
 ל"ז לאירפ יבצ

 המרב .ל"ז לאירפ יבצ סוטירמא 'פורפ – וירבא ח"מרב יאקיסיפ-ויב/יאמיכ ,רקי רבחמ ונדרפנ הנורחאל
 ינאשכ[ הקלחמב ילש הנושארה השיגפה ,שדח רקוחכ ןושארה םויב – דחוימב המח הניפ יבצל הרומש תישיאה
 תובהלתהב יתוא קיבדהו וירקחמ לע רפיס אוהו דרשמב ולצא םייתעש ונבשי .יבצ םע התייה ]...יארונ גל-ט'גב
 ףועמבו תוידוסיב יבצ רקח ןתוא םירחא םירביאבו האירה חטשמב תונידעה תורעשה ,(Cilia) "תויליצ"ה םלועמ
 ינבאו םיימיכה םיכילהתה לש הקימעמ הנבה ךות ,תובכרומ תויגולויב תוכרעמב ודקמתה וירקחמ .ול םיינייפואה
 .תיתועמשמ התייה היגולויב/הימיכ קשממב םיבר םימוחתל ותמורתו ,ןתוא תוביכרמה תוירלוקלומה ןיינבה
 הבישח דימת ןיגפה יבצ – תישיא ,תיתכרעמ ,תיעדמ הניחבמ .םינשה םע ומצעתה יבצל יתכרעהו יתורכיה
 ,םיטנדוטסל ,תוגלוקל התוא ראתלו "הלודגה הנומת"ה תא תוארל עדי יבצ .הקימעמ ,הפיקמ ,תיטסילוה
 תטיסרבינואו ,עבטה יעדמל הטלוקפה ,הימיכל הקלחמה תוחתפתהב םינוש םיתמצב .לוהינ ידיקפתב םיתימעל
 לש תורוד ךניח יבצ .הקימעמו ,תיניינע ,הלוקש הרוצב םיבושחה םיאשונה תא תולעהל יבצ עדי ללככ ןוירוג ןב
  .ךורב ורכז אהי .הקלחמב םיריעצ םירקוחל הארשה ,תואלמגל ותשירפ רחאל ףא ,היהו ,רקחמ ידימלת

 .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,חותיפו רקחמל אישנה ןגסו הימיכל הקלחמב לגס רבח ,קנילי זר 'פורפ
 

 ינש ראות ,ןושאר ראותל טקיורפל ילש החנמה ,לאירפ יבצ 'פורפ לש ותריטפ לע יל עדונ בר רעצב
 החנמ םג היה ןיוצמ ןעדמ ותויהל ףסונב ,יבצ .הרוה דבאל ומכ תצק הז – הגלוקו החנמ דבאל .ישילשהו

 .םלועבו ץראב תוימדקא תורשמב םויכ םיקיזחמ ולש םיטנדוטסהמ העברא הרקמב אל .ןפוד אצוי םיטנדוטס
 הבהאלו תובהלתהל ךניח אוה .םמצע םה וגאדשמ רתוי ולש םיטנדוטסה לש םיטקיורפל גאד יבצ םירקמ הברהב
 תורקחנה תועפותה תא ןיבהלו םילדומ עיצהל הפיאשלו ,תינויסינה האצותל תרשפתמ יתלב תוביוחמל ,עדמל
 .המישרמו תטלוב התייה ךרדב הנומאו ןוחטב הכסנ םינשה ךרואל ולש םיטנדוטסל תיהבאה הגאדה .םות דע
 .ךורב ורכז יהי .תימדקאה יכרד ךשמהב יל ורסחי תוקמונמה ויתוצעו לאירפ יבצ םע ילש םיקימעמה םינוידה

 ןב תטיסרבינוא ,עבטה יעדמל הטלוקפ ,הארוה תדעוו ר"ויו הימיכל הקלחמב לגס תרבח ,רבג האל 'פורפ
     .בגנב ןוירוג
 

 ןעדמ .ןוירוג ןב תטיסרבינואב הימיכל הקלחמה לש קהבומה הגיצנ יניעב הכורא הפוקת היה לאירפ יבצ
 עדמ תיישעב םיישקו הטילק יישק םע דדומתהל התיא דחיו הילותיחב התייהשכ ןוירוג-ןבל עיגהל רחבש ןיוצמ
 הירפירפב העוטנ התייהש הלודג אל ריעב הריעצ הטיסרבינוא התייה עבש ראבב הטיסרבינואהש ךכמ ועבנש
 דמוע יתייה תועש .לודג ןתעד היה יבצ .הנידמה זכרממ רוא תונש קחרמ זא הארנש המב רבדמה לובג לע
 תא וניינעש םייעדמ םיאשונ לעו ללכב הקיסיפויבב המושייו תילקיסיפ הימיכ לע ןורדסמ תוחישב ותא חחושמו

 תוגהנתהל הרושק התייהש הדידמל השק היעב לע  ל"ז ןהכ בקעי ר"ד םע םינש דבע יבצ .טרפב ונינש
 ולש טרוטקודה תדובע תא השע םש ןמציוו ןוכממ התא עיגה יבצש היעב התייה וז .הסימתב םיטילורטקלאילופ
 םדא ףסונבו ,רודה לודג שממ ,לוגד ןעדמ ותעדל היהש  ל"ז ריצק ןורהא 'פורפ לש לודג דיסחל וירבדל ךפה םשו
 ידי לע חצרנ היה אל וליא םיטילורטקלאילופב ותדובע לע לבונ סרפ לבקמ היה ריצקש ענכושמ היה יבצ .לודג
 החמומל ךפה ריצק ,רמואו רזוח היה יבצש יפכ ,ירהש דולב הפועתה הדשב ךרעש הפקתהב וטמקוא וזוק
 לוכ ,רבדה ררבתהשכ .טילורטקלאילופ םצעב אוה DNA-ה יכ ררבתהש ינפל דוע םיטילורטקלאילופב ימלועה
 הריירקב השע רשא לוכב ריצק ןורהא תשרומ תא רוצנל הסינ יבצש  אלפ ןיא .ןמציו ןוכמל לגרל הלע עדמה םלוע
 םשמ ךישמהו רותפל לכוי אלש ענכושמ היה ריצק ןורהאש תייוסינה היעבה תא ףוסבל רתפ יבצ .ולש תיעדמה
 יבצ  -ריצק ןורהאמ וירבדל דמל התוא תישיא תוטשפ הבליש יבצ לש תיעדמה ותוישיא .הקיסיפויבה לא האלה
  .ןמציו ןוכמב שכר התוא םגש תיעדמ תויטסיטילא םע – החותפ הצלוחו םילדנסב הנשה לכ ךלה

 יבקע ןפואב ךכיפל ברסו ןמציו ןוכמ םע תורחת תב המרל הימיכל הקלחמה תא איבהל וימי לכ לעפ יבצ
 היה יבצ ךכ לע .לבונ לש תויוכיא ילעב םישנאב היה רבודמ םא םג ןוכמב תועיבק ולביק אלש ימ הקלחמל לבקל
 .ןוירוג-ןבב הימיכל הקלחמל בוט קיפסמ אל םג ןמציו ןוכמל בוט קיפסמ אלש ימש רמול גהונ

 יעדמה עקרהו תדחוימה ותוישיא ללגב אלמל היה לוכי אל שיאש הקלחמב ללח רצונ היסנפל יבצ אצישכ
 רשפא יכ זכרמב וירבחל חיכוהל וחוכ לוכב הסינו ץראב עדמה לש םיליפנה רוד ידי לע ךנוחש ןעדמ היה יבצ .ולש
 דסממה לש בלהמ הקוחרו ןיעהמ הקוחר תניחבמ תוכורא םינש התייהש עבש-ראבב םג תיעדמ תוניוצמ גישהל
 .ךורב ורכז היהי .קדצ יבצש החיכומ םויה לש הימיכל הקלחמהש רמול רשפא .ץראב יעדמה

 .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,הימיכל הקלחמה ,סניפ דוהא סוטירמא 'פורפ
 


