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תיבב זופשא  ללכ  ךא  תוומב , םייתסה  אל  הז  הרקמ  .הינתנ  יפוח  לומ  העיבט  הרקמ  לע  חווד  הצחרה 2014  תנוע  לש  המוציעב 
תחפשממ םיקדייח  ינש  ולגתנ  ץרמנ , לופיט  תקלחמל  הלבקב  עצובמה  יתרגש  רקס  תרגסמב  .ודאינל  ימוקמה  םילוחה 

וללה תופורתה  .םימנפברקה  תחפשממ  תויטויביטנא  תופורת  דגנכ  תודימע  ןונגנמ  םיאשונה  םייעמ ) יקדייח   ) האצירטקבורטנאה
םיקדייחב ללכ  ךרדב  םיקבדנ  לארשיב  .םילוח  יתבב  םיביצי  םיקדייח  דגנכ  םייטויביטנא  םילופיטב  םינורחאה  םיווקה  דחא  ןה 

יישק לשב  תיתועמשמ  תיתואירב  הנכס  תרצונו  תובא , יתבל  וא  םילוח  יתבל  הפישח  תרגסמב  ולגתהש , הלא  ןוגכ  םידימע ,
אל רתונ  םימה  םוהיזל  םרוגה  ךא  םימהוזמ , םי  ימ  לש  העילב  היה  םיקדייחה  רוקמ  יכ  התייה  הרעשהה  הז  העיבט  הרקמב  .לופיטה 

םיקדייח ךכ , לע  ףסונ  .םלועב  םינוש  םילחנב  וחווד  םימ  תעילב  בקע  וז  החפשממ  םייעמ  יקדייחל  הפישח  לש  םימוד  םירקמ  .עודי 
.ןוכיתה חרזמבו  היסאב  הקירמא , םורדב  הפוריאב , םירתא  רפסמב  םי  ימבו  םילחנב  והוז  םימוד 

לע תונעל  וניסינ  הינתנב , הפצנ  הרקמהש  רחאמ  .ודאינל  םילוחה  תיבל  םימגאו  םימי  רקח  ןיב  הלועפ  ףותיש  ירפ  אוה  הז  רקחמ 
? הינתנ ריעה  תוביבסב  הלא  םיקדייחל  םיימימ  תורוקמ  םימייק  םאה  הלאשה 

יפוחב םיה  ימ  ומגדנ  ליבקמבו  הינתנ , רוזאב  םיה  ףוח  לא  גלופו  רדנסכלא  םילחנה  יכפש  ומגדנ  ץיק 2018  לש  הצחרה  תנועב 
קינעמה ידוחיי , םונג  יאשונ  םיקדייח  ואצמנ  ןכא  הדבעמ  תוקידבב  .ומצע  הצחרה  רוזאב  יאני ) תיב  ףוחו  תינוריס  ףוח   ) רוזאב הצחר 
לחנ ךפשב  םידימע  [ E-coli ילוק [  היכרשא  יקדייח   ) םילחנה יכפשב  םימנפברקה , תחפשממ  הקיטויביטנא  דגנכ  תודימע  םהל 

רטמוליק  ) יאני תיב  ףוחמ  הפסאנש  םיה  ימ  תומיגדמ  תחא  הברה , ונתעתפהל  רדנסכלא .) לחנ  ךפשב  רטקבורטנא  יקדייחו  גלופ 
םיהז תודימע  ינונגנמ  לעבו  לחנה , ימב  ההוזש  קדייחל  ההזה  רטקבורטנא , קדייח  איה  םג  התארה  רדנסכלא ) לחנ  ךפשל  תימורד 

, ןושארה תומיגדה  ףוסיא  רחאל  שדוחכ  םג  רדנסכלא  לחנ  ךפשב  אצמנ  ההז  קדייח  .רדנסכלא  לחנ  ךפשב  ואצמנש  הלאל  תיטנג 
םיקדייחל תימיכויבו  תימונג  הזילנא  .הצחרה  ףוחל  םוהיזה  תעגה  לעו  הז  לחנ  ימב  םהזמ  רוקמ  לע  תיעמשמ  - דח העיבצמה  האצות 

תובר תויטויביטנא  תופורתו  םימנפברק  דגנכ  תודימע  םהל  םינקמה  םידימסלפ , יבג  לע   DNA יעטקמ םיאשונ  םה  יכ  התלעה  וללה 
ףצרו ןונגנמ  לע  העיבצמ  לארשיבו  םלועב  םייקה  יטנגה  רגאמל  האוושה  .םינירופסולֶָפצהו  םיניליצינפה  תוחפשממ  תופסונ 
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גלופ ילחנש  יפ  לע  ףא  (. OXA-48 ארקנה ןג   ) וניתוזוחמב תיסחי  רידנ  ינש  ןונגנמ  לעו  הכ , דע  חווד  אלש  ( IMI ארקנה ןג   ) םיידוחיי
ץיק תליחתב  רדנסכלא  לחנ  תורוקמ  רחא  בקעמ  .ץיקה  ךלהמב  םג  םהב  תשגרומ  המירזה  בזכא , ילחנכ  הפמב  םיניוצמ  רדנסכלאו 

.ףופצ ינוריע  חטש  םיזקנמה  םייחרזמ  םידקומ  רפסמב  המירז  וכרואל  תיפצנ  ךא  וז , הנועב  םישבי  ויתורוקמ  יכ  הארה   2021
.בויבב הרוקמ  לפשו , תואג  תובקעב  םיה  ימ  תויתדונת  חווטל  רֵבעֵמ  וז , הנועב  לחנב  תיפצנה  המירזה  יכ  איה  הרעשהה 

םהזמ רוקמ  םייק  יכ  ששח  הלוע  לארשיב , םיצופנה  םימנפברקל  םידימעה  םיקדייחה  ינימ  ללשל  תימונגה  האוושהה  לע  ךמתסהב 
יכ וארה  םילחנבו , הינתנ  יפוחב  םרוקמש  םימב  וללה  םיקדייחה  לודיגל  ונכרעש  תונויסינ  ךכ , לע  ףסונ  .הכ  דע  עודי  וניאש  ינוציח 

.דבלב ןוזמ  תקפסא  ידי  - לע הארנה  לככ  םיבכועמו  הבר , תולקב  םהב  תוברתהל  םילגוסמ  םה 

, גומלא ןור  םוליצ : רוזאב |  הצחר  יפוחב  םיה  ימ  ןכו  הינתנ , רוזאב  םיה  ףוח  לא  גלופו  רדנסכלא  םילחנה  יכפש  ומגדנ  רקחמב 
CC BY 2.0 רקילפ ,

תוברתהלו תוהשל  םילגוסמ  םיקדייחה  .וקדבנש  םילחנל  םיעיגמ  הכ  דע  עודי  אל  רוקממ  םימנפברקל  םידימע  םיקדייח  םוכיסל ,
, תוביצי יבר  םיקדייחב  םיצחרתמ  תקבדהל  רוקמ  תווהל  םילולע  םהל  םידומצה  הצחרה  יפוחו  םילחנה  ןכ  לעו  םימה , תורוקמב 

גוסמ םיקדייחב  לופיטה  תובכרומ  תדימ  .לוכיעה  תכרעמב  יהשלכ  הלחמ  תחתפתמ  םא  תיתואירבו  תיגולוימדיפא  הנכס  םיווהמה 
בקעמ ילארשיה  . תואירבה  דרשמ  רזוחב  המסרופ  ףאו  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ידי  - לע תיעוצקמה  תורפסב  רבכמ  הז  החווד  הז 
ינוציח  רוקממ  רדנסכלא  לחנ  תא  ןיזמה  רכינ  םוהיז  לע  עיבצמ  תימוקמה  תונותיעבו  תיעוצקמה  תורפסב  םינוש  םיחוויד  רחא 

יכ הנעטה  תא  תוקזחמ  ןכלו  רידנו , ידוחיי  ןונגנמ  ילעב  םיקדייח  תרידח  לע  ןה  םג  תועיבצמ  ועצובש  תויטנגה  תוקירסה  תואצות  . 
חותינ םע  דבב  דב  לחנה  ךרואל  תופסונ  תוקידבב  חיכוהל  שי  וז  הנעט  .לארשיב  תובא  יתבב  וא  םילוח  יתבב  וניא  םוהיזה  רוקמ 

, לחנל רבוחה  יפיצפס  ץורעל  לופיטה  תא  דקמל  לכונ  םיקדייחל , רוקמה  אצמיי  םא  .יצראה  םינותנה  רגאמל  האוושהבו  יטנג ,
םרוגה רותיא  רשפאתי  ילוא  ןכ , ומכ  .ולוכ  לחנב  תמרוזה  ההובגה  םימה  תסמל  האוושהב  הברהב  תוכומנ  םימ  תויומכב  לפטלו 

.יפיצפסה ץורעה  הלעמב  םהזמה 

םיגוסמ הקיטויביטנאל  םתודימע  תדימ  תקידב  אללו  יטנג  ןויפא  אלל  דבלב , ילוק  יקדייח  תויומכ  תזילנא  לע  תוכמתסהו  לופיט  - יא
תוטשפתהל לאיצנטופ  ילעב  םידימע  םיקדייחל  ןורשה  יפוחב  םירקבמו  םיצחור  לש  תנכוסמ  הפישחב  םייתסהל  םילולע  םינוש ,

.ירשפא הקבדה  רוקמכ  בשחנ  אל  הכ  דעש  רוקממ  תיגולוימדיפא 
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