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שרון מועלם

כמה קרובה
ההנדסה הגנטית?

להתעדכן

מבחינה מדעית ,למרבה האימה ,אנחנו מוכנים
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באמריקה ,אחד החפצים המ
רגשים והמעצימים ביותר
הוא קטלוג רכב .האמריקאים
הם רודפי מכוניות ,ויותר מכך ,הם רו
דפי התחושה של אפשרות בחירה ,גם
ובעיקר כאשר הבחירה היא בין עור מול
בד ,ארבעה צילינדרים מול שישה ,סוגי
צמיגים ,גימור לוח השעונים או טורבו.
בשבוע שעבר ביקר אותי חבר שהגיע
אליי במיוחד כדי לבצע את המשימה של
לבחור את מאפייני המכונית החדשה שלו,
"החופש הממונע" שלו .ואף על פי שהוא
כיסה את הקטלוג בכמה מאות סימונים
ונראה כסובל מכל התהליך ,הוא כל הזמן
הרגיע את עצמו שגם אם לא יאהב את
התוצאה ,הוא לא תקוע איתה .אפשר בק
לות לעשות טרייד אין.
כעת דמיינו שהיה לכם קטלוג עם
מבחר ביצועים וסגנון ,ושכספכם היה יכול
לקנות כל תכונה שהיא .ויש רק מלכוד
קטן אחד .את מה שתזמינו אי אפשר יהיה
להחליף בטרייד אין ולא למכור ,ובמעמד
ההזמנה תתחייבו ,חוזית ,לטפל במה שת
זמינו רגשית וכספית כל החיים .ממש כמו
בהורות .למעשה ,לא "כמו".
התיאור הזה כבר אינו מדע בדיוני ,וגם

לא "המציאות של המחר" .זו המציאות של
היום .תכנות יצורים חיים באמצעות הנד
סה גנטית של ביציות ועוברים כבר מתב
צע בהצלחה במעבדות ,ומה שמפריד את
ההנדסה הגנטית מבני האדם הוא בעיקר
שאלות של ייעול תהליכים ,עניינים מי
נהליים והשאלה האתית של הזכות להת
ערב בדרכי הטבע ,גם אם כדי לפטור את
החברה מחוליים ומומים.
זה באמת כבר כאן .כבר עתה חוקרים
מחלות אנושיות על ידי הולדת עכברים
שנושאים גנים שמתאימים למחלה .אנ
חנו יכולים לגרום לקופי רזוס ולחזירים
לזהור בחושך על ידי שילוב גן של מדוזה
ברצף הגנטי שלהם .במאי  2010מדענים
הצליחו לראשונה ליצור חיים מלאכותיים
כאשר שתלו רצף דנ"א שלם בתוך תא
מת ,וגרמו לו להתעורר לחיים ולהתחיל
להתחלק .ואצל בני אדם התשתית כבר
מוכנה ,ושמה "הפריה חוץגופית" :הוצאת
ביציות ,הפרייתן והשתלתן בחזרה ברחם.
ההבדל בין זה לבין בני אדם בהזמנה הוא
בעיקר ביצוע ההזמנה.
כשחושבים על הנדסה גנטית מיד
קופץ לראש דימוי של אדם ספורטיבי עם
כוחות סיבולת עלאנושיים .את הכוחות
האלה אפשר להנדס על ידי חיזוק גרסה
של האנזים הממיר אנגיוטנסין )שמה:
 (ACE I/BDKRB2באופן שידרוש

סיבולת עילאית תושג באמצעות טיפול באנזים
אנגיוטנסין ,כך שנזדקק לפחות חמצן בעת
הפעלת השרירים .רזון יושג דרך הנדוס הגן
 ,FABP2וגם את מידת הדתיות אפשר לתכנן

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

מאיתנו פחות חמצן בעת הפעלת השרירים,
וכך יהפוך טיפוס הרים לפעולה מאמצת
כמו ריצה קלה .בזכות חקר הגנום האנושי
אנחנו גם יודעים שחיזוק הגן  FABP2יע
זור לגוף המהונדס לפרק שומנים במהירות
וכך להישאר רזה ובריא יותר ,וטיפול בגן
 UCP1יאפשר לו ,בין היתר ,להרגיש נוח
בקור גבוה ,ולא לרעוד.
הלקוחות גם יוכלו לבחור את
מידת הדתיות ,התוקפנות ויכולת הריכוז של
ילדיהם ,על ידי הגדרת המשתנים בקולטן
הדופמין  .DRD2וכמובן ,כדי שהילד יוכל
להודות להוריו על התכונות שרכשו עבורו,
יהיה עליהם לזכור להזמין גרסה מתפקדת של
הגן  ,FOXP2שמאפשר את הדיבור השוטף.
הבעיה הגדולה ,כאמור ,כבר אינה מד
עית או טכנולוגית ,אלא מוסרית .זו השאלה
איך הורים יתמודדו עם ההשלכות של הח
לטותיהם ,ואיך החברה תתמודד עם חוסר
השוויון המתוכנןמראש שייווצר – או עם
שוויון היתר ,שני דברים שהטבע לא אוהב.
השאלות שמהפכת הבחירה הגנטית תיצור
כה רבות וכה קשות ,שאין מקום ולא טעם
לפרטן כאן .רק כדאי לזכור שאין טכנולו
גיה שבני האדם המציאו ולא השתמשו בה
איכשהו ,בין אם היתה מועילה או איומה.
וכדאי גם לזכור שהשינוי החשוב ביותר
שהנדסה גנטית תיצור אינו דווקא חברתי.
את מה שהגורל נותן אין אלא לקבל ולאהוב.
על רכישות מתחרטים ,ולא כל דבר אפשר
C
להחליף ב.eBay
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

האם השקר חיוני
לדמוקרטיה?
סקירת היסטורית מגלה שכן ,ושהשקר גם משתלם
בימים של ויקיליקס ,אלג'
זירה ומהפכות טוויטר ,בול
טת תופעה שנחשבת לחלק
בלתי נפרד ממלאכת ההנהגה הפוליטית:
הונאת ההמונים .האם מנהיגים משקרים
סתם כי כך קל להם יותר ,וכעת ,בעידננו,
ישקרו פחות ,או שמא "מריחת" ההמונים
היא תנאי לקיומו של שלטון מסודר?
הספר "מדוע מנהיגים משקרים:
האמת על השקר בפוליטיקה בינלאומית"
שיצא באחרונה בארצות הברית מנסה
לגלות בדיוק את זה.
המחבר ,ג'ון מירשהיימר ,הוא פרופ
סור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה
של שיקגו .הוא שירת שנים רבות בחיל
האוויר האמריקאי .הוא נודע בשל כתי
בתו הדעתנית והמעוררת סערות ציבו
ריות .סדרת מאמרים מפורסמת שלו ביק
רה בחריפות את פעילות הלובי הישראלי
בארצות הברית והשפעתו ,השלילית לפ
עמים ,על קובעי המדיניות בוושינגטון.
מתנגדיו מאשימים אותו באנטישמיות,
אוהדיו מתארים אותו כאחד ההוגים הצ
לולים במדע המדינה של ימינו.
בניסיון להבין את הכללים הנסתרים
שמאחורי שקרי המנהיגים ,מירשהיימר

אחד הממצאים
הוא שבאמריקה
שקרי מנהיגים
מתקבלים בהבנה.
הזעם על הבגידה
מתפוגג מהר והעם
נוהג כמו ילד
שמבין שההורה
עשה מה שעשה
מתוך אהבה ,וסולח
גם כשהמדיניות
שנולדה בבלוף
נכשלת .באמריקה
השקר משתלם

החל לאסוף נתונים .הוא סקר הררי מקרים
שבהם מנהיגים נתפסו באמירת איאמת
גסה ,וגילה ממצא מפתיע :מנהיגים מש
קרים לעמם הרבה יותר מאשר למנהיגי
מדינות אחרות .במערכת הבינלאומית
אין באמת חוק או צדק אלא רק כוח ואינ
טרסים ,אבל דווקא שם האמינות האישית
חזקה יותר מאשר בתוך מדינה.
כן ,יש שקרים בינלאומיים מפו
רסמים :השקרים ההדדיים של גרמניה
הנאצית וברית המועצות בתקופת מלח
מת העולם השנייה ,או האופן שבו יש
ראל הסוותה בפני ארצות הברית את פי
תוח תוכנית הגרעין .אולם לרוב ,מנהיגי
מדינות זרות יודעים על המתרחש בתוך
מדינה יותר משיודעים על כך אזרחיה .בין
השקרים שמירשהיימר מצטט בולט אחד
צבעוני במיוחד :כאשר ממשלת בריטניה
המציאה את הטנק בתקופת מלחמת העו
לם הראשונה היא הסוותה את פיתוחו בא
מתלה שזהו בסך הכל מוביל מים שמיועד
לסייע למשק החקלאי הרוסי .מכאן מקור
השם "טנק" ,ולכן גם הטנקים הבריטיים
המוקדמים עוטרו בכתובות ברוסית.
עוד פרט מפתיע שמירשהיימר גילה
הוא שמנהיגי מדינות דמוקרטיות מש
קרים לעמם הרבה יותר מאשר מנהיגי
מדינות טוטליטריות .מירשהיימר מסביר
זאת בכך ששקרים הכרחיים לתפקודן של
דמוקרטיות .כאשר כל צעד דורש תמי
כה ציבורית מהירה ואחידה ,צריך ליצור
מסר שהוא חד ופשטני הרבה יותר מכפי
שהמציאות תוכל אי פעם להיות .וכאשר
אין במציאות שום פרט שמסייע למסר,
מנהיגי דמוקרטיות נאלצים לפברק פר

עדכונים מהשטח

תעלומה:
מי חיסל את הקולנוע

תחבורה:
סגוויי חדאופן

בגיליון פברואר של המגזין ""GQ
בודק מארק האריס מה השתבש
בתעשיית הסרטים ההוליוודית
בשנים האחרונות .או אם להיות
מדויקים יותר ,איך זה שיש כל כך
הרבה סרטים גרועים וכל כך מעט
יצירות טובות .המסקנה שלו היא
שהפוטנציאל השיווקי של סרט
הפך להיות המדד היחיד עבור
האולפנים ,ששכחו שסרטים הם
קודם כל סיפור טוב.

עוד לא הספקנו
להתארגן על סגוויי,
והנה מגיע היורש
הפוטנציאלי שלו ,והוא מצויד -
מה אתם יודעים  -בגלגל אחד
בלבד .ה SoloWheelמונע גם
הוא בחשמל ומתגאה במערכת
ג'יירוסקופית לייצוב ,אבל
הוא נטול כידון ומשווה לאדם
שמתגלגל עליו חזות של ליצן.
הנסיינים הראשונים בהחלט
לא נראים יציבים מדי ,אבל זה
בהחלט חזון מרגש.

http://is.gd/4YItu0

טים .לינדן ג'ונסון פברק מידע כדי להצ
דיק את תיגבור הכוחות בווייטנאם ,קנדי
הסתיר ויתורים שעשה לחרושצ'וב במ
סגרת פתרון משבר הטילים בקובה ,בוש
רימה בדבר הקשר בין סדאם חוסיין לבן
לאדן והנשק להשמדה המונית בעיראק.
מירשהיימר מוצא שלפחות באמריקה,
שקרי מנהיגים מתקבלים בהבנה .הזעם
על הבגידה מתפוגג מהר והעם נוהג כמו
ילד שמבין שההורה עשה זאת מאהבה.
גם כאשר המדיניות שנולדה בבלוף
מתבררת ככישלון ,העם סולח .באמריקה
השקר משתלם.
ישראל מככבת בספר .הוא
מנתח את הנרטיבים סביב בריחת – או
גירוש – הפליטים הפלסטינים ב,1948
את הטיפול הרשמי בטבח בקיביה בשנת
 1953ואת פרשת לבון .הוא מצטט בששון
את יצחק שמיר שאמר ש"למען ארץ יש
ראל מותר לשקר" ,את לוי אשכול שאמר
באופן חינני יותר" :הבטחתי ,אבל לא
הבטחתי לקיים" ,ואת משה שרת שאמר
ששקר הכרחי לעמידה בראשות ממשלה,
ושלכן הוא כנראה אינו מתאים לתפקיד.
הספר אינו בית משפט למנהיגים שק
רנים .זהו תיאור של מציאות ,ולפרקים
מתן הכשר לה .אבל השורה התחתונה של
מירשהיימר פסימית .לדעתו ,דווקא בעי
דן השקיפות ,ההדלפות ומקורות המידע
האלטרנטיביים ,השקרים יתרבו עד שעולם
המידע כולו יידמה למסך ערפל .רק כך,
C
מתברר ,אפשר להנהיג דמוקרטיה.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

ספורט:
מאמן פינג פונג

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

אופנה :חנות למכירת סטייל
" "Mr Porterהוא שמו של מגזין וחנות מקוונת לבגדי
גברים אלגנטיים )גם הבגדים ,אבל קודם כל הגברים
שלובשים אותם( .המחירים אמנם בפאונדים ,אבל גם
הסטייל ,כך שגם מי שאין לו ארנק כבד ועדיין רוצה להבין איך
עושים את זה נכון מוזמן להציץ .מר פורטר שולח גם לישראל.
http://www.mrporter.com

http://is.gd/dIvLvB

עדות :צילומי המהפכה המצרית
רוי סמאחה הוא במאי לבנוני שנקלע לקהיר
בזמן המהפכה .צילומיו משם ,רובם אישיים ולא
מתלהמים ,זיכו אותו בפרס הראשון בתחרות
שערכה יצרנית המצלמות המיתולוגית .Leica
גם הראיון איתו בבלוג החברה שווה קריאה.
http://is.gd/M2xJE6

גאדג'ט :חגורת
בטיחות לאייפד
HandStand
מתחבר לאחוריים
של האייפד ,ומצמיד
אותו ליד שלכם .מרגע זה
אתם יכולים להפסיק לדאוג
לו כאילו היה פג זעיר )ונטול
ביטוח( ,ולהתחיל ליהנות
באמת מהצעצוע שלכם.
נוסף על תחושת הביטחון
והניידות ,הנדסטנד גם
מאפשר לסובב את האייפד
ב 360מעלות ,ככה שגם
החיילים שנצמדים אליכם
ברכבת יוכלו ליהנות.
 50דולר ואתם שם.
http://thehandstand.com

כמו שכולנו יודעים ,אין דבר
כזה חבטת גביד טובה מדי.
ה iPongהוא מאמן פינג פונג
אישי שיורה כדורים ללא הפסק
כדי לשפר את הביצועים של
העומד מולו .אם אין לכם
שולחן פינג פונג זה לא נורא.
ה iPongמאוד יפה ,ומחזיק
יופי גם כוואזה אלגנטית על שולחן
האוכל 150 .דולר באמזון.
http://is.gd/TeyyLA

אמנות :כוכבת פורנו לבושה
שחקנית הפורנו סאשה גריי מוציאה ספר צילומים חדש ,מלא
דיוקנאות עצמיים שלה .לספר קוראים  ,Neu Sexוהצצה אל
 190עמודיו לא מבשרת על תגלית גדולה .הרבה תמונות עם
איפור מרוח ,בלי עירום .ובכל זאת ,סאשה גריי 17 .דולר באמזון.
http://is.gd/sF43MX

צילום :רויטרס
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