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רישי עגמב  תוברוצ  ןהש  רחאמ  תורייתב  תועגופ  ןה  .ידיימ  ןפואבו  םיהמ , קיפמ  םדאהש  תכרעמה  יתוריש  לע  תועיפשמ  תוזודמ   
תויומכ תופרוט  ןהש  םושמ  ימיה  ןוזמה  גראמב  תועגופ  ןה  ףוחהמ ; םיקחרתמ  םיצחרתמה  ןכ  לעו  םיברוצ )" םימ   )" ףיקע וא 

תויטירק תויתשתב  תועגופ  ןה  גידהו ; הגדה  םיעגפנ  ךכו  תוימיה , תוכרעמב  ןוזמה  גראמל  סיסבה  אוהש  ןוטקנלפ , לש  תויתועמשמ 
ילעבלו םדאל  ןוזמ  תוקפסמ  תוזודמה  תאז , תמועל  .ןהלש  הביאשה  יחתפ  תמיתס  ידי  - לע חוכ , תונחתו  הלפתה  ינקתמ  ןוגכ  קשמל ,
.םיב םיבר  םירוצי  לש  םייחה  רוזחמב  תוכמותו  (, natural products  ) עבט ירמוחו  תופורת  רוצייל  תושמשמ  םיבר , םיימי  םייח 

לש ותדבעממ  םירקוח  לשו  הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  לש  ףתושמ  יחרזא  עדמ  םזימ  אוה  םעב " תוזודמ  "
לארשי יפוח  ךרואל  תוזודמ  לש  ןמוקימ  רחא  בקעמ  םשל  הלועפ  וב  םיפתשמ  םיחרזאו  םירקוח  .הפיח  תטיסרבינואב  'ל  גנא רורד 
תצופת תפמ  אוה  לבקתמה  רצותה  .תוזודמ  לע  תויפצת  יחוויד  וב  שיגהל  ןתינש  רתא  תרוצב  המרופטלפ  קפסמ  אוהו  תמא , ןמזב 

.תינכדע תוזודמ 

תוזודמ רפסמ  הלדוגו , הזודמה  ןימ  ומכ  תיפצתל , עגונב  םיפסונ  םיטרפ  אלמל  םיחוודמה  םישקבתמ  תוזודמה , םוקימ  דבלמ 
םילבקמ םירקוחה  הלא  םימיב  .אל  וא  םיברוצ  םימה  םא  םגו  תיפצתה , ןמזב  חוודמה  תוליעפ  גוס  ףוחהמ , קחרמה  ופצנש ,

תא תמכלו  ליחנב  םיטרפה  לש  עצוממה  לדוגה  תא  עובקל  םירקוחל  רשפאמ  םינותנה  חותינ  .םינזומש  םינותנה  תא  םיפסואו 
יסופד תא  תוזחל  לכונש  ךכ  םינושה , םינימה  לש  םייתנועו  םייתנש  - בר םיסופד  תנבה  ורשפאי  םינותנה  ךכ , לע  ףסונ  .וב  הסמויבה 

םינקתמ ילהנמ  תוטלחה , ילבקמש  ינויח , עדיל  רבד  לש  ופוסב  םגרותי  הז  עדימ  .םיליחנה  תעפוה  יותיע  ללוכ  דיתעב , םתעפוה 
.וב שמתשהל  ולכוי  םינוש  םינוגראו  םיימי 

רשפאמ ךכו  לארשי , יפוחב  תוזודמה  בצמ  לע  עדימ  בחרה  רוביצל  קפסמ  אוה  םייתרבח : םיטנמלא  םג  וכותב  ללוכ  םזימה 
יתרבח םזימב  ליעפ  ףתתשמ  אוה  רוביצה  ןכ , ומכ  .ףוחב  יוליבהמ  תונהילו  םימב  ןתיא  םיברוצ  םישגפממ  ענמיהל  םיחרזאל 

.עדימה ףוסיאב  תינויח  הרזע  קפסמ  ךכו  המיגדה  ץמאמ  תלדגהב  םינעדמל  םרות  אוה  ןיינעמ –  רקחמבו 

, םיחותפ םימ  ינייחש  .הנשה  ךרואל  תיסחי  בר  ןמז  םיב  םיחכונש  בהז ," ישמתשמ   " לע ךמתסמ  םזימה  םיצחורה , רוביצ  דבלמ 
.ןהילע חוודלו  תוזודמ  ינימ  תוהזל  םידמולו  ינויח  עדימ  םימרות  קאיק  וא  פאס  ירתוח  םילג , וא  חור  ישלוג  םיגייד , םיטייש , םיללוצ ,

תובר תולועפ  םג  ומכ  ילויב 2019 , םינפ ' תחיתמ   ' רבע רתאה  תנשמ 2011 . םייק  ( www.meduzot.co.il " ) םעב תוזודמ   " רתאה
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תוזודמ ליחנ  םרזה  ומיע  איבה  ילוי  שדוח  לש  ןושארה  עובשב  יכ  וניאר  םיחווידה  תוכזב  .תויתרבחה  תותשרבו  תרושקתב  ותחכנהל 
תוזודמה לש  לודגה  ןבור  יכ  חווד  ןכו  הליחת , םורדה  יפוחב  תוזודמה  תעפוה  התארנ  רתאל  םיחווידב  .םירטמוליק  תואמ  לש  ךרואב 

םיחיכשהו םירחא , תוזודמ  ינימ  הרשע  ופצנ  תדדונה  תיטוחה  דבלמ  (. Rhopilema nomadica  ) תדדונ תיטוח  ןימהמ  אוה  ליחנב 
Cotylorhiza  ) תיפוס - םי תינשרוש  (, Marivagia stellata  ) תינבכוכ םי  תדדונ  (, Rhizostoma pulmo  ) היוצמ הזודמ  ויה  םהב 

רוביצל תוחפ  םירכומ  תדדונה , תיטוחה  ומכ  םיברוצ  םניאש  הלא , םינימ  (. Phyllorhiza punctata  ) הדוקנ הזירוליפו  ( erythrea
, רתוי םינווגמ  םינימל  ףשחיהל  ךכו  תוזודמ  שפחל "  " רוביצל םרוג  רתאב  שומישה  .תובורק  םיתיעל  ןהב  םילקתנ  אל  םינעדמה  םגו 

.ךומנ המיגד  ץמאמ  תאפמ  רבעב  ןוכנ  וכרעוה  אל  ילואש  םירפסמב  הפ  םיאצמנ  םיפסונ  םינימ  יכ  םינעדמל  הלגמו 

וב ולבקתהו  שדחה , רתאל  ומשרנ  םישמתשמ  לעמ ל-8,000  םיחווידה , תפמב  ופצ  שיא  ףלא  יכ כ-270  הלוע  ילוי  שדוח  םוכיסמ 
.דקתשא הנוע  התואב  הלבקתהש  וזמ  הלופכ  םיחוויד  תומכ  םיחוויד –  לעמ ל-700 
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