראות , תקפה את הפטרייה הפתוגנית

את הדבר הזה הלכה למעשה ולהיווכח שבאמת האנזים שלנו הוא אנזים בעל 

  . אורגניזמים הללו-משמעות באינטראקציה של המיקרו

הכל אתם יכולים לשאול -סך. ם לשאול את השאלה הבאהוכעת אנחנו עוברי  

אבל איך , והראיתי שמתפרק, ולומר שאני הראיתי לכם את זה במיקרוסקופ

שהוא אנזים שמפרק את , אני יודע באמת שהאנזים הזה שקראתי לו חיטינז

? איך אנחנו יודעים באמת שהוא עשה את זה, הפולימר שבדופן של הפטרייה

אבל הוכחה סופית אנחנו ,  לכם ומשהו התפרק שמהזאת אומרת הראיתי

ידי זה שאנחנו מבודדים את הגן והגן הוא אותו חלק של -יכולים לעשות על

לוקחים את הגן , אנחנו מעבירים,  שאחראי על תכונה מסויימתDNA-ה

לאותו אנזים שאמרתי לכם וברגע שאנחנו מוציאים , שמקודד לאנזים חיטינז

  . הכניס אותו לצמחיםאנחנו יכולים ל, אותו

והכנסנו אותו , מה שהראיתי לכם, נגיד, אם אנחנו לוקחים גן מהפטרייה  

אבל אנחנו יכולים להכניס אותו גם לחיידק . הצמח הזה הוא מהונדס, לצמח

ברגע . וזה הגדולה של מערכת ההנדסה הגנטית, אנחנו יכולים למעשה, אחר

, ורדים לרמה המולקולריתשאנחנו יורדים לרמה של תא ומהרמה של התא י

  . אנחנו יכולים לעשות עם הגן הזה הרבה דברים

שריכיאקולי זה חיידק . אז במקרה הזה לקחנו חיידק שנקרא שריכיאקולי  

הוא חיידק שאין לו שום , אצל כל בעלי החיים, שנמצא במעיים אצל כולנו

אין לו קשר להדברת , אין לו שום קשר להנדסה גנטית, קשר לחקלאות

  . הוא יכול לגרום מקסימום לשלשולים אצל תינוקות. חלותמ

התכונות שלו , זאת אומרת. לקחנו את החיידק הזה והכנסנו לו גן לחיטינז  

מגדלים , ואנחנו לוקחים שתילים של שעועית. פרט לתכונה אחת, לא השתנו
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אם אנחנו מאלחים את האדמה הזאת עם . הם גדלים יפה מאוד, בחממה

, שתוקפת הרבה צמחים, אתם אפילו פה רואים אותה, בנהאותה פטרייה ל

אז אנחנו . חלק גדלים מסכנים, חלק מתים, אנחנו רואים שהצמחים האלה

הוא , עם השריכיאקולי שלא שינינו אותו, הולכים ומשקים עם החיידק הזה

. אין שום קשר בין המערכות, אין שום סיבה, כמובן לא עושה כלום למחלה

את אותו , יקח חיידק כזה שהוספנו לו גן שמפריש חיטינזאבל אם אנחנו נ

  . ראו שהצמחים גדלו שוב כאילו שלא היתה מחלה, אנזים שהוא חשוב לנו

 20זה מחזיק מעמד , אתם יכולים לשאול כמה זמן זה מחזיק מעמד, נכון  

אם . הרי הוספנו חיידק שהוא לא חיידק קרקע, כי אין ספק,  יום25, יום

לאכול , ה שמונה מיליארד חיידקים שמחכים לו לטרוף אותותזכרו שיש שמ

אז הוא לא יכול להחזיק מעמד עד אין סוף אבל אנחנו פה הוכחנו את , אותו

הנקודה ששינינו רק גן אחד בחיידק והנה החיידק הזה יכול לעשות לנו דבר 

חרושת קטן לאנזים חיטינז שאותו רצינו -משמע שיצרנו בית, יפה בקרקע

  . שאכן הוא חשוב בהדברה ביולוגיתלהוכיח 

אני לא רוצה להלאות אתכם בפרטים , יש לי כל מיני תמונות שמראות את זה  

אלא רק בעובדה שאנחנו יכולים לקחת ולשנות תכונות של , טכניים

  . ותכף נראה איך שנתקדם, מיקרואורגניזמים במקרה הזה

 fungi – they are …: כי אתם רגילים מהטלוויזיה, אני צריך לשים פרסומת  

the only culture some people have  .  

על המחשב זה מופיע כשקף , מעניין, כעת אנחנו נגיע לאינטראקציות, וכעת  

, אבל לא חשוב, שברור לגמרי מה שכתוב שם ופה זה מופיע שבקושי רואים

  .אני אסביר לכם מה הכוונה

נוצרת אינטראקציה , צמחשהיא תוקפת , פטרייה פתוגנית, ברגע שיש פתוגן  

אדם או לחיות שחיידק תוקף ונוצרת -וזה מאוד דומה נגיד לבני,  ביניהם

אז כואב לנו בגרון או שיש פצע ומופיעים חיידקים אז יש לנו דלקת , דלקת

יש לנו פתוגן שהוא אדום , פה אותו דבר. והגוף שלנו נלחם בחיידקים, בפצע

, פה יש הכרה. נוצרת הכרה, ח מגיבהצמ. ויש לנו צמח שהוא ירוק או כחול
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הפתוגן מפריש כל מיני , הצמח. בדיוק כמו ההכרה שהראיתי לכם בפטריות

כדי שהוא יוכל לחדור ואם , כל מיני חומרים שמפעילים את הצמח, רעלים

הצמח מצדו מפריש המון המון חומרים פה שרוצים . הוא חודר נוצרת מחלה

אנחנו , אם הצמח מצליח. קציה ביניהםעכשיו יש אינטרא. להגן בפני הפולש

אם . הוא הפריש מספיק חומרים לעכב את הפתוגן, קוראים לו צמח עמיד

אז הוא מת בסופו של , הצמח נהיה חולה ואם אין לו הרבה מזל, הפתוגן חודר

נמצא לעיתים גם האנזים , בין החומרים שהצמח מפריש. דבר מהעניין הזה

אבל ברוב הצמחים .  טבעי של הצמחזה מנגנון, זאת אומרת. חיטינז

או שהוא , או שהוא מופיע לאט מדי. המנגנון הזה לא מספיק חזק, הרגישים

אבל אני רציתי . לא תמיד הוא מנגנון יעיל, זאת אומרת. מופיע חלש מדי

  . להראות לכם שהוא גם מופיע באופן טבעי

? כיצד. זהזה נותן לנו את המסקנה שאנחנו יכולים אולי להשתמש ב, מכאן  

עכשיו , ידי זה שניקח את אותו גן שהוצאנו מהפטרייה והכנסנו לחיידק-על

אם יש לנו מספיק מערכות .  בואו נכניס אותו לצמח–אנחנו יכולים לומר 

, הצהוב, שלא טופל, אנחנו נכניס אותו פה לצמח טבק ונראה שהטבק, בקרה

ואם , מחלה 60%, 50%יש בו בערך , שמונה ימים, שישה, אחרי שמונה

אם טיפלנו בטבק הזה בעזרת אותו .  מחלה100%מחכים תשעה ימים יש בו 

אחרי שישה ימים אין בכלל מחלה ואחרי אותם תשעה ימים , גן שהוספנו לו

אנחנו יכולים בעזרת גן אחד בלבד להפחית , זאת אומרת.  מחלה20%יש רק 

פה את אנחנו רואים . בצורה דרמטית את המחלה וככה זה נראה בטבק

- אבל הסך, חלק מהצמחים מתגברים, חלק מהצמחים מתים, המחלה בטבק

הכמות של הצמחים היא מאוד קטנה ואם אנחנו מטפלים בעזרת אותו , הכל

אנחנו מקבלים כמות , לא ניכנס לפרטים,  מתאיםPromoterעם , גן חיטינז

  .יפה מאוד של צמחי טבק

ראיתם קודם שיש , ל מחלהיש לנו אחוז ש,  בכל זאת–ואז נשאלת השאלה   

אבל גם עם ,  זה הרבה20%, גם עם חומרי הדברה, אז ראשית.  מחלה20%לנו 

צריכים , כפי שאמרתי, אנחנו, חומרי הדברה אנחנו לא מגיעים לאפס מחלה
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ללמוד לחיות עם זה בצורה מסויימת ולכן יש לנו פתרון שאנחנו יכולים 

לכם פה דוגמה של מחלה שהופיעה אז אני נותן . בעצם להכניס יותר מגן אחד

טיפלנו בגן ,  מחלה60%, 70% -טיפלנו בגן אחד והוא הוריד את זה ל, בצמח

, כך מוצלחים-זאת אומרת זה לא גנים כל,  מחלה50%אחר ונתן גם כן 

נוצרה תופעה שנקראת , אבל כשהכנסנו את שני הגנים ביחד, במקרה הזה

ו עוזרת לחזק את הצמח והגן ההגנה שב, גן אחד, זאת אומרת. סינרגיזם

אנחנו יכולים להגיע לאחוז מחלה , זאת אומרת, השני פועל יותר ביעילות

ועכשיו , זאת אומרת. קטן עם שני גנים ואין מניעה שאולי נכניס שלושה גנים

' אביב פה עם פרופ-בשיתוף שאנחנו עושים עם אוניברסיטת תל, באמת

בטרייה של כמה גנים שיחד אולי אנחנו למעשה מנסים לבנות , זילברשטיין

  . יתנו לנו תוצאה יותר טובה

הדבר אפשרי ולמעשה אנחנו יכולים , כך שאנחנו רואים שמבחינה ביולוגית  

ידי החדרת גנים לגרום להקניית עמידות לצמח וזה תופעה יפה כי אם -על

בצורה , אנחנו צריכים להשתמש בהרבה פחות או בכלל לא, הצמח עמיד

  . בחומרי הדברה, אידיאלית

, זה תפטיר של פטרייה, אנחנו היינו ראשונים שהראינו מה קורה עם הצמח  

שהכנסנו לו את , חוט של פטרייה בתוך תא הצמח ואם זה צמח שהוא עמיד

התפטיר הזה הולך ומתפורר ומכיוון שהצמח מפריש את אותו אנזים , הגן

  . בכמויות גדולות בתוך הצמח

הסתבר לנו כשאנחנו מוסיפים את , ספר שניםלפני מ, כשעבדנו על זה  

, הם נראים יותר יפה גם בלי מחלה, לצמחים, Tאיפה שכתוב , הטריכודרמה

עם שורשים הרבה יותר מפותחים והתחלנו ללמוד את התופעה הזאת וראינו 

, הטריכודרמה יוצאת מתוך השורש, שאם אנחנו מחטאים את השורשים

היא חדרה לתוך הצמח והצמחים נראים משמע ש. אפילו שיש חיטוי חיצוני

יותר יפה כנראה שהיא עושה משהו ונכנסנו לנושא מאוד מעניין של הקניית 

נחזור אליה עוד , נעזוב רגע את ההנדסה הגנטית. ידי הפטרייה-עמידות על

זה הצמחים הנורמליים , וזה צמחי מלפפון, אבל אפילו פטרייה טבעית, מעט
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הראינו שהיא . דלים בנוכחות הטריכודרמהבתמיסת מזון וזה הצמחים שג

אם אתם . חודרת לתוך השורשים והיא עושה איזה שהן תופעות בתוך הצמח

הצמח , הדופן שלו הרבה יותר עבה, זה חתך בתוך תא הצמח, רואים כאן

  . יש להם מנגנוני הגנה, מכיוון שצמחים, סביב הפטרייה, מפריש הרבה פנולים

אבל יש להם מנגנוני הגנה שהם , אדם-צל בניכמו א, בצמחים אין חיסון  

, למרות שהיא לא פתוגן של הצמח, וכשהטריכודרמה הזאת. מגיבים לפתוגן

את מנגנוני ההגנה שלו ואם , לתקופת מה, הצמח מתחיל להפעיל, היא חודרת

זה חיטינז במערכת , אלה, אבל, אני לא אטריד אתכם, לים'אנחנו רואים על ג

רק תתרשמו שהצמח הרגיל , אנחנו, קטרופורזהשאנחנו מעבירים באל

יש לו כמויות , הצמח שהפעלנו טריכודרמה, יש לו את האנזים, בביקורת

זאת אומרת הטריכודרמה מפעילה את האנזים חיטינז . הרבה יותר גדולות

ידי אורגניזם -כי על, וזה התופעה שהיא בעצם מאוד מעניינת. בתוך הצמח

יצר תגובה בצמח שהגבירה את מנגנון העמידות הוא , שהוא אורגניזם חיובי

, של הצמח ואכן פה זה מלפפון נגוע בפטרייה שקוראים לה סקלרוטינייה

  . הוא מראה עמידות, הצמח מת אבל צמח שטופל לפני כן בטריכודרמה

זה חיידק . הדבקנו את הצמחים בחיידק, רצינו לראות אם זו תופעה כללית  

אתם רואים שהצמחים צהובים ומסכנים שנקרא פסירדומונס סירינגה ו

זה נתן להם , וברגע שטיפלנו בהם בטריכודרמה לפני שהדבקנו בחיידק

וזה נתן לנו פתח חדש בכלל , שנה וחצי, זה נמצא רק לפני שנתיים. עמידות

, זאת אומרת שאפשר להשתמש באורגניזם חיובי. לעולם חדש שלא ידענו

.  שלו ובאמת מיצינו חומר מהצמחלשנות משהו בצמח ולהגביר את העמידות

ברגע . חיידקים נראים כמו שטיח לבן. פה תחשבו שזה שטיח של חיידקים

אם אתם לוקחים את . זה צמח רגיל. אז פה יש אזור שקוף, שיש חומר מעכב

אנחנו לא , אתם רואים שהחומר הזה או חומרים, הצמח שטופל בפטרייה

לות ואם אנחנו מדללים אותם הם בכמויות הרבה הרבה יותר גדו, יודעים

יש לנו הרבה יותר , אחד לעשר, אחד לשמונה, אחד לארבע, אחד לשניים

אלה הם , אנחנו מסתכלים. מהחומר הזה ואנחנו רוצים לבדוק מה הוא עושה
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הם כמו פסיקים קטנים כאלה , הגודל, למי שלא מכיר, חיידקים. חיידקים

אז אלה חיידקים . מילימטראלפית ה, הגודל שלהם מיקרון, והם אובליים

הוא מייצר , ידי הפטרייה-על, ידי החיידק-הצמח שטופל על. בתוך הצמח

. שמקבעים את החיידקים וממיתים אותם, כנראה פנולים, איזה שהוא חומר

אנחנו מנסים , ובאמת. כי הצמח יצר משהו, נפטרנו מהמחלה, זאת אומרת

  . לזהות את החומרים ויש פה עשרות חומרים

, חלק מהחומרים, הכמות שלהם גדלה,  חלק מהחומרים– שמעניין מה  

יש לנו שיתוף פעולה עם , אנחנו עכשיו בשלב של זיהוי. חומרים חדשים

אולי נמצא חומרים חדשים , לנסות לזהות את החומרים ולראות, גרמניה

ידי הפעולה -על, זאת אומרת. שנוכל להשתמש בהם והם לא רעילים, טבעיים

או להשתמש בפטרייה לעורר . הגענו בעצם לשתי מסקנות, והזאת שעבדנ

או להשתמש בגנים של הפטרייה ולהכניס לצמח ולעורר בצמח , עמידות

וכאן . עם החסרונות שדיברתי עליהם, או להשתמש באופן טבעי, עמידות

אנחנו מגיעים לנושא של הנדסה גנטית שקצת ניסיתי להסביר לכם איך זה 

 זה ולראות מה ההשלכות האתיות והציבוריות של מתבטא ואיך עושים את

אז באמת , היו המון תקוות להנדסה גנטית, אנחנו רואים שמצד אחד. הנושא

אבל הציפיות מהנדסה גנטית הם היו , לתפוז מרובע, לא ציפינו לתפוח

, טק-וזה היו השנים גם של פריחת ההיי. 90 -בעיקר בשנות ה, פנטסטיות

 המציא משהו ותוך 20 או 30שילד בן , מעניינתטק ראינו תופעה -ובהיי

שלושה חודשים ראו שיש פה מוצר פוטנציאלי ותוך חצי שנה או שנה יש 

  . מוצר בשוק ותוך חצי שנה נוספת כבר יש מוצר יותר מתקדם

- בעוד שבהיי, מה שקשור לארץ, ראשית. המצב אחר לגמרי, טכנולוגיה-בביו  

תעשייה , תעשייה צבאית,  מפותחתטק המדינה תמכה בתעשייה מאוד מאוד

טכנולוגיה רוב הידע התפתח -בביו, תעשיית תקשורת, שקשורה לביטחון

, הדבר השני. באוניברסיטאות ולכן המעבר לתעשייה היה הרבה יותר אטי

  .שלפתח מוצר לוקח הרבה זמן
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, במכון ויצמן פיתחו שתי תרופות שהן הצלחה מאוד גדולה לטרשת נפוצה  

זה זוכה , ידי מישל רבל שדיבר אתכם בפעם הקודמת-ה עלאחת מהן פותח

אלא .  שנה18 עד 15אבל לפתח את התרופות האלה לקח . להצלחה עצומה

כבר שנים מוכרים ועדיין , זאת אומרת. חיי המדף שלהם ארוכים מאוד? מה

  . טכנולוגיה-זוהי הדילמה בביו, זאת אומרת. המכירות עולות ועולות

זה שער , זה. אז אלה הציפיות ואלה הפחדים, גיה במזוןטכנולו-נחזור לביו  

זאת אומרת . Who is afraid genetically modified food, של האקונומיסט

יש בזה גם הרבה , התחילה להופיע תופעה מעניינת ויצחק קצת רמז עליה

כי אנשים בעולם המערבי מוכנים לקנות כל , תסלחו לי שאני אומר, צביעות

ואני אתן לכם דוגמה של אינסולין מייצרים . ם היא מהונדסתגם א, תרופה

בעזרת הנדסה גנטית של הגן לאינסולין שמייצרים אותו , כבר המון שנים

. שאמרתי לכם קודם ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף, קולי-באותו חיידק אי

אבל נוצר , אני לא יודע, זה אולי יותר מפחיד, ף"אל, אבל כשזה נוגע למזון

אבל אני רוצה לומר שהחיוב , תכף ננתח ממה הוא נבע, הפחד הזה. פחד

אתם יודעים שבמזרח . Golden rice-בהנדסה גנטית היא דוגמה שנקראת ה

 60%, 50% - או יותר מ70%הכל -סך, הרחוק יש הרבה מאוד אנשים רעבים

 מהאוכלוסייה 75%, 80%בערך . מאוכלוסיית העולם מרוויחים דולר ליום

האנשים במזרח . תזונה-היא סובלת בצורה זו או אחרת מתת, של העולם

בעזרת הנדסה גנטית יצרו אורז . הרחוק אוכלים אורז שהוא פחמימות

מאפשרים , זאת אומרת. שמייצר גם חומצות אמיניות שהן הבסיס לחלבונים

לאכול דיאטה הרבה הרבה יותר בריאה והרבה , לאנשיםש אוכלים רק אורז

הציפייה כפי . זה הצד החיובי.  הרבה מאוד מחלותיותר מאוזנת ולמנוע

, לפני מספר שנים כשעשו שיבוט לכבש דולי. שאמרתי היתה מאוד גדולה

 ואמר שזה העידן והעידן הזה שאנחנו Business week-בעצם יצא ה

טכנולוגיה ובעצם אני חושב שהיותר -זה העידן של הביולוגיה והביו, נמצאים

וזה , מה שאנחנו רואים היום, כי למעשה. של השילובנכון זה להגיד שזה עידן 

אנחנו רואים היום שילוב מאוד מעניין בין , זה נושא להרצאה אחרת, לא
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 Systemויצחק רמז על , הכימיה, המחשבים, הביולוגיה לבין הפיסיקה

biology .System biologyאנחנו מסתכלים על תא כ -Entity אחד  ,

-ואותו דבר הביו.  בעלי מקצוע שוניםשתוקפים אותו מכל הכיוונים

מדעי המחשב , הכימיה, היא היום לא תתקדם בלי הפיסיקה, טכנולוגיה

 מצד –אבל אני רוצה לחזור ולומר . לא נרחיב על זה את הדיבור, וכדומה

מצד שני יש פחדים אצל , אחד יש לנו חיוב רב בתופעה של הנדסה גנטית

  .אנשים

החברה , חברה, ף"אל. ילו משני כיווניםהם התח, הפחדים נבעו בעיקר  

היא החליטה לא , הברית ויצאה לשוק זה חברת מונסנטו-שפיתחה בארצות

אני . לפרסם ולהסתיר שזה צמחים מהונדסים וזה יצר חששות אצל האנשים

והיו אומרים זה , כמעט בטוח שאם היו מוכרים בחמישה סנט פחות לפאונד

הם החליטו להזרים את זה , ל הם פחדואב. לא היה קורה שום דבר, מהונדס

מישהו אמר שזה לא מונסנטו אלא , לשוק ואני נתתי הרצאה בגרמניה אז

כמעט בכל מדינות אירופה , בהרבה, באירופה, מצד שני. והפחד גדל, מונשטן

לכאן נוספה . הירוקים יש להם המון השפעה והמון רעש במערכת, המערבית

, הברית בעסק הזה-ה מוחלטת של ארצותאני חושב גם התופעה שיש הגמוני

כך שאין , הפטנטים ואירופה סובלת מעודף מזון בכל מקרה, מבחינת הקידום

אז ככה , מספיק להם טוב, להם שום אינטרס לפתח או להוסיף מזון מהונדס

  . כך מעניין אותם-לא כל, שזה שיש רעבים בעולם שיכולים לעזור להם

הזמינה אותי ממשלת הודו לאיזה כנס , ארבע שנים-לפני שלוש, מאידך  

, רבותי,  תראו–הוא אומר , שעסק בזה ושר החקלאות ההודי אמר בהחלט

אבל אנחנו צריכים להבטיח את המזון ובהודו יש , אנחנו נזהרים וכל מיני

אותם מעניין באמת . זה לא צחוק, בסין יש גם כן, מיליארד ורבע אנשים

יש כאן תופעה שבאירופה המערבית הם כך ש. לספק מזון, לגופו של עניין

בארצות מסויימות , ומצד שני, יכולים להרשות לעצמם את הלוקסוס להתנגד

צריך ובינתיים אנחנו רואים כתופעה שאירופה הפסיקה לתמוך במחקרים 

  . ובהודו ובסין יש התקדמות עצומה בשטח של הנדסה גנטית
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אבל להסביר , הםיש באמת חששות אמיתיים ואני לא רוצה להפחית מ  

החשש שאנחנו נכניס גנים שיכולים אולי לגרום נזקים ? מה החשש. אותם

ולכן אני חוזר .  שנה לא יהיה משהו20כך או איך אנחנו יודעים שבעוד -אחר

להימנע מהכנסת חומרים אנטיביוטיים או , למה שהתחלתי את ההרצאה

לכן , ה סיכוןטוקסינים או כל מיני דברים כאלה לתוך הצמחים כי יש בז

יכול להיות שיש . אנחנו צריכים להיות מודעים איזה גנים אנחנו מכניסים

הסיכון בחומרי הדברה הוא הרבה יותר גדול בהרבה מקרים וגם . סיכון חלקי

יש לו חשיבות מאוד גדולה , היכולת שלנו לשפר את הערך התזונתי של המזון

אבל היום מתפתח , וק בו היוםזה נושא מעניין שלא נוכל לעס, שוב, ואני נכנס

הברית הוא -או בארצות, Functional foodשוק עצום באירופה שנקרא 

 אם אנחנו כבר אוכלים אוכל ומקבלים הרבה –שאומר , Nutrasuticleנקרא 

אלא שהאוכל יוסיף משהו , אז לא מספיק שנהנה מטעם האוכל, קלוריות

וכל העתיד של . ונקציהזאת אומרת לאוכל צריכה להיות פ, לבריאות שלנו

בעתיד אנחנו , זאת אומרת. החקלאות הוא בעצם בפונקציונליות של האוכל

חוזים שהמזון יהיה נקי מחומרים רעילים והוא יאפשר לנו לקלוט ויטמינים 

הוא ייתן לנו גם את החיסון כנגד איזה , שאנחנו צריכים ואם נלך עוד שלב

הוא ייתן לנו ,  שנאכל את המזוןנייצר בו חלבון אנושי וברגע, שהיא מחלה

הטכנולוגיה הזאת פותחת המון כיוונים ולכן , זאת אומרת. חיסון כנגד מחלה

אם לא נפקח , יש סיכון בהנדסה גנטית, זאת אומרת. יש לזה חשיבות עצומה

כפי שהעולם יודע , אבל כפי שהעולם ידע לפקח על ניסויים בבעלי חיים. עליה

כך , יים ולהיות רגישים לניסויים בבעלי חייםלהיזהר בניסויים בבעלי ח

, העולם יכול לפתח אמנות שהן לגמרי לא מסוכנות או הסיכון הוא מינימלי

, אבל אני באמת חושב שלעולם המערבי זה פחות מעניין. ולשפר את המזון

אבל אם אנחנו מסתכלים על ,  שמעניין אותו מאודFunctional food-פרט ל

אבל אם תסתכלו על מקורות הטרור זה , להתפלסף פההעולם ואני לא רוצה 

בכל המקומות שיש התנגשות של עולם שבע , בכל המקומות שיש עולם רעב

,  בספטמבר11אני חושב שלפני , זאת אומרת. לא יכולים להתעלם, ועולם רעב
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אני חושב שהיום אנחנו לא . התעלמו מזה שיש חלקים בעולם שרעבים

אבל כדאי , אז קצת פילוסופיה,  הלוקסוס הזהיכולים להרשות לעצמנו את

  . לחשוב על זה

אני עוסק בפטריות אז זה , אתם רואים. כך שיש לנו הרבה מאוד ציפיות  

בכל . אולי יהיה לנו אפשרות כזאת, לייצר כאלה פטריות פעם, החלום שלי

חמישה , הרצאה נותנים לכם סיכום אז גם אני אתן לכם סיכום שיש שלושה

כך אכזבה -אחר, בהתחלה מתלהבים ויש אופוריה, רוייקטיםשלבים בפ

מענישים את זה שהוא בכלל לא , אז כמובן מחפשים את האשם, מהתוצאות

  .בעסק ונותנים תעודת כבוד למי שלא היה מעורב בכלל

 –כך שבואו נסתכל באופטימיות על העתיד ונזכיר מה שמארק טוויין אמר   

It’s very difficult to predict, especially the future .תודה .  

. חת על ההרצאה המעניינת והוא יהיה מוכן לענות על שאלות' תודה לפרופ  :ברש' פרופ

  . אם ידליקו את האור, אבל אם נראה את השואלים

  . בבקשה  

  . מה עם הנושא של הטעם: שאלה מהקהל

אני רק אגיד אבל , אני לא מומחה לטעם, קודם כל, תראה. OK? של הטעם  :חת' פרופ

לא תמיד שמו לב לטעם , לך שבאמת תוך כדי הטיפול של כל מיני דברים

יש . בהחלט מחזירים עכשיו את הטעם. ובאמת איבדו בחלק מהמקרים

עגבניות שרי יש בהן טעם , תותים כבר שעם טעם הרבה וריח הרבה יותר חזק

  , אז זה בתהליך. וגם לוורדים בפקולטה לחקלאות החזירו את הריח

  ?האם יודעים למה הם איבדו את הטעם  :מהקהל

אז מחפשים , ברגע שמטפחים צמחים וזו תופעה של אלפי שנה, תראה. כן, כן  :חת' פרופ

זאת אומרת שהחיטה או שאותו הפרי יהיה לו יותר , את התכונות הבולטות

כך שהקומביין יוכל -שהוא לא ירבוץ ואחר, שהוא יהיה עמיד למחלות, יבול

הוא פשוט הוזנח ותוך כדי , אז נושא הריח או נושא הטעם. ולקלוט אות

  . מחוסר תשומת לב, איבדו את זה, הטיפוח

  . עגבניה מחזיקה הרבה זמן  :מהקהל
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בטיפוח של עגבניות עם חיי מדף , זאת אומרת, אבל לא בגלל חוסר הטעם, כן  :חת' פרופ

רבה יותר היום עגבנייה ללא קירור יכולה להחזיק ה, את צודקת, ארוכים

אבל היא איבדה את הטעם בלי קשר לזה שקיבלנו את זה לחיי מדף . זמן

  . ארוכים

  . האם יש איזה שהוא נזק בריאותי בירקות מהונדסים  :מהקהל

אף אחד לאיודע על . זאת שאלה שאלתית והיא שאלה נכונה, היתה, תראה  :חת' פרופ

אף אחד ,  שנה20זאת אומרת מה יקרה בעוד , אבל יש תמיד חשש, שום נזק

והוציאו אותו , וקיבלו זן חדש, אבל גם כשמטפחים באופן נורמלי. לא יודע

  . גם כן לא יודעים מה יהיה, לשוק

שהיא ודאי , היתה ועדה מאוד רצינית של האקדמיה האמריקאית למדעים  

ובוודאי גוף של מיטב המדענים באמריקה שיש גם מדענים זרים בה וזה גוף 

ח "תחשב לא בחברות ולא בדעת קהל ובהחלט יצא עם דועצמאי שהוא לא מ

  . שלא מצאו שום סכנה בירקות מהונדסים

  …הפנולים לא   :מהקהל

אבל הפנולים פה זה הראיתי רק תופעה טבעית , פנולים יכולים להזיק  :חת' פרופ

  . היא לא נובעת מהנדסה גנטית, שקרתה

  ?מה בדבר הסכנה בהפרת שווי משקל  :מהקהל

יכולה לקרות הפרה , יכול לקרות. משקל-דן שאל על סכנה בהפרת שיווי  :חת' פרופ

יכול להיות שגן , בעזרת ההנדסה הגנטית, זאת אמרת. משקל-מסויימת בשווי

- אבל שהכנסנו לאיזה מיקרו, לצמחים פחות, מסויים שהכנסנו לחיידק

 אם, אבל היות. נגיד בחרקים, אורגניזם יכול לפגוע גם באורגניזמים אחרים

- אתם מחדירים מיקרו, אורגניזמים בקרקע-אנחנו עוסקים בנושא של מיקרו

, כך הוא יורד-שלושה ואחר-הוא לא נמצא יותר מחודשיים, אורגניזם חדש

אבל צריך לקחת בחשבון להחדיר . זאת אומרת ההשפעה היא יחסית קטנה

שהסיכון יהיה , גנים שאנחנו יודעים את הפונקציה האקולוגית שלהם

- אבל בסך, ולכן אמרתי שצריך להתחשב בזה, יכול לקרות. י לסביבהמינימל
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הרבה הרבה יותר גדולים מהאספקטים של , האספקטים של התועלת, הכל

  . הנזק

 האם יש סכנה …מה קורה לטריכודרמה אחרי שהיא חיסלה את הפטרייה   :מהקהל

   …שאז 

ה טריכודרמה נשאלתי מה קורה עם הפטריי, אני מקווה ששמעתם, OK  :חת' פרופ

ואם אין סכנה שהיא תתקוף , את הפטוגנים, אחרי שהיא תקפה את הצמח

  .את הצמח

אז הוא בעצם . אנחנו מחדירים את האורגניזם בכמויות יותר גדולות, ראשית  

אחרי שהוא פועל נגד פטריות , לכן. מעבר לשיווי המשקל הטבעי שלו

ות שיהיה לה איזה יכול להי, אם, עכשיו. הטריכודרמה יורדת, ובסביבה

אבל זה דבר שלא נראה והיא קיימת באופן , מוטציה שהיא תתקוף צמח

אנחנו רק מכניסים אותה בכמויות גדולות . כבר מיליוני שנים, טבעי בקרקע

קרקע משמשת כעין , ואז היא עוברת מעבר לשיווי משקל הטבעי שלה

Buffer ,שלושה-והיא יורדת למצב הטבעי שלה אחרי חודשיים.  

  ]לא נשמע […  :מהקהל

  ? אז מה השאלה, כן   :חת' פרופ

  ]לא נשמע […  :מהקהל

גם היום החברות מוכרות חומרי הדברה , גם היום, תראו, זה לא שאין טיפול  :חת' פרופ

נכון . ולחברות מסויימות יש מונופולים מסויימים לפי היכולת שלהם למכור

נניח לעשבים רעים וזה שיכול להיות מצב שחברה תייצר זרעים שהם עמידים 

אבל חוגי מונופול . ייתן לה יתרון יחסי במכירת חומרים נגד עשבים רעים

- כך שאפשר להתגבר על זה על, קיימים גם בעלית ובכל מיני דברים אחרים

  . ידי הרבה אמצעים יורידיים

 אמריקה נוטה …מקום , משרד הבריאות בארץ מינה ועדה לגבי צמחים  :מהקהל

  ,רס בתי…להשתמש 

  ,גם באירופה עכשיו  :חת' פרופ
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,  רוצה לדעת עד לפני זמן קצר היה אסור באירופה…ובאירופה הם חייבו   :מהקהל

   …, בארץ

באירופה היה אסור והיום האירופאים , ראשית, זה נכון ואני אגיד לך, תראה  :חת' פרופ

כל התירס הוא מכיל , ראו שהם לא יכולים למעשה היום אולי בכל העולם

באירופה הם לא הרשו וראו , כי יש ערבוב של הדברים ויש, ס מהונדסתיר

שמהונדסים , שאין לזה טעם אז הם מרשים היום לסויה ולגרעינים של תירס

  . חיים-להזנת בעלי

היא נתונה , ישראל. היא לא יכולה לקבוע מדיניות, ישראל זה מדינה קטנה  

, ה להרשות לעצמה היוםישראל לא יכול. נניח למגבלות של האיחוד האירופי

אפילו לתואנה הקטנה ביותר שהאירופאים , כשהדבר עוד לא ברור באירופה

  . ולכן מחכים עם הדבר הזה', ג', ב', לא ירצו לקבל יבוא מישראל בגלל א

   …] לא נשמע[  :מהקהל

הכניסו חלבונים שיכולים לעורר , הברית-זה נעשה בארצות. זה נעשה, לא לא  :חת' פרופ

כך עובד מבחינת -אדם לבננות וזה עוד לא כל-כת האימון של בןאת המער

אבל בעיקרון זה נעשה וזה בכיוון , היעילות של המערכת בגוף של האדם

  .נגיד, זה לא חלומות באספמיה. כן, להתפתחות

  … יכולה לגרום להשמדת …,  הנדסה גנטית… סיכון …  :מהקהל

יכולים לגרום לנזקים לאוכלוסיית השאלה אם הצמחים המהונדסים , תראו  :חת' פרופ

  .הבר ולהשמיד אותה

תלוי . כי אין סיבה, זאת אומרת שזה יקרה, אין סכנה דרמטית בזה, למעשה  

באמת לא כדאי , מה הגנים שאנחנו עושים ויכול להיות שגנים מסויימים

אבל בהחלט יכול להיות מצב , כי לא שהם יהרגו את אוכלוסיית הבר, להכניס

אז אוכלוסיית הבר אולי תהיה יותר . ו בין צמחים קרוביםשגנים יעבר

  .נגיד, אז יכול להיות מצב הפוך. שיהיה לה עוד איזה גן מסויים, עמידה

כן יש פה איזה שהוא , אבל מי שחרד לווריאביליות הגנטית המדוייקת מאוד  

ידי -על, ידי וירוסים באופן טבעי-אבל למעשה גנים עוברים גם היום על, חשש
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בקטריום והם תוקפים ומעבירים אז התופעה היא -ידקים שנקראים אגרוחי

  . כך שאין פה איזה המצאה שהמצאנו שלא היתה קיימת, קיימת

צריכה להיות אמנה בין , אני מדגיש את העניין הזה של אמנה, עם זאת  

כי אנחנו יכולים , איזה סוג גנים להכניס ואיזה סוג גנים לא להכניס, מדינות

מדינה אחת יכולה להכניס גנים טוקסים . על זה גם בצד השלילילהסתכל 

  . יש סכנה בכל טכניקה, זאת אומרת. לגמרי ולהחדיר למדינה אחרת

   …מה לגבי צמחים מהונדסים   :מהקהל

, שוב. נשאלנו על צמחים מהונדסים נגד חרקים שהם לא פטריות, יש, תראה  :חת' פרופ

.  מיני גנים שיכולים לפגוע בחרקיםאפשר ויש נגיד מעכבי פוטאזות או כל

יש , מאידך. בחרקים יש פחות תחרות ופחות לחץ תחרותי מאשר בקרקע

זאת אומרת שחרקים , Non-targetאפשרות שזה יקרה לחרקים שהם 

יכול להיות שלא היינו מכניסים לעלווה או , אז גן כמו חיטינז, מועילים

אבל גנים אחרים ,  דרמטיתידי חרקים בצורה-לצמחים שהם נניח נפגעים על

יש חומר , יש. אין בזה סכנה, שאופייניים למערכת המטבוליזם של החרקים

הוא לא ,  וזה טוקסין של חיידק מסוייםBTידי חיידק שנקרא -שנוצר על

, כך שזה אפשרי, אז אפשר להכניס אותו לצמחים, טוקסי לדברים אחרים

במהפכה התעשייתית , התזכרו שבתעשיי, תראו, אבל צריך כמו כל מערכת

המכונות התקדמו , אנשים לא היו מוכנים לקדם את המכונות, באנגליה

לכן צריך לראות את החיוב בטכנולוגיות חדשות ולהיזהר . למרות זאת

  .מהסיכונים כפי שניסינו קצת לפתח פה

  . תודה רבה, תודה לאילן שפתח לנו חלון לתחום שכולנו מעוניינים בו  :ברש' פרופ

  

  

  ]ף הקלטהסו[

  


