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Jan. 2, 2017 

םינוטורפה ןרק  רופישל  עסמה   – HIL Applied Medical

תמדקתמה היגולונכטה  וז  .םינוטורפ  תמולאב  תונרקה  ילופיט  רשפאמש  הז  יאדוול  בורק  אוה  הירוטסיהב  רקיה  יאופרה  רושכמה 
ללגב דואמ  לבגומ  שומיש  לבא  םלועה , לכב  שומיש  וב  השענו  הנש , בורק ל-30  םייק  ןטרס  ילוחב  הב  לופיטה  תונרקהל –  םלועב 

.תונשל  HIL Applied Medical הסנמ הזה  בצמה  תא  .תוריבכה  תויולעה 
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םתוא םינווכמ  זאו  רואה , תוריהממ  שילש  ינשל  דע  עיגהל  םילגוסמ  םינוטורפה  תצאהל  םויה  םהב  םישמתשמש  םיקיקלחה  יציאמ 
רפסמ ןנד , - קנירב איגש  , HIL ל" כנמ .דבכ  ןוגימ  שרוד  ןכלו  תנניימ  הנירק  דואמ  הברה  טלופ  ךילהתה  .לודיגה  ךותל  דואמ  בר  קוידב 
םג .תופסונ  תולבגהו  דואמ  םיבע  ןוטב  תוריק  םע  לגרודכ , ןוידטצא  לש  לדוגב  םה  לופיטה  יזכרמ  םיאצמנ  םהבש  םינבמה  םויכש 

(. ןוט לקוש 150  ובמ  סוטמ ג' האוושה , םשל   ) ןוט לקוש כ-200  ומצע  ץיאמה  רקיו -  דבכ  דויצה 

לוברסהש אלא  .הנרקה  תכרעמו  תננווכתמ  הטימ  םע  רבד , לכל  תונרקה  רדח  ומכ  הארנ  םילופיטה  רדח  הלוחה  תניחבמ  םנמא 
תונרקהל תמאב  םיקוקזש  םילוחהמ  תוחפ מ-3-5%  לופיטה : תורשפא  תא  םיבר  םילוחמ  םיענומ  םוצעה  ריחמהו  יטסיגולה 

.םלועה יבחרב  םויכ  םילעופ  ולאכ  םיזכרמ  קר 61  םיאתמ –  םילופיט  זכרמל  תיפרגואיג  תושיגנ  רדעיה  ללגב  ךכל , םיכוז  םינוטורפ 

ותולע  ) םילוחה תופוק  ידיב  רשואמו  תואירבה  לסב  אצמנ  לופיטה  .הלאכ  םיזכרמ  םילעופ  אל  ללכ  ןאכ  וז ? הניחבמ  ץראב  בצמה  המ 
.ל " וחב םינוטורפ  תונרקה  לופיטל  הנש  ידמ  םילוח  הרשעמ  תוחפ  םיחלשנ  לעופב  לבא  ןנד , - קנירב רמוא  םירלוד ,) יפלא  תואמ  המכ 

ינמז רבעמ  שרודש  םישדוח , רפסמ  לש  ימוימוי  לופיט  שרדנ  תונרקהב  רבודמ  רשאכ  ימעפ , - דח חותינמ  לידבהלש  איה  הביסה 
.תוחפשמה בור  רובע  ילאיר  אלו  רקי  אוהש  תרחא , ץראל 

םילכה דחא  םה  ללכב  תונרקה  ילופיט  .ןכש  הארנ  ריחמה ? תא  הווש  םינוטורפה  תונרקה  םוחתב  וזה  המוצעה  העקשהה  לכ  םאה 
איה םויה  רתוי  הלוזהו  הנימזה  הנירקה  תרוצ  היפרתומיכו .) םיחותינ  שי  םדבלמ   ) ןטרסב המחלמל  םויה  םיליעיו  םיצופנ  רתויה 

, התוליעי תורמל  ההובג , דואמ  המצועב  ןגטנר  תנירקש  אלא  .םויה  םלועב  ןטרסה  ילוחמ  שילש  ינש  ךרעב  םילבקמ  התוא  ןגטנר ,
הזו לודיגה , ביבסש  האירבה  המקרב  תגפסנ  הנירקה  תיצחממ  רתוי  .ףוגהמ  הצוחהו  לודיגה  לא  המינפ  הכרדב  ףוגל  קזנ  תמרוג 
תונמל תולולע  תושקה  תועפותה  ריבסה –  קלחה  ןה  תואקההו  תוליחבה  רעישה , תרישנ  .םילופיטה  לש  יאוולה  תועפות  לכל  רוקמה 

, ןבומכ השקה  ישונאה  דצל  רבעמ  .םיינשמ  םינטרס  וליפאו  תוינורכ  תולחמ  םידלי , לצא  יביטינגוקה  דוקפתבו  היצנגילטניאב  הדירי 
.תואירבה תכרעמל  תופסונ  תוהובג  תויולעו  םירזוח  םיזופשא  איה  תועמשמה 

בר קוידב  טולשל  רשפא  .תרצענ  םשו  םיוסמ , קמוע  דע  העיגמ  אלא  ףוגה , לכ  תא  תרדוח  הניא  םינוטורפה  תנירק  האוושהב ,
המינפ ךרדב  קזנ  טעמ  ךות  תומקר -  סורהת  ובו  המולאה  עיגת  וילא  לודיגה -  םוקמב  עצבתת  הריצעהש  ךכ  הרידחה , קמועב 

איה יאוול  תועפות  תניחבמ  תועמשמה  יפל 6 . יפ 2  ןיב  לש  רועישב  היוצר  אלה  הנירקה  תמצמטצמ  ךכ  .הצוחה  ךרדב  קזנ  ספאו 
לדבה םינוטורפ , תונרקהב  תוחפ  דע 97%  תויהל  לוכי  ינשמ  ןטרסל  ןוכיסה  חומב , לודיג  םע  דליל  : " ןנד - קנירב רמוא  דואמ , תיטמרד 

". םינוטורפ תונרקהב  הרידאה  העקשהל  הביסה  וזו  היצביטומה  וז  .דואמ  יתועמשמ 

ילופיטל דיחי " רדח  תוכרעמ   " ומק תונורחאה  םינשב  תושרדנה : תויתשתה  םוצמצו  תויולע  תתחפהל  אוה  ללכב  היישעתב  ןוויכה 
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דיחי לופיט  רדחב  לופיט -  ירדח  תוסלכאמו 4-5  רלוד  ןוילימ  דע 250  תולועש  תומייקה , תוכרעמהמ  לידבהל  .םינוטורפב  תונרקה 
ךא ןוכנה , ןוויכב  תומדקתה  וז   " .לגרודכ ןוידטצא  אלו  סינט  שרגמ  לש  קר  אוה  הנבמה   לדוגו  רלוד , ןוילימ   30-50 קר "  " איה תולעה 
עיגהל .שילש  ינש  תוחפלב  ריחמה  תא  דירוהלו  תוחפל , יצחב  לדוגה , תא  דוע  םצמצל  םיצור  ונחנא   " .ןנד - קנירב רמוא  קיפסמ ," אל 

שיגנהלו םינוטורפ , תמולאב  תונרקה  ילופיטל  תכרעמ  קיזחהל  ומצעל  תושרהל  לכוי  ץראב , ללוכ  ינוניב , םילוח  תיב  לכ  ובש  בצמל 
". םילוח רתויל  לופיטה  תא 

הקיטנגמו קטוננ , ההובג , המצועב  םירזייל  ללוכ  תומדקתמ , תויגולונכט  המכב  שומיש  םישוע   HIL-ב עצבתהל ? לוכי  הז  לכ  ךיא 
- קנירב רמוא  תיסחי , הליעיו  הלק  תיטקפמוקל , התוא  ךופהל  תכרעמה , תא  טשפל  רשפאמ  תויגולונכטה  בוליש  אקווד  .תמדקתמ 
ינילק שומישב  םיאצמנ  םינוטורפב  תונרקה  ילופיט  םיעדוי ; םלוכ  הז  תא  ללכב , ףוגלו  טרפב  לודיגל  השוע  םינוטורפ  תמולא  המ   " .ןנד

היהתש וזכ  המולא  רצייל  אוה  רגתאה  .םישישהו  םישימחה  תונשב  דוע  ולחה  םיינושאר  םייוסינו  םינומשה , תונשמ  רבכ  ימוימוי 
". לועפתהו הקזחאה  יטביהב  ןהו  המקההו  שכרה  טביהב  ןה  התוחפ –  תולעב  לבא  הדימה , התואב  הליעי 

*

םע דחי  תירבעה , הטיסרבינואב  הקיזיפל  הקלחמה  שאר  היהש  רלגיצ , הירא  פורפ ' לש  הדבעמב  הדלונ    HIL לש היגולונכטה 
המקוה הדבעמב  םינש  רפסמ  ירחא  .חלצומ  טיזקא  התשעש  , X Technologies תא רלגיצ  םיקה  ןכ  ינפל  ןמנזייא . קילומש  ד"ר 

יעדמ ףנעב  םיקיתוו  םירכומ  תומש  םיבשוי  תצעיימה  הצעומב  .הטיסרבינואה  לש  רוחסמה  תרבח  םושיי , תרזעב  תימשר , הרבחה 
. רטסל סירומ  רמש וד"ר  יקוש  ומכ ד"ר  םייחה ,

.םייח ילעבב  ףאו  םדא  ינבב  םייוסינ  תכירעב  ךרוצה  תא  הל  ךוסחי  הארנכש  לודג , ןורתי   HIL-שי ל םיירוטלוגרה  םימסחה  םוחתב 
, םיירוטרלוגר םירושיא  שי  תמייק –  רבכ  תיתשתה  לכ  ןנד , - קנירב רמוא  שדח ," אל  םינוטורפב  תונרקה  ילופיט  לש  אשונהש  ןוויכמ  "
דע המשר  הז   םוחתבו  הקיזיפב , םה  הרבחה  תכרועש  םיירקיעה  םייוסינהש  רמוא  הז  לכ  ןיוצמ ." יחוטיב  יופיש  תוינילק , תויצקידניא 

.םלועב ךילהתבו ) םירשואמ   ) םיטנטפ התע 27 

,(IBA (Ion Beam Applications לש תיגטרטסא  העקשה  תישאר , תויתועמשמ : ךרד  ינבא  המכ   HIL הנמיס הנורחאה  הנשב 
ןוילימ העיקשה 2   IBA ימלועה. קושהמ  רתוי מ-50%  לש  חתנב  תזחואה  םינוטורפב , תונרקה  לש  םוחתב  תימלועה  הליבומה 

.הלועפ ףותיש  םכסה  לע  תילארשיה  הרבחה  םע  המתח  ןכו  רתוי , לודג  בוביסמ  קלחכ  רלוד ,

ךמס לע  תעכו  , NanoLabz םשב "ב , הרא הדאבנמ , הרבח  הלש , תירקיעה  הרחתמה  תא   HIL השכר ןכ  ינפל  םישדוח  רפסמ 
ףותישב םר , תעבג  סופמקב  עצבתמ  ןיידע  תוליעפה  רקיע   " .ב " הראב ליבקמ  "פ  ומ זכרמ  תמקה  לש  ךילהתב  היוצמ  איה  השיכרה 

םיליעפ ונחנאש  תורמל  םדקומ  בלשב  הרבחכ  ונמצע  םירידגמ  ונחנא   " .ןנד - קנירב רמוא  תירבעה ," הטיסרבינואה  םע  קודה  הלועפ 
םילמע תעכו  דרופנטסמו ,  Fermi National Accelerator Laboratory-םינעדמ מ םע  הלועפ  יפותיש  ונל  שי  .םינש  שש  רבכ 

". תללוכ לופיט  תכרעמל  היצרגטניא  ךורענ  אבה  בלשב  .ונלש  ץיאמה  לש  סופיט  - באה יעוציב  רופיש  לע  רקיעב 

רבעמ .םינושארה  תוחוקלכ  שמשל  "ל  וחבו ץראב  םילוח  יתבמ  תושקב  תועיגמ  רמוא , אוה  תעכ , רבכ  ךא  םינש  המכ  חקיי  ךילהתה 
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תתלו תוכרעמ  רוכמל  ונמצעב -  ףוסה  דע  תכלל  : " ןנד - קנירב רמוא  ליבקמו , ינש  הלועפ  ביתנ  ונשי  , IBA םע לחהש  הלועפה  ףותישל 
". הפי יד  םיבצוממ  ונחנא  .ןהלש  לועפתל  חווט  ךורא  תוריש 

 

HIL Applied Medical רוקיב : סיטרכ 

2010 : המקה תנש 

ןנד    - קנירב איגש  "ל : כנמ

הרגטניא סר , ' צנו ןייעמ  , IBA : םיעיקשמ

"(. ןמזה לכ  םיבוט  םיאקיזיפ  םישפחמ   )" 16 : םידבוע רפסמ 

.ןטרסב לופיטל  םינוטורפ  תמולאב  תונרקה  ילופיט   : םוחת
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