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שחזור מידע אבוד
בעולם דיגיטלי

מאת פרופ' יונינה אלדר

א

נו חיים היום בעולם דיגיטלי (ספרתי),
כלומר עולם שבו עיבוד מידע ואחסונו
נעשים באמצעות מחשבים ומיקרו–מעבדים.
המהפכה הדיגיטלית משפיעה על כל תחומי החיים,
כגון תקשורת ,בידור ,עסקים ,יישומים ביטחוניים
ומכשור רפואי .מכשירים דיגיטליים מתוכנתים לעבד
במהירות וביעילות רצפים של ביטים ,כלומר סדרות
של אפסים ואחדים.
בעיבוד דיגיטלי לוקחים אות פיזיקלי אמיתי שאותו
רוצים לעבד ,למשל צליל שיוצא מגיטרה או אות דיבור,
כמתואר באיור  ,1ומייצגים אותו באמצעות רצף של

ביטים .בצורה זו עיבוד האות מתורגם לאלגוריתמים
מתמטיים המופעלים על הביטים .לדוגמה ,אם נרצה
להגביר את האות או לנקות ממנו רעשים מסוימים,
אפשר לעשות זאת בקלות יחסית ,באמצעות עיבוד
מתאים של הביטים .אחד מיתרונות העיבוד הדיגיטלי
הוא היכולת לבצע פעולות מתקדמות על האות
באמצעות תכנון אלגוריתמים מתמטיים מתאימים.
יישום השיטות השונות מצריך רק מחשב ותוכנה,
בלא בניית מעגלים חשמליים מורכבים וייעודיים לכל
עיבוד .נוסף על זה ,קל מאוד לאחסן מידע ספרתי
לעומת אחסון מידע אנלוגי למשל באמצעות קלטות
מגנטיות כפי שהיה נהוג בעבר.
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איור  .1עיבוד דיגיטלי מצריך מעבר מהעולם הפיזיקלי לרצף של אפסים ואחדים המעובדים במחשב.
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שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי | יונינה אלדר

– ”“Analog Girl in a Digital World
Judy Gorman '99

השיר של הזמרת גורמן מבטא היטב את תהליך
הדגימה  -בסופו של דבר אף שהעיבוד נעשה יותר
ויותר באמצעים דיגיטליים ,העולם הוא אנלוגי,
כלומר אותות פיזיקליים כמו אותות דיבור הם
רציפים בזמן .כיצד מיוצגים קולות בשיחת טלפון,
או אותות אולטראסאונד ,שהם אותות פיזיקליים,
באמצעות סדרות של מספרים? על מנת לאפשר
עיבוד מידע כמו דיבור ,מוזיקה או אותות רפואיים
באמצעים דיגיטליים ,אנו נעזרים ברכיב שנקרא
דוגם .הדוגם ממיר אות פיזיקלי לייצוג במחשב .הוא
דוגם את האות בנקודות זמן מסוימות ולאחר מכן
מציג את ערך האות ברגע מסוים באמצעות רצף של
ביטים .הדוגם משמש ממשק בין העולם הדיגיטלי
לעולם הפיזיקלי ,והוא נמצא בכל מכשיר דיגיטלי.
תחום עיבוד האותות הספרתי עוסק בתהליך המרה
זה ובשיטות לעיבוד ,לניתוח ולהצגה של המידע.
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איור  2א .דגימה של אות פיזיקלי בזמן

לאחר שלב הדגימה האות הספרתי או הדגימות
מיוצגים על ידי מספר סופי של ביטים או רמות
בדידות ,פעולה שנקראת "קוונטיזציה" .ככל שקצב
הביטים מהיר יותר ,הייצוג יהיה מדויק יותר .מספר
הרמות נקבע לפי מספר הביטים העומדים לרשותנו.
פיזור אופטימלי של הביטים ובחירה אופטימלית של
הרמות נחקרו בתאוריה של  source codingשפיתח
שנון ב–.1948
קצב נייקוויסט
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המעבר מאות אנלוגי לדיגיטלי מתואר סכמטית
באיור  .2מעבר זה נעשה בפועל בשני שלבים ונקבע
לפי שני פרמטרים :קצב הדגימה וקצב הביטים.
בשלב הראשון האות הרציף נדגם בזמנים מסוימים,
וערך האות בזמנים אלה נשמר; ערכים אלה נקראים
"דגימות" של האות .המרווחים בין זמני הדגימה
קובעים את קצב הדגימה  -ככל שהקצב מהיר יותר,
המרווחים קטנים יותר .קיימות תאוריות מתמטיות
שונות הנקראות משפטי דגימה ,אשר מגדירות תנאים
על האות המקורי באופן שניתן לשחזר את האות
במדויק מתוך הדגימות שלו .השחזור מתאפשר בגלל
הנחות מסוימות על האות ,למשל שהוא חסום–סרט
או משתנה לאט מספיק בין הדגימות .משפטים אלה
פותחו לראשונה בידי המתמטיקאים ויטאקר ()1915
וקוטלניקוב ( .)1933יישומים הנדסיים של ייצוג
דיגיטלי למערכות תקשורת נחקרו בידי נייקוויסט
( )1928ושנון (.)1948

איור  2ב .ייצוג הדגימות באמצעות מספר סופי של רצפים
(ביטים)

המעבר מאות פיזיקלי לרצף של ביטים גורם לאיבוד
מידע בזמן (שלב הדגימה) ובאמפליטודה (שלב
הקוונטיזציה) .אכן ,בין שתי נקודות בזמן האות
יכול לקבל כל ערך ,וכל הדגימות שערכן נמצא בין
שתי רמות ייצוג ממופות לאותם ביטים .שאלה
חשובה היא אפוא זו :האם ניתן לשחזר את המידע
הזה שלכאורה הלך לאיבוד? התשובה תלויה בידע
המוקדם הקיים לנו על האות.
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ברור שאם כל מה שיש בידינו אלה הדגימות של האות,
אזי יש הרבה אותות שיכולים להתאים לדגימות.
למשל ,כפי שמצויר באיור  ,3האות המקורי מתאים
לדגימות ,אך כך גם אותות שמשתנים מהר מהאות
המקורי .לכן דרך אחת לאפשר שחזור מושלם היא
להגביל את מהירות השינוי של האות .רעיון זה דומה
למשחק הילדים המוכר שבו משלימים ציור באמצעות
חיבור בין נקודות .מובן שככל שהאות משתנה מהר
יותר ,נצטרך לדגום בקצב מהיר יותר על מנת לתעד
כל שינוי שהתרחש.

איור  .3האות המקווקו הוא האות המקורי שעובר דרך הדגימות
(הנקודות הכחולות) .גם שני האותות האדומים ,שמשתנים מהר
מהאות המקורי ,מתאימים לדגימות.

רעיון זה הוא הבסיס למשפט הדגימה המפורסם
ביותר הנקרא משפט נייקוויסט .משפט זה אומר
שניתן לשחזר אות מהדגימות שלו אם קצב הדגימה,
כלומר מספר הדגימות ליחידת זמן ,הוא לפחות
פעמיים התדר הגבוה ביותר באות .קצב זה נקרא קצב
נייקוויסט ,והוא נקבע לפי רוחב הסרט של האות,
כלומר גודל תכולת התדר שלו .קיימת גם נוסחת
שחזור ספציפית הניתנת למימוש בחומרה באמצעות
רכיבים פשוטים .משפט זה הוא עמוד התווך של
התקשורת הדיגיטלית ,והוא קיים בבסיסם של כל
המכשירים הדיגיטליים בשוק :הם כולם דוגמים
בקצב נייקוויסט או בקצב מהיר יותר.
אף שמשפט נייקוויסט השפיע רבות על המהפכה
הדיגיטלית ועל התפתחות אפליקציות מודרניות ,יש לו
כמה מגבלות .ביישומים רבים עמידה בקצב נייקוויסט
דורשת חומרה מסובכת שתופסת נפח רב ,הספק גדול
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(צריכת סוללה גדולה) ,זמן רב לביצוע הדגימה ,עלות
גבוהה ונפח אחסון גדול כדי להכיל את כל הדגימות
שנאספות .בפרט ,יישומים רבים משתמשים היום
באותות בעלי רוחב סרט גדול מאוד על מנת להעביר
קצב מהיר של מידע ועל מנת לקבל רזולוציה טובה יותר
באפליקציות שונות כגון רדאר ומערכות דימות רפואי.
ממשפט נייקוויסט רוחב סרט גדול גורר קצבי דגימה
מהירים ,שקשה לממשם בפועל מבחינת חומרה .נוסף
על זה ,קצב דגימה מהיר מוביל לכמות גדולה של מידע
דיגיטלי  -מה שמכונה נתוני עתק ( - )big dataשגם
אותו קשה לעבד ,לאחסן ולשדר .בהקשר של דימות
רפואי ,קצב דגימה מהיר מתורגם לזמן סריקה ארוך,
למשל בסריקת  ,MRIולמינון קרינה גדול ,לדוגמה
בדימות  .CTלכן שאלה חשובה היא אם באמת צריך
לדגום בקצב נייקוויסט או שניתן לשחזר מידע גם
בדגימה בקצב איטי יותר .במילים אחרות ,האם ניתן
"לשבור" את קצב נייקוויסט?
בעיה אחרת ,בסיסית מאוד במדע ,שדומה מאוד
מתמטית לבעיית הדגימה ,היא הבעיה של סופר
רזולוציה או כושר הפרדה .כל מכשיר מדידה פיזיקלי
הוא מוגבל–רוחב–סרט או רזולוציה ,כלומר אי אפשר
לראות בדיוק זמני ,מרחבי או תדרי טוב כרצוננו.
לדוגמה ,משפט אבה מ– 1873אומר שהרזולוציה הטובה
ביותר שניתן לקבל במיקרוסקופ אופטי יחסית לחצי
אורך הגל המשמש להארה .לכן ,כפי שמתואר באיור
 ,4בתחום האופטי אי אפשר לראות במיקרוסקופ רגיל
חלבונים ומולקולות קטנות ברזולוציה טובה.
דוגמה נוספת היא רזולוציה מרחבית בשימוש
במערך אנטנות  -למשל במערכות רדאר ,תקשורת
ואולטרסאונד .הרזולוציה שניתן לקבל יחסית לחצי
רוחב המפתח .לכן מידע על פרטים קטנים מגודל
זה הולך לאיבוד בגלל עקרונות פיזיקליים .השאלה
שעולה היא זו :האם ניתן להשתמש ברעיונות דומים
לשחזור מידע מדגימות על מנת לשחזר מידע אבוד
בגלל עקרונות פיזיקליים?

שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי | יונינה אלדר
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איור  .4גבול הדיפרקצייה .ניתן לראות במיקרוסקופ אופטי תאים ,אך לא ניתן לראות חלבונים ומולקולות קטנות.

שחזור מידע אבוד

על מנת לשחזר מידע אבוד ,בין שזה נובע מכושר
הפרדה מוגבל ובין מדגימה בקצב איטי מנייקוויסט,
אנחנו מציעים שתי שיטות:
 .1לנצל מבניות שקיימת לעיתים תכופות באותות
מדרך הטבע.
 .2להביא בחשבון את המטרה הסופית של עיבוד
המידע .כדוגמה נניח שאנחנו עוקבים אחרי מסלול
טיסה של מטוס .אם המטרה הסופית היא מציאת
כיוון ההגעה של המטוס ,הגיוני שהמידע שנזדקק
לו יהיה מועט מבמצב שבו אנחנו רוצים לדעת
בדיוק את מסלול הטיסה.
כיום גם מבניות וגם מטרת העיבוד אינן מובאות
בחשבון בשלב הדגימה.
במעבדה אנחנו מתמקדים בשלושה מישורים:
 .1הבנה מתמטית של גבולות הדגימה והשחזור
האפשריים בהתחשב במבניות ובמטרה.
 .2פיתוח אלגוריתמים וחומרה לסופררזולוציה
ושחזור מידע.

 .3בניית מערכות המבוססות על טכנולוגיות הדגימה
החדשות שמראות את היתרונות היישומיים של
הורדת קצב הדגימה בתחומים שונים כגון דימות
רפואי ,תקשורת ,יישומים ביטחוניים ,אופטיקה
ובטיחות רכב.
הקטנת תדר הדגימה מאפשרת עיבוד של אותות
רחבים מאלו האפשריים כיום ,עיבוד אותות שונים
בעת ובעונה אחת ,גילוי מהיר של תדרים ומטרות,
מזעור מכשירים ,הפחתת ההספק שהמכשיר דורש
(מה שיכול להיות מתורגם למשל לזמן סוללה ארוך
יותר) ,הגדלת רזולוציה לדוגמה בדימות רפואי,
סריקות מהירות יותר ,סריקה רבת ממדים והורדת
מינון הקרינה.
כדוגמה למבניות טבעית באותות פיזיקליים נסתכל
על אות רדאר .במערכת רדאר אנחנו שולחים פולס
לעבר מטרות שאותן ברצוננו לגלות .כאשר הפולס
פוגע במטרה ,הוא מוחזר לכיוון המקלט ,וכך מתקבלת
במקלט שרשרת פולסים המורכבת מההחזרים .כל
החזר מגיע בזמן שתלוי במרחק למטרה ובגובה
שתלוי במהירות המטרה.
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אולטרסאונד

פולסים

רדיו קוגנטיבי

שיערוך DOA

רדאר

איור  .5מערכות אב–טיפוס בדגימת תת–נייקוויסט ליישומים שונים

אותו מבנה מתקבל במערכות דימות רפואי כדוגמת
אולטרסאונד .גם כאן נשלח פולס מהמתמר לתוך
הרקמה ,ובקליטה מתקבלים החזרים של הפולס מתוך
הרקמה שבעזרתם מציירים קו בתמונה .דוגם שידע
להביא בחשבון את המבנה הזה של שרשרת הפולסים
יוכל להסתפק בפחות דגימות וליצור כושר הפרדה בין
האותות שיהיה גבוה מזה שייצור דוגם נייקוויסט רגיל.
דוגמה זו היא מקרה פרטי של משפחה מתמטית
רחבה של אותות הניתנת למידול באמצעות איחוד
תת–מרחבים .מבנה זה רחב דיו לכלול דוגמאות
רבות של אותות בתחומים מגוונים מצד אחד ,ועשיר
מספיק על מנת להוכיח שניתן לדגום אות באיחוד
כזה בקצב איטי בהרבה מקצב נייקוויסט מצד
אחר .ניתן גם להכליל את משפטי הקידוד של שנון
לבעיות אנלוגיות .הכללה זו מאפשרת לפתח את
קצב הדגימה המינימלי ואת השגיאה הקטנה ביותר
האפשרית בהינתן מספר סופי של ביטים במעבר
מאנלוגי לדיגיטלי.
בהשתמשנו בתוצאות התאורטיות בנינו במעבדה
משפחה רחבה של דוגמים פשוטים למימוש אשר
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דוגמים מידע בקצב הרבה יותר איטי מנייקוויסט.
באיור  5רואים כמה דוגמאות של דוגמים ומערכות
שפיתחנו במעבדה לשימושים שונים .האב–טיפוס
הראשון שפיתחנו מופיע באיור  ;6הוא נועד
למערכות תקשורת רבות–משתמשים ודוגם בקצב
של  6%מקצב נייקוויסט.

איור  .6כרטיס הדגימה הראשון שפותח ,הדוגם בקצב איטי
מנייקוויסט .מתאים למערכת תקשורת רבת–ערוצים ודוגם
ב– 6%מקצב נייקוויסט.

יישומים

לסיום נראה כמה יישומים של דגימה בקצב איטי.
הדוגמה הראשונה היא לדימות אולטרסאונד ,שיטת
דימות פשוטה ונפוצה .בשימוש ברעיונות דלעיל
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כ– 1/32מקצב נייקוויסט

דימות סטנדרטי

איור  .7הדמיית אולטראסונד ב– 3%מקצב נייקוויסט

הצלחנו להאט את קצב הדגימה במידה ניכרת
מבלי לפגוע באיכות התמונה ,כפי שרואים באיור
 .7יכולת זו מאפשרת כמה פיתוחים טכנולוגיים
בעלי משמעויות קליניות רחבות כגון דימות תלת–
ממדי והעלאת הקצב של רכישת התמונות המאפשר
דימות לבבי בקצב מהיר .לבסוף ,בזכות ההאטה
בקצב פיתחנו מתמר אלחוטי שיכול להחליף את
המכונה הגדולה הקיימת כיום ואת הכבל המחבר
בין המתמר למכונה .היום המתמר מתפקד כיחידה
אנלוגית בלבד ,ואילו הדגימה נעשית בתוך מכשיר
האולטרסאונד הגדול .בזכות הדגימה בקצב איטי
ניתן כעת לדגום ישירות בתוך המתמר ובכך להיפטר
מהכבל .המידע הדגום הוא בקצב איטי מספיק כדי
להיות משודר מעל נתב אלחוטי רגיל ,וכך הרופא
יכול לשחזר את התמונה במכשיר נישא אשר מקבל
את המידע בנתב האלחוטי .בד בבד ניתן להעביר את
המידע גם לענן ולנצל את הכוח החישובי הרב בענן
על מנת לבצע עיבודים מתקדמים על האות ולשפר
במידה רבה את איכות התמונה.
שיטה זו מאפשרת גישה פתוחה למידע האולטרסאונד
ועיבוד אותות מתקדם שיכול לרוץ על כל פלטפורמה,
בניגוד למציאות של היום שבה המידע מעובד פנימית
בתוך המכונה ,ואין אפשרות להפעיל עליו
אלגוריתמים מתקדמים .בכך ניתן ליצור מערכת

דימות המתאימה לכל כיס הן מבחינת הגודל
והן מבחינת המחיר .מערכת כזאת מאפשרת
גם רפואה מרחוק שיכולה להיות חשובה מאוד
במדינות מתפתחות ובתנאי שטח.
ניתן לקבל יתרונות דומים ביישומים ביטחוניים
שונים .לדוגמה ,ניתן לפתח רדארים קטנים
וזולים הפועלים על סוללה זמן ארוך יותר ויכולים
לספק רזולוציה זמנית ומרחבית טובה בשימוש
במספר קטן של אלמנטים .מערכות שמבוססות
על הרעיונות שפירטנו יכולות גם לזהות מטרות
בזמן קצר מהגבולות הידועים כיום .נוסף על
זה ,מערכות אלה יכולות להצר את רוחב הסרט
של האות המשודר במידה ניכרת מבלי לפגוע
ברזולוציה המתקבלת .פיתחנו בפרט מערכת
אשר משתמשת במספר קטן של אותות צרי סרט
הפרוסים לאורך רוחב סרט גדול ,עם מיקומים
בתדר שיכולים להיקבע בצורה דינמית .מערכת
זו יכולה לשדר עם מערכת תקשורת קיימת יחד:
היא אינה מצריכה תחום תדרים ייעודי ,ולכן היא
מאפשרת שיתוף ספקטרום בין הרדאר לתקשורת
באותו רוחב סרט ,ובכך מובילה לניצול יעיל יותר
של הספקטרום .נוסף על זה ,פיענוח המטרות יכול
להתבצע בקצב איטי הודות לרוחב הסרט הקטן
שמאפיין מערכות אלה.
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אdiffraction limited .

בground truth .

גPALM 12000 F .

דSPARCOM 60 F .

איור  .8סופר–רזולוציה במיקרוסקופיה אופטית( .א) התמונה המתקבלת במיקרוסקופ אופטי רגיל;
(ב) התמונה המקורית ברזולוציה גבוהה; (ג) התמונה המתקבלת מ– 12,000חשיפות בשיטת ה–;PALM
(ד) התמונה המתקבלת בשיטת ה– SPARCOMבשימוש ב– 60חשיפות בלבד

נחזור כעת לבעיית כושר ההפרדה או סופררזולוציה.
ב– 2014ניתן פרס נובל בכימיה לחוקרים הל ,בטסיג
ומורנר ,שהצליחו לשבור את גבול הדיפרקצייה
במיקרוסקופ אופטי באמצעות שימוש בהבהוב
מולקולות פלורסנטיות .שיטה זו הגדילה את
הרזולוציה המרחבית בערך פי פקטור  10על חשבון
הרזולוציה הזמנית  -כלומר באמצעות לוקליזיציה של
מולקולות מבודדות ומיצוע של הרבה מאוד חשיפות
בזמן כאשר בכל חשיפה יש רק מספר קטן של חלקיקים
פלורוסנטיים מאירים .לשיטה זו קוראים PALM
(.)PhotoActivated Localization Microscopy
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בשימוש ברעיונות של מבניות וחוסר קורלציה בין
הבהובי המולקולות ניתן להקטין במידה ניכרת את
מספר החשיפות הדרוש ליצירת תמונה ברזולוציה
מרחבית גבוהה ובכך להגדיל את הרזולוציה
הזמנית במידה ניכרת (פי פקטור  )!100ולאפשר
דימות בתאים חיים .הבנה מעמיקה של תהליכים
ביולוגיים דורשת תצפית ישירה עליהם בזמן
התרחשותם ובגודלם הננומטרי .מכיוון שתהליכים
ביולוגיים הם דינמיים ,דימות בתאים חיים
חיונית להבנתם .לשיטה זו קראנו SPARCOM
(.)SuPer Resolution COrrelation Microscopy
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באיור  8אנחנו משווים בין  ,SPARCOMהמבוססת
על מבניות ומשתמשת ב– 60חשיפות ,לשיטה
הסטנדרטית ,PALM ,המצריכה  12,000חשיפות.
ניתן לראות ששתי השיטות מובילות לרוזולוציה
דומה (באזורים מסוימים לשיטת ה–SPARCOM
אף רזולוציה גבוהה יותר) ,אך  SPARCOMמצריכה
מספר מדידות הקטן בשני סדרי גודל.
את אותם הרעיונות ניתן להפעיל לדימות
אולטרסאונד עם חומרי ניגוד .שיטה זו משפרת
את איכות התמונה אך גוררת זמני סריקה ארוכים
המצריכים עצירת נשימה של החולה .כמו כן אין
מידע על שינויי זרימת הדם במשך הדימות .על
מנת להתגבר על מגבלות אלה ניתן לראות בזרימת
חומרי הניגוד פעולה דומה לזו של הנצנוצים של
המולקולות הפלורוסנטיות .בניצול חוסר קורלציה
בין חומרי ניגוד בכלי דם שונים ניתן לבצע דימות
ברזולוציה מרחבית וזמנית גבוהה .שיטה זו נותנת
כושר הפרדה גבוה בין כלי דם ומאפשרת דימות
של זרימת דם קפילארי .דימות בזמן אמת מאפשר
מעקב מדויק אחר התגובה של גידולים סרטניים

לתרופות שונות וכן דימות פונקציונלי ,לדוגמה
של המוח .נוסף על זה ,שיטה זו מתאימה לשימוש
קליני ללא עצירת נשימה ומאפשרת למשל בהקשר
של מחלת הקרון לעקוב אחר כלי הדם ללא צורך
בבדיקות פולשניות.
סיכום

לסיכום ,כדי לראות טוב יותר ,בדיוק רב יותר
ובשימוש במידע מועט ככל האפשר יש לנצל את
כל המידע שברשותנו כפי שהראינו כאן ,באמצעות
ניצול מבניות וניצול המטרה .ראינו שרעיון זה מוביל
לתאוריות מתמטיות חדשות שעוסקות במשפטי
דגימה ובגבולות כושר הפרדה .הזכרנו פיתוחים
הנדסיים חדשים שהובילו לטכנולוגיות חדשות
הפורצות מגבלות קיימות .אנחנו מקווים שבעתיד
יוביל השילוב של המתמטיקה וההנדסה לפריצות
מדעיות חדשות בביולוגיה ,בפיזיקה ובכימיה בכך
שנוכל לראות פרטים בדיוק שלא ראינו קודם לכן
ונוכל לעקוב אחר תופעות המתרחשות מהר ממה
■
שאפשר היום.

תודות :אני רוצה להודות לחברי האקדמיה על האמון שנתתם בי  -אני מקווה שאוכיח את עצמי כראויה לכבוד הזה ואדע למלא את
המינוי בתוכן ובעשייה .אני רוצה להודות גם להוריי ,לחמי ולחמותי ,למשפחתי המורחבת ,ובייחוד לבעלי שלומי ולחמשת ילדינו
שממלאים את חיי בהרבה שמחה וגאווה.
העבודות והרעיונות שהוצגו כאן נעשו בשיתוף פעולה עם קבוצת המחקר שלי ועם עמיתים רבים אשר אני חבה להם הרבה תודה.
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שבריריות :קריסה,
שפע והגילוי מחדש
של שינויי האקלים

מאת פרופ' רוני אלנבלום

ב

מהלך כל ההיסטוריה עסקו גאוגרפים ,אנשי
רפואה וחוקרי טבע בדרכי ההשפעה של
הטבע ,ובעיקר של האקלים ,על חברות מורכבות.
הרודוטוס והיפוקרטס ,פליני הזקן וגָלֵנֹוס ,תומאס
אקווינס ואבן ח'לדון ,מונטסקייה וקרל ריטר -
כולם הניחו כי בין תנאי הסביבה להתנהגות האדם
מתקיימים יחסי סיבה ומסובב ,וכי הסביבה היא
המעצבת את אופי האדם ,את התנהגותו ואת
תרבותו .להסברים השונים התלוותה כמעט תמיד
נימה שוביניסטית ,שכן רבים מן הכותבים הסבירו
את היתרון הפוליטי ,הצבאי ,הכלכלי או התרבותי
של הקבוצה שאליה הם עצמם השתייכו על פני
מתחריהם ויריביהם כתוצאה מתבקשת ואפילו
הכרחית הנובעת מתנאי הטבע .היפוקרטס למשל
הסביר את המרץ והאופי היזמי שהוא ייחס ליוונים
ואת העצלות וחוסר האונים שהוא ייחס לעמי
"אסיה" להשפעה השונה של האקלים השורר בכל
אחד משני האזורים.
"מוצא המינים" של צ'רלס דרווין ,שראה אור בשלהי
שנת  ,1859קסם לחוקרים שביקשו להשתמש
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במנגנון הברירה הטבעית כדי להסביר את ההבדלים
גם בין בני האדם ,הבדלים שדרווין עצמו נרתע
מלעסוק בהם בספרו הראשון .בשנות השמונים
של המאה התשעעשרה החלו להתפתח זרמים
שונים של דרוויניזם חברתי ושל "מדע האאוגניקה",
שביקש לבדוק את השפעת התורשה על מאפיינים
מנטליים והתנהגותיים ולמצוא דרכים שבאמצעותן
יהיה ניתן "להשביח" את המין האנושי גם מבחינה
פיזית וגם מבחינה התנהגותית .תורת האאוגניקה
נשענה גם על רעיונות מדעיים לגיטימיים ,כמו
חוקי הגנטיקה המנדליאנית ורעיון המוטציה של
הוגו דה פריס ,ובראשית המאה העשרים היא זכתה
ללגיטימציה נרחבת בקרב חוקרים ,בקרב מדענים
ואף בקרב אנשי רוח מן השורה הראשונה .האקלים
נתפס בעיני חסידי האאוגניקה והדרוויניזם החברתי
כגורם המסביר גם את ההתפתחות הדיפרנציאלית
של הגזעים השונים וגם את העליונות התרבותית
והכלכלית של קבוצות אנושיות מסוימות על פני
הקבוצות האחרות .בעשורים הראשונים של המאה
העשרים עסקו רבים מחשובי הגאוגרפים בקשר שבין
האקלים ובין ההתפתחות וההתנהגות האנושית.
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לוסיין פבר ( ,)Febvreשבשיתוף עם מארק בלוך
ייסד מאוחר יותר את ביטאון ה Annalesואת
האסכולה המתכנה בשם זה ,היה הראשון שמתח
ביקורת על הדרך שבה נחקר האקלים עד לזמנו
והציע דרך חדשה לבחון את מערכת הקשרים שבין
אקלים ,חברה והיסטוריה .בספר שפרסם לראשונה
בשנת  1922הוא קבע כי האדם מסוגל לייצר מבנים
חברתיים ולחדש חידושים טכנולוגיים המאפשרים
התמודדות עם כל אתגר אקלימי שהטבע מציב
בדרכו .ספרו של פבר הוא קו פרשת המים באחד
המעברים החדים והמהירים שידעו הגאוגרפיה וחקר
הסביבה מעולם  -המעבר מחקר הטבע כמשפיע
ואפילו קובע דטרמיניסטית את ההתנהגות ,את
התרבות ואף את התורשה של האדם ,דרך התאוריה
ה"פוסיביליסטית" של פבר ,שלפיה האדם מסוגל
להתמודד עם כל אתגר אקלימי הניצב בפניו ,לעמדה
הרווחת היום ,שלפיה האדם ותרבותו הם המשפיעים
על הסביבה.
קרל סאואר ( ,)Sauerשבראשית דרכו המדעית
כמרצה באוניברסיטאות שיקגו ואן הרבור עדיין
תמך בעקרונות הדטרמיניזם האקלימי ,אימץ בהמשך
הקריירה שלו את גישתו של פבר והיה דמות מרכזית
בדחיקתן המוחלטת של הגישות הקודמות ,ובעיקר של
"דטרמיניזם אקלימי" ,מן הקוריקולום האוניברסיטאי
ובביסוסה של "הגאוגרפיה של האדם" .פבר
וסאואר ,שהבינו כבר בראשית שנות העשרים של
המאה העשרים כי חקר האקלים משמש את חסידי
הדרוויניזם החברתי והאאוגניקה כדי להוליך את
המחקר כולו למקומות אפלים ,הפכו את הדטרמיניזם
האקלימי למחשבה לא לגיטימית והניעו את התהליך
שבסופו הייתה ההשקפה ההפוכה ,שלפיה יש בכוחו
של האדם  -ואולי רק בכוח האדם  -לשנות את מהלך
ההיסטוריה ואף להשפיע על הטבע ועל האקלים,
לתאוריה הגאוגרפית וההיסטורית הסטנדרטית.
קהילות הידע של הגאוגרפים ושל ההיסטוריונים
הסתייגו אפוא ,עד לעשור האחרון ממש ,מכל ניסיון

להציע הסבר אקלימי לשינויים ציביליזציוניים והציעו
הסברים חלופיים ,ממוקדי אדם וטכנולוגיה ,לתקופות
של פריחה ושל קריסה מתוך ניסיון להימנע בכל דרך
מהסברים אקלימיים דטרמיניסטיים.
תאוריית שינויי האקלים שהעלה יוברט לאמב
במהלך שנות השישים של המאה העשרים העלתה
מחדש את סוגיית הקשר שבין אקלים לציביליזציה.
לאמב הביא ראיות לשינויי אקלים ניכרים
שהתרחשו בתקופות ההיסטוריות כמו "תקופת
החום הביניימית" (בין המאה העשירית לסוף המאה
השלושעשרה) או "תקופת הקרח הקטנה" (בעיקר
במאות הששעשרה והשבעעשרה ,שבהן שררו
בכל העולם או בחלקים ניכרים ממנו תנאי אקלים
שונים מאלה ששררו בהם בראשית המאה העשרים).
לאמב טען כי לשינויי האקלים האלה הייתה השפעה
ניכרת על הציביליזציות בנות הזמן .קהילת הידע של
הגאוגרפים וההיסטוריונים לא מיהרה לאמץ את
תאוריית שינויי האקלים של לאמב ומיעטה להשתתף
בשיח "שינויי האקלים" המסעיר את העולם כולו מאז
שנות התשעים של המאה העשרים .קהילת הידע של
המדענים הנסיינים ,לעומתה ,קיבלה את התאוריות
של לאמב והשקיעה מאמצים רבים בשחזור אקלים
העבר ובהשוואות בין עוצמת השינויים שאירעו
בעבר לזו של אלה המתרחשים בהווה.
העובדה שהשיח המחקרי מנוהל עד היום בעיקר בידי
חוקרים נסיינים משפיעה במידה רבה גם על שאלות
המחקר וגם על אופי התשובות .מכיוון שאין דרך
נסיינית למדוד במישרין את תנאי האקלים ששררו
בעבר ,נסמכים חוקרי אקלים העבר על סיגנלים
עקיפים ,כמו טבעות עצים ,עובי של שכבות קרח,
משקעי אגמים וכדומה המשמשים מחוונים ()proxy
המעידים על אקלים העבר .מידת איהדיוק במדידת
הסיגנלים משפיעה כמובן על מידת הדיוק של הדיון
כולו המסתמך עליהם כעל מחוונים .אומנם יש סוגי
סיגנלים הניתנים לתיארוך מדויק יותר,
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כמו טבעות עצים ,אך אלה נדירים ביותר .יש
אזורים כמו אמריקה הצפונית או אירופה שבהם
נדגמו עצים רבים יחסית המאפשרים כיסוי נרחב
והשוואה מדויקת יותר בין עצים רבים שהחפיפה
ביניהם מקטינה את רמת איהדיוק ,אך בין מערב
טורקייה למונגוליה למשל אין כלל עצים שניתן
לשחזר באמצעותם את אקלים ימי הביניים .רוב סוגי
הסיגנלים האחרים מתוארכים בשיטות רדיומטריות
שטווח טעות המדידה שלהן מגיע לסדר גודל של
עשורים אחדים לכאן או לכאן .הטווח הרבעשורי
של טעות המדידה מונע זיהוי של אירועים שנמשכו
עשור אחד או שניים ,כלומר פחות מתחום השגיאה
של המדידה עצמה .ברמה כזאת של אידיוק בזמן
ובמרחב ניתן לזהות רק שינויים ארוכי טווח ,וגם אין
כל דרך נסיינית שניתן לקשר באמצעותה בין האירוע
האקלימי ובין מסכת האירועים החברתיים שבאה
לכאורה בעקבותיו .במילים אחרות  -ניתן להסתמך
על מחוונים כדי לאתר שינויי מגמה באזורים נרחבים,
או כאלה שנמשכו עשרות ומאות שנים ,אך ברמה
כזאת של טעות מדידה אי אפשר לקשר במישרין בין
האקלים ובין האירועים ההיסטוריים.
המחקרים שלי מבוססים על הטענה כי ניתן לשחזר
את השינויים שחלו באקלים העבר בדיוק שנתי
וברמת הפרדה מרחבית גבוהה באמצעות שימוש
בטקסטים מפורטים שנכתבו בחברות אורייניות ,כמו
התרבות הרומית ,התרבויות המזרחיםתיכוניות
והתרבות הסינית ,שהייתה להן מסורת של כתיבת
אנאלים ,כלומר מסורת של כתיבת אירועים בסדרם
השנתי .האנאלים אינם מתעלמים בדרך כלל
מאסונות אקלימיים כמו בצורות ,שיטפונות ,גשמים
שלא בעיתם או גלי קור ומתארים אותם בדיוק
מרחבי ועיתי רב .זאת ועוד ,האנאלים מאפשרים
גם את השחזור המדויק של האירועים האקלימיים
האסוניים עצמם וגם את התופעות החברתיות שבאו
בעקבותיהם .את התופעות האלה יהיה בלתי אפשרי
לשחזר באמצעות סיגנלים גם אם שיטות המדידה

14

איגרת כסלו תשע"ט

ישתפרו לאין שיעור ,והדרך היחידה להתוודע
לעצם קיומם היא באמצעות המקורות הכתובים .מן
הבחינה המדוקדקת של האנאלים הערביים והסיניים
המתארים את חדירת השבטים הסלג'וקים למזרח
התיכון במאה האחתעשרה ואת קריסת שושלת
הליאו בשנת  1125הגענו לשלוש קביעות עקרוניות:
א .שינויי האקלים משפיעים על זמינות המזון,
וזמינות המזון היא שמערערת את יציבותן של
חברות מורכבות או מגבירה את היציבות במקרים
של שינויים חיוביים .פגיעות בזמינות המזון
גורמות לעליות במחירי המזון ,ופגיעות כאלה
ערערו בעבר ,כפי שהן מערערות גם היום ,את
הסדר החברתי.
ב .אירועים אקלימיים חריגים שנמשכים עשור אחד
או שניים ומקטינים את כמות המזון העומדת
לרשות האוכלוסייה (כמו בצורות ,גשמים שלא
בעיתם או רצפים של חורפים קרים במיוחד)
עלולים להשפיע על היציבות של חברות מורכבות.
די בשנים אחדות של מחסור במזון כדי לגרום
לזעזועים חברתיים ולתסיסה ולערעור היציבות.
המחקר האקלימי הנסייני מתמקד בעיקר בניסיון
לשחזר את השינויים שחלו בטמפרטורה השנתית
לאורך זמן.
ג .משברי האקלים שנמשכו עשור או שניים הביאו
לתוצאות חברתיות שנשאו אופי דומה .די
היה בבצורת קצרה יחסית כדי לגרום להגברת
האלימות ,להקצנה דתית ולהעמקת השסעים
הפנימיים בין העדות הדתיות והקבוצות האתניות
המתחרות .במקרים שהמשבר האריך ימים הוא
גרם לרעב ,למגפות ולמוות המוני .כשהמחסור
פגע גם בצבא או בביורוקרטיה הוא גרם להפניית
הכוח נגד המדינה ולקריסתה.
גם הבצורות שפקדו את אגן הים התיכון ואת
הארצות שמדרום לסהרה בעשור האחרון יכולות
ללמד על פוטנציאל הנזק של אירועים אקלימיים
שנמשכים עשור אחד או שניים.
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איור  .1תנועות נוודים באגן המזרחי של הים התיכון בין  1029ל– 1055לספירה

שני העשורים האחרונים היו היבשים ביותר מאז
ראשית המדידות במזרח אגן הים התיכון ,ותוצאותיהם
ניכרות גם בשינויים אקולוגיים שהתחוללו בארץ.

השוואה ,בשמונה מתוך חמשעשרה השנים שלפני
 1998נמדדה כמות משקעים שהייתה רבה מהממוצע
הרבשנתי ,ובחמש מתוכן נמדדו יותר מ.110%

בחמשעשרה מתוך עשרים השנים האחרונות
נרשמה כמות משקעים פחותה מזו הצפויה על פי
הממוצע הרבשנתי .בחמש מתוך אותן שנים נמדדה
בצורת חמורה .במהלך כל התקופה היו רק שנתיים
( )2003-2002שכמות המשקעים שנמדדה בהן עלתה
על  110%מן הממוצע הרבשנתי .העשור האחרון
היה דרמטי אפילו יותר וכלל ארבע שנים של בצורת
קשה ,וכמות המשקעים הכוללת שירדה במהלכו
הייתה קטנה בכ( 15%פחות מחצי סטיית תקן) מן
הכמות המצופה על פי הממוצע הרבשנתי .לצורך

בדקנו מה הייתה השפעתם של שני העשורים שבהם
נרשמה ירידה כוללת של קצת פחות מחצי סטיית
תקן מכמות המשקעים הממוצעת על הכלכלה
היםתיכונית המסורתית.
הבדיקה העלתה שכמעט  50%ממעיינות השכבה
בארץ יבשו לחלוטין במהלך העשור האחרון ,וכמעט
 75%מהם חדלו מלשפוע בתקופת הקיץ .אפילו
מעיינות שכבה גדולים כמו זה של הערוב והביאר,
שמאז התקופה הרומית סיפקו את צורכי המים של 
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היה בכוחה של בצורת כזאת לגרום להגירה פנימית
של אנשים מאזורי השוליים האקלימיים למרכז הארץ
ולעורר מתח וחיכוכים בין המהגרים לתושבי הקבע,
שגם כלכלת השלחין שלהם נפגעה בשל האירועים
האקלימיים.

ירושלים ,יבשו לחלוטין ,או כמעט לחלוטין ,במהלך
העשור האחרון .אם תופעה כזאת הייתה מתרחשת
בימי הבית השני ,כשעשרות ומאות אלפים של עולי
רגל נהרו לירושלים ,היה נגרם שם אסון אקולוגי.
בתקופות ההיסטוריות היה בכוחה של בצורת כזאת
להביא לפגיעה של ממש בחקלאות היםתיכונית ,לגרום
לחיסול מוחלט או כמעט מוחלט של חקלאות השלחין
ולפגוע פגיעה אנושה בענפי המטעים והירקות .גם יבול
שמן הזית היה נפגע פגיעה קשה ,שכן בתנאי בצורת
וללא השקיית עזר בקיץ עלול יבול שמן הזית לרדת
ב .50%זאת ועוד ,תצפיות רצופות שנערכו בשנים
האחרונות ברמת הנדיב העלו כי  30%מעצי האלון
המצוי ,מרכיב מרכזי בחברת הקלימקס של האזור ,יבשו
ולא הצליחו להתאושש בחורפים העוקבים.

מחקרים אקולוגיים מלמדים כי ענף הצאן היה
המרכיב העיקרי בכלכלה היםתיכונית שלא הושפע
לרעה מן הבצורת הממושכת .עובדה זו יכולה לספק
הסבר נוסף לתופעת הנוודות המאפיינת תקופות של
בצורת ממושכת.
ומה בדבר התופעה ההפוכה? מה קורה כאשר
האקלים יציב ,וכמות המשקעים עולה במשך שנים
רבות על הממוצע הרבשנתי? השיח המחקרי
העוסק בתופעות היסטוריות של שפע ושל קריסה
עוצב בידי האבות המייסדים של הכלכלה הקלאסית
תומאס מלתוס ודייוויד ריקרדו .על פי התאוריה
הזאת ,תקופות של צמיחה ושפע מוליכות לגידול
מהיר של האוכלוסייה ומסתיימות במשבר בלתי
נמנע הנובע מחוסר יכולתן של החברות להתאים
את קצב ייצור המזון לאוכלוסייה ההולכת וגדלה.

גידולי הבעל (דגנים וקטניות) נפגעו פחות מגידולי
השלחין ,ועיקר פגיעתה של הבצורת הממושכת
בגידולי השדה הייתה באזורי השוליים האקלימיים
של הארץ .עם זאת בשנות בצורת מדובר בהפחתה של
עשרות אחוזים מכמות הדגנים הכוללת הגדלה בארץ.
מכיוון שמדובר במרכיב חשוב בכלכלה היםתיכונית,
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איור  .3בריכות שלמה  .2013הבריכות התייבשו לחלוטין בשל הבצורות.

כשמתחיל המשבר ,הנובע ממיצוי כושר ייצור המזון
של החברה ,מתחילה האוכלוסייה לסבול ממחסור,
רעב ,מגפות ומוות המוני .השלב הזה ,שממנו והלאה
לא ניתן עוד לספק מזון לאוכלוסייה ההולכת וגדלה,
מכונה בשם "התקרה המלתוסית" ,על שמו של הוגה
התאוריה תומאס מלתוס .מכיוון שעל פי התאוריה
הזאת השפע גורם להגדלה זמנית של האוכלוסייה
ולא להגדלת האמצעים העומדים לרשותה ,לא
יכולה להיות לו השפעה מתמשכת ובת קיימה על
אורחות חייה .התאוריה הזאת מבוססת על הנחות
אקסיומטיות ועל טיעונים אינטואיטיביים ,שכן
אין כל דרך נסיינית לקבוע מה היה כושר הייצור
המרבי של חברה או של אזור גאוגרפי ,ולכן גם
אין כל דרך אמפירית להוכיח כי האוכלוסייה אכן
הגיעה לתקרה המלתוסית שלה .בהיעדר נתונים
אמפיריים כאלה נוטים חסידי התאוריה להסביר כל
תקופה משברית שהתרחשה בהיסטוריה בהסברים
מלתוסיים ולהניח שכל משבר שהיה כרוך במוות
המוני אכן נבע מכך שהאוכלוסייה מיצתה את כושר
ייצור המזון ,מבלי יכולת לבסס את הטענה על נתון
כלשהו .זאת ועוד ,הניסיון האמפירי מעיד דווקא על
ההפך ,שכן דווקא בתקופות של שפע שיעור הילודה
קטן ואינו גדל .הדברים אינם נכונים רק בתקופות
המודרניות ובמדינות המבוססות ששיעור הילודה בהן
קטן מזה שבארצות שבהן שורר מחסור ,אלא היה נכון

גם בתקופת האופטימום הרומי ,שהייתה תקופת
השפע הממושכת ביותר בתקופות ההיסטוריות.
אוגוסטוס עצמו יזם בשנת  18לפני הספירה,
בשיאה של תקופת השפע ,חוק שנועד להעניש את
הלא נשואים וחסרי הילדים כדי להגביר את הילודה
ברומא ,ויוזמות חקיקה דומות הועלו ברומא גם
בעשורים שלאחר מכן.
האקסיומה שלפיה הגידול הדמוגרפי הוא המשתנה
שקובע גם את המשך תופעות הקריסה וגם את
מידתן אינה תואמת גם את המחקרים הרבים
שנעשו בשנים האחרונות והמעידים כי רוב הקריסות
הדמוגרפיות לא נבעו מתהליכים אנדוגניים .במילים
אחרות ,חברות קרסו לא משום שהן היו גדולות מדי
(או לפחות לא רק משום כך) ,אלא משום שהדעיכה
שלהן החלה בקטסטרופות אקלימיות שהוליכו
למשברי מזון ורעב.
הקבוצה שלי בודקת גם תקופות מתועדות של שפע,
כמו תקופת האופטימום הרומי ,ששרר בה אקלים
יציב ,חם וגשום יחסית ,שהביא לצמיחה שנמשכה
מאות רבות של שנים .הצמיחה ניכרה בגודל
האוכלוסייה ובגודל הערים .מספר תושבי רומא
הגיע לרבע מיליון תושבים כבר במאה הרביעית לפני
הספירה ולמיליון תושבים בשלהי המאה הראשונה 

גיליון  ,40דצמבר 2018
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איור  .4דימויי השפע במזבח השלום שהקים אוגוסטוס ברומא ושנחנך בשנת  9לפני הספירה

לפני הספירה .גם אלכסנדרייה ,אנטיוכיה ,קרתגו,
אפסוס ופרגמון הגיעו לגדלים שנחשבו בעיני תומכי
התאוריה המלתוסית לגדלים המוליכים לקריסה,
והן אף המשיכו לגדול במשך מאות רבות של שנים.
אורכה של תקופת האופטימום הרומי ,שנמשכה שבע
מאות שנים ,והצטברות השפע שבה מערערים על
תקיפות האקסיומה המלתוסית ,שלפיה תקופות שפע
היו קצרות ימים והסתיימו בהכרח בקטסטרופות
דמוגרפיות .שילוב שיטות המחקר ההיסטוריות
במחקר ההיסטוריה האקלימית מחייב לדעתנו
התייחסות שונה גם לרעיון השקיעה והקריסה וגם
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לרעיונות הצמיחה והשפע .הקבוצה שלי מציעה
בחינה מחודשת ,הנשענת על טקסטים כתובים של
תופעת הקריסה לצד המשגה מחודשת הנשענת גם
היא על טקסטים ועל ארכֵאולוגיה מתוארכת היטב
של רעיונות הצמיחה והשפע בתקופות ההיסטוריות.
על פי תפיסתנו" ,שפע" ו"חשש ממחסור" הנגזר
ממנו אינם אירועים היסטוריים כמו קריסה אלא
תהליכים מתמשכים היוצרים הוויה או הלך רוח
של גידול מתמיד .ניתן להגדירו איכותנית כתהליך
שבו מוצר או שירות שנחשב קודם לכן למותרות

שבריריות :קריסה ,שפע והגילוי מחדש של שינויי האקלים | רוני אלנבלום

( )luxuryהופך בהדרגה ולאורך זמן למוצר צריכה
נפוץ ( )commodityואף לצורך או לתנאי קיום
הכרחי ( )necessityשחלקים גדולים באוכלוסייה
אינם יכולים לוותר עליו.

ונימפאונים ,שירתו את כלל הציבור ולא רק את
השכבות העמידות .מתקני הפנאי ,שהם מאפיין
חשוב של שפע ,הלכו והתפתחו והלכו והתרבו
במהלך התקופה הקלאסית.

כשהוא הופך להוויה ,ניתן לתארו כצורת שיח,
כפורמציה דיסקורסיבית ,כפריזמה וכדרך לארגן
ולהסביר תהליכים חברתיים ותרבותיים .העיסוק
בשפע שלנו וברווחתנו מעסיק אותנו הרבה יותר
משמעסיקה אותנו ה"כלכלה" .ההגדרה האיכותנית
הזאת מספקת מצפן המסייע בתכנון מחקרים
כמותניים :יצירה של מאגרי מידע של מוצרים
ושירותים המאפיינים שפע  -ערים חדשות ,בנייה
וחידוש של מתקני מים (אקוודוקטים ,לטרינות
ובתי מרחץ) ,סוגים חדשים של אוכל ,בניית מתקני
תשתית ,גודל דירות וכדומה.

די להשוות את גודל התיאטראות ואת קהל היעד שאליו
כוון הרפרטואר של אייסכילוס ,סופוקלס ואוריפידס
לגודל המתקנים ולקהל היעד הפוטנציאלי שהכיל
הקולוסֵאום של רומא בכל אחד מהאירועים הרבים
והארוכים שהתקיימו בו ,כדי להבין את חלחול רעיון
הפנאי ,שהוא מרכיב רבחשיבות של השפע ,לשכבות
הנמוכות .הארכאולוגיה מאפשרת לחשב ,ברמה גבוהה
של דיוק ,את מספר האנשים שהיו יכולים ליהנות
ממתקני הפנאי בחלקים השונים של האימפריה.

גם את הטענה כי השפע הגיע רק למקטע קטן יחסית
של עשירים ומקורבים ולא חלחל לשכבות נמוכות
יותר אנחנו מנסים לבדוק מחדש ,מכיוון שגם הטענה
הזאת נסמכת בעיקר על אינטואיציה ולא על נתונים
בנימדידה .בתקופת האופטימום הרומי הוקמו
מאות ערים חדשות .השפע קבע את הגודל ,את
העיצוב ,את הפונקציות ואת התוכן של השירותים
שניתנו לציבור ואת נגישותם של מוקדי העושר לכל
התושבים .מתקנים ציבוריים שהיו תלויים בהספקה
של כמויות גדולות של מים ,כמו מרחצאות ,לטרינות

לסיכום ,תאוריית השבריריות שלנו גורסת כי
בתקופות ההיסטוריות היה ההבדל בין שפע ובין
קריסה קטן מכפי שנדמה .די היה בעשורים אחדים
של בצורת לא קשה במיוחד כדי לגרום למשבר קשה,
ודי היה בעשורים אחדים של גשמים בעיתם ושל
אקלים יציב כדי לאפשר התפתחות של תנאי שפע.
המשברים האקלימיים הנוכחיים שפגעו ,ועודם
פוגעים ,בסוריה ובארצות הסאהל מלמדים שטרם
עברנו לחלוטין מעולם השבריריות שאפיין את
התקופה הטרוםתעשייתית לעולם העמידות שבו,
■
כך אנחנו מאמינים ,אנחנו חיים.

גיליון  ,40דצמבר 2018
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הנדסה והכוונה של
מערכת החיסון לדחייה
סלקטיבית של גידולים
סרטניים בעזרת תאי T
מהונדסים באמצעות
קולטן כימרי ( )CAR-T
מאת פרופ' זליג אשחר

ה

יחסים בין מערכת החיסון ,היודעת להכיר
עצמים הזרים לגופנו ולדחותם ,לבין גידולים
סרטניים הם מורכבים .מחד מערכת החיסון יודעת
להכיר גופים זרים ולדחותם ,ומאידך כל טעות בזיהוי
של עצמי ( )selfמזר ( )non-selfעלולה לפגוע
בבריאותנו ולהיות הרת אסון .הנושא שאתמקד בו
במסה זו דן במערך ההכרה הסלקטיבית בין זר לעצמי
ובכלים שפיתחנו על מנת לשכללו ולגייסו לדחייה
סלקטיבית של גידולים סרטניים.
נושא זה חשוב ונוגע לכל אחד מאיתנו ,ועיקרו
ביחסים שבין הסרטן למערכת החיסון ,שתפקידה
בין היתר הוא להכיר גידולים סרטניים ולדחותם.
בסקירה קצרה זו אתמקד ביחסי הגומלין שבין הסרטן
למערכת החיסון ובשיטות ובאמצעים שפיתחנו
העוזרים למערכת החיסון למלא את תפקידה.
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המרכיבים העיקריים של מערכת החיסון שמשתתפים
בדחיית סרטן הם נוגדנים ותאי  .Tבדמנו יש נוגדנים
שהם מולקולות חלבון הנוצרות בבלוטת הלימפה או
בטחול ,והם יכולים להכיר ולהצמית אנטיגנים ולבטל
את פעילותם ,כולל אנטיגנים שנמצאים על פני
השטח של התא הסרטני ומבדילים אותו מרקמות
אחרות .מערכת החיסון מורכבת מכמה מערכות.
אחת מהן היא מערכת תאי  .Tאלה תאים מיוחדים
שנוצרים בבלוטת הטימוס ,ומכאן נגזר שמם  -תאי
״T״ .תאים אלו מבטאים על פני שטחם קולטנים -
״רצפטורים״  -היכולים להכיר את הגידול הסרטני,
להבדילו מהרקמות האחרות של גופנו ולדחותו.
אנחנו יודעים כיצד להכין נוגדנים הנקשרים
סלקטיבית לתאים סרטניים .עוד אנחנו יודעים לחסן
חולים בחיסון שייצור בגופם נוגדנים ,אבל פעילותם
של נוגדנים אלו איננה חזקה דייה נגד גידול עצמי.

V

H

VH

הנדסה והכוונה של מערכת החיסון לדחייה סלקטיבית של גידולים סרטניים בעזרת תאי  Tמהונדסים באמצעות קולטן כימרי ( | )CAR-Tזליג אשחר
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איור  .1מבנה מולקולת ה– ,CAR-Tהמורכבת מהחלק הקושר של הנוגדן ( Vhו– )Vlומהשרשרת של קולטן תאי ה– .Tמתוארים כאן שלושת
הדורות של מולקולת ה– .CAR-Tהאיור באדיבות ד"ר מורן ראוט סלובודקין.

הנוגדנים הידועים ביכולתם לפגוע בפולשים אחרים
לגוף ,כגון וירוסים ,חיידקים ואחרים ,פעילותם אינה
מספקת למניעת הגידול ,והדבר החמור יותר הוא
שהגידולים הסרטניים יודעים להתחמק מ"סכנה".
הם מצליחים להתחמק הודות לקצב הגידול המהיר
שלהם .יכולת ההשתנות המהירה של התא הסרטני
גורמת לחיסון לאבד מיעילותו ,ולעיתים קרובות
התא הסרטני מנצח.
ומה באשר לתאי ה– ?Tזו מערכת חזקה מאוד ויעילה
בדחיית גידולים סרטניים .על פני השטח של תאי
 Tיש קולטנים ייחודיים שמכירים את האנטיגן
הסרטני .כשתאי ה– Tמזהים את האנטיגן הסרטני
הם משתפעלים ומצליחים להרוג את התא הסרטני.
לעיתים קרובות גם במקרים כאלה התא הסרטני יודע
להתחמק .גורם נוסף בהתחמקות גידול סרטני מתאי
ה– Tמתאפיין כאמור ביכולתו של התא הסרטני
להתחלק ולהתרבות בקצב מהיר .בתוך כדי החלוקה
האינטנסיבית התא עובר מוטציות והוא משתנה.

בלימודיי במחלקה לאימונולוגיה ,בתחילה במכון
ויצמן למדע בהדרכתו של פרופ' סלע ,התמקדתי
בפעילותם של תאי  .Tבתקופת הבתר–דוקטורט
עבדתי עם אחד מחלוצי החוקרים של מערכת החיסון
באוניברסיטת הרוורד בארצות הברית ,פרופ׳ ברוך
בנאסרף ,שם התמחיתי במערכת התאית של מערכת
החיסון וביכולתם של לימפוציטים נושאי קולטנים
היודעים לדחות גידולים סרטניים או שתלי רקמות
זרות .בדרכי חזרה ארצה למכון ויצמן למדע ביקרתי
בקיימברידג' שבאנגלייה ונפגשתי שם עם פרופ׳
מילשטיין  -אבי הנוגדנים החד–שבטיים .בהמלצתו
פניתי לפרופ' ג׳ורג׳ קלר (במכון האימונולוגי בבזל),
ובמעבדתו התמחיתי בהכנת נוגדנים חד–שבטיים.
השאלה שנשאלה בימים ההם ושאותה חקרתי לאחר
חזרתי למחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע היא
כיצד מערכת החיסון יכולה להכיר כמות גדולה כזו
של אנטיגנים גם ללא חיסון מוקדם .גם אם היה הידע
לייצר נוגדנים שונים ,או לחלופין תאי  Tשונים ,
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CAR-T cell

CAR-T cell

Tumor
CAR-T cell
איור  .2תצלום ממיקרוסקופ אלקטרוני של תאי  Tמהונדסים ( )CAR-Tהנקשרים לתאי הגידול הסרטני וגורמים להריגתו

בתוך הגנום שלנו ,לא היה מקום להכיל כמות
עצומה כזו של אינפורמציה .כיצד אפוא מערכת
החיסון עושה זאת? שאלה זו נפתרה .מערכת
החיסון לומדת את הגוף עצמו ויודעת להכירו.
בכל אינדיווידואל שהיא מתפתחת בו היא מכירה
את התאים העצמיים בתור עצמי (  ,)selfובשל כך
היא אינה הורגת אותם ואינה דוחה אותם ,וכידוע,
כל מה שאינו  selfמערכת החיסון דוחה אותו,
ובעיקר תאי .T
הגישה הטיפולית שפותחה בעקבות מחקרים אלו
נוקטת השתלה לחולים של תאי  Tממערכת החיסון
שלהם העוברים מניפולציות שונות ,והדבר מגביר
את יכולתם לדחות גידולים ממאירים .הגידול
הסרטני עדיין מתחמק ממערכת החיסון בעזרת
מוטציות .בשלב מסוים בבתר–דוקטורט עלה בי
רעיון נוסף  -שמא אפשר לקחת מחולה תאי T
ולשתול בהם קולטנים מהונדסים בעלי ספציפיות
ייחודית של נוגדנים (שהוכנו מנוגדנים ספציפיים
לסוג הסרטן שיש לאותו החולה).
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יתר על כן ,אפשר להשתמש בגנים המקודדים
לאותם נוגדנים ,לחברם לגן של הקולטן של תאי
 Tולקבל ״תא  Tכימרי״ ,שהוא תא המורכב מכמה
אלמנטים :אזור הכרה חוץ–תאי בעל ספציפיות של
נוגדן ואלמנטים תוך–תאיים שמפעילים את תאי
ה– Tומאפשרים להם להרוג ספציפית את תאי
הסרטן .ניתן להכניס לתאי  Tשל חולים קולטנים
כימרים ולבטא אותם בהם בשיטות המקובלות
היום :מהנדסים אותם ,מרבים אותם ומקבלים תאי
 Tמשוכללים המבטאים את התוספת שבנינו בהם.
תא משוכלל הוא תא  Tשיש בו ,נוסף על הקולטנים
הטבעיים הספציפיים שלו (,)T-Cell Receptor
גם גנים שמקדדים לקולטנים ( )CARנגד הסרטן
המיוחד שאותו אנו מעוניינים לחסל.
במעבדתי במכון ויצמן למדע הנדסנו את אותה כימרה
נגד תא המטרה שאנחנו רוצים להשמיד .במקרה שלנו
ה״חולים״ הם עכברי ניסוי שאנחנו מחזיקים אותם
ומטפלים בהם בתנאי גידול מיוחדים ובודקים אותם
שגרתית בשומרנו על כל הקודים הנדרשים .במערך

הנדסה והכוונה של מערכת החיסון לדחייה סלקטיבית של גידולים סרטניים בעזרת תאי  Tמהונדסים באמצעות קולטן כימרי ( | )CAR-Tזליג אשחר

Novel Approach for Cancer Treatment
Using Genetically Engineered Immune Cells

Modified T-cell Infusion

Modified T-cell
Expansion

4

Leukapheresis

3

1

CAR virus
T-cell Activation /
Transduction

2

CAR

T-cell

T-cell
© 2016 Rockland Immunochemicals, Inc.

איור  .3תרשים זרימה של הכנת  CAR-Tלטיפול בחולה סרטן )1( :הכנת תאי  Tמדם חולה סרטן ( )2שפעול והתמרה של תאי  Tבעזרת
וקטור ויראלי ( )3ריבוי התאים המותמרים ( )4עירוי התאים המהונדסים לחולה

הניסוי אנחנו משתמשים בחיות מעבדה שניתן
לשתול בהן תאי גידול ממקור אנושי .עכברים אלו
משוללי יכולת חיסון ( ,)nude miceולכן מתאפשרת
בהם קליטת גידול אנושי .אנחנו מטפלים באותם
עכברים בתאי  Tכימריים אנושיים ,והם מזהים את
הגידול הסרטני וקוטלים אותו.
הגישה שפיתחנו כבר נוסתה ,נלמדה והתפתחה,
והיום משתמשים בה בכמה מקומות בעולם

הנאור .ההצלחה בטיפול בכמה ממחלות הסרטן
הולכת וגדלה .עד היום החלימו יותר מ–1,000
חולים ,בעיקר עם גידולים לא מוצקים ,ממחלות
המטולוגיות כמו לימפומות ולוקמיות  -למשך
של יותר מחמש שנים .כאמור ,הטיפול הזה אושר
וננקט היום בכמה מרכזים רפואיים בעולם .בארץ
טופלו חולים במרכז הרפואי ע״ש שיבא ובמרכז
הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי ,ואנחנו מכינים עתה
■
את התשתית הנדרשת להרחבת הפעילות.

תודות :המון תודות לחברי קבוצתי בכל השנים שליוו אותי בנאמנות ללא גבולות ,ביכולות ובכישרון מרקיעי שחקים!
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על חובתה של
המדינה להתחשב
בזרים

מאת פרופ' איל בנבנישתי

ה

ניחו שבמדינה מסוימת התגלה זן של וירוס
שהתפשטותו מאיימת על האנושות כולה.
האם מוטלת על אותה מדינה החובה לשתף את
העולם כולו במידע זה ,החיוני למניעת מגפות? מנגד,
האם למדינה שבשטחה ,ורק בשטחה ,נמצא צמח
ששורשיו ירפאו את הלוקים במחלה יש חובה לאפשר
לחולים ליהנות מהתרופה? התפיסה המסורתית של
מושג הריבונות במשפט הביןלאומי גורסת בשני
המקרים שאין כל חובה כזו ,והמדינה רשאית למנוע
מאחרים ,בשרירות ,כל הנאה ממשאבים שמצויים
בשטחה הריבוני.
אך האם ראוי שתוכר חובה כזו? האם לא נכון לומר
שאת הריבונות ,שממנה נובעת הזכות לשליטה בלעדית
על חלק מכדור הארץ ,יש להבין כזכות שכפופה לחובה
לשתף אחרים במשאבים המצויים באותו חלק שיש
בהם כדי להיטיב עם האחרים? לפחות כאשר שיתוף
זה לא יגרע דבר מחלקו של המשתף ,לפי הכלל המקובל
גם בתלמוד" :זה נהנה וזה לא חסר"?
יש דוגמאות רבות למצב כזה שבו המדינה המשתפת
לא חסרה ,וזרים או מדינות אחרות נהנים .ניתן
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להמחיש זאת גם בישראל :הנוסעים ברכבת העתידית
לירושלים ,שמסלולה עובר בחלקו מתחת לשטחה
המיועד של המדינה הפלסטינית ,ייהנו מהדרך הקצרה
והמהירה ,ואזרחי המדינה הפלסטינית לא יחסרו
מאומה .הדבר נכון גם במקרים רבים אחרים ,למשל
כשמדינות ללא מוצא לים מבקשות גישה לנמלים
ימיים שבמדינות אחרות ,וכמובן גם התעבורה
האווירית היא דוגמה יוםיומית של הרעיון .מובן
שיכול שיהיו עלויות לשיתוף ,למשל בלאי לכבישים
או הגברת סיכונים ביטחוניים ,אבל השאלה היא אם
אין בכל זאת חובה לשקול היענות לצרכים הללו.
ואולי יש מקום לקבל שרירות שלטונית שמתבטאת
למשל בתלות של אזרחי המדינות השוכנות לצד
רוסיה ברצונה הטוב להמשיך לספק להם גז להסקת
בתיהם בחורף הקר .האין מקום להכיר בחובתה
של רוסיה לשקול גם את רווחת שכניה כאשר היא
מחליטה על מדיניות ייצוא הגז שלה? ולבסוף ,האם
יש מקום להכיר בחובה לשמור על זכויות אדם של
זרים שחשופים להחלטות שלטוניות? לדוגמה :האם
מדינה שמנהלת מעקב אחרי תקשורת אלקטרונית
מחויבת לשמור על הפרטיות של אזרחים זרים
שמתקשרים ביניהם מחוץ לגבולות המדינה?

על חובתה של המדינה להתחשב בזרים | איל בנבנישתי

במחקרי שמומן בעזרת מענק מחקר מתקדם
( )advanced grantשל המועצה האירופית למחקר,
ה ,ERCביקשתי להצביע על היתכנותה של חובה
שמוטלת על מדינות להתחשב ברווחתם של זרים,
ואפילו להראות ניצנים של הכרה בחובה כזו במשפט
הביןלאומי הנוהג היום .מדובר בחובה מוגבלת -
שלא בהכרח מחייבת הקרבת אינטרסים לאומיים
או הכבדה ניכרת עליהם  -להביא בחשבון ,במסגרת
הפעלת שיקול הדעת של רשויות המדינה ,את רווחתם
של זרים היכולים להיות מושפעים ,לשלילה או לחיוב,
מהחלטתה של הרשות.
מתברר שיש מוסדות שלטוניים שכבר הטמיעו
שיקול מסוג זה בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם.
למשל ,בבוא הבנק המרכזי האמריקאי לקבוע את
שער הריבית הוא מתחשב בהשלכות שתהיינה
להחלטה על הכלכלה העולמית .הוא אומנם עושה
זאת לא מתוך תחושה של חובה אלא מתוך התועלת
שמפיק מזה המשק האמריקאי ,אבל כששיקולים
כאלה הופכים להיות עניין של שגרה ,יש בהם כדי
לחזק ציפיות בדבר המשכיותם ,ובכך מתחזקת
המחויבות להמשיך ולשקול אותם .ערכאת הערעור
של ארגון הסחר העולמי דרשה ממדינות להתחשב
בזרים בעת החלטות על הטלת מגבלות על ייבוא
או ייצוא .אשר לעתיד ,הצופן בחובו שינויי אקלים
קיצוניים ,ניתן לחשוב על מצבים תובעניים יותר,
שבהם למשל קהילות שלמות מאבדות את יכולתן
להמשיך להתגורר באיים שכוסו במי האוקיינוס
ומבקשות מפלט במדינות אחרות :האם יש חובה
מוסרית ומשפטית לקלוט אותן?
העיגון לחובה כזו נמצא בטיעון עקרוני בנוגע להבנה
הראויה של מושג הריבונות .אנחנו חיים בעולם
שהולך ומתכווץ ,שבו התלות ההדדית בין מדינות
וקהילות הולכת וגוברת .בעולם זה גם מושג הריבונות
משנה צורה .מושג שנוצר בעולם שבו המרחקים היו
גדולים והמשקים אוטרקיים לובש פנים חדשות

בעולם שבו עמים חיים בצפיפות זה ליד זה .הריבונות
כיום כבר אינה דומה לבעלות על משק בודד בין
גיאיות ונהרות אלא לבעלות על דירה קטנה בבית
משותף אחד שבו חיות כמאתיים משפחות .הטענה
היא שאת המשפט הביןלאומי של העולם המתכווץ
שבו אנו חיים יש לעצב לפי המציאות המשתנה.
מה המשמעות של הריבונות המדינית בבית משותף
גלובלי שכזה? מה היקף האחריות של הדיירים אלו
כלפי אלו? האם ניתן להמשיך ולהתייחס אליהם כבעלי
המילה האחרונה באשר לחובותיהם כלפי הזולת?
לרבים יהיה מוזר להתייחס לריבונות כאל מקור לא
רק לזכויות אלא גם לחובות שמוטלות על המדינה.
כעם ששאף ושואף לחירות מדינית אנחנו מורגלים
להתייחס לריבונות כאל ביטוי לעצמאות מדינית
שמגשימה את הזכות להגדרה עצמית של העמים.
אולם כמו רעיון החירות האישית ,חירות מדינית זו
היא מוגבלת מטבעה ,שכן היא מחויבת להתחשב
בחירותם של אחרים .הריבונות היא אומנם חירות,
אבל זוהי חירות במובן אחד בלבד :החופש מכפיפות
להחלטות של אחרים .המדינה הריבונית אינה
משוחררת מהחובות שחלות על הכלל ולמען הכלל .את
הרעיון הזה ביטא במדויק המשנה לנשיא בית המשפט
העליון שניאור זלמן חשין בפרשת שטמפפר הידועה,
כאשר הדגיש את העצמאות המדינית כזכות להיות
כפוף למשפט הביןלאומי" :הכרזתהעצמאות קרעה
לפני המדינה החדשה אשנב אל החוקים ואל המנהגות
הביןלאומיים ,אשר המדינות כולן נהנות מהם בזכות
ריבונותן" .אומנם משמעותה של הריבונות היא חירות
מאחרים ,אך היא אינה חירות מהכלל.
כבר בשנת  ,1758כאשר הציג את תפיסת הריבונות
כחירות כלפי חוץ ,הציע אמריך דה ואטל (Emmerich
 )de Vattelשחירות זו היא מוגבלת; שהחירות מסויגת
בחובת נאמנות כלפי חוץ .זוהי נאמנות שנגזרת
מהיותו של כדור הארץ שייך לאנושות כולה.
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כדור הארץ מספק את צורכי האנושות בכללותה,
ולכן הריבון התובע בעלות על חלקת אדמה על כדור
הארץ חייב לאפשר לזולתו ליהנות ממנה ,לפחות אם
אין בהנאת הזולת כדי לפגום בהנאתו שלו .כלל זה
מוכר במקורותינו כעיקרון ,הנזכר לעיל ,של "זה נהנה
וזה לא חסר" .גישה אחרת ,שגם היא מנביעה חובות
של הריבון כלפי זרים ,יכולה להתבסס על עמדתו של
ג'ון לוק ,שסייג את זכות הקניין בדרישה שהאפשרות
של בעל זכות הקניין להדיר אחרים מחלקתו מותנית
בכך שלזולת יש חלופה מספקת .כיום אפשר להיעזר
גם בטיעון המבוסס על זכויות האדם  -הזכות השווה
לכל בני האדם למשאבי כדור הארץ ,ובמיוחד הזכות
להשתתף בהחלטות שמעצבות את סביבת החיים
של האדם  -כדי לטעון שהריבונות ,כרעיון מארגן
את חלוקת הבעלות במשאבי העולם ,נותנת בידי
הריבונים כוח המחייב אותם לנהוג מידה של זהירות
והתחשבות במי שעלול להיות מושפע מהפעלת
הכוח ,גם אם אינו אזרח המדינה.
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חובת ההתחשבות בזולת מקבלת משנה תוקף כאשר
מנגידים את הזכות להשתתף בהחלטות שמעצבות את
סביבת החיים ליחסי הגומלין המורכבים בין הדמוקרטיה
המדינתית למוסדות האסדרה והפיקוח הגלובליים,
שנוצרו מאז תום המלחמה הקרה .הדמוקרטיה
המדינתית מצויה במשבר שרבים מכירים בו .זהו משבר
הנובע מהיעדר חפיפה בין הקבוצה הזכאית להשתתף
בבחירות לבין זו שמושפעת מתוצאותיה.
ההנחה הבסיסית של הדמוקרטיה המדינתית בדבר
החפיפה בין המחליטים לבין מי שמושפע מההחלטה
כבר אינה נכונה .הנחה זו הייתה נכונה בימים שבהם
הגבולות הטריטוריאליים הגדירו לא רק את הזכאים
להשתתף בבחירות אלא גם את גבולות ההשפעה של
ההכרעות השלטוניות .כיום להכרעות שלטוניות של
מדינה אחת יכולות להיות תוצאות החורגות בהרבה
מתחומי המדינה מחד גיסא ,ויש זרים שבעזרת
הונם יכולים להטות החלטות שלטוניות מקומיות
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לטובתם ,מאידך גיסא .יתר על כן ,מדינות רבות
מפתחות תלות בהכרעות של מוסדות ביןלאומיים,
ותלות זו מפחיתה מחשיבות המחוקקים הלאומיים.
בישראל כבר נחקקים חוקים שמפנימים מראש
סטנדרטים שנקבעים במוסדות ביןלאומיים שאינם
מותירים למחוקקים מרווח תמרון רחב.
אם מתייחסים ברצינות לזכותנו כבני אדם להיות
מסוגלים לכתוב את סיפור חיינו ולהשפיע כל אחד
על סביבת חייו במידה שווה לזו של חברו ,ואם רואים
במדינה אמצעי להבטחת זכויותיהם של אזרחיה,
הרי שבמציאות של תלות הדדית גוברת והיעדר
חפיפה בין המחליטים למי שמושפע מההחלטה ,נכון
להכליל את התפיסה בדבר המדינה כאמצעי ולומר כי
המדינות כולן הן אמצעי להבטחת זכויותיה ורווחתה
של כלל האנושות (לרבות הדורות הבאים).
לפיכך ניתן לצפות ממדינות ומארגונים שבכוחם
לעצב את החיים של אחרים להוסיף למכלול
שיקוליהם בעת עיצוב מדיניותם גם את טובתם
של הזרים :כל מדינה נותרת בעלת זכות המילה
האחרונה לקבל החלטות בנוגע לשימוש במשאביה
הריבוניים ובנוגע להפעלת סמכויותיה השלטוניות.
אבל כשמדובר בהחלטות שיש להן השפעות על
זולתן ,המדינה חייבת לתת את דעתה להשפעות
הללו ולשקלל אותן עם שאר שיקוליה.
הטענה שאפתח כאן מוכרת לחוקרי המשפט המנהלי
הנוהג במדינות דמוקרטיות רבות .נקודת המוצא של
כללי המשפט המנהלי היא שבעל הסמכות השלטונית
מוסמך לקבל החלטה בתחום הסמכות שלו .כדי
להבטיח שהוא יקבל החלטה שמביאה בחשבון את
כל המשתנים והשיקולים הנוגעים לעניין כמתחייב
מן החוק המסמיך ,בעל הסמכות חייב בין היתר
לקיים הליך שקוף ,לאפשר למי שעלול להיפגע
מההחלטה לטעון את טענותיו ,לנמק את החלטותיו
ולהעמיד את נימוקיו לביקורת שיפוטית.

השתרשותם והתפתחותם של הכללים הללו
במשפטן המנהלי של מדינות דמוקרטיות ,לרבות
כמובן במדינת ישראל ,וההיסטוריה של השימוש
בהן מעידות שלפחות בחלק מהמקרים ההחלטות
שמתקבלות מצליחות לשקלל העדפות של בעלי עניין
רבים ולכן מאפשרות חלוקה שוויונית ומידתית של
העלויות והתועלות הנובעות מההחלטה השלטונית.
רעיון הריבונות כנאמנות ,שמחייב שקלול הצרכים
וההעדפות של הזרים שיושפעו מההחלטה השלטונית,
אינו מחייב הכפפה של שיקול הדעת הריבוני לטוב
הגלובלי .הדרישה היא חשובה אבל מוגבלת .לזרים
שאינם יכולים להשתתף בבחירות ,ואין להם זכות
להשתתפות בהנאה ממשאביה של המדינה ,תהיה
לפחות הזכות להשתתפות בהחלטות השלטוניות
שנוגעות להם ,ובכך תהיה להם הזדמנות להשפיע
על ההחלטה השלטונית המעצבת את חייהם ואת
אפשרויותיהם .כאמור ,מדובר בזכות להתחשבות
בלבד; עדיין מותר למדינה (והיא אפילו חייבת) לתת
עדיפות לאזרחיה ,בבחינת עניי עירך קודמים .המדינה
הריבונית ,באופן שיורי ,נאמנה לאנושות ,אבל בראש
ובראשונה היא נאמנה לאזרחיה ,ומתפקידה לקדם
ולממש את העדפותיהם בנאמנות.
חובת ההתחשבות בזר מקבלת גיבוי רציני באותן
מדינות שבהן המשפט החוקתי הפנימי מכיר באותה
חובה .ואכן יש בסיס לקביעה שהחובה להתחשב בזר,
למשל בכל הקשור במבקשי מקלט או בפעילות של
המדינה מחוץ לגבולותיה ,מוצאת עוגן לא רק בנורמות
של המשפט הביןלאומי אלא גם במשפט החוקתי
של מדינות שונות שמכיר בזכויות מסוימות של זרים
לכניסה ולשהּות במדינה .המשפט הביןלאומי הנוהג
מכיר בחובת ההתחשבות המנהלית בזרים ,לרבות
החובה לאפשר להם להשתתף בהחלטות שמשפיעות
לרעה על זכויותיהם ועל רווחתם .חובה זו הוכרה
בפסיקתם של מוסדות שיפוט ביןלאומיים שפירשו
את דיני הסחר הביןלאומי או את האמנה
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בדבר דיני הים .כך נקבע שמדינות שמבקשות לשנות
את כללי הייבוא אליהן או הייצוא מהן מחויבות
לתת לזרים שעלולים להיפגע מהכללים החדשים
זכות טיעון ,ומדינות שמעכבות אוניות שפעלו
בשטחן הימי מחויבות לתת לבעליהן זכות טיעון
לפני פגיעה ברכושם .חובת ההנמקה יכולה לפטור
את המדינה מאחריות משפטית ,כמו למשל בהקשר
של החובה להימנע משימוש בכוח צבאי ומפגיעה
בחפים מפשע .כך ,מדינות המשתמשות בכוח צבאי
נגד אויביהן מנמקות את צעדן ,וצבאות שגורמים נזק
לאזרחים במהלך קרב מנמקים את נחיצות הפגיעה
ואת מידתיותה .לבסוף ,מדינות שמבקשות לשנות
את מהות השימוש במשאבי טבע משותפים חייבות
להודיע על כך לשכנותיהן ,ואם לא יודיעו  -ייחשב
הדבר להפרת הדין גם אם בפועל לא נגרם נזק.
ניתן אפוא לזהות במשפט הביןלאומי נכונות גוברת
והולכת לדרוש ממדינות לנמק את החלטותיהן
בתחומים שונים מבלי להתערב בתוכן ההחלטה
ומבלי לפקפק בעצם הסמכות של המדינה לקבל
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החלטה עצמאית .משיש הסכמה על העיקרון בדבר
החובה לנמק ,מתחיל דיון על טיב ההנמקה ועל מידת
הביסוס שלה על עובדות .למשל ,נשאלות שאלות
בדבר החובה לקיים תסקיר השפעה על הסביבה בטרם
תתקבל החלטה ובדבר החובה לתת הזדמנות נאותה
לזרים לטעון טענות לפני שההחלטה התקבלה.
על פי זה אפשר לאתר משתנים שונים שיתוו את
מידת ההתחשבות הראויה בזרים בתוך כדי התחשבות
במושאי ההחלטה ובמידת השפעתה על בעלי עניין
שונים .למשל ,לשיקול של הגנה על ביטחונם של
אזרחי המדינה יהיה משקל גדול מזה של הרצון להגן
על תעשייה מקומית מסוימת ,ומנגד ,ככל שהסיכון
שההחלטה השלטונית יוצרת לחיי אדם מעבר לגבול
(למשל ,הקמת כור גרעיני קרוב לגבול המדינה) גדול
יותר ,יהיה הבסיס לדרוש הנמקה מבוססת ושקולה
מוצק יותר .מובן שמתעוררות שאלות עקרוניות
קשות כאשר על שתי כפות המאזניים מונחים חיי
אדם  -למשל החלטה לפתוח סכרים שעומדים להציף
ערים במדינה במחיר שהמים הגואים יציפו שטחים
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המצויים בשטחה של מדינה אחרת במורד הנהר  -יש
להניח שבמקרה כזה הנמקה מבוססת למידת הסיכון
תפטור מדינה מאחריות לנזק ,שכן כאמור בהתנגשות
חזיתית המדינה רשאית להעדיף את אזרחיה על פני
אזרחים זרים .ניתן להציע גם שעוצמת החובה כלפי
הזרים תיחלש ותלך ככל שמעגל בעלי העניין יהיה
מרוחק יותר מבחינה גאוגרפית או מבחינת הקשר
לאזרחי המדינה .זוהי הרחבת העיקרון בדבר "עניי
עירך קודמים" ,שיש לו גם היגיון כלכלי ופוליטי.
במקרים רבים אחרים מעגל בעלי העניין יושפע
מקשרי מסחר ומתהליכי ייצור .כך למשל הדבר
כשמדובר בתהליכי ייצור של מוצרים שמקורם
בעבודה בתנאי ייצור קשים ומסוכנים במפעלים
במדינות מתפתחות שמי שנהנה ממחירם הזול הם
הצרכנים במדינות הצפון העשירות .איריס מריון
יאנג הציעה שמי שנהנה מתהליכי הייצור חייב לגלות
אחריות כלפי מי שעבודתו תרמה להנאה זו .לפי
אותו הלך מחשבה ,ניתן לומר שצרכנים שמגדירים
לעצמם דרישות שנוגעות לבטיחות המזון שאותו

הם צורכים חייבים להביא בחשבון את השלכותיהן
של אותן דרישות על החקלאים שמגדלים את
אותו מזון .למשל ,דרישה שהחקלאים ישתמשו
בחומרי הדברה שמפחיתים את הסיכון לצרכנים
אולם מגבירים את הסיכון לחקלאים ,צריכה לעמוד
בדרישות חובת ההנמקה.
מובן שיש לשקלל שיקולים נוספים ,כגון יכולתה
היחסית של המדינה לקיים בדיקה מושכלת בטרם
החלטה וכן האחריות ההיסטורית שלה למצב שנוצר.
בבית המשותף הגלובלי הריבונות היא חירות שבצידה
אחריות :בראש ובראשונה אחריות כלפי פנים אך
גם כלפי חוץ ,כלפי האנושות .הטענה המוצעת היא
שההכרה ברעיון הריבונות כנאמנות לאנושות כולה
חיונית למימוש זכויות האדם במובנה הבסיסי ביותר
של הזכות להיות שותף שווה להחלטות שמעצבות את
החיים .רעיון הנאמנות לאנושות מחייב לפחות את
ההכרה בחובה להתחשב בזרים אם מדובר בהחלטות
■
שיש בהן כדי להשפיע על זרים.

גיליון  ,40דצמבר 2018

29

הרצאות החברים החדשים בתשע"ח

המדרש לפני חז״ל:
מבט חטוף בפרשנות
המקרא הקדומה

מאת פרופ' יעקב כדורי

ת

פקידו העיקרי של המדרש הוא לפרש את
כתבי הקודש ,דהיינו להסביר כל פרט בטקסט
העלול להעלות קושי בעיני הקורא .כיום המילה
"מדרש" מציינת בעיקר את מדרשי חז״ל (חכמינו
זיכרונם לברכה) ,כלומר המדרשים הכלולים במשנה
ובתוספתא ,בתלמודים ובשאר הכתבים המיוחסים
לחז״ל שהועלו על הכתב למן סוף המאה השנייה
לספירה.
אולם המדרש לא נולד יש מאין בימי חז״ל .מלבד
דוגמאות מעטות בתוך ספרי התנ״ך עצמם ,שלל
רב של מדרשים קדומים נתגלה במגילות קומראן
ובספרים החיצוניים (כלומר אוסף הכתבים היהודיים
שחוברו בתקופת הבית השני אך לא נכללו בקאנון
של כתבי הקודש) .ברצוני להדגים כאן את הרובד
הקדום הזה של פרשנות המקרא בתוך כדי בחינת
כמה דוגמאות אשר נועדו לפרש את סיפורו של
אברהם אבינו.
סיפור אברהם מתחיל ביציאתו מאור כשדים ,כפי
שמסופר בפרק יב של ספר בראשית:
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וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְר ָם ל ְֶך ל ְָך מֵאַרְצ ְָך ּומִּמֹולַד ְ ְּתָך
ּומִב ֵּית אָב ִיָך אֶל הָאָר ֶץ אֲשׁר אַרְאֶָךּ .וְאֶעֶשָׂך
ל ְגֹוי ג ָּדֹול וַאֲבָרֶכ ְָך וַאֲג ַ ְּדל ָה שׁמֶָך וֶהְי ֵה ְּברָכ ָה.
וַאֲבָרֲכ ָה מְבָרְכ ֶיָך ּומְקַ ֶּלל ְָך אָאֹר ו ְנִבְר ְכּו ב ְָך כֹּל
מִשׁ ְּפחֹת הָאֲדָמָה( .בראשית יב:א-ג)

כאן נכנס אברהם לתמונה בפעם הראשונה (או
כמעט בפעם הראשונה :שמו מוזכר בין בני תרח,
בפסוקים האחרונים של הפרק הקודם) .והינה האל
מבטיח לו כל מיני דברים טובים" :אעשך לגוי גדול
ואברכך ואגדלה שמך" וכו' .מדוע? מה עשה אברהם
עד כה כדי לזכות לדברים אלה? זאת השאלה שעליה
ביקש המדרש הקדום לענות.
יש להעיר כאן שדרך הפרשנות הקדומה אינה
דומה לפירושים המוכרים לנו מתקופות מאוחרות
יותר ,דוגמת פירושיהם של חז״ל או של פרשני ימי
הביניים .פירושים אלה כולם נהגו לצטט שתיים-
שלוש מילים מתוך פסוק מסוים ואז לתת את דעתם
למשמעות הפסוק .לא כן דרכה של פרשנות המקרא

המדרש לפני חז״ל :מבט חטוף בפרשנות המקרא הקדומה | יעקב כדורי

המשתמרת בספרים החיצוניים .במקום לצטט את
הטקסט ולפרשו ,כתבים אלה משכתבים אותו ,ובכך
מפרשים אותו .למשל ,הפרשן מחליף מילה לא מובנת
במקור במילה אחרת ,הידועה לקהל הקוראים .גישה
זו באה לידי ביטוי גם ביחידות גדולות יותר :הפרשן
מספר מחדש סיפור שלם מן התורה ,מוסיף לו יסודות
חדשים (עד כדי שיחות או אירועים שלמים) ,הנועדים
לנמק מרכיב במקור שטעון הסבר או להצדיקו .דומה
שהפרשן יצא מתוך ההנחה כי רוב קוראיו יודעים את
סיפור המקור ואף את הקשיים הכרוכים בו ,והשכתוב
מכוון להציע פתרונות לקשיים אלו.
בפרק הנידון בספר בראשית אין  -ולו קצה החוט הדק
ביותר  -להסביר מדוע הבטיח האל לאברהם את מה
שהוא הבטיח .אין ספק שחכמי קדם יגעו זמן רב עד
שמצאו תשובה אפשרית לשאלה זו .ברם בשלב מסוים
העיף פרשן אלמוני את מבטו קדימה ,לפרק האחרון
של ספר יהושע ,שם נמצא כתוב:
וַיֹּאמֶר י ְהֹושׁעַ אֶל כ ָּל הָעָם כֹּה אָמַר ה' אֱֹלהֵי
יִשׂרָאֵל ְּבעֵב ֶר ה ַָּנהָר יָשׁבּו אֲבֹותֵיכ ֶם מֵעֹול ָם
ֶּתר ַח אֲב ִי אַבְרָהָם וַאֲב ִי נ ָחֹור ו ַיַּעַב ְדּו אֱֹלהִים
חר ִים .וָאֶ ַּקח אֶת אֲב ִיכ ֶם אֶת אַבְרָהָם מֵעֵב ֶר
אֲ ֵ
ה ַָּנהָר ו ָאֹול ְֵך אֹותֹו ְּבכ ָל אֶר ֶץ כ ְּנָעַן( .יהושע כד:ב-ג)

במבט ראשון קטע זה אינו נראה ראוי לענות על הקושי
הכרוך בבחירת האל באברהם ,שהרי כתוב בו שכאשר
אברהם היה "מעבר הנהר" (כלומר במסופוטמיה על
נהר פרת) ,הוא ,אביו ואחיו עבדו יחד אלוהים אחרים.
אין עבירה חמורה מזו בכל התורה ,והינה שלושתם
אשמים בה .אם כן ,מדוע "לקח" האל דווקא את
אברהם משם  -אותו ולא את אביו או את אחיו? מזה
התפתח הרעיון שאברהם היה שונה מאביו ומאחיו.
הם עבדו אלוהים אחרים ,אבל בשלב מסוים הכיר
אברהם באל האמת והפסיק להשתחוות לפני אלילי
שווא .לכן האל בחר בו והביא אותו לארץ כנען .בעיני
פרשני קדם פירוש זה התיישב יפה גם עם פסוק
מסוים מתוך ספר ישעיהו:

הַּב ִיטּו אֶל אַבְרָהָם אֲב ִיכ ֶם וְאֶל שׂר ָה ּתְחֹולֶלְכ ֶם
כ ִּיאֶחָד קְר ָאתִיו וַאֲבָרְכ ֵהּו וְאַרְּב ֵהּו( .ישעיהו נא:ב)

"אחד קראתיו" ,כלומר אותו לבדו ,ולא את שאר
בני משפחתו ,ומשום כך זכה אברהם לברכת האל
בבראשית יב" :אעשך לגוי גדול ואברכך" .סביר להניח
כי פירוש זה משתייך לשלב קדום מאוד בהתפתחות
המדרש ,שהרי הוא מופיע במקורות רבים מתוך
הספרים החיצוניים ,בין היתר ב"ספר יהודית",
המתוארך בדרך כלל קרוב לסוף המאה השלישית או
תחילת המאה השנייה לפני הספירה.
ספר זה אינו עוסק בעיקר בענייני פרשנות המקרא.
מחברו ביקש לספר סיפור עלילה פשוט .הגיבורה,
יהודית ,הורגת את הגנרל האשורי הולופרנס ובכך
מצילה את ארצה ואת עמה מציפורני האויב .אבל
בתוך כדי הסיפור שילב המחבר פה ושם קטעים
מתוך פרשנות המקרא הידועה לו .בעניינא דנן,
כאשר האשורים עמדו לפלוש לתוך ארץ יהודה ,סיפר
המחבר כי אחד המפקדים נשאל על אודות מקורו של
עם ישראל ,ותשובתו הייתה כדלקמן:
העם הזה ילדי כשדים הם .ויגורו בתחילה
בארם נהרים כי לא אבו ללכת אחרי אלהי
אבותיהם אשר היו באור כשדים .ויצאו
מדרך אבותם וישתחוו לאלוהי השמים ,האל
אותו [עתה] ידעו ,ויגרשום [הכשדים] מפני
אלהיהם וינוסו אל ארם נהרים ויגורו שם
ימים רבים .ויאמר להם אלהיהם לצאת מארץ
מגוריהם וללכת ארצה כנען( .יהודית ה:ו-ט)

הגנרל המספר את כל זה אינו נוקב בשמו של אברהם:
הכול נאמר בגוף שלישי רבים" :הם" .דומה כי לא
סביר שאחד מבעלי בריתו של הולופרנס ידע את
שמו של אברהם ,אך הנאמר כאן תואם לחלוטין את
המוטיב המדרשי הנידון לעיל :אברהם יצא מאור
כשדים כאשר הוא הבין שעבודת אלילים אינה
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אלא אשליה .לפי ניסוח המחבר ,הוא האמין
ב"אלוהי השמים" ,כינוי לאלוהי ישראל ,שהיה נהוג
בתקופתו של חיבור זה.
גרסה אחרת של אותו המוטיב נמצאת בספר
"קדמוניות היהודים" של יוסף בן מתתיהו (יוספוס
פלביוס) .אף שהוא הכריז בתחילת ספרו המפורסם
כי הוא יספר רק מה שכתוב בכתבי הקודש ,שילב
יוספוס מדרשים רבים בשכתובו .דוגמה לכך היא
גרסתו ליציאת אברהם מאור כשדים:
וכשהגיע לשנת השבעים וחמש לחייו ,עזב את
ארץ כשדים על פי הדבור ועבר לארץ כנען
והתיישב בה והשאירה לבניו אחריו .הוא היה
מוכשר לענות בכל עניין והיה נאמן על שומעיו
ולא טעה בשום מסקנה ממסקנותיו .ולכן
התחיל להגות מחשבות נעלות יותר על המוסר
מאשר כל שאר הבריות ,והחליט לחדש ולשנות
את האמונה באלוהים שהיתה מקובלת אצל
כל בני אדם .הוא היה איפוא הראשון שהעז
להכריז שקיים אל אחד יוצר הכל; ואם יש וגם
בתוך שאר הדברים נמצא מה שגורם לתוספת
אושר ,הרי כל אחד עושה זאת במצות אלהים
ולא בכוח עצמו .מסקנה זו הוציא מהשנויים
החלים בארץ ובים ,בשמש ובלבנה ובכל אשר
בשמים :אילו היה בהם כוח ,הרי היו יכולים
לדאוג לסדר טוב אצלם עצמם; ועכשיו שהם
חסרים אותו הסדר ,הרי ברור שגם הדברים
המועילים שבהם הם לנו ליתר עזר ,אינם
מָעמדים לרשותנו בכוחם של אלה ,אלא בכוח
מי שמצווה עליהם זאת ,ולו לבדו יאה ליתן
שבח והודיה( .קדמוניות היהודים )156-154:1

לפנינו אותו המוטיב הנראה לעיל :אברהם הוא שגילה
כי יש אל אחד בלבד בעולם :כל האלים האחרים אינם
אלא הבל וריק .בקטע דלעיל מתייחס יוספוס גם
לשאלה אחרת :מה הביא את אברהם למסקנה זאת -
עניין שספר יהודית לא התייחס אליו.
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לפי התורה אברהם היה יליד אור כשדים .לארץ
הזאת יצא מוניטין מיוחד בתקופת הבית השני :היא
נחשבה למרכז ידיעת "חוכמת הכוכבים" ,כלומר
האסטרונומיה והאסטרולוגיה .כל יליד הארץ הזאת
נחשב אפוא למלומד בתנועות השמש ,הירח והכוכבים
עד כדי כך שהמילה "כשדאי" ביוונית ובארמית הייתה
שם נרדף לאסטרונום או לאסטרולוג.
בעיני יוספוס ופרשנים אחרים נמצא קשר ודאי
בין העובדה שאברהם היה הראשון לטעון שיש רק
אל אחד בעולם לבין מקום היוולדו .הודות לידע
האסטרונומי שלו הבין אברהם שאף אחד מגרמי
השמיים אינו שולט בעולם ,כי "אילו היה בהם כוח,
הרי היו יכולים לדאוג לסדר טוב אצלם עצמם".
המילה המתורגמת "סדר טוב" כאן היא ביוונית
( τάξιςאגב המילה הזאת נכנסה פעמיים לשפה
שלנו בעת העתיקהּ ,בַצורות "תכסיס" וגם "טקס",
אלא שכאן הוראתה היא אכן "סדר" או "סידור טוב
ומתאים") .למה רומז יוספוס? בזמנו כולם (ולא רק
תושבי כשד!) ידעו כי השנה השמשית היא בת שלוש
מאות שישים וחמישה ימים ועוד רבע יום" .איזה
מספר מביך!" ,טוען כאן יוספוס .אילו באמת שלטה
השמש בעולם ,היא ודאי הייתה בוחרת לעצמה מספר
עגול ומכובד יותר  -לעשות את השנה השמשית לבת
מאה ימים בדיוק או אלף ימים .המספר  365.25נבחר
אפוא בכוונה ,על מנת להראות שהשמש אינה קובעת
את מסלולה בשמיים .הוא הדין גם באשר לירח.
השנה הירחית היא בת שלוש מאות חמישים וארבעה
ימים .גם זה אינו מספר יפה .יתרה מזו ,הירח לכאורה
לא הצליח לכפות על השמש להתאים את השנה שלה
לשנתו ,וגם לא ההפך  -הוכחה נוספת לכך שלא זה
ולא זו שולטים בעולם .טיעון זה תופס גם באשר
לכוכבי הלכת ,שגם מסלוליהם אינם מגלים את הערך
הרצוי של  .τάξιςמתוך שיקולים אלה הגיע אברהם
למסקנה שאל אחד ,הנסתר מעין אנוש ,קבע את כל
המספרים האלה ,ושרק אותו ראוי לעבוד.
*

המדרש לפני חז״ל :מבט חטוף בפרשנות המקרא הקדומה | יעקב כדורי

להלן אביא קטע מתוך החיבור הידוע כיום בשם "ספר
היובלים" (שבמקור נקרא "ספר מחלקות העתים
לתורה ולתעדה ליובליהם ובשבועותיהם .)"...ספר
זה נכתב בידי מחבר עלוםשם בערך בשנת מאתיים
לפני הספירה .הוא משכתב חלק גדול מספר בראשית
ותחילת ספר שמות ,ובתוך כדי דיבור משלב אוצר
עשיר של פרשנות המקרא הקדומה.
הינה דיוקנו של אברהם המתעמת עם אביו תרח
בנושא עבודת האלילים ,בגרסת "ספר היובלים":
וידבר אברם אל תרח אביו ויאמר :אבי ,ויאמר:
הנני בני .ויאמר :מה התשועה והתועלת לנו
מהאלילים האלה אשר תעבדם .כי אין בהם רוח,
כי אלמים הם ושגגת הלב הם ,אל תעבדום .עבדו
את אלוהי השמים המוריד טל וגשם על האדמה
ואשר ברא הכל בדברו וכל החיים מלפניו הם.
ולמה תעבדו את אשר אין בהם לב ורוח ,כי
מעשה ידים הם ועל כתפיכם תשאום ,ואין לכם
בהם תשועה ,וחרפה גדולה הם לאשר יעשום,
ושגגת הלב לאשר יעבדום .אל תעבדום .ויאמר
תרח :ידעתי בני .ומה אעשה לעם הזה אשר
ציווני לשרת לפניהם? ואם אומר להם האמת
והרגוני כי הלכה נפשם אחריהם לעבדם ולהללם.
החרש בני פן יהרגוך( .ספר היובלים )7-1:12

תרח מוצג כאן כעובד אלילים ,יסוד הנובע
מהמילים "ויעבדו אלהים אחרים" ביהושע (כד:ב).
לא זו בלבד שתרח עבד אותם ,הוא אף מופיע כאן
(כפי שיופיע מאוחר יותר במדרשי חז״ל) ככוהן
המשרת במקדש האלילים .ובכל זאת אין תרח
מאמין בכוחם .לטענת "ספר היובלים" ,תרח עשה
את שירותו בעל כורחו .דומה כי בעיני המחבר ,גם
אביו של אברהם לא היה מסוגל ללכת אחרי דברי
שווא אלה(!) למרות אזהרות אביו לא היה אברהם
יכול להבליג על שנאתו לעבודה זרה ,ולילה אחד
התגנב לתוך המקדש על מנת להצית את הגילולים

ואת המקדש כולו .מעשה זה הוא שחייב אותו ואת
בני משפחתו לעזוב את אור:
ויצא תרח מאור כשדים הוא ובניו ,ללכת ארצה
הלבנון וארצה כנען וישב בחרן .וישב אברם
עם תרח אביו בחרן שבועים שנים [כלומר
ארבעעשרה שנה] .ויהי בשבוע השישי בשנה
החמישית בו ,ויקם אברם וישב בלילה בראש
החדש השביעי להביט בכוכבים ,מהערב עד
הבוקר ,לראות מה יהיה מעשה השנה בגשמים,
ויהי הוא יושב לבדו ומביט .ויבוא דבר בלבו
ויאמר :כל אותות הכוכבים וכל אותות השמש
והירח הכל ביד ה' ,ולמה אני חוקר .ברצונו
ימטיר ערב ובקר ,וברצונו יוריד טל ,והכל
בידו הוא .ויתפלל בלילה ההוא ויאמר :אלהי,
אל עליון ,אתה לבדך לי אלהים ואתה בראת
הכל והכל מעשה ידיך הוא ,ובך ובעבודתך
בחרתי .הצילני מיד הרוחות הרעים המושלים
במחשבות לב איש ואל יתעוני מאחרי אלוהי.
(ספר היובלים )21-15:12

הינה עדות קדומה למוטיב הנראה לעיל" ,אברהם
המלומד באסטרונומיה" .אצל יוספוס ,ידיעת
אברהם את אורכן המדויק של השנה השמשית
והירחית היא שהביאה אותו להבין כי גרמי השמיים
אינם מושלים בנו .כאן אברהם ,אסטרונום מוכשר,
מתבונן באותות השמיים כל הלילה בראש החודש
השביעי על מנת להעריך את כמות הגשם שנגזרה
לשנה הקרובה  -עד שנכנס "דבר בלבו" .אין אנו
יודעים אם האל הכניס זאת לליבו ,או שמא מדובר
כאן בתובנה שהושגה מתוך הרהוריו שלו .כך או כך,
פתאום אברהם מבין כי הכול בידי בורא העולם:
"ברצונו ימטיר ערב ובקר ,וברצונו יוריד טל ,והכל
בידו הוא" .מסקנה זו מביאה אותו לפנות היישר לאל
זה (תפילתו הראשונה של אברהם ב"ספר היובלים").
אומנם אין הוא מבקש על הגשמים; יש בליבו כנראה
משאלות דחופות יותר.
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בעל "היובלים" ,ועימו סופרים אחרים בתקופת בית
שני ,האמינו כי השמיים מלאים במלאכים ,בעיקר
מלאכים רעים .מלאכים אלה דומים לחיידקים :אין
אדם רואה אותם ,אבל הם יכולים לחדור לתוך תוכו
ולהכניס בו כל מיני מחשבות רעות ואף לגרום למותו.
לכן ראשית כול מבקש אברהם מהאל שלא לתת
למלאכים אלה לשלוט בו .לאחר מכן הוא מגיע לנושא
אחר ,המעסיק אותו כבר זמן מה :מה להחליט בעניין
עיר מולדתו ,אשר אזרחיה כנראה מחלו לו על שרפת
האלילים ועכשיו הזמינו אותו לשוב לארץ כשדים:
האשוב אל אור כשדים אשר ביקשו פני לשוב
אליהם ,ואם אשב פה במקום הזה? דרך ישרה
לפניך הצליחנה ביד עבדך ויעש ,ואל ילך בשגגת
לבו ,אלהי .הוא כילה לדבר ולהתפלל והנה
נשלחו דברי ה׳ אליו בידי [כלומר ,בידי מלאך
הפנים ,מספר הספר] לאמר ׳קום [לך] מארצך
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.
ואעשך לגוי גדול ורב( .ספר היובלים )22-21:12

בעל "היובלים" מציע מובן חדש לדברי ה' בבראשית
יב:ב" :לך לך מארצך וממולדתך" .כלומר ,אל תיענה
לבקשת אנשי כשדים לחזור לארצך אור כשדים
ולקרוביך שעדיין נמצאים שם .ולא עוד ,אלא לך גם
"מבית אביך" ,כלומר אל תישאר פה ,בעיר חרן ,עם
אביך ,אלא לך לך הלאה" ,אל המקום אשר אראך".
הזמנה זו מידי אנשי אור היא כמובן המצאה של מחבר
"היובלים" ,והיא נועדה לא רק להבהיר את דברי האל
בפסוק הנידון ,אלא גם לתת מענה לבעיה גדולה
יותר העולה מן הרצף הסיפורי שבספר בראשית :אם
אברהם ,ועימו תרח ושאר בני משפחתו ,כבר יצאו
מאור כשדים (בבראשית יא:לא) ,מדוע בפרק הבא
אמר ה' לאברהם ללכת "מארצך וממולדתך ומבית
אביך"? הרי הוא כבר עזב אותם ונמצא כעת בחרן(!)
אך לפי שכתוב "ספר היובלים" ,רצף העניינים נראה
הגיוני לחלוטין :אברהם אכן עזב את ארצו מזמן,
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אלא שכעת הוא שוקל את האפשרות לחזור לשם על
פי הזמנת בני העיר.
כידוע ,מוטיבים פרשניים הועברו מפה לאוזן ומדור
לדור לאורך תקופת הבית השני ,ולכן אין פלא שחלק
גדול ממוטיבים אלה הגיעו גם לאוזני חז״ל .במקרה
של אברהם ניתן לזהות בקלות את "תרח העובד
עבודה זרה" ושאר מוטיבים שנזכרו לעיל בגלגוליהם
החז״ליים .אך הקשר בין המוטיבים שבספרים
החיצוניים לבין כתבי חז״ל לא תמיד מובן מאליו.
הינה למשל מה שנאמר בבראשית רבה על אודות
הפסוק "לך לך" בבראשית יב:
אמר רבי יצחק [למה הדבר דומה?] לאחד
שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת
דולקת .אמר תאמר שבירה הייתה בלא מנהיג?
הציץ הקדוש ברוך הוא; אמר לו ,אני הוא
המנהיג ,אדון כל העולם( .בראשית רבה יב:א)

המילה "בירה" כאן מציינת בית מגורים בתקופה
ההלניסטיתרומאית ,כאשר ה"מנהיג" שלו הוא
הממונה על שמירת הבית .ברם משמעות המילה
"דולקת" שנויה במחלוקת :יש המפרשים אותה
במובן של "בוערת" ,ויש המסבירים אותה במובן
של "מוארת" .איזה מהסברים אלה הוא הנכון ,ומהו
הקשר לאברהם? המשל של ר' יצחק יכול להתפרש על
בוריו בעזרת הכתוב ב"ספר היובלים" .לאחר יציאתו
מאור כשדים אכן היה אברהם דומה לאיש המשל,
"שהיה עובר ממקום למקום" ושהגיע לילה אחד לבית
מגורים שכולו מואר .אמר עובר האורח בליבו" :האם
תאמר שבירה הייתה בלא מנהיג?" כלומר ,האור
הבוקע מתוך הבית הזה בוודאי מעיד על הימצאותו
של ה"מנהיג" בפנים .מייד הציץ בעל הבירה עליו
מבפנים ואמר לו" :אני הוא המנהיג" .כמו כן אברהם,
הבקי באסטרונומיה ,התבונן באותות השמיים לילה
אחד ,אולי כדי לראות ,כדברי "ספר היובלים"" ,מה
יהיה מעשה השנה בגשמים" .אלא שלפתע פתאום

המדרש לפני חז״ל :מבט חטוף בפרשנות המקרא הקדומה | יעקב כדורי

הוא הבין כי לכוכבים אין כוח כשלעצמם ,והם אינם
אלא כמו מנורות המאירות את ה"בירה" שבמשל .הם
מציינים את הימצאותו של האל האמיתי "בפנים".
באותו רגע השקיף הקדוש ברוך הוא על אברהם ואמר
לו" :אני הוא המנהיג ,אדון כל העולם".

מאוחרים יותר להוסיף על המקור או לגרוע ממנו,
ובכך לעיתים לשנות את משמעותו בכול וכול.

אך במרוצת הזמן האפשרות להכניס שינויים לתוך
הטקסט הצטמצמה .בשלהי תקופת המקרא עדיין
הוכנסו פה ושם מילה או אולי משפט שלם .במקרה אחד
*
סופר אלמוני ראה לנכון לבדות
מליבו שירת מרים חדשה בהקשר
אילו הייתה היריעה רחבה יותר,
של פרק טו בספר שמות ,אבל
יכולתי להמשיך ולדון באירוע
אלה מקרים מעטים .ניתן לדמות
מתוך חיי אברהם שהעסיק את
את השינויים שהוכנסו בכתבי
כל פרשני קדם ,הלא הוא סיפור
הקודש לצורת משפך ,רחב למעלה
עקדת יצחק .ברם אין היריעה
וצר למטה ,עד אשר בסוף התהליך
רחבה יותר ,ולכן אסיים בהערה
היה אי אפשר לשנות אפילו אות
כללית על הזיקה אשר בין המדרש
אחת :התנ״ך ,שהתחיל את דרכו
הקדום לבין התנ״ך עצמו .ניתן
כדבר גמיש ורענן ,הפך לטקסט
לראות בקריירה של התנ״ך תהליך
קפוא ומאובן .ברם משפך זה אינו
של הצטמצמות הדרגתית .כפי
אלא אשליה .עוד באמצע התהליך
שהראו חוקרי המקרא במשך
המתואר התחילה הפרשנות הקדומה
מאתיים השנים האחרונות ,כמעט
לשנות את הטקסט מבלי לגעת באות
שאין ספר במקרא שלא עבר
איור  .1אברהם מפנה את גבו לעבודת
הכוכבים .פרט [שחזור] מציור קיר
אחת ממנו .פרשני קדם פשוט שינו
שינויים רבים בתהליך מסירתו
בבית הכנסת דורא אירופוס שבסוריה,
בשנת  245בקירוב .באדיבות מוזיאון
את הבנת הכתבים ,וכך הפך אברהם
מדור לדור .בתחילת תהליך זה
העם היהודי בבית התפוצות ,המרכז
להיות המונותיאיסט הראשון ,שלמד
היה ניתן לשנות את הטקסט מכף
לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר ,תצוגת
הקבע הישנה
את אמונת הייחוד מתוך בחינת
רגל ועד ראש :חוקרי המקרא
תנועות הכוכבים ,דבר שהביא את האל לקחת אותו -
מסכימים שספר ישעיהו שלנו (למשל) כולל חומר
ולא את אביו או אחיו  -ממסופוטמיה עד לארץ
רב אשר אינו שייך לתקופתו של הנביא :לא רק ש27
כנען ולהוריש ארץ זאת לבני בניו .הודות לשינויים
הפרקים האחרונים חוברו בידי מחבר אלמוני שחי
אלה ורבים אחרים המתועדים בספרים החיצוניים
כמאה וחמישים שנים לאחר ישעיהו ,אלא שקטעים
ובמגילות קומראן הצליח המקרא לשמר את גמישותו
נוספים רבים הוכנסו לתוך  39הפרקים הקודמים.
המקורית עד לימי חז״ל והלאה ,ולמעשה אין זאת
הוא הדין גם באשר לספרים אחרים (אומנם
גוזמה לומר שגמישות זאת מתקיימת גם בפרשנות
בממדים דראסטיים פחות) .דומה שכתבי הקודש
■
המקרא עד היום.
אכן היו קדושים ,אך לא עד כדי מניעה מחכמים

לניתוח מפורט יותר בנושא דמותו של אברהם בפרשנות הקדומה ראו מאמרי "המקרא ,ספר היובלים ומדרשי חז״ל" ,בתוך :יוסף הקר
(עורך) ,ח כמתלב  -עולמם של חז"ל :ספר זכרון ליפה הקר (ירושלים :מוסד ביאליק ,תשע''ז.)38-25 ,
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אבירי הפרשנות
ונושאי כליהם בשדה
הקרב של ההגות
הקונפוציאנית
מאת פרופ' אנדרו פלקס

מ

אמר זה מיועד להעיף מבט על נושא הפרשנות
הקאנונית שבמסורת הלמדנית הקונפוציאנית
עם פזילה מובנת מאליה אל עבר הפן ההשוואתי הכרוך -
במפורש או במרומז  -בתופעה הזאת בלמדנות
היהודית .הקבלה זו היא בעיניי החשובה שבאלמנטים
ששני העמים עתיקי היומין האלה שותפים להם .בקווי
הדמיון המועלים כמעט רפלקסיבית בשיחות חולין
בין אנשי רוח ישראלים לעמיתיהם וידידיהם הסינים,
ובהם נהגים תרבותיים/דתיים כגון כיבוד אב ואם,
מנהגי אבלות ,שיטות קלנדריות וכדומה ,וכן מאפיינים
סוציולוגיים הקשורים בעיקר למעמדם של בני שתי
העדות כקבוצות אוכלוסייה של מיעוטים החיים
בקהילות סוחרים בתפוצותיהם השונות  -כמעט כל
הגורמים מן הסוג הזה ,למותר לציין ,אינם נחלתם
הבלעדית של היהודים והסינים 1.אם כן ,מהם הדברים
שכן מייחדים את שני העמים האלה  -אם בכלל -
מיתר התרבויות הספורות אשר קיומן משתרע מן העת
העתיקה עד עצם ימינו שלנו? לפי קווי היסוד המתווים
את הניסיון ההיסטורי הנבדל של שני העמים ,השונים
תכלית השוני זה מזה  -מכאן אימפריה יבשתית עצומה
ומכאן עם קטן מפוזר ומפורד בכל רחבי תבל  -היה
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סביר להניח שמרוב הבחינות יגמד המבדיל ביניהם את
המשותף .אומנם הטווח הכרונולוגי להתפתחות שתי
התרבויות  -למן שלהי האלף השני לפני הספירה -
תואם פחות או יותר ,וגם אם בעניינן של ציוויליזציות
עתיקות אחרות מצטייר מסלול היסטורי דומה ,מעטות
הן בעלות הציון הכפול המייחד את התרבות הסינית
2
ומקבילתה היהודית :ותק והמשכיות.
אך הקרקע הפורייה לחיפוש שורשים משותפים
בין שני "עמי הספר" האלה מתגלה ,להערכתי ,לא
בתנאי ההתפתחות ההיסטורית/חומרית שלהם
אלא בכיוון "רוחני" יותר ,היינו במסגרת שתי
המסורות האינטלקטואליות שהם מתפארים בהן,
ובליבן מערכות חינוך ולמדנות המבוססות לא רק
על שינון טקסטים קאנוניים ,אלא גם ,ובעיקר ,על
מפעל אדיר של פרשנות תוססת ומגוונת .חשוב לציין
בהקשר זה שבניגוד לתרבויותהציר האחרות ,אצל
בני שני העמים האלה לימוד הכתובים עם פלפול
הפרשנים מתפשט לשכבות רחבות יחסית בחברות
המסורתיות ,והוא המסלול העיקרי לקניית סטטוס
3
ויוקרה בעיני הבריות.

אבירי הפרשנות ונושאי כליהם בשדה הקרב של ההגות הקונפוציאנית | אנדרו פלקס

איור  .1נבחנים סינים מגיעים להיבחן בבחינות הממלכתיות ,הנערכות בתאים סגורים למניעת העתקות ,באמצע המאה
השמונה–עשרה.

כאן ברצוני לשפוך אור על אספקט מרחיק לכת
אף יותר בנושא הפרשנות הקאנונית בשתי
התרבויות הנידונות והוא שימוש בספרות
הפרשנותית לא רק כקורפוס של ספרי עזר לשם
ביאורים טקסטואליים בבתי המדרש אלא גם
כעמוד התווך של החיים האינטלקטואליים בשני
צידי המתרס התרבותי .דבר זה הוא המודוס
העיקרי להגות פילוסופית בזכות עצמו 4.מכאן
נבע משחק המילים הקטן שהרשיתי לעצמי

להשתעשע בו בכותרת מאמר זה ,הרומז ללוחמים
ולנושאי כלים המפעילים את נשקם הלמדני בשדה
הקרב של הפולמוס הפילוסופי .עתה נשאיר את
המקבילים היהודים ברקע ונתרכז בחשיבותה של
תופעה זו בתולדות הפילוסופיה הקונפוציאנית
(במובן הרחב ,הכולל בתוכו לא מעט אלמנטים
דאואיסטים ובודהיסטים) ,שם בולט מקומה
של הפרשנות הקאנונית בתור המדיום הראשון
במעלה לשיח האינטלקטואלי.
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איור  .2הטקסט הסיני המקורי של "דברי ימי האביב והסתיו" מתוך המהדורה המוסמכת  13( Shisanjing zhushuהקאנונים עם פרשנות
ותת–פרשנות) .הקורא היהודי יוכל לראות כאן את הדמיון הבולט לדף גמרא ערוך בצורתו המסורתית.
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אבירי הפרשנות ונושאי כליהם בשדה הקרב של ההגות הקונפוציאנית | אנדרו פלקס

רבים וטובים מהוגי הדעות הדגולים בסין הפרה–
מודרנית אינם עוסקים כלל ועיקר בהעלאת דעותיהם
על הכתב במסכתות שלמות ,ולעיתים קרובות הם
משתמשים בפירושים על "כתבי הקודש" כמסגרת
הבלעדית להבהרת עמדותיהם הפילוסופיות .עם
פרשנים/פילוסופים אלה נמנים גדולי ההוגים
הסינים לדורותיהם ,ובהם ואנג בי (,Wang Bi
 )249-226וגואו סיאנג (,)312-252 ,Guo Xiang
בתקופה התוססת בשלהי שושלת האן ו"שש
השושלות" ,וכן דמויות המפתח בפילוסופיה "הנ ֵאו–
קונפוציאנית" ,ואנג יאנג–מינג (,Wang Yangming
 ,)1529-1472ואנג פו–ג'ה ()1692-1619 ,Wang Fuzhi
ודאי ג'ן ( )1777-1724 ,Dai Zhenבתקופות הקיסרות
המאוחרת ,מינג וצ'ינג ,מהמאה השש–עשרה עד המאה
5
השמונה–עשרה.
על מנת להדגים תופעה זו לצורך הדיון הנוכחי
בחרתי בדוגמה קיצונית למדי ,שתחילתה בביאור
מילים גרידא ,וסופה בעיון הצולל למעמקי החשיבה
האונטולוגית .הציטוט נלקח מדבריהם של שני
מלומדים ,ה"אביר" הה סיו (,)182-129 ,He Xiu
מראשוני הפרשנים בשלהי שושלת האן ,ונושא כליו
סיו' יאן ( ,)Xu Yanשחי בתקופת טאנג המוקדמת
(המאה השישית-השביעית) ,על פסוק הפתיחה
של טקסט קאנוני הידוע בתרגומים המוסכמים
לכותרתו בסינולוגיה הישראלית :״דברי ימי האביב
6
והסתיו".
ה"ספר" הזה ,ביסודו ,אינו אלא סדרה של רשומות
אנליסטיות למאורעות ממלכתיים ,הערוכות
לפי רצף של שנים וחודשים .הטקסט כשלעצמו
הוא ערטילאי מאין כמוהו ,נטול כל תוכן של
ממש  -לא נרטיבי ולא רטורי  -רק העצמות
היבשות של הכרונולוגיה ללא קורטוב של בשר
טקסטואלי .אף שהלמדנים הקונפוציאנים ראו
בו את ראש ספרי ההיסטוריה הקאנוניים ,אין
בו אלא מעין ראשי פרקים של רצף המאורעות:

לידות ופטירות ,עלייה לשלטון ,יציאות למסעות
עונשין וכדומה ,שאירעו בפרובינציה קטנה בשם
לו (אדמת מכורתו של קונפוציוס) באזור המחוז
שאן–דונג של ימינו .אך לדבריהם של ההולכים
בדרכו של ה"מורה" ,הספר הוא פרי עטו של הרב
בכבודו ובעצמו ,וטמונים בו העקרונות המוסריים
היסודיים של תורתו ,ולכן זכה לקאנוניזציה
כאחד מחמשת הקאנונים 7.עד שבאים ומלבישים
בדרכים שונות עור וגידים על העצמות
הלאקוניות האלה ,שמהן צמחו שלוש מסורות
פרשנות גדולות :זאת המכונה "מסורת דזו" -
המשלבת בכל ערך וערך כרונולוגי חומר סיפורי
ודרמטי שנודעת לו השפעה אדירה בספרות
הסינית הקלאסית  -ועוד שתי שיטות פרשנות:
"מסורת גונג–יאנג" ו"מסורת גו–ליאנג" ,שדרכן
היא לשקול כל מילה ומילה ולפשפש בין השיטין
על מנת לחשוף רמזים ומשלים המובילים לשיפוט
מוסרי של כל הדמויות הפועלות ופועליהן( 8ראו
את הטקסט הסיני המקורי ואת התרגום לעברית
ולאנגלית להלן בסוף המאמר).
הערך הראשון בפתח קאנון הגונג–יאנג מציין את
עלייתו לשלטון של שליט מדינת לו  -ה"דוכס" יין,
כלשון התרגומים המערביים  -איש חסר כריזמה,
שאין לזכותו לא מעשי גבורה ולא חוכמה יתרה;
שאינו גיבור התרבות ואינו מופת  -לטובה או
לרעה  -למידות מוסריות 9.פסוק פתיחה זה ,כדרכו
של הטקסט כולו ,נפתח בסימון תאריך גרידא
( 元年春 , 王正月״שנה א ,אביב ,החודש הראשון
למלך").
לכאורה אין כאן מקום להוספת מידע כלשהו לבד
מציון זמנו של הערך .לאמיתו של דבר ,טמון בסימני
הסרק האלה סבך של קושיות מן הסוג המעסיק את
חכמי הקונפוציאניזם :״באיזו זכות מעניקים לדמות
זו את התואר 'מלך'"? "באיזו שיטה קלנדרית
10
קובעים את 'ראש החדשים' באביב"? ועוד.
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אבל הפרשנים שלנו עטים על המילה הראשונה
המופיעה בערך כמוצאי שלל רב ,ומשם מגיחים
לקרב בשדה הפולמוסי של הפילוסופים .פותח
הה סיו ,הפרשן/אביר מסוף שושלת האן ,בשאלה:
"מדוע הטקסט אינו מסמן את השנה ה'ראשונה'
במספר הקרדינלי 'אחד' (  )一ונוקט במקום זה
לשון 'ראשונית' ( ( )元המתייחסת בדרך כלל
לדברים מופשטים יותר)" ,ומכאן מזנק מייד
אל תוך סוגיה אונטולוגית על ראשית התהוות
היקום ,אשר לכאורה אין לה ולא כלום עם ימיו
הראשונים בשלטון של שליט פרווה ,כרשום במקור
הנוכחי .כאן מבאר הפרשן את המילה "ראשונית"
באמצעות המונח צ'י (  ,)氣ביטוי המוכר היטב
לשוחרי אומנויות הלחימה המזרחאסיאתיות
בארץ ובעולם כמשהו דומה ל"רוח" .אומנם
המילה קשורה סמנטית למילים כמו "נשימה" או
סתם "הבל" ,אבל בטקסטים העתיקים משמעותה
אינה כה רוחנית ,והיא קרובה יותר לממד הגשמי,
הדומה להפליא לטווח הסמנטי של המונח היווני
 ,)ὕλη( hyleשבמקורו מסמן חומר מוחשי  -ואף
עץ לבניין  -ואז מושאל כדי לציין את החומר הדק
שבדקים ,היינו החומר הקדמון ,הלא הוא האתר,
הבא לידי ביטוי באוצר המילים של הפילוסופיה
היהודית והאסלאמית ,דרך אריסטו ,בצורת הלשון
"היולי" .חקירתו של הפרשן הה סיו אינה נעצרת
בתרגיל לשוני גרידא אלא פוסעת קדימה ומעמיקה
בתפיסת החומר הקדמון כרצף הקיום ,תשתית
ההוויה העוברת ממצב היולי "נטול צורה" לשלב של
"בידול" (התמיינות ,אם תרצו) ,שבו החומר לובש
צורות גשמיות שונות ,וזה ,מוסיף וקובע האביר
בנימה פולמוסית מובהקת ,ראשית התהוותו של
העולם והיווצרותו של הסדר הקוסמי המתגלמת
בשמיים ובארץ.
גלישה מסחררת זו מביאור מונח כרונולוגי לאחת
מסוגיות היסוד של שיח ה"ראשית–כול" בהגות
הסינית הקלאסית  -לא בכדי היא ,אלא מפריכה
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חד–משמעית את הטענה הרווחת שלפיה ההוגים
הקונפוציאנים אינם מעוניינים כלל בנושא בריאת
העולם ודוחקים אותו לקרן זווית של התרבות
העממית .על רושם מוטעה זה ארחיב את הדיבור
בסוף דבריי.
בהפרש של שלוש-ארבע מאות שנה בא נושא
הכלים המוסמך של הפרשן הראשון סיו' יאן
בתחילת תקופת טאנג ומעמיק את השיח הפולמוסי
על סוגיית קדמות החומר בתהליך התהוות העולם
 שכביכול זר לרוח הקונפוציאניזם  -בהרחיבו אתדברי קודמו .הדיון נפתח בתיקון קל לביאור המונח
הכרונולוגי "ראשונה" בפתיחת המקור הקאנוני שבו
הוא מעיר שבחירת הלשון המופשט "ראשונית" על
פני מונח מספרי רגיל אינה עולה בקנה אחד עם
נקיטת המספרים הסדרתיים "שתיים"" ,שלוש"
וכן הלאה בהמשך .שינוי זה ,הוא אומר בביטוי
סתמי ,רומז לקביעה מסוימת בגישתו לנושא השנוי
במחלוקת ,וכאן ה"תת–פרשן" מפליא עשות בשנותו
את הבסיס הלשוני למערכת הטיעונים ומבאר את
המילה "ראשונית" לא כ"החומר הקדמון״ אלא
כ"ראשית הזמן" ,הבא לידי ביטוי במילה ,)端( duan
שמובנה היסודי הוא "קצה" (החלק הראשון המתגלה
לעין  -של חוט ,מקל או כל עצם מוחשי מוארך),
ובהקשרים אחרים  -תחילתו של הרצף הלינ ֵארי של
הזמן 11.תפיסתה של נקודת התחלה בזמן מאפשרת
לנושא הכלים להוסיף ולהבהיר את דברי קודמו,
במשמעות האנלוגיה של מעיין מים ,שנודע לו
"קיום" בעודו זורם בסמוי מתחת לפני האדמה עד
שהוא בוקע החוצה ולובש צורה גלויה לעין .אז
מחזיר ההוגה את הנמשל אשר במשל המעיין לנושא
המרכזי של הדיון ,היינו החומר הקדמון של הקיום.
כאן עושה האחרון צעד קדימה בהרחבת הפירוש
הראשון של המצב ההיולי נטול הצורה  -השלב
שבו עין לא שזפתו ואוזן לא קלטתו ,כדבריו -
כ"היווצרות הצורות הפרדיגמטיות במישור הקוסמי
בשמיים" ,המקדימה את השלב של בידול הצורות,

אבירי הפרשנות ונושאי כליהם בשדה הקרב של ההגות הקונפוציאנית | אנדרו פלקס

כלומר לבישת הצורות ההולכות ומתגשמות בממד
הארצי .אבל שני מצבי הקיום ,הוא שב ומדגיש,
צומחים מתוך אותו מצע ההוויה.
שיח זה על ראשית הקיום מוכר לנו היטב מן ההגות
היהודית על בריאת העולם  -על כל הפרדוקסים
והפולמוסים הכרוכים בנושא" :האם הבריאה
מתרחשת בתוך רצף הזמן או לפני הוצאתו לפועל?",
"האם היא נתפסת כבריאה מוחלטת יש מאין ,או
שמא מתבטאת בתצורה המחודשת של החומר
הקדמון ,בתהליכי היצירה?" די לזכור למשל את
הפירושים הקלאסיים של הביטוי "תוהו ובוהו"
כתהליך הכפול של התוויית גבולות הקיום בפועל
12
והלבשת הצורות הטמונות בכוח בחומר הקדמון.
בשל הדמיון המובהק בין המונחים העולים
בפירושים הקונפוציאניים האלה לבין דיסקורס
הבריאה בפרשנות היהודית הקלאסית ,עליי לחזור
ולהדגיש את העוקץ הפולמוסי הטמון בביאורים
הנוכחיים על מקום טקסטואלי שלכאורה אינו
דורש הרחבה כלשהי .אחת הדוגמות המוסכמות
של הסינולוגיה המערבית מייחסת חשיבות
יתרה לאי–הופעת סיפור בריאת העולם במסורת
הסינית ה"גבוהה" ,וקביעה זו קנתה מהלכים גם
בקרב רבים וטובים מן האינטלקטואלים הסינים
בעת החדשה ,המתפארים בתרבותם ה"חילונית/
הומניסטית" בעיקרה ,שהיא בעיניהם התרופה
למכת הציווילוזציה "ללא נחת" של המערב ,ובליבה
האובססיה לעילת–העילות מן ההגות היוונית ועד
13
התאולוגיות המונותיאיסטיות.
כדי להפריך דעה מוטעה זו די להעיף מבט בדוגמאות
הנגד הבולטות בשני צידי המתרס :מכאן לעוצמת
ההסתייגויות מתפיסת הבריאה יש מאין בשיטות
התאולוגיה המערביות ,ומכאן לשפע ההוגים
הסינים המסרבים לקבל ללא ערעור את תפיסת
ההוויה הנצחית  -בלי ראשית ובלי תכלית כביכול -

ומעמיקים בסוגיות ראשית הקיום ותשתית ההוויה,
על כל הפרדוקסים הלא פתירים בדבר קדמות
החומר והיווצרות הצורות הכרוכים בנושא .וכאן
חשיבותם של שני הפירושים הקצרצרים האלה,
פרי עטם של האביר ונושא כליו ,המעמיסים מטען
רעיוני כבד על מילה "תמימה" לכאורה ומביאים את
משל המעיין כדימוי לתשתית הקיום כרצף של הוויה
משלב הלא–צורה לזמן לבישת הצורות אין–ספור של
העולם הגשמי .פתרון–לא–פתרון זה פוסח על שתי
הסעיפים  -לא פחות מבסוגיות היש–מאין והיש–
מיש במסורותינו .וכן הפרשנים האלה ,ואיתם הוגים
סינים רבים לדורותיהם ,עסוקים לא פחות מעמיתיהם
שמעבר להרי החושך בחיפוש אחר הסיבה הראשונה
לקיום העולם המובילה אותם ,באותה מידה ,למלכודת
הרגרסיה עד אין–סוף  -דבר הבא לידי ביטוי באחד
המקורות האהובים בספרות הפילוסופית הסינית
(בקובץ הפרקים הידוע בשם "ג'ואנג–דזה")" :הקביעה
שהייתה ראשית לקיום מחייבת את הקביעה של שלב
קודם בטרם התהוותה של ראשית הקיום ,וזה מחייב
קיומו של שלב הקודם לשלב של טרם התהוותה של
ראשית הקיום".
有始也者, 有未始有始也者,
。有未始有夫未始有始也者

לסיום נשארת השאלה אם שני הפרשנים הנועזים
שלנו ,הבאים לפרש טקסט קאנוני המתפרש בדרך קבע
כאוצר של עקרונות מוסר ותו לא ,יוצאים במתכוון
לצלול לים הספקולציה האונטולוגית ,או שמא נגררים
בעל כורחם ,משום מה ,לגלוש אל תוך סבך של סתירות
בשיח ראשית ההוויה 14.האם מדובר על פועל יוצא
של הרטוריקה הלמדנית  -כעין ריהטא דלישנא -
או שהם מנצלים את הפתח המזדמן בפסוק הראשון
של טקסט לאקוני כדי להשמיע דעותיהם על סוגיה
שלכאורה אין זה המקום להרחיב עליה את הדיבור?
מכל מקום ,המקור הזה מדגים בהדגמה בולטת לעין
כיצד הפרשנים הקונפוציאנים נענים  -כמו עמיתיהם
היהודים  -לטקסטים אשר אומרים להם דורשני■ .
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:תרגום לעברית ולאנגלית של הטקסט המקורי מתוך דברי ימי האביב והסתיו
מסורת גונג–יאנג
 סיו' יאן: הה סיו תת–פרשנות:פרשנות
תרגום לעברית ולאנגלית בידי פרופ' אנדרו פלקס
...變一為元, 元者, 氣也, 無形以起, 有形以分, 造起天地, 天地之始也。
解云：以下有二年三年, 知上宜云一年, 而不言一年, 變言元年, 故決之。注元者」,
至「始也」。解云：《春秋說》云：「元者，端也。氣泉」。注云：「元為之始, 如
水之有泉, 泉流之原, 無形以起, 有形以分, 窺之不見, 聽之不聞。」宋氏云：「無形
以起, 在天成象；有形以分, 在地成形也」。然則有形與無形, 皆生乎元氣而來,
故言造起天地, 天地之始也。

" החודש הראשון למלך, אביב, "שנה ראשונה元年春, 王正月 פירוש הפסוק
 תשתית.) של ההוויהqi( בהחלפת המילה "ראשונה" ל"ראשונית" כוונת הלשון "ראשונית" היא לתשתית הגשמית
 היינו תחילת, וזה מביא לידי התהוותם של השמיים והארץ, ואז נבדל ולובש צורות מוחשיות,זו מתהווה בלא צורה
...קיום העולם
 והסיבה לכתּוב," היה מצופה שיהיה כתוב כאן בהתחלה "שנה א,"היות שננקטת בהמשך הלשון "שנה ב" ו"שנה ג
, כוונת הלשון "ראשונית" היא לראשיתו של רצף הזמן..."השנה הראשונית" במקום זה הייתה לקבוע דבר מסוים
 פירוש הדבר הוא ש"ראשונית" מסמנת את ראשיתה של ההוויה.אשר יש לדמותו למעיין הזורם של ההוויה הגשמית
 ואז נבדל ולובש צורות, במצבו המקורי נאמר עליו שהוא "מתהווה בלא צורה. הזורמת כמו המים במעיין,הגשמית
 הלשון "מתהווה בלא צורה" מתייחסת להיווצרות מכלול. היינו בתחילתו לא נראה לעין ולא נשמע לאוזן,"מוחשיות
. לבישת הצורות הגשמיות עלי אדמות: ואילו "נבדל ולובש צורות מוחשיות" פירושו,הפרדיגמות אשר בשמיים ממעל
 לכן נאמר שהם "התהוותם. נובעים מן התשתית הראשונית של ההוויה, בלא צורה ולובש צורה:אך שני הממדים גם יחד
..." היינו תחילת קיום העולם,של השמיים והארץ
... when [the text] changes the word “first” to “prime”, the word “prime” refers to the material substrate of
being (qi), which originates in a state of formlessness, then is differentiated into a state of perceptible form,
leading to the initial coming into being of Heaven and Earth. This is the inception of the cosmic order.
… in view of the fact that the text speaks below of “year two” and “year three”, it is understood that here
in the first occurrence it would have been appropriate to use the phrase “first year”. And so, the reason
why it did not say “first year”, but rather changed the wording to “prime year”, was to make a specific
point … The term yuan refers to a point of inception (duan). When the material substrate of being flows
forth in a stream, this is referred to as “primary existence”. The initial materialization of this substrate of
being can be likened to the channeling of flowing water in a stream; that is, just as the source of a stream’s
flow can be described as “beginning in a state of formlessness, then being differentiated into a state of
perceptible form”, it is initially invisible to the power of observation and inaudible to the power of hearing.
As Master Song has expressed it: “the phrase ’originates in a state of formlessness’ refers to the formation
of visible patterns in the cosmic dimension, while ’differentiated into a state of perceptible form’ refers to
the materialization of visible forms on the terrestrial plane. But both dimensions, that of visible form and
that of formlessness, arise from the prime substrate of being. This is what is meant by “the initial coming
into being of Heaven and Earth” and “the inception of the comic order”.
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אבירי הפרשנות ונושאי כליהם בשדה הקרב של ההגות הקונפוציאנית | אנדרו פלקס

הערות:

)1

ברור שהערך המוסרי/חברתי של כיבוד אב ואם הוא כמעט אוניברסלי .מנהגי אבלות המדורגים לפי מידת הקרבה לנפטר נפוצים
בעולם .כידוע ,הלוח הלוניסולארי הוא בשימוש  -עם שיטות עיבור שונות  -בתרבויות רבות .קווי הדמיון בין קהילות סוחרים
בולטים אצל היוונים ,ההודים ,הערבים הלבנטינים ועוד בפזורותיהם השונות.

)2

למשל ,המצרים והשומרים הקדומים עולים על כולם בוותק ,אך לוקים בחסר מבחינת ההמשכיות ,כשהיפנים ותרבויות האסלאם
למשל הם חדשים יחסית מקרוב באו.

)3

בהקשר זה חושבים אוטומטית על שיטת הבחינות הממלכתיות ,המבוססות על הפרשנות האורתודוקסית בסין
הקיסרית .ראו Elman, Benjamin A., A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China
).(Berkeley, UC Press, 2000

)4

השוו יצירות המופת של גדול הפילוסופים ההודים  ,Shankaraהמופיעות אך ורק בצורת פרשנות על האופנישדות
והבראהמה סוטרה .על תופעה כזאת ביוון העתיקה ,ראה Richard Sorabji, The Philosophy of the Commentators
) .(Cornell University Press, 2005לעומת זאת דברי פרשנות אלה הם בעיקר פרי עטן של שכבות צרות של מלומדים
בקבוצות האוכלוסייה המסורתיות.

)5

ראה פרשנותם הראשונה במעלה של אלה :ואנג בי על "ספר התמורות" ועל ספרו של לאו–דזה ,גואו סיאנג על הפילוסופיה של
ג'ואנג–דזה ,ואנג יאנג–מינג על "תורת הגדול" ,ואנג פו–ג'ה על "ארבעת הספרים" וקאנונים אחרים ושל דאי–ג'ן על "מנציוס".

)6

כאחד מ"חמשת הקאנונים" הקונפוציאניים ידוע הטקסט בכותרת הקצרה "האביב והסתיו" .מכאן הוטבע השם לתקופה הנידונה
בספרות ההיסטורית" :תקופת האביב והסתיו (.")722-476

)7

בספר ה"מנציוס" מובא ציטוט מפי המורה" :כל המבין את דבריי ,יהיה זה על סמך 'האביב והסתיו' ,וכל המרשיע אותי ,יהיה גם
זה על סמך 'האביב והסתיו'" (מנציוס .)9:6

)8

כעת ניתן להשיג תרגום מבריק של "מסורת דזו על דברי ימי האביב והסתיו" במלואוtr. Stephen Durrant, Li Wai-yee, and :
.David Schaberg, Zuo Tradition (transl. from Chinese), Washington, University of Washington Press, 2016

)9

שנות שלטונו מ– 227-217לפני הספירה.

 )10היה נהוג בכל שושלת חדשה לשנות  -כהוא זה  -את השיטה הקלנדרית ,ולרוב זה כרוך בהזזת "ראש החודשים" לעונה אחרת.
 )11הפילוסוף העתיק הידוע בכינויו מו–דזה ( ,)Moziשחי בערך במאה החמישית או הרביעית לפני הספירה ,מגדיר את המונח "דואן"
בפרקי הלוגיקה המפורסמים בספרו כנקודה נטולת ממדים במובן הגאומטרי.
 )12ראה למשל פירוש הרמב"ן על הפסוק.
 )13התבטאויות ברוח זו מושמעות בדבריהם של  Hu Shiועמיתיו בדור ה"ארבעה במאי" ובולטות בכתביהם של הנאוקונפוציאנים
בני זמננו  Tu Weimingו–.Yu Yingshi
 )14אני נוהג לקרוא לתופעה זו "הכורח הרטורי" (.)the rhetorical imperative
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ידיעות בקצרה
 70שנה למדינת ישראל
לציון שנת ה– 70למדינת ישראל ערכה האקדמיה אירועים וכינוסים שהוקדשו
להצגת הישגי המדע הישראלי  -בארץ ובחו"ל.

כינוס חתני פרס נובל ומדליית פילדס מישראל ומצרפת
בעקבות ביקורה של המזכירה הקבועה של האקדמיה
הצרפתית למדעים (Institut de France -
 ,)Académie des sciencesידידת האקדמיה
פרופ' קתרין ברשיניאק (,)Catherine Bréchignac
הוחלט לקיים בפריז ובארץ כינוסים מדעיים
משותפים לרגל מלאת שבעים למדינה .הכינוס
בפריז התקיים בחודש יוני ,והשתתפו בו זוכי פרס
נובל ומדליית פילדס ומדענים בכירים נוספים משתי
האקדמיות .בחודש נובמבר  2018תקיים האקדמיה
כינוס מקביל בישראל שיישא את הכותרת "מדע ללא גבולות" בנוכחות נשיא המדינה מר
ראובן (רובי) ריבלין ובהשתתפות חברי שתי האקדמיות.
כינוס בנושא The Grand Challenges in the Chemical Sciences

בחודש יוני התקיים כינוס בין–לאומי מקיף בהשתתפות יותר מ– 50מדענים מהארץ ומהעולם,
לרבות זוכי פרס נובל ,והוא היה לגולת הכותרת של חגיגות השבעים למדינה באקדמיה .בכינוס
יוצא הדופן בהיקפו ובתכניו דנו החוקרים באתגרים העומדים בפני חקר הכימיה על תחומיו
השונים .מארגני הכינוס היו חברי האקדמיה פרופ' רפי לוין (יו"ר) ,פרופ' איתמר וילנר ,פרופ'
יהושע יורטנר וחתן פרס נובל פרופ' דן שכטמן.
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כינוס בנושא התפתחות המדע בשבעים שנותיה של מדינת ישראל
בחודש אפריל ערכה האקדמיה כינוס רב–תחומי לציון שבעים שנה למדע ולמחקר בישראל.
הכינוס הדגיש את הישגי המדע הישראלי בראייה ביקורתית :עבר ועתיד ,ההתפתחויות שחלו
במחקר והתגליות המדעיות בישראל בשבעים שנותיה של המדינה .הכינוס הקיף את ארבעת ענפי
המחקר המרכזיים  -מדעי החיים ,מדעי החברה ,מדעי הרוח והמדעים המדויקים  -והשתתפו
בו חוקרים ישראלים ידועי שם .יושבי ראש הכינוס היו חברי האקדמיה פרופ' רות ארנון,
פרופ' יורם בילו ,פרופ' משה הלברטל וסגן הנשיאה פרופ' דוד הראל.

מדע ודעת בבית נשיא המדינה
במסגרת אירועי שנת השבעים למדינת ישראל יזמה
האקדמיה מפגש של בני נוער מרחבי הארץ בשיתוף
עם בית הנשיא .באירוע ,שהתקיים בחודש מרס,
השתתפו נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין,
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,חתן פרס נובל
וחבר האקדמיה פרופ' דן שכטמן וחברת האקדמיה
הצעירה פרופ' מונא חוריכסאברי .באירוע השתתפו
 150תלמידים המייצגים את מגוון החברה הישראלית:
יהודים וערבים ,דתיים וחילונים וכן קבוצת צעירים
נכים הלומדים בחינוך המיוחד.

צילום :מארק ניימן  /לע"מ

קשרים בין–לאומיים
במסגרת ההסכמים לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ובין אקדמיות עמיתות בעולם התקיימו במהלך השנה האחרונה כמה כינוסים.

אזרבייג'ן
בעקבות חידוש ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הלאומית
למדעים של אזרבייג'ן (Azerbaijan National Academy of
 ,)Sciencesשחתמה עליו נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' רות
ארנון בשנת  ,2015נערך בחודש אוקטובר  2018בירושלים כינוס
משותף לשתי האקדמיות .בכינוס ,שהתמקד ברעידות אדמה  -סייסמולוגיה וגאודינמיקה -
השתתפו חוקרים מהאקדמיה האזרבייג'נית ומרצים ישראלים .את הדיונים בנושא שיתוף
הפעולה ופיתוח קשרים מדעיים בין חוקרים משתי המדינות בתחומי מדעי כדור הארץ,
ובכללם נושאים כגון גז ונפט ,מוביל חבר האקדמיה פרופ' צבי בן–אברהם.
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בריטניה
בחודש מרס נערך באקדמיה סימפוזיון משותף עם החברה
המלכותית הבריטית ( )The Royal Societyבנושא:
 .Genome Stability and Dynamicsבכינוס השתתפו 24
מדענים בולטים בתחום מישראל ומבריטניה ועשרות תלמידי
מחקר מישראל ,וכן הוצגו  32פוסטרים של חוקרים צעירים .חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה
הוביל את שיתוף הפעולה עם העמיתים הבריטים.

גרמניה
בתחילת מאי התקיים בברלין הכינוס הדו–לאומי השישי של
האקדמיה עם האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים לאופולדינה
()The German National Academy of Sciences Leopoldina
בנושא .From Synapses to Circuits in Health and Disease
חבר האקדמיה פרופ' ידין דודאי היה ראש המשלחת הישראלית.

הודו
על פי הסכם שיתוף הפעולה עם האקדמיה הלאומית ההודית
למדעים (,)The Indian National Science Academy
התקיים בניו דלהי בחודש פברואר כינוס משותף בנושא גנטיקה
מולקולרית .חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה ארגן את המפגש,
ובמשתתפים היו חוקרים מובילים בתחום מישראל ומהודו.

ESRF

לקראת חידוש ההסכם עם המתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון  -ה–ESRF
( - )European Synchrotron Radiation Facilityהצפוי להיחתם
בנובמבר  ,2018קיימה האקדמיה בחודש מרס סדנה בהשתתפות נשיאת
האקדמיה פרופ' נילי כהן ,כלת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ' עדה יונת,
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ ,מנכ"ל ה– ESRFמר פרנצ'סקו סטה (,)Francesco Sette
חוקרים מישראל ומה– ESRFוסטודנטים.
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כינוס אקדמיות צעירות אסייתיות

האקדמיה הצעירה הישראלית יזמה בחודש פברואר כינוס
שהשתתפו בו חוקרים ומדענים צעירים מצטיינים ממגוון ארצות
באסיה .הכינוס עסק בנושא "מדע וחברה :אתגרים וסיכויים" ובחן
סוגיות כמו תפקידו של המדע בקביעת מדיניות ,מדע בשירות החברה וחסמים לקידום המדע.
כלת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ' עדה יונת נשאה את ההרצאה המרכזית בכינוס.

כינוסים והרצאות באקדמיה
סדרת “בשערי האקדמיה"
האקדמיה מקיימת זו השנה הרביעית את סדרת המפגשים " -בשערי האקדמיה" .במפגשים
משתתפים חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח ,ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט רב–
תחומי .בשנת תשע"ח ,לכבוד שנת השבעים למדינה ,הוקדשה הסדרה לקשר שבין מדע
ומדינה .בשנה הקרובה ,תשע"ט ,תתמקד הסדרה בנושא "גבולות" .חברי הוועדה המארגנת של
הסדרה הם נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל וחברי האקדמיה
פרופ' ידין דודאי ופרופ' אבנר הולצמן.
סדרת המפגשים זוכה להצלחה רבה בקרב הציבור הרחב ,ולעיתים קרובות משתתפים בהם
קבוצות של תלמידי תיכון שגם נפגשים עם המרצים לפני ההרצאות למפגש אישי .כל המפגשים

מצולמים וזמינים לצפייה באתר האקדמיה.
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הכינוס הרב–תחומי השנתי השלישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח  -זמן
בכינוס הבין–לאומי שהתקיים בחודש פברואר והוקדש לנושא "זמן" השתתפו חוקרים בכירים
מהארץ ומהעולם מהתחומים אסטרופיזיקה ,מדעי כדור הארץ ,אנתרופולוגיה ,ארכאֵולוגיה,
היסטוריה ,מדעי המוח ,נירולוגיה ,מדעי המחשב ,אומנות וספרות .בצוות ההיגוי של הכינוס
היו חברי האקדמיה פרופ' ידין דודאי (יו"ר) ,פרופ' יורם בילו ,פרופ' נעמה גורן–ענבר ,סגן
נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל ,פרופ' יעקב קליין ופרופ' שלומית רמון–קינן .את הרצאת
האורח בכינוס נשא פרופ' ג'ואל כהן ( )Joel Cohenמאוניברסיטת קולומבייה ומאוניברסיטת
רוקפלר בניו יורק ,בנושא .Life Time: The Meanings and Limits of Age
בשנת תשע"ט יעסוק הכינוס הרב–תחומי בנושא "מסעות" .ביומו השני של הכינוס יישא חתן
פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' אהרן צ'חנובר את ההרצאה "המסע לתגלית מדעית :האם
דרך אחת מובילה אליה ,או דרכים רבות?" .הכינוס ייערך בימים שני-שלישי ,כ"ט-ל' בשבט
תשע"ט 5-4 ,בפברואר .2019

כינוס בנושא משפט וחברה במדינה העות'מאנית
בחודש יוני התקיים באקדמיה כינוס בין–לאומי בהשתתפות חוקרים מטורקייה ,מארצות
הברית ומישראל .בכינוס דנו בחוק הפלילי העות'מאני ,במערכת המשפט ,בעדות הלא–
מוסלמיות באימפריה ובארץ ישראל בתקופה העות'מאנית .בראש הכינוס עמד חבר
האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן ,ובוועדה המארגנת היו פרופ' אמנון כהן ,פרופ' איימי סינגר
וד"ר אבי רובין .הכינוס נערך לזכרו של פרופ' אוריאל הד ,מייסד הלימודים העות'מאניים
בישראל ,לציון חמישים שנה למותו.

כינוס בנושא נתן אלתרמן ויצירתו במלאת  80שנה להופעת
הספר "כוכבים בחוץ"
בחודש מאי ציינה האקדמיה שמונים שנה להופעתו של "כוכבים בחוץ" ,קובץ השירים הראשון
של נתן אלתרמן .ארגן את הכינוס חבר האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן ,והשתתפו בו פרופ'
עמינדב דיקמן ,פרופ' אריאל הירשפלד ,פרופ' חגית הלפרין ,פרופ' דן לאור ופרופ' דן מירון.

ערב עיון בנושא "היסטוריה חדשה של החסידות:
אבן דרך בתולדות מחקר החסידות"
בחודש מאי קיימה האקדמיה ערב עיון לכבוד הופעת הספר ,Hasidism: A New History
שראה אור השנה בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון .בראש ערב העיון ישב חבר האקדמיה

פרופ' יורם בילו.
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היהדות ומקורות הנצרות  -כינוס לציון  100שנים להולדתו של
פרופ׳ דוד פלוסר
בדצמבר  2017השתתפו שניםעשר חוקרים צעירים ובכירים ,מהארץ ומחו"ל ,בכינוס שיוחד
לליבת נושאי המחקר שעסק בהם חבר האקדמיה פרופ' דוד פלוסר ז"ל .בין יוזמי הכינוס
ומארגניו היו חברי האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה ופרופ' שאול שקד.

מאה שנה לפטירתו של שלום יעקב אברמוביץ' (מנדלי מוכר ספרים)
בחודש נובמבר  2017קיימה האקדמיה יום עיון לציון מאה שנה למותו של שלום יעקב
אברמוביץ' (מנדלי מוכר ספרים) ,אבי הסיפורת היהודית המודרנית בעברית וביידיש .יוזמי
יום העיון ומארגניו הם חברי האקדמיה פרופ' ישראל ברטל ,פרופ' אבנר הולצמן ופרופ'
חוה טורניאנסקי.

הרצאות שנתיות
יום דרווין הבין–לאומי
ביוזמתו של חבר האקדמיה פרופ' יואל רק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מציינת
את יום הולדתו של דרווין 12 ,בפברואר ,בכינוס שנתי מיוחד ,המעלה על נס את תרומתו
של דרווין לעולם המדע ,לחשיבה המדעית ולקידום אומץ אינטלקטואלי ,סקרנות וחשיבה
ביקורתית .בשנת  2018עסק הכינוס בנושא "אבולוציית מוח האדם  -איך ,מתי ומדוע?"
הכינוס השנתי הבא ייערך בחודש פברואר .2019

נשיאה הראשון של האקדמיה
ּ
ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר,
פרופ' מייקל קוק מאוניברסיטת פרינסטון נשא
בחודש מאי את ההרצאה השנתית על שם מרטין
בובר בנושא The Spread of Islam around the
 .Indian Oceanפרופ' קוק ,חתן פרס הולברג ,הוא
מבחירי חוקרי האסלאם בדורנו .נשיא האקדמיה
לשעבר פרופ' מנחם יערי בירך ,וחבר האקדמיה
פרופ' יוחנן פרידמן הציג את המרצה.
מימין :פרופ' מייקל קוק
ונשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי
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ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין
פרופ' דוויד רייצה ( )David Reitzeמאוניברסיטת
פלורידה ומהמכון הטכנולוגי של קליפורנייה
ומנהל פרויקט Laser Interferometer( LIGO
 )Gravitational-wave Observatoryנשא את
הרצאת איינשטיין השנתית בחודש מרס ,בנושא
LIGO: Revealing the Violent and Extremely
Relativistic Universe through Gravitational
 .Wavesיו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' איתמר וילנר
וחבר האקדמיה פרופ' ירון זילברברג נשאו דברים.

מימין :יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' איתמר וילנר ,נשיאת
האקדמיה פרופ' נילי כהן ופרופ' דוויד רייצה

פרסים ומלגות
מלגות אדמס
שמונה מלגות אדמס הוענקו לדוקטורנטים מצטיינים בטקס השנתי שנערך בבית האקדמיה
במסגרת סמינר אדמס בחודש יוני .הסמינר אירח השנה את פרופ' פרץ לביא ,נשיא הטכניון,
שהרצה על "הגיבורים שלי בחקר השינה" .ד"ר ג'וליאן אדמס ,בנו של מר מרסל אדמס ,מייסד
תוכנית המלגות ,העניק את המלגות בשם אביו .בירכו בטקס נשיאת האקדמיה פרופ' נילי
כהן וחבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב ,יו"ר ועדת תוכנית המלגות שמסיים השנה את כהונתו.
יחליף אותו בתפקיד חבר האקדמיה פרופ' משה אורן.

מלגאי אדמס לשנת  .2019-2018מימין :יואב לוין ,אדר אדמסקי ,דוד מס ,ירון בן–עמי ,איתי ליניאל ,ערן לוסטיג,
איילת ארזי ואנאל בן–אשר
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מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים זרים
השנה העניקה לראשונה האקדמיה מלגות בתרדוקטורט לחוקרים מצטיינים מרחבי העולם
לצורך הבאתם למעבדות מחקר בישראל .מטרת התוכנית לחזק את המעבדות המובילות
בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים ולשמש מנוף לשיתופי פעולה ביןלאומיים באמצעות
קשירת קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם
יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד .במסגרת התוכנית מוענקות עד עשר מלגות
דושנתיות לחוקרים עד גיל  33המצטיינים בתחומי מדעי החיים ,המדעים המדויקים,
הרפואה וההנדסה .בזוכים ב 2018היו חוקרים מגרמניה ,מלטביה ,מסין ,מאיטליה ,מצרפת,
מאוקראינה ומבריטניה.

פרסי בלווטניק
נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין אירח בחודש פברואר במשכן נשיאי ישראל אירוע
לכבוד ייסוד פרסי בלווטניק בישראל .באירוע השתתפו זוכי הפרס לשנת  2018פרופ'-משנה
צ'רלס דיזנדרוק ,פרופ' ענת לוין ופרופ' עודד רכבי ,נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן וסגן
הנשיאה פרופ' דוד הראל ,נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק מר אליס רובינשטיין,
תורם הפרס מר לן בלווטניק ויושבי ראש חבר השופטים חברי האקדמיה פרופ' איתמר וילנר,
פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב .בטקס הענקת הפרסים ,שהתקיים במוזיאון ישראל באותו
היום ,נשא את ההרצאה המרכזית חתן פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' אהרן צ'חנובר.

פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
בטקס שנערך בחודש פברואר קיבלה פרופ' חביבה פדיה את הפרס בחקר הקבלה על שם
גרשם שלום ונשאה הרצאה בנושא "מסעות ה'חָכ ְמָה'
בתולדות המיסטיקה היהודית :מיפוי ספרותי,
היסטורי ופנומנולוגי" .עם זוכי פרס גרשם שלום
בעבר נמנים פרופ' ישעיה תשבי ז"ל ,חבר האקדמיה
פרופ' משה אידל ,פרופ' יהודה ליבס ,פרופ' רחל
אליאור ,פרופ' דניאל אברמס ופרופ' יהונתן גארב.

מימין :יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' יוסף קפלן ,פרופ' חביבה
פדיה ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן
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"התפקיד שלנו
כפרופסורים ותיקים הוא
לסייע לחוקרים הצעירים
לעשות מחקר טוב ,אבל לא
לומר להם מה לחקור"

פרופ' יעקב זיו ,נשיא האקדמיה לשעבר ,יו"ר ות"ת ויו"ר פורום תל"מ,
סייע לעצב את פניה של מערכת המדע הישראלית.
בריאיון מיוחד הוא מזהיר מתוצאות צמצום התקציבים המיועדים
למחקר בישראל ,מציע פתרון ל"האיום הממשי שהמערכת תצא
מאיזון" ומספר מדוע השיב בפאנל על עתיד מדעי המחשב ש"כל מי
שגומר דוקטורט יודע לא פחות טוב ממני לאן הרוח נושבת".
מאת אסף אוני

פרופ' יעקב זיו סייע בסרטוט פניה של מערכת המדע הישראלית לאחר כהונות ממושכות כנשיא
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) וכיו"ר הפורום
לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח (תל"מ) .בריאיון ל"איגרת" מציג פרופ' זיו ,שזכה בפרסים
ביןלאומיים רבים ומכהן גם כחבר באקדמיה האמריקאית למדעים ובאקדמיות נוספות ,את
תפיסת עולמו בנוגע לדרך הנכונה לעודד מחקר מדעי בישראל .הוא מביע חששו מן האיזון כיום בין
התקציבים המופנים להשכלה הגבוהה בכלל בישראל לבין התקציבים המוקצים למחקר ,המכונה בפיו
"איזון שברירי" ,ומזהיר" :האיזון הזה יכול להיות מופר בכל רגע" .פרופ' זיו מציע לפתור את הבעיה
בעזרת קיבוע אחוז מסוים מתקציב ההשכלה הגבוהה שיוקצה בקביעות למחקר אקדמי.
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המערכת האקדמית עשויה לצאת מאיזון
"יש בעיה מובנית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,שנובעת מכך שלמערכת יש שני תפקידים
מרכזיים" ,מסביר פרופ' זיו" .התפקיד האחד הוא חברתי  -לספק את כוח האדם הנדרש לתעשייה
ולכלכלה ולהרים את רמת ההשכלה הכללית של האוכלוסייה; התפקיד השני שלה הוא לעודד את
המחקר המדעי".
פרופ' זיו אומר כי הבעיה היא ששני התפקידים הללו דורשים כל אחד מנגנונים שונים לגמרי
משל האחר ,ואפילו תפיסות עולם אחרות .לעיתים הם מתנגשים ובאים זה על חשבון זה" .כדי
למלא את המטרה הראשונה של מערכת ההשכלה" ,הוא מסביר" ,הוקם רגולטור ששמו המועצה
להשכלה גבוהה .המועצה היא הכלי של הממשלה לדרוש את מה שהיא צריכה מהמערכת :היא
אחראית לקביעת קריטריוני מינימום ללימוד תארים ולבדיקה שהמוסדות האקדמיים עומדים
בהם ,ובנוסף היא גם כלי של הממשלה לקדם דרישות חברתיות מסוימות ,כמו למשל אפליה
מתקנת של נשים או החלטה להשקיע בהשכלה הגבוהה בפריפריה ובאוכלוסייה הערבית ,כפי
שאנו רואים כיום .הממשלה גם מעניקה לצרכים הללו ביטוי תקציבי מתאים ,כדי לעודד את
מילוים .כמו כל פעילות רגולטורית ,גם כאן חייבים להיות שקיפות מלאה ושוויון בחלוקה.
לדוגמה ,אם מחליטים שנותנים לכל מוסד אקדמי תמיכה תקציבית ללימודי הנדסת חשמל
לתואר ראשון ,אז כל מוסד שיוכיח כי הוא פותח מסלול לימוד בתחום תהיה חובה לתת לו את
אותה ההקצבה .למעשה ,זו מעין תפיסת עולם כלכלית סוציאלדמוקרטית  -לתת לכולם שווה
בשווה ,משום שהם עומדים בקריטריוני מינימום מסוימים של המועצה להשכלה גבוהה.

פרופ' יעקב זיו ,חתן פרס א.מ.ת לשנת 2017
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"אבל כדי למלא את המטרה השנייה" ,אומר פרופ' זיו" ,צריך
מנגנון אחר לגמרי .אתה כבר לא מחפש מי ממלא את דרישות
המינימום אלא אתה מחפש את הטובים ביותר ,ואתה רוצה
לתת להם את המקסימום ,אפילו על חשבון האחרים .זוהי
תפיסת עולם כלכלית ליברלית  -החזק מנצח"" .השאלה
הגדולה" ,הוא אומר" ,היא איך אתה משיג בעת ובעונה אחת
את שתי המטרות ,ואיך אתה מונע השגת האחת על חשבון
האחרת .זו דילמה בכל המדינות ,לא רק בארץ".
פרופ' זיו אומר כי עד כה היה פתרון מוצלח למתח הפנימי
הנובע משתי המטרות הסותרות ,בדמותה של ועדת תכנון
ותקצוב (ות"ת) הפועלת מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
"המדינה נתנה לוועדה הזו ,שהורכבה מאנשים שבאו
מהאוניברסיטאות ,לנהל את עצמם .הממשלה קיבלה על עצמה

פרופ' יעקב זיו ממונה לנשיא האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים בידי הנשיא עזר ויצמן.1995 ,

לא להתערב בשיקולים שלהם .כך נוצר שיווי משקל ,כאשר חלק
מהתקצוב נבע ממודל סוציאלדמוקרטי וחלק ממודל ליברלי".
הבעיה לטענתו החלה עם שינוי פניה של המערכת האקדמית בישראל" .במשך השנים גדלה
אוכלוסיית המדינה ,ואיתה גדלה גם אוכלוסיית הסטודנטים .עם גלי העלייה מברית המועצות
לשעבר היה צורך דחוף להגדיל את מספר המקומות לסטודנטים .באותה תקופה כיהנתי כיו"ר
ות"ת ,ולכן הבעיה מוכרת לי .היינו צריכים לפתוח במהירות מקום לסטודנטים .מה שעשינו
הוא לשנות זמנית את המודל השוויוני .במקום לשלם לאוניברסיטאות לפי ה׳תוצרת׳ -
מספר הבוגרים  -התחלנו לשלם לפי מספר המתקבלים ,כדי להגדיל במהירות את התיאבון של
האוניברסיטאות לקבל עוד סטודנטים" .פרופ' זיו אומר כי לעומת צעד זה ,שהיה זמני ועדיין שמר
על האיזון ,הקמת המכללות בישראל ,שגם היא נועדה להתמודד עם צמיחת האוכלוסייה ,היא
שהוציאה את המערכת מכלל שליטה.
"הרעיון של מכללות בארץ פועל לפי המודל של מדינת קליפורנייה  -מדובר במוסדות שהיו
אמורים להדגיש יותר הוראה לתואר ראשון ופחות מחקר ומצוינות בתארים גבוהים .ההחלטה
הראשונה הייתה להקים חמש מכללות ציבוריות במרכזי ערים גדולות ,היום כבר יש עשרות.
השינוי מתבטא בכך שהתחיל להיות לחץ במועצה להשכלה גבוהה לשנות את ההרכב של ות"ת
ולהכניס לתוך הוועדה אנשי ציבור וסטודנטים .מה שקרה הוא שהמרכיב הציבורי התחיל להשפיע
יותר מהמרכיב המחקרי .נהיה קשה לשמור על ההשקעה במחקר ובמצוינות ,והמערכת מאיימת
לצאת מאיזון .זו הבעיה העיקרית היום".
הפתרון ,לדברי פרופ' זיו ,הוא להחליט לקבע את אחוז ההוצאה על מחקר מתוך תקציב ההשכלה
הגבוהה כולו ,שכיום הוא קרוב ל 12מיליארד שקל" .כיום יש כל הזמן דאגה  -מה יהיה בעתיד,
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מי יהיה או תהיה ראש ות"ת ,מה יהיה עם רכיב המחקר ,מי יתערב ואיך .עד כה הדברים תמיד
הסתדרו ,אבל השאלה תמיד תלויה מאוד בזהות של ראש ות"ת .הייתי מאושר יותר אם בתוך
ות"ת היה נעשה שינוי מנהלי שהיה קובע ומקבע שיעור מסוים שיוקדש למחקר ,ולא חשוב מה
התקציב הכולל.
"לא צריך לשנות את חוק המועצה להשכלה גבוהה בשביל זה" ,מבהיר פרופ' זיו" ,והניסיון שלי
לימד אותי שאפילו לא כדאי לפתוח חוקים טובים ,כי לך תדע מה יצא בסוף משינוי מקיף של
החוק .צריך רק לקבוע נוהל שיקבע כי תקציבי המחקר יהיו שיעור מסוים מתקציב המועצה הכולל.
"החשש שלי הוא מכך שהאיזון הקיים היום לא יישמר כי הוא אינו מעוגן בשום דבר .ההרכב של
ות"ת כל הזמן משתנה .הוא משקף יותר ויותר את הציבור בישראל ,וכל אחד רואה את העולם
בצורה אחרת .יש מי שרוצים לקדם חרדים ,יש מי שרוצים לקדם ערבים .יש הרבה שיקולים וכולם
חשובים .אבל גם המחקר חשוב".

למצוא את המדען המבריק  -ולדחוף אותו קדימה
פרופ' זיו נולד ב 1931בטבריה .הוא למד הנדסת חשמל בטכניון ,סיים דוקטורט ב 1962במכון
הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( )MITועבד ברפא"ל לפני ששב לטכניון כפרופסור מן המניין.
תחומי המחקר שלו כוללים דחיסת נתונים ,תורת האינפורמציה ותקשורת סטטיסטית ,והוא
מפורסם בעולם כמי שאחראי לאלגוריתם הדחיסה ,שנקרא על שמו ועל שם אברהם למפל -
למפל-זיו.
עבודתו זיכתה אותו בפרסים לאומיים ובין–לאומיים ,ובהם שני פרסי ביטחון ישראל ( 1973ו–,)1980
פרס ישראל ( ,)1993פרס מרקוני ( ,)1995מדליית  ,)1995( IEEE Hammingפרס שאנון (,)1997
פרס רוטשילד ( ,)2002פרס מטעם קרן  )2009( BBVAותואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת תל
אביב ( .)2009בשנה שעברה ( )2017זכה בפרס א.מ.ת בהנדסת מחשבים ואלקטרוניקה על "מחקריו
החלוציים בתורת המידע ובפיתוח התשתית התאורטית והיישומית לדחיסת מידע ,המיושמת בכל
מערכות החישוב והתקשורת המודרניות".
פרופ' זיו מספר כי החופש האקדמי שקיבל בתור חוקר צעיר שסיים את לימודיו בטכניון ופנה
לעבוד במחלקה המדעית של משרד הביטחון  -עוד לפני שהוקמה רפא"ל  -הוא בדיוק החופש
שהוא מנסה לדאוג לשימורו לחוקרים של היום.
"כשאני גמרתי את הטכניון בעצם הייתה לי הכשרה של מהנדס בחברת חשמל .לא ידענו הרבה
על מחקר בסיסי .זה היה יישומי מאוד .היינו יושבים כמו בישיבה ומלמדים את עצמנו ,עוברים
על ספרי לימוד .המדען הראשי של משרד הביטחון אז היה ארנסט דוד ברגמן .הוא אימץ מדיניות
מהפכנית .הוא שלח מדענים מתוך המחלקה לעשות דוקטורט בחוץ לארץ  -בכל מקום שהם
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רוצים ובכל תחום שהם רוצים  -בלי קשר למה שמערכת הביטחון צריכה או לא .זה חולל מהפכה
בארץ ,ואחרי זה גם בטכניון ,כשהרבה חזרו מרפא"ל למוסד האקדמי והזניקו אותו קדימה.
"אמרו לי שאני יכול לנסוע לאן שאני רוצה וללמוד מה שאני רוצה .התעניינתי בתורת
האינפורמציה ,בתקשורת ,אז נסעתי ל– .MITשילמו לי שנתיים משכורת ,והתנאי היחיד היה
שצריך לגמור את הדוקטורט בתקופת זמן זו .זה היה קצת קשה ,אבל לא הייתי יכול לעשות את
זה אחרת .אני חייב חלק גדול מהקריירה האקדמית שלי לצעד הזה.
"כך אני רואה גם את התפקיד שלנו באקדמיה היום  -למצוא את המדען המבריק המבטיח,
ולדחוף אותו קדימה .זה המרכיב שאני מגדיר כמבוסס על מדיניות כלכלית ליברלית .לתת הרבה
למעט .לתת את המקסימום למצוינים .לאקדמיה ולמדינה יש תפקידים שונים  -המדינה צריכה
לדאוג לשוויון ,אנחנו באקדמיה צריכים לקדם מצוינות מחקרית".

אספו כבר חצי מיליארד דולר למחקר
בטכניון מילא פרופ' זיו שורה של תפקידים ,ובהם דקן הפקולטה להנדסת חשמל ומשנה לעניינים
אקדמיים .הוא כיהן מ 1986ועד  1991כיו"ר ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה .הוא חבר באקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים מאז  ,1981ובמשך תשע שנים כיהן כנשיא האקדמיה (.)2004-1995
פרופ' זיו הוא גם חבר באקדמיה הלאומית האמריקאית להנדסה ,באקדמיה האמריקאית למדעים,
בחברה האמריקאית לפילוסופיה ובאקדמיה האירופית למדעים ולאומנויות .בשנת  1997יזם את
הקמת הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח (תל"מ) ,ובמשך  15שנים כיהן כיו"ר הפורום.

פרופ' יעקב זיו במעמד חתימת ההסכם לחידוש שיתוף הפעולה עם 2004 ,ESRF
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"במדעי הטבע ,בעצם גם במדעי הרוח כיום ,אתה כבר לא יכול להסתפק בעיפרון ונייר .אתה צריך
ציוד .אבל ציוד הוא יקר מאוד ...הרעיון בתל"מ היה לאסוף את כל הגופים בארץ שציוד מחקרי
כבד יכול לשמש אותם ולעניין אותם .זה יכול להיות החוקר באוניברסיטה ,אנשים בתעשייה,
משרד הביטחון או משרד הבריאות או כל גורם ממשלתי אחר .אם מזהים תשתית לאומית כבדה,
שדורשת השקעה של עשרות ומאות מיליונים בנושא מסוים ,פותחים את הארנק  -וכל אחד
מהגופים מפריש סכום מסוים מהתקציב שלו .ככה מרימים פרויקטים .הנושא הזה עובד כבר 20
שנה .לפעמים מקרטע אבל עובד .כך כבר אספו בסך הכול חצי מיליארד דולר למחקר  -ממקורות
ממשלתיים ,תעשייתיים ואוניברסיטאיים.
"הפרויקט הכי ידוע של תל"מ" ,מוסיף פרופ' זיו" ,הוא בתחום הננו טכנולוגיה .הייתי נשיא האקדמיה
כשבקרן הלאומית למדע שמו לב לנושא חדש שצץ .ננו טכנולוגיה היה אז מושג חדש ,ואני זוכר
שכתב העת "סיינטיפיק אמריקן" החל להשתמש במונח הזה .בהמשך לעניין הראשוני ביקשנו
מהקרן לבדוק כמה חוקרים יש בקטגוריה של תחום חדש זה .ראינו שיש כמה עשרות חוקרים ,כולם
כימאים .העברנו את הנושא לתל"מ והקמנו ועדה ביןלאומית כדי לראות לאן העולם הולך .הוועדה
המליצה לקפוץ למים .הקרן איגמה  250מיליון דולר ,וזה עשה מהפכה גדולה בתחום הזה".
דוגמה מוצלחת נוספת לפעילות תל"מ ,לדבריו ,היא המעורבות הישראלית בESRF
( ,)European Synchrotron Radiation Facilityהמתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון,
שהחלה ב 1999בזמן שפרופ' זיו כיהן כיו"ר הפורום" .החלטנו שלטובת המחקר הישראלי
והתעשייה הישראלית כדאי להצטרף למיזם ,ובראייה לאחור מדובר בהצלחה גדולה .ישראל היא
אחת המדינות המובילות בשימוש בו .רוב העבודה של פרופ' עדה יונת ,שהובילה לזכייתה בפרס
נובל ,נעשתה בעזרת המתקן".
על פי ההסכם עם המתקן ,ישראל  -במעמד של חבר–עמית  -משלמת כ 1.5%מעלויות התפעול
והשדרוג של המתקן לשנה .בסוף  2018צפויה נשיאת האקדמיה לחתום על חידוש ההסכם
לשימוש במתקן.

את השאלה לאן המדע צועד מוטב לשאול את הצעירים
פרופ' זיו סבור כי ההישגים של המדע הישראלי הם תוצאה של השקעה ומדיניות נכונה" .מפעם
לפעם יש תחום מדעי שבו אנחנו מובילים ,וזה יופי ,אבל צריך לדעת שזה זמני .אחר כך יצוץ משהו
בגרמניה ,או בארצות הברית .זה תהליך שקורה כל הזמן ,אין משהו שמייחד את הישראלים".
לדבריו ,מגמה מדאיגה היא שאיבת כוח האדם האיכותי מהאקדמיה לתעשיית ההייטק בתחומי
הסייבר והדיפלרנינג (לימוד מבוססמכונה על בסיס נתונים)" .שני הנושאים האלה הם ניסוייים
יותר משהם תאורטיים .לא שאין להם תאוריה ,אבל כדי לקדם אותם עסקית לא צריך הרבה
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ממנה .מה שקורה הוא שהם משפיעים על מספר הסטודנטים שחוזרים למערכת כדי להתקדם
מבחינה אקדמית .חברות ותעשיית הסייבר ,שדורשת הרבה מאוד כוח אדם' ,חוטפות' אנשים
מוכשרים .מדובר במגמה ביןלאומית.
"בכלל ,בגלל השתנותה התדירה של הטכנולוגיה כיום" ,אומר פרופ' זיו" ,על האוניברסיטאות
לשים דגש על לימודי יסוד .התחומים המחקריים והיישומיים משתנים כל הזמן ,במהירות .בלי
מדעי יסוד  -מתמטיקה ,מדעי המחשב ,פיזיקה וכימיה  -ברמה שבה החוקר יוכל להתקדם בעצמו
ולשנות כיוון במהלך הדרך ,הוא עלול למצוא את עצמו אבוד בעוד כמה שנים".
פרופ' זיו סבור כי הוא אומנם יודע מה נדרש כדי לסייע ביצירת תשתית מחקרית בארץ ,אך הוא
מבהיר נחרצות שבנוגע לנושאי המחקר עצמם  -החוקרים הצעירים הם שיודעים טוב יותר לאן
צועד עולם המדע.
"בתור חתן פרס מרקוני" ,הוא נזכר" ,הוזמנתי פעם לאירוע שהתקיים בטכניון לחלוקת מלגות
למדענים צעירים מטעם הקרן המחלקת את הפרס .הוזמנו גם זוכים אחרים בפרס מרקוני מחו"ל.
ישבנו בפאנל ,והשאלה הקלאסית ששאלו אותנו היא 'לאן אתה חושב שאנחנו הולכים ,מה יהיה
העתיד?' אמרתי שכדי לדעת לאן הולכים לא צריך לפנות לפרופסורים אמריטוס ,אלא דווקא
לשאול את הצעירים.
"התפקיד שלנו כפרופסורים ותיקים הוא לסייע לחוקרים הצעירים לעשות מחקר טוב ,אבל לא
לומר להם מה לחקור" ,אומר פרופ' זיו" .הצעירים יודעים הרבה יותר טוב .צריך לתת להם לזרום,
אבל לספק להם את הכלים ואת המסגרת לעשות מחקר טוב .אשר לניבוי מגמות חדשות ,כל מי
שגומר דוקטורט יודע לא פחות טוב ממני לאן הרוח נושבת".
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פרסי בלווטניק:
הכרה בהבטחה
לתגליות מדעיות
ועידוד חדשנות
מחקרית
מאת אסף אוני
פרסי בלווטניק למדענים צעירים ,המוענקים מאז שנת  2007מטעם קרן
משפחת בלווטניק בארצות הברית ,הוענקו השנה לראשונה בישראל ,עם
ציון עשור לייסודם ובמסגרת שיתוף פעולה של האקדמיה למדעים של
ניו יורק עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
הפרסים הוענקו ,בחודש פברואר ,לשלושה חברי סגל צעירים מצטיינים באוניברסיטאות
ישראליות בשלושה תחומים :מדעי החיים ,מדעי הפיזיקה וההנדסה וכימיה  -לציון הישגים
יוצאי דופן ולעידוד מצוינות ,מקוריות וחדשנות.
הפרסים חולקים כבוד למדענים צעירים מצטיינים באמצעות ציון הישגיהם יוצאי הדופן,
הכרה בהבטחה הגלומה בהם לתגליות מדעיות בעתיד ועידוד חדשנותם המחקרית .סכום
כל אחד מהפרסים הוא  100,000דולר במענק בלתי מוגבל  -מהסכומים הגדולים ביותר
המוענקים כפרסים לחוקרים בתחילת דרכם ,והם מוענקים למדענים ולמהנדסים מצטיינים
עד גיל .42
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בשורת היושבים ,מימין :נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו גב' נחמה ריבלין
בשורת העומדים ,מימין :פרופ' עודד רכבי ,מר לן בלווטניק ,פרופ' ענת לוין ,פרופ'ֿמשנה צ'רלס דיזנדרוק ונשיא ומנכ"ל האקדמיה
למדעים של ניו יורק מר אליס רובינשטיין .צילום :מארק ניימן  /לע"מ

כל אוניברסיטה בישראל רשאית להגיש מועמדים מחברי הסגל שלה בכל אחד מתחומי הפרס.
ועדת הפרס ,המורכבת מחוקרים ידועי שם ,בוחנת את המלצות המוסדות ובוחרת את הזוכים
בפרסים .עם חברי ועדת הפרס נמנים פרופ' נילי כהן ,נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ,וכן יושבי ראש הוועדה פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל וחבר האקדמיה ,ומר
אליס רובינשטיין ,נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק .חבר האקדמיה פרופ' ידין
דודאי מרכז את הקשר עם האקדמיה של ניו יורק .בוועדות המקצועיות שבחרו את המועמדים
בכל אחד משלושת התחומים נכללו מדענים מובילים מישראל ומהקהילה המדעית הבין–
לאומית .יושבי ראש חבר השופטים היו חברי האקדמיה פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' עדי קמחי
ופרופ' מוטי שגב .הזוכים במחזור הראשון בישראל של פרסי בלווטניק הם פרופ'–משנה צ'רלס
דיזנדרוק ,פרופ' ענת לוין ופרופ' עודד רכבי.
הזוכים הישראלים מצטרפים לקהילת חתני פרסי בלווטניק למדענים צעירים בארצות הברית
ובבריטניה ,המונה כיום יותר מ– 185זוכים .הם משתתפים בסימפוזיון המדע השנתי של
בלווטניק בניו יורק ,המתקיים מדי קיץ ,ובאים אליו חוקרים להחליף רעיונות חדשים ולבנות
שיתופי פעולה חוצי–דיסציפלינות.
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פרופ'–משנה צ'רלס דיזנדרוק
הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

את ההשראה לייצר פולימרים עמידים יותר מבעבר לכוחות מכניים ולשחיקה על בסיס הדרך שבה
מקופלים חלבונים קיבל פרופ'–משנה צ'רלס דיזנדרוק מהטבע .הוא אינו זוכר בדיוק מתי עלה
הרעיון ,אבל הוא כנראה נבט כבר כששירת כקצין חומרים בחיל הים ונאלץ להתמודד עם שמנים,
דלקים ופולימרים המוספים אליהם כדי לשמור על המנוע ,צמח במהלך הדוקטורט בכימיה והבשיל
אחרי הבתר–דוקטורט ,שאותו בחר לעשות בתחום חדשני  -הקשר בין מכניקה לכימיה.
"הרעיון התבשל אצלי במשך זמן רב ,אבל בא לידי ביטוי רק
בהצעת המחקר שהגשתי כשבאתי לישראל כמועמד למשרה
אקדמית אחרי הבתר–דוקטורט" ,מספר פרופ'–משנה דיזנדרוק.
"בבסיסו הוא די פשוט  -במקום שנייצר פולימרים בשיטה
הקיימת ,נייצר פולימרים שיהיו דומים יותר לחלבונים ,כלומר
מקופלים במבנה שלישוני .הרעיון היה להזיז את הכוח מהמקום
שגורם למולקולה להישבר .ואכן ,בשיטה הזו הראינו שאפשר
לייצר מולקולות פולימרים שכמעט אינן נשברות".

"משמעות הזכייה היא בעיקר
איתות שאני נמצא בכיוון הנכון"

על פריצת דרך זו ,ועל המחקר החדשני שלו בתחום ,קיבל פרופ'–
משנה דיזנדרוק את פרס בלווטניק בתחילת השנה" .תחום המחקר
שלי הוא הקשר בין המכניקה לכימיה" ,מסביר פרופ'–משנה
דיזנדרוק" ,זאת אומרת איך לעשות כימיה באמצעות אנרגייה
מכנית ,בכוח ,ואיך לשלוט בתכונות מכניות באמצעות הכימיה .זה
מעניין ורלוונטי לזמננו משום שרוב החומרים שאנחנו משתמשים
בהם נמצאים בסטרס מכני .עם הזמן הם מאבדים את התכונות
שלהם ,עד שהם נשברים.

"בעצם" ,אומר פרופ'–משנה דיזנדרוק" ,במחקר שלנו אנחנו יכולים לקחת את האנרגייה
המכנית ,ובמקום להשתמש בה כדי לשבור חומר ,להשתמש בה למשהו מועיל .זה יכול להיות
איתות ויזואלי בשבילנו שהחומר עומד להישבר ,או אפילו ניצול של האנרגייה המכנית כדי
לחזק את החומר.
"אנחנו מסתכלים על המולקולות בתוך החומר" ,מסביר פרופ'–משנה דיזנדרוק" ,אז אנחנו
יודעים איך הסטרס מתבטא בהן .אפשר למשל להוסיף לפלסטיק מולקולה שבמאמץ מכני
פולטת אור אז אנחנו נדע כי חומר שנמצא בסטרס רגיל הוא שקוף ,ואם הוא נשבר או בדרך
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לשם  -הוא ייצבע באדום .אשר לאפשרות ל'ריפוי עצמי' של חומרים  -היות שאנחנו יודעים
איך הכוח משפיע על המולקולות ,אנחנו יכולים לשים מולקולה שכאשר היא בסטרס מכני,
היא עוברת שינוי כימי ומתחילה לייצר קשרים כימיים חדשים .אז ,במקום לאבד קשרים
אנחנו יכולים לייצר קשרים.
"כל המנגנונים הללו קיימים בטבע" ,אומר פרופ'–משנה דיזנדרוק" .אנחנו נחתכים ולעור שלנו
יש מערכת שמתקנת את עצמה .השיטה שלנו עובדת באותה צורה ,אבל במערכת פשוטה
הרבה יותר ,מכיוון שאין מדובר באורגניזם חי אלא בחומר סינתטי פשוט".

פיזור מאמץ בפלסטיק העשוי ממולקולות מקופלות בעת בדיקה מכנית .האיור באדיבות אור גלנט.

אשר ליישומים אפליקטיביים ,בזמן הקצר יחסית מאז הגילוי כבר נרשמה התקדמות בכיוון
מבטיח  -שמנים למנועים" .אנחנו אמורים להחליף את השמן במנוע בכלי הרכב שלנו כל 15
אלף קילומטר ,משום שבתוך השמן יש פולימר שנשבר אחרי זמן מה בגלל השחיקה שנובעת
מהכוח שפועל במנוע .מה שאנחנו הראינו הוא שבשימוש באותם פולימרים אבל בצורת
קיפול אחרת ,דומה לחלבונים ,הזמן עד לשבירה מתארך מאוד .בניסיון הראשון שלנו ,בלי
אופטימיזציה ,היה צריך להחליף את השמן אחרי  75אלף קילומטר .להערכתי ,אם נעשה את
כל האופטימיזציה הדרושה ,יהיה אפשר בעתיד לקנות רכב שיש בו שמן  -ולא להחליף אותו
אי פעם"" .פיתוח זה" ,מספר פרופ'–משנה דיזנדרוק" ,מיתרגם לחיסכון של  300מיליון ליטר
שמן בשנה ברחבי העולם.
"בנוסף" ,אומר פרופ'–משנה דיזנדרוק" ,הבנו גם שהמדע יכול ללכת בכיוון ההפוך .הפולימרים
המקופלים כחלבונים יכולים לשמש מודלים פשוטים להבנת הדרך שבה חלבונים מתנהגים
בסטרס מכני בגוף האנושי".
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אשר לזכייה בפרס בלווטניק פרופ'–משנה דיזנדרוק אומר כי "משמעות הזכייה היא בעיקר איתות
שאני נמצא בכיוון הנכון .הבחירה נעשית בוועדה מכובדת מאוד של אנשים מובילים בישראל
בתחום הכימיה .זה מראה לי שמאמינים בי ובמה שאני עושה ,ושצריך להמשיך בכיוון הזה".
פרס בלווטניק ניתן בין השאר על פריצת דרך ועל שבירת דוגמות מדעיות ופתיחת תחומים
חדשים במדע .כשהוא נשאל אם יש דרך לשמור על רעננות מחשבתית באקדמיה ,אומר פרופ'–
משנה דיזנדרוק כי לדעתו" ,אחד הדברים החשובים ביותר הוא סמינרים וקריאה .חשוב מאוד
לשמוע סמינרים מתחומים רחוקים .משם יגיעו רעיונות שמעולם לא חשבת עליהם"" .אני
עצמי" ,הוא מספר" ,הולך לסמינרים בהנדסת מכונות ,בחומרים ובהנדסה כימית; איני נשאר
רק בתחום המוכר לי .אפילו באווירונאוטיקה כבר הייתי בסמינר".
עוד הוא מספר" :אני אוהב מאוד לקרוא מדע בדיוני .אני משתדל לקרוא לפחות כ– 15ספרי מדע
בדיוני בשנה ,גם בשביל ההנאה וגם כהשראה .הייתי רוצה שיהיה לי זמן ליותר ,אבל כרגע אין".

פרופ' ענת לוין
הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' ענת לוין מפתחת דרכים חדשות לגמרי לצילום .שיטות
הצילום ועיבוד התמונה שהיא מפתחת חופשיות מהמגבלות
שנובעות מהדרך שבה התפתח התחום לאורך ההיסטוריה
ומתאימות הרבה יותר לעידן הדיגיטלי ,שבו צילום הוא מידע
שיכול לשמש צרכים שונים  -מראייה ממוחשבת דרך זיהוי תנועה
וכלי רכב ועד לאבחון רפואי.

"אם המטרה היא לא לקבל
תמונה לאלבום אלא תמונה
שתוכל לעבד אותה ,מדובר
בתהליך שונה לגמרי"
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"תהליך הצילום התפתח מהצורך לשים תמונה באלבום" ,היא
אומרת" .בהתחלה מצלמה לכדה תמונה על פילם ,את הפילם
היינו מפתחים לתמונה ואותה שמים באלבום תמונות או
מפרסמים בעיתון .אחר כך אמרו 'בואו נסרוק את הפילם',
ואז יהיה אפשר לעבד את התמונה  -לחדד אותה ,לתקן את
התאורה .התהליך התקדם עוד קצת ,והפך כולו לדיגיטלי.
התמונה צולמה באופן ממוחשב ,והיה אפשר לבצע עיבוד
מתקדם ומהיר יותר.
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"בשלב הזה עלינו לשאול את עצמנו :האם אנחנו עדיין צריכים לצלם כמו שצילמנו בעבר?
בעבר הייתה לנו עדשה שהמטרה שלה הייתה ליצור תמונה שהיא חדה ויפה .עכשיו המטרה
שלנו היא לעבד את התמונה ,ואלה הם שני דברים שונים .אם המטרה היא לא לקבל תמונה
לאלבום אלא לקבל תמונה שתוכל לעבד אותה שתתאים למטרותיך ,מדובר בתהליך שונה
לגמרי".
פרופ' לוין זכתה בתחילת השנה בפרס בלווטניק למדענים צעירים על המחקר שלה בתחום
הצילום הממוחשב ועל האלגוריתמים שפיתחה שמאפשרים להתקדם בדיוק בכיוון זה  -שינוי
והגדרה מחדש של מושג הצילום כדי שיתאים לצרכים העכשוויים.
"אם המטרה שלך היא לא להדביק את התמונה באלבום" ,מוסיפה פרופ' לוין" ,אלא לחפש
פרצוף בתמונה או לחפש מכונית ולעקוב אחרי לוחית רישוי ,אולי אפשר שהצמצם של
המצלמה כבר יבצע קונבולוציה (תהליך חישובי) עם תבנית של פרצוף אנושי או של כלי רכב,
ואז הוא כבר עושה לך חצי מהעבודה".
תחום אחד שבו כבר התקדמה פרופ' לוין הוא בעיית הטשטוש בתמונות" .טשטוש הוא בעיה
מוכרת ּוו ָתיקה בתחום הצילום ,והיא מתרחשת בגלל המרחק מהאובייקט ,או משום שהוא זז.
יש הרבה אלגוריתמים בתחום עיבוד התמונה שמנסים להפחית טשטוש .עבדו על זה הרבה
שנים ,והתחום התפתח ,אבל זו עדיין בעיה קשה מאוד.
"מה שאנחנו פיתחנו הייתה דרך מיוחדת להזיז את המצלמה בתוך כדי צילום .למעשה
'קלקלנו' את הצילום בכוונה .קיבלנו תמונות מטושטשות גם באזורים שבהם היו אובייקטים
בתנועה וגם באזורים סטטיים .אבל קלקלנו את התמונה בצורה שיהיה לנו הרבה יותר קל
להפוך אותה  -באמצעות עיבוד תמונה ממוחשב  -לחדה.
"אם בעבר הייתה המטרה לצלם תמונה חדה או לתקן אותה באמצעות עיבוד תמונה
כדי שתהיה חדה ,עכשיו אנחנו אומרים' :לא ,המטרה שלנו היא לא לצלם תמונה חדה
אלא לקבל תמונה טובה אחרי תהליך חישובי שהופך את הטשטוש; נצלם בצורה
שיופיע טשטוש ,אבל כזה שיהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד איתו' .מה שאני מנסה
לעשות הוא לתכנן את המצלמות ואת תהליך עיבוד התמונה יחד כדי לפשט בעיות
שנחשבו למסובכות.
"בשנים האחרונות אני מתמודדת גם עם בעיה של פיזור" ,מוסיפה פרופ' לוין" .נניח שאתה
מסתכל על כוס חלב ובוחן את הצורה שבה לייזר שמאיר עליה מצד אחד נראה בצד השני .אם
הכוס הייתה ריקה ,היינו רואים כמובן את אותה הנקודה .אבל היות שהכוס מלאה בחומר,
במקרה הזה חלב ,הנקודה מתפזרת .תהליך הפיזור מעניין משום שגם הוא יוצר סוג של
טשטוש ,אבל מורכב יותר מטשטוש שנובע ממרחק או מתזוזה.
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חומרים שונים לבדיקת פיזור .האיור באדיבות פרופ' ענת לוין.

"הטשטוש שאנחנו מקבלים במקרה הזה תלוי בהרבה פרמטרים של החומר :אם יאירו חלב
מלא וחלב דל שומן ,כל אחד מהם יקבל מראה אחר .השאלה ,למשל ,היא אם באמצעות מדידת
הטשטוש אפשר להגיד כמה אחוזי שומן יש בחלב ,ועד כמה הוא טרי .אפשר ללמוד הרבה על
החומר מהצורה שבה הלייזר עובר אותו  -צפיפות ,הרכב ועוד .מה שפיתחנו הם אלגוריתמים
היודעים לעשות זאת ביעילות ובדיוק רבים מבעבר.
"מבחינה מעשית זה מעניין במגוון רחב של תחומים .למשל במעבדה ,אם יש תרכובת שצריך
להכין במדויק ,ואין יודעים בדיוק מה רמת החומרים בתמיסה ,אפשר להשתמש בפיזור
שמתקבל במעבר דרכה כדי לדעת אם ההרכב נכון .גם בגוף האדם יש פיזור  -אם רוצים לדעת
מה יש ברקמות באמצעות בדיקות הדמיה .זה מעניין אפילו מחפשי נפט :הם רוצים לדעת את
מבנה השכבות כדי לדעת איפה לקדוח .הם קודחים מעט ,מבצעים פיצוץ ומודדים את ההדים
באזור מסביב .למעשה ,הם מודדים פיזור .בעיה נוספת היא של עננים  -אם רוצים לדעת מה
הצפיפות של עננים או למדוד זיהום אוויר ,דרך פשוטה היא להסתכל על השמש דרכם ולבחון
את הפיזור שמתקבל מהאור שעובר דרכם".
ועדת פרס בלווטניק ציינה כי למחקרה של פרופ' לוין "פוטנציאל לתרום בתחומי המדע,
המחשבים והבידור ,כמו גם למחקר אקדמי המשתמש במערכות הדמיה" .כשהיא נשאלת כיצד
פיתחה את השיטות החדשות ,אומרת פרופ' לוין" :אני משתמשת במודלים פיזיקליים נכונים
יותר וגם בשיטות אלגוריתמיות יעילות יותר מבעבר .בסופו של דבר ,מדובר בתהליך שבו
הצילום מתפתח כדי להתאים לשימושים העכשוויים שבו".
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פרופ' עודד רכבי
המחלקה לנוירוביולוגיה ,הפקולטה למדעי החיים
ובית הספר סגול למדעי המוח ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ עודד רכבי ,העומד כיום בראש מעבדה באוניברסיטת תל אביב החוקרת את החוקים של
הורשת רנ"א ,זוכר את הרגע שבו גילה נדבך חדש בגנטיקה .זה היה במהלך הבתר–דוקטורט
שלו באוניברסיטת קולומבייה שבניו יורק .הוא תכנן ניסוי שבדק כיצד הדורות העתידיים של
התולעת שאותה חקר מגיבים להדבקה בווירוס .אחת האקסיומות הגדולות של הביולוגיה
היא כי מה שקורה במהלך חייו של האורגניזם אינו משנה את הדנ"א שלו .בין שההורים
נדבקו בווירוס ובין שלא ,ההשפעה אינה אמורה לחלחל מטה לצאצאיהם.
אבל מתחת למיקרוסקופ של פרופ׳ רכבי התרחש משהו
אחר" .התולעת הונדסה כך שנוכחות הווירוס תגרום לביטוי
של חלבון זורח" ,הוא סיפר" .לפי ההנחות בנושא ההורשה
באמצעות דנ"א ,כל הדורות הבאים של התולעת שחקרנו היו
אמורים להיות פגיעים באותה המידה להדבקה בווירוס -
כלומר לזרוח ,אבל כשהסתכלתי במיקרוסקופ באותה שבת
בבוקר" ,הוא מספר" ,כל התולעים היו שחורות".
מה שפרופ׳ רכבי גילה הוא למעשה מנגנון הורשה חדש,
שונה ממה שהיה ידוע עד כה ,שמערב מולקולות רנ"א קטנות
המועברות מדור לדור ,הנוסף על ההורשה הידועה באמצעות
מולקולות הדנ"א.

"אם מנסים לסתור דוגמות
בסיסיות ,אפשר לגלות דברים
חשובים"

"את חוקי ההורשה הקלאסיים אנחנו מכירים מאז הניסויים
של מנדל באפונים ,לפני  150שנה" ,אומר פרופ׳ רכבי.
"בעשורים האחרונים אחד המודלים הטובים ביותר לחקירת
הורשה גנטית באורגניזמים חיים הוא תולעת קטנה ,שנקראת
 .Caenorhabditis elegansבעזרת התולעת הזו הצלחנו
להראות שנוסף על הורשה באמצעות שינויים בדנ"א ,יש הורשה גם דרך שינויים במולקולות
רנ"א קטנות ,שמורשות מדור לדור במקביל לכרומוזומים .הצלחנו להראות גם שחוקי ההורשה
של מולקולות הרנ"א הקטנות הללו שונים לחלוטין מחוקי ההורשה שאנחנו מכירים מהדנ"א.
"הורשה של דנ"א אינה מושפעת מהתגובות של אורגניזם לסביבה .החוק השני של הביולוגיה,
שנקרא גם מחסום וייסמן ,קובע כי השינויים שקורים בתאי הגוף אינם יכולים לעבור
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אל תאי המין .אם אתה או את מתאמנים בחדר כושר ,למשל ,השרירים אולי מתפתחים ,אבל
זה לא ישפיע על המטען התורשתי שמועבר בזרע או בביצית ,ולכן לא יעבור לדור הבא.
"מה שאנחנו גילינו הוא שבניגוד לכך ,מולקולות הרנ"א הקטנות ,שנוצרות בין השאר בשל
עקה ,למשל הרעבה או הדבקה בווירוס ,יכולות לעבור מתאי הגוף לתאי המין ולהיות
מורשות לדורות הבאים .הרנ"א משפיע על אילו גנים יתבטאו בדורות הבאים .כך הורים
יכולים 'להכין' את הצאצאים שלהם  -אפילו כמה דורות קדימה  -להתמודד עם עקות
שהם עצמם חוו".
כאמור ,ההוכחה הראשונה לקיומה של הורשה מסוג זה התגלתה לפרופ׳ רכבי כשבחן את
השפעת הדבקה בווירוס על דורות שלמים של תולעים" .תולעים הן עמידות לווירוסים
במידה מדהימה .כמעט שאין וירוס שהן נדבקות בו .כשמדביקים אותן בווירוס במעבדה,
התולעים מייצרות רנ"א קטנים שיודעים למצוא את הגנום של הווירוס ולהשמיד אותו.
מה שהראינו הוא שהרנ"א האלה עוברים מדור לדור ויוצרים מעין חיסון מורש ,שגורם
לצאצאים בדורות הבאים להיות מוגנים" .את פעולת המנגנון הזה ראה פרופ׳ רכבי מתחת
למיקרוסקופ  -צאצאי התולעים שהודבקו הכילו את אותן מולקולות רנ"א קטנות שהשמידו

500 µm

תולעים שמבטאות שני חלבונים פלוראסנטים ,אדום וירוק .האיור באדיבות פרופ' עודד רכבי.

70

איגרת כסלו תשע"ט

פרסי בלווטניק :הכרה בהבטחה לתגליות מדעיות ועידוד חדשנות מחקרית

את הווירוס ומנעו את ההדבקה ואת ביטוי החלבון הזורח" .הייתי די מרוצה מהתוצאה
המפתיעה" ,הוא נזכר" .אמרתי לעצמי שהבתר–דוקטורט שלי מובטח" .אך זו הייתה רק
התגלית הראשונה" .התגלית השנייה באותו מחקר הייתה שהראינו במעבדה בתל אביב
כי גם כאשר מרעיבים תולעים ,נוצרות מולקולות רנ"א שעוברות לצאצאים ומשפיעות על
הפיזיולוגיה של הדורות הבאים".
פרופ׳ רכבי מספר כי בעקבות הגילויים הללו קבוצת המחקר שלו עסוקה כיום באפיון חוקי
ההורשה של מולקולות הרנ"א" .דבר אחד שגילינו עד כה הוא שהרנ"א הקטנים שמורשים
עשויים לעבור אמפליפיקציה (הגברה) בתאי המין של כל דור .גילינו שבתהליך ההורשה
מעורבים גנים המתפקדים כמעין מכונת אמפליפיקציה שמבטיחה את קיומם בדורות הבאים,
אבל גם שהתמורה המורשת הזו של הרנ"א הקטנים תחומה בזמן.
"זו הייתה חידה גדולה שאיש לא הבין .אבל הראינו שיש מערכת שלמה של גנים שמקודדים
לחלבונים ,שמרכיבים בעצם 'שעון עצר' בין–דורי ,שקוצב את התגובה ודואג שהיא תימשך רק
בין שלושה לחמישה דורות .כיום אנחנו מאפיינים את הגנים שמתפקדים בשעון".
אשר ליישומים אפשריים אומר פרופ׳ רכבי כי "כרגע אנחנו ברמה של מדע בסיסי .אבל אם
הממצאים יהיו תקפים גם לבני אדם ,האפליקציה הראשונה שאפשר לחשוב עליה היא אבחון
גנטי .כיום מסתכלים רק על גנים (על הדנ״א) כדי לראות אם יש התאמה .אנחנו בעצם מראים
שיש מנגנון נוסף ,וזה אומר שיצטרכו להסתכל גם על תכולת הרנ"א הקטנים .נוסף על זה,
ממש בעתיד ,אם נדע שהורשה של רנ"א מסוימים מגינה מאיזושהי מחלה ,אולי נוכל לעשות
מניפולציה בעניין הרמה שלו באורגניזם".
אשר לקבלת פרס בלווטניק ,שסכומו הוא כאמור  100אלף דולר לכל אחד משלושת החוקרים
שקיבלו אותו ,אומר פרופ' רכבי" :זה היה כבוד רציני .רוב הכספים הגדולים ניתנים לחוקרים
בשלבים מאוחרים של המחקר שלהם .פרסי בלווטניק מנסים לאתר מחקרים חשובים
ומעניינים בשלב מוקדם .זה נותן מוטיבציה רבה למדענים צעירים .טוב לתת פרסים לצעירים".
כשהוא נשאל אם אפשר לשאוב השראה מהדרך שבה גילה תחום ,אומר פרופ׳ רכבי:
"השיטה שלי היא לרוב לחשוב שאם יש איזושהי דוגמה ,כדאי לנסות לסתור אותה .במקרה
הזה היו שתי דוגמות  -האחת הייתה שהורשת תכונות נרכשות היא בלתי אפשרית,
ושמחסום וייסמן הוא בלתי עביר; השנייה הייתה ששינויים ברנ"א אינם יכולים לעבור
לדור הבא .אני חושב שאם מנסים לסתור דוגמות בסיסיות כל כך בגנטיקה ,אפשר בסופו
■
של דבר לגלות דברים חשובים".
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The Onomasticon of Iudaea • Palaestina and Arabia
in the Greek and Latin Sources
Volume II, Parts 1–2
by Leah Di Segni and Yoram Tsafrir, with Judith Green
מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל מרכז את כל המובאות ביוונית ובלטינית המזכירות שמות גאוגרפיים
ואתניים בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה מאמצע המאה הרביעית לפני הספירה (ערב כיבוש הארץ
בידי אלכסנדר הגדול) עד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לספירה .את המפעל יזם בשנות
השישים של המאה העשרים פרופ' מיכאל אבי–יונה ז"ל ,ופרופ' יורם צפריר ז"ל עמד בראשו משנות
השבעים ועד למותו בכסלו תשע"ו (נובמבר .)2015
המובאות לוקטו מכל המקורות הידועים ביוונית ובלטינית  -יותר מ– 1,300טקסטים שנכתבו או נערכו
על ידי למעלה מ– 750כותבים ועורכים ,ובהם חיבורים גדולים ,מכתבים ,דרשות ,רשימות מנהליות
וכנסייתיות ,כתובות ומטבעות  -וכן ממקורות בלשונות המזרח ,בעיקר סורית ,אם אלה תורגמו מן היוונית.
שמות המקומות מסודרים בערכים על פי סדר האל"ף–בי"ת ,ובכל ערך הקטעים מובאים בלשון המקור
ובתרגום לאנגלית בלוויית הערות טקסטואליות חיוניות ,דיון גאוגרפי–היסטורי ובמקומות רבים גם דיון
ארכאולוגי ,וכן ביבליוגרפיה מחקרית רלוונטית .בכל מקום שהדבר אפשרי מצוינים זיהוי האתר ותיאורו
בהסתמך על מחקר עדכני.
הכרך הראשון יצא לאור בשנת  ,2015ובו טקסטים מרכזיים ארוכים שמוזכרים בהם שמות רבים ולפיכך
הם מצוטטים בערכים שונים ,וכן רשימה מוערת של המקורות הראשוניים ,רשימת קיצורים כללית,
רשימה של כל המקומות שייכללו בסדרה ,מבוא ומפתחות.
בשנה האחרונה יצא לאור הכרך השני ,בשני חלקים .הכרך מכיל את הערכים המתחילים באות  ,Aובכללם
הערך  Arabiaהגדול.
כרך  456 .2015 - Iעמודים  2 +מפות 18 x 27 .ס"מ .כריכת בד.
כרך  1,430 .2017 - IIעמודים בשני החלקים 18 x 27 .ס"מ .כריכת בד.
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בארצות שומר ואכד :מחקרים חדשים
יום עיון לכבוד יעקב קליין בהגיעו לגבורות
בעריכת מרדכי כוגן
תוכן העניינים
אורי גבאי
על תופים ועל אלים מתים :מוזיקה ,פולחן ומיתוס במסופוטמיה הקדומה
גרשון גליל
פלשתין/פ ִתנַ וממלכת דוד ושלמה לאור ממצאים אפיגרפיים וארכאולוגיים חדשים
ַּ
ממלכת
חיים כהן ז"ל
ַּב ְל ָׁשןַ ,מ ּכ ֶֹלתָ ,ערֹובֶ ,ע ֶרׂשֵּ ,ת ֵבל :חמישה 'רעים לא נאמנים' נוספים לאור האכדית
יורם כהן
נלל ונַ מזִ ַת ַר' :גלגולה של יצירת חכמה מסופוטמית
'א ִ
ֵ
נילי סמט
הזיקה בין עלילת גלגמש למגילת קהלת :מבט חדש
ולטר זלברגר
רפ ּך' בתקופת השושלות הקדומות ובתקופה הבבלית
עדכונים בחכמה הקדמונית :החיבור 'הוראות ֻש ּ ַ
העתיקה (באנגלית)
נתן וסרמן
רסה TIM 9, 41 :והקשרו ההיסטורי (באנגלית)
המנון נשכח לכבודו של גונגונום ,מלך ַל ְ ַ
תשע"ח 150 .2018/עמודים 15 x 24 .ס"מ .כריכת בד.

ברכות לאברהם

יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות
בעריכת יוסף קפלן
תוכן העניינים
יונתן גרוסמן
יחסה של מגילת אסתר אל הגלות
שמחה עמנואל
ספר 'בשר על גבי גחלים' ותרומתו לחקר עולמם של חכמי אשכנז הראשונים
אברהם (רמי) ריינר
בין צרפת לאשכנז בתקופת בעלי התוספות :ר' חיים כהן כמקרה מבחן
חננאל מאק
חכמי ישראל נפגשים בפרובנס במאה השתים–עשרה
ישראל יעקב יובל
סמכות האב ועריצות הכתב :בין אדיפאליות לאוראליות
אלישבע באומגרטן
חקר חיי היום–יום של נשים יהודיות בימי הביניים
תשע"ט 128 .2018/עמודים 15 x 24 .ס"מ .כריכת בד.
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Comparative Studies in the Humanities
ed. Guy G. Stroumsa
 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין50 קובץ מאמרים בעקבות ערב העיון שהיה באקדמיה לציון
. במשותף עם קרן אלכסנדר פון הומבולט,ישראל לגרמניה
תוכן העניינים
Guy G. Stroumsa
Introduction: In Search of a New Paradigm
Ruth HaCohen
Intercontextual Musical Currents and Performative Traditions in Twentieth-Century Palestine/
Israel and Germany
Shlomith Rimmon-Kenan
Compared to What? The Case of Literature
Cedric Cohen Skalli
The Motif of Anticipation and the First World War: Cohen, Benjamin, and Rosenzweig
Youval Rotman
Comparing Slavery: History and Anthropology
Hans van Ess
On the Value of Comparing Ancient China with Ancient European and Near Eastern Civilizations
Ori Sela
Challenging the Orientation of the Comparison: China–India Comparative History
Sarah Stroumsa
Comparison as a Multifocal Approach: The Case of Arabic Philosophical Thought
Jörg Rüpke
Comparative Religion – Past and Present
Christoph Markschies
Globalized History of Religions in Late Antiquity? The Problem of Comparative Studies and
the Example of Manichaeism
Nili Cohen
German Law in Israeli Courts
Marc-Philippe Weller
Jewish Cultural Identity before German Courts: Challenges to Comparatism
Chris Thomale
Comparative Comparativism: A Lawyer’s Epilogue
. כריכת בד. ס"מ15 x 24 . עמודים248 .2018
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Equality – A Fable
Understanding the Recent American Election
by Guido Calabresi
)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 4 (2017. 8 pp.
The Martin Buber Memorial Lectures

מי נושא בנטל השגת השוויון ,כאשר היא מחייבת פעולות של השלטון לתועלת קבוצות מקופחות?
לעיתים קרובות מדי האליטות ,המבקשות לקדם יעדים נעלים כאלה ,נותנות לנטל הזה ליפול על
כתפי אחרים במקום לשאת אותו בעצמן .תכופות הדבר מעורר תגובות פופוליסטיות ,לא פעם
אלימֹות כלפי הקבוצות שלטובתן יועדו פעולות השלטון .במאמר שלפנינו מובאות מספר דוגמאות
היסטוריות לכך ,והמחבר טוען שהאליטות מוכרחות להיות ערות לתגובות–נגד פופוליסטיות כאלה.
ובמקום לנטוש את היעדים ,הוא קובע ,חובה עליהן לבלוט בנשיאה במחיר הכרוך בהשגתם.

Arthur James Balfour’s Religious and Intellectual World
by Guy G. Stroumsa
)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 5 (2018. 12 pp.

בצד הקריירה המרשימה של הלורד בלפור כמדינאי שמרני ,הוא היה גם מה שמכונה היום אינטלקטואל
ציבורי .אישיותו המורכבת ותחומי העניין הרחבים שלו התבטאו במגוון כתבים על נושאים מנושאים
שונים ,למשל הפילוסופיה של ההיסטוריה ,ספרות ,מוזיקה ,ציור ועולם הנסתר .אך יותר מכול העסיק
אותו כל חייו המאבק בין דת למדע ,ובכתביו בנושא זה ניסה לגשר בין השניים .את הנצרות תפס בלפור
כמעין דאיזם ,ותמיכתו ברעיון הציוני נעוצה בהומניזם ולאו דווקא בציונות נוצרית.
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)Jewish Emancipation in the Western World (1780–1860
?What Kind of Enlightenment Made It Possible
by Jonathan Israel

)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 6 (2018. 21 pp.
The Martin Buber Memorial Lectures

במאמר זה המחבר מבקש להשיב על השאלות האלה :באיזו מידה ניתן לומר על תנועת הנאורות במערב
שהיא סללה את הדרך לחילוניות משכילית יהודית מסוג חדש ,והאם יש ,או אין ,חילוניות יהודית
נאורה שעשויה להישאר על כנה כמגמה תרבותית מובחנת וכמסורת לאומית במאה העשרים ואחת.
המשיכה העזה במיוחד כלפי דמותו של שפינוזה וכלפי הגותו ְּבמסורת החילוניות היהודית של המאה
התשע–עשרה וראשית המאה העשרים הייתה מושתתת בחלקה על מיתוס רווח שהתברר שאינו בר תוקף.
אולם לרכיבים מסוימים בהשקפתו המאוחרת של שפינוזה היה חלק מוצק ואותנטי יותר ביצירת המסד
ליהודיות חילונית במאות השמונה–עשרה והתשע–עשרה ,והם מאפשרים לנו לטעון  -כנגד ביקורתו של
ההוגה הרמן כהן בכתביו המאוחרים  -שניתן לראות בשפינוזה את אב הטיפוס המערבי של יהודי חילוני
ו"מהפכני" .שפינוזה הנגיד אתיקה אוניברסלית של צדק וחסד ,נחלתה של כת כמעט בלתי נראית ,לסדר
האנושי השורר (העריץ ,הבזבזני והדכאני) .כמו כן הוא האמין שחוג מחתרתי המבוסס לא על דֹוגמה אלא
על טיעון ,שכנוע והדגמה ועל אתיקה חילונית אוניברסליסטית מסוגל לתפקד ביעילות ,ולא רק לעמוד
בפני בורותו ועיוורונו של הרוב חסר הידע אלא אף לחדור אותם ולהביסם .השילוב שיצר שפינוזה של
אתיקה ,רפורמיזם ואקטיביזם אינטלקטואלי מכיל רכיבים של זהות חילונית יהודית אותנטית שיכולים
גם היום להיות בעלי חיוניות ורלוונטיים.

לזכרו של מנחם ברינקר
הרצאות ערב העיון לזכר פרופ' מנחם ברינקר במלאת שנה למותו.
תוכן העניינים
אבישי מרגלית
מנחם :שנה
שלומית רמון–קינן
תרומתו של מנחם ברינקר לסוגיית ייצוג המציאות בספרות
אבנר הולצמן
ִ'לי הּוא ָ -א ַמר ַה ֵּס ֶפר' :מקומו של מנחם ברינקר בחקר הספרות העברית
חיים באר
פני מנחם
תשע"ח 46 .2018/עמודים 14 x 21 .ס"מ .חוברת.
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