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"ב הרא אבצ  לש  םיתחנה  ליח  תובידאב  , Hilda Perez םוליצ :  | 2016 הילוגנומ , .םישקומ  יוניפב  םילוגנומ  םילייח  םינמאמ  םיאקירמא  םילייח 

לש קוחרמ  יוליגל  םיילאיבורקימ  םינשייח  חותיפ 
עקרקב םינמטומ  םישקומ 

.םישנא יפלא  לש  םתעיצפל  וא  םתומל  הנש  ידמ  םימרוגש  רבע , תומחלמ  ידירש  םישקומ , ינוילימ  תואמ  םירוזפ  םלועה  יבחרב 
תוזוזתו רדוסמ , דועית  רדעיה  םרותיאב : אלא  םישקומה , לש  םקוליסב  ךורכ  ונניא  הלא  םישקומ  תודש  יוניפב  ישוקה  רקיע 
םישקומ יוליגל  תולבוקמה  תוטישה  םויכ  םג  לבא  עיתפמ , ילוא  .תכבוסמו  השקל  וז  המישמ  םיכפוה  ןמזה , םע  תושחרתמה 

.דואמ הכומנ  הלא  תוטיש  לש  ןתוליעי  ךכב , םיקסועל  םירורבה  םינוכיסל  רבעמ  קדבנה ; חטשב  תיזיפ  תוחכונ  תובייחמ  םינמטומ 
.אצמנב הנניא  וזכ  היגולונכט  םויהל , ןוכנ  םישקומ ; לש  קוחרמ  יוליג  הנימא ל היגולונכטב  יתימא  ךרוצ  ךכיפל  שי 

, שקומה לעמ  עקרקב  ץפנ  ירמוח  לש  תופידנ  תולוקלומ  תורבטצמ  ןמזה  ךלהמבש  הדבועב  ןומט  וז  היעבל  םיעיצמ  ונאש  ןורתפה 
תולוקלומ לש  תוריעז  תויומכ  לש  תוחכונבש   Escherichia coli קדייחה לש  םינז  ונחתיפ  ךכ  םשל  .יגולויב  יוהיזל  תונתינ  ןהו 

תונרוהנ  ) םפוגב רוא  תריצי  םיכרד –  יתשמ  תחאב  תיטפוא  םיליעפל  םיכפוה  ויתורזגנו ) יט  - ןא - יט ץפנה  רמוחמ  רקיעב   ) הלאכ
.הנרקהל הבוגתב  קורי  רוא  תטלופה  הלוקלומ  (, fluorescent  ) קורי ינרואולפ  ןובלח  לש  הזתניס  וא  היצנסנימולויב ) תיגולויב ,

.קדבנה חטשב  םישקומה  םוקימ  לש  הפמ "  " רוציל רשפא  ךכו  קוחרמ , תומיכלו  םוליצל  תנתינ  וז  תיטפוא  תוליעפ 

הרטוקש תירודכ  לכב  םיקדייח  כ-100,000   ) תונטק תוירמילופ  תוירודכב  ועבוק  הלאכ  םיינרואולפ  םיקדייח  ובו  הדש , יוסינ  ונכרע 
תכרעמ תועצמאב  .ץפנ  ירמוח  לש  תונוש  תויומכו  םדא  דגנ  םישקומ  שארמ  וב  ונמטוהש  חטש  ינפ  לע  ורזופו  רויא 1א ) ( ) כ-3 מ"מ

הדמעמ ומויסבו  יוסינה  תליחתב  קדבנה  רוזאה  לש  ( fluorescence  ) תונרואולפה התפומ  רויא 1ב )  ) תידועיי תיטפואורטקלא 
לש קויד  תמרב  ץפנה  ירמוחו  םישקומה  לש  םיקיודמה  םהיתומוקמ  ורתואו  רויא 1ג ,)  ) רטמ לש כ-30  קחרמב  תיעקרק 

.םינמטומ םישקומ  לש  קוחרמ  יוליגל  תיעדמה  תורפסב  ןושארה  רואיתה  והז  ונל , עודיה  לככ  רויא 1ד .)  ) םידדוב םירטמיטנס 

ןיקלב  ןושמש 
, הביבסהו חמצה  יעדמל  הקלחמה 

הטיסרבינואה םייחה , יעדמל  ןוכמה 
םילשוריב תירבעה 

לורק  - רוגי ןורש 
, הביבסהו חמצה  יעדמל  הקלחמה 
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 , הסבק יסוי 
"ס היב תימושיי , הקיסיפל  הקלחמה 

, בשחמה יעדמלו  הסדנהל 
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

המורוק  רוטקיו 
"ס היב תימושיי , הקיסיפל  הקלחמה 

, בשחמה יעדמלו  הסדנהל 
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

ןוטפס  ילט 
"ס היב תימושיי , הקיסיפל  הקלחמה 

, בשחמה יעדמלו  הסדנהל 
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

יתנע  ןתנוי 
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, בשחמה יעדמלו  הסדנהל 
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ץרפ  - רהז תניח 
, הנוזתו ןוזמ  הימיכויבל , ןוכמה 
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 ' ץיבוניבר יחצ 
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טנרגא  ןורהא 
"ס היב תימושיי , הקיסיפל  הקלחמה 

, בשחמה יעדמלו  הסדנהל 
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רויא 1
עקרקב םינמטומ  םישקומ  לש  קוחרמ  יוליגל  םיילאיבורקימ  םינשייחב  שומיש 

4 מ"מ, רטוקב 3 — תופוקש  תוירמילופ  תוירודכ  .א 
100,000 ןהב כ – םיאולכ "  " םיילאיבורקימה םינשייחהש 

(. תירודכ לכב  םיאת 
רישכמ םה  םיירקיעה  היביכרמ  ינש  .הקירסה  תכרעמ  .ב 
פוקסלטו תיקדייחה  תונרואולפה  לש  קוחרמ  רוריעל  רזייל 

םיטלופש תותואה  לש  תומיכלו  הטילקל  ימונורטסא 
.םינשייחה

םיינרואולפה תותואהמ  תלבקתמש  יפכ  יוסינה , רוזא  תפמ  .ג 
.םיקדייחה רוזיפ  רחאל  תועש   22 כ – םיקדייחהמ , םינרקומה 

.רתוי קזח  תואה  רתוי , םודא  עבצהש  לככ 
עבקנש יפכ  םינמטומה , ץפנה  ירמוחו  םישקומה  םוקימ  .ד 

.םיינרואולפה תותואה  לש  דוביעו  םוגרת  רחאל 

, רתוי תוריהמל  םהיתובוגת  תא  ךופהל  הרטמב  םינשייחה , לש  םיאבה  תורודה  לש  ירלוקלומ  חותיפ  לע  םידקוש  ונא  הלא  םימיב 
.ריוואהמ םג  םתוליעפ  יופימ  תא  רשפאלו  רתוי , תושיגר  רקיעבו  רתוי , תוקזח 

ןרק םעטמ  תנשל 2019  הביבסה  יעדמ  םוחתב  תוניוצמל  סרפב  םירקוחה  תא  הכיז  רקחמה , תואצותמ  קלח  ראיתש  רמאמ  
תופתוש ויהש  תירבעה  הטיסרבינואהמ  רקחמה  תוצובק  שולשב  םיישארה  םירקוחה  .בגנב  ןוירוג  - ןב תטיסרבינואו   Strage

סומע פורפ ' תיטפואורטקלאה ,) תכרעמה  חותיפל  יארחאש   ) טנרגא ןורהא  פורפ ' םה  הז  רמאמב  וראות  היתואצותש  הדובעל 
(. םיילאיבורקימה םינשייחה  חתפמ   ) ןיקלב ןושמש  פורפו ' תוירמילופ ) תוירודכב  םיקדייחה  עוביק  לע  ןומאה   ) ץיבוניסונ

תורוקמ

1. Belkin S, Yagur-Kroll S, Kabessa Y, et al. 2017. Remote detection of buried landmines
using a bacterial sensor. Nature Biotechnology 35: 308-310.

םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

ץלמומ טוטיצ 

י הסבק , לורק ש , - רוגי ןיקלב ש ,
םינשייח חותיפ  .םירחאו 2019 .

לש קוחרמ  יוליגל  םיילאיבורקימ 
היגולוקא .עקרקב  םינמטומ  םישקומ 
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