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Si le repas a toujours été synonyme de convivialité et occupe une place 
importante dans la vie des français, selon l’enquête réalisée par l’institut 
de sondage YouGov pour le compte de Kaspersky Lab: 43% des français 
utilisant un smartphone lisent leurs e-mails au cours du repas ! Si la France 
change, elle résiste par rapport à ses voisins… Ce phénomène touche 
61% des allemands, 55% des espagnols et 53% des italiens. D’autres 
études montrent que 50% des américains ne se séparent pas de leur 
smartphone la nuit… Derrière ces merveilles technologiques devenues 
indispensables, se cache une multitude de domaines regroupés sous 
l’étiquette « technologies de l’information et de la communication (TIC) 
». Elles font appel aux mathématiques, à la physique, à l’électronique, au 
multimédia, à l’informatique… 

Leurs applications ont envahi tous les secteurs : la santé, l’éducation, 
l’agriculture, l’environnement, les transports, à tel point que les TIC 
représentent un domaine très dynamique de l’économie. Les emplois 
directement liés à ces technologies génèrent plus de 5,5 % du PIB en 
France. Le Forum économique mondial publie chaque année le «Networked 
Readiness Index», un indice défini en fonction de la place, de l’usage et du 
bénéfice que peut tirer un pays des TIC. Cet indice évalue une centaine de 
pays et établit un classement mondial. La France et Israël sont au coude à 
coude occupant respectivement les 23ème et 20ème places en 2012.

Ces avancées technologiques dont les applications viennent d’être 
évoquées ont aussi leurs contreparties : la possibilité de connaître 
les comportements et habitudes de chacun et de les utiliser à des fins 
commerciales avec par exemple des publicités ciblées non-désirées... 

Domaine trop vaste pour être couvert de manière exhaustive, ce nouveau 
numéro de Daguesh Science illustre l’importance des mathématiques dans 
ce domaine et présente un panorama des sociétés israéliennes leaders 
dans le domaine du cloud computing, l’un des éléments clés des TIC, dont 
le développement s’accentuera au cours des prochaines années. 

Bonne lecture à tous !

Eric Seboun, Attaché pour la science et la technologie

L’édito
אם ארוחות תמיד היו בעיניי הצרפתים שם נרדף לידידותיות ותופסות עדיין מקום חשוב 
בחייהם, לפי סקר שערך מכון הסקרים YouGov עבור מעבדת קספרסקי: 43% מהצרפתים 
הטלפון  צג  גבי  על  הארוחה  במהלך  שלהם  האלקטרוני  הדואר  הודעות  את  היום  קוראים 
ביחס  לתופעה  התנגדות  מגלה  עדיין  היא  משתנה,  אכן  צרפת  אם  )הסמארטפון(.  החכם 
לשכנותיה... תופעה זו מגיעה ל-61% אצל הגרמנים, ל-55% בקרב הספרדים ו- 53% אצל 
50% מהאמריקנים אינם נפרדים מהטלפון החכם  כי  האיטלקים. מחקרים אחרים מראים 
שלהם אפילו בלילה... מאחורי פלאי  טכנולוגיה אלה שהפכו לחיוניים כל כך, מסתתר שפע 
והם   .)ICT( והתקשורת  המידע  “טכנולוגיות  התווית  תחת  יחד  המתקבצים  תחומים  של 

נשענים על מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה, מולטימדיה ומדעי המחשב...
 

יישומיהם חדרו לכל מגזר ומגזר: לבריאות, לחינוך, לחקלאות, לסביבה, לתחבורה, עד כדי 
כך שאותן טכנולוגיות מידע ותקשורת מהוות היום תחום דינאמי ביותר בכלכלה. מקומות 
העבודה הקשורים ישירות לטכנולוגיות אלה מייצרים יותר מ- 5.5% מהתוצר המקומי הגולמי 
בצרפת. הפורום הכלכלי העולמי מפרסם מדי שנה את מדד הפתיחות לשימוש בטכנולוגיות 
מדד   ,)Networked Readiness Index - NRI( לרשת”  המוכנות  “מדד  הקרוי  הרשת, 
זה מוגדר על סמך המיקום, יכולת הניצול, והיתרונות שאותה מדינה עשויה להפיק מאותן 
טכנולוגיות. מדד זה בוחן מאה מדינות, וקובע את הדירוג העולמי. צרפת וישראל מדורגות 
בסמיכות זו לזו בשנת 2012 כאשר הראשונה נמצאת במקום ה-23 והשניה במקום ה-20. 

 
מחיר  גם  גובות  התייחסנו,  עתה  זה  שלהן  היישומים  שאל  הטכנולוגיות  הדרך  פריצות 
איזשהו: קיימת האפשרות לגלות את ההתנהגויות ההרגלים של כל אחד ואחד ולהשתמש 

בהם למטרות מסחריות כמו לדוגמה פרסומים ייעודיים בלתי רצויים... 
 

התחום רחב מכדי לערך סקירה מקיפה, אך הגיליון החדש שלScience  Daguesh ממחיש 
את חשיבותה של המתמטיקה לתחום ומביא מבט מקיף על החברות הישראליות המובילות  
בתחום ענן המחשוב, שהוא אחד ממרכיבי המפתח של ICT, והוא צפוי לצמוח הלאה במהלך 

השנים הקרובות. 
 

קריאה נעימה לכולכם!
 

אריק סבון, הנספח לענייני מדע וטכנולוגיה

ננו-צינורות פחמן מאט בראון   © ;)CMDMC( למעלה משמאל לימין © תחמוצת טיטניום לוסיאנה קריסטאנט  
צרפת  של  מדעי  למחקר  הלאומי  המרכז  של  התצלומים  ספריית   © הפעלה  זרוע  לימין  משמאל  למטה 
ויינברגר מתיאס   © ננוטכנולוגיה   ;).I.N.S.P( פריז  של  הננו-מדעים  מכון   7588- ימ”מ  פרסיון  סיריל   –
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המתמטיקה מ שפה!  קשה  תמטיקה 
שלילי  מיחס  סובלת  קרובות  לעיתים 
עוד  נערים  ידי  על  ננטשת  שהיא  או 
רוב  ידי  על  נתפסת  והיא  התבגרותם,  בראשית 
האנשים כבלתי ניתנת להשגה, כעיסוק בנסתר 

ואף כדבר חסר תועלת.

את  ממלאת  המתמטיקה  כי  מסביר  כשאני 
מרבית ימיי, ומהווה חלק בלתי נפרד מעבודתי, 
אנחת  המשמיעים  ספקנים  מעט  לא  יש 
עשויים  סיוט  איזה  באוזניי  ומתוודים  חמלה 
המוזרים  והסמלים  משוואה  בעיניהם  להוות 

המשמשים את המתמטיקאים.

“כיף”,  להיות  יכולה  עדיין  מתמטיקה  ואומנם 
ממושקפים  מח’וצ’קנים  סגפנים  עבור  רק  לא 
המקובלת  הרוחנית  בנוחות  להם  המסתגרים 
או  “חנונים”,  “גיקים”,  על  הקלישאות  לפי 
עושה להם  חובבנים שתיאוריה מופשטת  עבור 
מי  כל  עבור  גם  כיף  להיות  יכולה  היא  זה.  את 
שמנסה לגלות מחדש את המתמטיקה בדרכים 
מעבר  שכן,  המסורתית.  מהגישה  החורגות 
צורות  של  וזוויות  מצולעים  תחומי  לחישובי 
המתמטיקה  חוקרי  של  תפקידם  גיאומטריים, 
היישומית היום הוא להפוך תיאוריות מופשטות 
ליישומים מוחשיים לקידום האנושות. למעשה 
אלו  תיאוריות  לכך,  מודעים  בהכרח  שאנו  בלי 
היומיום  ובחיי  בסביבה  חשוב  מקום  תופסות 

שלנו. 

בתיאוריות  כרוך  באינטרנט  כרטיס  להזמין 
המעורבים  האלגוריתמים  רבות.  מתמטיות 
על  מתבססים  התשלום  בפרוטוקולי  בהצפנה 
נוכחת  מצידה  הגרפים  תורת  הקבוצות;  תורת 
לזרום  למידע  ומאפשרת  מידע  חבילות  בניתוב 
והמיטוב  הביצועים  חקר  אפילו  באינטרנט. 
לשם  החברות  את  לשמש  יכולים  המתמטי 

חישוב עלותו של הכרטיס. 

המתמטיקה  של  הרבים  התחומים  מן  אחד 
על הסביבה שלנו,  לו השפעה משמעותית  אשר 
של  החכמים  הטלפונים  אותות.  עיבוד  הוא 
מושלם.  באופן  זו  פרדיגמה  ממחישים  היום 
מתמטיקה  של  שונים  תחומים  משלבים  אלה 
ומדעי המחשב, כגון עיבוד התמונות והאותות, 
אלגוריתמים  הנתונים,  על  הגנה  לשם  הצפנה 
לניתוב ולניתוח הקול. מערכת האיכון העולמית 
GPS אף היא נשענת על תורת היחסות כשהיא 
המשודר  האות  סטיית  את  בחשבון  לוקחת 
טלפון  שכן,  מרחב-זמן.  העיוות  בשל  מהלוויין 
אלקטרוניים  רכיבים  של  מקבץ  כל  קודם  הוא 
להפסיקו.  או  חשמלי  זרם  להעביר  שתפקידם 
במילים אחרות, טלפון כולל רק שני דברים: 0 
)הזרם עובר( או 1 )הזרם אינו עובר(. מתמטיקה 

היא זו שמקודדת את כל המידע )תמונה, קול, 
אותות אלקטרומגנטיים, תכונות המערכת( ל-0 
ול-1 ותשתמש ברכיבים החשמליים של הטלפון 

כדי לפענחם.
 

זיהוי  כוללים  מאלה  להפיק  שניתן  היישומים 
של  זיהויו  בתמונה,  אדומות  עיניים  או  פנים 
קחו  החכם.  לטלפון  הפקודות  הבנת  או  אדם 
לדוגמא מערכת הזיהוי הקולית סירי המוטבעת 
וצליל  תמונה  כל  האייפונים.  של  החדש  בדור 
רצף  הוא  בינארי  אות  בינארי.  לאות  מקודדים 
של מספרים בינאריים )0 או 1(. כל אות יעובד 
ממנו  לחלץ  כדי  אלגוריתמים  על-ידי  בהמשך 

מידע. 

מתמטיים  כלים  מספר  לדוגמה  מציגים  אנו 
תיאורטיים, בני מאות שנים, הבאים לידי ביטוי 

בטכנולוגית ההקלטה של ימינו!

הוא   )1768-1830( פּורֶייה  ז’וזף  בטיסט  ז’אן 
מתמטיקאי צרפתי הידוע תודות לעבודתו )טור 
פורייה( על פירוק פונקציות מחזוריות לסדרות 
התיאוריה  בבסיס  העומדת  טריגונומטריות 
ביותר  המשמעותית  ההשפעה  לה  שהייתה 
בתחום עיבוד האותות. הרי, הקולות הסובבים 
המכונים  תדרים  ממספר  מורכבים  אותנו 
מכני  מרטט  המופק  גל  הוא  הקול  ספקטרום. 
זה  רטט  מוצק.  בתוך  או  נוזל  בתוך  המתפשט 
אות  המהווים  מסוימים,  בתדרים  מתרחש 
הספקטרום  אם  כמחזורי.  המאופיין  מתמטי 
למדי,  גדול  אותנו  הסובבים  הקול  אותות  של 
לשמוע  האדם  מסוגל  שאותו  התחום  למעשה, 
רק  שומרת  פורייה  אנליזת  מצומצם.  בפועל 
לשמוע,  האדם  של  ביכולתו  שיש  התדרים  את 
של  במקרה  האות.  את  לדחוס  המאפשר  דבר 
הטלפון, נשמר רק טווח הצלילים המופק על ידי 
הקול האנושי כדי לשפר את הדחיסה. במקרה 
של MP3, קידוד שהומצא על ידי המתמטיקאי 
הקידוד  האפמן,  אלברט  דייוויד  האמריקאי 
הפחתת  את  מאפשר  פורייה  טור  עם  המשולב 

ם
מרי

חו

Joseph Fourier
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Les mathématiques ont la vie dure! 
Souvent maltraitées ou abandonnées dès 
leur plus jeune âge par les adolescents, 

elles sont considérées  par la plupart des gens 
comme étant inaccessibles, ésotériques voire 
inutiles.
Lorsque j’explique qu’elles occupent la plupart 
de mes journées, et font partie intégrante 
de mon travail, certains sceptiques, dans 
un soupir de compassion, me font part du 
cauchemar que peut représenter à leurs yeux 
une équation et les symboles bizarres utilisés 
par les mathématiciens.
Pourtant les mathématiques peuvent être 
“fun”, et pas seulement pour les binoclards 
boutonneux reclus dans leur confort intellectuel 
répondant aux clichés de “geeks” ou “nerds”, 
ou pour les passionnés que la théorie abstraite 
fait vibrer. Mais aussi pour quiconque tente 
de redécouvrir les maths autrement que par 
l’approche traditionnelle. Car au delà des 
calculs d’aires de polygones et d’angles de 
figures géométriques, les chercheurs en 
mathématiques appliquées ont pour mission 
aujourd’hui d’utiliser des théories abstraites 
afin d’en faire des applications concrètes 
permettant de faire avancer l’humanité. Elles 
occupent en effet, et sans qu’on le sache 
forcément, une place importante dans notre 
environnement, et dans notre quotidien. 

Réserver un billet d’avion sur internet fait appel 
à de nombreuses théories mathématiques. 
Les algorithmes de cryptologie dans les 
protocoles de paiement en ligne font intervenir 
la théorie des groupes. La théorie des graphes 
est quand à elle présente dans le routage 
des paquets qui permet à l’information de 
circuler sur internet, et même la recherche 
opérationnelle et l’optimisation mathématique 
peuvent être utilisées par les comparateurs 
pour calculer du prix du billet. 

Un des nombreux domaines de mathématiques 
appliquées comportant un fort impact dans 
notre environnement est le traitement du 
signal. Les smartphones d’aujourd’hui en 
incarnent le parfait paradigme. Ils combinent 
différents domaines de mathématiques 
appliquées et d’informatique, comme le 
traitement des images et des signaux, la 
cryptologie pour protéger les données, des 
algorithmes de routage, et l’analyse de la 
voix. Le positionnement par GPS fait lui 

même intervenir la théorie de la relativité pour 
prendre en compte la déviation du signal émis 
par le satellite dû à une déformation d’espace 
temps. En effet un téléphone est avant tout 
un assemblage de composants électroniques 

qui n’ont pour fonction que de faire passer ou 
couper un courant électrique. Autrement dit, 
un téléphone ne comprend que deux choses: 
0 (le courant passe) ou 1 (le courant ne passe 
pas). Ce sont donc les mathématiques qui 
vont coder toutes les informations (image, son, 
signaux électromagnétiques, fonctionnalités du 
système) en 0 et 1 et utiliser les composants 
électriques du téléphone pour les analyser. 
Les applications qui en résultent peuvent 
être la détection d’un visage ou des yeux 
rouges dans une photo, la reconnaissance 
d’une personne ou encore la compréhension 
d’ordres donnés au smartphone. Prenons 
pour illustrer l’exemple du nouveau système 
de reconnaissance vocal SIRI embarqué dans 
la nouvelle génération d’iphones. Chaque 
image et son est codé en signal binaire. Un 
signal binaire est une succession de nombres 
binaires (0 ou 1). Chaque signal va ensuite 
être traité par des algorithmes afin d’en 
extraire des informations. 

Nous présentons à titre d’exemple certains 
outils mathématiques théoriques et vieux de 
plusieurs siècles impliqués dans la technologie 
du son d’aujourd’hui!
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Les mathématiques ont la vie dure! 
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מבלי  נתונים  לאחסון  הדרושה  המידע  כמות 
הצליל.  איכות  את  משמעותי  באופן  לשנות 
המטרה היא לשמור רק את התדרים הנשמעים 
לאוזן האנושית, ולקודד אותם באמצעות קידוד 
האפמן, קידוד הלוקח בחשבון את היתירות של 
המידע על מנת לאחסן אותו טוב יותר: דמיינו 
אותיות,  של  כרצף  טקסט  להקליט  שבמקום 
נבנה מילון, המכיל את המילים השכיחות ביותר. 

הטקסט הרלוונטי נחשב לרצף של מילים.

לואי  ז’וזף  של  זו  היא  נוספת  מרשימה  דוגמה 
לגראנז’ )1736-1813(. לגראנז’ היה מרצה בבית 
ז’אן  את  לימד  שם  פוליטקניק,  אקול  הספר 
בטיסט ז’וזף פורייה מתמטיקה. על משפטו לגבי 
תורת הקבוצות חזר לאונרד אוילר )1707-1783(, 
למרות  פרמה.  של  הקטן  המשפט  את  והכליל 
שמשפט אחרון זה מופשט מאוד ותאורטי, הוא 
)אותו   RSA ההצפנה  פרוטוקול  של  במקורו 
עדי  הישראלי  המתמטיקאי  השאר  בין  המציא 
ומרצה  לקריפטוגרפיה  עולמי  מומחה  שמיר, 
המשמש  פרוטוקול  למדע(,  ויצמן  במכון  בכיר 
המאובטחות  ההעברות  לכל  בסיס  כיום 

באינטרנט ובטלפוניה.

 ,)1821-1894( צ’בישב  הרוסי  המתמטיקאי 
ממציא פולינומי צ’בישב לא יכול היה לדמיין כי 
התאוריה שלו תעמוד בבסיס פרוטוקול השידור 

GSM המשמש את כל הטלפונים הניידים. 

בנוסף לטלפוניה הסלולרית, עיבוד אותות קיים 
השאר  בין  כוללים  אלה  אחרים.  בתחומים 
דימות רפואי )סורקים, דימות בתהודה מגנטית, 
ניתוח  ועוד...(,  טומוגרפיה אופטית קוהרנטית, 
מצלמות  מצלמות,  )פוטושופ,  תמונות  ועיבוד 
כדי  תלת-ממד.  הנפשת  ואפילו  אבטחה...( 
המתמטיות  התורות  של  השפעתן  את  לאמוד 
האנימציה,  סרטי  של  העולם  על  הקדומות 
1749-( נזכיר בין היתר את פייר סימון לפלאס 
1827( ואת אוג’ניו בלטראמי )1835-1900( אשר 
העניקו את שמותיהם לאופרטור הדיפרנציאלי 
דו- צורות  לניתוח  המשמש  לפלאס-בלטראמי. 
באדובי  בשימוש  והנמצא  ותלת-ממד,  ממד 
בדיסני  וגם  לפוטושופ(  הבסיס  )שהוא  ריסרץ’ 
המופת  יצירות  כל  מאחורי  למעשה,  ריסרץ’. 
האחרונות של החברה הנודעת מסתתרת קבוצה 
בלעדיים  כלים  הממציאים  מתמטיקאים  של 
ולמראה  להנפשה,  מתמטיקה  על  המבוססים 

היפר-ראליסטי של סרטי האנימציה.

בטלפון  להשתמש  בבואכם  זאת  זכרו  לסיכום, 
שלכם, או בלכתכם לסרט, ואז אולי מתמטיקה 

תיראה לכם פחות נוראית....

ז’ונתן אפללו, מתנדב בינלאומי חוקר, הטכניון

ם
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Joseph Fourier (1768-1830) mathématicien 
français connu pour ses travaux sur la 
décomposition éponyme de fonctions 
périodiques en séries trigonométriques est 
à la base de la théorie ayant eu le plus fort 
impact dans le domaine de traitement du 
signal. En effet, les sons qui nous entourent 
sont composés d’un ensemble de fréquences 
appelé spectre. Un son résulte d’une onde 
produite par une vibration mécanique qui se 
propage dans un fluide ou un solide. Ces 
vibrations ont lieu à certaines fréquences, 
et constituent un signal mathématiquement 
dénoté comme étant périodique. Si le spectre 
des signaux sonores qui nous entourent est 
assez étendu, celui audible par l’homme est 
réduit. L’analyse de Fourier ne conserve que 
les fréquences audibles par l’homme, ce qui 
permet de compresser un signal. Dans le 
cas du téléphone, seul le spectre des sons 
produits par la voix humaine est préservé afin 
d’améliorer la compression. Dans le cas du 
MP3, un codage inventé par le mathématicien 
américain David Albert Hufmann combiné à la 
décomposition de Fourier permet de réduire la 
quantité d’information nécessaire pour stocker 
des données sans considérablement altérer la 
qualité du son. Il s’agit de ne conserver que les 
fréquences audibles par l’oreille humaine, et de 
coder ces dernières en utilisant un codage de 
Hufmann. Ce dernier prend en considération 
la redondance de l’information afin de mieux la 
stocker : imaginez qu’au lieu d’enregistrer un 
texte comme une succession de lettres, c’est 
un dictionnaire qui est construit, contenant les 
mots qui reviennent le plus souvent. Le texte 
en question est alors considéré comme une 
succession de mots.
 
Un autre exemple marquant est celui de 
Joseph Louis Lagrange (1736-1813). Il fut 
professeur à l’Ecole Polytechnique où il 
enseigna les mathématiques à Joseph Fourier. 
Son théorème sur la théorie des groupes fut 

repris  par Leohnard Euler (1707-1783)  qui 
généralisa le petit théorème de Fermat. Ce 
dernier, très abstrait et théorique, est pourtant à 
l’origine du protocole de cryptage RSA (inventé 
entre autre par le mathématicien israélien 
Adi Shamir, expert mondial en cryptographie 
et professeur à l’institut Weizmann) qui sert 
aujourd’hui de support à tous les transferts 
sécurisés sur internet et par téléphone.
 Le mathématicien russe Tchebychev (1821-
1894) inventeur des polynômes de Tchebychev 
n’aurait pas pu imaginer que sa théorie serait 
à la base du protocole de transmission GSM 
utilisé sur tous les téléphones mobiles. 
 
Outre la téléphonie mobile, le traitement du 
signal est présent dans d’autres domaines. 
Citons entre autre l’imagerie médicale 
(scanners, OCT, IRM…), l’analyse et 
traitement d’images (Photoshop, appareils 
photo, systèmes de vidéo surveillance…)  et 
même l’animation 3D.  Pour mesurer l’impact 
d’anciennes théories mathématiques sur le 
monde de l’animation cinématographique, 
citons entre autres Pierre-Simon de Laplace 
(1749-1827) et Eugenio Beltrami (1835-
1900) qui ont donné leurs noms à l’opérateur 
différentiel Laplace-Beltrami. Il sert à analyser 
les formes bi et tridimensionnelles, et est utilisé 
par Adobe Research (qui est le fondement 
de Photoshop) et par Disney Research. En 
effet derrière tous les récents chefs d’œuvres 
de la célèbre firme se cache un groupe de 
mathématiciens qui inventent  des outils faits 
exclusivement à base de maths pour les 
animations, et les rendus hyperréalistes des 
dessins animés.
 
Pour conclure, songez à tout cela lorsque vous 
utiliserez votre téléphone, ou irez au cinéma, 
et peut être les maths vous sembleront-elles 
moins terrifiantes….

Jonathan Aflalo, Volontaire International 
chercheur, Technion

NT
IC

Sources : 
Article en Anglais paru sur PCWorld 05/06/2012 : http://www.pcworld.com/businesscenter/article/256948/
researchers_predict_advent_of_resourceasaservice_clouds.html
[1] 1 Article “The Resource-as-a-Service (RaaS) Cloud” en anglais : http://www.cs.technion.ac.il/~ladypine/raas.
pdf

Joseph Louis Lagrange

ז’וזף לואי לאגרנז’
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הענן הישראלי בקדמת הטכנולוגיה

© Lucian Salvuc
© לוסיאן סאלבוק

ם
מרי

חו

התרחב ב הענן  מחשוב  האחרונות  שנים 
נודדים  יישומים  ועוד  עוד  משמעותית. 
הנמצאים  לשרתים  פיזיים  משרתים 
חברות  עומדות  זה  שינוי  מאחורי  בענן. 
ממלאות  כשהן  בכיר,  מקום  ולהן  ישראליות, 

תפקיד מפתח במהפכה הזו.
ל”מקוון”  והופך  לאינטרנט,  עובר  המחשוב 
במהירות הבזק. אותן חברות, בכך שהן נשענות 
מונעות  ל”ענן”,  תודות  האינטרנט,  משאבי  על 
מידע,  במערכות  גדולים  כסף  סכומי  של  בזבוז 

וזוכות לביצועים משופרים.
להתפתחות  זכה  מחשוב  ענן  של  הרעיון 
העולמי  הכלכלי  המשבר  במהלך  משמעותית 
לחסוך.  דרכים  מחפשות  חברות  שכן  האחרון, 
את  חוץ  למיקור  להעביר  היום  יכולים  עסקים 
בתוכנית  ולהשתמש  שלהן  המחשוב  מערכות 
כלומר   ,”Pay as you go“ המכונה  תשלום 
בחשמל,  בפועל  השימוש  את  ורק  אך  המכסה 

באחסון, ובעוצמת המיחשוב והתוכנה.
מרוחקים  שרתים  על  בנויה  הענן  תשתית 
התשתית  את  יישומים.  מותקנים  שעליהם 
אמזון  גוגל,  כגון  האינטרנט  ענקיות  מספקות 
לנהל  היכולת  את  להן  שיש  ומיקרוסופט 

מיליארדי שאילתות ונתונים בדקה.
הנמצאים  והיישומים  התוכניות  מן  חלק 
במכונות אלו מסופקים על-ידי חברות צד שלישי, 
כגון מפתחי תוכנה. רבים מאותם מפתחי תוכנה 

המומחים לענן הם ישראלים.

)Commtouch( קומטאץ  
בשנת  נוסדה  מקוון  מידע  לאבטחת  זו  חברה 
 ,)Malware( 1991 ופיתחה מערכת לסינון זדונה
המיועדות  תוכניות  של  )סוג  זדוניות  -תוכנות 
טרויאניים,  סוסים  וירוסים,  כגון  לכם  להזיק 
כדי  הענן  כוח  את  המנצלת  זבל  ודואר  ועוד...( 
זה  יישום  יום.  מדי  עסקאות  מיליארדי  לנתח 
מידע  אובדן  ולמנוע  נתונים  לאבטח  מאפשר 
ומשתמשים  עסקים  אלפי  של  ואישי  פיננסי 

פרטיים ברחבי 190 מדינות.

Autocad WS/ Visual Tao
אחד החידושים הגדולים שהביא ענן המחשוב, 
ואותם  בשלמותם,  בענן  הפועלים  יישומים  הם 
דוגמה  מרחוק.  לראות  המשתמשים  יכולים 
 Software as a( ”טובה למושג “התוכנה כשירות
 ,SaaS ,הידוע גם בראשי התיבות שלו )Service
)תכנון  תב”ם  פלטפורמת   ,VisualTAO היא 
בקשה.  פי  על  לשימוש  הניתנת  מחשב(  בעזרת 
בשיתוף  לעבוד  למשתמשים  מאפשרת  היא 
תב”ם  קבצי  על  מקום,  מכל  האישי  ממחשבם 
מחשב  כך  בשל  הדורשים  כבדה  גרפיקה  בעלי 
מאוד עוצמתי ויקר המצוי בענן. לפני כמה שנים 
הבדיוני,  המדע  לתחום  שייך  היה  כזה  קונצפט 

בגישה  הממוקמים  ממוחשבים  ועיבודים  אחסון  נתוני  מרוחקים  לשרתים  מעבירים  שבמסגרתו  קונצפט  הוא  ענן  או  מחשוב  ענן  ענן,  מחשוב 
המסורתית בשרתים מקומיים או על תחנת המשתמש. ליתר דיוק על-פי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה )NIST(, מיחשוב ענן הוא הגישה 

למשאבי מחשוב וירטואליים משותפים דרך רשת האינטרנט, על פי בקשה ובשירות עצמי. 

סקירת החברות הישראליות המובילות בתחום "מחשוב הענן"
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Le nuage Israélien à la pointe de la technologie

Le Cloud a pris ces dernières années 
une ampleur  importante. De plus en 
plus d’applications migrent de serveurs 

physiques à des serveurs situés sur le Cloud. 
Les entreprises israéliennes sont une force 
majeure derrière ce changement et jouent un 
rôle clef dans cette révolution.
L’informatique migre vers Internet et devient 
“online” d’une manière fulgurante. En utilisant 
les ressources d’internet, grâce  au “Cloud”, 
les entreprises peuvent éviter de dépenser 
des sommes d’argent importantes dans 
leurs systèmes d’informations et obtenir des 
performances accrues.
Le concept de Cloud computing a connu un 
développement considérable durant la récente 
crise financière mondiale, car  les entreprises 
cherchent à faire des économies. Désormais 
les entreprises peuvent externaliser leur parc 
informatique et utiliser un modèle de paiement 
dit de “pay as you go”, c’est-à-dire couvrant 
seulement leur utilisation réelle en électricité, 
stockage, et la puissance de calcul et des 
logiciels.
L’infrastructure du Cloud est construite 
par  des serveurs distants dans lesquels 
les applications sont installées. Cette 
infrastructure est fournie par les géants de 
l’internet tel Google, Amazon et Microsoft 
qui ont  la capacité de gérer des milliards de 
requêtes et de données par minute.
La partie des logiciels et des applications qui 
se trouvent sur ces machines sont fournies 
par des entreprises tierces, tels que des 
éditeurs de logiciels. Un grand nombre de  
ces éditeurs de logiciels spécialistes du Cloud 
sont israéliens.

 Commtouch
Cette entreprise de sécurité en ligne créée 
en 1991 a développé un système de filtre 
de malware (un type de programmes conçus 
pour vous nuire tels virus, chevaux de Troie, 
etc) et spam qui utilise la puissance du Cloud 
pour analyser des milliards de transactions 

par jour. Cette application permet de sécuriser 
et de prévenir la perte de données financières 
et personnelles de milliers d’entreprises et de 
particuliers à travers 190 pays.

 Autocad WS/ Visual Tao
Une des grandes innovations du Cloud 
Computing sont des applications fonctionnant 
entièrement dans le Cloud que les utilisateurs 
peuvent utiliser à distance. Un bon exemple 
de “Software as a Service” aussi appelé 
par son acronyme SaaS, et VisualTAO, est 
une plateforme de CAD (Design assister 
par ordinateur) utilisable à la demande. Elle 
permet aux utilisateurs de collaborer depuis 
leur ordinateur personnel en n’importe quel 
lieu, sur des fichiers CAD ayant une lourde 
charge de traitement graphique et nécessitant 
donc un ordinateur très puissant et coûteux se 
trouvant dans le Cloud. Il y a quelques années 
ce concept aurait relevé de la science-fiction, 
aujourd’hui il est rendu possible grâce au 
Cloud.

 Libox
Libox est une des entreprises israéliennes qui 
développe des technologies permettant de se 
créer un Cloud personnel. Fondée en 2008 par 
Erez Pilosof qui est aussi le créateur du plus 
gros portail web israélien Walla!, Libox permet 
de diffuser et partager des musiques, photos 
et films et autres fichiers média sur différents 
supports en créant un Cloud privé reliant tous 
nos ordinateurs, Smartphones, tablettes, etc. 

 Cloudshare 
CloudShare fournit aux entreprises de 
développement et de services en informatique 
le moyen de créer des “machines virtuelles” 
leur permettant de montrer leurs applications à 
leurs clients, de créer des “business scenario”, 
et de faire de la formation sans installer un seul 

Revue des entreprises israéliennes leader du «Cloud Computing»

Le cloud computing ou Cloud est un concept qui consiste à déporter sur des serveurs   distants des stockages et des traitements 
informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l’utilisateur. Plus précisément selon le 

National Institute of Standards and Technology (NIST), le cloud computing est l’accès via le réseau, à la demande et en libre-
service, à des ressources informatiques virtualisées et mutualisées.

NT
IC
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כיום הוא נעשה אפשרי דרך הענן.

)Libox( ליבוקס    
הישראליות  מהחברות  אחת  היא  ליבוקס 
המפתחות טכנולוגיות שבעזרתן ניתן ליצור ענן 
ארז  בידי   2008 בשנת  שנוסדה  החברה  אישי. 
פילוסוף, היא גם זו שהקימה את וואלה! פורטל 
מאפשרת  ליבוקס  בארץ.  הגדול  האינטרנט 
שונות  פלטפורמות  גבי  על  ושיתוף  שידור 
מדיה  וקבצי  סרטים  תמונות,  מוסיקה,  של 
המקשר  פרטי  ענן  יוצרת  שהיא  בכך  אחרים 
ומחשבי  החכמים,  הטלפונים  המחשבים,  בין 

הטאבלט שלנו ועוד. 

     
 )Cloudshare( קלאודשר  

ושירותי  פיתוח  לחברות  מספקת  קלאודשר 
וירטואליים”  “מחשבים  ליצור  דרך  מחשוב 
יישומיהן  את  להדגים  יוכלו  בזכותם  אשר 
עסקיים,”  “תרחישים  ליצור  ללקוחותיהן, 
על  וזאת מבלי להתקין דבר  ולעסוק בהכשרה, 
מקוונת  שם  הקיימת  הסביבה  הלקוח.  מחשבי 
לחלוטין, והיא מאפשרת ליצור ולשמור קבצים 

ישירות על השרת של קלאודשר.

 )Gizmox( גיזמוקס  
להפוך  שמטרתה  פלטפורמה  פיתחה  גיזמוקס 
בשנים  בענן  אינטרנט  יישומי  עבור  לנורמה 
הבאות. שכן, פלטפורמת VisualWebGui הינה 
לפתח  מאפשרת  היא  פתוח;  קוד  פלטפורמת 
פלקס  לאדובי  בדומה  בענן,  ישירות  יישומים 
ולסילברלייט של מיקרוסופט אותן היא שואפת 

להחליף בסופו של תהליך.
בשנת 2008 הציעה גיזמוקס פרס בסך $10,000 
לכל מי שימצא כשל אבטחה בפלטפורמה שלה. 
אף אחד  חודשים,   4 מ-  יותר  נמשכה  התחרות 
משמשת  הפלטפורמה  בפרס.  זכה  לא  היום  עד 
את חברות סוני וסיסקו, את הצבא האמריקאי, 
ומספר  וקנדה  תאילנד,  גרמניה,  ממשלות  את 
עסקים  אלפי  גם  כמו  בישראל  משרדי ממשלה 

קטנים ואנשים פרטיים. 

 CTERA( נטוורקס  ִסיֵטרה   
 )Networks

לאחסון  היברידים  מוצרים  מציעה  סיטרה 
 CloudPlug ובענן.  המחשוב  באתר  נתונים 
כל  להמיר  ניתן  הינו מוצר חדשני שבאמצעותו 
מפתח USB או כונן קשיח חיצוני לשרת קבצים 

סיטרה.  של  בענן  אוטומטי  באופן  המסתנכרן 
שהמשתמש  )בלי  שקוף  באופן  מתבצע  זה  כל 
להתחבר  וניתן  כלשהי(,  תוכנה  להתקין  נדרש 
לענן מרחוק מכל מחשב על מנת לנהל שם את 

הקבצים.

)Akamai Cotendo( אקמאי קוטנדו  
אינטרנט  אתר  עבור  ביותר  הגדולה  הבעיה 
של  מארח  כשמחשב  טעינתו.  מהירות  היא 
אתר נמצא בענן, נגרמת לאותם אתרים האטה 
קוטנדו  סבלנותם.  את  מאבדים  והמשתמשים 
לאתר  הגישה  מהירות  את  להאיץ  מציעה 
באמצעות קיבוץ השאילתות, פרסומות ותכנים 
מחשוב  מרכזי  של  גלובלית  רשת  דרך  שיעברו 

המצויים בענן. 
אבטחה,  מוצרי  מספר  אצלם  מוצעים 
קוטנדו  הקישוריות.  ומיטוב  סטטיסטיקה 
נרכשה לאחרונה על-ידי אקמאי, אחת החברות 

המובילות בנתח שוק זה.

טכנולוגיות    ספייס  ג’יגה   
)Gigaspaces Technologies(

יישומים  למפתחי  מיועדת  ספייס  ג’יגה 
של  הארכיטקטורה  דגם  מידע.  למערכות 
נתונים,  יישום מסורתי משתמש בשרת, במסד 
מספקת  ספייס  ג’יגה  גרפי.  משתמש  ובממשק 
מושגי  את  להעתיק  המאפשרים  תיכנות  כלי 
יישומים  עבור  הענן  של  והגמישות  הפילּוגיות 
את  מספקת  ספייס  ג’יגה  לדוגמה,  פרטניים. 
לפרוס  ניתן  עליו   ,  XAP שלה  היישומים  שרת 
יישומי ג’אווה או סי שארפ, והוא מנצל את הענן 
כדי להגביר את מהירויות הטעינה והחישוב של 
היישומים שנפרסו שם. על לקוחות ג’יגה ספייס 
ודאו  וירג’ין  סירס,  נורטל,  כמו  חברות  נמנות 

ג’ונס.
החברות  ממבחר  בהרבה  רחב  הישראלי  הענן 
שהבאנו כאן, מבחר שהוא לכשעצמו כבר מרשים 
למחקר המתקדם מאוד  תודות  זאת  כל  למדי. 
בתחום בארץ, כשהאוניברסיטאות הישראליות 
מספקות לתעשייה מהנדסים בעלי רעיונות יותר 
ויותר חדשנים. זוהי הוכחה יפה לברית השוררת 

בין האקדמיה לבין עולם התעשייה.

דניאל סבן, מתנדב בינלאומי חוקר,  
אוניברסיטת תל-אביב
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ordinateur chez leurs clients. L’environnement 
qui s’y trouve est entièrement en ligne et 
permet de créer et de sauvegarder des fichiers 
directement sur le serveur de CloudShare.

 Gizmox
Gizmox a développé une plateforme qui 
pourrait devenir le standard en matière 
d’applications web dans le Cloud dans 
les années à venir. En effet la plateforme 
VisualWebGui est totalement open-source, 
elle permet de développer des applications 
directement dans le Cloud, similaire à Adobe 
Flex et Microsoft Silverlight, qu’elle aspire à 
remplacer à terme.
En 2008 Gizmox offrait une récompense 
de $10,000 à toute personne qui trouverait 
une faille de sécurité dans sa plateforme. Le 
concours a duré plus de 4 mois et personne 
à ce jour n’a reçu ce prix. La plateforme est 
utilisée par Cisco, Sony, l’armée Américaine, 
les gouvernements allemand, thaïlandais, 
canadien et plusieurs ministères israéliens 
ainsi que des milliers de petites entreprises et 
des particuliers.  

 Ctera Systems
Ctera propose des produits hybrides de 
stockage de données physiques sur site et sur 
le Cloud. Un produit novateur est le CloudPlug 
qui permet de transformer n’importe quel clef 
USB ou disque dur externe en serveur de 
fichier qui se synchronise automatiquement sur 
le Cloud de Ctera. Le tout est fait de manière 
transparente (sans aucun logiciel installé par 
l’utilisateur), et permet de se connecter à 
distance au Cloud pour la gestion des fichiers 
depuis n’importe quel ordinateur.

 Akamai- Cotendo
Le plus grand problème pour un site internet 
est sa vitesse de chargement. Quand un 
hébergeur de site se trouve dans le Cloud, 
les vitesses des sites sont ralenties et 
les utilisateurs s’impatientent. Contendo 
propose d’accélérer la vitesse d’accès à un 
site par agrégation des requêtes, publicités 
et contenus qui passeraient par un réseau 
global de centres de calcul se trouvant dans 
le cloud. 
Plusieurs produits de sécurisation, statistiques 
et optimisation de connexions sont proposés. 
Contendo a récemment été racheté par 
Akamai un des leaders dans ce marché.

 Gigaspaces Technologies
Gigaspaces s’adresse aux développeurs 
d’applications de systèmes d’information. 
Le modèle d’architecture d’une application 
traditionnelle utilise un serveur, une base 
de données et une interface graphique. 
Gigaspaces fournit  des outils de 
programmation permettant de répliquer l’idée 
de distributivité et flexibilité du Cloud pour 
les applications individuelles. Par exemple, 
Gigaspaces fournit son serveur d’application 
XAP, permettant d’y déployer des applications 
Java ou C#, il peut utiliser le Cloud pour 
augmenter les vitesses de chargement et de 
calcul des applications qui y sont déployées. 
Les clients de Gigaspaces sont parmi les plus 
grandes entreprises comme Nortel, Sear, 
Virgin Mobile et le Dow Jones.
Le nuage israélien est beaucoup plus 
étendu que ce  panel déjà impressionnant 
d’entreprises, la recherche étant très poussée 
en ce domaine en Israël, les Universités 
israéliennes fournissent à l’industrie des 
ingénieurs aux idées toujours plus innovantes. 
Ceci est une belle démonstration de la parfaite 
alliance entre le monde académique et celui 
de l’industrie.

Daniel Sebban, Volontaire International 
Chercheur, Université de Tel-Aviv

NT
IC

Sources : 
http://www.visualwebgui.com/
http://www.cotendo.com/
http://www.gigaspaces.com/
http://www.commtouch.com/
https://www.autocadws.com/
http://www.libox.com/
http://www.cloudshare.com/
http://www.ctera.com/

לקבלת מידע נוסף:
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החושבים ל מכשירים  קרובות  עתים 
עבורנו מכונים “חכמים”. הדבר התחיל 
עם הבית החכם שנועד להפוך את הבית 
שלנו ליותר “חכם” מבחינות החיסכון באנרגיה 
נתוסף  החכמים,  הטלפונים  עם  והאבטחה. 
לחפצים החכמים ממד שונה לחלוטין. הטלפון 
המודרני,  האדם  עבור  חיוני  לכלי  הפך  החכם 
גישה לכל הנתונים שלנו  לנו  בכך שהוא מספק 
המתקבצים ב”ענן”: לסדר היום, לאנשי הקשר, 
למסמכים,  האלקטרוני,  הדואר  להודעות 
לפרופילים ברשתות החברתיות, לחשבון הבנק, 
לשערי המניות, לחדשות, למשחקים וכן הלאה.

החכם  הטלפון  זאת,  עם  יחד 
את  המבצע  פשוט,  כלי  נותר 
מכיר  איננו  שלנו,  הפקודות 
אותנו, אינו לומד את הרגלינו, 
אינו מקדים את מבוקשנו. את 
עם  אפל  עשתה  הראשון  הצעד 

תוכנת סירי, הפונקציה הקולית של 
אייפון S4, המנתחת נתונים )GPS, לוח שנה, מזג 
אויר, תזכורות, דואר אלקטרוני ועוד( והיכולה 
המשתמש  של  פשוטות  לשאלות  בקול  לענות 
זמין  אני  “האם  מטריה?”,  לקחת  עלי  )“האם 
שאילתות  ולהפעיל  הצהריים?”(  אחר  מחר 
בסיסיות כמו לשלוח מסרון או דוא”ל, לפתוח 
רוח,  באותה  קשר(.  לאיש  להתקשר  יישום, 
מייקרוסופט  של  והפיתוח  המחקר  מרכז  החל 
on{x}בישראל, אף הוא לפתח יישום, אותו כינו
 המאפשר אוטומציה של משימות מסוימות על 

טלפונים חכמים הפועלים תחת אנדרואיד.

ליתר דיוק מיקרוסופט מסבירה]1[ כי הטלפונים 
החכמים של היום גדושים בחיישנים וברכיבים, 
במצפן  עבור  המצלמה  ועד  המיקרופון  מן 
שבב  אפילו  או  מד-תאוצה  גירוסקופ,  דיגיטלי, 
על  לנצל את אלה  כן  ה-GPS. הרעיון הוא אם 
מנת “לתכנת” פעולות מסוימות על סמך המצב 
של אותם הרכיבים. כדי להמחיש את הפוטנציאל 
שלהם, מסביר ערן יריב, מנהל הפיתוח במרכז 
אם  “מה  ישראל:  מיקרוסופט  של  המו”פ 
באופן  בפניך  להציג  יכול  היה  שלך  הטלפון 
אוטומטי את סדר היום שלך, ישר כשאתה מגיע 
למשרד?. או אם היה מראה לך את תחזית מזג 
האוויר כשאתה קם בבוקר?”. עם זאת, במקום 
להגביל את עצמו לרשימה של פעולות מסוימות, 
פירוש  סקריפט.  ג’אווה  על  מבוסס  היישום 
הדבר שהמפתחים המתעניינים בפרויקט יוכלו 
לרקוח כל פעולה המותאמת אישית שיחפצו בה. 
“האפשרויות אינסופיות ]...[.” “וטוב עוד יותר, 
פרויקט on{x} ממוטב כדי לא לצרוך יותר מדי 
מאובטח  היישום  כי  מוסיף  יריב  ערן  סוללה”. 
מאוד מכיוון שהתקשורת עם שרתים מצומצמת 
להפעלת  הקוד   on{x} של במקרה  למינימום. 
בתוכו,  ישירות  מוטבע  החכם  הטלפון  רכיבי 

יגביל בעיות פוטנציאליות של שמירה על  ובכך 
הסודיות.. “לאמיתו של דבר, בתרחישים רבים 
ערן  שבדקנו, אין כל תקשורת עם הענן”, אמר 
“הפעל  כגון  המשימות  של  האוטומציה  יריב. 
מזג  תחזית  את  “הצג  רץ”,  כשאני  מוסיקה 
לגשם”,  מצפים  אם   8 בשעה  יום  בכל  האוויר 
“שלח מסרון לאשתי שאני בדרך הביתה כל יום 
למשתמש  מאפשרת  העבודה”  את  עוזב  כשאני 
הרגליו,  על סמך  לעצב את הטלפון החכם שלו 
on{x} ולהקצות משימות מסוימות. לעת עתה ,

קיים רק בגירסת בטא.

של  סירי  וכמוהו  מיקרוסופט  של   on{x} אם
אפל, אינם אלא אוטומטים הניתנים להתאמה 
אישית, לעומתם אינטל מרחיקה לכת עוד יותר 
את  המחקה  תוכנית  בישראל  מפתחת  כשהיא 
יצירת  ]2[ אשר מטרתה לאפשר  המוח האנושי 
התקנים בעלי יכולת למידה אודות המשתמשים. 
הזדמנות  ללמוד מהווים  “מחשבים המסוגלים 
ג’סטין  אביב  בתל  לעיתונות  אמר  כבירה”, 
אינטל.  של  הטכנולוגיות  סמנכ”ל  ראטנר, 
למעשה  הם  חכמים  טלפונים  שמם,  “למרות 
יודע  אינו  שלי  “הסמארטפון  טיפשים”.  די 
אותו”,  שרכשתי  מאז  אודותיי  נוסף  אחד  דבר 
של  בסופו  אלה  ממכשירים  אחד  “כל  הוסיף. 
תהליך ילמד להכיר אותנו כאדם פרטי, ובעצם 
חדשה  מחקר  תכנית  אלינו”.  עצמו  את  יתאים 
אינטליגנציה  לחקר  המכון  בתוך  תתנהל  זו 
עם  בישראל,  המוקם  אינטל,  של  חישובית 

ומהאוניברסיטה  בחיפה  מהטכניון  מומחים 
העברית )א”ע(. המכון מנוהל במשותף בידי רוני 
וייזר  אורי  פרופ’  בכיר(,  מהנדס  )אינטל,  רונן 
וימשוך  )א”ע(,  תשבי  נפתלי  ופרופ’  )הטכניון( 
עוד חוקרים מאוניברסיטאות אחרות בישראל.

 
המטרה היא לפתח יישומים חדשים המסוגלים 
כבר  אינטל,  לדברי  היומיום.  חיי  את  לשפר 
בשנים 2014 או 2015 יהיה ניתן להשיג מכשירים 
כאלה שיוכלו לזכור לצמיתות את כל הפעולות 
חושיו  שנים,  חמש  “תוך  המשתמש.  שביצע 
עשר  בעוד  בתוך המחשבים,  ישולבו  של האדם 
יותר טרנזיסטורים  לנו  יהיו  שנים 
בתוך שבב אחד מאשר תאי עצב 
מודי  מנבא  אדם”,  של  במוחו 
עדן, נשיא אינטל ישראל. לדברי 
טכנולוגיית  ג’סטין,  ראטנר 
מיושמת  כבר  החדשה  אינטל 
אותם  דיגיטליים  בשלטים  היום 
הקים התאגיד עבור אדידס. שלטים 
או  גבר  הוא  הקונה  אם  לקבוע  המסוגלים 
אישה, מבוגר או ילד, ולהציג לפניו את הנעליים 

המתאימות.

“האח  עידן  שלפנינו  או  בנוחות  מדובר  האם 
הגדול”? אי אפשר יהיה לפתח טכנולוגיות כאלה 
סודיות  על  הגנה  של  ממד  להן  להוסיף  מבלי 
הנתונים ועל הפרטיות שיגן על המשתמש באופן 

וודאי ובר-קיימא.

יסמין ִגייֹו, מתנדבת בינלאומית, שגרירות צרפת 
בישראל

© Yasmine Guyot
ֹ © יסמין גויו

ם
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תוך חמש שנים, חושיו של האדם ישולבו בתוך 
המחשבים, בעוד עשר שנים יהיו לנו יותר טרנזיסטורים 

בתוך שבב אחד מאשר תאי עצב במוחו של אדם
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Quand nos appareils agiront et penseront pour nous

On qualifie fréquemment d’intelligents 
les appareils qui pensent pour nous. 
Cela a commencé avec la domotique 

afin de rendre de rendre nos maisons plus          
« intelligentes » en termes d’économie 
d’énergie et de sécurité. Avec les smartphones, 
les objets intelligents ont pris une toute autre 
dimension. Le smartphone est devenu l’outil 
indispensable de l’homme moderne, la clé 
d’accès à toutes nos données regroupées 
sur le « cloud » : agenda, contacts, emails, 
documents, profils de réseaux sociaux, compte 
en banque, bourse, actualités, jeux etc.

Cependant, le smartphone demeure un 
simple outil, exécutant nos 
ordres, il ne nous connaît 
pas, n’apprend pas de nos 
habitudes, n’anticipe pas nos 
demandes. Un premier pas 
a été franchi par Apple avec 
Siri, la fonction de commande 
vocale de l’iPhone 4S, qui 
analyse de nombreuses 
données (GPS, agenda, météo, rappels, email 
entre autres) et peut répondre vocalement à 
certaines questions simples de l’utilisateur (« 
Dois-je prendre un parapluie ? », « Suis-je 
disponible demain après-midi ? ») et exécuter 
des requêtes de base (envoi de sms, de mail, 
ouvrir une application, appeler un contact etc.) 
Le centre de recherche de Microsoft basé 
en Israël, est en train de développer dans 
la même lignée une application, baptisée 
on{x} qui permettrait d’automatiser certaines 
tâches sur les smartphones fonctionnant avec 
Android.

Plus précisément, Microsoft explique[1] que 
les smartphones d’aujourd’hui sont bourrés 
de capteurs et de composants, du microphone 
à l’appareil photo en passant par la boussole 
numérique, le gyroscope, l’accéléromètre ou 
encore la puce GPS. L’idée est de donc de 
tirer parti de ces derniers pour «programmer» 
certaines actions  en fonction de l’état de ces 
composants. Afin d’illustrer ses possibilités, 
Eran Yariv, responsable de développement 
au sein de Microsoft Research Israël, 
explique ainsi : «Et si votre téléphone pouvait 
automatiquement vous présenter votre 

agenda du jour dès votre arrivée au bureau? 
Ou vous montrer le temps qu’il fait à votre 
réveil le matin ? » En revanche, plutôt que 
de se limiter à une liste d’actions précises, 
l’application repose sur du JavaScript. Cela 
signifie que les développeurs intéressés par 
ce projet pourront concocter n’importe quelles 
actions personnalisées.       «Les possibilités 
sont infinies […]. Et encore mieux, le projet 
on{X} est optimisé pour ne pas consommer de 
batterie. » Eran Yariv ajoute que l’application 
est très sécurisée car la communication avec 
les serveurs est réduite au minimum. Dans le 
cas de on{X}, le code permettant d’activer les 
composants du smartphone est directement 

sur ce dernier, limitant ainsi les éventuels 
problèmes de confidentialité. «A vrai dire 
dans beaucoup de scénarios que nous avons 
testés, il n’y a aucune communication avec le 
Cloud,»  précise Eran Yariv.  L’automatisation 
de certaines tâches telles que « Lancer la 
musique quand je cours,» « Montrer les 
prévisions météo tous les jours à 8h si des 
averses sont annoncées,» « Envoyer un sms 
à ma femme « J’arrive » tous les jours quand 
je sors du travail »  permet à l’utilisateur de 
façonner son smartphone en fonction de ses 
habitudes et de déléguer certaines taches. 
Pour l’instant on{x} n’existe qu’en version 
test.

Si on{x} de Microsoft comme Siri d’Apple, 
ne sont guère que des automates 
personnalisables, Intel va plus loin en 
développant en Israël un programme imitant le 
cerveau humain[2] dont le but est de permettre 
la création d’appareils capables d’apprendre 
de leurs utilisateurs. « Les machines capables 
d’apprendre sont une énorme opportunité, » a 
déclaré à la presse à Tel-Aviv Justin Rattner, 
directeur technologique chez Intel. « En dépit 
de leur nom, les smartphones sont plutôt 

idiots. Mon smartphone ne sait rien de plus 
sur moi depuis son acquisition, » a-t-il ajouté. 
« Tous ces appareils vont à terme apprendre 
à nous connaître en tant qu’individus, ils vont 
véritablement s’adapter à nous. » Ce  nouveau 
programme de recherche sera mené au sein 
de l’Intel Collaborative Research Institute for 
Computational Intelligence, basé en Israël, 
avec des spécialistes du Technion à Haïfa 
et de l’Université hébraïque de Jérusalem 
(HUJI). L’institut est co-dirigé par Ronny 
Ronen (Intel, Senior PE), Prof. Uri Weiser 
(Technion), et Prof. Naftaly Tishby (HUJI) 
et va aussi attirer des chercheurs d’autres 
universités israéliennes. 

L’objectif visé est de développer 
de nouvelles applications 
qui peuvent améliorer la vie 
quotidienne. Ces appareils 
capables de mémoriser en 
permanence tout ce que fait 
l’utilisateur seront disponibles 
d’ici 2014 ou 2015, selon Intel. 

« D’ici cinq ans, les sens humains seront 
intégrés aux ordinateurs et dans dix ans 
nous aurons davantage de transistors dans 
une puce que de neurones dans le cerveau 
humain, » prédit Moody Eden, président d’Intel 
en Israël. D’après Justin Rattner, la nouvelle 
technologie d’Intel est déjà mise en œuvre 
dans les panneaux numériques que le groupe 
a créés pour Adidas. Ces panneaux peuvent 
déterminer si l’acheteur est un homme ou une 
femme, un adulte ou un enfant et lui montrer 
les chaussures adaptées.

Confort ou big brother ? Ces technologies 
ne pourront se développer sans un volet 
protection des données et de confidentialité 
qui protègera l’utilisateur de façon certaine et 
durable.

Yasmine Guyot, Chargée de mission 
scientifique, Bureau pour la Science et la 
Technologie

Sources : 
[1] www.clubic.com, Microsoft dévoile on{X} pour automatiser des tâches sur son smartphone, le 6 juin 2012. 
[2] Reuters, Intel travaille sur des ordinateurs capables d’apprendre, 24 mai 2012
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D’ici cinq ans, les sens humains seront intégrés 
aux ordinateurs et dans dix ans nous aurons 

davantage de transistors dans une puce que de 
neurones dans le cerveau humain

לקבלת מידע נוסף:
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חוקרים מדמיינים את עתיד ענן המחשוב

לטפורמות מחשוב הענן IaaS )“תשתית פ
ללקוחות  מאפשרות  כיום  כשירות”( 
אחסון  וכן  וירטואליים  שרתים  לשכור 
לבקשתם ובדרך כלל לפי שעה. עם זאת, מחקר 
חדש מבשר כי בעתיד, שירותים כאלה עשויים 
יתר,  ובמיקוד  בהרבה  יעילה  בצורה  להימכר 
שעון  מחזור  כגון  ספציפיים,  משאבים  בעזרת 
יהיה לשכור  וניתן  זיכרון,  )מחזור ה-CPU( או 

אותם למשך שניות ספורות.
חוקרי  בידי  כונה  הענן  מיחשוב  של  זה  מודל 
בן- מולי  בן-יהודה,  אגמון  אורנה  הטכניון 
יהודה, אסף שוסטר, ודן צפריר בראשי התיבות 
בנושא   ]1[ מאמרם  כשירות”(.  )“משאב   RaaS
 HotCloud הוצג החודש בבוסטון במסגרת כנס

 .USENIX ’ 12
 

לדבריהם, הרעיון של בעלות על משאבי המחשוב 
שלך הולך ונשחק עם חלוף הזמן. “לפני שהוקם 
ענן המחשוב, אורך חייו השימושיים הממוצעים 
של שרת לאחר שנרכש עמד על שלוש שנים בערך 
הלקוחות  ברשת,  האחסון  של  הופעתו  “עם   .“
הופעת  חודשי”  בסיס  על  שרת  לשכור  יכלו 
 EC2 – שירותים כמו שירות העננים של אמזון
Elastic Compute 2, אפשרה לצמצם את משך 

ההשכרה לשעות ספורות בלבד.
שוק  התפתחות  עם  כי  טוענים  החוקרים   
השכרה  של  במודל  די  יהיה  לא  המחשוב  ענן 
שעתית: “אם תשלם עבור שעה שלמה או חלק 
חיי  ממנה, תבזבז בממוצע חצי שעה של אורך 
“אם  במאמר.  נאמר  וירטואלי”,  מחשב  כל 
אזי  שניה,  חלקיק  עבור  או  שנייה  עבור  תשלם 
כל  של  חייו  מאורך  בלבד  שנייה  חצי  תבזבז 

מחשב וירטואלי.”
 ,RaaS מסוג  מחשוב  ענן  של  בפלטפורמה   
מכונות  “זרעי  לרכוש  ללקוחות  יתאפשר 
וכן  בסיסיים  משאבים  המכילים  וירטואליות” 
להוסיף  יהיה  ניתן  שבעזרתו  כלכלי”,  “סוכן 
על  החלטות  “יקבל  הסוכן  אחרים.  משאבים 
עומס  פי  על  השוטפים,  המשאבים  מחירי  פי 
העבודה שעל המכונה לנהל, ועל סמך ההערכה 
המשאבים  לגבי  הלקוח  של  הסובייקטיבית 

השונים לאורך זמן”.
 

תוכנות ספקי שירותי מיחשוב הענן יוכלו לשלב 
סוכנים כלכליים על מנת לשמור על האינטרסים 
שלהם. ואילו סוכניהם של הלקוחות יוכלו לנהל 
מיותרים  משאבים  לגבי  ומתן  משא  ביניהם 
של  שונים  סוגים  של  מחיריהם  אותם.  ולמכור 
פי  על  לשוק  בהתאם  כן  אם  ייקבעו  משאבים 

חוק היצע וביקוש.

מסוג  מחשוב  ענן  של  הרעיון  את  להדגים  כדי   
RaaS, יידרשו סוגים חדשים של מערכות תוכנה 

 ,Raas ויישומים, אומרים החוקרים. “בענן של
מכונות וירטואליות אף פעם אינן יודעות במדויק 
את כמות המשאבים העומדת לרשותן בכל זמן 
את  מחייב  “הדבר  החוקרים.  אומרים  נתון” 
וירטואליות אלו  התוכנות הפועלות על מכונות 
המשאבים,  של  לזמינותם  עצמן  את  להתאים 
לרשותם,  העומדים  המשאבים  כל  את  ולנצל 

כאשר ישנם”.
 

ִגייֹום סיקאר, מתנדב בינלאומי חוקר, הטכניון
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Des chercheurs imaginent le futur du cloud computing

Les plates-formes de cloud computing 
IaaS («Infrastructure as a Service») 
actuelles permettent à des clients de 

louer des serveurs virtualisés et du stockage 
à la demande, généralement à l’heure. Mais 
une nouvelle étude annonce qu’à l’avenir, 
ces services pourraient être vendus d’une 
manière beaucoup plus efficace et fine, avec 
des ressources spécifiques, tels des cycles 
d’horloge  (CPU cycle) et de la mémoire, 
qui pourraient être loués pour quelques 
secondes.
Ce modèle de cloud computing a été nommé 
RaaS ( « Resource as a Service » ) par les 
chercheurs du Technion Orna Ben-Yehuda 
Agmon, Muli Ben-Yehuda, Assaf Schuster et 
Dan Tsafrir. Leur article [1] sur le sujet a été 
présenté ce mois-ci lors de la conférence 
USENIX HotCloud ‘12 à Boston. 

Selon eux, l’idée de posséder ses propres 
ressources informatiques s’estompe au fil du 
temps. « Avant le cloud computing, la durée 
de vie utile moyenne d’un serveur acheté 
était d’environ trois ans. Avec l’avènement 
de l’hébergement Web, les clients peuvent 
louer un serveur sur une base mensuelle, » 
disent-ils. L’apparition de services comme 
l’Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2) a 
permis de réduire les durées de location à 
quelques heures seulement.
Les chercheurs soutiennent qu’avec l’évolution 
du marché du cloud computing le modèle de 
location horaire ne sera pas suffisant : « Si 
vous payez pour une heure ou une partie de 
celle-ci, vous allez perdre en moyenne une 
demi-heure sur la durée de vie de chaque 
machine virtuelle, » indique l’article. « Si 
vous ne payez que pour une seconde ou une 
fraction de celle-ci, alors vous ne perdrez une 
demi-seconde sur la durée de vie de chaque 

machine virtuelle. »
Dans une plate-forme de cloud computing 
RaaS, les clients pourraient acheter des           
« graines de machines virtuelles » contenant 
des ressources de base ainsi qu’un « agent 
économique » permettant l’ajout de ressources 
supplémentaires. L’agent « prendra des 
décisions sur la base des prix courants de ces 
ressources, de la charge que la machine doit 
gérer, et de l’évaluation subjective du client 
de ces différentes ressources au cours du  
temps. »

Les logiciels des fournisseurs de services de 
cloud computing pourraient incorporer des 
agents économiques pour défendre leurs 
propres intérêts. De leur côté, les agents des 
clients pourraient également négocier entre 
eux des ressources supplémentaires à vendre. 
Les prix des différents types de ressources se 
décideraient ainsi en fonction du marché selon 
la loi de l’offre et de la demande.

Afin de concrétiser le concept de cloud 
computing Raas il faudra de nouveaux types 
d’applications et de logiciels systèmes, 
déclarent les chercheurs. « Dans un nuage 
Raas, les machines virtuelles ne savent jamais 
avec précision la quantité de ressources qui 
pourra être mise à leur disposition à un instant 
donné » précisent les chercheurs. « Cela oblige 
les logiciels s’exécutant dans ces machines 
virtuelles à s’adapter à la disponibilité des 
ressources et à exploiter toutes les ressources 
à leur disposition, quand il les ont. »

Guillaume Sicard, Volontaire International 
chercheur, Technion

Sources : 
Article en Anglais paru sur PCWorld 05/06/2012 : http://www.pcworld.com/businesscenter/article/256948/
researchers_predict_advent_of_resourceasaservice_clouds.html

[1] 1 Article “The Resource-as-a-Service (RaaS) Cloud” en anglais : http://www.cs.technion.ac.il/~ladypine/raas.
pdf

לקבלת מידע נוסף:
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אפשרה ב האחרונים,  העשורים  מהלך 
התקדמות מדעית אדירה את “קריאת” 
להבינו  קשה  עדיין  זאת  עם  הדנ”א, 
אחרות  במילים  או  הגנטי,  הצופן  את  ולשנות 
 . בדנ”א  המקודדות  ההנחיות  את  “לשכתב” 
ויצמן,  במכון  שהתנהל  חדש  למחקר  תודות 
עולה בידינו להבין טוב יותר את הצופן הגנטי: 
קטעים  ביעילות  להחדיר  דרך  מציע  המחקר 
הגנום  לתוך  בקפידה  שהוכנו  דנ”א  של  רבים 
של תאים חיים ולהתחקות אחר ההשלכות של 
התפרסם  זה  מחקר  לגבי  דיווח  אלה.  שינויים 
 Nature Biology בגיליונות יוני של כתבי העת

 .- Nature Genetics
עד כה, היה שינוי רצף הדנ”א עניין איטי שדרש 
רק  שבועות  כמה  נדרשו  אינטנסיבית.  עבודה 
כדי לשנות אזור אחד של דנ”א כל פעם, ובחינת 
יותר  עוד  לקחה  ושינוי  שינוי  כל  של  ההשפעה 
זמן. במחקר חדש זה, פיתחו מדעני מכון ויצמן, 
טכנולוגיה המאפשרת להחדיר בו זמנית עשרות 
תאים  אלפי  עשרות  לתוך  דנ”א  אזורי  אלפי 
- בצורה מאורגנת,  בודד  - כל אזור בתא  חיים 
שיטתית, ולמדוד את התוצאות של כל השינויים 

הללו בדיוק רב, ובמהלך ניסוי אחד ויחיד.
המחשב,  למדעי  המחלקות  מן  ערן,  סגל  פרופ’ 
מולקולרית  ולביולוגיה  יישומית,  למתמטיקה 
הצוות,  בראש  העומד  ויצמן,  במכון  התא  של 
תאיץ  והיא  מהירה  «השיטה  מסביר: 
משמעותית את היכולת של החוקרים להבין את 
יודעים לקרוא  “שפת הדנ”א”. “כבר היום אנו 
את הגנום השלם של אדם אחד, אך מה בדיוק 
הכל,  אחרי  גנום?  באותו  שכתוב  מה  פירוש 
הגנום דומה לשורה ארוכה של אותיות שמובנן 
אותיות  את  לפענח  הניסיון  בעיקרו.  מעורפל 
זרה  שפה  להבין  כנסיון  כמוהו  בלבד  הדנ”א 
המדברים  לאנשים  בלהאזין  שמסתפקים  בכך 
את  לזהות  לנו  תעזור  שפיתחנו  השיטה  אותה. 

“המילים” של הדנ”א ולהבין מה משמעותן. «
לפרש,  בידנו  יעלה  בדנ”א,  כתוב  מה  נבין  אם 
יוצר  בין אנשים  גנוטיפי  בין השאר, כיצד שוני 
במראה  החל  ביניהם,  הנצפים  ההבדלים  את 
החיצוני שלהם וכלה בדרך בה עובדים התאים. 
כך, לדוגמה, ייתכן שתהיה אפשרות להבין אילו 
מחלות  להתפתחות  אחראים  גנטיים  הבדלים 
של  הטכנולוגיה  מסוימים.  אנשים  אצל  שונות 
מכון ויצמן יכולה גם להוביל לשיפור הטיפולים 
הגנטיים המבוססים על החדרת גנים חדשים או 
לשיפור הרצפים המווסתים של הדנ”א שבתוך 

התאים כדי לתקן פגמים גנטיים.
במחקר החדש, חקרו המדענים היבט חיוני של 
שפת הדנ”א: כיצד מקודדת בדנ”א הבקרה על 

הביטוי הגנטי, במילים אחרות, מה הן ההוראות 
בתוך  גן  כל  של  הפעילות  רמת  את  הקובעות 
הצופן הגנטי. היות ולרמות פעילות הגן השפעות 
משמעותיות ביותר על תפקודו של התא, סוגיה 
בביולוגיה  החשובות  מן  לאחת  הנחשבת  זו 
הטכנולוגיה  רב.  זמן  זה  נחקרת  המולקולרית, 
ולבדוק את  לבודד  החדשה מאפשרת למדענים 
ההשפעות של פרמטרים שונים על רמות פעילות 
פעילותו  רמת  מושפעת  כיצד  לדוגמה,  הגן: 
המווסת  לבין  הגן  בין  המרחק  על-ידי  גן  של 
פרמטרים  כיצד  לגלות  הצליחו  החוקרים  שלו. 
שונים מגדירים את “שפת” הוויסות של דנ”א, 
הגנטי  ברצף  מכוונים  שינויים  כיצד  ולהראות 
משפיעים על פרמטרים אלה באופן המשנה את 

רמת הפעילות של הגן באופן שניתן לחיזוי.
שלבים  מארבעה  מורכבת  זו  חדשה  שיטה 
בטכנולוגיות  מקורי  באופן  המשתמשים  
יצירת  הם:  אלה  שלבים  מכבר.  זה  הקיימות 
דנ”א,  במעגלי  שונים  גנטיים  רצפים   50,000
החדרתם המאסיבית בו-זמנית של כל הרצפים 

התאים,  לתוך  הללו 
מיון התאים באמצעות 
הרגישה  מיון  מכונת 
של  הביטוי  לרמות 
וריצוף  “מדווח”  גן 
 Parallel(  “ מקביל 
של   )sequencing
גבוה  בקצב  הדנ”א 

מאוד.

לפרסומים  המחלקה 
מכון  ותקשורת, 

וייצמן למדע

La relation entre l’activité des gènes et le nombre de sites de 
liaison pour des protéines de régulation dans les régions « contrôle 
» des gènes. L’échelle rouge-vert montre le niveau d’activité des 
gènes (rouge pour haute activité). Les barres grises montrent le 
niveau maximal de l’activité génique obtenu pour chaque type de 

protéine régulatrice.

טכנולוגיה חדשה מבית היוצר של מכון ויצמן מאפשרת “שכתוב” דנ”א מהיר יותר והערכת ההשלכות 
של שינויים בתוך תאים חיים

חלבוני  עבור  קישור  אתרי  מספר  לבין  הגנים  פעילות  בין  הקשר 
הוויסות בגנים באזורי "בקרה". הסולם בצבעים ירוק-אדום מציג את 
רמת הפעילות של הגנים (אדום עבור פעילות גבוהה). פסים אפורים 
מציינים את הרמה המירבית של  פעילות הגן שהתקבלה עבור כל 

סוג של חלבון.

ת
שנו

חד



17 Daguesh Science
n°77

In
no

va
tio

n

Au  cours des dernières dizaines  
d’années, d’énormes progrès 
scientifiques ont permis de « lire » l’ADN, 

mais il reste cependant difficile de comprendre 
et de modifier le code génétique, c’est-à-dire 
de « réécrire » les instructions codées de 
l’ADN. Une nouvelle recherche menée à 
l’Institut Weizmann permet maintenant de 
mieux comprendre le code génétique : elle 
propose un moyen d’introduire efficacement 
de nombreux segments d’ADN soigneusement 
préparés dans les génomes de cellules 
vivantes et d’examiner les conséquences de 
ces changements. Un compte rendu de cette 
étude est publié dans les 
numéros de juin des revues 
Nature Biology et Nature 
Genetics. 
Jusqu’à présent, 
transformer la séquence de 
l’ADN était une entreprise 
lente qui exigeait un travail 
intense. Il fallait plusieurs 
semaines pour modifier 
seulement une région 
d’ADN à la fois, et examiner 
l’effet de chacun de ces 
changements prenait 
encore plus de temps. Dans 
cette nouvelle recherche, 
les scientifiques de l’Institut 
Weizmann ont développé 
une technologie qui permet 
d’introduire simultanément 
des dizaines de milliers de 
régions d’ADN dans des 
dizaines de milliers de cellules vivantes – 
chaque région dans une cellule individuelle 
– de manière organisée et systématique, et 
de mesurer les résultats de chacun de ces 
changements avec une grande précision et au 
cours d’une seule et unique expérience.
Le professeur Eran Segal, des départements 
d’Informatique et mathématiques appliquées 
et de Biologie moléculaire de la cellule, à 
l’Institut Weizmann, qui dirige le groupe, 
explique : «  Cette méthode rapide accélérera 
notablement la capacité des chercheurs à 
comprendre le « langage de l’ADN. » Lire 
le génome entier d’une personne est déjà 
possible, mais quel est exactement le sens 

de ce qui est écrit dans ce génome ? Après 
tout, un génome ressemble à une longue suite 
de lettres dont la signification est la plupart 
du temps obscure. Se contenter de déchiffrer 
les lettres de l’ADN est comme essayer de 
comprendre une langue étrangère rien qu’en 
écoutant les gens parler. Notre méthode nous 
aidera à identifier les « mots » de l’ADN et à 
comprendre ce qu’ils signifient. »

Comprendre ce qui est écrit dans l’ADN 
pourrait nous aider à interpréter, entre autres, 
comment les différences génotypiques entre 
les personnes produisent des différences 

observables entre elles, partant de leur 
aspect extérieur jusqu’à la manière dont 
fonctionnent les cellules. Ainsi, par exemple, 
il pourrait être possible de comprendre quelles 
différences génétiques sont responsables 
du développement de différentes maladies 
chez certaines personnes. La technologie 
de l’Institut Weizmann peut aussi conduire 
à l’amélioration de thérapies génétiques 
basées sur l’introduction de nouveaux gènes 

ou à l’amélioration de séquences d’ADN 
régulatrices dans les cellules afin de réparer 
des malformations génétiques.
Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont 
examiné un aspect essentiel du langage de 
l’ADN : comment le contrôle de l’expression 
génique est encodé dans l’ADN, en d’autres 
mots, quelles sont les instructions qui 
déterminent le niveau d’activité de chaque 
gène dans le code génétique. Du fait que les 
niveaux de l’activité génique ont des effets très 
importants sur le fonctionnement de la cellule, 
cette question, considérée comme l’une des 
plus importantes de la biologie moléculaire, est 

étudiée depuis longtemps. La 
nouvelle technologie permet 
aux scientifiques d’isoler et de 
tester les effets de différents 
paramètres sur les niveaux 
de l’activité génique : par 
exemple, comment le niveau 
d’activité d’un gène est affecté 
par la distance entre le gène 
et sa séquence régulatrice. 
Les chercheurs ont réussi à 
découvrir comment différents 
paramètres définissent le          
« langage » de la régulation de 
l’ADN et à montrer comment 
des changements délibérés 
dans la séquence génétique 
affectent ces paramètres 
d’une manière qui change le 
niveau de l’activité génique 
de manière prévisible.

Cette nouvelle méthode consiste en quatre 
étapes qui utilisent d’une manière originale des 
technologies déjà existantes. Ces étapes sont: 
la création de 50 000 séquences génétiques 
différentes sur des puces à ADN, l’insertion 
massive de toutes ces séquences en même 
temps dans les cellules, le tri des cellules 
à l’aide d’une machine à trier sensible aux 
niveaux d’expression d’un gène rapporteur, et 
le séquençage parallèle à très haut débit de 
l’ADN.

Département des Publications et Relations 
Media de l’Institut Weizmann

Réécrire l’ADN pour mieux le comprendre

A l'Institut Weizmann une nouvelle technologie permet de « récrire » plus rapidement l’ADN 
et de mesurer les conséquences des changements dans les cellules vivantes

“Méduse” d’ADN d’échantillons de sang de patients, 
laboratoire du CEDI - Centre d’Etude des Déficits 
Immunitaires, hôpital Necker-Enfants malades, Paris. 
© INSERM Photothèque  /  Patrice Latron

"מדוזת" דנ"א מדגימות דם של מטופלים, במעבדת המרכז לחקר 
כשלים חיסוניים (CEDI), בית  החולים לילדים ע"ש נקר, פריז. צילום 
© המכון הלאומי לבריאות ולמחקר רפואי (האינסרם) / פאטריס לאטרוֹן
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של ק הגדול  החאן  שהיה  ובלאי, 
בכל  האדירה,  המונגולית  האימפריה 
פעם שערך נשף גדול בעיר קיטאי נהג 
להשתמש במקלות שנבנו מעצם אמתו של קוף 
עם  במגע  משחירות  היו  שאלה  מכיוון  גיבון 

מאכלים מורעלים.

הדרך  היוותה  תמיד  מכוונת  מזון  הרעלת 
מלך  כל  לכן  אויב;  לסלק  ביותר  הדיסקרטית 
של  צבא  לו  החזיק  צרפת  של  המלוכה  בחצר 

טועמים שטעמו עבורו כל מנה ומנה.

שנרקחו  הזדוניות  המזימות  מן  הרחק  אולם, 
הרעלת  נותרה  ביותר,  המפוארים  בארמונות 
מזון מציאות יום יומית: מאכלים שפג תוקפם, 
שרשרת  שבירת  בשל  מקולקל  או  פגום  מזון 

הקור.

בהקשר זה, פרופ’ יוסי שחם-דיאמנט, סגן נשיא 
אביב,  תל  אוניברסיטת  להנדסה של  הפקולטה 
החיים  למדעי  מהמכון  בלקין  שמשון  פרופ’ 
את  שיתפו  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
הידיעות שלהם כדי ליצור ביו-חיישן מסוג חדש 
שיהיה מסוגל לזהות כל סוג של רעילות במזון. 
 Electrochimica“ העת  בכתב  פורסם  המחקר 

.“Acta and Sensors and Actuators

 ”Dip Chip“ המכונה  זו,  מהפכנית  מערכת 
המגיבים  גנטית  המהונדסים  חיידקים  מכילה 
במגע עם כל סוגי החומרים הרעילים. תגובה זו 

מתורגמת מכאן לאות חשמלי. 

המרה זו מרעלן לחשמל היא תוצאה של מחקר 
ממושך: “במעבדה שלי, אנו מפתחים שיטה כדי 
לתקשר עם חיידקים, וממירים את תשובותיהם 
פרופסור  מסביר  חשמלי”  לאות  הביולוגיות 
למדיד  הדומה  המערכת,  שחם-דיאמנט.  יוסי 
מקבעת את החיידקים הקרובים לאלקטרודה. 
ברגע שנוצר מגע בין החיידקים האמורים לבין 
החומר הנידון, הם מפיקים אות כימי. אות זה 
מומר לחשמל על-ידי התקן המסוגל לפרש אותו 

ולנפק אבחון בינארי: רעיל או בלתי-רעיל.

לזהות  ביכולתו  טמונה  זה  שבחידוש  העוצמה 
את רעילותו של החומר ולא את החומר הרעיל. 
גבוהים  ביצועים  בעלי  חיישנים  קיימים  “כבר 
ספציפי”  רעיל  חומר  לזהות  המסוגלים  מאוד 
מסביר פרופ’ שחם-דיאמנט. “לעומתם מערכת 
Dip Chip מוציאה התראות לגבי רעילות כללית 
אלה  כולל  כלשהו,  רעיל  חומר  על-ידי  הנגרמת 

שלא נתגלו או לא הומצאו עדיין!”

כיכולת  כמוהו  מכריע,   הבדל  הוא  זה  הבדל 
שתינתן למדינה לזהות פלישה לשטחה של טנק 
נוכחותם  לגלות את  מסוג מסוים לבין היכולת 

של כוחות אויב כלשהם.
יישום  רואה  כבר  שחם-דיאמנט  פרופסור 
מסחרי שיאפשר לחבר את Dip Chip לטלפונים 
מכל  )טאבלטים(  לוח  למחשבי  או  החכמים 
ניידת  למערכת  אותה  להפוך  ובכך  הסוגים, 
הראתה   Dip Chip  . הרחב  לציבור  ונגישה 
הבדיקות  במהלך  מצוינים  הצלחה  שיעורי 

שנערכו לה ונראה כי צפוי לה עתיד מזהיר.

חוקר,  בינלאומי  מתנדב  קופפר,  בנימין 
אוניברסיטת בר-אילן 

ם
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Le goûteur high tech

Lors de ses grands banquets dans la ville 
de Kitai, Kubilai, Grand khan du puissant 
Empire mongole utilisait des baguettes 

taillées dans l’os de l’avant-bras d’un gibbon 
parce qu’elles noircissaient au contact de 
nourritures empoisonnées.

L’empoisonnement volontaire de la nourriture 
fut de tout temps le moyen le plus discret 
d’éliminer un ennemi; ainsi tout roi à la cour 
de France disposait d’une armée de goûteurs 
testant chacun de ses plats.

Mais loin des plans machiavéliques ourdis 
dans les plus grands palais, l’intoxication 
alimentaire reste une réalité quotidienne: 
nourritures périmées, avariées ou ayant subi 
une rupture de la chaine du froid.
Dans cette optique, le prof. Yossi Shacham-
Diamand, vice-recteur de la faculté d’ingénierie 
de l’université de Tel Aviv et le prof. Shimshon 
Belkin de l’institut de biologie de l’Université 
hébraïque de Jérusalem ont associé leurs 
savoirs pour créer un bio-senseur d’un genre 
nouveau capable de détecter toute forme 
de toxicité dans un aliment. Ces travaux 
ont été publiés entre autres dans le journal  
“Electrochimica Acta and Sensors and 
Actuators”.

Ce système révolutionnaire, répondant au 
nom de “Dip Chip” contient des microbes 
génétiquement modifiés qui réagissent en 
présence de toute trace d’élément toxique. 
Cette réaction est ensuite traduite en un signal 
électrique. 
Cette conversion toxine-électricité fit 
l’objet d’une longue recherche: “Dans mon 
laboratoire, nous développons une méthode 
pour communiquer avec les microbes, 
convertissant leurs réponses biologiques 
en signal électrique” explique le prof. 
Yossi Shacham-Diamand. Le système qui 
s’apparente à une jauge immobilise les 
microbes proches d’une electrode. Lors d’un 
contact entre ces microbes et une substance 
en question, ces derniers produisent un 
signal chimique. Ce dernier sera converti en 
courant électrique par un appareil capable 
de l’interpréter, et de produire un diagnostic 

binaire : toxique ou non-toxique.
La puissance de cette innovation réside 
dans sa capacité à détecter la toxicité et 
non l’élément toxique. “Il existe déjà de très 
performants détecteurs qui identifient un 
élément toxique spécifique” explique le prof 
Shacham-Diamand. Le Dip Chip par contre 
alerte l’utilisateur d’une toxicité générale 
causée par n’importe quel élément toxique, y 
compris ceux qui n’ont pas été découverts ou 
inventés!”
C’est la différence capitale qu’aurait un pays 
entre la capacité à détecter l’intrusion sur son 
territoire d’un tank d’un type spécifique ou 
n’importe quelle présence ennemie.

Le prof. Shacham-Diamand prédit une 
application commerciale permettant de 
connecter le Dip Chip à n’importe quel 
smartphone ou tablette et d’en faire ainsi un 
système portable et grand public. Le Dip Chip 
a montré un excellent taux de réussite durant 
les tests auquel il est soumis et semble promis 
à un bel avenir.

Benjamin Kupfer, Vonlontaire International 
Chercheur, Université de Bar-Ilan

Sources : 
http://www.aftau.org

מקור:



ישראליים ל חוקרים  הצליחו  אחרונה 
ביו- אלקטרודה  עם  התקן  לשתול 
הפכו  ובכך  חילזון,  לתוך  קטליטית 
המצופות  אלקטרודות,  שתי  דלק.  לתא  אותו 
בתוך  ברגיל  )המצויים  שונים  אנזימים  בשני 
המערכת ההמולימפית של החילזון, )המקבילה 
גופו  לתוך  הוחדרו  רגליים(,  פרוקי  אצל  לדם 
של חילזון. אחד האנזימים מפרק את הגלוקוז 
)הוא הדלק(, תהליך אשר במהלכו הוא משחרר 
אלקטרונים, והאלקטרודה השניה מלקטת את 
חיוביים  ליונים  אותם  ומעבירה  האלקטרונים, 
על  המבוסס  זה  דלק  מתא  ההמולימפה.  בתוך 
חילזון ניתן היה להפיק זרם חשמלי של מספר 
שמש  תאי  עם  )מחשבונים  מיקרו-וואטים 
צורכים כוח בסדר גודל של מיקרו-וואט( והגיעו 
האחרונות,  בשנים  וולט.   0.53 של  למתח  עד 
וביו-מהנדסים  הרפואה  בתחום  רבים  חוקרים 
ביו-חשמלית  אנרגיה  בליקוט  גובר  עניין  גילו 
ביו- למכשירים  אנרגיה  לספק  מנת  על  זו 
אלקטרוניים אחרים המושתלים או המסופחים 

לגוף חי )אנושי או לא(.
האנרגיה  את  “ללקט”  נסיונות  מספר  היו  כבר 
אלה,  חוקרים  לדברי  אך,  חיים  מאורגניזמים 
קטן  חוליות  מחסר  וההפקה  ההשתלה  תוצאת 

“קשה עוד יותר ועד כה לא עלתה יפה.”

נביא כאן תמצית המאמר:
ביוטכנולוגי  התקן  בתור  החשמלי”  “החילזון 
צרכו  אותו  הגלוקוז  את  לשחזר  הצליח  חי 
לתזונה  תודות  הביו-קטליטיות,  האלקטרודות 
נכונה ולהרפיה, ולאחר מכן יכלו להפיק ‘מנה’ 
חדשה של כוח חשמלי.” חילזון המצויד בתא  דלק 
ביולוגי מושתל יוכל לפעול בסביבה טבעית, תוך 
הפקת מיקרו-זרם חשמלי בר-קיימא להספקת 
שונים.  ביו-אלקטרוניים  התקנים  עבור  כוח 
חוקרים  בין  פעולה  שיתוף  פרי  הוא  זה  מחקר 
ביו-מולקולריים  ולמדעים  לכימיה  מהמחלקה 
באוניברסיטת קלרקסון, מפוטסדאם, שבמדינת 
ביוטכנולוגיה  להנדסת  ומהמחלקה  יורק,  ניו 
והמכון  גולדשטיין-גורן  וסטלה  אברם  ע”ש 
לננוטכנולוגיה ע”ש אילזה כץ באוניברסיטת בן-

גוריון בבאר-שבע, ישראל.

גייום סיקאר, מתנדב בינלאומי חוקר, הטכניון

המרת חילזון חי לסוללה
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Un escargot vivant transformé en pile électrique

Récemment des chercheurs israéliens 
ont réussi à implanter un dispositif 
d’électrode biocatalytique dans un 

escargot, le transformant en une pile à 
combustible. Deux électrodes, revêtues de 
deux enzymes différentes (que l’on trouve 
normalement dans l’hémolymphe de l’escargot, 
l’équivalent du sang chez les arthropodes), ont 
été introduites dans le corpus des escargots. 
L’une des enzymes décompose le glucose 
(le carburant), perdant des électrons dans 
le processus, l’autre électrode recueille les 
électrons, et les transmet à des ions positifs 
dans l’hémolymphe. Cette pile à combustible 
à base d’escargot était en mesure de produire 
quelques microwatts de puissance (les 
calculatrices à cellules solaires fonctionnent 
avec une puissance de l’ordre du microwatt) 
et d’atteindre une tension de 0,53 volts. Ces 
dernières années de nombreux chercheurs 
en médecine et bio-ingénieurs ont montré 
un intérêt croissant pour la récolte de cette 
énergie bioelectrique afin d’alimenter d’autres 
appareils bioélectroniques implantés ou 
annexés à des corps vivants (humains ou 
non).

Il y a déjà eu quelques tentatives de «récolter» 
l’énergie provenant d’organismes vivants 
mais, selon ces chercheurs, ce résultat 
d’implantation et d’extraction à partir d’un petit 
invertébré vivant « est encore plus difficile et 
n’avait pas encore été atteint à ce jour. »
En citant l’abstract de l’article:
« L’escargot ‘électrifié’, en tant que dispositif 
biotechnologique vivant, a été en mesure 
de régénérer le glucose consommé par 
les électrodes biocatalytiques, grace 
a une alimentation appropriée et de la 
relaxation, puis de produire une nouvelle 
‘portion’ d’énergie électrique. L’escargot 
avec une cellule de biocarburant implantée 
sera en mesure de fonctionner dans un 
environnement naturel, produisant un micro-
courant électrique durable  pour l’alimentation 
de différents dispositifs bioélectroniques. 
Cette recherche est une collaboration entre 
des chercheurs du Départment de Chimie et 
de Sciences Biomoléculaires de l’Université 
Clarkson, à Potsdam, New York, et le 
Département d’Ingénierie Biotechnologique 

Avram and Stella Goldstein-Goren et l’Institut 
de Nanotechnologie Ilse Katz, à l’Université 
Ben-Gourion du Néguev, Beer-Sheva, Israël.

Guillaume Sicard, Volontaire International 
Chercheur, Technion

Escargot © Marc Magraiveur

Escargot © Marc Magraiveur
שבלול © מארק מאגרוור
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קייר כ אינטנסיב  אוף  ג’ורנל  העת  תב 
ממש  של  לסמכות  הנחשב  מדיסין, 
לפרסם  היסס  לא  הרפואי,  בתחום 
החודש”  “מאמר  בתור  בה  ובחר  התגלית,  את 
שלו  המערכת  מאמר  את  לה  מקדיש  כשהוא 
למכה”:  תרופה  “מקדימים  הכותרת  תחת 
מבטיח  הטכניון  מדעני  בידי  שפותח  ההתקן 
להיות מהפכני ממש. תפקידו לגלות התפתחות 
של בעיית נשימה בשלב מוקדם, על מנת להעניק 
סיבוכים  ולמנוע  האפשר  ככל  מוקדם  טיפול 

בלתי הפיכים.

לרפואה  )מהפקולטה  ויסמן  דן  ד”ר  החוקרים, 
הרפואי  הטכניון/המרכז  של  הרפואי  במרכז 
)מהפקולטה  לנדסברג  אמיר  ופרופסור  כרמל(, 
כי  טוענים  הטכניון(  של  ביו-רפואית  להנדסה 
באופן  העוקב  “פנאומוניטור”  ששמו  ההתקן, 
סדיר ושיטתי את הדינמיקה של נשימת הפגים. 
חולדות,  עכברים,  על  בהצלחה  נוסה  המכשיר 
ארנבות, במודלים של מחלות שונות. “ביחידה 
שכיחות  בעיות  דימינו  פגים,  נמרץ  לטיפול 
עם  במודל  וגם  פגים,  אצל  להתרחש  העשויות 
פעולת  את  והשווינו  לאסטמה,  חיים  בעלי 
מקבילים”  מכשירים  של  לאלה  שלנו  המכשיר 
הם אומרים. “ניסינו את המכשיר ב-63 מקרים 
במרכזים הרפואיים כרמל, בני ציון ורמב”ם.” 
 FDA-ה על-ידי  לבדיקה  כעת  מוכן  “המכשיר 
)“הרשות האמריקנית למזון ולתרופות( האמונה 
ומכשור  תרופות  של  השיווק  אישורי  מתן  על 

רפואי בארצות הברית.”

את  המסכנים  מהסיבוכים  אחוז   45 כי  דווח 
אינם  נמרץ  לטיפול  ביחידות  פגים  של  חייהם 
מזוהים על ידי המכשירים הקיימים כיום, אלא 
מתגלים תודות להשגחתם הישירה של החולים 
אכן  המכשירים  כאשר  וגם  הצוות.  אנשי  בידי 
במצוקה  כבר  החולה   – הבעיה  את  מזהים 
והרופא  דרמטיים  סיבוכים  להיווצר  ועלולים 

צריך לברר מה הייתה הסיבה לאירוע.

זעירים  תנועה  חיישני  שלושה  לפנאומוניטור 
ובמעלה  שלו  החזה  צדי  משני  לפג  המוצמדים 
המכשיר  בנשימתו  הידרדרות  חלה  אם  בטנו. 
מידע  ומספק  מוקדמת  התרעה  אות  משדר 
ובאיתור  באיבחון  לרופאים  לעזור  העשוי 
מקום הבעיה ובבחירת הטיפול ההולם. חיישני 
ואת  הנשימתי  המאמץ  את  מכמתים  התנועה 
מציג  ההתקן  הריאות.  אוורור  של  הסימטריה 

מידע בנוגע למצב הנשימתי, ומצביע על שינויים 
ברמת האוורור.

לידות  הן  בעולם  מהלידות  אחוז  ל-10  קרוב 
מהתינוקות  אחוז   10 מתווספים  עליהם  פגים, 
מסיבוכים  הם  אף  סובלים  אך  בזמן,  שנולדו 
ומצריכים ניטור הדוק של דרכי הנשימה שלהם. 
עלולה  נשימתית  בעייה  הולם,  טיפול  בהיעדר 
שכלי,  פיגור  כגון  חמורים  לסיבוכים  להוביל 
פגיעה בחושי השמיעה והראיה, או מחלת ריאות 
מצוקה  של  המוקדם  לזיהוי  יש  לכן  כרונית. 

נשימתית אצל פגים חשיבות כה גדולה.

והקים חברה  על המכשיר  פטנט  הטכניון רשם 
והיא  ביוקנעם  שמושבה  “פנאומדיקר”,  בשם 
את  שקיבלה  לוי,  כרמית  ד”ר  בידי  מנוהלת 
להנדסה  )בפקולטה  בטכניון   שלה  הדוקטורט 

ביו-רפואית.(

מכון  חוקר,  בינלאומי  מתנדב  גארל,  ז’ונתן 
ויצמן

Le premier produit de Pneumedicare, le "™ Pneumonitor", permet 
la surveillance mécanique de la ventilation et de la distribution 
d'air chez les patients nécessitant une surveillance respiratoire ou 
sous respirateur artificiel. Le dispositif comprend des capteurs de 
mouvement de la cage thoracique, situés dans des patch fixés des 

deux côtés de la poitrine et en haut de l’abdomen.

לקבלת מידע נוסף:
http://redirectix.bulletins- באנגלית:  מאמר   -
electroniques.com/eTTzM
http://www.pneumedicare. : האתר חברת  פנאומדיקר-
com

 Early detection of deteriorating ventilation מקור: 
 by monitoring bilateral chest wall dynamics in the
 rabbit, Waisman, D. et al, The Journal of Intensive
 Care Medicine, Volume 38, Issue 1 / January, 2012:
120 – 127

לחברת  הראשון  המוצר   (PneumonitorTM) פנאומוניטור 
האוויר  הפצת  ושל  האיוורור  של  מכני  ניטור  מאפשר  פנאומדיקייר 
אצל חולים הדורשים בקרה נשימתית או המחוברים למכשיר הנשמה 
כולל חיישנים העוקבים אחר תנועת בית החזה,  מלאכותי. ההתקן 

המצויים במדבקות המודבקות משני צידי החזה ובמעלה הבטן.
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Nouveau dispositif de suivi des problèmes respiratoires chez les 
bébés prématurés

Le Journal of Intensive Care Medicine, 
véritable référence dans le domaine 
médical, n’a pas hésité à publier cette 

découverte, la choisir comme “article du mois” 
à et y consacrer son éditorial sous le titre 
“Mieux vaut prévenir que guérir” : le dispositif 
mis au point par les scientifiques du Technion 
promet d’être véritablement révolutionnaire. 
Sa fonction est de détecter le développement 
d’un problème respiratoire à un stade précoce, 
afin de fournir un traitement le plus tôt possible 
et d’éviter d’irréversibles complications.

Les chercheurs, le Dr. 
Dan Waisman (Faculté de 
médecine du Technion/Carmel 
Medical Center), et le Prof. 
Amir Landesberg (Faculté 
d’ingénierie biomédicale 
du Technion) affirment 
que le dispositif, appelé    
“Pneumonitor“, surveille 
en continue et de manière 
systématique la dynamique 
de la respiration des bébés 
prématurés. Il a été testé avec 
succès sur des souris, des rats 
et des lapins, pour des modèles 
de maladies différentes. “A 
l’unité néonatale de soins 
intensifs, nous avons simulé des problèmes 
habituels qui se produisent chez les bébés 
prématurés, ainsi qu’un modèle animal pour 
l’asthme, et avons comparé le fonctionnement 
de notre appareil avec celui des dispositifs 
concurrents”, disent-ils. “Nous avons aussi 
essayé l’appareil dans 63 cas aux centres 
médicaux Carmel, Bnai Zion et Rambam. Le 
dispositif est maintenant prêt pour examen 
par la FDA (“Food and Drug Administration”, 
organisme ayant le mandat d’autoriser 
la commercialisation de médicaments et 
d’appareils médicaux aux Etats-Unis).”

Il a été rapporté que 45% des événements 
mettant en jeu le pronostic vital se produisant 
dans une unité néonatale de soins intensifs 

ne sont pas détectés par les dispositifs de 
surveillance actuellement utilisés, et n’ont 
été détectés que par l’inspection directe des 
patients par le personnel soignant. Même 
lorsque les appareils détectent effectivement 
le problème, le patient est déjà en situation 
de détresse, des complications dramatiques 
peuvent apparaître, et il reste encore au 
médecin à identifier la cause de l’événement.

Le Pneumonitor possède trois capteurs de 
mouvement miniatures, qui sont attachés au 

nouveau-né des deux côtés de la poitrine, 
et sur la partie supérieure de l’abdomen. 
Lorsqu’une dégradation de la respiration est 
détectée, l’appareil peut envoyer un signal 
d’alarme à un stade précoce, et fournit des 
informations pouvant aider les médecins à 
diagnostiquer la nature et l’emplacement 
du problème, et à sélectionner le traitement 
approprié. Les capteurs de mouvement 
quantifient l’effort respiratoire et la symétrie 
de la ventilation pulmonaire. Le dispositif 
affiche les données portant sur les conditions 
respiratoires et indique les changements dans 

Pour en savoir plus :
- Article en anglais : http://redirectix.bulletins-electroniques.com/eTTzM
- Site de la société Pneumedicare : http://www.pneumedicare.com

le niveau de ventilation.

Environ 10% de toutes les naissances dans le 
monde sont des naissances prématurées, et 
10% supplémentaires des bébés nés à terme 
souffrent de complications qui nécessitent 
une surveillance étroite de leurs voies 
respiratoires. Faute de soins appropriés, un 
problème respiratoire peut entraîner de graves 
complications : retard mental, problèmes 
visuels et auditifs, maladie pulmonaire 
chronique. C’est pourquoi l’identification 

précoce de la détresse respiratoire 
chez les bébés prématurés est si 
importante.

Le Technion a déposé un brevet 
pour l’appareil et a mis en place une 
société appelée “Pneumedicare”, 
situé à Yokneam et dirigée par le 
Dr. Carmit Levy, qui a obtenu son 
doctorat au Technion (Dpt. de génie 
biomédical).

Jonathan Garel, Volontaire 
International Chercheur, Institut 
Weizmann

PneumonitorTM peut fournir des informations 
concernant le développement d’une ventilation 

asymétrique chez les nouveau-nés.
פנאומוניטור מסוגל לספק מידע לגבי התפתחות 

איוורור אסימטרי אצל פגים.

Source : 
“Early detection of deteriorating ventilation by monitoring bilateral chest wall 
dynamics in the rabbit", Waisman, D. et al, The Journal of Intensive Care 
Medicine, Volume 38, Issue 1 / January, 2012: 120 - 127
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אביב צ תל  מאוניברסיטת  חוקרים  וות 
להשמדת  חדשה  שיטה  לפתח  מבקש 
גידולים סרטניים, שתבטיח את הסרתו 
של הגידול לצמיתות, ותמנע חזרתו של הסרטן.

פרופסור  פיתחו  גידולים,  הסרת  לאפשר  כדי 
יצחק קלסון מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה 
ע”ש רימונד בוורלי סאקלר, ואיתו פרופסור יונה 
רדיואקטיבי  חוט  לרפואה,  מהפקולטה  קיסרי 
גידול  לתוך  מוחדרת  כשהיא  מחט.  של  בגודל 
מוצק, משחררת המחט אטומים רדיואקטיביים 
קטלנים, המקרינים על הגידול חלקיקי אלפא. 
הצוות,  בידי  שפותחה  הרדיואקטיבית  המחט 
מהווה חלופה להקרנות המסורתיות בקרני גמא 
או ביתא. קרינת אלפא, למרות היותה קטלנית 
יותר לתאים בעלי גידול, אינה חודרנית מספיק, 
לטיפול אפקטיבי,  בה  להשתמש  היה  ניתן  ולא 
מסביר פרופ’ קלסון. יש במחט הרדיואקטיבית 
מושתלים  שהיונים  מכיוון  זו  בעיה  לפתור  כדי 

ישירות לתוך הגידול.

רק  לא  הפולטים  באטומים  מכוסה  המחט 

גם, אטומים שהם עצמם  חלקיקי אלפא, אלא 
פולטי קרינת אלפא. האטומים מתפזרים בתוך 
מפוררים  שהם  עד  הלאה  נפוצים  והם  הגידול, 
של  לזה  זה  תהליך  משווה  קיסרי  התא.  את 
פצצת מצרר - “במקום להתפוצץ מיד, מתפזרים 
אלפא-במרחקים  חלקיקי  ופולטים  האטומים 
שהתאים  בלבד  זו  לא  וגדלים”.  ההולכים 
הסרטניים מושמדים, אלא שבנוסף לכך, ברוב 
חסינות המונעת את  גם מפתח  הגוף  המקרים, 

שובו של הסרטן.

DαRT( Diffusing Alpha-  : הנקרא  טיפול 
emitters Radiation Therapy( “טיפול בקרינה 
בפיזור פולטי אלפא “, מצוי כעת בשלבי שיווק 
ההזנק  חברת  ידי  על  ובניו-יורק  בתל-אביב, 
ייערכו  ניסויים קליניים  אלטרה מדיקל בע”מ. 
במרכז הרפואי רבין, המסונף לאוניברסיטת תל 

אביב.

חוקרת,  בינלאומית  מתנדבת  פאסקו,  מורגן 
הטכניון

 Coupe histologique d’une tumeur mammaire de souris 
induite par l’expression de la beta-caténine activée. 
© INSERM Photothèque  /  Martin-Faraldo, Marisa 

האוניברסיטאי ח מבית-החולים  וקרים 
נגד  חיסון  פיתחו  בירושלים  “הדסה” 
השלב  את  צלח  עתה  זה  אשר  סרטן 

השלישי של הניסויים הקליניים.

בידי  המיוצר  חיסון    ,)ImMucin( אימוצין 
חברת ווקסיל ביותרפיוטיקס, נבחן בימים אלה 
מיאלומה  המכונה  הדם  סרטן  של  סוג  שכנגד 
 - פועל  אכן  החיסון  אם  זה,   עם  יחד  נפוצה. 
הטכנולוגיה   – חיוביים  הסימנים  כל  כה,  ועד 
עוד עשויה   ,VaxHit ושמה  שעליו הוא מבוסס 
לשמש לסוגים אחרים של מחלות. אם יעלו יפה 
הניסויים הקליניים, והחיסון יאושר, אזי יעמוד 
אימוצין לרשות הציבור הרחב בעוד כשש שנים, 
לא רק לטיפול בסרטן, אלא גם למניעת הופעתו 

החוזרת.

ד”ר  על-ידי   2006 בשנת  הוקמה  ווקסיל  חברת 
הביוטכנולוגיות  בתחום  יזם  כרמון,  ליאור 
למדעים  ויצמן  במכון  לאימונולוגיה  ודוקטור 
ברחובות. החברה, שמושבה בנס ציונה, התמזגה 
ביוני 2011 עם חברת שלדונקו. החיסון פועל על 
הסרטן,  במחלת  חולים  כשאנו  הבא:  העיקרון 
לזהות  המערכת החיסונית שלנו אינה מסוגלת 
כאשר  מתרבים,  ואלה  הסרטניים  התאים  את 
להם  שיש  הוא  התאים  לכל  המשותף  המכנה 
סמן ייחודי הנקרא MUC1. תפקידו של אימוצין 
הוא לעורר את תאי T של המערכת החיסונית 
המסומנים  התאים  את  ויסירו  יזהו  שהם  כך 
עדיין  מתקדם  בשלב  סרטנים   .MUC1 בסמן 
נצליח לצמצם את  ידרשו כימותרפיה אבל אם 
)לדוגמה על-ידי הסרת חלק ממנו(, אזי  מימדו 

החיסון אפקטיבי במקרים מסוג אלה.

ז’ונתן אפללו, מתנדב בינלאומי חוקר, הטכניון

חיסון נגד סרטן

למידע קבלת נוסף 
אנשי קשר: 

 http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Otfpk :אתרו האישי של פרופ’ יצחק קלסון
מקורות : 

סקירת אוניברסיטת תל-אביב, חורף 2012, עמ’ 23:   
http://www.tau.ac.il/news/eng/ENGWin11-12.pdf

http://www.vaxilbio.com :באתר האינטרנט של חברת ווקסיל

באמצעות  בעכברים  יזום  השד  סרטן  גידול  של  היסטולוגי  חתך 
ולמחקר  לבריאות  הלאומי  המכון  מופעל.©  ביתא-קטנין  ביטוי 

רפואי (האינסרם) צילום / מריסה מרטין-פראלדו
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Un canon à tumeur

Une équipe de chercheurs de l’Université 
de Tel Aviv cherche à développer 
une nouvelle méthode pour détruire 

les tumeurs cancéreuses, qui assurerait 
une ablation permanente de la tumeur et 
empêcherait le retour du cancer.

Pour permettre l’ablation de tumeurs, le 
Professeur Itzhak Kelson de l’Ecole de 
Physique et d’Astronomie Raymond et 
Beverly Sackler, ainsi que le Professeur Yona 
Keisari de la Faculté de Médecine, ont mis 
au point une aiguille radioactive de la taille 
d’une épingle. Lorsqu’elle est insérée dans 
une tumeur solide, ce fil relâche des atomes 
radioactifs mortels qui irradient la tumeur avec 
des particules alpha. L’aiguille radioactive 
développée par l’équipe est une alternative aux 
rayonnements traditionnels gamma ou bêta. 
Le rayonnement alpha, bien que plus mortel 
pour les cellules tumorales, n’est en effet pas 
assez pénétrant et ne pouvait être utilisé pour 
un traitement efficace, explique le Professeur 
Kelson. L’aiguille radioactive permet ainsi de 
remédier à ce problème puisque les ions sont 
implantés directement dans la tumeur.

L’aiguille est recouverte d’atomes qui émettent 
non seulement des particules alpha, mais aussi 
des atomes, eux-mêmes émetteurs alpha. Ces 
atomes se diffusent à l’intérieur de la tumeur, 
se propageant de plus en plus avant de la 
désintégrer. Keisari compare ce processus à 
celui d’une bombe à fragmentation - “au lieu 
d’exploser immédiatement, les atomes se 
dispersent et émettent des particules alpha 
à des distances croissantes.” Non seulement 
les cellules cancéreuses sont détruites, mais 
dans la plupart des cas, l’organisme développe 
également une immunité empêchant le retour 
du cancer.

Un traitement appelé DaRT “Radiothérapie 
émettrice alpha par diffusion”, est en cours 
de commercialisation par la société Althera 
Medical Ltd à Tel Aviv et New York. Des essais 
cliniques seront effectués au centre médical 
Rabin, affilié à l’Université de Tel Aviv.

Morgane Pasco, Volontaire International 
Chercheur, Technion

Plateforme de radiothérapie clinique du (CRLC) centre 
régional de lutte contre le cancer. Val d’Aurelle-Paul Lamarque, 

Montpellier. 
© INSERM Photothèque  /  Patrice Latron 

Des chercheurs de l’université Hadassah 
de Jérusalem ont mis au point un vaccin 
contre le Cancer qui vient de passer la 

troisième phase de tests cliniques.

Le vaccin ImMucin, produit par la société 
Vaxil BioTherapeutics, est actuellement testé 
contre un type de cancer du sang connu sous 
le nom de myélome multiple. Mais si le vaccin 
fonctionne - et jusqu’à présent, tous les signes 
sont positifs - sa technologie de base nommée 
VaxHit pourrait également être utilisée pour 
lutter contre d’autres types de maladies. Si 
les essais cliniques sont concluants et que le 
vaccin est approuvé, ImMucin pourra se trouver 
à la disposition du grand public dans environ 
six ans, non seulement pour traiter le cancer, 
mais aussi pour prévenir sa récurrence.

La société Vaxil a été fondée en 2006 par le 
Dr Lior Carmon, un entrepreneur dans les 
biotechnologies et docteur en immunologie de 
l’Institut Weizmann de Rehovot. La société, 
basée à Ness Ziona, a fusionné en juin 
2011 avec Sheldonco. Le vaccin fonctionne 
selon le principe suivant: lors d’un cancer, 
notre système immunitaire n’est pas capable 
d’identifier les cellules cancéreuses et celles-
ci prolifèrent. Le point commun de toutes ces 
cellules est qu’elles possèdent un marqueur 
unique appelé MUC1. L’ImMucin a pour rôle 
de stimuler les lymphocytes T du système 
immunitaire afin que ces derniers détectent 
et éliminent les cellules marquées par le 
MUC1. Les cancers dont le stade est avancé 
nécessiteront toujours une chimiothérapie 
mais si l’on arrive à réduire sa taille (par 
exemple par une ablation), le vaccin s’avère 
aussi efficace dans ces cas de figure.

Jonathan Aflalo, Volontaire International 
Chercheur, Technion

Un vaccin contre le 
cancer
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Pour en savoir plus 
Page personnelle du Pr. Itzhak Kelson : http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Otfpk
Sources : 
Tel Aviv University reviw, winter 2012, p. 23 : http://www.tau.ac.il/news/eng/ENGWin11-12.pdf

Site de la société Vaxil : http://www.vaxilbio.com
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מנת  על  שפלסטיק,  גורסת  העממית  החוכמה 
הארץ,  כדור  את  ולשמר  הזיהום  את  להפחית 
חייב להיות מתכלה. אולם, ייתכן כי בסופו של 
תל- אוניברסיטת  על-ידי  שהומצא  פתרון  דבר 
של  יותר  עמידה  גרסה  לייצר  נועד  ואשר  אביב 
יסתבר  פוליפרופילן,  מתכלה,  בלתי  פלסטיק 

כלא פחות מתחשב בסביבה.

הירוקה  הכימיה  של  עקרונותיה  על  בהתבסס 
באנרגיה,  יותר  יעיל  שימוש  המקדם  תחום   –
פרופסור משה  פחות,  פסולת מסוכנת  ובהפקת 
קול, מחזיק הקתדרה לכימיה ירוקה ע”ש ברונו 
ע”ש  המדויקים  למדעים  בפקולטה  לנדסברג 
ריימונד ובוורלי סאקלר מפתח גרסאות חדשות 
לאחד מן החומרים הפלסטיים הנפוצים בעולם. 
ובעמידותו,  בחוזקו  המאופיין  פוליפרופילן, 
בטקסטיל  כולל  רבים,  ביישומים  משמש 
מיכלים  יצירת  לשם  לדוגמה   - ובאריזות 

אטומים לשימור מזון.

נכון להיום, אף אחת מן החלופות המתכלות אשר 
האלסטיות  את  לשחזר  מסוגלת  אינה  פותחו, 
המקורית  לצורתו  לחזור  חומר  של  )היכולת 

כשהאתגר  פוליפרופילן  של  מכה(  שספג  לאחר 
על  האפשר.  ככל  ל”ירוק”  אותו  להפוך  הוא 
פרופ’  הצליחו  זו,  לבעיה  תשובה  לספק  מנת 
זרזים חדשים  וצוות החוקרים שלו לפתח  קול 
של  להפקה  המובילים  פוליפרופילן,  לייצור 
נכון להיום הקשיחה ביותר של  הגירסה שהיא 
רבות  השלכות  יש  זו  דרך  לפריצת  זה.  חומר 
עבור יישומים עתידיים של פוליפרופילן, בפרט 
פי  שהוא  למשקלו  תודות  מכוניות.  ייצור  לגבי 
פוליפרופילן  הפלדה,  ממשקל  קל  יותר  עשר 
רכב  חלקי  להחליף  מסוגל  המשופרת  בגירסתו 
פחות,  כבדות  למכוניות  ולהוביל  מתכתיים, 

והצורכות פחות דלק.

מכאן שעל אף היותו בלתי מתכלה, פוליפרופילן 
של  גדולות  כמויות  לחסוך  נועד  זה  משופר 
אנרגיה - ובפרט לאור מספרם הגדל והולך של 
הוא  ובכך   – והודו  סין  כמו  במדינות  נהגים 

מספק הגדרה חדשה למושג חומר “ירוק”.

חוקרת,  בינלאומית  מתנדבת  פאסקו,  מורגן 
הטכניון

La sagesse populaire veut que les matières 
plastiques doivent être biodégradables 
pour diminuer la pollution et préserver 

la planète. Mais une solution apportée par 
l’Université de Tel Aviv pour produire une 
version plus résistante d’un plastique non-
biodégradable, le polypropylène, pourrait 
finir par être tout aussi respectueuse de 
l’environnement.

S’appuyant sur les principes de la chimie verte 
- un champ qui prône l’utilisation plus efficace 
d’énergie et la production de déchets moins 
dangereux -, le Pr Moshe Kol, titulaire de la 
chaire Bruno Landsberg en chimie verte de 
la Faculté des Sciences Exactes Raymond 
et Beverly Sackler, développe de nouvelles 
versions de l’une des matières plastiques 
les plus courantes dans le monde. Le 
polypropylène, caractérisé par sa résistance 

et sa durabilité, est en effet utilisé dans de 
nombreuses applications, y compris les 
textiles et les emballages - par exemple pour 
la création de contenants hermétiques pour la 
conservation des aliments.

A ce jour, aucune des alternatives 
biodégradables qui ont été développées ne 
peuvent reproduire la résilience (capacité d’un 
matériau à revenir à sa forme initiale après 
avoir subi un choc) du polypropylène avec 
le défi de le rendre aussi “vert” que possible. 
En réponse à ce problème, le Pr Kol, ainsi 
que son équipe de chercheurs, a réussi à 
développer de nouveaux catalyseurs pour la 
fabrication du polypropylène, conduisant à la 
production de la version la plus résistante de 
ce matériau à ce jour. Cette percée majeure 
a de nombreuses ramifications pour les 
applications futures du polypropylène, en 

particulier dans la fabrication des voitures. 
Représentant un dixième du poids de l’acier, 
le polypropylène dans sa version améliorée 
pourrait remplacer des pièces automobiles 
métalliques et conduire à des voitures moins 
lourdes et qui consommeraient donc moins de 
carburant.

Par conséquent, bien que n’étant pas 
biodégradable, ce polypropylène amélioré 
a pour objectif d’économiser de grandes 
quantités d’énergie - compte tenu notamment 
du nombre grandissant d’automobilistes 
dans des pays comme la Chine et l’Inde - 
redéfinissant ainsi le concept de matériau 
“vert”.

Morgane Pasco, Volontaire International 
Chercheur, Technion

Comment faire de «bons» plastiques ?

כיצד לייצר פלסטיק “טוב”?
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Pour en savoir plus
Page personnelle du Pr Moshe Kol : http://www.tau.ac.il/chemistry/kol/
Sources : 
Tel Aviv University Review, winter 2012, p. 24 : http://www.tau.ac.il/news/eng/ENGWin11-12.pdf

לקבלת מידע נוסף: לחצו על הקישור לדף

מקורות: 
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Nous vivons dans un monde analogique, cependant nous traitons 
les données de manière numérique grâce nos ordinateurs. Cette 
transformation d’un signal analogique (en temps continu) en un 

signal numérique (en temps discret) est appelée échantillonnage.

La plupart des convertisseurs analogique-numérique (enregistrement 
musical, communication mobile...) basent leur échantillonnage sur le 
théorème de Shannon-Nyquist. Ce dernier stipule que la fréquence 
d’échantillonnage d’un signal doit être égale ou supérieure au double 
de la fréquence maximale contenue dans ce signal. Ainsi, plus la bande 
passante (différence entre la plus haute et la plus basse fréquence) 
du signal est large, plus le taux d’échantillonnage doit être élevé pour 
ne pas perdre d’information, ce qui soulève un certains nombre de 
problèmes :
 - Il en résulte un besoin en de coûteux convertisseurs à 
large bande qui requièrent des solutions matérielles sophistiquées et 
consomment de grandes quantités d’énergie,
 - les systèmes informatiques utilisés nécessitent une 
importante capacité de stockage et de puissance de calcul afin de 
traiter les données ainsi échantillonnées. Dans de nombreux cas, 
l’information doit être compressée et réduite lors des dernières étapes 
du traitement.

Les professeurs Moshe Mishali et Yonina Eldar, du département de 

génie électrique du Technion, ont récemment proposé une méthode 
permettant de résoudre ces problèmes, appelée «Xampling». Le 
«Xampling», ou échantillonnage sous-Nyquist, offre une nouvelle 
approche pour l’échantillonnage de signaux à large bande en effectuant 
un pré-traitement analogique antérieur à l’échantillonnage. L’idée est 
de modéliser le signal comme une union de sous-espaces spécifiques 
à un domaine fréquentiel afin de réduire de manière drastique le taux 
d’échantillonnage et d’échantillonner uniquement l’information qui est 
requise. Ainsi, au lieu d’échantillonner à une fréquence élevée et de 
compresser les données, il est possible d’échantillonner directement le 
signal à une fréquence bien plus faible. Ce faible taux d’échantillonnage 
permet également un traitement numérique en bas débit et réduit les 
besoins en mémoire et en puissance de calcul.

Cette technologie possède de nombreuses applications potentielles 
dans divers secteurs : communication (récepteurs large bande), 
systèmes radar (en particulier radar haute résolution), imagerie 
médicale, systèmes optiques, microscopie haute résolution entre 
autres. Ces recherches ont fait l’objet d’une publication dans le journal 
IEEE Transactions on Signal Processing.

Guillaume Sicard, Volontaire International Chercheur, Technion

אנו חיים בעולם אנלוגי, עם זאת, את הנתונים אנו מעבדים באופן סיפרתי 
לאות  רציף(  )בזמן  אנלוגי  אות  של  זו  הפיכה  שלנו.  המחשבים  בעזרת 

סיפרתי )בזמן בדיד( נקראת דגימה.

נייד(  תקשורת  מוסיקה,  )הקלטת  לסיפרתי  מאנלוגי  הממירים  מרבית 
שנון-נייקוויסט,  של  הדגימה  משפט  על  שלהם  הדגימה  את  מבססים 
 2 מפי  גדול  או  שווה  להיות  אות  של  הדגימה  תדר  על  כי  הקובע  משפט 
התדר המירבי הכלול באות כך שככל שרוחב הפס של האות )ההפרש בין 
התדר הגבוה לבין התדר הנמוך בו( גדול, על קצב הדגימה לעלות על מנת 

למנוע אובדן מידע, ומכך נובעות מספר בעיות:

הדורשים  רחב  פס  בעלי  יקרים  בממירים  צורך  נוצר  מכך,  -כתוצאה 
של  גדולות  כמויות  והצורכים  החומרה  במישור  מתוחכמים  פתרונות 

אנרגיה.
-מערכות המחשוב המעורבות דורשות קיבולת אחסון ועוצמות מיחשוב 
יש  רבים,  במקרים  שבדגימה.  הנתונים  את  לעבד  שיוכלו  כדי  גבוהות, 

לדחוס את המידע, ולצמצם אותו בשלבי העיבוד האחרונים.

חשמל  להנדסת  מהמחלקה  אלדר,  ויונינה  משעלי  משה  הפרופסרים 
בטכניון, הציעו לאחרונה שיטה המכונה “Xampling” והמאפשרת לפתור 
בעיות אלו, “Xampling” או דגימה בקצבי תת-נייקוויסט, מספקת גישה 
חדשה לדגימת אותות בעלי פס רחב בכך שהיא מעבדת את האות עיבוד 

אנלוגי מוקדם עוד לפני הדגימה. הרעיון הוא ליצור מודליזצה של האות 
להפחית  כדי  תדרים  לטווח  הייחודיים  תתי-מרחבים  של  איחוד  בתור 
באופן משמעותי את שיעור הדגימה ולדגום רק את המידע הדרוש. בדרך 
כזו, במקום לדגום בתדר גבוה, ולדחוס את הנתונים, ניתן לדגום ישירות 
את האות בתדר הרבה יותר נמוך. שיעור הדגימה הנמוך מאפשר גם עיבוד 
סיפרתי בקצב נמוך ומפחית את הזיכרון ואת עוצמת המיחשוב הנדרשים 

לכך.

שונים: תקשורת  רבים בתחומים  פוטנציאליים  יישומים  זו  לטכנולוגיה 
)רצפטורים רחבי פס(, מערכות מכ”ם )בעיקר במכ”ם ברזולוציה גבוהה(, 
גבוהה  ברזולוציה  מיקרוסקופיה  אופטיות,  מערכות  רפואי,  דימות 
 IEEE Transactions on Signal העת  בכתב  התפרסם  המחקר  ועוד. 

.Processing

גייום סיקאר, מתנדב בינלאומי חוקר, הטכניון

Xampling: une revolution dans le domaine 
du traitement du signal

)Xampling( תמצית הסדנה בנושא "דגימה בקצב תת-נייקוויסט

Xampling: מהפכה בתחום עיבוד האותות

Abstract du workshop Sub-Nyquist Sampling (Xampling) 

Smart Sampling : http://workshop.ee.technion.ac.il/index.php?EVT_SysID=168

מקורות: 



בירושלים מ הצרפתי  המחקר  כון 
הותיק  המחקר  מכון  הוא   )CRFJ(
למחקר  הלאומי  המרכז  של  ביותר 
מדעי )ה-CNRS( בחו”ל. רק ארבע שנים לאחר 
ז’אן  הקים   ,1952 בשנת  ישראל,  מדינת  קום 
פרו, ארכיאולוג במרכז הלאומי למחקר מדעי, 
הצרפתית.”  הארכיאולוגית  “המשלחת  את 
לו  הוריש  אותה  היוקרתית  המורשת  בזכות 
הקונסול הכללי רנה נוביל, הוא הצליח להשאיר 
של  הצרפתית  הארכאולוגיה  על  חותמו  את 
שנה.  מארבעים  למעלה  במשך  הלבנט  דרום 
מקצועות  לכלל  המשלחת  נפתחה   ,1985 בשנת 
מדעי הרוח והחברה וניתן לו שמו הנוכחי. שנת 
2012 מסמנת אפוא 60 שנה לקיומו של המכון 
בישראל, שחגג כראוי את יום הולדתו ביוני של 
השנה בנוכחות כל שותפיו המקומיים, שגרירות 
צרפת, הקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים, 
למחקר  הלאומי  מהמרכז  מכובדת  ומשלחת 
קסאבֶיה  מר  שלו,  המנכ”ל  בראשות  מדעי 

אינגלֵבר.
 

לשני  כפוף  בירושלים  הצרפתי  המחקר  מכון 
מוסדות. הראשון הוא המרכז הלאומי למחקר 
בצרפת,  המחקר  של  החנית  חוד  שהוא  מדעי, 
המדעיות  הדיסציפלינות  כל  את  המכסה 
משרד  הוא  השני   .)/http://www.cnrs.fr(
צרפת  שגרירות  באמצעות  הצרפתי,  החוץ 
בישראל, ורשת מכוני המחקר הצרפתים בחו”ל 

.)http://www.ifre.fr/(

מכון המחקר הצרפתי בירושלים הוא גם מכון 
לאירוח,  פעולה,  לשיתוף  מקום  גם  מחקר, 
במדעי  המחקרים  תוצרי  לקידום  להכשרה 
ישביתו  ובסביבתה.  בישראל  והחברה  הרוח 
בירושלים, בחלל כה טעון בהיסטוריה וברגשות, 
פועלת כמוקד משיכה. בין רבי השיח והסדנאות 
הבינלאומיים, הכנסים והסמינרים, החוקרים, 
בחייו  משתתפים  והמבקרים,  הסטודנטים 

המדעיים של המכון מאות אנשים מדי שנה. 

הצרפתי  המחקר  מכון  של  המחקר  מיזמי 
בין  פעולה  שיתוף  על  המושתתים  בירושלים 
הצרפתית  המדעיות  מהקהיליות  חוקרים 
תכניות:  מספר  סביב  סובבים  והישראלית 
הציידים-לקטים  )מראשוני  ארכאולוגיה 
הביניים(,  ימי  של  הבניה  לטכניקות  עד 
היסטוריה, דתות, ידע ודעת )מן העת העתיקה 
ותרבויות  חברות  המודרנית(,  לתקופה  ועד 
)ולא  כשלעצמן  ובפלסטין  בישראל  זמננו  בנות 
בין-תחומים.  מחקרים  הסכסוך(,  לאור  רק 
של  האינדיבידואלים  הפרסומים  מן  חוץ 
בסדרה  מחקריו  את  המרכז  מפרסם  חוקריו, 
ובידיעון  ומחקרים”  “עבודות  הארכיאולוגית 
ובאנגלית  בצרפתית  דו-לשוני  אלקטרוני 

.)http://bcrfj.revues.org/(

של  הארכיאולוגית  המסורת  נמשכת  היום  גם 
מגוונת:  ויותר  יותר  נעשית  שהיא  תוך  המכון, 
הפרהיסטוריה עדיין פעילה, ולצידה תקופת ימי 
מיזמים.  מספר  מתחילים  במסגרתה  הביניים, 
בתחומים  מומחיותו  את  גם  מביא  המכון 
תת- ארכיאולוגיה  ארכיאומטלורגיה,  שונים: 
)פלאו- טפילים  מאובני  חקר  טכניקות,  ימית, 

בתחומים  ארט-כאולוגיה.  וגם  פרזיטולוגיה( 
אחרים, הופיעו מספר תכניות נוספות: הארכיון 
דתיות  זהויות  המים,  שאלת  ירושלים,  של 
בארץ  זמננו  בנות  נוצריות  קהילות  חדשות, 

הקודש, אמנות וכן חינוך. 

במכון  הנערכים  המחקרים  בולטים  אכן  אם 
פירוש  אין  והחברה,  הרוח  מדעי  תחומי  בכל 
אחרים,  ידע  מתחומי  מתעלמים  שהם  הדבר 
ויותר  יותר  נזקקת  ארכאולוגיה  הוא.  נהפוך 

או   14 פחמן  תיארוך  לגבי  אם  בין  לטכנולוגיה 
עם  )בשיתוף  חומרים  של  אנליזות  ניתוח  לגבי 
בתלת-ממד  שיחזורים  עבור  או  ויצמן(,  מכון 
)בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים(. 
בעיבוד  זו  לטכנולוגיה  נדרשים  ויותר  יותר 
מסמכים, בין אם מדובר בעיבוד של ארכיונים, 
של קול, תמונה או ווידאו; כל אלה תחומי מחקר 
הנעזרים במיומנויות פנימיות וחיצוניות. בקנה 
יותר, סוגיית המים באזורנו מצויה  מידה רחב 
באופן טבעי בפרשת הדרכים שבין מדעי הרוח 
והחברה לבין מדעי היקום, האקולוגיה והסביבה 
)תכנית מיסטרל לים התיכון, המשותפת למרכז 
הצרפתי,   IRD ולמכון  מדעי  למחקר  הלאומי 
משהוכנסו  ועתה,  לפיתוח(.  המחקר  מכון  הוא 
בירושלים  הצרפתי  המחקר  למכון  לאחרונה 
למדעי  הרוח  מדעי  בין  קוגניטיביים,  מדעים 
החיים, בין פסיכולוגיה ובלשנות, למדעי המוח, 
נסללה הדרך לתחומי מיומנות חדשים ולשיתופי 
העברית  האוניברסיטה  )עם  מוצלחים  פעולה 

בירושלים, אוניברסיטאות תל אביב וחיפה(.
 

 crfj@crfj.org.il :ליצירת קשר
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מכון המחקר הצרפתי בירושלים חוגג 60 שנה לקיומו
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Le Centre de Recherche Français à 
Jérusalem (CRFJ) est le plus ancien 
centre de recherche du Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS) à 
l’étranger. C’est en 1952, à peine quatre 
années après la création de l’État d’Israël que 
Jean Perrot, archéologue au CNRS, fonde la 
“Mission Archéologique Française”. Fort de 
l’héritage prestigieux du Consul Général René 
Neuville, il saura inscrire les lettres de noblesse 
de l’archéologie pré¬historique française sur 
le Levant Sud pendant plus de quarante ans. 
En 1985, la Mission s’ouvre à l’ensemble 
des disciplines relevant des 
sciences humaines et sociales 
et prend son intitulé actuel. 
2012 marque ainsi les 60 
ans de présence du Centre 
en Israël, un anniversaire 
dignement fêté en juin de 
cette année en présence de 
l’ensemble de ses partenaires 
locaux,  de l’ambassade de 
France, du consulat général 
de France à Jérusalem et 
d’une importante délégation 
du CNRS conduite par son 
directeur général, monsieur 
Xavier Inglebert. 

Le CRFJ relève de deux tutelles. La première 
est le CNRS, fer de lance de la recherche 
française, qui couvre l’ensemble des dis-
ciplines scientifiques (http://www.cnrs.fr/). 
La seconde est le Ministère des Affaires 
Étrangères, via son ambassade de France en 
Israël et le réseau des Instituts Français de 
Recherche à l’Étranger (http://www.ifre.fr/). 

Le CRFJ est tout à la fois un centre de 
recherche, un lieu de coopération, d’accueil, 
de formation et de valorisation de travaux en 
Sciences Humaines et Sociales sur Israël et 
sa région. Son implantation à Jérusalem, dans 
un espace chargé d’histoire et de passion, agit 
comme un aimant. Entre les colloques et les 
ateliers internationaux, les conférences et 

les séminaires, les chercheurs 
en mission, les étudiants 
et les visiteurs, ce sont des 
centaines de personnes qui 
participent chaque année à la 
vie scientifique du CRFJ. 

Fondés sur la coopération entre chercheurs 
des communautés scientifiques française et 
israélienne, les projets de recherche du CRFJ 
s’articulent autour de plusieurs programmes: 
l’archéologie (des premiers chasseurs cueil-
leurs aux bâtis du moyen-âge), l’histoire, les 
religions et les savoirs (de l’antiquité à la péri-
ode moderne), les sociétés et les cultures con-
temporaines israéliennes et palestiniennes en 
tant que telles (et pas seulement à la lumière 
du conflit), les recherches interdisciplinaires. 
Outre les publications individuelles de ses 

chercheurs, le Centre diffuse ses travaux par 
le biais d’une collection archéologique “Mé-
moires et travaux” et d’un Bulletin électronique 
bilingue français/anglais (http://bcrfj.revues.
org/). 

Aujourd’hui, la tradition archéologique du 
Centre se poursuit, tout en se diversifiant: 
la Préhistoire toujours active, la période 
médiévale où plusieurs chantiers démarrent. 
Le Centre apporte également son expertise 
sur diverses spécialités: l’archéométallurgie, 
l’archéologie sous-marine, les techniques, la 
paléoparasitologie, ou encore l’Art-chéologie. 
En d’autres matières, plusieurs autres 
programmes émergent : les archives de 

Jérusalem, la question de l’eau, les nouvelles 
identités religieuses, les communautés 
chrétiennes contemporaines en Terre sainte, 
l’art ou encore l’éducation. 

Si les recherches conduites au Centre 
s’illustrent dans tous les domaines des 
sciences humaines et sociales, elles ne 
s’isolent pas pour autant des autres domaines 
de la connaissance, bien au contraire. 
L’archéologie a toujours davantage besoin de 
technologie qu’il s’agisse de datations C14 ou 
d’analyse de matériaux (en coopération avec 
l’institut Weizmann), ou bien de reconstitutions 
3D (en association avec l’université hébraïque 
de Jérusalem). Cette technologie est de 
plus en plus sollicitée dans le traitement 
de documents, qu’il s’agisse du traitement 
d’archives, de sons, d’images et de vidéos ; 

autant de savoirs qui font appel 
à de nouvelles compétences 
internes et externes. À plus 
large échelle, la question de 
l’eau dans la région se situe 
naturellement à la croisée 
des Sciences Humaines et 
Sociales, des Sciences de 
l’Univers, de l’écologie et de 
l’environnement (Programme 
conjoint Mistrals du CNRS et 
de l’IRD sur la méditerranée). 
Et l’introduction récente des 
sciences cognitives au CRFJ, 
entre sciences humaines 
et sciences de la vie, entre 
psychologie, linguistique et 

neurosciences ouvre la voie 
à de nouveaux champs de compétences et 
à de fructueuses collaborations (université 
hébraïque de Jérusalem, universités de Tel 
Aviv et de Haïfa).

Olivier Tourny, CNRS, Directeur du CRFJ

Contact : crfj@crfj.org.il

Ag
en

da

Le CRFJ fête ses 60 ans

© CRFJ



האיגוד הקרדיולוגי הישראלי ארגן את הפסגה 
הבינלאומית הראשונה לשסתומי לב 
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מתייחסת ל פחות  שהתקשורת  מרות 
כתוצאה  מוות  למקרי  מאשר  אליהם 
ממחלת הסרטן, אלה הנובעים ממחלות 
לב וכלי דם עדיין לא נופלים במספרם ופוגעים 
אפוא  מחייב  הציבור  עניין  הגיל.  שכבות  בכל 
הדרך  בפריצות  וידונו  ייפגשו  מומחים  כי 
לדוק  קרן  תאגיד  שהביא  אלה  כגון  האחרונות 
המצנפתיים  לשסתומים  המצוינות  ברשת 
שסתומי  מחלות  בהבנת  הטראנס-אטלנטית 
רב  ניסיון  צברו  הצרפתים  הרופאים  הלב. 

הם  שבו  תחום  אלו,  במחלות  ובטיפול  במחקר 
מציבים את עצמם כעת בין המובילים.

מהאיגוד   , שגב,  עמית  וד”ר  דורסט  רונן  ד”ר 
פסגה  מארגני  היו  הישראלי  הקרדיולוגי 
הלב,  שסתומי  על  זו  ראשונה  בינלאומית 
במאי  ל-31  ה-30  בין  בירושלים  שהתקיימה 
אמתית  הצלחה  נחל  זה  משותף  מאמץ   .2012
מאירופה,  שבאו  המומחים  למספר  תודות 

מארצות הברית, וכמובן מישראל.

הכנס החמישי לרפואת עור צרפת-ישראל

ודות למרץ של היושבים בראשו, ,לוק ת
ואריה  חודק  אמיליה  סולימוביץ, 
הצרפתי- האיגוד  רשם  שוב  אינברג, 
הצלחה  החמישית  בפעם  לרפואת-עור  ישראלי 
באירגון הכנס הצרפתי-ישראלי לדרמטולוגיה. 

הכנס החל ברוח טובה תחת חסותו האדיבה של 
אוליביה רובינשטיין, הוא היועץ לשיתוף פעולה 
ולתרבות בשגרירות צרפת. עוד התחזקה השנה 
התמיכה אותה מעניקה שגרירות צרפת לאירוע, 
ברפואת  צעירים  מתמחים  ל-10  אפשר  והדבר 

עור לבוא ולהשתתף בתחרות פוסטרים.

ולוק  רובינשטיין  אוליביה  של  הפתיחה  נאומי 
סולימוביץ יצרו הקבלה בין צרפת לבין ישראל, 
משותפים  דמוקרטים  ערכים  להן  וייחסו 
בתקופה זו של בחירות, וערכים של כיבוד ריבוי 
ושוני דעות, ושל אחדות. לוק סולימוביץ התייחס 
למגוון הנושאים שהועלו לדיון בכנס המשתרעים 

מרפואת עור של ילדים או דרמטולוגיה קלינית 
ועד לדרמטולוגיה אסתטית, בהדגישו כי למרות 
השוני הרב, “הערכים של רפואת העור אמורים 

לאחד ]אותנו[.”

הצלחה  נחלה  פעולה  לשיתוף  יוזמתכם   “
בהזכירו  רובינשטיין,  אוליביה  אמר  גדולה” 
המרובים  המשותפים  והפעולות  הקשרים  את 
זה  בתחום  לישראל  צרפת  בין  הוקמו  שכבר 
“סרטן  התוכנית  במסגרת  שלהם  והרלוונטיות 
2009-2013”. לאחר מכן, הוא בירך על פוריותו 

של שיתוף הפעולה המדעי בין שתי המדינות.
דן בתל- זו התקיימה במלון  מהדורה חמישית 

בצרפתית   2012 במאי  ל-18  ה-16  בין  אביב 
וכיסנה  סימולטני(.  תרגום  )בליווי  ובעברית 
יחדיו יותר מ- 200 משתתפים, מחציתם צרפתים 
אשר באו מארצם ו-43 דוברים העובדים בבתי-

החולים או ברפואה פרטית.

ברזיס, ב חיים  עוטר  שעבר,  במאי   10-
לגיון  אביר  באות  צרפתי,  מתמטיקאי 
הטקס  את  לבקשתו,  צרפת.  של  הכבוד 
האות  את  קיבל  ברזיס  פרופסור  בארץ.  קיימו 
קריסטוף  מר  בישראל,  צרפת  שגריר  של  מידיו 
רבים  אורחים  שביפו.  השגריר  מעון  בגני  ביגו, 
נאספו לרגל טקס מרגש זה, וביניהם בני משפחה, 
כשעל  ברזיס,  חיים  לעבודה.  ועמיתים  חברים, 
פניו נמתח חיוך מקצה לקצה, שמע בהתרגשות 
גוברת בזה אחר זה את הנאומים של השגריר, 
והטכנולוגיה  המדע  שר  ושל  מיכל,  אשתו  של 

הוא  אף  הרשקוביץ,  דניאל  פרופסור  הישראלי 
מתמטיקאי.

אמריטוס  פרופסור  הוא  ברזיס  חיים 
הקדיש  הוא  קירי.  ומארי  פייר  באוניברסיטת 
לינארית  הלא  הפונקציונלית  לאנליזה  עצמו 
במיוחד  חלקיות,  דיפרנציאליות  ולמשוואות 

לבעיות הקשורות להנדסה ולפיזיקה.

חיים ברזיס, אביר לגיון הכבוד

לוראן קארו, הלשכה למדע ולטכנולוגיה
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5èmes Rencontres Franco-Israéliennes de 
Dermatologie

Grâce à l’énergie de ses Présidents, 
Luc Sulimovic, Emilia Hodak et 
Arieh Inberg, l’Association Franco-

Israélienne de Dermatologie signe son 5ème 
succès dans l’organisation des Rencontres 
Franco-Israéliennes de Dermatologie. 
Le colloque a débuté dans la bonne humeur 
sous la bienveillance d’Olivier Rubinstein, 
Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle à l’Ambassade de France. Le 
soutien apporté par l’Ambassade à cet 
évènement a été renforcé cette année, ce qui 
a permis à 10 jeunes internes en dermatologie 
d’être présents et de participer à un concours 
de posters.
Les discours d’ouverture de Luc Sulimovic et 
Olivier Rubinstein ont mis en parallèle la France 
et Israël, leur prêtant des valeurs communes 
de démocratie en cette période d’élections, de 
respect des opinions dissemblables, et d’unité. 
Luc Sulimovic a évoqué la diversité des sujets 

couverts par le colloque, de la dermatologie 
pédiatrique ou clinique à la dermatologie 
esthétique, soulignant que malgré cette 
disparité, « les valeurs de la dermatologie 
doivent [nous] réunir ».
« Votre initiative de coopération est un 
grand succès » a déclaré Olivier Rubinstein, 
rappelant les nombreux échanges et actions 
qui ont déjà eu lieu entre la France et Israël 
dans ce domaine, et leur pertinence dans 
le cadre du « Plan Cancer 2009-2013 ». Il a 
ensuite salué la fécondité de la coopération 
scientifique entre ces deux pays.
Cette 5ème édition s’est déroulée au Dan Hotel 
à Tel Aviv du 16 au 18 mai 2012, en français et 
en hébreu (avec traduction simultanée). Elle a 
réunit plus de 200 participants, dont la moitié 
de français ayant fait le déplacement, et 43 
speakers du monde hospitalier ou libéral.

Le 10 mai dernier, Haïm Brézis, mathématicien français, a été fait 
chevalier de la Légion d’Honneur. Sur sa demande, la cérémonie 
a eu lieu en Israël. Le professeur Brézis a donc reçu l’insigne de 

la main de l’Ambassadeur de France en Israël, M. Christophe Bigot, 
dans les jardins de la Résidence de France à Jaffa. De nombreux 
convives s’étaient réunis à l’occasion de cette touchante cérémonie, 
famille, amis, collègues. Souriant de bout en bout, Haïm Brézis a écouté 
les discours successifs de M. L’Ambassadeur, de son épouse Mihal 
et du Prof. Daniel Hershkowitz 
Ministre de la science et de la 
technologie en Israël, et lui-
même mathématicien, avec une 
émotion grandissante.
Haïm Brezis est professeur 
émérite à l’université Pierre et 
Marie Curie. Il s’est consacré 
à l’analyse fonctionnelle non 
linéaire et aux équations aux 
dérivées partielles, en particulier 
aux problèmes issus de la 
géométrie et de la physique.

Haïm Brézis, chevalier de la 
Légion d’honneur

Moins médiatisés que ceux causés par le cancer, les décès dus 
aux maladies cardiovasculaires n’en sont cependant pas moins 
nombreux et touchent toutes les classes d’âge. Par conséquent, 

il est d’intérêt public que des experts se rencontrent pour discuter 
des avancées récentes telles que celles réalisées par le Consortium 
Leducq Foundation MITRAL Transatlantic Network of Excellence 
dans la compréhension des maladies des valves cardiaques. Les 
médecins français ont acquis beaucoup d’expérience dans la recherche 
et le traitement de ces maladies, domaine dans lequel ils se placent 
aujourd’hui parmi les leaders.
Les Drs Ronen Durst et Amit Segev, de l’Israel Heart Society, sont 
les organisateurs de ce premier Sommet International sur les Valves 
cardiaques, qui s’est déroulé à Jérusalem les 30 et 31 mai 2012. Cet 
effort de coopération fut un succès étant donné le nombre d’experts qui 
ont effectué le déplacement depuis l’Europe, les Etats-Unis, et bien sûr 
Israël. 

1er Sommet international sur 
les valves cardiaques organisé 
par la Société Israélienne de 
Cardiologie

Lauranne Caro, Bureau pour la Science et la Technologie



Le CRFJ fête ses 60 ans
המרכז הצרפתי למחקר בירושלים 

)CRFJ( חוגג 60 שנות קיום


