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 ירקע תיאורט

, המולקולה המכילה את DNA-בביולוגיה דוגמה מרכזית של תורשה, לפיה ה

, -mRNAהגנטי של התא החי משועתקת למולקולה אחרת, ההמידע 

 tRNAשמעבירה את אותו מידע לתא שבו הריבוזומים ומולקולות הקרויות 

אחראיות על הפיכת מידע זה לחלבונים, שהם אבן הבניין העיקרית של היצור 

 החי.  

 

אמנם, בשנים האחרונות התגלה כי וירוסים שונים מקיימים תהליך גנטי 

, מעבירה את המידע האצור בה אל תוך mRNAו אותה מולקולת נוסף, ב

מטבעה הינה מולקולה זמנית ופחות  mRNA-. הDNA-ה"זיכרון" הגנטי, ה

, שנתונה יותר לשינויים ומוטציות. המשמעות של הדבר היא DNA-יציבה מה

שתיאורטית, תתכן היווצרות של יצורים חיים בעלי תכונות שונות ומגוונות, 

וציה מואצת", שנובעת מן השינויים המשמעותיים בדנ"א בתדירות מן "אבול

 גבוהה, רעיון שאמנם נשמע מהפכני אך יש לשקול אותו ברצינות.

 

. אותו זיכרון מתבטא זיכרון בחיידקיםנושא אחר שחקרנו בעבודתנו הוא 

ביכולת של חיידקים ושמרים להסתגל לתנאי סביבה חדשים, ולעובדה 

הבאים של אותם בעלי חיים הסתגלו לאותם תנאים טוב המפתיעה כי הדורות 

יותר, עד שבסופו של דבר התכונה נעלמת אם לא מתבצע בה שימוש. אותה 

 RNAהסתגלות נעשית על ידי ייצור אקטיבי של חלבונים ומולוקולות 

שמסייעים בהתמודדות עם העקה של סביבת החיים החדשה. מאחר ואותם 

יים, גם בחלוקות הבאות של התא נשארים הן חומרים כימ RNAמולקולות 

שיירים מאותם חומרים העוזרים לצאצאים להתמודד עם העקה, גם במקרה 

 שהם נתקלים בה לראשונה. 
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 השערת המחקר/שאלת המחקר
השערה מעניינת שהעלינו בעבודה היא מה יקרה אם נשלב את שני התחומים, 

ח", ושימוש כלומר הזיכרון החיידקי שנכנה אותו "קצר טוו

 mRNAברטרוטראנסקריפטאז, האנזים האחראי על שעתוק של מולקולת 

האם נוכל ליצור כך יצורים בעלי זיכרון "לטווח ארוך"? כלומר,  – -DNAל

האם יתכן שנוכל להטביע את התכונה הזמנית הנוצרת בחיידקים על ידי 

ו כן, ? כמreverse transcription-השימוש באנזים וברעיון החדשני של ה

רצינו לבדוק את נושא הזיכרון בחיידקים יותר לעומק, ולנסות לחקור את 

 הנושא מכיוונים שונים.
 

 שיטות המחקר
כדי לחקור חיידקים, מתבקש לכאורה לבצע ניסויים במעבדה ביולוגית, עם 

חיידקים חיים ומבחנות. שיטת עבודה מסוג כזה דורשת מאמצים רבים, כוח 

אבים שונים. כלי יעיל שמאפשר לחקור שאלות אדם רב, זמן, כסף ומש

בביולוגיה הוא המחשב. המחשב, ככלי תכנות וביצוע רב עצמה, מסוגל לשמש 

אותנו ככלי מחקר לשלבים ראשוניים ומתקדמים יותר לחקר החיידקים, בין 

היתר כדי לבדוק את כדאיות הפרויקט, וכן כדי לגלות דברים חדשים שאולי 

עבדה ה"רטובה". השתמשנו בפרויקט, אפוא, בעיקר לא נשים לב אליהם במ

 במחשב ובחישובים מתמטיים ותכנותיים כאלה ואחרים.  
 

בפרויקט בנינו מודל ממוחשב מופשט שמדמה חיידקים וסביבת חיים מסוימת 

בתכונה מאוד ספציפית, קיום חיים. באותו מודל מערכי מספרים ממוחשבים 

תם קיימים. לאחר מספר "דורות" אנו נחשבים ליצורים חיים, רק מעצם היו

 בודקים מה מצב המערכים, אילו מהם שרדו ונשארו "בחיים" ואילו "מתו". 

, מודל ממוחשב אוטומטי, (game of life)השתמשנו במשחק החיים 

 חוקי התחלה מאוד פשוטים: שלו

 כל תא חי, עם פחות משני שכנים מת, כתוצאה מ"בדידות". .1

 שה שכנים מת כתוצאה מאכלוס יתר.כל תא חי עם יותר משלו .2

 כל תא חי עם שניים או שלושה שכנים שורד לדור הבא. .3

 חוזר לחיים.\כל תא מת עם בדיוק שלושה שכנים נולד .4



 4 

 (. 0או  1את התאים החיים מסמנים בעזרת מספרים במטריצה)

 לדוגמה, המטריצה

 

  

 

 

תי שורות של צורה א מייצגת שלושה תאים חיים הסמוכים אחד לשני, וכן ש

תאים מתים מעל ומתחת. בדור הבא המטריצה תשתנה לצורה ב. המקרה 

הספציפי של צורה א וצורה ב מכונה "צורה מחזורית", שכן היא תשתנה מדור 

ב וחזרה. בכל "דור" מיושמים החוקים, כך שהתאים -לדור מצורה א ל

. משתנים בהתאם לחוקים, ואז לפי המצב החדש המשחק עובר לדור הבא

 –השימוש במשחק החיים כמודל מוצלח בשל התכונה החשובה ביותר שלו 

המשחק אוטומטי. כלומר, המשחק מקבל תנאים התחלתיים, ומתפתח מעצמו 

ללא התערבות מצד המשתמש. לא ניתן לצפות את התקדמות המשחק לפי 

תנאיו ההתחלתיים, אלא יש לעקוב אחר הדורות השונים עד לקבלת סוף 

ע כאשר אין שינוי בין דור לדור, או כאשר מתקבל שינוי מחזורי. כלשהו, הנקב

הדבר מדמה את מה שקורה ביצורים חיים: ניתן לקחת כמות מסוימת של 

יצורים חיים בסביבת חיים מסוימת, אך אין לדעת מה תהיה התוצאה הסופית 

 של אותו הניסוי.

 

רות חיים", בשלב הראשון לקחנו את משחק החיים המקורי וחיפשנו בו "צו

פשוטות ככל שניתן, יציבות ב"תנאים רגילים". השלב הבא היה הוספת 

"עקה", כלומר תא חי בשכנות לאותה צורה המורכבת מאותם מספר תאים 

חיים, ולבדוק את ההסתגלות של אותה הצורה לתנאי העקה, על פי ציונים 

וקי שהוגדרו מראש על ידינו. בשלב הבא בדקנו את אותן צורות חיים בח

משחק חדשים, כלומר סביבות חיים שונות לגמרי. הבדיקה הראשונית היא 

לראות אם אותה צורה קיימת בכלל באותה סביבה. לאחר מכן, ניתנו לצורות 

המטרות בבדיקה זו היו החיים נקודות בדומה למה שנעשה בשלב הראשון. 

מציאת משחקי חיים חלופיים, ובדיקת הסתגלות של צורות חיים שונות 

 מאפיינת(. פעמית או תכונה-)הסתגלות חד
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 תוצאות המחקר
הממצאים היו בחלקם צפויים ועם זאת מעניינים. משחק החיים המקורי 

שונים אמנם קיבל את הדירוג הגבוה מבין המשחקים, כצפוי, אך היו משחקים 

שהראו עדיפות על פניו בסוגים מסוימים של צורות חיים. כמו כן, ישנן צורות 

חיים שהראו עמידות כללית גבוהה יותר לתנאי עקה מסוימים מאשר צורות 

 חיים אחרות.

 

במודל תכונת הזיכרון אמנם אינה מבוטאת כתכונה תורשתית, אך ניתן 

המקוריות לצורות חיים דומות למצוא דמיון שכזה על ידי שינוי צורות החיים 

ולבדוק את עמידות צורות חיים אילו בתנאים השונים. הדבר אכן נעשה, וניתן 

לומר כי נמצא קשר בין עמידות צורות החיים המקוריות לצורות חיים 

 הדומות להן. 

 

 מסקנות
אם כן, גילינו )כצפוי( שמשחק החיים הוא המשחק בעל הציון הגבוה ביותר. 

ההקבלה הפשטנית בין צורות החיים לחיידקים, ובין מערכי אם נעשה את 

החוקים השונים שמרכיבים משחקים לסביבות חיים, נוכל להגיע למסקנות 

 הבאות:

  .יש עדיפות בין הצורות השונות בנושא העמידות בפני עקות 

  משחקים שונים נוטים לטובת קבוצות שונות של צורות חיים, כך שיתכן

 ם" מסוימת לעמידות של יצורים שונים.קשר בין "סביבת חיי

  .צורות חיים דומות נוטות להראות הסתגלות דומה לאותה סביבת חיים

 ידי שינויים קלים באותה צורה ניתן להביא להסתגלות משופרת. -על

דבר  נוסף שרצינו לבדוק היה  מציאת צורות חיים יציבות לכל משחק בנפרד 

ירוג להוגן יותר, ופחות מוטה לטובת ודירוג מחודש, דבר שהיה הופך את הד

משחק החיים המקורי. כמו כן, מפאת חוסר זמן ומטעמים טכניים, לא הגענו 

  במודל.  R.T-לשילוב של ה

 

 

 

 



 6 

 התייחסות מזוויות מבט שונות
במהלך התכנית עסקנו בנושא של דילמות מוסריות, ערכים יהודיים 

פתיעה מאוד( בין תחום וחברתיים. מצאנו הקבלה מעניינת )ויש לציין מ

המחקר שלנו לבין מספר תחומים שונים, ביניהם התפתחות ההלכה היהודית, 

 RT-יישום רעיון הידי -להחוק והמשפט וכן השפה. ההשערה שלנו היא, שע

, mRNA-צורכי החיידק. ה פי-לשלהם ע DNA-חיידקים יוכלו לשנות את ה

, יכול לשנות את DNA-ב שנוצר כתוצאה מצורך זמני בלבד ע"פ המידע האצור

במידה ואותו שינוי הוא מוצלח ויעיל, מבחינת החיידק  DNA-מבנה ה

והסביבה. הדבר דומה למתרחש במערכת המשפטית: בית המשפט כפוף 

)לכאורה( לחוקים שתיקנה הרשות המחוקקת, ואמור לפעול לפיהם. אך 

מהחוק  לעתים קורה כי השופטים במשפט כלשהו פועלים בניגוד או בשינוי

המקורי, כי לדעתם הדין דורש זאת, השינוי חיוני כדי לשמור על מערכת 

משפט צודקת. יתכן מאוד שהתיקון הזה לחוק באותו משפט ספציפי יגרום 

לשינוי בספר החוקים, וכך המערכת המשפטית תעגן שינוי מקרי במערכת 

שפה, החוק שהיא כביכול כפופה לה. דוגמאות נוספות ניתן למצוא כאמור ב

שבה הסלנג וביטויים עממיים תופסים מעמד של מילים תקניות ובלתי נפרדות 

ודינים שתיקנו פה -למהשפה העברית, או בהלכה היהודית, שבה התורה שבע

חכמים ורבנים שלעתים סותרים או מנוגדים לכתוב בתורה הכתובה, מ"מעמד 

שהצורך  להלכות בדת היהודית. בכל הדוגמאות מראות הופכיםהר סיני", 

 מוליד את השינוי במקור, שלכאורה אמור להיות קבוע ובלתי מעורער. 

 

 מחשבות לעתיד

המחקר, בסופו של דבר, הוא צעד ראשוני בכל הקשור לזיכרון בחיידקים וכל 

נושא הגנטיקה בצורות חיים פשוטות. המודל עוד טעון שיפור, ויש להכניס בו 

המצב שהוא אמור לדמות. אמנם  הרבה שינויים כדי שיוכל לדמות יותר את

המודל הוא פשוט מאוד ולא מאפיין בהרבה מובנים, אך ניתן לשפר אותו 

ולבנות על פיו מודלים משופרים שיקרבו אותנו יותר אל המצב ה"אמתי". 

במידה והשיפור יביא לתוצאות משמעותיות, הדבר ייתן תמריץ לחקירה פיזית 

 .והתופעות הנזכרות בעבודה של חיידקים
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בפרויקט לקחנו את משחק החיים המקורי, ושינינו מעט את החוקים 

לקבלת מספר "סביבות חיים" שונות, כדי לבדוק את ההשפעה של כל 

אחד מהמשחקים על צורות החיים שלנו. אותן צורות חיים פשוטות 

 חלקים, והם: 3-מחולקות ל

 
 (:Still livesדוממים)

 

  
 

 (:Oscillatorsמחזוריים )
 

  
 

 :(Spaceships)חלליות 
 

  
 

בדקנו בין היתר את ההעדפה של כל משחק חיים לצורות חיים שונות 

ולסוגי צורות חיים שונים. מובן שהבדיקה הזו מוטה לטובת המשחק 

 משחק המקורי. בהמקורי, מאחר ואלו הצורות היציבות 

עם זאת, התוצאות היו די מפתיעות, ויש משחקים להם העדפה ברורה 

לצורה מסוימת או סוג מסוים, אע"פ שזו צורת חיים בסיסית שמקורה 

 במשחק המקורי.
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