
אחרותבעינייםהנגיף

אי?,נדב
נדב

קורססוףאחירת
באזורלהישאררוצהאינוואישהציבורימהזעםחוששיםבמגפה:כמובממשלה

הצצהשמספקהדרךפורץהישראליהחוקרהמדע:שלהזהבתורהאסוןמוכה

הגדוליםהדמוקרטיםאוקראינה:בגבולמלחמהסףעלהקורונהשאחרילעולם

נמלציםנאומיםולאביצועויכולתסדורותתוכניותצריכיםאירופהמזרחשל

חבריםשני?יפחות

אמרובקואליציה

בשיחותהשבוע

מהשאיןסגורות

האצבעותאת?יספור

יו"ראםשלהם,

הנוכחיהליכוד

ממהיותרמתפער.

הצהרותהייתהשזו

פוליעית,כוונות
שלחיווייטאלה

רעודםמרירות

ומתקדשיםההולכים

בקואליציה

פועין,שלמבחינתו

רוסיםומבחינת

סלעהיאקייברבים,

זהרוסיה.שלקיומה

תרבותי;ענייןרקלא

מסמלתאוקראינה

אזורריסוקאת

הרוסי,ההשפעה

האסרקסיביותאת

מולאלהמערבשל

שהואהכישלון

המודרניתרוסיה

בכירחברהשבועאמרלמבזק","ממבזקוהצרההשרה

עםיקרהמהלשמוע"מחכיםלשלומו,נשאלכאשרבקואליציה

שלבסופוצור".בןשלבביתפעםמנדלבליט,אצלדיוןפעםהעסקה.

לחתימהוהסיכויהתקדם,שהשבועככלאותו.הרגיעוהחדשותעניין,
השרים.שלוהדופקהדםלחץצנחכךהתפוגג,טיעוןעסקתעלמהירה

והסכמהעסקהעלחתימהעםמיידיתנופלתהייתהלאהממשלהלא,

גדול,ליכודשלהגדולההחרבאךמהפוליטיקה.לפרושנתניהושל
לשעבר,הממשלהראששלומהמעמסהמהקלוןמשוחררשלטון,תאב
ה־16.קואליצייתמעלמתהפכתהייתה

סגו־בשיחותהשבועאמרוהזובקואליציהכנסתחברישנילפחות

רות

$TS1$סגורות$TS1$

$DN2$סגורות$DN2$הנוכחיהליכודיו"ראםשלהם,האצבעותאתלספורמהשאין

חיווייםאלהפוליטית,כוונותהצהרותהייתהשזוממהיותרמתפטר.

ניכרההבדלבקואליציה.ומתקדשיםההולכיםרעודםמרירותשל

שלפשוטיםחייליםהחפ"שים,הםהאחרוניםכנסת.וחברישריםבין

הכיבודיםבממשלה,לחבריהםבניגודמהצבעות;מרוטהקואליציה

אדםשלכלחזהוורהולאנדימוגבלת.הביצועיתההשפעהויכולת

שניותב־51מדוברהנוכחיתובקואליציהתהילה,שלדקות15יהיו

מהקצוותנמרטתהקואליציהכךחבר.לכלקואליציונימשברשל
אור־נירח"כזההיהשעברבשבועובשמאל.בימיןשלה,הפוליטיים

בך

$TS1$אורבך$TS1$

$DN2$אורבך$DN2$.זוהייתהוהשבועמרע"ט,מגיעההצרהקרובותלעיתיםמימינה

יבואשלההתהילהשרגעשהחליטהממרצ,רינאווי־זועביג׳ידאח"כ

קק"לנטיעותעלבמחאההגיוסחוקאתשתפילחד־פעמיתמהצבעה
בדרום.הבדואיםבשטחי

מרציו"ראתובמיוחדלסיעה,חבריהאתוהרתיחהביךהזההאירוע

הורו־לכנסת.ברשימהבמיקומההגדוליםמהתומכיםהורוביץ,ניצן

הפלתעללפידוליאירבנטהממשלהלראשהסבריםלתתנאלץביץ

הסוררתהכנסתחברתעם"קשה"שהוגדרהשיההוליזוםמרכזי,חוק

שוב.זאתתעשהשלאלוודאכדי

שקו־למהאנפיןבזעירהדגמההיוהשבועהבריאותשרשלצרותיו
רה

$TS1$שקורה$TS1$
$DN2$שקורה$DN2$האינטר־אתפתחהואמכןלאחריומייםכיבכלל,בקואליציה

נט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$לממשלה,מחברתואחרתלאשלראשיתבכותרתמאמרוגילה
נגדאיתי""להילהםלציבורשקוראשאשא־ביטון,יפעתהחינוךשרת

עודההורים".ולמעןלמענםהיאשלנוהמלחמה"כיילדים,בידורי
התקיימו"וואלה",באתרהחינוךשרתשלהתהילהשניות15לפני
הבי־ביטולעלקדחתנייםדיוניםהורוביץ,ביוזמתהבריאות,במשרד

דודים

$TS1$הבידודים$TS1$

$DN2$הבידודים$DN2$.הם)והוריהם(התלמידיםמהמשוםמתבקש;ענייןזהלילדים

לגמרי,פתוחהבמדינהחריפותמהגבלותלסבולשמתבקשיםהיחידים
שחברתוהבריאותלשרהתבררהנהאךגובר.אשפוזיםמספרעם

הייתהמשלמשרדו,שלהמדיניותנגדמאמריםכותבתלממשלה

החינוך",במערכתבבלגןאעסוקאני"אוליבאופוזיציה.בכירהחברה
מאמר?"איזהאכתוב"אוליבאירוניה,אנשיואתשאלהוא

למצואנאבקתהממשלההתקציב,אחריבאמת:שקורהמההנה

וב־סוחפים,המאורעותבינתיים,אותה.שיגדיראירועכובד,כיוון,

ראשם

$TS1$ובראשם$TS1$

$DN2$ובראשם$DN2$.איןכה,עדנשלטיםנראיםהקשיםהחוליםמספריהאומיקרון

החדשההתרופהוחלוקתשהבוסטריםוייתכןיותרקלהשהמחלהספק

בצי־ובעצםבממשלה,התחושהאשפוזים.להפחתתסייעופייזרשל

בור

$TS1$בציבור$TS1$

$DN2$בציבור$DN2$,אתתשחזרלאהקודמיםהגליםשלהחירוםשתחושתהיאבכלל

המקומית,השיחהעלהשתלטההקורונה,סוףקורס,סוףאווירתעצמה.
לבדיקותאחראיתהיאהאופטימיות:בפניכמכשולנתפסתוהממשלה
לחלוקההשריםעברו"צונאמי",עלמאזהרותולבירורים.המעיקות
כלנמלטיםהציבורי,מהזעםחוששיםהקלות,שלויומיומיתמפוחדת

בעדהשניהילדים,עללחשובקוראאחדמההגבלות.בםנפשםעוד

בעיתון;אופוזיציונייםמאמריםכותבתהשלישיתהירוק,התוביטול

נקודתאבלקורונה,שלהאסוןמוכהבאזורלהישאררוצהלאאחדאף
עלמבוססזהכלכמובן,נמצאה.לאהממשלהלמדיניותחדשהכובד
תתפוגג.התחלואהרגעשעודההנחה

חוקרהואזנגיליאורפר־פ׳!הזריקההסריקה
כחוקרדופן.יוצאבתוארמחזיקבניו־יורק,שניםכברשהיישראלי

שהזריקהראשוןהאדםהואבהרווארד,שלוהדוקטורטובמסגרתצעיר

שהובילהטכניקהאותהמותאם,mRNAשלמולקולותחייםלבעל
דרךפורץמאמרממחבריהיההוא20בשנתומודרנה.פייזרלחיסוני
הכותביםלב(.התקףבעקבות)נניחללבנזקלתקןאפשרכיצדשהמחיש

היוםלוישמודרנה.ממייסדילהיותשהפכושלו,המנחיםהיוהאחרים

ממנוטובשמביניםבעולםאנשיםהרבהואיןבניו"יורק,משלומעבדה

יותררחבמבטלתתויכוליםשלה,הפוטנציאלואתהזוהטכנולוגיהאת

מכיריםשאנחנומשפחה"כלשאחריה.העולםעלואוליהמגפהעל

שלאומיקרוןוכמובןאנחנו."כוללזנגי,אומרבאומיקרון",נדבקהפה
שעבר,המוטציותבגללבריאותלהתרבותאוהבלאהואיתרונותיש
אתעברנומחוסנים.לאנשיםבפרטמסוכן,פחותהרבהגםהואובכלל

בבית".נטפליקסהרבהעםזה

המ־"הדברהאחרונות.בשנתייםאותוהפתיעמהאותושאלתי

עניין

$TS1$המעניין$TS1$

$DN2$המעניין$DN2$שיהיו"ידענומשיב.הואצפוי",היההכלכמהעדהואביותר

וזהבקיץ,ייעלםלאשזהידענונגיף.אותויישארלאשזהמוטציות.

ממחישהאומיקרוןזמן.שלענייןזהאבולוציהשנים.עדחודשיםייקח

הערה




גרפיטי

;זאחסטאן

חי־שיהיהלאוזהנרחבת,חשיפהפהשתהיהלנו

סון

$TS1$חיסון$TS1$

$DN2$חיסון$DN2$אלאלגמריעמידיםיהיואנשיםשבגללועדר

החשיפהלאורהנגיף".אתתכירהחיסוןשמערכת

להיותיהפוךשזהלקוות"אפשרזנגי,אומרהזו,

שהווריאנטיםבהנחהרקאבלוירוס.שלסוגעוד

מת־לאשהאומיקרוןהזה,הענייןאתישמרוהבאים

פתח

$TS1$מתפתח$TS1$

$DN2$מתפתח$DN2$שיישארהזןיהיההואאםריאות.בתאיהיטב

מבטאתהזוהתקווהחורף".מחלתתהיהזוהשולט,

אבו־ביולוגיםביןהיום,במחקרבסיסיתמחלוקת

לוציוניים

$TS1$אבולוציוניים$TS1$

$DN2$אבולוציוניים$DN2$,אימונולו־זנגי.פרופ׳כמוואימונולוגים

גים

$TS1$אימונולוגים$TS1$

$DN2$אימונולוגים$DN2$במספרמביטיםהביולוגיםלאופטימיות;נוטים

בקורו־נרחבתמהדבקהכתוצאההאדירהמוטציות
נה

$TS1$בקורונה$TS1$
$DN2$בקורונה$DN2$מזניםחששותומביעיםהאנושית,באוכלוסייה

התרחישאתשישבשויותר,אלימיםאוליחדשים,

הזה.החיובי

שמאפש־חדשהטכנולוגיהעלהיוםעובדהוא

רת

$TS1$שמאפשרת$TS1$

$DN2$שמאפשרת$DN2$^RNAספציפי,ולתאספציפי,לאיבר"ללכת
שיהיהאומרתזאתשם.רקלחלבוןמתורגםולהיות

לדוג־לוואי.תופעותכלללאתרופותליצוראפשר

מה

$TS1$לדוגמה$TS1$

$DN2$לדוגמה$DN2$לייצרלגוףולאפשרלווריד,התרופהאתלהזריק

רקאבלסרטניגידולשיתקפוחלבוניםאותאים

בעצם".העתידוזהלכימותרפיה.בניגודאותו,
הבדיוניהמדעמסדרתמק׳קויד"ראתזוכראתה

לוהיהדברים.שנילו"היוזנגי.שואלסטארטרק,

לנו:ישכברסריקהזריקה.לווהייתהנייד,סורק

MRI,זריקההואהשניוהדברלב.אקוסי־טי,פט
פלאיתזריקהנותןהיהמק׳קויבעיה:כלשפותרת

רעיון.אותוזההכליה.אומתרפא,היהוהלבכזו,

טכנולוגיותשכבותבכמהrnatiאתשתוליךהוורידדרךזריקה

תרופה".זופהחיסון,לאזהמסוים.בתארקלפעולאותו׳ש׳מלמדות

עלהלב,שרירלריפויכזו,בתרופהניסוייםאלהבימיםמבצעהוא
הידועיםהמשקיעיםאחדאדם.בנייהיההבאהשלבבאלבמה;חזירים,

פרופ׳שלהמעבדהפטרוןהואאמריקאי,מיליארדרהביוטק,בתחום

חדשותהייתההקורונהדולר.מיליון12כהעדהשקיעהואזנגי.

הפוליטיקההנפש,בריאותלבריאות,לעולם;כמעט,כיווןמכלרעות,
אותהימצאחיוביתזוויתשנתייםאחרישמחפשמיאךוהכלכלה.

ובכלל,מדרגה,מקפיצתכעתשנהניםדרךפורציהמחקרבתחומי
תקווה.שלהמרכזיהספקונותרשהיהלמדעמחודשתבהערכה

כלכמופוטין,ולדימירבעצם,7ן1יב"717ה7ן1"ב

ולדימיר.סנטאוהגדול,ולדימירשלשמועלקרויהוולדימירים,

גדולהממלכהלבססהגדולהנסיךהצליחלספירהה־01המאהבסוף

שטחיםעלהשתרעהוזוקייב,נסיכותאוקייב"של"רוםשכונתה

המדינותבואכהאוקראינה,בלארום,מרוסיה,כחלקהיוםשנחשבים

ממזרחיריבים,שבטיםולנצחלסלקהצליחולדימירהבלטיות.

להיותהפךובעצםאורתודוקסיתלנצרותדתואתהמירוממערב,

הרוסי.העםשלמולידו

היאקייברבים,רוסיםומבחינתהנוכחי,ולדימירשלמבחינתו

ובליהזה,הסנטימנטליהרקעאתלהביןבלירוסיה.שלקיומהסלע

ברית־המו־בנפילתשרואהפוטיןשלהכלליתהגישהאתלתפוס

עצות

$TS1$בריתהמועצות$TS1$

$DN2$בריתהמועצות$DN2$הרוסיםמדועלהביןקשהבדורנו,הגדולההקטסטרופהאת

מעשיתומאיימיםאוקראינהגבולותעלענקייםצבאכוחותמרכזים

אוקראינהתרבותי;ענייןרקלאזהממנה.נרחביםחלקיםבכיבוש
המ־שלהאטרקטיביותאתהרוסי,ההשפעהאזורריסוקאתמסמלת

ערב

$TS1$המערב$TS1$

$DN2$המערב$DN2$שימשהאוקראינההמודרנית.רוסיהשהואהכישלוןמולאל

המזרחאלכפתחוכמובןצבאית,תעשייהשלכבסיסתבואה,כאסם

מוסק־כיבושתחתכברשנמצאקרים,האיחציועדמאורסההקרוב,
באי.

$TS1$.מוסקבאי$TS1$
$DN2$.מוסקבאי$DN2$וגםהרוסים,שלהכוחותריכוזיעםמפהמופיעהאלהבעמודים

אפשרית.פלישהתוכנית

פקודהממתןימיםמרחקנמצאשפוטיןמשוכנעיםהאמריקאים
רביעיביוםאמרבלינקןהאמריקאיהחוץשרלפעול.לכוחותיו

קצרהבהתראהלהתרחשיכולהאוקראינהעלרוסיתש"התקפה
דופןיוצאילחציםמפעיליםבכללוהמערבהאמריקאיםביותר".

גמורומבירורתקדיםחסרותמסנקציותומזהיריםהקרמליןעל

לאהעולםבו:שאיןמהואתהאיום,אתשומעיםברוסיתרוסיה.של

ואוליאוקראינה,מזרחכלאתתספחזואםרוסיהנגדצבאיתיפעל

החוץושרבלינקןלהיפגשאמוריםהיוםממש.המדינהאתתכבוש
עלאחרונה.הזדמנותמכרעת,לפגישהבז׳נבהלברובסרגייהרוסי
נאט"ושלנטרולהיאשמהותןרוסיותדרישותשלשורההפרק

ומהגושמברית־המועצותחלקשהיוהמדינותבכלבכללוהמערב

שלסילוקשכוללתהזו,הרשימהפורסמהשעברבחודשהמזרחי.

החלהצבאיתלבריתשהצטרפהמדינהמכלנאט"וחייליושלנשק

מה־וחלקיםהבלטיותהמדינותפולין,אתכוללוזהמ־7991

בלקן.
$TS1$.מהבלקן$TS1$

$DN2$.מהבלקן$DN2$לנאט"ומשותפיםתרגיליםעלוטוזכותדורשהקרמלין
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