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זיהתנסותמעונייןלא

דקלד"רבעצמו.

הרוקחבינתייםהנבנים.אתייבאנושממנה
שלמהפטרייההסטטוס,אתשינההראשי
הנבניםאבלמאוד,מסוכןלסםעדייןנחשבת

זהאבליותר.מאודמסוכןלסםנחשביםלא

שעברנו".התהליךכלאחריכברקרה

קורה?ומהמתקבלתהשיחהאזאוקיי,
סגרוובשבעהצהרייםאחרבחמשהיה"זה

נוהגאניבנתב"ג.הדוארשלהמתחםאת

שה-מפהדמהירות,באיזולהגידרוצהלא

ויתייבשו,שבועבסוףשםיישארותרביות

כמוהיהוזההאחרונהבשנייהלשםהגעתי

ואנישילוחחברותשלענקייםביתניםסרט.

באחדהתרביותעםלמעטפהלהגיעצריך

אתמוצאשאניעדביניהםרץאניהמשרדים.

אקספ־עלישלהחבילותשכלאיפההביתן,
רס

$TS1$אקספרס$TS1$
$DN2$אקספרס$DN2$.עםמלגזןאיזהאליימגיעבסוףואיביי

כלזהפדקס.שלבשילוחשהגיעההמעטפה,

מבחנותעשרעםפצפציםמעטפתהסיפור,

שלאחרזןישמבחנהבכלהתרביות,שבתוכן

וככהלגולןהביתהזהעםחזרתיפסילוסיבין.

שנתיים".שלתהליךהסתכם

XXX

תהליךסיכמההזאתהפצפציםמעטפת
מורכבתהליךוהתחילההכנות,שלארוך

מהעיןהרחקאלהבימיםשמתרחשומסקרן

הגו־ברמתמאובטחתבמעבדההציבורית,

לן.
$TS1$.הגולן$TS1$

$DN2$.הגולן$DN2$:לצ־הזיהבפטריותלהשתמשהמטרה
רכים

$TS1$לצרכים$TS1$
$DN2$לצרכים$DN2$,אלצהיימר.ריפויבראשםרפואיים

מקצריןשמדעניםכדילקרותצריךמה
השראהכמקורנידחמשבטשמאניםיסמנו

פסיכדלייםסמיםעםועודחולים,לריפוי
דקלירוןד"רמאוד?למסוכניםשנחשבים
מקורקעיםחוקריםשנילוינסון,דליהוד"ר
לאוגםבטריפהיולאלומר,ישוסאחים
שניםשלושלפניכשהחליטוטריפבאגו

לע־צריכהשלהםהניסוייםשולחןשעל
לות

$TS1$לעלות$TS1$
$DN2$לעלות$DN2$לצדקפיצהנתנורקהםהזיה.פטריית

הטלוויקה,לשבטהציוויליזציה.שלהרחוק
מקסיקו.סאמפואלה,לאגםקרובשיושב

פטריות(,)חוקרתמיקולוגיתלוינסון,
ביקרהובדרךבמדינהחוקריםלכנסטסה
שידועיםאליליםעובדימקסיקניםבשבט

ימיםשמונה"טיילתיפטריות.בגידולי

אוקסא־ועדממקסיקו"סיטיהשבטים,בין

קה,

$TS1$,אוקסאקה$TS1$

$DN2$,אוקסאקה$DN2$בטל־שםהקסם.פטריותבירתשזאת

וויקה

$TS1$בטלוויקה$TS1$

$DN2$בטלוויקה$DN2$שמוהםמשלהם,בשפהמדבריםהם

כמויבשות,פטריותשלשרשראותעלינו

והדליקופרחים,שרשראותשמיםשבהוואי
מחולקכולוהשבטמסביב.ורקדוקטורת
ואי־אפשרבושגדלותהפטריותסוגלפי

שאל־איתם,כשישבנומקום.בכללעבור
תי

$TS1$שאלתי$TS1$
$DN2$שאלתי$DN2$שלהם,בשבטשהתארהנוהילידיםאת
הםאםבפטריות,משתמשיםהםמהבשביל

אתאמרוהםופתאוםלחולים,אותןנותנים

לטווחזיכרוןואיבוד׳אלצהיימר׳המילים

אלףשלשבטמתוךאנשיםל־05רקקצר.
הםורקהאלהלסמיםהגישהאתישאיש

אהדלאףהאמיתיים.המינוניםאתיודעים

מה־חוץהזהבסםשםלהתעסקאסוראחר

שמאנים.

$TS1$.מהשמאנים$TS1$

$DN2$.מהשמאנים$DN2$הזההערוץאתליפתחפתאוםזה

במרפאות/פטריותעללחשובשכדאי

זה?אתעושיםאיךהסבירוהם

הפט־עללדברבכללמתביישים"הם

ריות

$TS1$הפטריות$TS1$

$DN2$הפטריות$DN2$,מצטייריםשהםיודעיםהםכיהאלה

ככהמרפאיםהםבסוףאבלכפרימיטיביים,

ויותרהשיטה.זאתשלהם,השבטזקניאת

אינ־בפטריותלמשלמשתמשיםהםמזה.

דיגו

$TS1$אינדיגו$TS1$

$DN2$אינדיגו$DN2$למשחותוג׳ינסים,בגדיםלצביעת

השלמה,הפטרייהאתנותניםהםעיניים.
משקלפיעלמינוןונותניםתמציותלא
לב־יודעשניםשלניסיוןעםשמאןהגוף.

חון

$TS1$לבחון$TS1$

$DN2$לבחון$DN2$המינוןמהלפיוולדעתהגוףמשקלאת

עםיושביםהםרעיל.יהיהולאטובשיעשה

מאבדהאדםכיואפל,סגורבחדרהמטופל

מתהדרים,והצבעיםומרחבזמןשלתחושה
והצו־קודם,ראיתשלאצבעיםגונירואים

רה

$TS1$והצורה$TS1$

$DN2$והצורה$DN2$באוכל,זהאתלתתהיאשםהמקובלת
פטריות".חביתתממשבחביתה.נגיד

עובד?שזהידעתםאיך

לחבר׳המוחסי־טיעשינו"לאדקל:
מאמינים,אנחנואבלבמקסיקושםשטופלו
עלובמקבילגם.זהאתלבדוקוהחלטנו
הבנוקנאביס,חברותלמכוןלרגלאלינו

להיותהולךהבאהפסיכואקטיבישהדבר
לעשותרוציםושאנחנוההזיה,פטריות
מחקרית.מוכחתבצורהשלנו,בדרךזהאת
נבדוק,מודליםאילועצמנואתכששאלנו
מהשמא־פהבעלעדותהביאהוכשדליה

נים

$TS1$מהשמאנים$TS1$

$DN2$מהשמאנים$DN2$לאמץצריכיםשאנחנוהבנועובד,שזה
אל־עלדווקאאותןולחקורהפטריותאת
צהיימר".

$TS1$."אלצהיימר$TS1$
$DN2$."אלצהיימר$DN2$

תומ־במקסיקו"האוניברסיטהלוינסון:

כת

$TS1$תומכת$TS1$

$DN2$תומכת$DN2$,נותניםמהשבט,תלמידיםלוקחיםבהם

לאוניברסיטהאותםומביאיםמלגותלהם
שאםלעצמי,חשבתיהידע.אתלשמרכדי

והשמאניםבמקסיקובאוניברסיטהכברזה

לאשזהלמהאזלהם,עובדשזהמספרים

לנו?"יעבוד

XXX

באוקסאקה,הביקוראחרישניםחמש
דימנציההמרפאיםשמאניםשלהמחזה

כךכלרחוקנראהלאכברפטריותידיעל

הממוקםלמחקר׳שמירב׳מכוןאמנםמכאן.

הפסי־בחומרניסויעורכיםבקצרין

כואקטיבי

$TS1$הפסיכואקטיבי$TS1$

$DN2$הפסיכואקטיבי$DN2$הש־כמוממשבפטריות,המצוי

מאנים

$TS1$השמאנים$TS1$

$DN2$השמאנים$DN2$,שונה.הכלמזהחוץאבלבמקסיקו

עםבחוקריםלהזותיוצאלאבמכוןבביקור

חומ־עםאומלטיםמטגניםלבניםחלוקים

לראותהציפייהגםאבלתודעה,משנירים
מתממשת.לאהמוכרתבצורתןפטריות

סוגיעשרותבמעבדהנפרסותזהבמקום

לבניםגבישיםעםזכוכיתומכלימבחנות

המ־ההזיה.פטריותשלתרביותוצהובים,

עמד

$TS1$המעמד$TS1$

$DN2$המעמד$DN2$שמו־הןלגמרי,חוקיהואכאןשלהן

רות

$TS1$שמורות$TS1$

$DN2$שמורות$DN2$מצלמותמרושתיובחדריםבכספות

לבניהתכולהאתלתתממהרלאאחדואף

מורכביםניסוייםשיסתיימולפנילאאדם,

שההרפתקהאועובד.באמתשזהשיוכיחו
טריותפטריותשלטעםעםתסתייםהזאת

כלום.שלטעםכלומרבסלט,
לפ־שלוהמסעאתהתחילדקלד"ר

ליקבליהתחלנו"האם
מחבתםבקשות

ף,אל"אותם?שנארגן

רקלאבי"ת,כן.
מרופאים,מחברים.

ממנהלימפסיכיאקרים,

שמשיגיםמחלקות,

שלנוהמספריםאת

שנעבירומבקשים

כדיפסריותלהם

אתאפילואותן.לבדוק

ראשכאביעלההשפעה

אנחנולבדוק.רוצים

מעביריםלאכמובן

אסורכרגעאחד,לאף

החומראתלהוציאלנו

למסדרון"לאאפילו

כשפגששנים,שלושלפניהזהבטריית

המ־שלהמדעיכמנהלתפקידובמסגרת

כון

$TS1$המכון$TS1$

$DN2$המכון$DN2$לענייןשהגיעוקנאביסחברותנציגי
שהחותמתבידיעהפעולה,בשיתופיאותו

אתותקפיץאמינותתשדרשלוהמדעית

אתלפארכדיאלינו"באושלהן.המניה

שודהבנוהלכנו.לאואנחנוהמסחרישמן

ושלאמהתחנהשיצאהרכבתזהקנאביס
כאןיישוביםהפוטנציאל.שלמימושהיה

שללגידוללהיכנסורצושהתאגדובגולן

להםוהסברנואיתנולהתייעץבאוקנאבים
שלדונמיםעודיותרצריךלאמיותר,שזה

בירוק.הארץאתליישבצריךלאקנאביס,
תרופתימדעימחקרזהצריךשבאמתמה

ראינוהפארמה.אתלכבושהזה.בתהום

אבלפסילוסיבין,פטריותהואהבאשהדבר

לאבארץכאןאחראףזהאתכשמצאתי
פטריות,חוקרחיפשנופטריות.עלדיבר

וצירפ־בארץכמעטכאלהשאיןמיקולוג,

נו

$TS1$וצירפנו$TS1$

$DN2$וצירפנו$DN2$זהמהביררנואזאבללוינסון.ד"ראת

המסו־הסמיםפקודתפישעלוגילינואומר

כנים

$TS1$המסוכנים$TS1$

$DN2$המסוכנים$DN2$האלההפטריותאתלגדלאסורבכלל

בארץ".
אז?עושיםומה

המש־מדברים.מיעםלבדוק"ניסינו

טרה?

$TS1$?המשטרה$TS1$

$DN2$?המשטרה$DN2$שאיןלנואמרואותנו,ניפנפוהם

הב־למשרד׳לכואזהאלהלדבריםחוקים

ריאות׳.

$TS1$.הבריאות׳$TS1$

$DN2$.הבריאות׳$DN2$משרדשלהראשילרוקחהגענו

לנואמרוהםזמן,המוןלהםולקחהבריאות
הםהנושא,אתללמודצריכיםבעצםשהם

שעליהםהטפסיםאתלכתובצריכיםהיו
ולשאולכאלה,היולאכיאותנויהתימו
מחזיקכשאתהצריךאבטחהאיזועצמםאת
להציבמאיתנולדרושאוליהזיה,פטריות
שלנושהשימושכשהבינומצלמות?שומר?

הני־שבהםהסטנדרטיםאתוהצגנומחקרי

סוי

$TS1$הניסוי$TS1$

$DN2$הניסוי$DN2$,האישור".אתקיבלנוייעשה

והאבטחה?

שי־ואמריצירתיהיההמחוזי"הרוקח

דרוש

$TS1$שידרוש$TS1$

$DN2$שידרוש$DN2$קנאביסמעבדתשלאבטחהממנו

שבושהחדראומרשזהאוניברסיטאית,

התרעהלמערכתמחוברהפטריותנמצאות
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מורשיםעםנעולה,בכספתנמצאוהחומר

זהוכללחדר.להיכנסקודלהםלהםשיש

כאן".הבנייןשלהכלליתלאבטההנוסף
וההחזקה,האבטחהאתשביססואחרי

אםלבדוקהאמיתי:התהליךלדרךיצא

המדעיותהציפיותאתמצדיקותהפטריות
בהן.שתולים

בו־אנחנוהמחקרשלהראשונה"בשנה

דקים

$TS1$בודקים$TS1$

$DN2$בודקים$DN2$מסביראלצהיימר",עלההשפעהאת

אנחנופטריות,זנימספרשיש"בגללדקל,

למ־מהםאחדכלשלההתאמהאתבודקים
ספר

$TS1$למספר$TS1$
$DN2$למספר$DN2$,פוסט־וריכוז,קשבבעיותכמובעיות

טראומה

$TS1$פוסטטראומה$TS1$

$DN2$פוסטטראומה$DN2$.עושיםכזאתבעיהלכלוחררות

זנים.שלשוניםסוגיםומנסיםבנפרדמהקר

ישבארץבאוניברסיטאותשלנולשותפים

ותו־מחלותעלהשפעהלבדיקתמודלים

פעות

$TS1$ותופעות$TS1$

$DN2$ותופעות$DN2$.חוליםבביתלחברנגיד,אחרות

אפקטיביותלבדיקתמודלישפסיכיאטרי,
יקבלהואהבריאותמשרדובאישורלחרדה
זה".אתלבדוקכדיהפטריותאתמאיתנו

פטריותשלההשפעהאתטוחניםאיך

אלצהיימר?עלכאןשנמצאותההזיה

התג־שלמניעהלראותרוצים"בגדול,

בשות

$TS1$התגבשות$TS1$

$DN2$התגבשות$DN2$במ־הפתולוגיה.אתשמייצרהחלבון

חלות
$TS1$במחלות$TS1$

$DN2$במחלות$DN2$אלצהיימר,רבותנוירודגנרטיביות(
מייצרשמתגבש,חלבוןישט"ג(דמנציה

מהתא.יוצאוהופ,המוחתאבתוךגדלסיב,

ומפוצצתשגדלהבלוןבתוךמחטכמוזה

במוחמתפוצציםוככהמבפניםהבלוןאת

שלמוחעלכשמסתכליםתאים.ועודעוד

ספוג.רואיםלמשלאלצהיימרחולהאדם

.mrtנראהזהככהלגמרי.מחוררהמוח

החומריםהאםלראותרוציםשלנובבדיקה

המנגנו־עלמשפיעיםמהפטריותשיופקו

נים

$TS1$המנגנונים$TS1$

$DN2$המנגנונים$DN2$."המולקולריים
כן?ואם

עכ־עלזהאתלבדוקלהמשיך"נוכל
ברים

$TS1$עכברים$TS1$
$DN2$עכברים$DN2$בשנהכרגע,אנשים.עלגםולבסוף

מכלמיצוייםבודקיםבעיקרהראשונה,
הזניםומביןשייבאנו,הפטריותשלהזנים

הברותלעבוד.נתחילשנמצאהמוצלחים

שנשלבהציעולכאןשהגיעוהקנאביס

שםישהדיה"לפסריות

ישראליםבעקבותרע

אותן,וצורכיםשעסים
עלכתבותישואז
שהיההמסכןההוא

חזרואזבשייסתבצבא

לקחאמריקה,מדרום
חזרולאפסרייהשם

בסוףצריךאבללעצמו.
ההקשרעללהסתכל
אפשרותישאםהרחב.

למערכתתרופותלייצר
מהפסריותהעצבים

האנושותאזהאלה,

אתלקחתצריכה

הזה"הפרויקס

אבלהפטריות,עםיחדבתרופהקנאביס
בתחוםאי־ודאותהרבהישהמדעית,ברמה

לאומהאפקטיבימהמביניםלאהקנאביס.
מהמביניםלאבכללהפטריותובתחום

מביניםשלאחומריםשניניקהאזקורה,

יחד?"אותםונערבבהשפעתםמה

מח־בקשותלקבלהתחלתםבברבינתיים

ברים

$TS1$מחברים$TS1$

$DN2$מחברים$DN2$אותם?שתארגנו

רקלאבי"ת,כן."אל"ף,דקל:)צוחקים(
ממנהלימפסיכיאטרים,מרופאים,מחברים.

שמ־חוליםמבתירצינייםאנשיםמחלקות,

שיגים

$TS1$שמשיגים$TS1$

$DN2$שמשיגים$DN2$שנע־ומבקשיםשלנוהמספריםאת

ביר

$TS1$שנעביר$TS1$

$DN2$שנעביר$DN2$אפילואותן.לבדוקכדיפטריותלהם

ההשפעהאתלבדוקרוציםראשכאביעל
מעביריםלאכמובןאנחנוהפסילוסיבה.של

החו־אתלהוציאלנואסורכרגעאחד,לאף

מר

$TS1$החומר$TS1$

$DN2$החומר$DN2$למסדרון".לאאפילו

XXX

שה־נראהלפטריות,לבשמובגולןרקלא

עולם
$TS1$שהעולם$TS1$

$DN2$שהעולם$DN2$פתאוםוהבחיןלאדמהמבטהורידכולו

לבעלצמחביןמשהוהזה,החמקמקביצור
פטריות,אחרכולושמתחקהטבעסרטחיים.
בנטפליקס,ללהיטהפךפנטסטית׳,'פטרייה
פסילוסיביןבפטריותשמשקיעותחברות
ונסחרותלבורסהנכנסובדיכאוןלטיפול

מוכ־הצלחהלהןשישבליעדייןבמיליונים

חת,

$TS1$,מוכחת$TS1$

$DN2$,מוכחת$DN2$היוק־האופנהביתהפוטנציאל.בשםרק
רתי

$TS1$היוקרתי$TS1$
$DN2$היוקרתי$DN2$מתפטירהעשויתיקהשנההשף׳הרמס׳

מקרט־סטלההמעצבתגםוכךפטריות,
ני

$TS1$מקרטני$TS1$
$DN2$מקרטני$DN2$מעורעשויהמיני-קולקציהשהעמידה

עושיםהתזונהבתחוםגםטבעוני.פטריות

היתרוןאתלמנףבכוונהניסויים,בפטריות

ומלאותבפחמימותכדלותשלהןהמשמעותי

הפטרייהמחלבוןבשרהכוונת:עלבחלבון.

התמימותהפטריותרקולאמפטריות.וקמח

הפסילוסיביןפטריותגםלתהילה,זוכות
החו־ביתג׳נרל,מסצ׳וסטסהתודעה.משנות

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$מרכזהשיקהרווארד,אוניברסיטתשל

האמ־והעיתונאיבפסיכדלייםלמחקרחדש

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$)ספרכתבפול),מייקל)והרציונלי

לשנות׳איךהזיה,פטריותעםחוויותיועל
שלרבי־המכרבטבלתשהתברגדעתך׳,את

נטפלי־לסדרתומעובדטיימם׳יורק׳הניו

קס.

$TS1$.נטפליקס$TS1$

$DN2$.נטפליקס$DN2$החו־בראשיתהקדיש׳ניוזוויק׳המגזין

דש

$TS1$החודש$TS1$

$DN2$החודש$DN2$הקסםפטריותעלוהכריזלתופעהשער
הפרוזק".מאזבדיכאוןלטיפולהבאכ"דבר

הפסילוסיביןפטריותעוררין,כךעלאין
ודווקאהגשם,אחריכפטריותובכן,צצות,

המ־וזכוכיתהמגדירעםבהיכוןהיובקצרין

גדלת.

$TS1$.המגדלת$TS1$

$DN2$.המגדלת$DN2$

הג־הפטריותאוסףאתכאןלנו"יש

דול
$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$מלאשלםחדרהתיכון,במזרחביותר

פט־שלנבגיםשלדגימותעםבבקבוקים

ריות.

$TS1$.פטריות$TS1$

$DN2$.פטריות$DN2$במב־הפטרייהשלהזןאתמשמרתאת

חנה,

$TS1$,במבחנה$TS1$

$DN2$,במבחנה$DN2$חודשים,שלושהכלמחדשתאתשאותה

הבודדותהמיקולוגיותאחת

ד"רלוינסוןבארץ.

תוכליוכשתרציחדשהלמבחנהמעבירה
וככהביוטכנולוגי,פתרוןזהולגדל.להוציא

מקוםבאףואיןפטריותשלבנקמתנהל
ד"רמתארשלנו",כמואוסףהתיכוןבמזרח

אנחנוחורףבכלשימור,פרויקטגם"זהדקל.

כדיאצלנוזניםומשמריםבגולןמסתובבים

הםשבפטריותהחומריםבסוף,ייכחדו.שלא

פלס־לפרקאפשראולינעלם,בגדרעדיין

טיק

$TS1$פלסטיק$TS1$

$DN2$פלסטיק$DN2$עודלרפאאפשראוליפטריות?ידיעל

הואבפטריותהפוטנציאלמפטריות?מחלות

ישכיכאן,עלההמזוןנושאגםנדלה.בלתי

שיהיהבפחמימותדלמהטבעלמאכלביקוש

לפתחמנסיםואנחנוולחלבלבשרתחליף
השמפיניוןלאאקזוטיות,מפטריותבשר
טעםעםכאלהאלאשמכירים,והפורטובלו

אחר".ומרקם

אקוסטייםקירות"אפילולוינסון:
שמפיניוך,שלמתפטיריםעשוורהיטים

בדקושלאפטריותהרבהכךכל"ישדקל:

מחזי־כזה,גנטיבנקכשמחזיקיםולכןאותן,

קים

$TS1$מחזיקים$TS1$

$DN2$מחזיקים$DN2$עשוראושניםהמששעודבפוטנציאל

איתהויעשהמשםפטרייהישלוףמישהו

העולם".אתשישנהמשהו
במ־ידועותדווקאכשלעצמן,הפטריות

קומות

$TS1$במקומות$TS1$

$DN2$במקומות$DN2$במדדבמיעוטו.כרעבעולםרבים"

להש־שיכולגרועהכיהסםלסמים,האנגלי

פיע

$TS1$להשפיע$TS1$

$DN2$להשפיע$DN2$בגללאלכוהול,בכללהואאדםבניעל
מגיעאחריוורקההתמכרות,פוטנציאל

התימ־שלועסיםהגתאתישבאמצעהרואין,

נים

$TS1$התימנים$TS1$

$DN2$התימנים$DN2$הסו־בתחתיתהפטרייה?נמצאתואיפה

לם
$TS1$הסולם$TS1$

$DN2$הסולם$DN2$אומרתבה",השימוששלהסכנהמבחינת

וט־ממכרתלאשלה"ההשפעהלוינסון.ד"ר

ווח

$TS1$וטווח$TS1$

$DN2$וטווח$DN2$מארבעקצר,יחסיתהואשלהההשפעה

שעות".שמונהעד
בכוחותלהאמיןלחוקריםשגורםהפיצוח

הואאלצהיימר,לריפויהפסילוסיביןשל

הסרוטוניןהורמוןביןהמולקולריהדמיון

"בעודהפסילוסיבין.שלהמולקולהלבין

הפרשהשלטבעימחזוריששלסרוטונין

שלמבוקרותלאכמויותלוקחכשאדםבגוף,

לוקה,הואוכמהמהלדעתבליפסילוסיבין,
ויכולישירההעצביםמערכתעלההשפעה
"בגללדקל.ד"רמסבירלרעה",שגםלהיות
ולתתפטרייהבלטחוןרקמדוברלאזה
שמיועדמהקרדרושאלאלנסות,לאנשים
קשב,הפרעותכמוספציפיותלפתולוגיות

מהסוגנוספיםודבריםחרדותדיכאונות,

הזה".

ומקובעיהמבוגריהלמשתמשיהועדיין,
ככהשמקורהמתרופהרתיעהתהיהלא

מאוד?מסוכן

אל־חולהאהיהאנישאםחושב"אני
צהיימר

$TS1$אלצהיימר$TS1$
$DN2$אלצהיימר$DN2$להצילשיכולהתרופהליויציעו
סבירות,שלההלוואיותופעותהחייםאתלי
לאבראשועדייןשעיניואדםלוקח.הייתי
פעםהייתההזאתשהתרופהמזהנרתעהיה

נגרםמבוקרתלאבצורהלקחתשאםמשהו

טריפ".לך

מח־חלקיהיההואהטריפ?לגביבאמתמה

וויית

$TS1$מחוויית$TS1$

$DN2$מחוויית$DN2$?המשתמש

יהיהאםלדעתקשה"כרגעלוינסון:

טריפ".בכלל

אםבסוף,אבללזה,מוקדם"עודדקל:

לעמודצריךהחולהתעבודשתרופהכדי
ימים,שלושהקוקוריקוולעשותהראשעל
לקבליגיעחולהאםכאן,גםתעבור.לאהיא
לרשוםיצטרךוהרופאהזיהמפטרייתתרופה
אוהולקשורשצריךהתבודדות,שלימיםלו

ברחובותישתוללשלאכדיהשגחהעםבבית

תרופהתהיהלאהיאכנראהנזק,יעשהאו

עמוד 4



tf

יכולהלוואיתופעתבמקסימוםטובה.
בחילה".תחושתקצתאובטןכאבלהיות

XXX

הח־משרדבחסותשעובדשמיר,מכון

דשנות,

$TS1$,החדשנות$TS1$

$DN2$,החדשנות$DN2$אק־ובחסותוהטכנולוגיההמדע
דמית

$TS1$אקדמית$TS1$
$DN2$אקדמית$DN2$אתמחייבחיפה,אוניברסיטתשל

ולחקורבצפוןלהתגוררשבוהחוקריםכל
דקלירוןד"רהגולן.עלהשפעהבעלתחום

מת־חיים,בעלישלגנטיקאיבמקור,(45)

גורר

$TS1$מתגורר$TS1$

$DN2$מתגורר$DN2$לפו־לצאתובמקוםהבשן,באלוני

סט־דוקטורט

$TS1$לפוסטדוקטורט$TS1$

$DN2$לפוסטדוקטורט$DN2$שנים,כמהלפניבהרווארד
לוינסוןדליהר"דבצפון.להתמקםהחליט

שנלח־מאלהפיטופתולוגית,במקור,(65)
מות

$TS1$שנלחמות$TS1$
$DN2$שנלחמות$DN2$ההכ־אתקיבלההמזיקות,בפטריות

שרה

$TS1$ההכשרה$TS1$

$DN2$ההכשרה$DN2$שלההמאסטרבלימודילמיקולוגיה
בארה"ב.

גד־בי.בחרושהפטריותחושבת"אני

לתי
$TS1$גדלתי$TS1$

$DN2$גדלתי$DN2$הולכיםהיינוהספרולביתבטבעון

פטריות.ביער?בחורףישומההיער,דרך

לגעתלאלהיזהרלנואומריםהיוההורים
טריוויאליממשהושלהם,והפחדבזה
בתקופתעודאותי.סיקרןבטבע,שגדל

מצבותעלפטריותשלציוריםישהאבן

עלשניםבהןהשתמשואינדיאניםזיכרון.
׳פט־להשקוראיםמצרים,וגםשניםגבי

ריית

$TS1$׳פטריית$TS1$

$DN2$׳פטריית$DN2$,'גםהקדושה.הפטרייההאלמוות

לקדושה.נחשבתהפטרייההאצטקיםאצל
עלבאנגליהראשוןמאמרפורסםב־9971
קסםפטריותמהדשא,פטריותשאכלילד
הפסיקלאוהילדפסילוסיביןבהןשהיה

חומרים.שםשישהבינוהםאזלצחוק.

הרווארד,באוניברסיטתזה,אחרישנים
הפ־אתלחקורשהחלחוקרהיהב"0691

טרייה

$TS1$הפטרייה$TS1$

$DN2$הפטרייה$DN2$מיכימהאוניברסיטההושעהוהוא

אסרובאקדמיה?הזיהסמיעםמתעסק

לדעתיבכלל.הזהבתחוםמחקריםעל
ב־6002רקנודע.לאמדברפחדהיהזה

הר־אתנתנההופקינסג׳וןאוניברסיטת

שות

$TS1$הרשות$TS1$

$DN2$הרשות$DN2$פטריותעלראשונימחקרלעשות

אתהתחילווב־8102בקושי,שםוגםהזיה

הפטרייהסביבמחקרבמוסרותהמחקרים

עלמחקריםהיואלהבהופקינסהזאת.
בכיווניםחשבלאאחדאףרוחניות,חוויות

רפואיים".

לעתנחלצתגםהיאמהכשרתה,כחלק
חוליםלבתיאזרחיםכשמגיעיםצרה
יפה.עלושלאפטריותעםמפגשיםאחרי

ומ־ברמב"םמתנדבתאנישנים24"כבר

תקשרים

$TS1$ומתקשרים$TS1$

$DN2$ומתקשרים$DN2$פטרייהאיזובגללאותילשאול

אויערבטיולפטרייהשאכלהילדהגיע

מאודנפוץזהלנסות.רצתהשרקהאישה

חמישהפיקיבלתייותר,עודובקורונה

לביתבסכנהשהגיעואנשיםעלפניות
לאנשיםפטריות.שאכלואחריהחולים
ביערותכנראהלהסתובבזמןהרבההיה

שלמקריםגםראיתיבקניונים.במקום

ההוריםרעילות,פטריותשאכלותינוקות

ומכניסהדשאעלשהתינוקלבשמיםלא

הרבהלעשותיכולהפטרייהלפה.משהו

מצבועדפשוטבטןמכאבבגוף,דברים

שעברבחורףשתייםהיומוות.סכנתשל

אמיפטרייתשאכלואחרילאקמושחוברו

יהודה".בהריפרוקסימהניטה

בארץ?ישמיקולוגיםהמה
שלעגיליםיותרליישמאוד."מעט

בקושיבארץ.מיקולוגיםמשישפטריות
כללבדרךבמדינה.ישמיקולוגיםחמישה
חברות,40גילמעלחוקריםקולטיםלא

עובדתואנילפנסיהיצאוכברבגילישלי

בפריחה/עכשיוהתחוםכיקשה

לפוט־ממסדייםחוקריםשלהפתיחות
נציאל

$TS1$לפוטנציאל$TS1$
$DN2$לפוטנציאל$DN2$היאפסיכדליים,סמיםשלהרפואי

היום,של"בדורהאחרון.הזמןשלבשורה
עםבקורונהעכשיובמיוחדזהאתורואים

החיסונים,ומתנגדיהחיסוניםעלהדיון
מאבחןקונבנציונלית",לרפואהאנטייש

אלטרנ־פתרונותמחפשים"אנשיםדקל.

טיביים,

$TS1$,אלטרנטיביים$TS1$

$DN2$,אלטרנטיביים$DN2$בתרופותהחומריםרובבעצםאבל

מצמ־הםצורכיםשרובנוהקונבנציונליות

חים.

$TS1$.מצמחים$TS1$

$DN2$.מצמחים$DN2$שגדלסגלגלפרחהווינקה,לדוגמה
בצמתיםאותושותלותועיריותבאביב

סוגיםשניפיתחומהווינקהתנועה.ובאיי

ווינבלסטיןוינקריסטיןכימותרפיות,של
במע־סינתטיבאופןאותןמייצריםשהיום

בדה

$TS1$במעבדה$TS1$

$DN2$במעבדה$DN2$,האפקט".משםאבלכימית
מפט־הפניצילין?"ומאיפהלוינסון:

רייה.

$TS1$.מפטרייה$TS1$

$DN2$.מפטרייה$DN2$העולםבמלחמתמתואגשיםזהלפני
אפשרהיהשלאקטןפצעמכלהשנייה

אנטיביוטית".משחהעליולשים

תדמיתישהזיתלפטריותזאתובכל

שמו"במקסיקו

שרשראותעלינו

יבשות,פסריותשל

קסורתוהדליקו

שאלתימסביב.ורקדו
בשבילהילידיםאת
משתמשיםהםמה

ופתאוםבפסריות,

המיליםאתאמרוהם
ואיבוד׳אלצהיימר׳

עםיושביםהםזיכרון.

סגורבחדרהמסופל

מאבדהאדםכיואפל,

ומרחבזמןשלתחושה

מתחדדים,והצבעים
שלאצבעיםגונירואים

והצורהקודם,ראית

היאשםהמקובלת

באוכל,זהאתלתת
ממשבחביתה.נגיד

פסריות"חביתת

לד־יבולשאפילוקשהסםשלבעייתית,

חוק

$TS1$לדחוק$TS1$

$DN2$לדחוק$DN2$.להתאבדות
שט־ישראליםבעקבותרעשםלהן"יש

סים

$TS1$שטסים$TS1$

$DN2$שטסים$DN2$מרוחותכתבותישואזאותןוצורכים

בצבאשהיההמסכןההואעלבעיתונים

שםלקחאמריקה,מדרוםחזרואזבשייטת

בסוףצריךאבללעצמו.חזרולאפטרייה
אפש־ישאםהרחב,ההקשרעללהסתכל

רות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$מה־העצביםלמערכתתרופותלייצר

פטריות

$TS1$מהפטריות$TS1$

$DN2$מהפטריות$DN2$,לקחתצריכההאנושותאזהאלה
מי־שלענייןהכלזההזה.הפרויקטאת

נונים,

$TS1$,מינונים$TS1$

$DN2$,מינונים$DN2$כשאתחוקרים.שאנחנוהדברשזה

לאאתבשייק,בתאילנדפטרייהלוקחת
בהישומהשלההמינוןאתלדעתיכולה

במ־לאאחרת.משפיעההיאאחדכלועל

קרה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$המו־הרפואהתאוצהעכשיותופסת

תאמת

$TS1$המותאמת$TS1$

$DN2$המותאמת$DN2$,נותנתאתגנטיקה.פיעלאישית

הדי־אן־אייפיעללךואומריםבמעבדהדם

לאאויכולאחדכלתרופותאילושלך
עלייךיעבדוכאבנוגדיאילולקחת,יכול
טוב".לךתעשהתזונהואיזו

XXX

כשותפהשנכנסההמסחריתהחברה

׳פא־היאשמירמכוןעםהמסקרןלטריפ

רמוקן',

$TS1$,'׳פארמוקן$TS1$

$DN2$,'׳פארמוקן$DN2$הנ־ותיקהרפואיקנאביםחברת

סחרת

$TS1$הנסחרת$TS1$

$DN2$הנסחרת$DN2$.מלכ"ר,הואשלנו"המכוןבבורסה
שלמשותפתחברת־בתנקיםבעתידולכן

שהיאמסחורחברתפארמוקן,ושלהמכון

"הםדקל.ד"ראומרהמחקר",אתתנהל

כש־כילנו,חשובהיהוזהציוניםאנשים

תוקם

$TS1$כשתוקם$TS1$

$DN2$כשתוקם$DN2$אנחנובגולן.כאןיקרהזהההברה

זהזהשאחריכדיזהכלאתעושיםלא

יקצורשהגולןכדיאלאמוונקובר,ינוהל
דומהמדמיינים,שהםוהפריהפירות".את

מלסםמרקחתבביתשמוצאיםלאקמול

שלבסופוקצה"לצרכניבטלגרם.שקונים
סירופ.אוטבלייה,כדור,כמוייראהזהדבר

המ־המקורית.בצורתהפטרייהתהיהלא

טרה

$TS1$המטרה$TS1$

$DN2$המטרה$DN2$תרופותהברתפטנט,יהיהשזההיא

וזהיאשרfda^כתרופה,זהאתתאשר

ותורמת".חוקיתלתרופהיהפוך

תמ־לאלמהלשאלההתשובהגםזאת

צאו

$TS1$תמצאו$TS1$

$DN2$תמצאו$DN2$השיטהמבחנות.אלאפטריותפה"

הפטריות,אתמגדליםאנחנושבההזאת

יצ־זהאםכייותריעילההיאבתרביות,

ליח,
$TS1$,יצליח$TS1$

$DN2$,יצליח$DN2$אנחנולפארמה.יגיעוהפטריותככה

בפט־שישהחומריםשאהלהראותרוצים

רייה

$TS1$בפטרייה$TS1$

$DN2$בפטרייה$DN2$,עכשיולגדלכיבתרבית.ישהשלמה
בקנאביסכמופטריות,שלשלמותחממות
הזההקטןבבקבוקשישמהיעיל.לאזה

הנבג,אתשמיםשלמות.לחממותשווה

שבטההשראה.

במקסיקוהטזיחיקה

הגי־מצעואתחלבוןמים,אליומכניסים

דול,
$TS1$,הגידול$TS1$

$DN2$,הגידול$DN2$מרוק־ימיכדשבוע,שלושהממתינים
נים

$TS1$מרוקנים$TS1$
$DN2$מרוקנים$DN2$ומתחיליםמיצוימכונתלתוךזהאת

מאהביזבזנו?מרחבכמהחדשים.נבגיםעם

מהאתמקבליםשמהםמרובעים,מטרים

פטריות.שלדונםמאלףמקבליםשהיינו

טמ־אור,וירוסים,שלהשפעהחוסכיםוגם

פרטורות

$TS1$טמפרטורות$TS1$

$DN2$טמפרטורות$DN2$אתלשנותויכולותשמשתנות

מחדש".פעםכלהחומריםשלהפרופיל

היבואשמאפשרהכלכליהחיסכוןגם

בחומרישימושבמקוםהפטריותשלההוקי

בארץמחקרים"ישדרמטי.הואמעבדה,

פסיכואקטיבייםחומריםעםשנעשים

שיצרופסילוסיביןשלמולקולהעםנקיים,

מחברתוהוזמנומלאכותיבאופןבמעבדה

שמצאומפטרייהולאתרופתייםחומרים

קו־מאוד.יקרוזהבאבקהמגיעזהבטבע.
לגה

$TS1$קולגה$TS1$
$DN2$קולגה$DN2$משהולועלהוזהמיקרו50הזמיןשלי

עושיםבטעותשאםכמותדולר.3,000כמו
נקיחומרלנוהכסף.כלהלךאפצ׳י,לידה
האפ־אתבוחניםאנחנוכיטוב,לאסינתטי

קט

$TS1$האפקט$TS1$

$DN2$האפקט$DN2$והתרביותשבפטרייה.החומריםכלשל

יורו120הכלבסךעלומהולנדשייבאנו

לתרבית".

לטי־משנינראההפסילוסיביןשלהפיק

רוף

$TS1$לטירוף$TS1$

$DN2$לטירוף$DN2$,לוינסוןוד"רדקלד"ראבלהקנאבים
השניים.ביןהשוואהליצורלאמתעקשים

דרכנושעברוקגאביםחברותהרבה"יש

לאואנחנושלהןובגידולבהןשנתמוךכדי
שפגשתיאחריכישראינומהאתאהבנו

שהתעשייההבנתיקנאבים,אנשימעטלא
עבו־היהשהקנאביםבאנשיםמלאההזאת

רם

$TS1$עבורם$TS1$

$DN2$עבורם$DN2$חורץלמקצוע",אותוהפכווהםתחביב

מבקשיםהזאת?התעשייהזאת"מהדקל.
מגד־דונם,ועודדונםעודלגדלאישור

לים,
$TS1$,מגדלים$TS1$

$DN2$,מגדלים$DN2$אותםשמיםואזהפרחיםאתמייבשים

לאאחדאףומה?בשמפובתרסיס,במשחה,

כמהזה.שלהתרפויטיהאפקטאתבדק

בכלהיוםעדfda^הגיעוקנאביסמוצרי

fdaמאושרותתרופותארבעהעולם?

חברותהרבהכךכלבעולםישהכל.בסך

בןובסוףבבורסה,רעששעושותקנאביס
שאומריםקנאביםעםתכשירשלוקחאדם

בדקלאאחדאףאבללפיסורה,שטובלו
רוציםלאאנחנוומדעי.מבוקרבניסויאותו

הראשוניםאנחנוב',מועדקנאביסלעשות

לארץהפסילוסיביןפטריותאתשמביאים
המי־הגידול,מתחוםחוקריםארבעהויש

צוי,

$TS1$,המיצוי$TS1$

$DN2$,המיצוי$DN2$הטיפוליוהתהוםהאנליטיתהכימיה

לפטריותהשפעהיששבאמתשבודקים
ות־מחקרשלתהליךעושיםאנחנוהאלה.

צפיות

$TS1$ותצפיות$TS1$

$DN2$ותצפיות$DN2$והזיות".סיפוריםשלולא

עשוישזההבלבלילרווחהערכותיש
להניב?

שא־מחלותעשרשמתוך"נניחדקל:

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$שישלהוכיחנצליחלבדוק,רוצים

קשהואזאחת,עלאפקטיביותלפטריות

הפוטנציאלאבלפדיון,שלמספרלזרוק
ענק".הוא
בפטריותפעםהתנסיתםעצמכם,אתם

הזיה?

להתנסותתשוקהליאין"לא,לוינסון:

בעצמי".בזה

גדולכללליישלא.אני"גםדקל:
תמיד".מרוכזלהישארבחיים:

סקרנות?שוםבכםאין
שצרי־אנשיםהם"חוקריםלוינסון:

כים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$ולאנשיםבשליטה,להיותהזמןכל
לאפשוטהזיהפטריותשליטה,שאוהבים
מתאימות".

Talgiladi17@gmail.com
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