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Ó‡È ≠ ÈÂÈ

יקטולס ינב                               ילאקזחי סחנפ ר¢ד     

Æתותשר ךרד ינוגרא ןוחבאב תקסועה̈ TECI תרבח ל¢כנמכ שמשמ Æםינוגרא לש תויביטקפאל החמומ אוה̈ ילאקזחי סחנפ ר¢ד
שדח םרוג ≠ תובכרומה תוכרעמה תרות Æיראיניל ונניא םלועה :הלא םימוחתב םירפס השולש ®יזר ןורפע םע דחיב© רביח
;®≥∞±≥© יאבצה ןוגראה לש הימוטנאהו ;®≥∞∞∑© הלועפ ףותישל תויכונאמ ≠ םיכרד תשרפ לע ירוביצ להנימ ; ®≥∞∞∂© לוהינב

TECIÆ תרבחב תותשר חותינל החמומ וניה ¨יקטולס ינב

יקטולס ינב ¨ילאקזחי סחנפ ר¢ד ∫תאמ

תא Æילאוזיו ןפואב םג םיילוהינ םיבצמ ונל שיחמהל התלוכי אוה ¢תותשרה תרות¢ לש יתועמשמ ןורתי
וא ¢דסיימה תדוכלמ¢ תארקנה לוהינ ירפסב תרכומ היצאוטיס לש וללה םיטביהל שידקנ הזה רמאמה
≠≤±± ßמע ,≥∞∞∞ ,סßגידא© סßגידא ןורדלק קחצי רוספורפ לש וירפסמ רקיעב ונל תרכומה ,¢םזיה תדוכלמ¢
Æםיעצבמ ונחנאש תשרה ינוחבאב יוהיזל תנתינשו ,®≤±∞

¢„ÒÈÈÓ‰ ˙„ÂÎÏÓ¢ ÏÚ Ë·Ó
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םייוצמה םינוגרא תנייפאמ ¢דסיימה תדוכלמ¢
ל¢כנמכ ,םזיה ידי לע םיטלשנ ןיידעש ,החימצב
ונניא וא ןיינועמ אוה רשאכ ,יטננימוד ר¢ויכ םיתיעלו

םייזוכירה לוהינה יסופדמ ררחתשהל חילצמ
םלוא ,הכ דע דואמ וחילצהו רבעב ותוא ונייפאש
ןוגראה לש יחכונה ולדוגל םייטנוולר םניא רבכ
Æוינפב םידמועה םירגתאלו

,תוכמסה לש בולישה ¢תוקניה בלשב¢ש דועב
®CAPI סßגידא תפשב וא© העפשההו המצועה
ךפוה ןוגראה החימצה בלשבש ירה ,םזיב םידקוממ
Æהמצע לשמ תועמשמ הל שיש תבכרומ תכרעמל
םיכפוה העפשההו המצועה ,תוכמסה ,התע
םה ß ∞±≥®Æמע ,≥∞∞∞ ,סßגידא© םייתטישו םידסוממ
לוהינהו הדובעה יכילהתב ,ינוגראה הנבמב םיצוענ
לוהינל עוושמ ןוגראה ,התע Æתבצעתמה תוברתבו

תלצאהל ,ליבומ תווצ שוביגל ,רתוי קחורמ
הבר תויהל הכירצש ,תינוגרא תוחיתפלו תויוכמס
בצינ ןוגראה הינפבש תויתורחתה תמרש לככ רתוי
ימוחתב לופונומ לע דיפקי םזיהש לככ Æהלדג ≠
תוחתפתה ענמיו ≠ תומזי רקיעבו ≠ םינושה לוהינה
עגפי רבדה ,וללה םימוחתב םישדח תוחוכ
Æןוגראה לש תיעבטה ותוחתפתהב

תדוכלמ¢ל עלקנ חמוצ ןוגרא לכ אלש ןבומכ
תולגתסה רשוכ אקווד םילגמ םיבר םימזי Æ¢דסיימה

רשאכ םזימה תא םירכומ םירחא Æםינתשמ םיבצמל
תרבוע תויטננימודהו ,¢הזאפ תונשל¢ שרדנ אוה
םידמועה םישדחה םירגתאב םיחמתמה הלאל
הייד תיתועמשמ העפות יהוז ,ןיידע םלוא Æוינפב
Æילאוזיו ןפואב התוא ןחבאלו הנייפאל ןתינש דע

םייניע הארמב ¢דסיימה תדוכלמ¢

הקולה ≠ ןוגרא לש והנבמ תא ¢םגרתנ¢ םא
התוא רתאל לכונ ,תשרל ¢דסיימה תדוכלמ¢ב
םיינרק חלושה בכוכ ןיעמכ הארי הזכ ןוגרא Æתולקב
רשק ןהל רשפאמ ונניא ךא ,תונושה ויתוחולשל
הנכמ סßגידאש המב ןייפאתי הזכ ןוגרא Æןהיניב ימצע
תא םיקחמו ¢סוב¢ל םיברוקמה דיקפת ילעב רפסמב
,םיטנמלא ןיב תטלחומ הדרפהבו ,ולוהינ ךרד
תוקלחמ וליפא ,לשמל ךכ Æהטמה ךותב וליפא
,תורישי ןהיניב רבדל ולכוי אל תורישהו םואיתה
תולקת ןבומכ היהת האצותה Æ¢סוב¢ה ךרד אלש
תלזלזמ תוסחייתהו תורישה םוחתב תונשנו תורזוח
לש לודגה םזיה Æןוגראה לש חטשה ישנאל טעמכ
לש תוחתפתה רשפאמ ונניא ≠ דסיימה ≠ ןוגראה
תואמצע םילגמה םיטלוב םידבועו ,םיפסונ םימזי
ÆÆÆהצוחה הרהמ דע ¢וטעבי¢ ,תישיא המזוי ייוליגב

םזי ידי לע להונמה החימצב ןוגרא :± ßסמ םישרת
®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©                         
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הדובעה יסחי תא ןיטולחל ¢סרסמ¢ םזיה יכ ,אצמנ םידבועה לע ¢סוב¢ה תעפשה תא ןחבנו ¢םוז¢ השענ םא
®זכרמב© םזיה יכ תוארל ןתינ Æלוחכב הדובעה ירשקו םותכב היכרריהה ירשק םינמוסמ הז םישרתב Æןוגראב
הזה בצמב ןוגראה Æןוגראב הדובעה יסחי תא אכדמ םלוא ,תוכמס לש םיקזח םירשקב וישנא לכב טלוש
אוהש ,הלועפ ףותיש רדעיהב אטבתי ריחמה ,םניח תוחורא ןיאש ןוויכ םלוא ,להנמה לש וגאה תא תרשמ
השקתי אוה ,רבשמ תעב Æתויליßגא לוטנ תויהל ךפוה ןוגראה Æןוגרא לש ¢ןוסיח תכרעמ¢ל ירקיעה ביכרמה
Æלגתסהלו ןואפיקהמ תאצל

םידבועה לע םזיה תעפשה :≥ ßסמ םישרת
®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©                         

יטננימוד םזי תחת ריכש ל¢כנמ לש ויישק

יתועמשמ אוה םזיה לע לעפומש ץחלה ,םיתיעל
לוהינהו ,ומוקמ תא תונפל ץלאנ אוהש ךכ ידכ דע
ץוחמ םג ,םלוא Æינוציח ל¢כנמל רבוע ףטושה
ןיידע םיבר םימזי ,תילמרופה לוהינה תדמעל
איה ךכל םיכרדה תחא Æןוגראה לע דואמ םיעיפשמ
יכרריהה ינוגראה הנבמב םייוניש תעינמ לש ךרדב
לולע  ל¢כנמה ,וללה םיבצמב Æורצי ותוא השקונה
לוכי אוה Æהתוא תוקחלו וזה תוברתה םע ¢וק רשייל¢
,זאו ,םיינוגרא םייוניש שורדלו דרמתהל ןיפוליחל
,לוכי אוהו ;דסיימה םע יתיזח תומיעב דומעי
ורשפאיש ,תויתרגש אל לוהינ יכרדב רוחבל ,לשמל

לע ןגהל תלוכי דצב ול השורדה תושימגה תא ול
םהל רשפאלו חטשה תמרב םיחיטבמ םידבוע
Æהרבחב חומצל

הביבסב אצמנה ,הזכ ןוגרא אוה םכינפלש ןוגראה
לברוסמ ינוגראה הנבמה Æדואמ תימאנידו תיתורחת
תומדב ,תטלוב תינוגרא היטרקוטסירא חימצמו

יוביגב המצוע תרבוצו תכלוהה לועפתה תקלחמ
תקפסאב םייולתה םירכומה ,עמשמ Æםילעבה
םיפושח ,תשרדנה תוכיאבו ןמזב םינכרצל רצומה
םהלש המצועה תלעפהמ קלחש ,לועפתה ישנאל
םירכוממ הלועפ ףותיש תעינמב יוטיב ידיל האב
Æ¢וק םירשיימ¢ םניא רשא
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טבמ Æתויתרגש ןניא ל¢כנמה לש הלועפה יכרד
תואיצמ לע דמלמ ןוגראב תוכמסה תקולח לע
הזה הרואכל יתייעבה בצמה םלוא ,תיטואכ טעמכ
לש תוינבמה תולבגמה לע תוצפל ול רשפאמ
Æןוגראה

Æןוגראב להנמØדבוע גציימ םישרתב קורי ןבלמ לכ
ירשק םניה םהיניב םיחותמה םימותכה םירשקה
ימעטמ ורסוה םירשקה רתי© Æתוכמסו היכרריה
תקלוחמ תוריכמה תקלחמש תוארל ןתינ Æ®תוחונ
םע טלוב ךא ןאכ הארנ אלש המ Æםינוש םיפינסל

ויפל ,אירב אלה בצמה אוה הדובעה ירשק תגצה
תקלחממ רתוי הבר המצוע הרבצ לועפתה תקלחמ
Æתוריכמה

≠ ל¢כנמה יכ םידיעמ םימותכה היכרריהה ירשק
תוכמס ירשק םימייקמ ≠ תוריכמה תקלחמ שאר םגו
Æדדובה שיאה תמר דע םירישי

Æהז הרקמב אל øתנכוסמ תוליפכ ןאכ ןיא םאה
םע וירשק םא קר הזכ בצמ רשפאי הקלחמ שאר
תוירחאה לפכ םאו דחוימב םיקודה ל¢כנמה
לש קחשמ ,לשמל© ותוא תרשמ הזה תוכמסהו
Æ®¢ערה להנמה¢ו ¢בוטה להנמה¢

םייטננימוד םימזי תחת לעופה ל¢כנמ :≤ ßסמ םישרת
®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©                         

םישנא תורשע המכ לש הטילש תטומ תמייק דוע לכ ןבומכ ישעמ הז ןורתפ :ןייצל בושח תחא תוגייתסה
Æונינפלש ןוגראה אוה הזכו ,דבלב

ןפואב ןכל םדוק טלשנש ןוגראב תיתועמשמ תויטננימוד רוציל ,תויתרגש אל םיכרדב ,ל¢כנמה חילצמ ךכ
Æםילעבה י¢ע יטולוסבא

םה םירחאו םיינבמ םיישק ףוקעל ידכ םייתריצי םיילוהינ םירותלאש ,אוה םירבדה ןמ בייחתמה חקלה
ÆÆÆםייביטקפא םיתיעל םגו םיירשפא טלחהב
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תשרה ידדמב םזיה תדוכלמ

הארמ לע רתוול ונל תרשפאמ תותשרה תרות
,ןיעב הטילשל לברוסמו לודג ןוגראה רשאכ םייניע
,המצוע םינחובה ,תשרה ידדמב תולתיהלו

ףותישו ®ךווית וא© ¢קובקב יראווצ¢ ,העפשה
םידדמה לכב יטננימודכ הלעי ונלש םזיה Æהלועפ
Æתשרב דיחיהו יתועמשמה קובקב ראווצ אוה Æוללה
Æוכרד רבוע לכה

øתונורתפ

ןוגראהש איה ןורתפל ךרדב תירקיעה היעבה
חיוורהל ותלוכיו םזיה לש וגאה יכרוצ תא תרשמ

יתייעבה רשקה© תונתשהל חרוכה תא תלטבמ
רמאמל אשונ אוה ןוכנ לוהינל החלצה ןיבש םיתעל
תונשל יוכיסה רבשמ אלל ,ןכל ÆÆÆ®Æדרפנ ךורא
Æשולק

היהת לועפל ךרדה ,יונישל תונוכנ ונגשהו הדימב
דודיע Æתשרה רוזיבו הדובעה ירשק יוביע לש ןוויכב
תלצאהו ,אסיג דחמ ינוגרא םינפה הלועפה ףותיש
ןתינ Æאסיג ךדיאמ םייניבה גרדב םילהנמל תויוכמס
םילהנמל םיפתושמ הדובע יתווצ םיקהל המגודל
םינוש םיפינסמ םידבוע ףתשל ,תונוש תוקלחממ
Æדועו ,רופיש יתווצב

,תשרה תא דודמלו רוזחל ןתינ הפוקת רחאל
רופיש לע םיעיבצמ תשרה ידדמ םאה ןוחבלו
Æולא םימוחתב

∫תורוקמ

Æלוהינל ילארשיה זכרמה תיירפס ,רטמ :ביבא לת Æןוגראה תושדחתהו החימצה לוהינ ßÆ ©∞∞∞≤®Æי ,סßגידא

TECIÆ תרבחל תורומש תויוכזה DNA-7Æ תכרעמב וחתונ הז רמאמבש תותשרה לכ
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