
בראשית פרק יא

ֶרץ-לכ  ַוְיִהי א א  תש  , ה  ה ֶאח  ,  פ 

ִרים ִדים, ּוְדב  .ֲאח 

'חיים רבינוביץ
'ש ר ה סמית"המכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות ע

'ש ר ה סמית"מזון וסביבה ע, הפקולטה לחקלאות

האוניברסיטה העברית בירושלים

קריית רחובות

או

היא השפה שלך ושליG-שפת ה

או
האם כל היצורים שונים  

אבל יש יצורים שונים יותר







ידע/מודיעין





http://wikieducator.org/File:ILWordCloud.PNG






רעיל
הורס תאי מוח באלפיהם

מנקב את המעיים
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The Small Crater

'מ X400מ”קX 6מ”ק8













אני אוהבת את 
בעלי חיים

I love pet  
animals

אני אוהבת 
ָעֵלי ַחי ִּים ְּ ב 



עיתונים: למשל



3B



•On average, 36 million people die each year as a 
direct or indirect result of poor nutrition, which is 
more than 1 death each second. בשעה 4,000

•On average, one child under five dies every 5 
seconds as a direct or indirect result of poor 
nutrition. This is 6 million children per year, more 
than half of all child deaths בשעה 700





ה מאד את תלמידי בית הספר לחרשים מקהלת הספרים ִשְמח 

ליקוי מלא של הלבנה ישודר חי ברדיו



ג נפלה על ראשו"ק350פועל סובל מכאבים ברגל אחרי שמשקולת של 

נדיר שקורבנות רצח מדברים עם המשטרה

הסטטיסטיקה מעידה שמספר  

עשרה שנכנסות  -בנות טיפש

.25פוחת אחרי גיל , להריון

סוכנים פדראליים פשטו על 

חנות לממכר אקדחים ומצאו  

שם נשק





















Global Increase in GM Crops
Total: 182.9 M ha
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We are made of proteins. 50% of the dry 
weight of a cell is protein. Proteins do all 

of the heavy lifting in your body: 
digestion, circulation, immunity, 

communication between cells, motion-all 
are made possible by one or more of the 

estimated 100,000 different proteins that 
our body makes.

חלבונים  100,000-בגופנו מיוצרים כ

.  מהמשקל היבש של הגוף50%-המהווים כ

חלבונים אלה הם הפועלים המפעילים את  

וכלה  , בנשימה  ובחיסון, החל בעיכול, גופנו

.בתקשורת בין תאית ובתנועה

תא
גרעין

כרומוזום

גן

חלבון

6 



ִדים ִרים ֲאח  ת ּוְדב  ה ֶאח  פ  ֶרץ ש  א  ל ה  ֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. .... ַוְיִהי כ  : ַוי

ה ה ִלְשֵרפ  ה ִנְלְבנ ה ְלֵבִנים ְוִנְשְרפ  ב  ר  , ה  ֶבן ְוַהֵחמ  ֶהם ַהְלֵבנ ה ְלא  ַוְתִהי ל 

ֶמר ֶהם ַלחֹּ י ה ל  ֹּאְמרּו. ה  ַמִים  : ַוי ל ְורֹּאׁשֹו ַבש  נּו ִעיר ּוִמְגד  ה ִנְבֶנה ל  ב  ה 

ֶרץ א  ל ה  נּו ֵׁשם ֶפן נ פּוץ ַעל ְפֵני כ  ֹּאֶמר ה. ... ְוַנֲעֶשה ל  ד  : 'ַוי ֵהן ַעם ֶאח 

ם ַלֲעשֹות ם ְוֶזה ַהִחל  ה ַאַחת ְלֻכל  פ  ל ֲאֶׁשר  , ְוש  ֵצר ֵמֶהם כֹּ ֹּא ִיב  ה ל ְוַעת 

ֹּא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש  . י ְזמּו ַלֲעשֹות ם ֲאֶׁשר ל ת  ם ְשפ  ה ׁש  ה ְונ ְבל  ה ֵנְרד  ב  ה 

ט-א א"בראשית י. שַפת ֵרֵעהּו
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A hard work day

A hard boiled eggביצה קשה

A difficult boiled egg





Hebrew Genetics (DNA)

Time Ancient 3050 yrs; Current 2500 yrs 3.5 B years

Hebrew Genetics (DNA)

Time Ancient 3050 yrs; Current 2500 yrs 3.5 B years

Number of letters 22 (27) 4

Comparative language information

המילה עברית בכתב עברי ובכתב העברי הקדום

For DNA - ADENINE, CYTOSINE, GUANINE, THYMINE  (A, C, G, T)



Hebrew Genetics (DNA)

Time Ancient 3050 yrs; Current 2500 yrs 3.5 B years

Number of letters 22 (27) 4

Word’s Length



המילים הארוכות בשפה העברית

???: מילה בת אות אחת

עברית

12ולכשתשתוקקנה                        

15ולכשתרנגולותיהן                       

19

.....גב, בג, גא, בא, אב: מילים בנות שתי אותיות

ולכשבהיתחייבויותיהם



ַדְלִתי פה: דלת יפה אודלתיפה

...אחי רק: י רֹּק או/י ַרק*אחאחירק

פת חי פה: אוהפֶ ִפְתִחי : פתח יפה אופתחיפה

nurseאח ; fire place= אח ; brother= אח *

Hebrew Genetics (DNA)

Time Ancient 3050 yrs; Current 2500 yrs 3.5 B years

Number of letters 22 (27) 4   

Word’s Length 2  - 19 3 [= codon]

סגור רווחים



Scriptio continua (Latin for "continuous script“) is a style of writing without spaces or without 
marks between the words or sentences.

Vergilius Augusteus



מתוכביטחונבצורישראלהננוחותמימבחתימתידינולעדותעל

הכרזהזובמושבמועצתהמדינההזמניתעלאדמתהמולדתבעי
רתלאביבהיומהזהערבשבתהאיירתשח

בחתימת ידינו  חותמימבצור ישראל הננו ביטחונמתוכ

לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על 

הזה ערב שבת ה אייר  היומאדמת המולדת בעיר תל אביב 
תשח





Comparative information

מילים8,000-כ–בשפה המקראית *

Hebrew Genetics (DNA)

Time שנה2,500: עכשווית; שנה3,050: עתיקה 3.5 Bשנה

Number of letters 22 (27) נוקלאוטידים4

Word’s Length 2  - 19 [קודון]=3

Total number of letters 30,000 -- 120,000 מילים64



המאור  = חרס = חמה = שמש 
המאור הקטן= לבנה = ירח הגדול
=  חרי אף = חימה= חרון = כעס 

כלי  = מטוס = אוירוןרוגז    
דלפון=אביון=מך=רש=דל=עניטיס

נרדפות לציין  תשע מילים השפה העברית מכילה לפחות 
:שמחה

יל   ה, הג ִּ יצ  יזה, הֶחְדו  , ד ִּ יצה, ַעל ִּ ה, ַעל ִּ ֳהל  נ   ,צ  ה, הרִּ ְמח  ,  ש ִּ
ו   ש  ןש  







המבנה השלישי מהקצה מכיל מוצג מענין  

?האם המידע מלא

?האם המידע מדויק



4-פנקייק קל מ

מתכון  • מצרכים 

!מנצח

Lביצים 2
ל חלב"מ240

גרם קמח280

שקיות סוכר וניל2

4-פנקייק קל מ

מתכון  • מצרכים 

!מנצח

L0ביצים 

0ל חלב "מ24

2גרם קמח 28

שקיות סוכר וניל



64= מילים 43המילון של השפה הגנטית מכיל 



5’ 3’



Total number of described species   1,594,332  + ~10,000,000 waiting to be discovered and named



Streptococcus



Gellyfish Aequorea victoria





סיכום הבלשנות

(G-שפת ה)שפה (עברית)שפה 

מנוקלאוטידיםמורכבים קודוניםמורכבות מאותיותמיליםהמרכזיתהדוגמה

23--19אורך המילה

חיבור בעל  , מילים יוצר משפטרצף של

משמעות

עשויים ,*יוצרים גניםקודוניםרצף של 

מקדדים לחלבונים, א"דנ

מליון  5( שפת אם)מליון 7ידי  -מדוברת על

(שפה שנייה)

כל היצורים בעולם

הגן הינו יחידת תורשה של יצורים חיים*







ארבעה פירושים למושג מין



יחסי מין

בין שני המינים של אותו מין

הניבו מין של שונות  



הרחבת השונות הגנטית
מטרה



Banana before and after domestication

17th century museum painting

















Milk production per cow in the United States over the past 100 yr.
Year



הפריה זרהמוטגנזה הפריה עצמית



Mutagenesis Changes the DNA Sequence



ATTCGA

ATTGGA

Susceptible
Normal
Gene

Resistant
Mutant
Gene

Mutagenesis
Treatment

Mutagenesis Changes the DNA Sequence

Isoleucine —Arginine

Isoleucine —Glycine

כריזנטמה



העמדת צאצאים פוריים  

רק  (כמעט אך ו)אפשרית 

בתוך המין



Hybridization: 

Crosses between populations, breeds or cultivars within a single species.



Beefalo (cattalo) a fertile hybrid offspring of domestic cattle (Bos taurus), usually a 
male in managed breeding programs, and the American bison (Bison bison), usually a 
female in managed breeding programs. The breed was created to combine the 
characteristics of both animals for beef production.





The Basics of 
Genetic Engineering Technology





'ייצור א

ייצור המטרה

ייצור המטרה  

המהונדס



Genetic material altered 
by biotechnology

Ovule



DNA

Transfection





 In 2012 the World Health Organization reported that 
about 250 million preschool children are affected by 
vitamin A deficiency, and that providing those children 
with vitamin A could prevent about a third of all under-
five deaths, which amounts to up to 2.7 million children 
that could be saved from dying unnecessarily.
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European Corn Borer (Ostrinia nubilalis)
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Bt transgenic 

potatoes vs control

Colorado potato beetle 
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Sick orchard

Genetically modified 

orchard















Fiona Harvey Environment correspondent         Thu 28 Nov 2019

https://www.theguardian.com/profile/fiona-harvey


Methane emissions from cattle are 
11% higher than estimated
Bigger livestock in larger numbers in more regions has led to methane 
in the air climbing faster than predicted due to ‘out-of-date data’

Agence France-Presse Fri 29 Sep 2017



Cows genetically modified to produce healthier milk
Scientists have created cows that have been genetically modified to produce milk which is healthier for humans.

Last year MRSA was found in cows' milk, leading to warnings that antibiotics used to treat them could be creating superbugs









DNA is simply too large to permeate cell membranes.

DNA





University of California – Davis September 26, 2014



... (בשר, מוצרי חלב, ביצים)אין היום חקלאות של יונקים ועופות  מהונדסים שתוצרתם 

מטרות להשבחת בקר באמצעות הנדסה גנטית
כגון, עמידות לגורמי מחלה(MRSA) :Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

 (לצמצום הפגיעה של האלרגן בצרכנים רגישים)בחלב או פירוקו הלקטוזהפחתת שיעור

 כגון)העשרת החלב בחומצות שומן המצויות בדגים    :(Omega-3 fatty acids

העשרת החלב במרכיבים שיעשוהו דומים לחלב אם

השבחת איכות הבשר
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Say No to Food Security

Say No to Food Functionality (nutrition) 
Say No to Environment

Say No to Sustainable Agriculture
Say No to Reduced Allergenicity in Foods






