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Science sans conscience n’est que ruine 
de l’âme ! La première loi française de 
bioéthique est votée en 1994. Cette 

loi encadre la recherche sur le vivant et ses 
applications. La loi évolue dans un dialogue 
constant entre traditions culturelle et religieuse, 
progrès médical et scientifique. Afin de prendre en 
compte ce dialogue, elle est révisée tous les 5 ans. 
Sa révision en 2009 a donné lieu à de nombreux 
débats en France lors des états généraux de la 
bioéthique. Dans ce contexte, nous avons organisé 
en juin dernier un colloque franco-israélien sur la 
bioéthique à l’Institut Weizmann. Les différentes 
tables rondes ont montré la grande convergence 
de vue dans ce domaine entre la France et Israël 
mais aussi, l’ouverture du judaïsme aux progrès 
scientifiques et médicaux tant que l’objectif est la 
Vie.
Afin de faire découvrir à un large public les 
avancées scientifiques majeures, nous avons 
lancé, en partenariat avec les musées des sciences 
d’Israël et la cinémathèque de Tel-Aviv, le premier 
festival français du film scientifique. Ce festival qui 
a débuté le 24 septembre à l’occasion de la nuit 
des chercheurs se poursuivra jusqu’en mai 2010. 
L’ouverture du festival avec le film HOME de Yann 
Arthus-Bertrand, sous-titré en hébreu, a remporté 
un vif succès ! Vous découvrirez le programme du 
festival dans les pages de Daguesh-Science.
Dans le cadre du Haut Conseil pour la Science et 
la Technologie, nous lancerons dans les prochains 
jours deux appels à projets intitulés : « Science 
de  l’eau   et   gestion   des   ressources   en  
eau »  et  « Complexité en biologie : aspects 
moléculaires des maladies infectieuses ». Durant 
2009 nous avons soutenu un grand nombre de 
colloques binationaux et d’échanges scientifiques. 
L’an prochain nous renforcerons notre action en 
direction d’actions thématiques ciblées. Enfin, 
en partenariat avec le Ministère de la Science, 
la Fondation France-Israël, nous organiserons 
en mars 2010 un colloque qui regroupera des 
lauréats de l’ERC.

Professeur Eric Seboun
Attaché pour la Science et la Technologie

אמר מ הנפש!  ככליון  כמוהו  מצפון  ללא  דע 
בנו־ הראשון  החוק  נחקק  בצרפת  הסופר. 

שא ביואתיקה בשנת 1994. חוק זה משמש 
תוך  מתפתח  החוק  וליישומיו.  החי  לחקר  מסגרת 
לבין  והדת,  התרבות  מסורות  בין  מתמיד  דו-שיח 
קריאה  עובר  החוק  והמדעית.  הרפואית  הקידמה 
דו- בחשבון  לקחת  מנת  על  שנים  חמש  מדי  חוזרת 

ועידת  לרגל   2009 בשנת  החוזרת  קריאתו  זה.  שיח 
בהקשר  בצרפת.  רבים  דיונים  חוללה  הביואתיקה 
רב-שיח  ויצמן  במכון  האחרון  יוני  בחודש  ארגנו  זה 
הדיונים  במהלך  ביואתיקה.  בנושא  צרפתי-ישראלי 
רבה  דעין  תמימות  נשמעה  שם,  שהתנהלו  השונים 
בתחום זה בין צרפת לישראל ונוכחו לגלות את פתי־

והרפואית  המדעית  לקידמה  ישראל  דת  של  חותה 
כשהמטרה היא החיים.

העיק־ המדעיות  הדרך  פריצות  את  להביא  מנת  על 
בשי־ השקנו,  האפשר,  ככל  רחב  צבור  לידיעת  ריות 
סינמטק  ועם  בישראל  למדע  המוזיאונים  עם  תוף 
לסרטי  הראשון  הצרפתי  הפסטיבל  את  תל-אביב, 
ליל  לרגל  בספטמבר  ב-24  שהחל  זה  פסטיבל  מדע. 
החוקרים (ביוזמת האיחוד האירופי) יימשך עד לחו־

דש מאי 2010. פתיחתו של הפסטיבל בסרטו של יאן 
בעברית,  כתוביות  בליווי   ,HOME ארתוס-ברטראן
זכתה להצלחה רבה. את תוכנית הפסטיבל תגלו בין 

 .Science-דפיו של גליון זה של דגש
ולטכנולוגיה,  למדע  העליונה  המועצה  במסגרת 
שכותרת  פרויקטים  עבור  מכרזים  שני  בקרוב  נשיק 
האחד: ”מדעי המים וניהול משאבי המים“ והשני: 
במ־ מולקולאריים  היבטים  בביולוגיה:  ”מורכבות 

במספר  תמכנו  שנת 2009  במהלך  זיהומיות“.  חלות 
בשנה  מדע.  ובחילופי  דו-לאומיים  רבי-שיח  של  רב 
בנושאים  פעולות  לכיוון  הפעילות  את  נגביר  הבאה 
ועם  המדע  משרד  עם  במשותף  לסיכום,  ייעודיים. 
קרן צרפת-ישראל, נארגן בחודש מרס 2010 רב-שיח 
שיקבץ את מי שזכו במענקים מטעם מועצת אירופה 

למחקר, (אי,אר.סי).

פרופסור אריק ֽסּבּון
הנספח למדע וטכנולוגיה

L’édito
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Subvention de L’UE pour des travaux 
de recherche du Technion 
La Myasthénie Gravis (MG) est une maladie auto-immune due à des 
anticorps spécifiques de la jonction neuromusculaire qui produise une 
faiblesse musculaire sévère. Cela se traduit par une fatigue si extrême 
que les patients ne peuvent plus fonctionner. Les mécanismes 
pathogènes sur l’organe effecteur, le thymus, et sur l’organe cible, le 
muscle, ne sont pas encore connus. 
Cette maladie touche en moyenne dans le monde 1 personne sur 
10000, environ 600 en sont atteintes en Israël.
L’UE a attribué 6 million d’euros à un groupe de recherche international 
menant des recherches sur cette maladie. Dirigée par le Professeur 
Sonia Berrih-Aknin de la faculté Rappaport de Médecine au Technion 
et de l’INSERM, l’équipe a pour but de comprendre premièrement 
le mécanisme de restructuration du thymus et deuxièmement, les 
conséquences d’une attaque auto-immune sur la fonction musculaire. 
De plus, Sonia Berrih-Aknin coordonne deux projets financés par la 
communauté Européenne :  ‘Euromyasthénia’ pour l’amélioration de la 
communication et de l’information sur la MG, et ‘Myastaid’ qui a pour 
objectif de perfectionner le traitement en établissant des liens entre 
des chercheurs dans les sciences fondamentales et des neurologues 
cliniciens. 
Le groupe inclut, entre autres, le Professeur Ariel Miller, spécialiste 
de la sclérose en plaques et des maladies neuro-immunologiques 
de la faculté Rappaport et du centre médical Carmel de Haifa; le 
professeur Talma Brenner du centre médical Hadassah de Jérusalem; 
le Professeur Miriam Souroujoun de l’université ouverte à Raanana; 
le professeur Sara Fuchs de l’institut Weizmann; et des chercheurs 
d’Allemagne, Grèce, France, Italie, Norvège et Suisse.

Coopération Technion-Lyon
La Chambre de Commerce France Israël Rhône-Alpes a organisé 
la visite officielle du professeur Apeloig, président du Technion. Le 
mercredi 17 juin 2009 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon s’est tenue 
une conférence sur le thème « Technion : des pépinières d’entreprises 
pour innover et réussir» qui a rassemblé environ 150 participants. Un 
accord de coopération a de plus été signé avec le Professeur Lionel 
Collet, président de l’Université de Lyon I. Il porte sur un échange 
d’étudiants et de Professeurs ainsi que sur la recherche.

Prix d’Excellence Scientifique décerné 
par la fondation France-Israël
C’est au sein de l’Ecole Normale Supérieure qu’a eu lieu le 11 Juin, 
en présence de l’Ancien Premier ministre Edith Cresson, la remise 
du Prix d’Excellence Scientifique de la fondation France-Israël 2009 à 
deux chercheurs : Dr Mickael Bendikov, chercheur israélien de l’Institut 
Weizmann et le professeur Yves Delannoy de l’INPG. La cérémonie a 
été ouverte par le Professeur Ilan Marek du Technion, Président de la 
Commission scientifique de la fondation France-Israël (Israël).

Ne
ws

 Is
ra

el 

של  מחקרים  מממן  האירופי  האיחוד 
הטכניון

מחלה  היא   (Myasthenia gravis (באנגלית:  גראביס  מיאסתניה 
אשר  עצב-שריר,  לחיבור  המיוחדים  מנוגדנים  הנובעת  אוטואימונית 
בעקבותיה מתפתחת חולשת שרירים חמורה. המחלה מתבטאת בעייפות 
המנגנונים  לתפקד.  מסוגלים  אינם  כבר  בה  שהחולים  עד  קיצונית  כה 
הן  התימוס,  בלוטת  היא  המפעיל,  האיבר  במישור  הן  למחלה  הגורמים 

ברמת איבר היעד, השריר, אינם נהירים עדיין.
בעולם המחלה פוגעת בממוצע באדם אחד מתוך 10,000, ובארץ סובלים 
לקבוצת  אירו  מיליון  ששה  העניק  האירופי  האיחוד  איש.  כ-600  ממנה 
של  בראשותה  הצוות  המחלה.  על  מחקרים  העורכת  בינלאומית  חוקרים 
שבטכניון  רפפורט  שם  על  לרפואה  הספר  מבית  ברי-עקנין  סוניה  פרופ‘ 
מנגנון  את  כל  ראשית  להבין  למטרה  לו  שם  הצרפתי,  אינסרם  ומכון 
הארגון מחדש של התימוס ושנית, את ההשלכות של התקף אוטואימוני 

על תפקוד השריר. 
בנוסף לכך מרכזת סוניה ברי-עקנין שני מיזמים במימונה של הקהילייה 
מחלת  לגבי  והמידע  התקשורת  לשיפור  ”אירומיאסתניה“  האירופית: 
המיאסתניה ו“מיאסטאייד“ שנועד לשפר את הטיפול במחלה תוך יצירת 

קשרים בין החוקרים במדעים העיוניים לבין הנירולוגים הקליניים.
מומחה  הוא  מילר,  אריאל  פרופ‘  השאר  בין  משתייכים  קבוצה  לאותה 
ע“ש  לרפואה  הספר  בבית  נירו-אימונולוגיות  ולמחלות  נפוצה  לטרשת 
המרכז  מן  ברנר  תלמה  פרופ‘  שבחיפה,  כרמל  הרפואי  ובמרכז  רפפורט 
הרפואי הדסה בירושלים, פרופ‘ מרים סורוג‘ון מהאוניברסיטה הפתוחה 
מיוון,  מגרמניה,  וחוקרים  ויצמן  ממכון  פוקס  שרה  פרופ‘  שברעננה, 

מצרפת, מאיטליה, מנורווגיה ומשווייץ.

שיתוף פעולה בין הטכניון לליון

לשכת  בהזמנת  רשמי  לביקור  יצא  הטכניון.  נשיא  הוא  אפלויג,  פרופ‘ 
המסחר צרפת-ישראל בחבל רון אלפ. ביום רביעי ה-17 ביוני 2009 התקיים 
בבית  ולהצלחה“  לחדשנות  תעשייתיות  חממות  ”הטכניון:  בנושא  כנס 
לשיתוף  הסכם  איש.  כ-150  בו  השתתפו  ליון.  של  להוראה  הגבוה  הספר 
פעולה נחתם בין פרופ‘ ליונל קולה, הוא נשיא אוניברסיטת ליון א‘ לבין 
לשיתופי  וכן  והמרצים  הסטודנטים  לניידות  נוגע  ההסכם  אפלויג.  פרופ‘ 

פעולה מדעיים.

פרס למצוינות מדעית צרפת-ישראל

ב-11 ביוני בשעה 11:15 התקיים בתוך בית הספר הגבוה להוראה של צרפת 
במעמד ראש הממשלה לשעבר אדית קרסון, טקס הענקת פרס המצוינות 
המדעית של קרן צרפת-ישראל 2009 לשני חוקרים, ד“ר מיכאל בנדיקוב, 
חוקר ישראלי ממכון ויצמן ופרופ‘ איב דלאנואה מהמכון הפוליטכני של 
צרפת- קרן  של  המדעית  המועצה  ראש  יושב  בידי  נפתח  הטקס  גרנובל. 

ישראל (ישראל), פרופ‘ אילן מרק מהטכניון. 

שיתוף פעולה 
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Accord de coopération entre Sophia 
Antipolis, BioNegev et RAD BioMed  
Les deux leaders dans le domaine de l’innovation, Sophia Antipolis en 
France ainsi que RAD BioMed et BioNeguev en Israël, ont annoncé la 
signature d’un accord de coopération sur les sciences du vivant. 
Sophia Antipolis est devenue en 40 ans un lieu d’accueil privilégié pour 
les industries innovantes en France. C’est aujourd’hui en Europe un pôle 
incontournable R&D spécialisé dans les domaines de la technologie 
de l’information, des sciences du vivant, de l’environnement et de la 
chimie fine. La fondation attire des institutions nationales de recherche, 
notamment comme le CNRS, l’INRA et l’INSERM. 
BioNeguev rassemble notamment les compétences de l’Université 
Ben-Gurion, du centre médical de l’Université Soroka et de l’institut 
national de Biotechnologie du Neguev. RAD BioMed accélère le 
développement des entreprises des sciences du vivant. Cet incubateur 
offre une assistance essentielle aux entreprises en fournissant des 
infrastructures, des contacts avec les sources de financement, ou 
encore un développement commercial.  
Grâce à cet accord, d’une part les deux homologues mettront en 
commun leurs compétences et leurs connaissances, et d’autre part, 
Sophia Antipolis importera le modèle Israélien RAD BioMed. 

Coopération

News Israel 

סופיה  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם 
אנטיפוליס, ביונגב וראד-ביומד 

ביונגב  וכן  בצרפת  אנטיפוליס  סופיה  החדשנות,  בתחום  המובילים  שני 
בתחום  פעולה  לשיתוף  הסכם  חתימת  על  הודיעו  בישראל  וראד-ביומד 

מדעי החיים.
עבור  המועדפת  לאכסנייה  שנה  ארבעים  תוך  הפכה  אנטיפוליס  סופיה 
שלא  מוקד  באירופה,  היום  מהווה  היא  בצרפת.  החדשניות  התעשיות 
בתחומי  המתמחה  ולפיתוח  למחקר  הקשור  בכל  ממנו  להתעלם  ניתן 
מושך  המכון  עדינה.  וכימיה  והסביבה  החיים  מדעי  המידע,  טכנולוגיות 
מדעי,  למחקר  הלאומי  המרכז  כגון  למחקר,  לאומיים  מוסדות  אליו 
לבריאות  הצרפתי  והמכון  (אינרא),  חקלאי  למחקר  הלאומי  המכון 

ולמחקר רפואי (אינסרם).
בן- אוניברסיטת  של  המיומנויות  את  השאר  בין  מאגדת  היא  אף  ביונגב 

גוריון, של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ושל המכון הלאומי 
בתחום  היוזמות  פיתוח  את  מאיצה  ראד-ביומד  בנגב.  לביוטכנולוגיה 
מדעי החיים. החממה מעניקה סיוע חיוני למפעלים בכך שהיא מספקת 

להם תשתיות, וקשרים עם מקורות מימון ואף פיתוח מסחרי.
את  לשתף  מחד,  העמיתים  הגופים  שני  יוכלו  זה,  להסכם  תודות 
תייבא  אנטיפוליס  סופיה  ומאידך,  ידיעותיהם  ואת  שלהם  המיומנויות 

את המודל הישראלי של ראד-ביומד.

Prix Nobel de chimie 2009
Le professeur Ada Yonath de l’institut Weizmann a reçu le prix Nobel de 
chimie 2009 pour ses 40 années de recherche dans le domaine de la 
biologie. Elle s’est concentrée sur la structure et le fonctionnement des 
Ribosomes qui jouent en partie un rôle dans la synthétisation des protéines 
et dans la transcription du code génétique.  
Auparavant, Ada Yonath avait reçu les prestigieux Prix Israël en 2002, le Prix 
Wolf en 2007, et la France avait honoré sa contribution majeure au progrès 
scientifique par le Prix l’Oréal-UNESCO en 2008. Elle a participé à plusieurs 
colloques dans le cadre de la collaboration vielle de trente-quatre ans, entre 
l’Institut Pasteur et l’Institut Weizmann.  
A la fin des années 1970, la chercheuse israélienne, a commencé à étudier 
la structure du ribosome par cristallographie aux rayons X. Plus précisément, 
elle a essayé de modéliser la structure du ribosome en bombardant avec 
des rayons X un cristal uniquement composé de ribosomes et en étudiant la 
lumière réfléchie par celui-ci. La première étape de préparation d’un cristal 
de ribosomes bactériens de qualité suffisante pour commencer à effectuer 
le travail de cristallographie a duré 10 ans. C’est finalement en 1990 que 
son équipe et celle de Venkatraman Ramakrishnan ont obtenu une image 
tridimensionnelle de la petite sous-unité d’un ribosome bactérien. Dix ans 
plus tard, Thomas Steitz de l’université Yale a publié la structure exacte de 
la grande sous-unité du ribosome. Depuis lors, ces trois groupes et d’autres 
ont utilisé cette structure pour comprendre comment le ribosome traduit 
l’information génétique en protéine. Ses travaux ont conduit notamment aux 
recherches actuelles sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. 
Depuis la création du prix Nobel en 1901, Yonath est la quatrième femme 
à être récompensée et la première en chimie. Elle est aussi le neuvième 
Israélien à recevoir un prix Nobel.
Elle partage ce prix avec le Britannique Venkatraman Ramakrishnan et 
l’Américain Thomas A. Steitz. 
  

שיתוף פעולה 

פרס נובל לכימיה לשנת 2009 
פרופ‘ עדה יונת ממכון ויצמן היא כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 
על 40 שנות המחקר שלה בתחום הביולוגיה. היא התמקדה במבנה 
ובתפקודו של הריבוזום המשחק תפקיד חלקי בסינתזה של חלבונים 

ובשעתוק הצופן הגנטי. 
עוד קודם לכן זכתה עדה יונת בפרסים יוקרתיים כגון פרס ישראל 
את  הביעה  צרפת  כן,  כמו   ,2007 בשנת  וולף  ופרס   ,2002 בשנת 
לוריאל- פרס  בדמות  המדעי  לקידום  העיקרית  לתרומתה  הוקרתה 

אונסק“ו בשנת 2008. פרופ‘ יונת השתתפה במספר כנסים במסגרת 
שיתוף הפעולה בן שלושים וארבע שנים שבין מכון פסטר לבין מכון 

ויצמן. 
מבנה  את  לחקור  הישראלית  החוקרת  החלה  השבעים  שנות  בסוף 
הריבוזום באמצעות קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן. ליתר דיוק, היא 
רנטגן  קרני  שכוונה  בכך  הריבוזום  מבנה  של  מודל  להמציא  ניסתה 
לעבר גביש המורכב אך ורק מריבוזומים ובניתוח השתקפות האור 
היוצא ממנו. השלב הראשון בהכנת גביש של ריבוזומים בקטריאליים 
עשר  נמשך  הקריסטלוגרפיה  בביצוע  להתחיל  כדי  מספקת  באיכות 
שנים. לבסוף, בשנת 1990 השיגו צוותה וזה של וונקטרמן רמאקרישנן 
תמונה תלת-ממדית של תת-היחידה הקטנה של ריבוזום בקטריאלי. 
עשר שנים מאוחר יותר, תומאס שטייץ מאוניברסיטת ייל פרסם את 
ועד  מאז  הריבוזום.  של  הגדולה  תת-היחידה  של  המדויק  המבנה 
עתה, השתמשו שלושת הצוותים הללו יחד עם אחרים במבנה זה כדי 
מחקריה  לחלבון.  הגנטי  המידע  את  מתרגם  הריבוזום  כיצד  להבין 
אלה הובילו בין השאר למחקרים הנוכחיים הנוגעים בעמידותן של 

בקטריות בפני אנטיביוטיקה. 
מאז הוענק פרס נובל לכימיה לראשונה בשנת 1901, פרופ‘ יונת היא 
זה,  בתחום  הראשונה  והישראלית  בפרס  הזוכה  הרביעית  האישה 

כמו כן היא הישראלי התשיעי המקבל פרס נובל. 
רמאקרישנן  וונקטרמן  הבריטי  עם  בפרס  מתחלקת  יונת  פרופ‘ 

והאמריקאי תומאס א. שטייץ.
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La rhubarbe, experte en auto-
irrigation
 
Le département de biologie de recherche de l’Université d’Haïfa a 
établi le mécanisme d’auto-irrigation de la rhubarbe du désert. Cette 
dernière contient en moyenne une quantité d’eau 16 
fois supérieure à celle d’une quelconque plante de 
cette région.  
Dans le désert du Negev, la moyenne annuelle des 
précipitations est de 75 mm. La plupart des plantes 
de cette région ont une petite surface de feuillage 
pour limiter la perte d’humidité. La rhubarbe a un 
feuillage qui peut atteindre un diamètre total d’un 
mètre. Les Professeurs Simcha Lev-Yadun, Gidi 
Ne’eman et Gadi Katzir ont découvert que la feuille 
étrangement grande de la rhubarbe est recouvert 
d’une fine couche de cire. De plus, la topographie 
de la feuille imite celle des régions montagneuses. 
Ce système de micro-vallées collecte l’eau de pluie 
des feuilles jusqu’au sol qui entoure les racines. Les 
autres plantes se nourrissent de l’eau qui percole le 
sol à leurs alentours.
Les analyses ont amené les scientifiques à penser 
que la sélection naturelle a fait évoluer la plantes 
vers un feuillage constitué de feuilles de grandes 
surfaces qui lui permettent de vivre sous un climat 
aride. La rhubarbe peut collecter une quantité d’eau 
proche de celle des plantes de la méditerranée qui poussent sous une 
précipitation annuelle moyenne de 426mm.      

Technologie du dessalement
Le programme NATO Science pour la paix ainsi que le Middle East 
Desalination Research Center (MEDRC) ont attribué à des chercheurs 
de l’université de Ben Gourion une bourse pour la conception d’une 
nouvelle méthode à haut rendement de la désalinisation par osmose 
inverse1. L’équipe, menée par le Pr. Jack Gilron du Zuckerberg 
de l’Institut de recherche sur l’eau (ZIWR) et par le Pr. Eli Korin 
du département de génie chimique, a développé une méthode 
d’exploitation du processus d’encrassement de la membrane en 
changeant périodiquement les conditions qui l’y amènent. 
Le groupe va établir un module pilote capable de produire 120 m3 
d’eau/j sur les sites de désalinisation israéliens et jordaniens. Cette 
technologie devrait améliorer le rendement environnemental et le coût 
économique de la désalinisation.  
      

1 L’osmose inverse est un système de traitement de l’eau contenant des matières en so-
lution par un système de filtrage très fin qui ne laisse passer que les molécules d’eau.

להשקייה  המומחה  הריבס,  צמח 
עצמית 

מנגנון  את  גילתה  חיפה  אוניברסיטת  של  מחקרית  לביולוגיה  המחלקה 
ההשקיה העצמית של צמח הריבס המדברי. הוא מכיל כמות מים העולה 

פי 16 על זו של כל צמח אחר באזור.
הממטרים  ממוצע  עומד  הנגב  במדבר 
באזור  הצמחים  לרוב  מ“מ.  על 75  השנתי 
אובדן  את  לצמצם  כדי  קטן  עלווה  שטח 
לקוטר  המגיעה  עלווה  יש  לריבס  הלחות. 
לב- שמחה  הפרופסורים  מטר.  של  כולל 

עלהו  כי  גילו  קציר  וגדי  נאמן  גידי  ידון, 
בשכבה  מכוסה  הריבס  של  להפליא  הגדול 
דקה של דונג. בנוסף לכך, הטופוגרפיה של 
הרריים.  אזורים  של  זו  את  מחקה  העלה 
את  מלקטת  זערוריים  עמקים  של  מערכת 
מי הגשם מתוך העלים עד לקרקע הסובבת 
את שורשיו. שאר הצמחים ניזונים אך ורק 
שבסביבתם.  בקרקע  המפעפעים  ממים 
המדענים  את  הוביל  הנתונים  ניתוח 
לצמח  גרמה  הטבעית  שהברירה  למסקנה 
מעלים  המורכבת  עלווה  לכיוון  להתפתח 
לחיות  לו  המאפשרים  רחב  שטח  בעלי 
כמות  ללקט  מסוגל  ריבס  יבש.  באקלים 
מים הקרובה לזו של צמחים ים תיכוניים 

הגדלים תחת כמות ממטרים שנתית ממוצעת 
של 426 מ“מ. 

טכנולוגיית התפלת המים 

התיכון  במזרח  בהתפלה  למחקר  והמרכז  ולשלום  למדע  נאט“ו  תוכנית 
(MEDRC) העניקו לחוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון מלגה כדי שיעצבו 
הצוות  הפוכה1  באוסמוזה  להתפלה  גבוהה  יעילות  בעלת  חדשה  שיטה 
בהנחייתו של ג‘ק גילרון ממכון צוקרברג לחקר המים ובידי פרופ‘ אלי 
לכלוך  צבירת  תהליך  לניצול  שיטה  פיתח  כימית,  להנדסה  מהחוג  קורין 

בקרומית בהחליפם מדי זמן את התנאים הגורמים לכך.
הקבוצה תקים מודול פיילוט שיהיה מסוגל ליצר 120 מטר מעוקב מים 
ליום באתרי ההתפלה הישראלים והירדנים. טכנולוגיה זו עשויה לשפר 

את התשואה הסביבתית והעלות הכלכלית של ההתפלה.

מאוד  דק  סינון  באמצעות  בתמיסה  חומרים  המכילים  מים  לטיהור  שיטה  הינה  הפוכה  אוסמוזה   1

המאפשר את מעברן של מולקולות המים בלבד.

Rhubarbe du désert - ריבס המדבר

סביבה - חקלאות 
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La centrale du kibboutz  -  תחנת הכוח של הקיבוץ

Première tour solaire hybride d’Israël 
Le Kibboutz Samar à coté d’Eilat dans la Arava s’équipe d’une nouvelle 
centrale électrique solaire. Unique en son genre, d’une capacité de 
100 kW électrique et de 170 kW en énergie thermique, elle alimentera 
les 70 foyers (160 personnes au total) du kibboutz. 
La centrale, peut fonctionner soit en mode solaire uniquement, soit 
en mode hybride lorsqu’elle est alimentée avec des biocarburants 
(biogaz, biodiesel, gaz naturel). Le fonctionnement hybride est réservé 
aux jours à faible ensoleillement et à la nuit. La centrale, conçue par la 
compagnie AORA, est constituée d’une tour solaire de 30m de hauteur 
en forme de tulipe et d’une trentaine de miroirs (appelés Héliostats) 
installés sur 2 000 m² au pied de cette tour. Les miroirs suivent le 
mouvement du soleil et concentrent le rayonnement solaire en un point 
unique de conversion situé dans la fleur de la tour. La température y 
atteint les 1000 °C.
La solution Aora offre la possibilité de générer de l’énergie solaire à 
faible coût tout en en utilisant une petite surface. De plus, l’installation 
d’une centrale est rapide. 
Esthétiquement, l’architecte Haim Dotan a expliqué que la forme de la 
tour (ici une tulipe) pourra être adaptée aux différentes demandes.
Le projet a été inauguré devant 250 journalistes, investisseurs et 
invités. La compagnie a signé plusieurs accords, notamment avec 
l’Espagne et l’Australie, pour l’exportation de cette technologie.   

הראשון  ההיברידי  השמש  מגדל 
בישראל 

חשמלית  כוח  בתחנת  הצטייד  אילת  ליד  בערבה  השוכן  סמר  קיבוץ 
מסוגלת  היא  אותה  והאנרגיה  במינה  יחידה  היא  התחנה  סולארית. 
הראשונה  לגבי  וואט  קילו   100 היא  התרמית  הן  החשמלית  הן  להפיק 
האב  בתי  לשבעים  חשמל  תספק  היא  השנייה.  לגבי  וואט  קילו  ו-170 
(160 איש בסך הכל) בקיבוץ. התחנה מסוגלת לפעול  כתחנת שמש בלבד 
דיזל,  ביו  גז,  (ביו  אורגניים  בדלקים  מוזנת  כשהיא  היברידי  באופן  או 
חלשה  השמש  תאורת  בהם  לימים  יישמר  ההיברידי  התפקוד  טבעי).  גז 
שמש  ממגדל  מורכבת   AORA חברת ידי  על  שתוכננה  התחנה  ובלילה. 
בגובה 30 מ‘ ולו צורה של פרח הצבעוני ומכשלושים מראות (הנקראות 
הליוסטאטים) שהותקנו על שטח בן 2000 מ“מ לרגלי אותו מגדל. המראות 
עוקבות אחרי תנועות השמש וממקדות את קרינת השמש בנקודת מפגש 

יחידה המצויה בפרח המגדל. החום שם מגיע לכדי 1000 מעלות.
בזכות הפתרון של AORA ניתן להפיק אנרגיה סולארית בעלות נמוכה 

תוך ניצול שטח קטן.
בנוסף לכך, התקנת תחנה כזו מהירה.

(כאן  המגדל  צורת  אסתטית  מבחינה  כי  הסביר  דותן  חיים  האדריכל 
מדובר בצבעוני) תוכל להסתגל לצרכים השונים.

החברה  ואורחים.  משקיעים  עיתונאים,   250 בנוכחות  נחנך  הפרויקט 
לייצוא  ואוסטרליה,  ספרד  עם  השאר  בין  הסכמים,  מספר  על  חתמה 

הטכנולוגיה שלה.

סביבה - חקלאות 
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Découverte d’un médicament 
antiépileptique
Un médicament antiépileptique sans effet secondaire a été découvert 
par une étudiante en thèse de pharmacologie à l’Université Hébraïque 
de Jérusalem. Les travaux de l’étudiante en Ph.D Neta Pessah ont été 
récompensés par le prestigieux prix « Kaye Innovation ».
L’épilepsie est une des maladies neurologiques les plus répandues, 
elle touche 1% de la population mondiale. Les médicaments actuels 
(comme le Valproic Acid) augmentent les risques d’attaques cardiaques 
ou provoquent des effets secondaires qui sont toxiques pour le foie ou 
encore peuvent être à l’origine de malformations embryonnaires.  
Les recherches de N. Pessah ont permis de concevoir et de synthétiser 
une nouvelle famille de médicaments anticonvulsifs non-toxiques. 
Testé sur des animaux, le traitement va maintenant être essayé à 
l’institut national de la santé aux USA.  
 

Les bactéries peuvent anticiper les 
changements
Selon une recherche effectuée à l’Institut Weizmann, certaines 
bactéries sont capables de se préparer à des changements. Dans un 
article paru le 17 juin dans la revue Nature, le professeur Yitzhak Pilpel, 
le doctorant Amir Mitchell et la docteur Orna Dahan, du département 
de Génétique moléculaire, ainsi que le professeur Martin Kupiec et la 
doctorante Gal Romano de l’université de Tel-Aviv, décrivent leur étude 
de micro-organismes vivant dans des milieux qui changent de manière 
prévisible. Leurs résultats montrent que les réseaux génétiques de ces 
micro-organismes sont programmés de façon à « prévoir » ce qui va 
se passer dans une séquence d’événements, et qu’ils se préparent à 
réagir à l’avance à de nouvelles situations.
Un exemple : les bactéries E. coli, qui circulent normalement dans 
le tube digestif, rencontrent sur leur chemin un certain nombre de 
milieux différents. Ils se sont aperçus par exemple qu’un certain sucre, 
le lactose, est toujours immédiatement suivi par un deuxième, le 
maltose. En étudiant la réponse génétique de ces bactéries au lactose, 
le professeur Pilpel a découvert, avec son groupe du département 
de Génétique moléculaire, que non seulement le réseau génétique 
active les gènes permettant la digestion du lactose, mais encore qu’il 
prépare déjà partiellement les gènes pour l’utilisation du maltose. 
Le professeur Pilpel et son groupe sont d’avis que les réponses 
génétiques conditionnées pourraient devenir un moyen largement 
répandu d’adaptation évolutionnaire permettant la survie de nombreux 
organismes, et qu’elles pourraient même trouver place dans les 
cellules de différents organismes, entre autres dans celles de l’homme. 
Ces résultats pourraient aussi avoir des applications pratiques. 
Des micro-organismes génétiquement modifiés, utilisés dans des 
installations de fermentation pour la production de biocombustibles, 
par exemple, pourraient être plus efficaces si l’on pouvait utiliser leur 
capacité génétique de se préparer à l’avance à la phase suivante du 
processus.

תרופה נגד מחלת הנפילה (אפילפסיה) 

סטודנטית  בידי  התגלתה  לוואי  תופעות  ללא  הנפילה  מחלת  נגד  תרופה 
של  מחקריה  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  ברוקחות  לדוקטורט 
שם  על  היוקרתי  בפרס  אותה  זיכו  פסח  נטע  שלישי  לתואר  הסטודנטית 

קיי לפיתוחים חדשניים. 

פוגעת  היא  ביותר,  הנפוצות  העצבים  ממחלות  אחת  היא  הנפילה  מחלת 
באחוז אחד מן האוכלוסייה בעולם. התרופות הקיימות כיום (כגון חומצה 
ואלפרואית) או שמגבירות את הסיכון בהתקפי לב או שגורמות לתופעות 

לוואי הפוגעות בכבד והן עלולות להוות מקור להיווצרות מומים בעובר.
תודות למחקריה של נ. פסח ניתן לתכנן ולסנתז סדרה חדשה של תרופות 
יעבור  חיים  בעלי  על  שנוסה  הטיפול  רעילות.  בלתי  שיהיו  התקפים  נגד 

עתה ניסוי במכון הלאומי לבריאות בארצות הברית. 

בקטריות מאפשרות חיזוי של שינויים

על סמך מחקר שבוצע במכון ויצמן, ישנן בקטריות המסוגלות להתכונן 
מתארים  נייצ‘ר,  העת  בכתב  ביוני  ב-17  לאור  שיצא  במאמר  לשינויים. 
פרופ‘ יצחק פלפל, הדוקטורנט אמיר מיצ‘ל וד“ר אורנה דהן, מן המחלקה 
גל  והדוקטורנטית  קופייק  מרטין  פרופ‘  וכן  מולקולארית,  לגנטיקה 
רומנו מאוניברסיטת תל-אביב את מחקרם על חיידקים החיים בסביבות 
המשתנות באופן צפוי. התוצאות מראות כי הרשתות הגנטיות של אותם 
שיתרחש  מה  ”לחזות“  יכולים  שהם  כזה  באופן  מתוכנתים  חיידקים 

בסדרה של אירועים, וכי הם מתכוננים להגיב מראש למצבים חדשים. 

לדוגמה: בקטריות אשריכיה קולי, הנעות בדרך כלל בתוך דרכי העיכול 
מיד  כי  למשל  גילו  החוקרים  שונות.  סביבות  במספר  בדרכן  נתקלות 
הוא  שני,  סוכר  יופיע  תמיד  לקטוזה,  כמו  מסוים,  מסוג  סוכר  אחרי 
ללקטוזה,  אלו  בקטריות  של  הגנטית  התגובה  את  כשחקרו  מלטוזה. 
רק  לא  כי  גילו  מולקולארית,  לגנטיקה  המחלקה  מן  וצוותו  פלפל  פרופ‘ 
הלקטוזה,  עיכול  את  המאשפרים  הגנים  את  מפעילה  הגנטית  שהרשת 
אלא שהיא גם מראש מכינה חלקית את הגנים לשימוש במלטוזה. פרופ‘ 
פלפל וצוותו סבורים כי ייתכן שהתגובות הגנטיות המותנות מהוות דרך 
של  הישרדותם  את  המאשפרות  התפתחותית  להסתגלות  מאוד  נפוצה 
בין  שונים,  בגופים  בתאים  מתבצעות  שהן  ייתכן  וכי  רבים,  חיים  גופים 
השאר בתאי האדם. תוצאות אלה עשויות להביא ליישומים קונקרטיים. 
לייצור  התססה  במתקני  והמשמשים  גנטית,  המהונדסים  חיידקים 
דלקים אורגניים, למשל, עשויים להיות יעילים יותר אם ניתן יהיה לנצל 

את היכולת הגנטית שלהם להתכונן מראש לשלב הבא של התהליך. 

בריאות

Neta Pessah -  נטע פסח
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Les drones : en passe de conquérir le 
ciel
Les drones représentent une filière extrêmement prometteuse. La faire 
éclore est l’une des priorités que s’est fixé Pégase, le pôle de compétiti-
vité basé en région PACA (Provence Alpes Côte-d’Azur). Aussi vient-il de 
publier dans sa collection «Les Cahiers de Pégase» un petit ouvrage fort 
bien fait dans lequel sont proposées les premières solutions concrètes 
pour développer une filière française des drones civils.

Le pôle Pégase entend ainsi «être une force de proposition auprès des 
autorités réglementaires aériennes et contribuer à l’élaboration des rè-
gles de circulation spécifiques pour ces aéronefs», comme il est pré-
cisé dans l’Editorial de ce premier «Livre Blanc» sur les drones. Celui-ci 
constitue une suite logique au Workshop, organisé par le pôle Pégase, 
qui s’est déroulé à Salon-de-Provence en septembre 2008. Plus géné-
ralement, il s’inscrit dans la volonté de ce pôle de soutenir cette filière 
d’avenir, volonté qui s’est traduite notamment par la labellisation de plu-
sieurs projets drones. 

 הגנה - מחשבים 
את  לכבוש  עומדים  הם  מזל“טים: 

השמים

מזל“טים הם ענף מבטיח מאוד. אחת ממטרותיו העיקריות של פגסוס 
(פרובנס-אלפים- פאקא  באזור  שמושבו  תחרותיות  מוקד   ,(Pégase)

פרסם  עתה  זה  כך,  לשם  קדימה.  לפריצתו  להביא  היא  והריביירה), 
הארגון במסגרת סדרתו ”מחברות פגסוס“ ספרון הכתוב מאוד יפה ובו 
מוצעים הפתרונות המעשיים הראשונים כדי לפתח את ענף המזל“טים 

האזרחיים בצרפת. 
החוק  רשויות  בפני  הצעה  ל“כוח  להפוך  פגסוס  מוקד  מתיימר  כך 
האוויריות ולתרום ליצירת כללי תחבורה ייחודיים לכלי טיס אלה“, כפי 
זהו  המזל“טים.  על  זה  ראשון  לבן“  של ”ספר  המערכת  במאמר  שצוין 
המשך הגיוני לסדנא אותה ארגן מוקד פגסוס, ואותה קיים בספטמבר 
2008 בעיר סלון דה פרובנס. באופן כללי יותר, הוא מהווה ביטוי לרצונו 
של מוקד זה לתמוך בענף העתיד הזה, ואשר התבטא בין השאר בתיוג 

של מספר פרויקטים למזל“טים.

Calcul à très haute performance : la 
technopole Ter@tec opérationnelle 
mi-2010
Les 30 juin et 1er juillet derniers, à l’école Supélec, près de Paris, c’est 
déroulé le Forum Ter@tec qui a réuni plus de 600 spécialistes du calcul à 
très haute performance. A cette occasion a été annoncé le lancement de 
la construction de la Technopole Teratec. Unique en Europe, celle-ci sera 
disponible mi-2010. Sur ce site seront regroupés un très grand centre de 
calcul mis en place par le CEA, réunissant les très grands calculateurs 
du CEA et de GENCI, et le campus Ter@tec de 13.000 m2 de surface qui 
accueillera notamment des laboratoires industriels (Intel et Bull), un hôtel 
d’entreprises, des plates-formes de services et un institut de formation.

La première journée de ce Forum Ter@tec aura été l’occasion pour 
de hauts responsables industriels d’apporter leur témoignage sur les 
enjeux du Calcul Haute Performance (HPC), en particulier Intel, Nvidia, 
ESI-Groupe, Ansys, EADS, National Instruments, Numtech et la Météo 
Européenne. Lors de la seconde journée se sont tenus différents ateliers. 
Ceux-ci ont permis de faire le point sur l’apport du HPC à la biologie, 
mais plus généralement dans les sciences de la vie, dans le design de 
systèmes complexes, dans le domaine des risques, etc...

Ter@tec est une association qui regroupe plus de soixante entreprises 
et laboratoires de recherche. Elle a été créée à l’initiative du CEA pour 
constituer un pôle européen de compétences en simulation numérique 
à haute performance. Ses objectifs : fédérer l’ensemble des acteurs 
industriels et académiques, offreurs et utilisateurs, donner accès aux 
systèmes les plus puissants, promouvoir et accroître l’attractivité du 
domaine en favorisant le développement économique.

חישוב בביצועי על: קריית הטכנולוגיה 
במחצית  מבצעית  תהיה   Ter@tec

שנת 2010

הגבוה  הספר  בבית  פריס  ליד  התקיים  השנה,  ביולי  וב-1  ביוני  ב-30 
להנדסת חשמל הנקרא סופאלק, פורום טראטק אשר כינס יותר מ-600 
מומחים לחישוב בביצועי על. לרגל אותו אירוע הוכרז על השקת הבניה 
של קריית הטכנולוגיה טראטק. הקריה שאין לה אח ורע בכל אירופה, 
תעמוד לרשות הרבים במחצית שנת 2010. במקום יתקבצו יחדיו מרכז 
 ,(CEA) אטומית לאנרגיה  הנציבות  תקים  שאותו  לחישוב  ידיים  רחב 
שתקבץ את מחשבי העל של נציבות האנרגיה האטומית ו-GENCI, היא 
התשתית הלאומית הרבתי לחישוב מואץ, והקמפוס של טראטק על פני 
שטח בן 13,000 מ“ר שישמש גם אכסניה למעבדות תעשייתיות (אינטל 

ובול), אכסניה תעשייתית, פלטפורמות של שירותים ומכון להכשרה.
הזדמנות  בתעשייה  לבכירים  סיפק  טראטק  פורום  של  הראשון  היום 
להציג את התרשמותם לגבי האתגרים של החישוב בביצועי על, ובייחוד 
לנדל“ן),  הגבוה  הספר  (בית   ESI קבוצת   ,(NVIDIA) נבידיה  אינטל, 
בפיתוח  העוסק  גדול  אירופי  תאגיד  הוא   ,EADS אנסיס,  חברת 
והחברה  נאמטק  אינסטרומנט,  ניישונל  חברות  וחלל,  תעופה  מוצרי 
המטאורולוגית האירופית. במהלך היום השני התקיימו מספר סדנאות. 
לביולוגיה,  על  בביצועי  החישוב  של  תרומתו  על  לעמוד  אפשרו  אלה 
וכן, ברמה כללית יותר למדעי החיים, בתכנונן של מערכות מורכבות, 

בתחום הסיכונים ועוד... 

טראטק הינה עמותה המאגדת בתוכה יותר משישים חברות ומעבדות 
מחקר. היא הוקמה ביוזמת הנציבות לאנרגיה אטומית על מנת לשמש 
מטרותיה:  על.  בביצועי  ספרתית  בהדמיה  למיומנויות  אירופי  מוקד 
לאגד יחדיו גורמים תעשייתיים ואקדמיים, ספקים ומשתמשים, לספק 
המשיכה  כוח  את  ולהגביר  לקדם  ביותר,  העוצמתיות  למערכות  גישה 

של התחום תוך עידוד הפיתוח הכלכלי.

: www.bulletins-electroniques.com למודיעין עסקי בינלאומי
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Biomasse : AREVA conclut un 
partenariat stratégique avec Astonfield 
Renewable Resources
Ce partenariat qui concerne la construction en Inde de centrales 
biomasse d’une capacité de production cumulée de 100 MW, s’inscrit 
dans la stratégie du groupe AREVA qui vise à renforcer son offre sur 
le marché des énergies renouvelables, notamment en Inde et en Asie 
du Sud-est. Selon les termes de l’accord conclu, l’entité Bioénergies 
d’AREVA, basée à Chennai, assurera la conception, la construction et 
la mise en service des centrales, des projets dans lesquels AREVA et 
Astonfield Renewable Resources investiront conjointement.

La construction de la première de ces centrales débutera au quatrième 
trimestre 2009 dans l’état du Bengale occidental. Rappelons qu’AREVA 
compte à son actif 100 centrales bioénergie en service ou en cours de 
construction. 

La veille technologique internationale sur www.bulletins-electroniques.com

Objectif du premier dirigeable à énergie 
solaire : traverser la Manche
Un siècle après l’exploit réalisé par Louis Blériot, à bord de son Blériot 
XI, une équipe constituée d’étudiants de grandes écoles d’ingénieurs 
et de commerce a décidé à son tour de traverser la Manche, mais à 
bord de Néphélios, 
le premier dirigeable 
à énergie solaire 
conçu dans le cadre 
du projet Sol’R. C’est 
à la fin du mois d’août 
prochain que cet 
engin devrait se lancer 
dans cette traversée. 
Parallèlement, cette 
équipe prépare déjà 
une seconde version 
de ce dirigeable, 
équipée de panneaux 
solaires et d’une pile 
à combustible, qui 
pourrait être prête 
avant la fin de cette 
année. Il leur restera 
alors à franchir l’ultime 
étape que ces «nouveaux pionniers» se sont fixés : concevoir un 
dirigeable plus important pour tenter de traverser l’Atlantique courant 
2010!

סביבה 

חברת  היא   ,AREVA חברת  ביומסה: 
חתמה  הצרפתית,  האטומית  האנרגיה 
אסטרטגי  פעולה  לשיתוף  הסכם  על 
 Astonfield ההודית  החברה  עם 

 Renewable Resources

שיתוף הפעולה נוגע להקמת תחנות כוח על בסיס ביומסה בהודו שתהיה 
האסטרטגיה  מן  חלק  הוא  מגהוואט  של 100  מצטבר  תפוקה  כושר  להן 
האנרגיות  בשוק  שלו  ההיצע  את  לחזק  נועד  אשר   AREVA תאגיד של 
המתחדשות, בין השאר בהודו ובדרום מזרח-אסיה. על פי תנאי ההסכם 
שנחתם, יחידת הביואנרגיות של AREVA הממוקמת בשננאי תיטול על 
עצמה את התכנון, את בנייתן ואת הפעלתן של תחנות הכוח, פרויקטים 

.Astonfield Renewable Resources-ו AREVA שבהם ישקיעו יחד

שנת 2009  של  הרביעי  ברבעון  תוחל  הראשונה  הכוח  תחנת  של  הקמתה 
במדינת בנגל המערבי. נציין כי AREVA זוקפת לזכותה 100 תחנות כוח 

על בסיס ביו-אנרגיה פעילות או בשלבי בניה.

מטרת ספינת האוויר הראשונה המונעת 
תעלת  את  לחצות  השמש:  באנרגיית 

למאנש

למאנש  תעלת  את  שחצה  בלריו  לואי  של  הישגו  לאחר  שנה  מאה 
ה“בלריו- במטוסו 

צוות  החליט   ,“XI
מסטודנטים  המורכב 
הגבוהים  הספר  מבתי 
ולמסחר  למהנדסים 
את  לחצות  תורם  כי 
אך  למאנש,  תעלת 
הפעם על סיפון נפליוס, 
המונעת  אוויר  ספינת 
השמש  באנרגיית 
במסגרת  שתוכננה 
סול‘אר  פרוייקט 
חודש  בסוף   .(SOL’R)
אמור  הבא  אוגוסט 
לפתוח  זה  טייס  כלי 
כבר  במקביל  במסעו. 
את  הצוות  מכין  עתה 
של  הבאה  הגרסה 
אוויר,  ספינת  אותה 
מותקנים  עליה  אשר 

יישאר  אזי  השנה.  בסוף  מוכן  להיות  הצפוי  דלק  ותא  סולאריים  לוחות 
ספינת  תכנון  אלה:  חלוצים  לעצמם  שקבעו  האחרון,  השלב  לפניהם 
האוויר גדולה יותר כדי לנסות ולחצות את האוקיינוס האטלנטי במהלך 

שנת 2010...
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Valorisation des déchets biodégradables   
: un logiciel pour évaluer les coûts
Si la valorisation des déchets biodégradables semble avoir le vent en 
poupe, soutenue qu’elle est par les pouvoirs publics, reste à savoir pour 
les collectivités comment faire les bons choix d’investissement parmi 
les différentes solutions qui leur sont proposées. C’est dans ce contexte 
que le Cemagref a créé, en partenariat avec Veolia Propreté, ECOBIO. 
Logiciel d’évaluation des coûts de production liés à la valorisation des 
déchets biodégradables (biodéchets, déchets verts, ordures ménagères 
résiduelles), cet outil économique permet de comparer les choix techniques 
entre eux, ceci à différentes échelles, à savoir celle de l’équipement utilisé, 
du traitement choisi et du mode de collecte adopté sur le territoire.

L’autre intérêt d’ECOBIO réside dans la possibilité de construire différents 
schémas de gestion des déchets biodégradables, en fonction des 
situations locales (collecte des biodéchets, possibilité de valorisation du 
compost et du biogaz) et de simuler les investissements et les coûts de 
fonctionnement associés. Souple, adaptable et pouvant être actualisé, 
ECOBIO est également susceptible d’évoluer en fonction des données et 
des contextes territoriaux. Fondé pour l’heure sur l’évaluation technique 
et économique de la filière, il pourrait aussi constituer le support à une 
évaluation environnementale, sous réserve de déterminer et d’intégrer les 
coûts des impacts et des bénéfices environnementaux sur le long terme.

סביבה 

הפסולת  למחזור  מוסף  ערך  הוספת 
המתכלה: תוכנה להערכת העלויות

המתכלה  הפסולת  למחזור  מוסף  ערך  שהוספת  העובדה  אף  על 
שהיא  התמיכה  בשל  פופולארית,  ויותר  יותר  תופעה  לכאורה  היא 
כיצד  השאלה  הרשויות  בעיני  נותרה  עדיין  השלטונות,  מצד  זוכה 
המוצעים  השונים  הפתרונות  לנוכח  בחוכמה  ולהשקיע  נכון  לבחור 
וסביבתית  חקלאית  להנדסה  המחקר  מכון  בא  זה  בהקשר  להן. 
(מילולית   Veolia Propreté עם  בשיתוף  ופיתח   CEMAGREF
הייצור  עלויות  להערכת  תוכנה  אקוביו,  תוכנת  את  ניקיון)  ויאוליה 
ירוקה,  פסולת  אורגנית,  המתכלה (פסולת  הפסולת  למחזור  הנלוות 
השוואת  היא כלי כלכלי המאפשר  התוכנה  שרידית).  ביתית  פסולת 
הבחירות הטכניות השונות בינן לבין עצמן במישורים שונים, דהיינו 
ברמת הציוד המופעל, בזו של שיטת הטיפול הנבחרת, ובאופן איסוף 

הפסולת עליו הוחלט באותו חבל.
מספר  בעזרתה  לבנות  שניתן  בכך  טמון  אקוביו  של  הנוסף  יתרונה 
(איסוף  המקום  לתנאי  בהתאם  המתכלה  הפסולת  ניהול  דגמי 
הפסולת האורגנית, היכולת למחזר את הקומפוסט ואת הגז האורגני) 
היא  אקוביו  הנלוות.  התפעול  עלויות  ואת  ההשקעות  את  ולהדמות 
להתפתח  תוכל  גם  והיא  לעדכון  וניתנת  סתגלנית  גמישה,  תוכנית 
בכפוף לתנאים ולהקשרים המקומיים. התוכנית מתבססת בינתיים 
על הערכה טכנית וכלכלית של הענף, אך יש בכוחה להפוך לכלי עזר 
ההשלכות  עלויות  את  ותכלול  שתגדיר  בתנאי  סביבתית  להערכה 

והיתרונות הסביבתיים לטווח ארוך.
 

  

Photovoltaïque : Total, GDF SUEZ et 
Photovoltech rejoignent un programme 
initié par l’IMEC
Initié par l’IMEC, un institut de recherche indépendant mondialement 
réputé et spécialisé dans la nanoélectronique et la nanotechnologie, l’IIAP 
(Industrial Affiliation Program) est un programme multipartenaires de R&D 
sur les cellules solaires au silicium cristallin. Son objectif est de limiter de 
manière significative l’utilisation du silicium tout en augmentant l’efficacité 
des cellules solaires, ceci afin de permettre une baisse substantielle des 
coûts dans la filière solaire.

Au travers de ce programme, l’IMEC a mis en place un environnement 
de recherche dont l’objectif est de créer des technologies innovantes 
qui entreront dans la fabrication des prochaines générations de cellules 
photovoltaïques au silicium cristallin. C’est dans ce contexte que les 
énergéticiens français Total et GDF SUEZ, ainsi que leur filiale commune 
de production de cellules solaires Photovoltech, viennent de rejoindre 
l’IIAP. Ainsi chercheurs, fabricants de cellules solaires photovoltaïques et 
fournisseurs de matériel et d’équipement vont travailler avec les experts 
de l’IMEC au développement de ces technologies avant de les tester sur 
un projet pilote semi-industriel.

(פוטוולטאיים):  חשמלוריים  תאים 
 SUEZ GDF, Total חברות 
לתוכנית  מצטרפות    ,Photovoltech,h

.IMEC ביוזמת מכון

 IIAP (Industrial Affiliation התעשייתי,  הסינוף  תוכנית 
תאי  ולפיתוח  למחקר  משתתפים  רבת  תוכנית  הינה   (Program
בעל  עצמאי  מחקר  מכון  ביוזמת  שהוקמה  סולאריים  גבישי  צורן 
בננואלקטרוניקה  מתמחה  המכון   .IMEC ושמו  בינלאומי  מוניטין 
השימוש  את  משמעותית  להגביל  למטרה  לו  ושם  ובננוטכנולוגיה 
בצורן (סיליקון) תוך הגברת יעילותם של התאים הסולאריים על מנת 

להוריד באופן דראסטי את העלויות בענף אנרגיית השמש.
דרך תוכנית זו, הקים מכון IMEC סביבת מחקר שמטרתה להמציא 
טכנולוגיות חדשניות אשר יבואו לידי ביטוי בייצור הדורות הבאים 
לאחרונה  הצטרפו  זה  בהקשר  גבישי.  מצורן  חשמלוריים  תאים  של 
לתוכנית הסינוף התעשייתי חברת האנרגיה הצרפתית טוטאל, חברת 
הגז והחשמל של צרפת  GDF סואץ וחברת הבת המשותפת לשתיהן 
לייצור תאים סולאריים בשם פוטוולטק. בצורה זו, יעבדו החוקרים, 
יצרני התאים הסולאריים החשמלוריים וספקי החומרה והציוד יחד 
עם מומחי IMEC לפיתוח אותן טכנולוגיות ואחרי כן יבחנו אותן על 

פיילוט תעשייתי למחצה.
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IMAkinib, un programme pour développer 
les biomarqueurs en oncologie
Aujourd’hui, le cancer reste une pathologie en très forte progression, tant 
par son incidence, sa mortalité que les coûts associés. Ainsi l’Organisation 
Mondiale pour la Santé (OMS) estime que la mortalité liée au cancer devrait 
augmenter de 51% entre 2002 et 2030, avec environ 11,5 millions de décès 
liés à cette pathologie à l’horizon 2030 dans le monde. Parallèlement, 
les traitement en oncologie restent encore trop inefficaces et évoluent 
vers la médecine personnalisée et les thérapies ciblées. Aussi est-il 
nécessaire de développer des biomarqueurs spécifiques pour rationaliser 
les traitements et évaluer leur efficacité. C’est l’objectif d’IMAkinib, qui 
vise au développement de biomarqueurs en oncologie, et dont le chef de 
file est Oncodesign Biotechnology, une entreprise basée à Dijon. Deux 
autres partenaires participent à IMAkinib : Guerbet pour la mise au point 
des radiotraceurs et les essais cliniques des biomarqueurs, et Ariana 
Pharmaceuticals pour l’analyse des données chimiques et biologiques.
Coût du programme de recherche : 24,7 millions d’euros sur 8 ans, dont 
10,3 millions d’euros financer par OSEO. «Avec IMAkinib, nous allons être 
en situation de nous positionner efficacement sur le marché de la drug 
discovery et sur celui des biomarqueurs en pharmaco-imagerie», déclare 
Philippe Genne, le Président Directeur Général de l’entreprise dijonnaise, 
avant d’ajouter : «ce programme est la pierre angulaire d’une stratégie 
que nous mettons en œuvre depuis un an et dont l’objectif est d’être un 
acteur incontournable de la découverte thérapeutique et diagnostique en 
oncologie dans les trois années à venir».

La veille technologique internationale sur www.bulletins-electroniques.com

בריאות, רפואה
לפיתוח   IMAkinib תוכנית 

ביומרקרים באונקולוגיה

הסרטן עודנו כיום מחלה ההולכת ונפוצה מאוד, הן במספר המקרים, 
הן בתמותה שהיא יוצרת גם בעלויות הנלוות אליה. למעשה, ארגון 
הבריאות העולמי מעריך כי התמותה הנלווית לסרטן תעלה ב-51% 
בין 2002 ל-2030, עם כ-11.5 מיליון מיתות הקשורות לתחלואה זו 
בתחום  המוצעים  הטיפולים  במקביל,  כולו.  בעולם  לשנת 2030  עד 
והם  מספיק  יעילים  נעשו  לא  עדיין  הסרטן  במחלת  המלחמה 
מתפתחים לכיוון הרפואה המותאמת אישית ולתרפיות ממוקדות. 
יוסדרו  שבזכותם  ייחודיים  ביומרקרים  של  פיתוחם  שנחוץ  מכאן 
 IMAkinib תוכנית  של  מטרתה  זוהי  יעילותם.  ותיבחן  הטיפולים 
אשר שמה לה ליעד לפתח ביומרקרים בתחום האונקולוגיה שאותה 
בעיר  מושבה  אשר  חברה  ביוטקנולוג‘י,  אונקודיזיין  חברת  מנהיגה 
על  הממונה  גרֶבה  נוספים:  שותפים  שני   IMAkinib ל-  דיז‘ון. 
המצאת נותבים רדיואקטיביים וניסויים קליניים של הביומרקרים 

ואריאנה פארמסיוטיקלס לניתוח הנתונים הכימיים והביולוגים.
שנים,  שמונה  למשך  אירו  מיליון   24.7 היא  המחקר  תוכנית  עלות 
מהם 10.3 מיליון ימומנו בידי ארגון היזמים הציבורי של צרפת בשם 
OSEO. ”עם IMAkinib, יעלה בידנו למצב את עצמנו ביעילות בשוק 
מצהיר  תרופתית“  בהדמיה  הביומרקרים  ובשוק  התרופות  גילוי 
הינה  התוכנית  כי  מוסיף  והוא  מדיז‘ון,  החברה  מנכ“ל  ֶז‘ן,  פיליפ 
אבן הפינה באסטרטגיה שאנו מקימים מזה שנה ואשר מטרתה היא 
תרופות  בגילוי  בלתו  שאין  לגורם  מהיום  שנים  שלוש  תוך  שנהפוך 

ובאבחון בתחום הטיפול במחלת הסרטן. 

Identification de nouveaux circuits 
neuronaux dans la rétine
Plusieurs découvertes réalisées au cours des dernières années ont 
modifié l’image d’une rétine que l’on présente traditionnellement comme 
un simple «filtre» par lequel le monde visuel est transmis de l’oeil au 
cerveau. Ainsi la rétine effectue un traitement sophistiqué de l’information 
visuelle et transmet au cerveau un tri sélectif de cette information visuelle. 
La découverte d’une nouvelle fonction rétinienne chez les mammifères 
par Rava Azeredo da Silveira, du Laboratoire de Physique Statistique 
de l’Ecole Normal Supérieure (ENS/UPMC/Université Paris Diderot/
CNRS), en collaboration avec l’équipe de Botond Roska à l’Institut suisse 
Friedrich-Miescher, illustre parfaitement cette complexité du traitement de 
l’information visuelle par la rétine.
A cette occasion, les chercheurs ont identifié des neurones d’un nouveau 
type fonctionnel dans la rétine de la souris, neurones qui sont activés 
lorsqu’un objet est en mouvement d’approche mais qui ne répondent pas 
si le mouvement est latéral ou en retrait. Ainsi ces cellules nerveuses 
envoient au cerveau un signal d’alerte lorsque, par exemple, un prédateur 
se dirige vers sa proie et pourraient donc s’avérer essentiels à la survie. 
Soulignons que pour ces travaux, dont les résultats ont été publiés en ligne 
sur le site de Nature Neuroscience, le 6 septembre dernier, des méthodes 
expérimentales variées, combinant marquage génétique de types 
cellulaires individuels, microscopie à deux photons et électrophysiologie, 
ont été complétées par une approche théorique de modélisation.

בתוך  חדשים  עצביים  מעגלים  זיהוי 
הרשתית

מספר תגליות שאירעו בשנים האחרונות שינו את הדימוי המסורתי 
דרכו  אשר  ”מסנן“  כסתם  בזמנו  להציג  נהגו  שאותה  הרשתית  של 
הרשתית  כי  התגלה  כך  המוח.  אל  העין  מן  החזותי  העולם  הועבר 
המוח  אל  ומעבירה  החזותי  המידע  של  מתוחכם  עיבוד  מבצעת 
מידע חזותי מסונן שמוין קודם לכן. גילויו של תפקיד חדש זה של 
המעבדה  מן  סילבירה  דה  אזרדו  רווה  בידי  יונקים  אצל  הרשתית 
של  להוראה  הגבוה  הספר  לבית  המשותפת  סטטיסטית  לפיסיקה 
דידרו  פארי  לאוניברסיטת  קירי,  ומרי  פייר  לאוניברסיטת  פריס, 
של  צוותו  עם  בשיתוף  צרפת,  של  מדעי  למחקר  הלאומי  ולמכון 
בולונד רוסקה מן המכון השוויצרי פרידריך מישר, מדגים היטב את 

מורכבות עיבוד המידע החזותי בידי הרשתית.
תפקודי  סוג  בעלי  נוירונים  לזהות  החוקרים  הצליחו  זו  במסגרת 
בתנועת  עצם  כשיש  מופעלים  והם  העכבר,  רשתית  בתוך  חדש 
או  לצדדים  מתבצעת  התנועה  אם  מגיבים  אינם  אך  התקרבות 
כשלמשל  הזהרה  אות  המוח  אל  העצב  תאי  שולחים  כך  בנסיגה. 
להתגלות  עשויים  אלה  שתאים  אפוא  נראה  לטרפו.  מתקרב  טורף 
כחיוניים להישרדות. נדגיש גם שעבור מחקרים אלה, שתוצאותיהם 
 ,(Nature Neuroscience) התפרסמו ברשת באתר טבע ונוירו-מדע
המגוונות  הניסיוניות  השיטות  את  השלימו  שעבר,  בספטמבר  ב-6 
דו- מיקרוסקופיה  יחידניים,  תאים  סוגי  של  גנטי  סימון  ובתוכן 

פוטונית ואלקטרופיזיולוגיה בגישה תיאורטית למודליזציה.  
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Les bourses Chateaubriand permettent d’accueillir en France 
de jeunes chercheurs israéliens dans des laboratoires publics 
(universités, écoles, organismes publics) pendant 12 mois.
Conditions requises
Être de nationalité israélienne, et être doctorant ou post-doctorant 
dans les domaines scientifiques. 
La bourse comprend notamment : 
 - 1704 euros par mois pour un doctorant ou 2055 euros par mois 
pour un post-doctorant 
 - le voyage retour
 - la protection sociale. 
La date limite de candidature est fixée au 21 décembre 2009. 

Bourses d’excellences 
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Vous êtes un étudiant en doctorat ou un post-doctorant  de 
moins de 28 ans? 
Le programme de volontariat international peut vous aider à 
conduire un projet de recherche en Israël.
 
D’une durée de 12 mois reconductible, la bourse de 1750 
euros par mois (qui comprend aussi les frais de voyage et la 
protection sociale) est cofinancée à hauteur de 1000 euros 
et 750 euros respectivement par le ministère des affaires 
étrangères français et par la structure d’accueil. Celle-ci 
est obligatoirement un laboratoire d’université ou d’institut 
étranger d’Etat ou reconnu par cet Etat, ou un organisme 
international de recherche dont la France fait partie. 

Le formulaire peut être téléchargé sur le site : http://fitscience.
wordpress.com 

אם אתה/את סטודנט/ית לתואר שלישי או לפוסט-דוקטורט וגילך מתחת ל-28, תוכנית ההתנדבות המדעית הבינלאומית תוכל לעזור 
לך לנהל פרוייקט מחקר בישראל.

המלגה המוענקת לתקופה של 12 חודשים והניתנת לחידוש, עומדת על סכום של 1750 אירו בחודש (ובה כלולים גם הוצאות נסיעה 
וביטוח סוציאלי). מממנים אותה משרד החוץ הצרפתי בסכום של 1000 אירו והגוף המארח בסכום של 750 אירו. גוף זה הוא בהכרח 

מעבדה של אוניברסיטה או מכון ממלכתי זר או המוכר בידי אותה מדינה, או מוסד בינלאומי למחקר שצרפת שותפה בו. 

http://fitscience.wordpress.com :את הטופס ניתן להוריד באתר

מלגות שאטובריאן מאפשרות לחוקרים ישראלים צעירים להתקבל 
ספר,  בתי  (אוניברסיטאות,  ציבוריות  מעבדות  במסגרת  בצרפת 

מוסדות ציבור) במשך 12 חודשים.
תנאי קבלהתנאי קבלה:

בעלי אזרחות ישראלית, סטודנטים לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורט 
בתחומים מדעיים.

המלגה כוללת בין השאר:
או 2055  שלישי  לתואר  סטודנט  עבור  לחודש  אירו   1704  -

אירו לחודש עבור פוסט-דוקטורנט.
הנסיעה חזרה  -
ביטוח סוציאלי  -

התאריך האחרון להגשת מועמדות נקבע ל-21 בדצמבר 2009.

 על סדר היום
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Le festival du film scientifique
Le Bureau pour la Science de l’Ambassade de France présente le premier 
festival français du film scientifique. Il a débuté le 24 septembre à l’occasion 
de la « Nuit des chercheurs », par la projection du film « HOME » de 
Yann Arthus-Bertrand. Le festival se poursuit par la projection de films-
documentaires qui sont un moyen de promouvoir la culture scientifique. Au 
total cinq soirées thématiques sont organisées. 

24 septembre et 2,16 octobre 2009 - lancement du festival
HOME

Le film « HOME » a été tourné dans 54 pays et diffusé dans 126. Le public 
israélien a découvert les images aériennes des magnifiques paysages 
de notre planète et le constat de l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement. 

30 décembre 2009 - soirée mathématiques
E=MC², une biographie de l’équation 

Basé sur le best-seller de David Bodanis, ce documentaire fiction nous 
emmène sur  les traces de la plus célèbre équation du monde et des 
illustres scientifiques qui ont contribué à la faire éclore. Une odyssée au 
cœur de la science moderne, interprétée par des acteurs de renom (un film 
de Gary Johnston, coproduction française).

20 Janvier 2010 - soirée astrophysique
Plus loin que le bleu du ciel 

Témoignages de cinq astronautes qui partagent avec nous leur expérience, 
leurs émotions et leurs interrogations sur l’avenir de l’exploration spatiale 
vers Mars et au-delà. Un film de Valérie Winckler, coproduction ARTE.

L’univers est-il chiffonné?
L’univers a-t-il des frontières, est-il fini ou infini ? Deux astrophysiciens, Marc 
Lachièze-Rey et Jean-Pierre Luminet essaient de résoudre cette énigme et 
présentent leur théorie. Réalisatrice : Laure Delesalle, coproduction CNRS 
et Cité des Sciences et de l’Industrie.

24 février 2010 - soirée santé/médecine
Monsieur Nam, sur les traces d’Alexandre Yersin

La vie d’Alexandre Yersin, bactériologiste qui a isolé le bacille de la peste. 
Cette découverte extraordinaire va le rendre mondialement célèbre. Il va 
néanmoins fuir les honneurs en décidant de vivre dans un petit port de la 
côte vietnamienne : Nha Trang. Un film de Lucile Escourrou.

24 Mars 2010 - soirée environnement
Méditerranée

Mené comme une enquête, ce documentaire remonte jusqu’aux origines 
de la mer Méditerranée à l’aide d’un exceptionnel programme scientifique, 
MATER, qui rassemble des chercheurs venus de 14 pays européens. 
Réalisé par Stéphane Bégoin, coproduit par CNRS et France 5. 

5 Mai 2010 - soirée évolution
L’odyssée de l’espèce

L’odyssée de l’espèce raconte l’aventure la plus extraordinaire, la plus 
improbable et finalement la plus émouvante : l’histoire de l’homme du 
premier primate qui se lève et marche, à l’homme moderne qui invente 
l’art et les premières civilisations. Un film de Jacques Malaterre, directeur 
scientifique : Yves Coppens.
Informations sur : www.fitscience.wordpress.com
Les films sont en français, sous-titrés en hébreu.
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פסטיבל סרטי מדע
הצרפתי  הפסטיבל  את  מציגה  צרפת  שבשגרירות  המדע  לשכת 
”ליל  לרגל  בספטמבר  ב-24  החל  הפסטיבל  מדע.  לסרטי  הראשון 
הוא  ברטראן.  ארתוס  ליאן   “HOME” הסרט בהקרנת  החוקרים“, 
יימשך בהקרנת סרטים תיעודיים המהווים אמצעי לקידום התרבות 

המדעית. בסך הכל, יתקיימו חמישה ערבי חמישי בנושאים שונים.
ב-24 בספטמבר, ב-2 וב-16 באוקטובר 2009 - פתיחת הפסטיבל

HOME
הקהל  מהן.  ב-126  והופץ  מדינות  ב-54  הוסרט   “HOME” הסרט 
הישראלי גילה את תמונות האוויר של נופים מרהיבים על פני כדור 
הפעילות  של  העגומות  ההשלכות  את  לראות  ונוכח  שלנו  הארץ 

האנושית על הסביבה.
ב-30 בדצמבר 2009 – ערב בענייני מתמטיקה

E=MC² , סיפורה של מישוואה
סרט דוקומנטרי-פיקטיבי זה, המבוסס על רב המכר של דוד בודניס, 
לוקח אותנו בעקבותיה של המשוואה הידועה ביותר בעולם ובעקבות 
המדענים הדגולים שתרמו להמצאתה. מסע אל תוך לב ליבו של המדע 
ג‘ונסטון,  גרי  של  (סרטו  שם  בעלי  שחקנים  של  בכיכובם  המודרני, 

קופרודוקציה צרפתית).
 ב-20 בינואר 2010 – ערב בענייני אסטרופיסיקה

מעבר לתכלת השמים
עדויותיהם של חמישה אסטרונאוטים המשתפים אותנו בחוויותיהם, 
כוכב  לעבר  החלל  אל  המסע  עתיד  לגבי  ובתהיותיהם  ברגשותיהם 

המאדים והלאה. סרטה של ואלרי וינקלר.

האם היקום מרופט?
שני  בלתי-מוגבל?  או  מוגבל  הוא  האם  גבולות,  יש  לייקום  האם 
האסטרו-פיסיקאים, מרק לאשֵיז-ֵרי וז‘אן פייר לומיֵנה מנסים לפתור 
קופרודוקציה  דְלסאל,  לור  בימוי:  תורתם.  את  ומציגים  החידה  את 
המדעים  קריית  לבין  צרפת  של  מדעי  למחקר  הלאומי  המרכז  בין 

והתעשייה.
 ב-24 בפברואר 2010 – ערב בענייני בריאות ורפואה

האדון נאם, בעקבותיו של אלכסנדר ירסין
(בצילוס)  מתג  את  בודד  אשר  בקטריולוג  ֵירסין,  אלכסנדר  של  חייו 
הדבר. גילוי מדהים זה יזכה אותו בתהילה עולמית. על אף עובדה זו, 
הוא ברח מן הכיבודים והחליט לחיות בנמל קטן שעל חוף ווייטנאם 

בשם נה טראנג. סרטה של לוסיל ֶאסקּורּו.
ב-24 במרס 2010 – ערב בענייני סביבה 

הים התיכון
לימי  ממש  אותנו  מחזיר  תחקיר  כמו  המנוהל  זה  תעודי  סרט 
היווצרותו של הים התיכון בעזרת תוכנית מדעית יוצאת דופן ושמה 
בבימויו  אירופיות.  מדינות   14 יוצאי  חוקרים  מאגדת  והיא  מאטר, 

של סטפאן ְבגּוֶאן.
ב-5 במאי 2010 – ערב בענייני אבולוציה

האודיסיאה של המין האנושי
ההרפתקה  את  מספר  האנושי“  המין  של  ”האודיסיאה  הסרט 
ביותר  המרגשת  דבר  של  ובסופו  ביותר  סבירה  הבלתי  המופלאה, 
לו  שקם  הראשון  (הפרימט)  העלאי  היונק  מן  האדם  תולדות  והיא 
והלך, עד לאדם המודרני שהמציא את האומנות ואת הציוויליזציות 
איב  של  המדעית  בהנחייתו  מאלאֵטר,  ז‘אק  של  סרטו  הראשונות. 

קֹוֶּפנס.

 www.fitscience.wordpress.com : מידע נוסף ב

הסרטים דוברי צרפתית ומלווים בכתוביות בעברית. 

אירועים 

Partenaires / שותפים
Cinémathèque de Tel-Aviv / • סינמטק תל-אביב 
Musées des sciences de Jérusalem et de Haïfa / • המוזיאונים למדעים של ירושלים וחיפה
Culture France / • קולטור פראנס

France Télévision / • פראנס טלויזיון



Daguesh Science
n°70 14

Contact - איש קשר

Prof. Benny Chefetz 
The Robert H. Smith 
Faculty of agriculture, food and environnment
chefetz@agri.huji.ac.il

גידולי ב למעט  הגידולים  כל  ישראל 
הירקות בשל היעדר ”מסננת ביולוגית“, 
מי  של  בתערובת  מושקים  גזע)  (כגון 
אחוז).   67 כדי  (עד  שתייה  ומי  שטוהרו  שפכים 
ארצות אירופה הדרומית דהיינו ספרד, איטליה 
בצרפת  זו.  בטכנולוגיה  לשימוש  פנו  כבר  ויוון 

הוחל בתהליך חשיבה בכיוון הזה.

תרכובות  כגון  מסוימים,  מיקרו-מזהמים 
הביתיים.  השפכים  במי  מצויים  תרופתיות, 
לאחר מעברם בתוך גוף האדם, נפלטות תרופות 
אלה בשתן או בצואה בצורה מפורקת (הנקראת 
מפורקת.  לא  לרוב  שהיא  ובצורה  מטבוליט) 
אולם, בין החומרים הכימיים האמורים, ישנם 
כאלה השומרים עדיין את תכונותיהם הפעילות, 
שבים  וכך  הטיהור  בתהליך  מנוקים  אינם 
הטיהור.  לאחר  השפכים  מי  בתוך  ונמצאים 
עד  המגיעה  זערורית  בכמות  מדובר  אומנם 
לננוגרמים או מיקרוגרמים ספורים לליטר, אך 
בריכוזים  כאשר  אפקטיביות  מולקולות  אלה 
נמוכים עסקינן. זו בעיה של ממש, שכן מחקרים 
ממין  דגים  בצרפת  הסינה  נהר  במימי  כי  גילו 
שנפלטו  ההורמונים  בגלל  מין  שינוי  עברו  זכר 
בהם  הקרבמזפין1  ריכוזי  כאשר  זאת  לתוכם, 
וריכוזי  לליטר,  ננוגרם  כ-100  סביב  מתייצבים 
 20 בין  נעים  מסוימים  אנטיביוטיים  חומרים 

ל-40 ננוגרם לליטר.

שלוש  לפני  החלו  שבו  המחקר  פרויקט  מטרת 

מצב  ווסת  עוויתות,  נוגד  בתור  המשמשת  מאוד,  נפוצה  תרופה   1  
הרוח ומשכך כאבים בתחלואות מסוימות.

שנים פרופ‘ בני חפץ מן הפקולטה לחקלאות של 
(בשיתוף  שלו  והצוות  העברית  האוניברסיטה 
תהליך  את  להבין  היא  הדר)  יצחק  ד“ר  עם 
וקליטתם  בקרקע  אלה  חומרים  של  מעברם 
בידי צמחים, על מנת לערוך רשימה רחבה ככל 
האפשר של דרך פעולתן של התרכובות השונות 
בכפוף לפרמטרים כגון סוג האדמה, סוג הצמח, 

וכל זאת בכפוף לאיכות מי ההשקיה. 
בתחום  לאחרונה  שהושגה  להתקדמות  תודות 
של  גילוים  נתאפשר  המסות  ספקטרומטרית 
הספיחה  הניידות,  נחקרו  המיקרו-מזהמים. 
ברבדים  תרופתיות  תרכובות  של  והדסורפציה 
בבוצות  תנייני  טיפול  שעברה  קרקע  של  שונים 
שלוש  של  תיפקודן  נדון  זה,  במחקר  מופעלות2. 
תרופות : קרבמזפין, דיקלופנק ונפרוקסן, שתי 
כנוגדי-דלקת.  משמשות  אלה  אחרונות  תרופות 
מהתחנה  בעיקר  מקורם  ההשקיה  מי  דגימות 
תחנת  היא  שפכים,  לטיהור  ביותר  הגדולה 
שיפדן שבאזור תל-אביב, והיא מטהרת 35 אחוז 

ממי השפכים בארץ.
מסתבר כי ניידותן של תרכובות תרופתיות אלו 
תלויה הן בכמות החומר האורגני המצוי בקרקע, 
הן במצבו הכימי-פיסיקאלי של זה. ליתר דיוק, 
את קרבמזפין ודיקלופנק ניתן לסווג כמרכיבים 
העשירות  בקרקעות  איטית  ניידות  בעלי 
עולה  ניידותם  מהירות  אך  אורגניים  בחומרים 
האורגני  החומר  שיעורי  כאשר  ניכרת  במידה 
יורדים. תוצאה זו מגדישה את הפוטנציאל של 
מי  במיפלסי  התרופתיות  התרכובות  תעבורת 

יצירת מגע בין מי שפכים לבין תערובת עתירה בבקטריות 
 2

באמצעות ערבול על מנת לפרק את החומר האורגני המרחף

המושקים  למחצה  השחונים  באזורים  התהום 
של  הצטברותן  השאר,  בין  שטוהרו.  במים 
הינה  נמוכה  ניידות  בעלות  תרופתיות  תרכובות 

עובדה מוכחת.

אטרזין,  לגבי  דומה  מחקר  נערך  לכן  קודם  עוד 
חומר הדברה שנאסר לשימוש בצרפת החל משנת 
הלימונים  בפרדסי  שנלקחו  דגימות  על   2003
חלקות  עכו,  של  האבוקדו  ובמטעי  בסרה  של 
מטוהרים.  שפכים  ובמי  שתייה  במי  המושקות 
החוקרים הגיעו למסקנה כי ספיחת אטרזין היא 
שפכים,  במי  שהושקו  בקרקעות  איטי  תהליך 
אורגניים  בחומרים  עשירות  אלו  קרקעות  שכן 

המרווים את אתרי הספיחה באטרזין.
בקרקעות  שנלקטה  רקבובית3  עם  שנערך  ניסוי 
סותרות.  תוצאות  הראה  עכו  ושל  בסרה  של 
הקרקע  מתוך  הרקבובית  של  הספיחה  תכונת 
במי  השקיה  עם  יותר  טובה  לכאורה  בסרה  של 
של  מהקרקע  לרקבובית  זאת,  לעומת  שתייה. 
עם  יותר  גבוה  ספיחה  כושר  יש  למעשה  עכו 
הקרקע,  סוג  מטוהרים.  שפכים  במי  השקיה 
עם  יחד  חולית  והשנייה  חמר  אדמת  האחת 
לבסרה  שנים   10 דהיינו  ההשקיה,  וזמן  איכות 
ו-25 שנה לגבי עכו, פרמטרים אלה משפיעים על 

תכונות אתרי הספיגה.
המולקולות  של  תיפקודן  בקרקע,  משנותח 
הללו בסוגי מזון. כעת עובד הצוות על נוכחותן 
תצלום  (ראה  במלפפון  תרופתיות  תרכובות  של 
בעלי  במים  מושקים  אלה  משטחים  לעיל). 

תכונות שונות.

עבודות המחקר של הצוות מרחובות מאפשרות 
לקרקע  בהתאם  לגידולים  פרוטוקולים  לערוך 
ולתכונות המים ולהעלות את הבעיות העלולות 

להיווצר מהשקיה כזו.
הצוות מעוניין לפתח אפיקים של שיתוף פעולה 

עם חוקרים צרפתים.

דוד שטיינבוים

 חלק ניכר מן החומר האורגני הידוע בכושרו לחזק את הקשרים 
3

של הרכיבים האורגניים

השפעות ההשקיה במי שפכים מטוהרים על הסביבה 

בצרפת, מי השפכים נפלטים אל תוך נחלים ולתוך נהרות אחרי שטופלו בתחנות הטיהור. ברשות 
ישראל לא עומדים משאבי מים מספיקים שיספיקו לצריכה הביתית, התעשייתית והחקלאית. על 

מנת להתגבר על מחסור זה, משמשים מי השפכים הממוחזרים מזה מספר שנים להשקיה.
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Impact de l’irrigation avec de l’eau usée traitée sur 
l’environnement

 En France, les eaux usées sont déversées dans les rivières et dans les fleuves après traitement
 dans les stations d’épuration. Israël ne dispose pas de ressources en eau suffisantes pour
 subvenir au besoin domestiques, industriels et agricoles. Pour pallier ce déficit, les eaux usées
traitées sont utilisées depuis plusieurs années pour l’irrigation.

En Israël de nombreuses cultures à 
l’exception de celles des légumes due à 
l’absence de «filtre biologique» (comme 

le tronc), sont irriguées par un mélange d’eaux 
usées traitées et d’eau potable (plus de 50% 
de toutes les eaux d’irrigation en Israël sont 
des eaux usées). Les pays du sud de l’Europe; 
Espagne, Italie et Grèce qui souffrent de 
pénurie d’eau, font preuve d’un intérêt de 
plus en plus marqué pour cette technique. En 
France, une réflexion est menée dans cette 
direction. 

Certains micropolluants tels que les composés 
pharmaceutiques sont présents dans les eaux 
usées domestiques. Après passage dans le 
corps humain, les médicaments sont excrétés 
dans les urines ou dans les selles sous une 
forme dégradée (métabolite) et sous une 
forme non dégradée majoritaire. Or, parmi ces 
substances chimiques, certaines conservent 
leur pouvoir actif, échappent au traitement 
épuratoire et se retrouvent  dans les eaux usées 
traitées. Il s’agit certes d’une petite quantité de 
l’ordre du nanogramme ou du microgramme 
par litre, mais ce sont des molécules efficaces 
même à faible concentration. Le problème est 
réel, des études ont révélé que dans les eaux 
de la Seine des poissons mâles opèrent un 
changement  de sexe à cause des hormones 
rejetées, que par ailleurs les concentrations 
en carbamazépine1 y restent stables autour de 

1 médicament très répandu, utilisé comme antiépileptique, 
régulateur de l’humeur et antidouleur dans certaines pa-
thologies. 

100 ng/l, et que les concentrations de certains 
antibiotiques varient entre 20 et 40ng/l.

L’objet du projet de recherche du professeur 
Benny Chefetz, du Dr Moshé Shenkar, et 
du professeur Yitzhak Hadar de la faculté 
d’agriculture de l’Université hébraïque et 
de leur équipe (en collaboration avec D.Sc. 
Yitzhak Hadar), débuté il y a trois ans, est de 
comprendre le processus de transport de ces 
substances dans le sol et leur absorption par 
les plantes, afin d’obtenir un large inventaire 
du comportement des différents composés 
en fonction de paramètres tels que le type de 
sol, le type de plante, et ceci en fonction de la 
qualité de l’eau irriguée.

C’est grâce aux progrès récents de la 
spectrométrie de masse que la détection de 
très petites concentrations de micropolluants 
dans l’environnement est devenue possible. La 
mobilité et la sorption-désorption de composés 
pharmaceutiques (CP) ont été étudiées 
par l’équipe de Rehovot sur différentes 
couches de sol ayant reçu un traitement 
secondaire par boues activées2. Dans cette 
étude, il est question du comportement de 
trois médicaments : la Carbamazépine, 
le Diclofenac et le Naproxen, ces deux 
derniers sont largement utilisés comme anti-
inflammatoire. Les échantillons d’eau pour 
l’irrigation proviennent essentiellement de la 
plus importante station d’épuration de Shifdan, 
dans la région de Tel- Aviv, qui traite 35% des 
eaux usées du pays.
Il apparaît que la mobilité de ces CP dépend 
tant de la quantité que des caractéristiques  
de la matière organique (MO) présente dans 
le sol. Plus précisément, la carbamazépine 
et le diclofenac peuvent être classés comme 
des composants à mobilité lente dans des 
sols riches en MO et leur vitesse de mobilité 
s’accroît considérablement avec la diminution 
du taux de MO. Ce résultat souligne le 
potentiel de transport des CP en question 

2 mises en contact des eaux usées avec un mélange 
riche en bactéries par brassage pour dégrader la matière 
organique en suspension. 

vers les nappes phréatiques des zones semi-
arides irriguées à l’aide d’eau épurée. Du 
reste, l’accumulation des CP à faible mobilité 
est un fait avéré. 
Une étude similaire sur l’atrazine, un pesticide 
interdit depuis 2003 en France, a été 
préalablement conduite sur des échantillons de 
sols prélevés dans les vergers de citronniers 
de Basra et ceux d’avocatiers de Saint-Jean 
d’Acre, parcelles irriguées avec de l’eau 
potable et des eaux usées. Les chercheurs 
ont conclu que la sorption de l’atrazine est un 
processus lent dans les sols irrigués avec de 
l’eau usée, ces derniers étant effectivement 
riches en MO qui sature les sites de sorption 
de l’atrazine. 
Une expérience menée avec de l’humine3 
prélevée sur les sols de Basra et de Saint Jean 
d’Acre a indiqué des résultats contradictoires. 
La faculté de sorption de l’humine du sol de 
Basra semble meilleure avec une irrigation à 
l’eau potable. En revanche, l’humine du sol 
de Saint-Jean d’Acre présente une meilleure 
sorption avec une irrigation à l’eau usée 
traitée. Le type de terre, argileuse pour l’une 
et sableuse pour l’autre, ainsi que la qualité 
et le temps de l’irrigation, à savoir 10 et 25 
ans respectivement pour Basra et Saint-Jean 
d’Acre, sont autant de paramètres qui influent 
sur les propriétés des sites d’absorption.
Une fois analysé dans les sols, le comportement 
de ces molécules est étudié dans les aliments. 
Actuellement, l’équipe travaille sur la présence 
de CP dans le concombre (voir photo ci-
dessus). Les plans sont irrigués avec des 
eaux de différentes qualités. 

Les travaux de l’équipe de Rehovot permettront 
d’établir des protocoles de cultures en fonction 
du sol et de la qualité des eaux et de lever les 
éventuels problèmes dus à cette irrigation. 
L’équipe aimerait développer des axes de 
coopération avec des chercheurs français. 

David Steinboim

3 partie importante de la MO connue pour fortifier les 
liaisons des composants organiques.

Echantillons de Plans de concombre - מדגם משמטחי מלפפונים
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 Portrait du Pr. Joseph Itskovitz-Eldor et du Pr. Daniel Aberdam, respectivement chercheurs du
 TECHNION et de l’INSERM. Ensemble ils ont fondé un laboratoire Franco-Israélien, l’INSERTECH,
 spécialisé dans la recherche sur les cellules souches.

Quand on s’entretient avec une 
personnalité en biologie cellulaire 
comme le professeur Aberdam, on 

s’attend à le surprendre dans un laboratoire 
encombré de matériel sophistiqué. En effet, 
les manipulations génétiques développées 
par son équipe font appels aux techniques 
de la biologie moléculaire et cellulaire qui 
permettent d’induire ou de réprimer un gène 
pour en bloquer ou non l’expression. Les 
analyses portent ensuite sur la perturbation 
de la production de la protéine associée. 
Cependant, contrairement à son laboratoire 
moderne de Nice, c’est dans des locaux plutôt 

modestes que je rencontre l’équipe au sein de 
l’Institut Rappaport du Technion. En effet, le 
jeune laboratoire Insertech n’a que deux ans, 
mais il devrait bientôt s’élargir grâce à des 
locaux plus spacieux. 

La coopération
Les événements  politiques de 2003 
déclenchent la seconde intifada et plongent 
la communauté scientifique mondiale dans 
un  mouvement anti-israélien qui se traduit, 
entre autres, par le refus de coopérer, ou la 
proscription des échanges de scientifiques. 
Scandalisé, D. Aberdam défend la coopération 

franco-israélienne. La rencontre avec le Docteur 
Joseph Itskovitz-Eldor lors d’un congrès aux 
Etats-Unis sur les cellules souches en sera 
le point de départ. En réaction au boycott, ils 
aménagent ensemble un congrès binational 
sur les cellules souches à l’institut Weizmann 
en Israël avec le soutien de l’INSERM, de 
l’IAFI (International Associations of Friends 
of Israël), et de l’Ambassade de France. 
L’impossibilité de travailler sur les cellules 
souches embryonnaires (CES) humaines en 
France et la complémentarité de leur projet 
encouragent D. Aberdam et J. Itskovitz à 
créer un laboratoire commun : INSERTECH. 

קן
דיו

 

והשני  מהטכניון  חוקר  הראשון  אברדם,  דניאל  ופרופ‘  איצקוביץ‘-אלדור  יוסף  פרופ‘  של  דיוקנם 
המתמחה  צרפתית-ישראלית  מעבדה  הקימו  הם  יחד,  רפואי.  ולמחקר  לבריאות  הצרפתי  במכון 

במחקר בתאי גזע ושמה אינסרטק. 

Le Pr. Daniel Aberdam en quelques dates

Naissance  de Daniel Aberdam à Suresnes (92)
Abandonne le lycée en classe de première pour travailler. 
Part en Israël comme volontaire dans un Moshav du Néguev 
pendant la guerre de Kippour.
Passe son baccalauréat littéraire en tant que candidat libre et 
s’inscrit à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il passe sa 
licence de biologie en 1978. 
Déclic lors de sa maitrise : les cours du professeur Daniel Blangy 
(décédé en 2004) le passionnent et l’incitent à s’orienter vers la 
biologie moléculaire. 
Son rêve sioniste le pousse à faire l’aliyah et à décrocher son 
Master dans le prestigieux Institut Weizmann des sciences. 
Service militaire en Israël. 
Commence sa thèse sur la génétique du développement sous 
la direction du Professeur Leo Sachs, plusieurs fois proposé au 
Prix Nobel et à l’origine de la découverte sur les cellules souches 
dans les tumeurs. Il participera durant ces années en Israël aux 
opérations de la guerre du Liban et passera ses périodes de 
réserve à Gaza.
Pour des raisons familiales D. Aberdam retourne en France et 
réalise son post-doc. 
Il pose sa candidature à l’INSERM qui, au vu des résultats de 
sa thèse et de son stage postodoctoral, lui pemet d’être recruté 
directement comme Directeur de Recherche INSERM. 
Devient directeur d’une unité de Recherche INSERM (U898), 
laboratoire qui comprend aujourd’hui 16 scientifiques.

פרופ‘ דניאל אברדם בכמה תאריכים

דניאל אברדם נולד בסירן שבמחוז או דה סין בצרפת.
עזב את בית הספר התיכון בכיתה י“א ויצא לעבוד. 

יום  מלחמת  במהלך  בנגב  במושב  ושהה  מתנדב  בתור  לישראל  הגיע 
כיפור.

ונרשם  באקסטרני  ספרותית  במגמה  הבגרות  בחינות  את  עבר 
לביולוגיה  החוג  בוגר  הוא  ו‘.  קירי-פריס  ומרי  פייר  לאוניברסיטת 

בשנת 1978.
בשנת  (שנפטר  בלאנז‘י  דניאל  פרופ‘  אצל  שלו  המסטר  לימודי  בזמן 

2004), הוא נדבק בחיידק הביולוגיה הפרודתית ובוחר במגמה הזו.
 

החלום הציוני שלו מדרבן אותו לעלות ארצה ולקבל את התואר השני 
במכון ויצמן למדע.

שירות צבאי בצה“ל.
ההתפתחות  גנטיקת  בנושא  שלו  הדוקטורט  עבודת  על  לעבוד  החל 
בהנחיית פרופ‘ ליאו זקס, שהוצע מספר פעמים כמועמד לפרס נובל 
שהותו  במהלך  שבגידולים.  הגזע  תאי  גילוי  מאחורי  שהיה  והוא 
בארץ באותן שנים, השתתף במבצעים במסגרת מלחמת לבנון ושירת 

במילואים בעזה. 
הפוסט- את  ערך  ושם  משפחתיים  מטעמים  לצרפת  חזר  אברדם  ד. 

דוקטורט שלו. 

רפואי  ולמחקר  לבריאות  המכון  של  מנהלו  בתור  ישירות  גויס 
באוניברסיטת ניס שבצרפת.

ולמחקר  לבריאות  במכון   (898 (יח‘  מחקר  יחידת  למנהל  התמנה 
רפואי, במעבדה ובה עובדים כיום 16 מדענים.
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של כ גודל  בסדר  אישיות  לראיין  שבאים 
לביולוגיה  המומחה  אברדם,  פרופ‘ 
אותו  למצוא  מצפים  מראש  התאית, 
כשהוא צפון במעבדה העמוסה בציוד מתוחכם. 

בידי  שפותחו  הגנטיות  המניפולציות  ואומנם, 
הביולוגיה  טכניקות  על  מתבססות  צוותו 
הפרודתית והתאית המאפשרות לחולל או לדכא 
גן על מנת לחסום את ביטויו או לא. הניתוחים 

הפרוטאין  ייצור  להפרעת  בהמשך  מתייחסים 
האמור. אף על פי כן ובניגוד למעבדתו החדשנית 
צנוע  באתר  דווקא  פגשתי  הצוות  את  שבניס, 
שכן,  שבטכניון.  רפפורט  מכון  בתוך  למדי, 

Le Pr. Joseph Itskovitz-Eldor en quelques dates

Naissance de Joseph Itskovitz-Eldor à Haïfa 
Obtient le baccalauréat israélien avec une majeure en biologie. 
Diplômé de la Faculté de Médecine de l’Université Hébraïque de 
Jérusalem et de l’hôpital Hadassah.
Il fonde le premier département de fécondation in-vitro en Israël 
à l’hôpital Rambam. Depuis sa création cette unité est restée à la 
pointe de la technologie dans le domaine de la procréation médicale 
assistée.   
Le Pr. Itskovitz-Eldor initie une collaboration avec le Pr. Jamie Thomson 
de l’université du Wisconsin, Madison, et reçoit les premières cellules 
souches embryonnaires  humaines. 
Fondation d’un centre au TECHNION, spécialisé dans les recherches 
sur les cellules de l’avenir. Soutenu par le comité d’éthique de l’Académie 
Nationale des Sciences d’Israël, le laboratoire coopère avec d’autres 
institutions nationales et internationales pour devenir l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine des cellules souches. 
La collaboration avec la France conduit à l’établissement de 
l’INSERTECH.    
Le MOST lui accorde un fonds pour la création d’un Centre National de 
Recherche sur les cellules souches à Haïfa. L’un des objectifs de cette 
démarche est notamment de partager les connaissances acquises par 
l’équipe avec la communauté scientifique israélienne.

פרופ' יוסף איצקוביץ‘-אלדור בכמה תאריכים

יוסף איצקוביץ‘-אלדור נולד בחיפה  
סיים בגרות במגמה ביולוגית 
העברית   האוניברסיטה  של  לרפואה  הספר  בית   בוגר 

בירושלים ובית החולים הדסה
החוץ-גופית  להפריה  מחלקה  שהקים  הראשון   (IVF) היה 
בקדמת המחלקה  נותרה  ייסודה  מאז  רמב"ם.  הרפואית   בקריה 

הטכנולוגיה בתחום ההולדה בסיוע הרפואה

 יזם שיתוף פעולה עם פרופ' ג'יימס תומסון, מאוניברסיטת  
העובריים הגזע  תאי  את  והפיק  ארה"ב,  במדיסון,   ויסקונסין 

האנושיים הראשונים בעולם
הללו.  העתיד  תאי  בחקר  המתמחה  מרכז  בטכניון   ייסד 
הלאומית האקדמיה  של  האתיקה  ועדת  בתמיכת  שלו,   המעבדה 
ובין- לאומיים  מוסדות  עם  פעולה  משתפת  ישראל,  של  למדעים 
 לאומיים אחרים והפכה לאחד מן הגופים המובילים בעולם בתחום

תאי הגזע
של  לייסודה  הוביל  צרפת  עם  שלו  הפעולה   שיתוף 

אינסרטק
קרן   לחברה  העניק  הישראלי  והטכנולוגיה  המדע   משרד 
 להקמת מרכז לאומי לחקר תאי הגזע בחיפה. אחת ממטרות הצעדים
הקהילייה עם  הצוות  שרכש  בידע  להתחלק  השאר  בין  הינה   האלה 

המדעית בארץ

1947          
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1983
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2008

Joseph Itskovitz-Eldor © David Steinboim 
Daniel Aberdam © David Steinboim 
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La visite officielle au TECHNION de Haïfa 
d’une délégation officielle de l’INSERM et 
pour la première fois de son directeur, marque 
la naissance du laboratoire en Septembre 
2006 et la signature d’une convention entre 
l’INSERM et le TECHNION.
Concrètement, la coopération se manifeste 
par le partage de résultats, de cellules 
souches, de protocoles et de deux chercheurs 
sur des projets conjoints aux deux équipes. 
Leurs travaux sont complémentaires : D. 
Aberdam pilote les études fondamentales 
tandis que J. Itskovitz dirige les recherches 
biotechnologiques et cliniques.
Aujourd‘hui D. Aberdam sert d’incubateur 
et de passerelle entre le TECHNION et 
l’INSERM. Par exemple, des chercheurs 
Israéliens ont réalisé leur post-doc à l’unité 
898 INSERM. Gràce à sa double nationnalité, 
une demande de financement européen pour 
un projet franco-israélien a été déposée dans 
le 7ème cadre du PCRD (Programme Cadre 
de recherches et de Développement).  

Financement     
Malgré les accords bilatéraux, la loi française 
restreint les possibilités de transfert des 
fonds obtenus par le Prof. Aberdam en 
France. En conséquence l’INSERTECH reçoit 
pour l’instant moins de moyens que prévu. 
Concernant les aides nationales, son équipe 
a déjà obtenu deux financements par l’Israël 
Science Foundation (ISF) et le Ministère 
de la Science israélien (Ministry Of Science 
and Technology – MOST). L’Ambassade de 
France apporte son aide pour l’organisation 
d’événements comme lors de colloques 
mais  aussi   en  accordant  des   bourses 
« Chateaubriand » à des étudiants israéliens. 
Ainsi, en 2006 les travaux de la Post Doctorante 
israélienne Efrat Barak à l’unité 898 INSERM 
ont débouché sur un brevet pour la fabrication 
potentielle de cornée, de peau et de pancréas, 
basée sur la différenciation de CES humaines. 
L’unité de valorisation du TECHNION a pris en 
charge la partie financière en partenariat avec 
la cellule INSERM-Transfert.
Aujourd’hui, l’équipe de D. Aberdam au 
sein d’INSERTECH est constituée de huit 
chercheurs dont Madame Aberdam qui 
s’occupe du potentiel thérapeutique des CSE 
humaines. 

Axes de recherche de l’équipe de D. 
Aberdam        

1. Fabriquer et réimplanter de la cornée 
oculaire à partir de cellules souches 
embryonnaires pour permettre la régénération 
visuelle. 
Ce projet est réalisé avec la contribution 
d’un chirurgien ophtalmologiste de l’hôpital 
Hadassah : le Professeur Avi Solomon. 
Actuellement, les tests sur les animaux vont 
commencer et les essais thérapeutiques chez 
l’homme sont prévus normalement dans les 5 
à 10 ans à venir.     
2. Développer des modèles cellulaires qui 
récapitulent le développement embryonnaire 
pour comprendre les pathologies cutanées et 
cardiaques. 
Ces recherches s’appliquent sur le gène p63 
qui joue un rôle important pour la formation 
de la peau et est muté chez des patients 
atteints de pathologies cutanées sévères. 
C’est par hasard que l’équipe a prouvé pour 
la première fois que ce gène influençait 
aussi le fonctionnement cardiaque et que 
son absence dans les souris provoque à des 
malformations cardiaques. Des recherches 
de patients souffrant de cardiopathies et 
qui présenteraient des mutations au niveau 
de p63 vont commencer.  En synergie avec 
le Prof. Itskovitz-Eldor, le laboratoire de D. 
Aberdam va initier une recherche pionnière  
de criblage à haut débit pour identifier des 
molécules médicaments qui pourraient 
moduler l’expression de p63 lors de la 
réparation cardiaque. 
3. Comparer le développement cellulaire de 
neurones redifférenciés à partir de CSE de 
malades schizophrènes et de personnes 
saines.    
Il est établi que les infections au cours de la 
grossesse sont en partie responsables de 
la schizophrénie. Pour pouvoir comprendre 
les différences lors du développement des 
neurones, l’équipe projette de mettre des 
cellules de peau ou de cheveux de malades 
en culture, d’y introduire des gènes pour les 
reprogrammer en cellules embryonnaires, 
puis de les redifférencier en neurones. Cela 
permettra de comparer leurs développements. 
Ce projet est réalisé en collaboration avec un 
autre chercheur du TECHNION : le professeur 
Dorit Ben-Shahar. 

Axes de recherche de l’équipe de J. 
Itskovitz-Eldor
Lors de notre rencontre dans son bureau à 
l’hôpital Rambam, le professeur m’explique que 

sa recherche dite translationnelle1 consiste à  
développer des techniques de mise en culture 
des CSE. En effet, l’embryon contient un 
nombre faible de cellules souches, l’équipe du 
Pr. Itskovitz-Eldor cherche les conditions et les 
modèles d’optimisation de la mise en culture 
de ces CSE. Ainsi, le laboratoire développe 
des plateformes technologiques qui couvrent 
les aspects de la biotechnologie des CSE et 
qui consistent à : 
1. Développer des méthodes et des protocoles 
pour la culture de CSE  sur des couches 
nourricières humaines sans apport de facteurs 
(sérum, milieux,…) issus de l’animal dans des 
conditions aérobies.    
2. Caractériser les CSE existantes à l’aide de 
méthodes de génomique et de protéomique 
pour accroître la connaissance de ces 
lignées.
3. Croissance des CSE différenciées à l’aide 
de bioréacteurs.
4. Croissance et différentiation des CSE sur 
des structures tridimensionnelles pour le 
développement de tissus.     

Un autre axe de recherche est le développement 
des protocoles de différentiation directe de : 
1. Lignée cardiovasculaire
2. Cellules de tissus germinales
3. Lignée de cellules osseuses 

L’équipe dirigée par le professeur israélien 
a mis au point une méthode de culture en 
suspension.

Espoir 
D’une part ces cellules sont une source 
théoriquement illimitée de tissu, elles suscitent 
de grands espoirs dans le domaine des greffes. 
Par exemple, les premiers tests d’implantation 
de cellules cardiaques sont prévus en Europe 
ou aux Etats-Unis dans les années à venir. 
D’après le professeur Itskovitz-Eldor, une 
autre application possible pour les laboratoires 
pharmaceutiques est de tester la toxicité de 
leurs nouveaux médicaments. 

David Steinboim

1 La recherche translationnelle correspond à la mise en 
application médicale des résultats scientifiques de la 
recherche fondamentale. Elle est un intermédiaire entre 
la recherche fondamentale et la recherche clinique
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בלבד.  שנתיים  בת  הצעירה  אינסרטק  מעבדת 
לבית  תודות  להתרחב  צפויה  היא  זאת,  עם 

מרווח יותר שבו תזכה. 

כיצד נוצר שיתוף הפעולה
את  הולידו   2003 בשנת  המדיניים  האירועים 
הקהילייה  את  והביאו  השנייה  האינתיפדה 
המדעית בעולם לשקוע בתנועה אנטי-ישראלית 
לשתף  בסירוב  השאר,  בין  ביטוי,  לידי  שבאה 
ד.  מדענים.  חילופי  נגד  חרם  בהטלת  או  פעולה 
שיתוף  על  סנגוריה  ולימד  מכך  התרעם  אברדם 
ד“ר  עם  המפגש  לישראל.  צרפת  בין  הפעולה 
שהתקיים  כנס  במהלך  איצקוביץ‘-אלדור  יוסף 
נקודת  הווה  הגזע  תאי  על  הברית  בארצות 
יחדיו  ארגנו  הם  לחרם,  בתגובה  שלו.  המוצא 
למדע  ויצמן  במכון  גזע  תאי  על  דו-לאומי  כנס 
בישראל בתמיכתם של המכון הצרפתי לבריאות 
של  הבינלאומי  הארגון  של  רפואי,  ולמחקר 
שגרירות  ושל   (IAFI) ישראל  ידידי  אקדמאים 
גזע  תאי  על  לעבודה  הנוגע  האיסור  צרפת. 
של  שהפרויקטים  והעובדה  בצרפת  עובריים 
ד.  את  עודדו  זה  את  זה  משלימים  שניהם 
אבדרם וי. איצקוביץ‘ להקים מעבדה משותפת, 
היא אינסרטק. הביקור הרשמי שערכה בטכניון 
ולשם  אינסרם  מכון  מטעם  משלחת  שבחיפה 
הקמת  את  ציין  מנהלה,  של  ביקורו  חידוש, 
על  החתימה  ואת   2006 בספטמבר  המעבדה 

אמנה בין האינסרם לבין הטכניון.

שיתוף הפעולה
למעשה,  הלכה  מתבטא  הפעולה  שיתוף 
בהתחלקות בתוצאות, בתאי גזע, בפרוטוקולים 
לשני  משותפים  בנושאים  חוקרים  ובשני 
הצוותים. מחקריהם משלימים. ד. אברדם מנחה 
את המחקר העיוני בעוד י. איצקוביץ‘ מנהל את 
היום  והקליניים.  הביוטכנולוגיים  המחקרים 
הטכניון  בין  וגשר  חממה  משמש  אברדם  ד. 
עשו  ישראלים  חוקרים  למשל,  והאינסרם. 
של   898 ביחידה  שלהם  הפוסט-דוקטורט  את 
הקהילייה  מוסדות  אצל  הוגשה  אינסרם.  מכון 
צרפתי- מיזם  עבור  מימון  בקשת  האירופית 

השביעית  המסגרת  תוכנית  במסגרת  ישראלי 
למחקר ולפיתוח.

המימון
הצרפתי  החוק  הדו-צדדים,  ההסכמים  למרות 
אותם  הכספים  העברת  אפשרויות  את  מגביל 
זו,  עובדה  בשל  בצרפת.  אברדם  פרופ‘  השיג 
משהיו  אמצעים  פחות  אינסרטק  לרשות  עמדו 
צפויים. אשר לתמיכות בארץ, הצוות של פרופ‘ 
ד. אברדם כבר השיג שני מקורות מימון מן הקרן 
הלאומית למדע של ישראל ומטעם משרד המדע 
סייעה  היא  אף  צרפת  שגרירות  והטכנולוגיה. 
בכך  גם  אך  רבי-שיח,  כמו  אירועים  בארגון 
לסטודנטים  ”שאטובריאן“  מלגות  שהעניקה 
ישראלים. מחקריה של הסטודנטית הישראלית 
של   898 ביחידה  ברק  אפרת  לפוסט-דוקטורט 
אינסרם הניבו כתוצאה מכך בשנת 2006 פטנט 
לייצור פוטנציאלי של קרנית, של עור ושל לבלב, 

עובריים  גזע  תאי  של  התבדלותם  על  שהתבסס 
אנושיים. יחידת השיווק והמסחור של הטכניון 
בשיתוף  הפיננסי  החלק  את  עצמה  על  נטלה 
של  הטכנולוגיה  העברות  חברת  עם  הפעולה 
היא  רפואי,  ולמחקר  לבריאות  הצרפתי  המכון 

אינסרם-טרנספר. 
אינסרטק  בתוך  אברדם  ד.  של  צוותו  כיום 
מורכב משמונה חוקרים (שני דוקטורנטים, שני 
מסטרנטים, פוסט-דוקטורנט אחד, טכנאי אחד 
אברדם  גב‘  ובתוכם  אינסרם  חוקרי  ושלושה 
תאי  של  הטיפולי  הפוטנציאל  על  ממונה  שהיא 

הגזע האנושים.)

דניאל  בראשות  הצוות  של  המחקר  אפיקי 
אברדם 

שפותחו  עין  קרנית  מחדש  ולהשתיל  לייצר   .1
התחדשות  את  לאפשר  כדי  עובריים  גזע  מתאי 

הראייה.
סלומון,  אבי  פרופ‘  של  בסיועו  נערך  הפרויקט 
כעת  הדסה.  החולים  בבית  מנתח  עיניים  רופא 
ואם  חיים  בעלי  על  הניסויים  להתחיל  עומדים 
אדם  בבני  רפואיים  ניסויים  כשורה,  ילך  הכול 

צפויים להיערך תוך 5 עד 10 שנים.
2. לפתח מודלים לתאים שיסכמו את התפתחות 

העובר כדי להבין את מחלות העור והלב.
המשחק   P63 גן  על  חלים  אלה  מחקרים 
מוטציה  ועובר  העור  בהיווצרות  חשוב  תפקיד 
יד  קשות.  עור  ממחלות  הסובלים  חולים  אצל 
לראשונה  להוכיח  לצוות  שעזרה  היא  המקרה 
היעדרו  וכי  הלב  תפקוד  על  גם  משפיע  זה  גן  כי 
בלב.  מומים  להיווצרות  גורם  עכברים  אצל 
ממחלות  הסובלים  חולים  על  מחקרים  החלו 
 .P63 הגן  ברמת  מוטציות  קיימות  ואצלם  לב 
של  מעבדתו  איצקוביץ‘-אלדור,  פרופ‘  עם  יחד 
בקצב  בסריקה  חלוצי  מחקר  תיזום  אברדם  ד. 
התרופתיות  פרודות  את  לזהות  כדי  מואץ 
העשויות לכוונן את דרך הביטוי של גן P63 בעת 

שיקום הלב.
עצב  תאי  של  התפתחותם  בין  להשוות   .3
חולי  של  עוברי  גזע  תא  מתוך  והתבדלו  ששבו 
אנשים  של  אלה  לבין  (שסעת)  סכיזופרניה 

בריאים.
ידוע כי ניתן לזקוף חלקית לחובתם של זיהומים 
על  הסכיזופרניה.  מחלת  את  ההיריון  במהלך 
ביטוי  לידי  הבאים  ההבדלים  את  להבין  מנת 
חברי  העצם,  תאי  של  התפתחותם  במהלך 
או  עור  תאי  של  תרבית  ליצור  מתכננים  הצוות 
השוואת  יאשפר  הדבר  החולים.  שיערות  של 
חוקר  עם  בשיתוף  מתבצע  המיזם  התפתחותם. 

נוסף מהטכניון, היא פרופ‘ דורית בן-שחר.  
 

יוסף  בראשות  הצוות  של  המחקר  אפיקי 
איצקוביץ‘-אלדור

רמב“ם  החולים  שבבית  במשרדו  מפגשנו  בעת 
הסביר לי הפרופסור כי מחקרו המכונה ”מחקר 

ליצירת  טכניקות  לפתח  משמעו  תרגומי1“ 
בעובר  למעשה,  עובריים.  גזע  תאי  של  תרביות 
וצוותו  גזע,  תאי  של  מצומצם  מספר  מצויים 
של יוסף איצקוביץ‘-אלדור מחפש את התנאים 
תרביות  יצירת  של  למיטוב  המודלים  ואת 
באותם תאי גזע עובריים. כך מפתחת המעבדה 
פלטפורמות טכנולוגיות המכסות את ההיבטים 
העובריים  הגזע  תאי  לביוטכנולוגיית  הנוגעים 

ומהותם היא:
תרביות  ליצירת  ופרוטוקולים  שיטות  לפתח   .1
אנושיים  מצעים  פני  על  העובריים  הגזע  תאי 
מזינים ללא תוספת גורמים (כגון סרום, סביבות 

ועוד...) מבעלי חיים בתנאים אירוביוטי.
הקיימים  העובריים  הגזע  תאי  את  לאפיין   .2
על  ופרוטיאומיקה  גנומיקה  שיטות  באמצעות 

מנת להגדיל את הידע אודות שושלות אלה. 
שהתבדלו  העובריים  הגזע  תאי  של  צמיחתם   .3

בעזרת ביוראגנטים.
4. צמיחתם והתבדלותם של תאי הגזע העובריים 

על מבנים תלת-מימדיים לשם פיתוח רקמות.

פרוטוקולים  פיתוח  הוא  נוסף  מחקר  אפיק 
להתבדלות ישירה של:
1. שושלת לב-כלי דם
2. תאי רקמות נבטיים
3. שושלת תאי עצם

הבכיר  הישראלי  החוקר  של  בהנחייתו  הצוות 
המציא שיטה ליצירת תרבית בתרחיף.

התקווה  
תאי הגזע מהווים מחד מקור בלתי נדלה בעליל 
בתחום  גדולות  תקוות  ומעוררים  לרקמות 
הקרובות  בשנים  למשל,  האיברים.  השתלות 
הברית  בארצות  או  באירופה  להתקיים  צפויים 
לדברי  לב.  תאי  להשתלת  הראשונים  הניסויים 
נוסף  אפשרי  יישום  איצקוביץ-אלדור,  פרופ‘ 
של  רעילותן  בחינת  הוא  התרופות  יצרני  עבור 
התרופות החדשות. נזכיר כאן את מקרה תרופת 
ה-VIOXX אשר נועדה להקל על כאבי הפרקים 
הלב  למערכת  במיוחד  כמזיקה  התבררה  והיא 
וכלי הדם. בעתיד ניתן יהיה להימנע מסיבוכים 
מסוג אלה אם יבחנו את השפעתה של מולקולה 
גזע  תאי  מתוך  שתיווצרנה  רקמות  על  מסוימת 
הקמתו  לדמיין  אפילו  ניתן  שהתבדלו.  עובריים 
ובתי  התרופות  יצרני  עבור  גזע  תאי  בנק  של 

החולים.

דוד שטיינבוים

1 המחקר התרגומי פירושו יישום בתחום הרפואה של תוצאות המ־

המחקר  בין  ביניים  חוליית  הוא  העיוני.  במחקר  המדעים  חקרים 
העיוני לבין המחקר הקליני.
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1 Harpon (Mallaha, Natoufien final, n°EM96 5712)* 
2 Hameçons courbes (Mallaha, Natoufien final, n°EM01 
8716 et EM01 8578)* 
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לאבן  המעבר  בתקופת  התיכון  הים  מזרח  בדרום  עצם  כלי  ייצור 

החדשה
בארכיאולוגיה ב“ייצור כלי עצם“ מתכוונים לכל המוצרים הנובעים מעיבודם של חומרי העצם (עצמות, 

קרניים של חיות ממשפחת הצבאים, שנהב).

בתקופה ב כבר  התיכון  הים  מזרח  דרום 
שימוש  היה  התיכונה  הפליאוליתית 
מוגבל.  אז  היה  הייצור  עצם.  בחומרי 
הבאה  המאוחרת  הפליאוליתית  בתקופה 
אחריה, התפתחה עבודת העצם במספר אתרים 
בסוף  רק  בארץ).  היונים  (מערת  מצומצם 
התקופה האפיפלאוליתית (בתרבות הנאטופית) 
עובד ציוד רב ומגוון במספר רב מאוד של אתרים, 
בעזרת טכניקות שהיו מאוד מותאמות לתכונות 
הבית  לעבודות  שימשו  החפצים  העצם.  חומר 
(קליעת סלים, עבודת העור, אריגה וכו‘), לצייד 
הנאטופית,  התקופה  אחרי  לקישוט.  וכן  ולדייג 
חדשות  לפעילויות  בהתאם  הפעילות  השתנתה 
הסגנונות,  להתפתחות  בהתאם  נהוגות,  שהיו 
זה,  במאמר  החברה...  במבנה  שחלו  ולשינויים 
זו  תוצרת  לחקר  המשמשות  בשיטות  ידובר 
בדרום מזרח הים התיכון וגם בתמורות הגדולות 
שניתן היה לזהות בזכות מחקר מסוג זה לאורך 
תקופה חשובה של הפרהיסטוריה, היא תקופת 

המעבר לאבן החדשה.

שלבי המעבר לתקופת האבן החדשה
המעבר  מתחלק  התיכון,  הים  מזרח  בדרום 
שלבים.  לחמישה  החדשה  האבן  לתקופת 
הנאטופית   התרבות  עם  מתחילה  התקופה 
באותם  הספירה).  לפני   9600 עד  (מ-13000 
ימים, צמצמו בני אדם את ניידותם אך המשיכו 
יותר,  מאוחר  והלקט.  הדייג  הצייד,  בכלכלת 
א‘  קראמית  הקדם  החדשה  האבן  בתקופת 
צצו  הספירה)  לפני   8700 עד   PPNA)  (9600)
הניסיונות הראשונים בחקלאות. בתקופת האבן 
החדשה הקדם-קראמית ב‘ (8700 עד 6500 לפני 
הספירה) החלו לגדל בעלי חיים . בתקופת האבן 
החדשה הקדם-קראמית ג‘ (6500 עד 6900 לפני 
בתקופת  לבסוף  זו.  פעילות  התרבתה  הספירה) 
לפני   5000 עד   6500) הקראמית  החדשה  האבן 

הספירה) החלו לראשונה לייצר כלי חרס.

שיטות המחקר
את  לזהות  היא  הארכיאולוגיה  של  מטרתה 
היו  מה  דרכם  ולהבין  בחומרים  השימוש  אופני 
הידיעות והמיומנויות בעבר, מה הייתה כלכלת 
השלב  מאורגן.  הייצור  היה  וכיצד  החומרים 
הזנים  החומרים,  הגדרת  שלב  הוא  הראשון, 

כך  לשם  האדם.  את  ששימשו  בגוף  והחלקים 
השלב  ומדידות.  צורניים  בקריטריונים  נעזרים 
ששימשו  הטכניקות  זיהוי  שלב  הוא  השני 
לעיבוד החומר. הארכיאולוג מתחיל לפענח את 
לאחר  העצמות.  על  הותירו  שהכלים  הסימנים 
על  התמוכות,  על  הפסולת,  על  בהישענו  מכן, 
עצמם,  החפצים  ועל  גמורות  הלא  העבודות 
דהיינו,  העיבוד,  שרשרות  את  משחזר  הוא 
לעבור  כדי  שבוצעו  השונות  הפעולות  כלל  את 
מחומר הגלם עד למוצר המוגמר. בעשותו זאת, 
והכלכלי  הטכני  ההיגיון  את  להבין  מנסה  הוא 
שבאותם שרשורים. לבסוף השלב האחרון הוא 

שלב זיהוי תפקידם של החפצים.

לאבן  המעבר  תקופת  לאורך  העץ  חומרי  ניצול 
החדשה

הזמן  לאורך  ביותר  המרשימות  התמורות 
התקופה  אחרי  הציוד.  בתחום  מתבטאות 
מאוד  מקצועיים  כלים  הופיעו  הנאטופית, 
(צלצלים, דו-חודים קטנים, חכות דיג מעוקלות, 
החלו  חדשים  סוגים  בעוד  פנינים),  סוגי  מספר 
להופיע (מקלונים, ווים גדולים וכו‘) (איור מס‘ 
תפקודיים.  שינויים  מבטאה  זו  התפתחות   .(1
בעצם, היעלמות הצלצלים הנאטופיים בתקופת 
היעלמותו  הנראה  ככל  משמעה  החדשה  האבן 
מבטאה  גם  היא  דייג.  של  או  צייד  של  סוג  של 
הקדם- החדשה  האבן  בתקופת  תפיסה.  שינויי 

קראמית ב‘ דרך ייצוגן של דמויות אנוש יש בו 
מעין הד לתמורה שכבר בתקופת האבן החדשה 
בתחומים  ניצניה  הופיעו  א‘  הקדם-קראמית 
ותפס  האדם  הלך  ואילך,  זו  מתקופה  אחרים: 
ובסמליות  באיקונוגרפיה  וגדל  הולך  מקום 
היווצרותה  האלים,  של  לידתם   ,1997 (קובן, 
הלאומי  המכון  הוצאות  פריס,  החקלאות,  של 

למחקר מדעי של צרפת)

היא  ביותר  הבולטת  התופעה  לזנים,  אשר 
הפראים  לצבאי  המיוחד  היחס  הישארות 
ב‘,  הקדם-קראמית  החדשה  האבן  בתקופת 
הכבשים.  גידול  של  ההתרחבות  למרות  וזאת 
כנראה שעצמותיהם היו עדיפות מבחינה טכנית 
(הן ארוכות יותר). האפשרות שמדובר בהמשכו 
של הרגל שנולד מתקופת התרבות הנאטופית או 
בקשר סמלי לאותה חיה היא גורם שיש לקחתו 

הקדם- החדשה  האבן  בתקופת  רק  בחשבון. 
(שבצפון  ע‘זאל  בעין  המאוחרת,  ב‘  קראמית 
הכבשים  לטובת  הצבאים  ננטשו  ירדן)  מזרח 

המבויתים.
בני  שלטו  הנאטופית  התרבות  בתקופת  כבר 
שפשוף,  (גירוד,  במלואן  כמעט  בטכניקות  אדם 
חלוקה לשני צדדים, עקירה ועוד…). התקופות 
של  תקופות  הן  מכן  שלאחר  החדשה  האבן  של 
משמעותי  איכותי  שינוי  ההישגים).  התייצבות 
לא נראה. לעומת זאת, מבחינה כמותית, חלים 
שני שינויים חשובים. הפריסה דרך ניפוץ שכיחה 
הקדם-קראמית  החדשה  האבן  בתקופת  יותר 
בחלקה  נובעת  זו  התפתחות  לפניה.  מאשר  ב‘ 
כדי  בה  יש  אולם,  בציוד.  שחלו  משינויים 
להעיד אולי גם כן על תפיסה חדשה של הייצור, 
השימוש  השאר,  בין  יותר.  מהיר  יותר,  קל 
הקדם- האבן  בתקופת  ומתרבה  הולך  בשפשוף 

קראמית ג‘ באתרים מסוימים. אולי הדבר נובע 
של  (הימצאותם  בסביבה  שהיו  מהזדמנויות 

מרבצי אבני שחיקה בקרבת מקום).

האבן  לתקופת  מהייצור,  חלק  לגבי  לבסוף, 
בעין  המאוחרת  ב‘  הקדם-קראמית  החדשה 
אפשרות  על  המורים  מאפיינים  נחשפו  ע‘זאל, 
מעורבותם של מומחים. באתר זה ייצרו חפצים 
עשויים  אלה  שמורים,  במקומות  ודקים  חדים 
והגישה  צבאים)  (עצמות  נדיר  שנהיה  מחומר 
סבוך  דגם  פי  על  קשה,  הייתה  גם  אולי  אליו 
יחסית. ניתן לראות גם תופעת התמקצעות כזו 

בקשר לעבודת אבן החלמיש.

בנוגע  המחקר  התיכון  הים  מזרח  דרום  לגבי 
הראוי  מן  לדרך.  יצא  רק  עצם  כלי  לייצור 
השאר  בין  שנבין  מנת  על  הלאה  שימשיך 
האבן  בתקופת  בצבאים  השימוש  נמשך  מדוע 
למרות  התיכונה  ב‘  הקדם-קראמית  החדשה 
הימצאותן של כבשים למכביר. כמו כן, רצוי גם 
תקופת  אחרי  שבאו  התקופות  אחר  להתחקות 
התקופה  המתכות,  תקופות  החדשה:  האבן 
הרומית, הביזנטית, המוסלמית, שכן ייצור כלי 
של  החיים  לסגנונות  גישה  דרך  לנו  מספק  עצם 

החברות שייצרו אותם. 

גאל לה דוסר 

 EM96‘מס הנאטופית,  התקופה  סוף  (מלאחה,  צילצל   ,1
 *(5712

הנאטופית,  התקופה  סוף  (מלאחה,  מעוקלות  דייג  חכות   ,2
 *(EM01 8578-ו EM01 8716‘מס

איור 1 :חפצים מהתרבות הנאטופית ומתקופת האבן החדשה
© המרכז הצרפתי למחקר בירושלים: תצלומים מאת  מ. ברזני



 C
RF

J

L’industrie osseuse au Levant Sud au cours de la 
néolithisation

Au Levant Sud, les matières osseuses 
sont exploitées dès le Paléolithique 
moyen. La production est alors limitée. 

Puis, au Paléolithique supérieur, l’industrie 
se développe, sur un faible nombre de sites 
(Hayonim Grotte en Israël). Ce n’est qu’à 
partir de la fin de l’Epipaléolithique (Natoufien) 
qu’un équipement riche et varié est produit 
sur un très grand nombre de sites, à l’aide 
de techniques parfaitement adaptées aux 
propriétés des matières osseuses. Les objets 
sont utilisés pour des activités domestiques 
(vannerie, travail des peaux, tissage…), pour 
la chasse et la pêche ainsi que pour la parure. 
Après le Natoufien, cette industrie est modifiée 
au gré des nouvelles activités pratiquées, 
de l’évolution des styles, des changements 
dans l’organisation sociale… Dans cet article, 
il sera question des méthodes employées 
pour étudier ces industries du Levant Sud 
mais aussi des grandes modifications que 
ce type d’étude a permis d’identifier au cours 
d’une période importante de la Préhistoire : la 
Néolithisation.  

Les étapes de la Néolithisation
Au Levant sud, la Néolithisation comprend 
cinq étapes. Elle est initiée par le Natoufien1 
(13000-9600 avant l’ère commune). A ce 
moment, les hommes réduisent leur mobilité 
mais conservent une économie de chasse, 
de pêche et de cueillette. Puis au Néolithique 
Précéramique A (PPNA2 : 9600-8700 avant 
l’ère commune), ils tentent les premières 
expériences agricoles. Au Néolithique 
Précéramique B (PPNB : 8700-6900 avant 
l’ère commune), ils débutent l’élevage3. Au 
Néolithique Précéramique C, (PPNC : 6900-
6500 avant l’ère commune), ils renforcent 
cette activité. Enfin, au Néolithique Céramique 
(PN : 6500-5000 avant l’ère commune), ils 
produisent pour la première fois de la poterie.

Les méthodes d’étude
L’objectif de l’archéologue est d’identifier 
les modes d’exploitation des matières et de 
comprendre à travers eux quels étaient les 

1 Culture de l’Épipaléolithique final
2 Pre-Pottery Neolithic A 
3 Dans un premier temps, les chèvres puis les moutons 
ont été domestiqués, remplaçant peu à peu les gazelles 
jusqu’alors tant appréciées.

connaissances et savoirs faire dans le passé, 
quelle était l’économie de la matière, comment 
s’organisait la production… La première 
étape consiste à déterminer les matières, 
les espèces et les parties anatomiques 
exploitées. Pour cela, il s’appuie sur des 
critères morphologiques et métriques. La 
deuxième étape est la reconnaissance des 
techniques employées pour transformer 
la matière. L’archéologue commence par 
lire les stigmates laissés sur l’os par les 
outils. Puis, à l’aide des déchets, supports, 
ébauches et objets, il reconstitue les chaînes 
de transformation, c’est-à-dire l’ensemble 
des gestes effectués pour passer d’une 
matière première à l’objet fini. Ce faisant, il 
essaie de comprendre la logique technique 
et économique des enchaînements. Enfin, la 
dernière étape est l’identification de la fonction 
des objets par l’étude des traces d’usure. 

L’exploitation des matières osseuses au 
cours de la Néolithisation
Les changements les plus marqués dans le 
temps se voient dans l’équipement. Après 
le Natoufien, des objets très spécialisés 
disparaissent (harpons, petits bipointes, 
hameçons courbes, certains types de perles) 
tandis que d’autres apparaissent (bâtonnets, 
grands crochets…) (Fig. 1). Cette évolution 
traduit des changements fonctionnels. Ainsi, 
la disparition des harpons natoufiens au 
Néolithique signifie sans doute celle aussi d’un 
type de chasse ou de pêche. Elle traduit aussi 
des changements conceptuels. Au PPNB, 
la représentation plus courante des figures 
humaines fait écho à une mutation perçue dès  
le  PPNA dans d’autres  domaines : à partir de 
cette époque, l’homme prend plus d’importance 
dans l’iconographie et la symbolique (Cauvin, 
1997, Naissance des divinités, naissance de 
l’agriculture, Paris, CNRS Editions). 

En ce qui concerne les espèces, le phénomène 
le plus frappant est l’attachement aux gazelles 
sauvages au PPNB moyen, en dépit du 
développement de l’élevage des chèvres. 
Leurs os étaient peut-être plus avantageux 
sur le plan technique (ils sont plus longs). 
La persistance d’une habitude prise depuis 
le Natoufien ou un lien symbolique à l’animal 
sont aussi des facteurs à considérer. Ce n’est 

qu’au PPNB récent, à ‘Ain Ghazal (au nord-est 
de la Jordanie), que les hommes délaissent 
les gazelles pour les caprinés domestiques. 
Les techniques  sont presque toutes 
maîtrisées dès le Natoufien (raclage, abrasion, 
bipartition, extraction…). Les périodes 
néolithiques sont ensuite des moments 
de stabilisation de ces acquis. Sur le plan 
qualitatif aucun changement majeur n’est 
observé. Sur le plan quantitatif en revanche, 
deux modifications importantes surviennent. 
Le débitage par éclatement est plus fréquent 
au PPNB qu’avant. Cette évolution est due en 
partie à des changements dans l’équipement. 
Mais elle illustre peut-être aussi une nouvelle 
conception de la production, plus simple, plus 
rapide. En outre, l’usage de l’abrasion est bien 
plus courant à partir du PPNC, sur certains 
sites. Cela peut être dû à des opportunités 
dans l’environnement (proximité de gisements 
en pierres abrasives). 

Enfin, des caractères compatibles avec 
l’intervention de spécialistes ont été mis en 
évidence, à ‘Ain Ghazal au PPNB récent, pour 
une fraction de production. Sur ce site, les 
objets pointus fins sont produits dans des lieux 
réservés, avec une matière devenue rare (les 
os de gazelles) et peut-être difficile d’accès, 
suivant un schéma relativement complexe. 
Ce phénomène de spécialisation est aussi 
observé dans le travail du silex. 

Au Levant Sud, la recherche en industrie 
osseuse n’en est qu’à ses débuts. Elle doit 
être poursuivie pour comprendre notamment 
pourquoi les gazelles ont continué d’être 
utilisées au PPNB moyen malgré la présence 
des nombreuses chèvres. Il faudrait 
également explorer les périodes qui suivent 
la Néolithisation : âges des métaux, périodes 
romaine, byzantine, islamique…, l’industrie 
osseuse étant une voie d’accès aux modes de 
vie des sociétés qui l’ont produite.

Gaëlle Le Dosseur

En archéologie, le terme « Industrie osseuse » désigne tous les produits qui résultent de la 
transformation par l’homme des matières osseuses (os, bois de cervidé, ivoire). 
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חישנים המשמשים לייצור אף אלקטרוני 

הגוף, כ בתוך  מתפתח  סרטני  שגידול 
שונים  כימיקלים  שבו  התאים  מייצרים 
ביומרקרים  ובשתן.  בדם  המופיעים 
הדם  מן  אז  עוברים  אלה  ביולוגים)  (סמנים 
במידה  החוצה  ננשפים  הם  שם  הריאות,  אל 
קולט  חייק  ד“ר  של  הגלאי  מאוד.  מצומצמת 
את הפרודות האלה ובכך מאפשר את גילויו של 

הגידול האמור. 

להבחין כמה סוגי סרטן  היום התקן זה מסוגל 
הגס.  המעי  או  השד  הריאה,  סרטני   : שונים 
אי  לגלות  ביכולתו  גם  יש  כי  הוכח  לאחרונה 
ספיקת כליות. רעיון זה עלה במהלך שיחה בין 
ד“ר חייק לבין הפרופסורים זייד עבאסי ופאריד 
רפופורט  ע“ש  לרפואה  הספר  מבתי  נאח‘ול 
מסריח  ששתנן  אז  גילו  הם  שבחיפה.  ורמב“ם 
נודף מהבל פיהם של פציינטים אשר חלו בצורה 
לזהות  חיוני  כליות.  ספיקת  אי  של  חמורה 
סוכרת  כולל  בתחילתן,  עוד  זה  מסוג  מחלות 
מסוג B הפוגעת ב-90 אחוז מהחולים בסוכרת, 
כי עד אשר מופיעים הסימפטומים, כבר מאוחר 
לטפל בחולה, (מחירן השנתי של הדיאליזות הוא 
300.000 ₪, שהם יותר מ-50.000 אירו. את אי 
ספיקת הכליות, אם זו מתגלה מספיק מוקדם, 

ניתן להאט בבקרה על התזונה ועל לחץ הדם.

הצוות בחן אז את האף האלקטרוני אותו פיתח 
ספיקת  באי  החולים  עכברים  על  חייק  ד“ר 
כרומטוגרפיה  של  טכניקות  באמצעות  כליות. 
מיצוי  במיקרו  מסה  ספקטרוגרפיית  של  גזית, 
בפזה מוצקה (SPME), הם ניתחו את הנשימתם 
של עכברים בריאים ושל עכברים חולים. לאחר 
מכן, הם השתמשו ב“אף“ שהוא התקן המבוסס 
בחומרים  העמידים  פחמן  ננו-צינורית  על  על 
תודות  אורגנים.  בחומרים  המכוסים  כימיים 

להתאמה המצוינת בין שתי הסדרות של תוצאות 
האף  ההתקן.  של  אמינותו  את  לאשר  היה  ניתן 
נמצא  הצוות  בידי  כפטנט  שנרשם  האלקטרוני 
רמב“ם  הרפואי  במרכז  הניסיוני  בשלב  כעת 

שבחיפה.

שלו  והצוות  חייק  ד“ר  מנסים  אלה  בימים 
יותר  שיהיו  אלקטרוני  אף  של  חדש  דור  לפתח 

מתמקד  כך,  לשם  שנתגלו.  לפרודות  רגישים 
ננו-צינורות  הפחמן,  ננו-צינורות  סביב  המחקר 
ננו-חלקיקים  גם  כמו  למחצה,  המוליכים 
לאותם  היישומים  למחצה.  מוליכים  מתכתיים 
אם כן, ה“אפים אלקטרוניים“ ” עשויים להיות 
מרובים, החל בבקרה סביבתית לשם פיקוח על 
הפנים  בביטחון  עבור  האוויר,  או  המים  זיהום 
בתעשיית  וכלה  מוקשים,  או  נפץ  חומרי  לגילוי 
והמעקב  מחלות  של  המוקדם  ובגילוי  המזון 

אחר הטיפול.

ז‘וליין קיפר

המעבדה  ומנהל  שבחיפה  בטכניון  ברי  ראסל  לננוטכנולוגיות  במכון  ומרצה  ה-34  בן  חייק  חוסם  ד“ר 
דקות  תוך  הסרטן  מחלת  את  לאבחן  המסוגל  אלקטרוני“  ”אף  המציא  ננו-חומרים,  מבוססי  להתקנים 

ספורות.

Capteurs utilisés dans la fabrication de nez électroniques
חיישנים המשמשים בבניית האף האלקטרוני

Cellule cancéreuse pulmonaire 

 ד“ר חייק קיבל את תואר הבוגר שלו באוניברסיטת בן-גוריון ואת תואר הדוקטור בטכניון.
 הוא עבד על פוסט דוקטורט בן שנתיים במכון וייצמן למדע והמשיך את מחקריו אלו במכון
 הטכנולוגי של קליפורניה. ד“ר חוסאם האיק נבחר אשתקד בידי פאנל של מומחים מכתב
הופיע שם  ריוויו»  טי «טקנולג‘י  אי  אם  לטכנולוגיה,  מסצ‘וסטס  מכון  של  לחדשנות   העת 
בשם הידועה  הרשימה  לגיל ,«TR35» על  מתחת  ביותר  החדשנים  הצעירים  רשומים   בה 
 35. לאותה רשימה השתייכו בזמנו ממציאי גוגל ופייסבוק. ד»ר חוסאם האיק הוא גם איש
 המדע הישראלי הראשון שזכה במענק מצויינות על שם מארי קורי מטעם האיחוד האירופי,
 וחלקו לו כבוד גם הרפובליקה הצרפתית ומדינת ישראל בשנה שעברה וזכה בפרס המצוינות
גבוהה ולהשכלה  למחקר  הצרפתית  השרה  במעמד  ישראל  צרפת  הקרן  מטעם   האקדמית 
 ואלרי פקרס, ומר דויד קורנבלוט שגריר ישראל באונסק»ו, גב‘ אידית קרסון ראש ממשלת

.צרפת לשעבר, ופרופ‘ קלוד כהן טנוג‘י, חתן פרס נובל לפיסיקה לשנת 1997

חדשנות



Quand les nanotechnologies permettent de détecter le 
cancer

Quand une tumeur cancéreuse se 
développe dans le corps, ses cellules 
produisent différentes substances 

chimiques qui apparaissent dans le sang et les 
urines. Ces bio-marqueurs passent du sang 
aux poumons, où elles sont exhalées dans 
des proportions très réduites. Le détecteur du 
Dr Haick capte ces molécules et permet ainsi 
la détection de la tumeur.

Aujourd’hui, ce dispositif est capable de 
distinguer différents cancers : poumon, sein ou 
colon. Il a été récemment montré qu’il pouvait 
aussi détecter l’insuffisance rénale. C’est au 
cours d’une conversation entre le Dr Haick et les 
Professeurs Zaid Abassi et Farid Nakhoul des 
facultés de médecine Rappaport et Rambam 
de Haïfa que l’idée leur est venue. Ils ont alors 
observé que des urées malodorantes étaient 
diffusées dans la respiration des patients 

gravement atteints d’insuffisance rénale. Il 
est primordial d’identifier ce type d’affections 
à leur apparition, y compris le diabète de type 
II qui concerne 90% des diabétiques, car le 
temps que les symptômes apparaissent, il 
est trop tard pour soigner le patient (le coût 
annuel des dialyses est de 300 000 Shekels, 
plus de 50 000€). L’insuffisance rénale, si 
elle est détectée suffisamment tôt, peut être 

ralentie en contrôlant le régime alimentaire et 
la tension.

L’équipe  a   alors   testé   le   « nez   
électronique » développé par le Dr. Haick 
sur des rats atteints d’insuffisance rénale. En 
utilisant des techniques de chromatographie 
en phase gazeuse, de spectrographie de 
masse et de micro-extraction en phase solide, 
ils ont analysé la respiration de rats sains et 

de rats malades. Ils ont ensuite utilisé le « nez 
» qui est un dispositif à base de nanotubes 
de carbone chimio-résistifs recouverts de 
matériaux organiques. L’excellente corrélation 
entre les deux séries de résultats a permis 
de   valider   la   fiabilité   du   dispositif.  Ce               
« nez électronique », breveté par l’équipe, est 
actuellement en cours d’expérimentation au 
centre médical Rambam de Haïfa.

Actuellement, le Dr Haick et son équipe 
cherchent à développer une nouvelle 
génération de « nez électroniques », plus 
sensibles, et avec une plus grande sensibilité 
aux molécules détectées. Pour ce faire, ses 
recherches sont axées sur des nanotubes de 
carbone, des nanotubes semi-conducteurs 
ou encore des nanoparticules métalliques et 
semi-conductrices. Les applications de ces      
« nez électroniques » seraient alors multiples, 
allant de la surveillance environnementale 
pour surveiller la pollution de l’eau ou de l’air, à 
la sécurité intérieure pour détecter bombes ou 
mines, l’industrie alimentaire, ou le diagnostic 
précoce de maladies ainsi que leur suivi 
thérapeutique.

Julien Kieffer

 Hossam Haick, 34 ans, Maître de conférences à l’Institut des Nanotechnologies Russel Berrie du
 Technion à Haïfa et directeur du Laboratoire pour les dispositifs reposant sur les nanomatériaux,
a créé un « nez électronique » capable de diagnostiquer le cancer en quelques minutes.
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Dr. Hossam Haick 
Faculty of Chemical Engineering and the 
Russell Berrie Nanotechnology Institute 
Technion
hhossam@tx.technion.ac.il

Le Dr Haick a reçu son Baccalauréat 
à l’Université de Ben Gurion et son 
Doctorat du Technion. Il a ensuite 
effectué un postdoctorat de deux ans à 
l’Institut Weizmann des Sciences, puis a 
poursuivi ses recherches postdoctorales 
à l’Institut Technologique de Californie. 
L’année dernière, le Dr Haick a été 
choisi par un panel d’experts de la 
revue sur l’innovation du Massachusetts 
Institute of Technology « Technology                      
Review » pour figurer sur la liste connue 
sous le nom de « TR35 », qui regroupe 
les meilleurs jeunes innovateurs de moins 
de 35 ans. Les créateurs de Google et 
de Facebook ont fait partie de cette liste 
par le passé. Hossam Haick est aussi 
le 1er scientifique israélien à remporter 
la bourse d’excellence Marie Curie de 
l’Union Européenne, et a été honoré par 

la République Française et l’état d’Israël l’année dernière en recevant le prix d’excellence 
académique de la Fondation France-Israël en présence de Madame Valérie Pécresse, 
Ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur, de SE Monsieur David Kornbluth, 
Ambassadeur d’Israël auprès de l’UNESCO, de Mme Edith Cresson, Ancien Premier 
Ministre, et du Professeur Claude Cohen Tannoudji, Prix Nobel de physique 1997.

Hossam Haick - חוסם חייק
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מדע,  בשם ”ביואתיקה:  שיח  רב  ברחובות  למדע  ויצמן  במכון  התקיים  ביוני 2009  ה-18  חמישי,  ביום 
כלכלה וחברה“ אותו ארגנה המחלקה המדעית בשגרירות צרפת בישראל.

נחקק ה ביואתיקה  בנושא  הראשון  חוק 
בצרפת בשנת 1994. מאז מהווה החוק 
ויישומיו.  החי  בתחום  למחקר  מסגרת 
הידע  התקדמות  את  בחשבון  לקחת  מנת  על 
והשלכותיו ברפואה, הוא עובר קריאה מחודשת 
אמיץ  קשר  קשורה  אתיקה  שנים.  חמש  מדי 
בבד,  בד  עצמה.  הארץ  של  התרבותית  למסורת 
המסורות  בידי  מעוצבת  היא  מסוימת,  ובמידה 
כן,  אם  הוא  החוק  ארץ.  אותה  של  הדתיות 
והדתית,  התרבותית  המסורות  בין  סינתזה 
וברפואה.  במדע  העדכני  המצב  עם  גם  אך 
בין  מתמיד  דיאלוג  במעין  אפוא  מתפתח  החוק 
 ,2004 בשנת  שבחברה.  אלה  שונים  מרכיבים 
להקמת  החוק  של  המחודשת  הקריאה  הובילה 
המוצרים  את  המבקרת  לביו-רפואה  סוכנות 
המופקים מגוף האדם. במהלך הרבעון הראשון 
ויעבור  הביואתיקה  חוק  ישוב   ,2009 שנת  של 
הברית.  ובארצות  בצרפת  מחודשת  קריאה 
אלן גרף, הוא מגיש הדו“ח הראשי עבור ועידת 
לממשלת  שלו  הדו“ח  את  הגיש  הביואתיקה, 
ברק  הנשיא  ביטל  עתה  כבר   .2009 ביוני  צרפת 
אובמה את המגבלות שהוחלו בזמנו בידי קודמו 
לתפקיד לגבי מחקר על תאי גזע ועל העובר. רב 
הן  המתנהל,  הדיון  ברוח  שהתקיים  זה,  שיח 
הזדמנות  היווה  הברית,  בארצות  הן  בצרפת, 
והמשפטיות  האתיות  בעמדות  ולדון  להציג 

השונות בצרפת ובישראל. 

חוקי הביואתיקה
יו“ר  ויצמן),  (מכון  רבל  מישל  פרופ‘  (מנחה: 

המועצה הלאומית לביואתיקה בישראל)
פרופ‘ ואלרי סבג, (מרצה בכירה באוניברסיטת 
פריס י“ג) ועו“ד טליה אגמון (עורכת דין, מנהלת 
המשפטית  בלשכה  החולים  לזכויות  המחלקה 
חוקי  את  הציגו  הישראלי)  הבריאות  משרד  של 
סבג  ואלרי  ד“ר  ובישראל.  בצרפת  הביואתיקה 
שעל  והמדעי  ההיסטורי  ההקשר  את  הזכירה 

בעוד  בצרפת,  הביואתיקה  נולדה  שלו  הרקע 
טליה אגמון, כמנהלת המחלקה לזכויות החולים 

של  המשפטית  בלשכה 
משרד הבריאות הישראלי 
חוקי  בארץ,  כי  הזכירה 
על  שמרו  הביואתיקה 
במסורת  ליהדות.  זיקתם 
ארבעים  גיל  לפני  ישראל 
של  מעמד  לעובר  אין  יום, 

אדם, בעוד הוא מקבל כזה מעמד על פי הכנסייה 
המאה  וביום  העיבור,  בעת  כבר  הקתולית 
זו  בעובדה  רואה  היא  האסלאם.  בדת  עשרים 
אושר  מיד  הגזע  תאי  שחקר  לכך  הסיבה  את 
בארץ שלא כמו בצרפת. נזכיר כאן שאת הפיגור 
בישראל  שהקימו  בכך  פתרו  צרפת  של  היחסי 
למכון  המשותפת  הגזע  תאי  לחקר  מעבדה 
(האינסרם)  רפואי  ולמחקר  לבריאות  הצרפתי 
החוק  מתיר   1996 משנת  כן,  כמו  ולטכניון. 
פונדקאיות.  אמהות  של  קיומן  את  הישראלי 
שלא  למרות  הכנסת,  האמריקאים,  של  בלחצם 
זאת  בכל  האנושי,  השיבוט  לעיקרון  התנגדה  
שלנו  העמדה  ביצועו.  על  האוסר  חוק  חוקקה 
הוא  לאישה,  נולד  שהתינוק  שמרגע  היא  בארץ 
אכן ”בריא“, בלי כל קשר לדרך שבה הוא נוצר.

היכולת להפוך את החי לפטנטים
ויועץ  בכיר  מרצה  נתן,  טובי  פרופ‘  (מנחה: 

לשיתוף פעולה וקשרי תרבות)
דין  עורך  ברסלר,  אייל  הישראלי,  הצד  מן 
החיים  מדעי  בתחום  רוחני  לקניין  ומומחה 

הפטנטים  את  להתאים  צורך  קיים  כי  הסביר 
היא  סבג,  לואלרי  אשר  ומדינה.  מדינה  לכל 
בכל  בצרפת,  כי  הזכירה 
החיים,  למדעי  הקשור 
את  מכסה  הפטנט 
אך  שבהמצאה  העבודה 
עצמו.  החומר  את  לא 
מכאן שניתן לרשום פטנט 
אין  אך  טכני,  הליך  לגבי 
עצמה.  הדי.אן.איי  שרשרת  לגבי  נכון  הדבר 
הממציא  על  להגן  נועד  שהפטנט  הוא  העיקרון 

תוך כיבוד מסגרת הביואתיקה. 

 
ניסויים גנטיים 

מדע  לענייני  הנספח  סבון,  אריק  פרופ‘  (מנחה: 
וטכנולוגיה)

הן  גנטיים  לניסויים  הוקדשה  שלישית  סדנה 
בתחום הרפואי, הן בתחום החקירות הפליליות. 
ויושב  לשעבר  שר  שטרית,  מאיר  הכנסת  חבר 
הכנסת  של  ולטכנולוגיה  למדעים  הועדה  ראש 
נכנסים  לא  עדיין  רבים  תחומים  כי  הסביר 
מנה  הוא  דהיום.  הישראלית  החוקים  למסגרת 
סדרה של מצבים בעייתיים בנוגע לניסויים: מי 
הוא הבעלים על דגימה ביולוגית, האם הפציינט 
עצמו או המוסד שם נלקחה? האם מותר למסור 
החיסיון  את  להפר  ובכך  למעסיק  רפואי  מידע 
הרפואי? כמו כן, הוא הציע שיחוקק חוק שיגביל 
לא  וזה  במקרה  מילד  רופא  נגד  התביעות  את 
הצרפתי,  מהצד  ההיריון.  במהלך  פגם  על  עלה 
מיקדה עו“ד הלן מילר את הצגת הדברים שלה 
סביב ניסויים גנטיים ותארה לדוגמה את הליווי 
את  המנבאה  אבחנה  בעת  והפסיכולוגי  הרפואי 
מחלת הנטינגטון אצל מבוגרים בסיכון. מרי אלן 
המשטרה  מעבדת  של  לשעבר  מנהלתה  שרפן, 
גדולה  מעבדה  מנהלת  וכעת  פריס  של  המדעית 
החשיבות  את  הדגישה  בליון,  גנטיות  לטביעות 
גלי  גנטיות.  טביעות  עבור  משפטית  שבמסגרת 
בן אור מנהלת מחלקת ”חקיקה ויעוץ משפטי“ 
כי  הסבירה  הישראלי,  המשפטים  במשרד 
טביעות די. אן. איי. שמשו לזיהוי חיילים שנפלו 
הנתונים  מסד  בארץ,  כי  הוסיפה  היא  בקרב. 
את  גם  מכיל  הגנטיות  הטביעות  של  הלאומי 
את  וגם  החשודים,  של  הגנטיות  טביעותיהם 
את  גם  לצרפת,  בניגוד  וכן,  הנאשמים  של  אלה 
היא  לבסוף  זהות.  ותמונות  האצבעות  טביעות 
ספרה לנו שבישראל בתי המשפט רואים בזיהויו 
ראייה  שלו  איי.  אן.  הדי.  באמצעות  חשוד  של 
שעדיין  הודאה  על  לפעמים  העולה  מספקת, 

קיים חשש כי הוצאו בכוח. 

Valérie Sebag et Eyal Bressler  
© Maxime Gouet

 
”במסורת ישראל לפני 
גיל ארבעים יום, אין 
לעובר מעמד של אדם“

רב שיח בנושא ביואתיקה 
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Colloque bioéthique
 Le colloque « Bioéthique : Science, Economie & Société » organisé par le Bureau Scientifique
 de l’Ambassade de France en Israël, s’est déroulé jeudi 18 juin 2009 à l’Institut Weizmann des
Sciences (WIS) à Rehovot.

La première loi française de bioéthique 
fût votée en 1994. Depuis, cette loi 
encadre la recherche sur le vivant 

et ses applications. 
Afin de prendre en 
compte l’évolution de 
la connaissance et de 
ses conséquences en 
médecine, elle est révisée 
tous les 5 ans. L’éthique est 
intiment liée aux traditions 
culturelles du pays. En même temps et dans 
une certaine mesure, les traditions religieuses 
du pays la façonnent. Cette loi est donc une 
synthèse des traditions culturelle et religieuse 
mais aussi de l’état-de-l’art en science et en 
médecine. La loi évolue donc dans un dialogue 
constant entre ces différentes composantes 
de la société. En 2004, la révision de la loi 
avait conduit à la création de l’Agence de 
Biomédecine qui exerce son contrôle sur les 
produits dérivés du corps humain. Au cours du 
premier semestre 2009, la loi de bioéthique 
sera révisée en France et aux Etats-Unis. 
Alain Graf, rapporteur général pour les états 
généraux de la bioéthique, remettra son 
rapport au gouvernement en juin 2009. Le 

président des Etats-Unis, Barak Obama, a 
d’ores et déjà annulé les restrictions introduites 
par son prédécesseur sur les recherches sur 

les cellules souches et 
sur l’embryon. En phase 
avec les débats qui se 
sont déroulés tant en 
France qu’aux Etats-
Unis, ce colloque fût 
l’occasion de présenter 
et de débattre des 

différentes positions éthique et juridique 
adoptées en France et en Israël. 

Les lois de bioéthique 
(Modérateur: Professeur Michel Revel (WIS), 
Président de la Commission Israélienne de 
Bioéthique)
Le Docteur Valérie Sebag, (Maître de 
conférences à l’Université Paris XIII) et 
Me. Talia Agmon (avocate, Directrice du 
département Droits des patients de l’Inspection 
Juridique du Ministère de la Santé Israélien) 
ont présenté les lois de bioéthique française 
et israélienne. Le Docteur Valérie Sebag a 
rappelé le contexte historique et scientifique 
dans lequel la bioéthique a pris naissance 

en France, alors que Talia Agmon, Directrice 
du Département des Droits des Patients 
de l’Inspection Juridique du Ministère de la 
Sante Israélien, rappelait qu’en Israël, les 
lois de bioéthique gardaient une référence 
au Judaïsme. Avant quarante jours, rappelait 
la conférencière, le fœtus n’a pas le statut 
d’être humain dans la tradition juive, alors qu’il 
l’acquiert dès la fécondation selon l’Eglise 
Catholique, et au cent-vingtième jour dans la 
religion musulmane. Elle y voit l’explication du 
fait que la recherche sur les cellules souches 
a immédiatement été autorisée en Israël, 
contrairement à la France. Rappelons que l’on 
a remédié au retard relatif de notre pays par 
la création d’un laboratoire conjoint Inserm - 
Technion en Israël, sur les cellules-souches. 
De même la loi israélienne autorise les mères 
porteuses depuis 1996. Sous la pression 
américaine, la Knesset, qui ne s’opposait pas 
à son principe, a tout de même voté une loi 
interdisant le clonage humain. En Israël, la 
position est que, dès lors qu’un enfant est né 
d’une femme, « il est sain », quelle que soit la 
façon dont il a été conçu.

La brevetabilité du vivant
(Modérateur : Professeur Tobie Nathan, 
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Avant quarante jours le 
fœtus n’a pas le statut 
d’être humain dans la 

tradition juive

Gali Ben Or © Maxime Gouet
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תאי הגזע ויישומיהם
חברת  ונשיא  יו“ר  הרצברג,  מקס  ד“ר  (מנחה: 

ספל פארמה)
דניאל אברדם (מכון האינסרם, מנהל שותף של 
לבריאות  הצרפתי  למכון  המעורבת  המעבדה 
ולמחקר רפואי ולטכניון, היא אינסרטק) ומישל 

תאי  של  הרבים  היישומים  את  הציגו  רבל 
הלב,  שריר  (אוטם  האנושית  בתחלואה  הגזע 
הדרך  פריצות  את  ותיארו  וכו‘)  עצבים  מחלות 
פחות  לשנויים  הטכניים  היישומים  את  שהפכו 
במחלוקת, בין השאר השימוש בתאי זרע בוגרים 
כי  הזכיר  רבל  מישל  פרופ‘  מחדש“.  ”שתוכננו 
מסורת ישראל מרשה את ניצול המדע בגמישות 

רבה כאשר יש בגילויים כדי להציל חיי אדם.

מהם הלקחים שניתן להפיק
רב השיח הדו לאומי הראשון בנושא ביואתיקה 
לעמוד  אפשר  הוא  משתתפים.  כמאה  כינס 
פעם  כשבכל  המדינות  בשתי  העדכני  המצב  על 
נשמעה נקודת מבט השוואתית. בישראל, בניגוד 
לצרפת, לא קיים חוק כללי לביואתיקה אך שורה 
באופן  מוגדרים.  תחומים  המכסים  חוקים  של 
והדתיים  התרבותיים  היסודות  פרדוקסאלי, 
של חוקים אלה הופכים אותם למתירנים יותר 
מאלה שבצרפת ביחס לניסויים של פריצות דרך 

מדעיות. אולם יש למתן מבט כוללני זה. פרופ‘ 
רבל הדגיש מספר פעמים כי ההבדלים בין צרפת 
היטשטשו  הביואתיקה  לבעיות  ביחס  לישראל 
כי  ברור  היה  מספר,  הבדלים  למרות  בהרבה. 
אותן  עולות  המדינות  בשתי  המומחים  בקרב 

השאלות.

אריק סבון

G. Ben Or, M-H. Cherpin, E. Seboun © Maxime Gouet

Les cellules souches, les applications 
potentielles
Étudier le développement
En laboratoire, les scientifiques peuvent suivre les cellules souches 
au cours de leurs divisions et de leur spécialisation progressive. 
L’identification des signaux et des mécanismes qui déterminent le 
devenir d’une cellule souche division ou différenciation, nous aidera 
à comprendre les processus qui contrôlent le développement. 

Les cellules souches permettront le traitement de maladies
Exemples : traitement des grands brûlés ; reconstruction du 
système hématopoïétique chez les patients atteints de leucémie 
et d’autres maladies du sang.

Les cellules souches pourraient être utilisées pour l’étude de 
maladies
Il est souvent difficile d’obtenir les cellules présentant une 
modification génétique. Les cellules souches porteuses de cette 
modification permettent l’étude in vitro des mécanismes cellulaire 
et moléculaire à la base de cette maladie.

Les cellules souches pourraient fournir une ressource pour 
les essais de nouveaux traitements
La sécurité et l’efficacité de nouveaux médicaments pourraient être 
testées sur des cellules spécialisées issues de lignées de cellules 
souches. Ceci réduirait la nécessité de pratiquer des tests sur 
l’animal. Certaines lignées de cellules cancéreuses sont utilisées 
pour tester de nouveaux médicaments contre la tumeur. 
 

תאי גזע: היישומים הפוטנציאליים

חקר התפתחות התא
היפרדותם  במהלך  גזע  תאי  אחר  לעקוב  המדענים  יכולים  במעבדה 
והסתגלותם ההדרגתית. זיהוי האותות והמנגנונים הקובעים את עתידו 
את  להבין  לנו  יעזור  להתמיינות,  אם  בין  להבדלות  אם  בין  גזע  תא  של 

התהליכים השולטים בהתפתחות. 

תאי הגזע יאפשרו את הטיפול במחלות
המערכת  שיקום  שלישית,  בדרגה  כוויות  בנפגעי  הטיפול  למשל: 
ההמטופויטית (של יצירת תאי הדם) אצל חולים הסובלים מסרטן הדם 

וממחלות דם אחרות.

את תאי הגזע ניתן לנצל לחקר מחלות
נושאי  הגזע  תאי  גנטי.  שינוי  בהם  שיש  תאים  להשיג  קשה  לעיתים 
שינוי כזה מאפשרים את החקר במבחנה של מנגנוני התא והמולקולות 

הגורמים לאותה מחלה. 

תאי הגזע עשויים לשמש משאב לניסויים עבור טיפולים חדשים
תאים  על  לבחון  יהיה  ניתן  חדשות  תרופות  של  ויעילותן  בטיחותן  את 
לערוך  הצורך  את  להפחית  כדי  בכך  יש  גזע.  תאי  משושלות  שהתמיינו 
משמשות  סרטניים  תאים  של  שושלות  מספר  חיים.  בעלי  על  ניסויים 

לעריכת ניסויים של תרופות חדשות נגד גידולים. 

רב שיח בנושא ביואתיקה 
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Professeur des Universités, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle)
Du côté israélien Eyal Bressler, Avocat, 
spécialiste de la propriété intellectuelle dans 
le domaine des sciences de la vie a expliqué 
qu’il était nécessaire d’adapter les brevets à 
chaque pays. Et Valérie Sebag rappelait qu’en 
France, en matière de sciences du vivant, le 
brevet couvrait le travail d’invention et non 
la matière elle même. Ainsi est-il possible de 
déposer un brevet sur un procédé technique, 
mais non sur la séquence d’ADN proprement 
dite. Le principe étant que le brevet a pour 
vocation de protéger l’inventeur tout en 
respectant le cadre de la bioéthique.

Les tests génétiques 
(Modérateur : Professeur Eric Seboun, Attaché 
pour la Science et la Technologie)
Un troisième atelier était consacré aux tests 
génétiques tant en médecine qu’en matière 
d’enquêtes criminelles. Meir Sheetrit membre 
de la Knesset, ancien Ministre et Président 
du Comité sur les Sciences et la Technologie 
au Parlement israélien, a expliqué que de 
nombreux domaines n’étaient pas encadrés par 
la juridiction israélienne actuelle. Il a énuméré 
une série de situations problématiques en 
matière de tests : qui est propriétaire d’un 
échantillon biologique : le patient ou l’institution 

où le prélèvement a été réalisé ? Doit-on 
communiquer des informations médicales à un  
employeur et rompre ainsi le secret médical? 
Il a également proposé de faire voter une loi 
limitant les poursuites judiciaires contre le 
médecin obstétricien qui n’aurait pas détecté 
une anomalie au cours de la grossesse. Du 
côté français, Maître Hélène Miller focalisait 
sa présentation sur les tests génétiques 
décrivant par exemple l’accompagnement 
tant médical que psychologique dans le cas 
d’un diagnostic prédictif de la maladie de 
Huntington chez un adulte à risque. Marie-
Hélène Cherpin, ancienne Directrice du 
Laboratoire de la Police Scientifique de Paris, 
actuellement Directrice d’un grand laboratoire 
d’empreintes génétiques à Lyon, a souligné 
l’importance de l’encadrement juridique 
des empreintes génétiques. Gali Ben-Or, 
Directrice du département « Législation et 
Conseil Juridique » du Ministère de la Justice 
israélien, expliquait que les empreintes 
ADN avaient été utilisées pour identifier des 
soldats tombés au combat. Elle expliquait 
qu’en Israël, la base de données nationales 
d’empreintes génétiques contenait les 
empreintes génétiques tant des suspects que 
des coupables ainsi que, à la différence de la 
France, les empreintes digitales et les photos 
d’identité. Elle nous a enfin appris qu’en Israël, 

les tribunaux considéraient que l’identification 
d’un suspect par l’ADN constituait une preuve 
suffisante, quelquefois supérieure aux aveux, 
que l’on pouvait toujours soupçonner d’avoir 
été soutirés par la force.

Les cellules souches et leurs applications
(Modérateur : Docteur Max Herzberg, 
Président de la société Sepal Pharma) 
Daniel Aberdam (Inserm, co-directeur 
du laboratoire mixte Inserm-Technion 
INSERTECH) et Michel Revel ont présenté les 
multiples applications des cellules souches en 
pathologie humaine (infarctus du myocarde, 
pathologies neurologiques, etc.), décrivant les 
avancées rendant leurs applications techniques 
moins discutables, notamment l’utilisation des 
cellules souches adultes « reprogrammées ». 
Le professeur Michel Revel rappelait que la 
tradition juive autorisait le recours à la science 
avec beaucoup de souplesse lorsque les 
découvertes permettaient de sauver des vies 
humaines.

Ce que l’on peut retenir
Ce premier colloque binational consacré à la 
législation en matière de bioéthique a réuni 
une centaine de participants. Il a permis de 
faire un point sur la situation dans les deux 
pays en portant à chaque fois un regard 
comparatif. En Israël, contrairement à la 
France, il n’existe pas une loi générale de 
bioéthique mais une série de lois couvrant 
des domaines circonscrits. Paradoxalement, 
les fondements culturels et religieux de 
ces lois les rendent plus permissives que 
les lois françaises à l’expérimentation de 
certains progrès scientifiques. Mais ce regard 
général devait être modulé. Le professeur 
Michel Revel a souligné à plusieurs reprises 
que les différences entre la France et Israël 
sur les questions de bioéthique s’étaient 
considérablement estompées. Malgré les 
quelques différences, il était patent que les 
spécialistes des deux pays partageaient les 
mêmes interrogations. 

Eric Seboun

Michel Ravel © Maxime Gouet
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אפרים קציר
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ב-30 פ לעולמו  הלך  קציר  אפרים  רופסור 
וייצמן  במכון  אשר  במעונו   2009 במאי 

כשהוא בן 93. 

קציר נולד בקייב בשנת 1916, למשפחה יהודית 
ישראל  לארץ  עלה  איתם  ויחד  אוקראינית 
הבריטי  המנדט  שלטון  תחת  אז  שהייתה 
בוטניקה  בקטריולוגיה,  למד  הוא  בן 9.  כשהוא 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה  וזואולוגיה 
בביוכימיה  דבר  של  בסופו  שהתמחה  לפני 
את  הגיש   1941 בשנת  אורגנית.  ובכימיה 
המלאכותי  הפילמור  בנושא  הדוקטורט  עבודת 
לימודיו  את  המשיך  הוא  אמינו.  חומצות  של 
קולומביה  ברוקלין,  של  באוניברסיטאות 

והארווארד שבארה“ב. 

במקביל  רכש  בירושלים  לימודיו  שנות  במהלך 
”ההגנה“,  ידי  על  שניתנה  צבאית  השכלה 
העיקרי  למחצה  הצבאי  הארגון  אז  שהייתה 
על  להגן  הייתה  ומשימתו  היהודי,  ביישוב 
שהותקפו  הקיבוצים  ועל  היהודים  החקלאים 
אפרים  ערביות.  כנופיות  בידי  לבקרים  חדשות 
קציר השתתף במלחמת השחרור בתש“ח בדרגת 
לישראל  ההגנה  צבא  של  המדע  בחיל  אלוף  סגן 

(חמ“ד). 
בתום המלחמה בשנת 1949 ייסד יחד עם אחיו 

והמחלקה  לביופיזיקה  המחלקה  את  אהרון 
וייצמן  במכון  פולימרים  בנושא  למחקרים 

ועמדו בראשה איש בתורו.
טרור  בפיגוע  כשנפגע  מפצעיו  מת  אהרון  אחיו 

בנמל התעופה בן-גוריון בשנת 1972.

מודלים  סביב  מחקריו  סבבו  דרכו  בתחילת 
סינתטיים שהקלו על חקר החלבונים: חומצות 
פוליאמינו. פריצות הדרך בתחום זה אפשרו בין 
השאר את פענוח הצופן הגנטי, את ייצורם של 
אנטיגנים סינתטיים וגילוים של מספר שלבים 

בתהליך התגובה החיסונית.
לשיווקה  הובילו  מחקריו  התעשייתי  במישור 
של תרופה נגד טרשת נפוצה, היא ”קופקסון“. 
שיטה  המצאת  היה  החשובים  מהישגיו  אחד 
זו  המצאה  היום  אנזימים.  (קישור)  לקיבוע 
בסוכר  המועשר  תירס  סירופ  לייצור  משמשת 

פירות ולפניצילין חצי סינתטי.

הקדיש  שלו,  המחקרית  לפעילות  במקביל 
החברתיות  בסוגיות  רב  מרץ  קציר  אפרים 
בראש  עמד  הוא  המדע.  בתחום  והחינוכיות 
לאומית  מדיניות  להתוויית  ממשלתית  וועדה 
המדענים  של  הכשרתם  שופרה  המדע:  בתחום 
תורגמו  מסמכים  של  רבה  כמות  הצעירים, 
לעברית והושק מגזין מדע פופולארי. עניינו הרב 
חשובים:  בתפקידים  לכהן  אותו  הוביל  במדע 
החברה  כדובר  הביטחון,  במשרד  ראשי  כמדען 
המדע  לקידום  והאגודה  לביוכימיה  הישראלית 

בישראל ובעוד מספר וועדות. 

בתור חבר במפלגת העבודה, הוא נבחר באפריל 
מדינת  של  הרביעי  כנשיאה  הכנסת  בידי   1973
 ,1978 שנת  ועד  כהונתו  שנות  במהלך  ישראל. 
החינוכיות  הסוגיות  על  העיקרי  הדגש  את  שם 
מגזרי  כל  לבעיות  קשוב  היה  הוא  והחברתיות. 

מספר  אירעו  כהונתו  בזמן  האוכלוסייה. 
הכיפורים  יום  מלחמת  כמו  מכריעים  אירועים 
וביקורו  בשנת 1976  אנטבה  מבצע  בשנה 1973, 
ההיסטורי של נשיא מצרים אנוואר אס-סאדת 

בישראל בנובמבר 1977. 

כדי  וייצמן  למכון  קציר  אפרים  חזר  בהמשך 
של  מעמד  לקבל  וזכה  במחקריו  להמשיך 
המוענקת  יוקרתית  דרגה   - מכון“  ”פרופסור 
למדינת  שתרמו  ולמי  דגולים  למדענים 
לביוטכנולוגיה  המחלקה  את  יסד  הוא  ישראל. 
באוניברסיטת תל-אביב, עדות לנחישותו להקים 
תרם  בכך  טכנולוגיה.  על  המבוססות  תעשיות 
אפרים קציר להקמת מספר חברות תעשייתיות 

המבוססות על המחקר המדעי. 

הקריירה  פנתה  שוב  יותר,  מאוחר  שנים  מספר 
מחלקה  כשדירבן  חדשה  לדרך  שלו  המדעית 
ויחד  לחלבונים,  מודלים  לבנות  וייצמן  במכון 
עם צוות מדענים חשף את חשיבות השפעתו של 

ארס הנחשים על תפקוד גוף האדם. 

כמו  מדעיים,  מאמרים  מאות  כתב  קציר  פרופ‘ 
הישראלית  הלאומית  באקדמיה  חבר  היה  כן, 
אקדמיים  גופים  ובעוד  הרוח  ולמדעי  למדעים 
כמרצה  התארח  גם  הוא  בעולם,  רבים 
הרווארד  כמו  שם  בעלות  באוניברסיטאות 

ואוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג‘לס.

ישראל  פרס  וביניהם  רבים  בפרסים  זכה  קציר 
בשנת  רוטשילד,  ובפרס   1959 בשנת  למדעים 

1961 וכן צורף למסדר לגיון הכבוד של צרפת.

דוד שטיינבוים

לזכרו של אפרים קציר
אפרים קציר היה הנשיא הרביעי של מדינת ישראל ואיש מדע בעל שם והיה שותף לייסודו של מכון וייצמן. 

בנימין נתניהו חלק כבוד לאדם אשר ”כל חיו פעל לטובת ישראל, והיה מופת ליושר ולצניעות.“
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Ephraïm Katzir, Anwar 
Sadat et Menahem Begin 
(de gauche à droite) lors 
de la visite historique du 
président égyptien en 
Israël en novembre 1977.  
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אנואר  קציר,  אפרים 
בגין  ומנחם  סאדאת 
בעת  לימין)  (משמאל 
ביקורו ההסטורי של נשיא 
בנובמבר  בארץ  מצרים 
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Ephraïm Katzir

Le professeur Ephraïm Katzir est décédé 
le 30 mai 2009 à son domicile à l’institut 
Weizmann à l’âge de 93 ans. 

Juif Ukrainien né à Kiev en 1916, il immigre 
à l’âge de 9 ans avec sa famille en Palestine 
alors sous mandat britannique. Il étudie 
à l’université Hébraïque de Jérusalem la 
botanique, la zoologie et la bactériologie avant 
de se spécialiser finalement en  biochimie et 
en chimie organique. En 1941, il réalise une 
thèse sur la polymérisation synthétique des 
acides animés. Il poursuivra ses études, dans 
les universités de Brooklyn, de Columbia et 
d’Harvard aux Etats-Unis.    

Pendant ses années d’études à Jérusalem, il 
suit en parallèle des cours militaires donnés 
par la « Haganah », principale organisation 
juive paramilitaire, dont la mission est 
d’assurer la défense des fermiers juifs et 
des kibboutz régulièrement attaqués par des 
groupes arabes. Il prend part à la guerre 
d’indépendance en 1948, comme lieutenant 
colonel dans le corps scientifique de l’armée 
israélienne.  

A la fin de la guerre en 1949, Ephraïm 
et son frère Aharon fondent et président 

respectivement le département de biophysique 
et le département de recherches sur les 
polymères à l’institut Weizmann.

Son frère, Aharon, décède suite à une attaque 
terroriste à l’aéroport Ben Gurion en 1972.           

Ses premières recherches sont centrées sur 
des modèles synthétiques qui facilitèrent 
l’étude des protéines : les polyaminoacides. 
Les avancées dans ce domaine permirent 
notamment de décrypter le code génétique, 
la production d’antigènes synthétique et de 
mettre en évidence certaines étapes de la 
réponse immunitaire. Dans l’industrie, ses 
recherches aboutiront à la commercialisation 
d’un médicament contre la sclérose en 
plaques, le « Capaxone ». Une de ses 
importantes réussites fut la mise au point 
d’une méthode d’immobilisation des enzymes. 
Aujourd’hui, elle est utilisée dans la fabrication 
d’un sirop de maïs enrichi en fructose et de 
celle de la pénicilline semi-synthétique.

Parallèlement à ses recherches scientifiques, 
Ephraïm Katzir s’implique fortement dans 
les problématiques sociales et éducatives 
dans le domaine de la science. Il préside un 
comité gouvernemental pour la création d’une 
politique scientifique nationale : la formation 
des jeunes scientifiques est améliorée, une 
importante quantité de documentation est 
traduite en hébreu et un journal populaire 
scientifique est lancé. Son grand intérêt pour 
la science le poussera à occuper des postes 
importants : directeur scientifique du ministère 
de la défense, porte-parole de la Société de 
Biochimie en Israël, de la Société des progrès 
de la Science en Israël, et de plusieurs 
comités.     

Membre du parti travailliste, il est élu le 10 
avril 1973 par la Knesset quatrième Président 
de l’Etat d’Israël. Durant son mandat jusqu’en 
1978, E. Katzir met l’accent sur les problèmes 
sociétaux et éducatifs. Il est attentif aux 
problèmes de toutes les classes populaires. 
Plusieurs événements majeurs ont lieu sous 
sa présidence comme la guerre de Kippour en 
1973, le Raid d’Entebbe en 1976, et la visite 
historique du président égyptien Anwar El 

Sadat en Israël en novembre 1977.                

Il retourne ensuite à l’institut Weizmann pour 
continuer ses recherches. Il reçoit le prestigieux 
titre de  « Professeur de l’Institut », remis aux 
scientifiques qui ont apporté une contribution 
importante à la science ou à l’Etat d’Israël. 
Il fonde le département de biotechnologie 
à l’université de Tel-Aviv, témoignage de sa 
volonté de créer des industries basées sur 
la technologie. E. Katzir a ainsi contribué à la 
création de plusieurs entreprises basées sur 
la recherche scientifique.

Quelques années plus tard, sa carrière 
scientifique prend un nouveau tournant 
lorsqu’il conduit un département du Weizmann 
à modéliser des protéines, et à révéler avec 
une équipe un effet important du venin de 
serpent sur le fonctionnement de notre corps. 

Katzir est l’auteur et l’éditorialiste de plusieurs 
centaines d’articles scientifiques. Il fût aussi 
membre de l’Académie des Sciences et 
des Sciences Humaines d’Israël et d’autres 
institutions internationales. Il était aussi 
intervenant dans de prestigieuses universités 
comme Harvard ou UCLA (University of 
California, Los Angeles).

Il reçut de nombreuses récompenses parmi 
lesquelles le Prix d’Israël en 1959, le Prix 
Rothschild en 1961, ou encore la légion 
d’Honneur Française.

David Steinboim

Hommage à Ephraïm Katzir, quatrième Président de l’état d’Israël, scientifique reconnu, et co-
 fondateur de l’institut Weizmann. Benyamin Netanyahou a rendu hommage à l’homme “qui a
toujours œuvré pour le bien d’Israël, exemple de droiture et de modestie.”
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Cellule de Langerhans et granules de Birbeck 
Y. Ganor ©     תא לנגרהאנס וגרגרוני בירבק

מעברו של נגיף האיידס ברמת ריריות אברי המין

ד“ר גנור לומד לתואר שלישי בצרפת במחלקה לביולוגיה של התא ולפעולות הגומלין בין הפונדקאי לבין 
קושן,  במכון  צרפת,  של  המדעי  למחקר  הלאומי  המרכז  דקארט,  פריז  שבאוניברסיטת  המחלה,  גורמי 

בצרפת. ד“ר גנור זכה למלגת מצוינות ע“ש שאטובריאן מטעם שגרירות צרפת בישראל. 

עת ההעברה דרך מגע מיני, ריריות אברי ב
הכשל  נגיף  של  הראשוני  יעדו  הן  המין 
רי־  .(HIV נגיף  (הוא  האנושי  החיסוני 

המהווה  אפיתל,  ברקמת  מכוסות  אלה  ריות 
של  חדירתו  הנגיף.  לעבור  חייב  אותו  מחסום 
ברמת  רק  נחקרה  אלה  לריריות  האיידס  נגיף 
וצוואר  (הנרתיק  הנשיים  המין  איברי  מערכת 
לנגרהאנס  תאי  כי  מראות  התוצאות  הרחם). 
(Langerhans) של המערכת החיסונית ממלאים 
שב־ ובקטריות  נגיפים  כנגד  זקיפים  של  תפקיד 

סביבה. אלה הם התאים הראשונים המותקפים 
בידי נגיף האיידס. 

אצל הגבר, קיימים בתוך העורלה תאים מספר 
לנגרהאנס,  תאי  האיידס.  לנגיף  יעד  המהווים 
התאים  שהם   (T (תאי   T מסוג  הלימפוציטים 
נעלמים  הם  הנגיף,  מן  הנדבקים  העיקריים 
באופן בלתי הפיך עם התפתח המחלה וגורמים 

לכשל החיסוני. 
בל־ מפחיתה  לכאורה  שהמילה  העובדה  אף  על 
מנגנוני  ההדבקה,  שיעור  את  אחוז   60 פחות 
ברובם  נותרים  עדיין  האיידס  נגיף  של  חדירתו 
היעדר  הגבר,  של  המין  אברי  ברמת  תעלומה. 
הרק־ מבנה  לגבי  מתאימים  ניסיוניים  מודלים 
העיק־ המכשולים  מן  אחד  הינה  הגבר  של  מה 

הגישה  בדרך  המוקדמים  השלבים  לחקר  ריים 
האמורה. 

מין.  יחסי  במהלך  בעיקר  מועבר  האיידס  נגיף 
הזרע  ושל  הרחם  צוואר  הפרשות  של  תפקידן 

אינו מוכר במדויק. 

המצאנו שני מודלים חדשים המשלימים זה את 
נגיף  חדירת  חקר  את  המאפשרים  במבחנה  זה 
הבוגרת.  העורלה  דרך  המוקדם  בשלב  האיידס 
לגבי הראשון, את פני שטחה החיצוניות והפני־

את  ממנה  שמסירים  לאחר  העורלה,  של  מיות 
במער־ חדיר  מסנן  על  מניחים  השריר,  שכבת 

התאים  סוגי  השני,  למודל  אשר  דו-חדרית.  כת 
החיצו־ גם  כמו  הפנימיים  העורלה,  של  השונים 

בנקים  להקים  כדי  הרקמה  מן  מבודדים  ניים, 
לשימור תאים. מכאן משחזרים את הרירית על 
שבתוכה  דו-חדרית,  במערכת  חדירה  קרומית 
מוסיפים בזה אחר זה את הפיברובלסטים הבו־
נים מחדש את הגלד, את תאי הקראטינוציטים 
מתפ־ קראטינוציט  תאי  לנגרהאנס.  תאי  ואת 

קראטין  המכוסה  אפידרמיס  ומייצרים  צלים 
האו  התרבית:  לתנאי  בהתאם  משתנה  שעוביו 
שרוי בתוך מים כשמדובר בעורלה הפנימית או 
חשוף לאוויר לגבי העורלה החיצונית, האקספ־
וכי־ מורפולוגי  ניתוח  מאשפרים  האלה  לנטים 

השחזורים  הרקמה.  בתוך  התאים  תנועות  מות 
מאפשרים את כימות העברת נגיף האיידס דרך 

הרירית.
האיידס  בנגיף  שנדבקו  התאים  חיסון  אחרי 
באזור החוד, נוצרים מגעים פיסיים, הנקראים 
הנ־ בידי  הנגועים  התאים  בין  נגיפיות  סינפסות 

גיף לפני שטחה של הרירית המכסה את העורלה 
מא־ לריבוי  מוביל  הדבר  והפנימית.  החיצונית 

סיבי של הנגיף במקום שבתוך החריץ הסינפטי 
בין שני התאים.

לחדור  אז  מוכן  אחד  במקום  המרוכז  הנגיף 
לתוך הרקמות. עם זאת בניגוד למצופה חדירת 
והחיצו־ הפנימית  העורלה  לתוך  האיידס  נגיף 

נית שונה. כמות הנגיף הנוצרת בסינפסה ואשר 
תחדור ותעבור דרך העורלה הפנימית גדולה פי 
עשר מזו העוברת דרך העורלה החיצונית. יתרה 
השחזו־ דרך  במהירות  עובר   HIV-ה נגיף  מזו, 
רים בעוד החשיפתה של כמות נגיף חופשי כמעט 

שאינה נעה.

הניתו־ בזכות  מתבררת  אלה  להבדלים  הסיבה 
של  הכמותיות  והמדידות  המורפולוגיים  חים 
לנגיף  שנחשפו  באקספלנטים  התאים  תנועות 
האיידס. סבורים כי נגיף ה-HIV הנוצר על המ־

קום בידי התאים הנגועים על העורלה הפנימית 
נקלט במהירות בידי תאי לנגרהאנס ומועברים 
לאפידרמיס.  הדרמיס  בין  למנשק  עד   T לתאי 
לנג־ לתאי  שנקשרו  או  נדבקו  עתה  שזה   T תאי

רהאנס יכולים אז להגר לכיוון גנגליוני הלימפה 
ברמת  לעומתם,  הזיהום.  את  ולהפיץ  הקרובים 
נתקע  הנגיף  כאילו  נראה  החיצונית  העורלה 
הק־ את  המכסה  העבה  הקראטין  שכבת  בתוך 
רום הרירי, דבר המפחית את אפשרות המעבר. 

לבסוף בנוכחותה של תערובת הפרשות מצוואר 
הרחם של נשים נשאיות ונוזלי הזרע של גברים 

להעברה  התנאים  את  המדמים  נשאים,  שאינם 
ההטרוסקסואלית, העתקת נגיף האיידס מופח־

תת ב-50% לפחות.

 HIV-מחקרים אלה מראים קודם כל כי נגיף ה
הנ־ הסינפסה  היווצרות  אחרי  במקום  המיוצר 

הפנימית  העורלה  לבין  נגועים  תאים  בין  גיפית 
לעומת  הרקמה.  פנים  לכיוון  במהירות  נעים 
שנית,  מדבק.  לא  מאוד  החופשי  הנגיף  זאת, 
העורלה  את  המכסה  העבה  הקראטין  שכבת 
החיצונית הינה מחסום יעיל כנגד חדירת הנגיף. 
תפ־ ממלאים   T ותאי לנגרהאנס  תאי  שלישית, 

קיד פעיל בכניסת הנגיף לתוך העורלה הפנימית 
ובהפצתו. רביעית, נוזלי אברי המין מכילים גו־

רמים מדכאי חדירה. עדיין יש לגלות מה הם.

 
היות והעורלה היא מקום עיקרי להדבקה אצל 
מצליח  האיידס  נגיף  כיצד  להבין  חשוב  הגבר, 
מחקרים  לבסוף,  הללו.  הרקמות  את  להדביק 
אלה יאפשרו להפוך לדבר יותר הגיוני את המי־

לה כאמצעי מנע במאבק נגד נגיף האיידס.

יונתן  גנור
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Passage du VIH au niveau des muqueuses génitales

Lors de la transmission sexuelle, les 
muqueuses génitales sont les premières 
cibles du virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH). Ces muqueuses sont 
recouvertes d’un épithélium, barrière que 
doit traverser le virus. L’entrée du VIH dans 
ces muqueuses n’a été étudiée qu’au niveau 
du tractus génital de la femme (vagin, col 
de l’utérus). Les résultats montrent que les 
cellules de Langerhans (LC) du système 
immunitaire jouent le rôle de sentinelles contre 
les virus et bactéries environnantes. Elles sont 
les premières cellules attaquées par le VIH. 
Chez l’homme, le prépuce contient les 
différentes cellules cibles du VIH : les LC, 
les lymphocytes-T, principales cellules 
infectées par le virus, elles disparaissent 
irréversiblement au cours de la maladie, 
provoquant l’immunodéficience.
Bien que la circoncision semble réduire d’au 
moins 60 % le taux de transmission, les 
mécanismes d’entrée du VIH sont encore très 
mal connus. Au niveau génital chez l’homme, 
le manque de modèles expérimentaux 
appropriés concernant l’architecture du tissu 
chez l’homme est l’un des problèmes majeurs 
pour l’étude des étapes précoces de cette voie 
d’entrée.
Le VIH se transmet essentiellement lors des 
rapports sexuels. Le rôle des sécrétions 
cervico-vaginales et du sperme n’est pas 
précisément connu.   

Nous avons établi deux nouveaux modèles 
complémentaires in vitro permettant d’étudier 
l’entrée précoce du VIH par le prépuce adulte. 
Pour le premier, la face interne et externe 

du prépuce, débarrassée de la couche 
musculaire, est directement déposée sur 
un filtre perméable dans un système à deux 
chambres. Pour le second, les différents types 
cellulaires du prépuce, interne et externe, 
sont isolées du tissu pour constituer des 
banques de cellules. La muqueuse est alors 
reconstruite sur une membrane perméable 
dans un système à deux chambres ou sont 
ajoutés successivement les fibroblastes qui 
reforment le derme, les kératinocytes puis 
des LC. Les kératinocytes se différencient et 
forment un épiderme recouvert de kératine 
dont l’épaisseur varie en fonction des 
conditions de culture: submergée pour le 
prépuce interne, et à l’air libre pour le prépuce 
externe. Les explants permettent une analyse 
morphologique poussée et la quantification 
des mouvements cellulaires dans le tissu. Les 
reconstructions permettent de quantifier le 
passage du VIH à travers la muqueuse. 

Apres inoculation de cellules infectées par le 
VIH à la partie apicale, des contacts physiques 
appelés synapses virales se forment entre 
les cellules infectées par le VIH et la surface 
muqueuse du prépuce interne et externe. Cela 
conduit à une production locale massive du 
VIH dans la fente synaptique entre les deux 
cellules. Ce virus localement concentré est prêt 
à rentrer dans les tissus. Cependant, l’entrée 
du VIH dans le prépuce interne ou externe 
est pourtant différente. La quantité du virus 
produit à la synapse qui va entrer et traverser 
le prépuce interne est dix fois plus grande que 
celle traversant le prépuce externe. De plus, 
le VIH traverse rapidement les reconstructions 
alors qu’une exposition d’une quantité jusqu’à 
dix fois plus importante de virus libre ne se 
déplace pratiquement pas. 

Des analyses morphologiques et des mesures 
quantitatives des mouvements cellulaires dans 
les explants exposés au VIH  expliquent ces 
différences. Le VIH produit localement par les 
cellules infectées sur le prépuce interne serait 
rapidement capturé par les LC puis transféré 
à des lymphocytes-T jusqu’à la jonction 
épiderme-derme. Ces cellules T nouvellement 
infectées ou conjuguées aux LC peuvent 

alors migrer vers les ganglions lymphatiques 
proximaux et disséminer l’infection. En 
revanche, au niveau du prépuce externe, 
les virus resteraient bloqués dans la couche 
épaisse de kératine recouvrant la muqueuse 
réduisant ainsi la possibilité de passage.
Finalement, en présence d’un mélange de 
sécrétions cervico-vaginales de femmes 
séropositives et de liquides séminaux 
d’hommes séronégatifs, mimant les 
conditions de transmission hétérosexuelle, la 
translocation du VIH est diminuée d’au moins 
50%.

Ces études  montrent, premièrement, que le 
VIH produit localement après formation d’une 
synapse virale entre des cellules infectées et 
le prépuce interne, se déplace rapidement 
vers l’intérieur des tissus. En revanche, le virus 
libre est très peu infectieux. Deuxièmement, 
l’épaisse couche de kératine recouvrant le 
prépuce externe est une barrière efficace 
contre la pénétration virale. Troisièmement, 
les LC et les lymphocytes-T ont un rôle actif 
dans l’entrée du virus dans le prépuce interne 
et dans sa dissémination. Et quatrièmement, 
les fluides génitaux contiennent des facteurs 
inhibant à cette entrée. Ces facteurs restent 
à découvrir.  

Le prépuce étant un site majeur d’infection 
chez l’homme, il est important de comprendre 
comment le VIH parvient à infecter ces tissus. 
Finalement, ces études permettront de 
rendre plus rationnelle la circoncision comme  
prophylaxie contre l’infection par le VIH.

  Yonatan Ganor

 Le Dr. Ganor effectue son doctorat en France dans le département cellulaires et d’interactions
 Hôte-Pathogène, Université Paris Descartes, CNRS à l’Institut Cochin. Le Dr. Ganor bénéficie
     d’une bourse d’excellence Chateaubriand de l’Ambassade de France en Israël.

n°70Daguesh Science

Contact - איש קשר

Dr. Yonatan Ganor 
U567 INSERM, Paris
Institut Cochin, Université Paris Descarte
ganoryonatan@gmail.com

Lymphocyte T - T לימפוציט    © Y. Ganor 

31
 F

oc
us



Complex
ity i

n B
iolo

gy: M
olecular Aspects of Infectious Diseases

Wa
ter 

Scie
nce, Resources Management 

Deadline for submission of applications is February 4th 2010

CALL FOR PROPOSALS
French Embassy in Israel

Within the framework of the Israeli-French agreement on scientific cooperation, the 
Ministry of Science, Culture and Sport of the State of Israel, the Ministry of Foreign 
and European Affairs and the Ministry of Higher Education and Research of France 
have decided to provide financial support for research networks projects carried out by 
scientists of the two countries in the field of : 

The call and application forms can be downloaded:
http://www.most.gov.il/

http://www.cnous.fr/_cnous_98.htm
http://fitscience.wordpress.com/call-for-proposals/
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