
ןובנ  הליש 
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמצה , יעדמל 
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םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 
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הטלוקפה חמצה , יעדמל  ןוכמה 

טרבור הביבסו ע"ש  ןוזמ  תואלקחל ,
תירבעה הטיסרבינואה  תימס , .ה 

םילשוריב

רסלג  ןורהא  חצ 
בידנה תמר  עבטה  קראפ 

יאדוד  ביתנ 
, םשובו אפרמ  ןילבת , יחמצל  הדיחיה 

רקחמה להנִמ  רעי , הוונ  רקחמ  זכרמ 
ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

רגנוא  דוד  ןי  ' גוי
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

, תליג רקחמ  זכרמו  חמצה  יעדמל 
זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמ 

ינקלוו

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

רסלג צ ןורהא  לגיק ח , ןובנ ש ,
םיחמצ ילכואל  םאה  .םירחאו 2018 .

לש םינכש  םיטרפ  ןיב  תופדעה  ןנשי 
לש הרקמה  שרוחב ? חיש  ןימ  ותוא 

היגולוקא .קיטסמה  תלאו  זעה 
(. הביבסו 9(4

רקחמה ךרכ 9(4)תיזח  ףרוח 2018 /  2019ןויליג  ראוניב ,  6

יוסיכ תנטקה  לודיגה , יתב  ןווגמ  תלדגה  ךרוצל  שרוחב  לופיטל  קשממ  ילכ  שמשמה  םיזיע  לש 180  רדע  בידנה  תמרב  .בידנה  תמר  עבטה  קראפב  ךרענ  רקחמה 
ירוזאב יחמצה  יוסיכב  םייונישה  רוטינב  הוולמ  קראפב  הייערה  .קראפל  תמאתומה  הייער  תינכות  יפ  לע  עבטה  קראפב  העור  רדעה  .תופרש  תעינמו  הצועמה  חמוצה 

קפא יקסבלסז  הניני  םוליצ : הערמב |  הנזהה  רחאל  קפומה  בלחה  תוכיאו  רדעה  יעוציב  רחא  בקעמב  םגו  םינושה  הייערה 

םיטרפ ןיב  תופדעה  ןנשי  םיחמצ  ילכואל  םאה 
זעה לש  הרקמה  שרוחב ? חיש  ןימ  ותוא  לש  םינכש 

קיטסמה תלאו 

גלזמה הצק  לע 

לוהינ תוינידמ  שוביגב  הבר  תובישח  ינוכית  םי  שרוחב  םיינוחמצ  םייח  ילעב  תייער  לש  רקחמה  םוחתל 
.שרוחה יחטש 

.שרוחה קשממ  לע  הייערה  לש  התעפשה  תנבה  תא  תרפשמ  םיזיע  לש  ןוזמה  רוחיש  יסופד  תניחב 
( קיטסמה תלא  הז –  הרקמב   ) חמוצה תייסולכואב  ןימ  ותוא  ינב  םיטרפ  ןיב  תונוש  שיש  אצמ  רקחמה 

תוינטרפ תופדעה  יבגל  הנבהה  תא  דדחמ  הז  אצממ  .םיזיע  ידי  – לע םתכירצ  רועישב  םילדבהל  תמרוגש 
.הערמ תויח  לש 

תעינמב תובישח  הלש  שרוחב , םיזיע  תייער  לע  עיפשמה  יגולוקא  טביה  תנבהל  ךבדנ  ףיסומ  רמאמה 
.חמוצה ינימלו  רבה  תויחל  לודיג  יתב  ןווגמ  לע  הרימשבו  תופרש 

תכרעמה
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ריצקת

יסחיב היולת  לודיגה  תיב  לע  הייערה  תעפשה  .שרוחה  יחטש  לוהינל  ילכ  תשמשמ  ינוכית  םי  שרוחב  םיזיע  ירדע  תייער 
ןוחבל איה  הז  רקחמ  לש  ותרטמ  .ןימה  תמרל  דעש  היצולוזרב  ללכ  ךרדב  רקחנש  אשונ  חמוצל , םייחה  ילעב  ןיב  ןילמוגה 

לש םינכש  םיטרפמ  תונוזינה  הערמב , םיזיע  םאה  הלאשל : הנעמ  תתלו  רתוי , תטרופמ  היצולוזרב  וללה  ןילמוגה  יסחי  תא 
שרוחה יחישמ  קיטסמה , תלא  הרחבנ  רקחמל  לדומ  ןימכ  יארקא ? ןפואב  ןנוזמ  תא  תורחוב  שרוחה , יחישמ  ןימ 

למרכב תימוקמ  הקלחב  קיטסמה  תלא  תייסולכואב  םיפידנה  םיביכרה  ליפורפ  תא  ונחב  םדוק  רקחמב  .םיבושחה 
ינשל םיצבקתמ  םיחישהמ  יכו 88%  הפיצר , הניא  הייסולכואב  תונושה  יכ  אצמנ  הראבכ .) תקלח   ) םנוד החטשש כ-9 

a--ו germacrene D רחאבו (, L פיטומיכ ןלהל   ) limonene-ו germacrene D םיטלוב דחאב  םיירקיע : םיפידנ  יסופיט 
םידדמ רפסמ  וקדבנו  וז , הייסולכואב  תימיכה  תונושה  יופימ  בחרוה  יחכונה  רקחמב  (. P פיטומיכ ןלהל   ) pinene

ינחבמ ועצוב  .הוולעה  תולכענו  םילרנימו  םיביס  םינינָט , ןובלח , תלוכת  םיחישה : לש  תיתנוזתה  תוכיאה  לע  םיעיפשמה 
.ימיכה בכרהל  םאתהב  הקלחה  תייסולכואמ  ומגדנש  םיחישמ  םיפנע  תוגוז  וגצוה  םיזיעל  םירקובמ –  םיאנתב  הפדעה 

.P פיטומיכמ הלא  ינפ  לע   L פיטומיכמ קיטסמה  תלא  יחישל  םיזיעה  דצמ  התמצועב , תינוניב  תקהבומ , הפדעה  האצמנ 
(limonene (p=0.0002; R2=0.27 תלוכת .א  םיחיש : ןיב  הפדעהל  קהבומ  רשק  תולעב  ואצמנ  חישה  תונוכתמ  שולש 

p<0.0001;  ) םינינָט תלוכת  .ג  תילילש ; המאתהב  ( a-pinene (p=0.0015; R2=0.20 תלוכת .ב  תיבויח ; המאתהב 
limonene-םינינָט ו םימרוגה  ינש  לש  בולישמ  הלבקתה  רתויב  הבוטה  המאתהה  .תילילש  המאתהב  ( R2=0.34

לש םינכש  םיטרפ  ןיב  םילדבהל  תורע  ינוכית  םי  שרוח  הערמב  םיזיע  יכ  םידמלמ  םיאצממה  (. (p<0.0001; R2=0.39
סופד תא  ריבסמה  ירשפא  ןונגנמ  םיעיצמ  ונא  רמאמב  .ןהלש  הייערה  תוגהנתהב  אטבתמ  ףא  רבדהו  קיטסמה , תלא 

םיחמצ ילכוא  לצא  םג  תומייק  ןימה  ותואמ  םינכש  םיחמצ  ןיב  תופדעה  יכ  ךירעהל  ןתינ  .םיזיעה  לצא  אצמנש  הפדעהה 
תצלמומ שרוחב , השענה  לע  תויפצת  עוציבב  ןכל , .שרוחב  םירחא  םיצועמ  םינימ  לש  תויסולכואמ  םינוזינה  םיפסונ 

.ןימה תמר  ךותב  שחרתמל  םג  תונרע 

אובמ

שרוחה תייחמצ  התווח  תונורחאה  םינשה  יפלא  ךשמב  .לארשי  ץרא  לש  ינוכית  םיה  לבחב  תיזכרמ  חמוצ  תרוצת  אוה  שרוחה 
תובקעב .שדחתמו  םקתשמ  לחה  שרוחהו  יעבטה , חמוצה  לע  הנגה  יקוח  וקקחנ  הנורחאה  האמה  ךלהמב  ךא  תרכינ , העיגפ 

תיב לע  םיטלתשמ  שרוחה  יחיש  יכ  רכינ  םינשה  ףולח  םע  שרוחה : הנבמב  םייוניש  לוחל  ולחה  ןאצהו  םדאה  ץחלב  הדחה  הדיריה 
. הדח  הרוצב  דרוי  לודיגה  תיבב  םינימה  ןווגמו  תמלענ , תינובשעה  הייחמצה  תעגפנ , וילא  תושיגנה  רגסנ , שרוחה  ךכו  לודיגה 

למרכה לייא  םשארבו  ( browsers  ) םיצועמה ילכוא  לש  םרדעיה  הב  טלוב  דוחייבו  תרפומ , תכרעמ  אוה  ץראב  שרוחה 
.םבישהל תונויסינ  םישענ  םויכו  ץראהמ  ודחכנש  (, Dama mesopotamica  ) יסרפה רומחיהו  ( Capreolus capreolus)

, חטשה לע  שרוחה  תייחיש  לש  האלמ  תוטלתשה  עונמלו  רכומה  םינימה  ןווגמ  תא  רמשל  וננוצרב  םא  יכ  ןבוה  םינורחאה  םירושעב 
םירדע לש  תרקובמ  הייער  הצועמה  . חמוצב  תדקמתמה  העובקו  הנותמ  תיגולוקא  הערפה  וב  םייקל  ךרדה  תא  אוצמל  שי 

םייח ילעבל  הלק  אל  הערמ  תביבס  אוה  שרוחה  ךא  התמצועבו , הערפהה  יותיעב  טולשל  רשפאמה  לוזו , םישי  ילכ  איה  שרוחב 
םיברכ .שרוחב  הייערל  רתויב  תומיאתמה  ןה  ( Capra hircus   ) םיזיעה הערמה , תויח  ןיבמ  . herbivores)  ) םיחמצה ילכוא 

המאתההש דועב  םישק , הערמ  יחטשב  גושגשלו  םיצועמ  םינימ  לש  הוולע  תליכאל  תומאתומ  םיזיעה  (, Capra  ) לעי גוסה  ינבמ 
. התוחפ  הלא  םיחטשל  םישבכו  תורפ  לש 

הבחר תיבחרמ  הלאקסב  תכרעמה  תא  ונחב  םתיברמ  ךא  םינווגמ  , םירקחמ  וכרענ  שרוחב  םיזיע  ירדע  תייער  אשונב 
ןוחבל האבו  שרוחב , םינטק  םיימוקמ  םירתאב  תדקמתמ  וז  רקחמ  תדובע  .חמוצה  ינימ  תמרל  דע  רתויה  לכל  העיגמה  היצולוזרבו 

איה רקחמה  לש  תדקוממה  ותרטמ  .דדובה  חישה  תמרל  תוסחייתה  ידכ  דע  ההובג , היצולוזרב  םיזיעה  לש  הייערה  תוגהנתה  תא 
ןימה ותואמ  םינכש  םיחיש  תייסולכואמ  תונוזינה  הערמב  םיזיע  לש  הכירצה  תוגלפתה  םאה  הלאשה : לע  הנעמ  תתל 

? םיטרפ ןיב  תופדעה  םיזיעל  ןנשיש  וא  תיארקא , חרכהב  היהת 

םיטעמ תאז , םע  וז  . הלאש  רוריבב  חתפמ  דיקפת  שרוחה  יחיש  לש  תוימוקמ  תויסולכוא  ךותב  תימיכה  תּונושה  תערשמל 
. שרוחב  םיצועמה  ינימ  לש  תויסולכוא  ךותב  תיפיטונפהו  תיטנגה  תונושה  תא  יתומכ  ןפואב  ונחבש  םירקחמה 

.םצמוצמ חטש  לע  תוסורפה  תוימוקמ  תויסולכוא  רובע  םג  תויטנוולר  הלא  םירקחמב  תונקסמה  םא  רורב  אל  ןכ , לע  רתי 
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לש בחר  ץבקמ  קיטסמה  תלאל  .םיבושחה  שרוחה  יחישמ  .(, Pistacia lentiscus L  ) קיטסמה תלא  הרחבנ  רקחמל  לדומ  ןימכ 
ךרעב םיעגופו  םינובלח  םיעיקשמה  םילונפילופ   ) םינינָטו ירתא  ןמש  יביכר  ףרש , יביכר  תוימיכ : תוצובק  ןווגממ  םיינשמ  םיביכר 

תלוכת תורכינ  . תויומכב  םיתיעל  הנממ , תונוזינ  םיזיע  םישבכו , תורפ  לע  הדוהא  הניאש  ףאו  , ( תיערמה לש  יתנוזתה 
ףרשה יביכר  לש  םתעפשה  תאז , תמועל  הז  . חישמ  םיזיע  לש  הכירצל  תיתועמשמ  הלבגמכ  רבעב  האצמנ  ההובגה  םינינָטה 

.הררבתה םרט  םיזיע  לש  הייערה  תוגהנתה  לע  קיטסמה  תלאבש  ירתאה  ןמשהו 

קיטסמה תלא  לש  תימוקמ  הייסולכואב  ירתאה  ןמשה  תא  םיביכרמה  םיפידנה  םירמוחה  ליפורפ  תא  ונחב  םדוק   רקחמב 
יכו הפיצר , הנניא  הייסולכואב  תימיכה  תונושה  יכ  ודמיל  םיאצממה  הראבכ .) תקלח   ) םנוד החטשש 9.2  הקלחב  למרכה , םורדב 
ינשמ דחאל  וכייתשה  הקלחב  םיחישהמ  .בטיה 88%  םירדגומ  םיימיכ ) םיסופיט   ) םיפיטומיכ העבראל  םיצבקתמ  םיפידנה  יבכרה 

פיטומיכ ןלהל   ) a-pinene-ו germacrene D רחאבו (, L פיטומיכ ןלהל   ) limonene-ו germacrene D םיטלוב דחאב  םיפיטומיכ :
תיבב םינוש  םיימיכ  םיסופיט  לש  םמויקל  םא  איה  אצממהמ  תולועש  חתפמה  תולאשמ  תחא  המאתהב .) P). (48% ו-40% 

םיילאיצנטופה םימרוגה  יוביר  בקע  .תועורה  םיזיעה  לש  ןוזמה  רוחיש  תוגהנתה  לע  תוישעמ  תוכלשה  ןנשי  םצמוצמה  לודיגה 
אלא הדשב , האולמב  קדביהל  הלוכי  הניא  וז  הלאש  םצמוצמה , בחרמב  תושיגנו  העונת  ילוקיש  ןוגכ  םיחיש , ןיב  הנוש  הכירצל 

םרוקמש קיטסמה  תלא  יחיש  ןיב  הפדעה  לש  םירקמ  יכ  תלבגומ , הרוצב  םא  םג  םיגדהל , תובישח  וניאר  תאז , םע  .רקובמ  יוסינב 
.תמא יאנתבו  הדשב  םישחרתמ  ןכא  םמצע , םיחישה  תונוכתב 

קיטסמה תלא  לש  םינכש  םיחיש  תוגוז  רפסמ  בידנה  תמר  עבטה  קראפ  לש  הערמה  יחטשב  ונרתיא  תומידקמ  הדש  תויפצתב 
חותינ רויא 1 .)  ) ונכש ינפ  לע  גוזב  םיחישה  דחא  תא  םיזיעה  לש  הפדעהל  הרורב  תודע  חטשב , הער  רדעהש  רחאל  םהב , הרכינש 

תואצות תיללכה  . םתלוכתבו  םיפידנה  ליפורפב  םילדבה  םיברועמ  חטשב  ופצנש  תודחה  תופדעהב  יכ  אצמ  ינושאר  ימיכ 
ןוחבל ונתוא  וררוע  הראבכ  , תקלחבש  קיטסמה  תלא  תייסולכואב  םיפידנה  בכרהב  ונאצמש  תונושה  םע  דחי  הלא , תוינושאר 

.םיזיע לש  הייערה  תוגהנתה  לע  וז , תימוקמ  הקלחב  תללוכה  תימיכה  תונושה  לש  תירשפאה  העפשהה  תא  םירקובמ  םיאנתב 

ונעציבו םיחישב , םייתנוזת  םידדמ  לש  תוקידב  עוציב  ידי  - לע הראבכ  תקלחב  תימיכה  תונושה  יופימ  תא  ונמלשה  יחכונה  רקחמב 
 – LL םילופיט : השולש  ועצוב  .םיירקיעה  םיפידנה  יסופיט  ינשמ  םיחיש  תוגוז  םיזיעל  ונגצה  םירקובמ : םיאנתב  הפדעה  ינחבמ 

םייטסיטטסה םיחותינה  .הנוש  פיטומיכמ  םיחישהמ  דחא  לכ   – P; LP פיטומיכמ םיחישה  ינש   – L; PP פיטומיכמ םיחישה  ינש 
הרוצב הזמ  הז  םינחבומ  םנמוא   P-ו L םיפיטומיכה .תימרוג  - ברו הטושפ  תיראיניל  היסרגר  לעו   ANCOVA לע , t ןחבמ לע  וססבתה 

לע ססבתהב  תאז , םע  .ואל  םא  םהיניב  הפדעה  אצמית  םא  שארמ  ךירעהל  ונעדי  אל  ןכל , .ינוציק  וניא  םהיניב  לדבהה  ךא  הדח ,
ינפ לע  ףדעוי   L סופיטה םיפיטומיכה , דחאל  הפדעה  אצמית  םא  יכ  התייה  ונתרעשה  תורפסב   יוצמה  לבגומה  עדימה 

.  P סופיטה

חפסנ 1. ואר  אלמה  תוטישהו  םירמוחה  קרפ  טוריפל 
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רויא 1
ןיב םיזיע  לצא  הפדעה  לש  המויק  תא  תמא  יאנתב  המיגדמ  הנושה  הייערה  תמצוע 

קיטסמה תלא  לש  םינכש  םיטרפ 
הרוצב הרורב  הפדעה  וארה  םיזיעה  .המידקמה  הדשה  תיפצתב  וללכנש  םידומצ  םיחיש  לש  םינוש  תוגוז  העברא  .ד  א-

; םיחישהמ דחאל  תינוציק 
אל טעמכש  יפ  לע  ףא  ןימימ )  ) דוהאה חישה  תויראשמ  הנוזינ  זעה  .א  הנומתב  םג  עיפומה  םיחישה  גוזמ  הנוזינה  זע  .ה 

.הוולע – ריתע ותויה  תורמל  יוחדה  ונכשמ  תמלעתמו  רדעה , לש  הייער  ימי  רפסמ  רחאל  הוולע  וילע  הרתונ 

תואצות

קיטסמה תלא  תייסולכואב  םייתנוזת  םידדמ 

םייתנוזתה םיכרעה  הראבכ  , תקלחבש  קיטסמה  תלא  תייסולכואב  םיפידנה  בכרה  תוגלפתה  לש  דידבה  הנבמהמ  ]3[לידבהל 
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ADL (13.5-16.5%), ADF (22.5-27.5%), NDF (30- (, 4.6-7.4%  ) םילרנימ (, 19-25%  ) םינינָט (, 7.5-10.5%  ) ןובלח ודדמנש :
םיפיטומיכה ןיב  לדבה  לכ  אצמנ  אל  .תימוקמה  הייסולכואה  לע  הפיצר  םיכרע  תוגלפתה  םלוכ  וארה  (, 31-39%  ) תולכענו ( 36.5%

.םייתנוזתה םידדמה  יכרעב   P-ו L

הפדעה ינחבמ 

תואצותה חותינ  .הקידבה  קרפ  ןמזמ  הליכאל 88.5±8.4%  השידקה  זעה  .תוקד  היה 15:48±2:36  רידב  הקידב  קרפ  לכ  ךשמ 
,pRight ןמוסת םיזוחאב )  ) ןימי חישמ  תיסחי  הכירצ  .םיזיעל  ושגוהש  םיחישה  תוגוזב  הוולעה  תכירצב  םילדבה  לע  ססבתה 

.pLeft, %pRight+pLeft=100 לאמש חישמו 

חישהמ םיזיעה  וכרצ  , LP לופיטב ועצובש  תורזחה  ךותמ 18  ב-15   – P פיטומיכמ םיחישל   L פיטומיכמ םיחיש  ןיב  הפדעה 
P סופיט ינפ  לע   L סופיטל תקהבומ  הפדעה  האצמנ  תוגוזב   t ןחבמ חותינב  . P סופיטמ חישהמ  וכרצ  רשאמ  רתוי   L סופיטמ

(. עצוממ 2:1 הכירצ  סחי  , (p=0.0002, n=18

םילופיטב ולבקתהש   pRight-pLeft הפדעהה דדמ  יכרע  םיחיש –  ןיב  הפדעה  יעוריאב  םינינָטהו  פיטומיכה  לש  םתובישח 
תונושה חותינב  . LL: -7.5±7.9%; PP: 14.1±7.0%; LP: -43±9.5%; PL: 24.3±10.0% ויה : פיטומיכה  תוהז  יפל  םינושה 

הרוצב ריבסמ  םיחישה  ןיב  םינינָטה  תלוכתב  שרפהה  םע  םיפיטומיכה  תוהז  לש  ףוריצה  יכ  אצמנ  ( ANCOVA  ) תפתושמה
: פיטומיכה תוהז   ) לדומל תקהבומ  המורת  ילעב  ואצמנ  םימרוגה  ינש  .הפדעהה  דדמ  יכרע  תא  ( p<0.0001,R =0.50  ) תקהבומ

(. p=0.002 םינינָט : תלוכת  ; p=0.003

ואצמנ הפדעהה , לע  םיירשפא  םיעיפשמ  םימרוגכ  ונחבנש  םיפידנה  םיביכרה  ןיבמ 31  הפדעה –  ןיבל  םידדוב  םיפידנ  ןיב  רשקה 
זוחא יפל   ) תיבויח המאתהב   limonene 2ב :) רויא 2א ,  ) pRight-pLeft הפדעהה דדמל  קהבומ  יראיניל  רשק  ילעבכ  םיפידנ  ינש 
ךסמ זוחא  יפל   ) תילילש המאתהב   a-pinene-ו (, p=0.0003, R =0.25 הוולעב : זוכיר  יפל  ; p=0.0002 , R =0.27 םיפידנ : ךסמ 

(. p=0.003 , R =0.17: הוולעב זוכיר  יפל  ; p=0.0015 , R =0.20 םיפידנ :

לאמש חישל  ןימי  חיש  ןיב  שבי ) לקשממ  םיזוחאב   ) םינינָט תלוכתב  שרפהל  יכ  אצמנ  הפדעה –  ןיבל  םייתנוזת  םידדמ  ןיב  רשקה 
הפדעהה דדמ  ןיב  רשק  אצמנ  אל  רויא 2ג .) ( ) pRight-pLeft (p<0.0001, R הפדעהה 0.34= דדמל  קהבומ  ילילש  יראיניל  רשק 

.הוולעה תולכענבו  םיביסו  םילרנימ  ןובלח , תולוכתב  םישרפהה  ןיבל 

ילעב ואצמנ   a-pinene-םינינָט ל ןיבו   limonene-םינינָט ל ןיב  םיבולישה  הפדעה –  ןיבל  םינינָטו  םידדוב  םיפידנ  ןיב  בלושמ  רשק 
םימרוגה ינש  המאתהב .)  p<0.0001,  R pRight-pLeft (p<0.0001,  R ו-0.41= הפדעהה 0.39= דדמל  קהבומ  רשק 

.םילדומה ינשב  אוהש  רודיס  לכב  יטסיטטסה  לדומל  קהבומ  ןפואב  ומרת  םיפתתשמה 

2
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רויא 2
דדמל קהבומ  יראיניל  רשק  ילעבכ  ואצמנש  חישה  תונוכתמ  םידדמה  תשולש 

קיטסמה תלא  יחיש  תוגוז  ןיב  הפדעהה 
.ג (. R =0.20, p=0.0015  ) תילילש המאתהב   α-pinene ב. (. R =0.27, p=0.0002  ) תיבויח המאתהב   limonene א.

Right  ) םיחישה ינש  ןיב  דדמנה  ביכרה  ךרעב  שרפהה  עיפומ   X ריצב (. R =0.34, p<0.0001  ) תילילש המאתהב  םינינָט 
ןה  Y ריצ תודיחי  .שבי  לקשמל  זוחא  םינינָטה  רובע  םיפידנ ; ךסמ  זוחא  אוה  ךרעה   α-pinene-ו limonene רובע (: - Left

הדוקנ לכ  . pRight+pLeft=100% ןתניהב ( pRight - pLeft  ) לאמש חישל  ןימי  חיש  ןיב  הכירצה  תויצרופורפ  שרפה 
(. n=45  ) םיחיש גוז  לש  הקידב  תגציימ  ףרגב 

תונקסמו ןויד 

רשקהב הלא  . םייעבט  םיחטש  לוהינב  תויתוהמ  תויעב  רפסמל  ליעי  ןורתפ  העיצמ  ינוכית  םי  שרוחב  םיזיע  ירדע  תייער 
ךרואל ורדחי  םצמוצמה  לודיגה  תיבל  יכ  ןכתיי  ךכש , תויה  םירופיצ  . ידי  - לע םיצפומ  שרוחה  יחישמ  םיברש  ריכזהל  בושח  הז 

עוציבב יכ  םירובס  ונא  ןכל , .ןימה  תייסולכואב  םיטרפה  ןיב  תיטנגה  תונושה  תלדגהל  ומרגיש  םינווגמ  תורוקממ  םיערז  םינשה 

22

2
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יוטיבל תואבה  רוחיש  תוינבתל  םג  םיינרע  תויהל  יואר  שרוחב  םיחישלו  םיצעל  םיחמצ  ילכוא  ןיב  ןילמוגה  יסחי  לע  תויפצת 
.ןימה תמר  ךותבש  הנידע  היצולוזרב 

קיטסמה תלא  תייסולכואב  האצמנש  תללוכה  תימיכה  תונושה  עיפשת  דציכו  םאה  התייה : הז  רקחמב  תיזכרמה  ונתלאש 
.םירקובמ םיאנתב  הפדעה  יוסינ  ונעציב  ךכ  םשל  הקלחב ? תוערל  סנכייש  םיזיע  רדע  לש  הייערה  תוגהנתה  לע  הראבכ  תקלחבש 

ןכא םיזיעל  יכ  ודמיל  תואצותה  .הייסולכואב  םיטלובה  םיפידנה  יסופיט  ינש  ןיב  יהשלכ  הפדעה  תמייק  םיזיעל  םא  ונחב  הליחת 
.P פיטומיכמ םיחיש  ינפ  לע   L פיטומיכמ קיטסמה  תלא  יחישל  תינוניב , המצועב  הרורב , הפדעה  תמייק 

קיטסמה תלא  יחיש  ןיב  הפדעה  יעוריאב  םיברועמ  תויהל  םייושע  םיפידנה , - פיטומיכ תוהז  לע  ףסונ  חישה , תונוכתמ  םימרוג  ןווגמ 
קהבומ ילילש  יראיניל  רשק  אצמנ  רקחמב  ןכאו , בטיה  . ססובמ  ןלערכ  םדיקפתש  םינינָטה , דחוימב  םיטלוב  םהיניב  .םינכש 

ןה םינינָטה  תלוכתו  פיטומיכה  תוהז  יכ  אצמ  תפתושמ  תונוש  חותינ  רויא 2ג .)  ) םיחיש ןיב  הפדעה  ןיבל  הוולעב  םינינָט  תלוכת  ןיב 
תרבסהל תקהבומ  המורת  םיביכרה  ינשלו  הפדעה , יעוריאב  תוברועמה  חישה  תונוכת  ללכ  ןיבמ  רתויב  יטננימודה  תונוכתה  ףוריצ 

.הפדעהה

ונילע הבוח  םיחמצ , ילכוא  לש  תופדעה  לע  ירתאה  ןמשה  תא  םיביכרמה  םיפידנה  ליפורפ  לש  תירשפא  העפשהב  םיקסוע  רשאכ 
a--תיבויח ו המאתהב   limonene םיחיש : ןיב  הפדעהל  קהבומ  רשק  ילעבכ  ואצמנ  םיפידנ  םיביכר  ינש  .םידדוב  םיפידנ  םג  ןוחבל 

םיאצממה םע  תודכלתמו  תורפסב  , םייקש  עדימל  תומאות  וללה  תואצותה  2ב .) רויא 2א ,  ) תילילש המאתהב   pinene
בוטה ילאיצנטופה  ריבסמה  םרוגכ  אצמנ  יבויח ) רשק   ) limonene םע ילילש ) רשק   ) םינינָט תלוכת  לש  בולישה  .פיטומיכה  תמרב 

.םיזיע לצא  קיטסמה  תלא  יחיש  ןיב  הפדעהל  רתויב 

אטבתמ רבדהו  קיטסמה , תלא  לש  םינכש  םיטרפ  ןיב  םילדבהל  תורע  ינוכית  םי  שרוח  הערמב  םיזיע  יכ  םידמלמ  םיאצממה 
םינוזינה םיפסונ  םיחמצ  ילכוא  לצא  םג  תומייק  ןימה  ותואמ  םינכש  םיחמצ  ןיב  תופדעה  יכ  ךירעהל  ןתינ  .ןהלש  הייערה  תוגהנתהב 

שחרתמל םג  תונרע  תצלמומ  שרוחב  השענה  לע  תויפצת  עוציבב  ןכל , .שרוחב  םירחא  םיצועמ  םינימ  לש  תוימוקמ  תויסולכואמ 
.ןימה תמר  ךותב 

ןובנ הליש  םוליצ : הפדעהה |  יוסינ  ךלהמב  קיטסמ  תלאמ  הנוזינ  זע 

אצממה ירוחאמ  ןונגנמה 

הלועפ ידי  - לע הנגה  וזמ : וז  דואמ  תונושה  תוירשפא  הלועפ  יכרד  יתשב  הליכא  ינפמ  הנגה  םיחמצל  םיקפסמ  םיינשמ  םיביכר 
תיתכרעמ היצקארטניאב  הב  ברועמ  ביכרהש  הפיקע , הנגהו  םיחמצה  , לכוא  דגנכ  ביכרה  לש  הרישי  תיגולויזיפ 

םיפיקעה הנגהה  ידוקפת  ןיב  תכרעמב  . םיפסונ  םימזינגרוא  םג  םיתיעלו  חמצה , םיחמצה , לכוא  ןיב  רתוי  תבכרומו 
םיחמצה לכוא  לש  םייעבט  םיביוא  סויגל  הקוצמ  תאירקכ  חמצה  ידי  - לע ידוחיי  םיפידנ  ץבקמ  רורחש  תורפסב : בטיה  םירכומה 

, תונגהה יגוס  ינש  ובש  הרקמ  ונמגדה  הז  רקחמב  הדורי  . תיתנוזת  תוכיא  לע  הדיעמה  חיר  וא  םעט  תמיתחו  ותוא  , ףקותה 
.םיזיעה לש  תופדעהה  לע  םיעיפשמו  קיטסמה  תלאב  תינמז  - וב םילעופ  תיתכרעמה , הפיקעהו –  תיגולויזיפה  הרישיה – 
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לע םיפידנה  תעפשה  ןונגנמ  תלאש  ךא  הרישי  , תיגולויזיפ  הלועפ  ידי  - לע הנגהל  תססובמו  הבוט  המגוד  םה  םינינָט 
ןמזב - וב לבא  םיחמצ  , ילכואל  רישי  יגולויזיפ  קזנ  םורגל  םה  םג  םילוכי  םיפידנ  .רתוי  הברה  תכבוסמ  התפצנש , הפדעהה 
השיח ידי  - לע ןוזמ , רוקמכ  חמצה  לש  ותוכיא  יבגל  עדימ  םיחמצה  ילכואל  םיקפסמו  תימוקמה , תכרעמב  עדימ  יאשנ  םישמשמ 

P-ו L םיפיטומיכה ינש  ןיב  התפצנש  הפדעהל  יארחא  הלא  םינונגנמ  ינשמ  ימ  ןכ , םא  חירהו  . םעטה  תועצמאב 
תוביסהמ רישי  יגולויזיפ  טקפאב  תרבסומ  תויהל  הלוכי  הניא  ונינפלש  הרקמב  םיפידנה  לש  העפשההש  הארנ  הז ? רקחמב 

םינֵּפרֶטה .ב  שבי ) ; לקשממ   0.15%  ) ךומנ היה  הראבכ  תקלחבש  קיטסמה  תולאב  ירתאה  ןמשה  זוכיר  ךס  .א  תואבה :
.ג םירחא  ; םימזינגרואב  הרישי  העיגפל  תוחפ  םיליעי  םיבשחנ  קיטסמה  , תלאב  ירתאה  ןמשהמ  םהש כ-95%  םיינמימחפה ,

לולעש זוכירל  עיגהל  הלוכי  הניא  קיטסמה  תלאב  האצמנש  ירתא  ןמש  לש  הכומנה  תומכה  יכ  אצמנ  עצבתהש   בושיחב 
הרישי העפשהש  ןאכמו  םינֵּפרֶט  , לש  תוליער  לורטנל  םיליעי  םינונגנמ  םיקנויל  .ד  זעה ; סרכב  תיקדייחה  הרולפל  קזנ  םרגל 

ידי - לע תרבסומ  תויהל  הלוכי  הניא  התפצנש  הפדעהה  יכ  םיקיסמ  ונא  הלא , לכמ  .הריבס  הניא  איה  םג  ומצע  זעה  ףוג  לע 
עדימ יאשנכ  םיפידנה  לש  םתוליעפ  תרגסמב  הריבסהל  שי  אלא  זעה , לע  םיפידנה  לש  הרישי  תיגולויזיפ  העפשה 

. לודיגה תיבב  םימזינגרואה  ןיבש  תרושקתה  תכרעמב  םיכוותמ 

תוכיאה תא  רוכזלו  דומלל  תוהזל , תלוכיה  תא  םהל  םיקפסמו  םיחמצה , ילכואל  ליעי  טלק  יעצמא  םישמשמ  חירהו  םעטה  ישוח 
חירהו םעטה  לולכמ  תא  והזי  םיחמצ  ילכוא  יללכ , ןפואב  רידת  . הנתשמו  תבכרומ  הביבס  ךותב  םינוש  םיחמצ  לש  תיתנוזתה 

: לואשל שי  ןכ , םא  ערכ  . הכומנ  תיתנוזת  תוכיא  לעב  חמצ  לש  חירהו  םעטה  תאו  בוטכ , םיהובג  םייתנוזת  םיכרע  לעב  חמצ  לש 
םיחיש לש  חירהו  םעטה  רשאמ  רתוי  םיזיעה  לע  םיפדעומ   L פיטומיכמ קיטסמה  תלא  יחיש  לש  חירהו  םעטהש  הדבועה  םאה 

וז הלאשל  הבושתהש  תודמלמ  ונלש  תואצותה  ןורחאל ? רשאמ  רתוי  םיהובג  םייתנוזת  םיכרע  ןושארלש  התועמשמ  , P פיטומיכמ
אצמנ אל  ךכמ , בושח  .תולכענו  םילרנימ  םיביס , ןובלח , ונדדמש : םייתנוזתה  םירטמרפב  םינוש  םניא   P-ו   L םיפיטומיכה .תילילש 

, עובקל םילוכי  ונחנאש  המכ  דע  .קיטסמה  תלאב  רתויב  טלובה  ןלערה  קפס  אלל  םהש  םינינָטה , תלוכתב  םיפיטומיכה  ןיב  לדבה 
? עודמ .רחאה  ינפ  לע  םיזיעה  ידי  - לע ףדעומ  דחאה  ןיידעו  , P-ו L םיפיטומיכה לש  יתנוזתה  ךרעב  לדבה  לכ  ןיא 

[19 , 12]

[40 , 25]

[28 , 27 , 13 , 11]
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, רעיו שרוח  יחטש  לוהינב  בושח  ילכ  איה  תרקובמ  םיזיע  תייער  .ןחיר  רעיב  הייער  םוי  םותב  םיזיע  רדע  ליבומ  ל״ז  ןרטש  הינתמ 
ןרטש הקבר  םעוניחא  םוליצ : חמוצה |  ינימ  ןווגמ  לע  הרימשלו  תופרש  תעינמל  תמרות 

קתונמו דדוב  עוריא  אל  םעפ  ףא  אוה  םיוסמ  חמצל  םיחמצ  ילכוא  ןיב  עגמהש  הדבועה  לע  ססבתמ  ןאכ  םיעיצמ  ונאש  רבסהה 
, םייסיסבה םינֵּפרֶט  - ונומה ךכ , לע  ףסונ  .םיבר  םיחמצ  ינימב  םיחמצה  לכוא  לקתנ  הערמה  יחטשב  ןוזמה  רוחיש  ךלהמב  .רשקהמ 

, םיפידנ תואמו  תורשע  םירציימ  םיחמצש  יפ  לע  ףא  .םיחמצ  ינימ  לש  בר  רפסמל  םיפתושמ  קיטסמה , תלאב  םיאצמנה  הלא  ומכ 
תיסחי תמצמוצמ  הצובק  - תת לע  ללכ  ךרדב  תססבתמ  ןוזמה , תריחבב  םיחמצה  לכואל  תרזועה  חמצה , לש  המוראה  תמיתחש  ירה 

םינֵּפרֶט  - ונומה ראשו   a-pinene יבגל המודק " העד   " םע רבכ  ואב  םיזיעהש  אוה  םיעיצמ  ונאש  רבסהה  ןכ , םא  םיפידנ  . לש 
ןיפולחל וא  רבעב , וא  הווהב  הערמה  יחטשב  םירחא  םיחמצ  ינימ  םע  היצקארטניא  תובקעב  תאזו   P פיטומיכ תא  םינייפאמש 

. רדעה  לש  תירוד  - ןיבה תשרומה  ללגב 

תא ושיגדה  םיחמצ  ילכואל  םיחמצ  ןיבש  תרושקתה  תכרעמב  םיפידנ  לש  םדיקפת  תא  ונחבש  םירקחמה  תיברמ  םוכיסל :
םניא םיפידנש  םירקמב  םגש  תודמלמ  ונלש  תונקסמה  םתוא  . ררחשמה  חמצה  לש  יתנוזתה  ךרעה  לע  עדימ  יאשנכ  םתובישח 

האצותכ תאזו  לודיגה , תיבב  השענה  לע  העפשה  םהל  תויהל  הלוכי  ןיידע  חמצה , לש  יתנוזתה  ךרעה  יבגל  יתימא  עדימ  םיליכמ 
תימנידו תיטואכ  םיסחי  תכרעמ  לש  איה  תלבקתמה  בצמה  תנומת  .םהל  סחיימ  םיחמצה  לכואש  רשקהה  תיולת  תונשרפהמ 

םג לקשמ  תתל  תפצתמה  לע  םיחמצ  ילכואל  םיחמצ  ןיב  תוידדהה  תועפשהה  תא  קמועל  ןיבהל  ידכ  .יטנג  ןווגמ  רמשל  היופצה 
וינפלש תכרעמה  תא  ריכהלו  ןוחבל  עבטה  בבוח  וא  רקוחה  - גולוקאה לע  ןכל , .חמוצהמ  םיפידנל  םיחמצה  לכוא  ןתונש  תונשרפל 

לולכמ תאו  לודיגה  תיבב  םיחמצה  לכוא  תייסולכוא  לש  הירוטסיהה  תא  ןובשחב  האיבמש  רתוי , תטרופמ  היצולוזרבו  ימוקמ  ןפואב 
.ימוקמה   רתאב  ונוזמ  תא  םיביכרמה  חמוצה  ינימ 

תודות

, יקצולוברפ יבאל  .עויסהו  בוטה  ןוצרה  הרופה , הלועפה  ףותיש  לע  רקחמל –  הינסכאה  היהש  בידנה , תמר  עבטה  קראפ  תווצל 
, יקסמ הינת  טופ , ירליה  ןייטשניוו , רדנסכלאל  .ישעמה  עויסה  לעו  ץועייה  לע  ואדנל –  ןאיל  .תוליעומ  תוצעב  רקחמה  תא  הווילש 

.עויסה לע  שבד –  הנבלו  רטכש  הנולא  ןומיר , ןב 

ןוזח לש  םייח  וידימלתל  םיגדהו  הרומל , היהש  ןאצ  העור  ןרטש , הינתמ  לש  ורכזל  שדקומ  רמאמה 
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