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Consultaplantas, Wikimedia Commons םוליצ : הז |  ןימ  לש  העיטנל  ההובג  השירד  הנשי  םישק  םיאנתל  ותודימע  לשב  .יאופר  הנבל 

רועייה רובע  הטיבנ  ישק  םינימ  לש  הטבנהו  ףוסיא 
לארשיב

םירחא םירקמבו  םיערזב , בורל  הליחתמ  הלאכ  םיליתש  לודיגל  ךרדה  .םייתוכיא  םיליתש  םישורד  אמייק  - ינב תורעי  תמקה  ךרוצל 
יבחרב םינוש  םינימ   250- כמ םיערז  ףוסיא  לע  הנומאה  תיעוצקמה  הדיחיה  אוה  "ל  קק לש  תולתשמו  םיערז  רודמ  .םירוחיימ  יובירב 

.ל " קק תולתשמב  לודיגלו  הטבנהל  םתרבעה  לעו  ץראה 

ףסואו תולחמלו , םיקיזמל  שבויל , תודימע  ןוגכ  תויוצר , תונוכת  ילעב  תיליע ) יצע   ) םינייטצמ םיצע  ץראה  יבחרב  רתאמ  רודמה  תווצ 
.םיקיתו םיצעב  רבודמ  םיבר  םירקמבו  חטש , את  ותואב  םירחא  םיצע  לע  ןורתי  םיארמ  הלא  םיצע  .םיערזו  תוריפ  םהמ 

עדימה תא  רמשל  ידכ  תידועיי  יפרגואג  עדימ  תכרעמב  תונדפקב  םידעותמ  םיערזה  םהמ  םיפסאנש  םיצעה  םוקימו  םירתאה 
לודיג יתב  םתואל  םיליתשה  תבשהל  םיבר  םיצמאמ  העיקשמ  "ל  קק .ךרוצל  םאתהב  םינייטצמה  םיצעה  לא  הרזח  רשפאלו 

.םינושה לודיגה  יתבל  תומאתומה  תוימוקמ  תויסולכוא  לש  יטנג " םוהיז   " עונמל ידכ  םהב  ופסאנ  םיערזהש 

םיערזה יוצימב  רודמה  תווצ  קסוע  חטשב  תוריפה  ףוסיא  בלש  רחאלו  ימצע , רוצייב  םירצוימ  "ל  קק ידי  - לע םיעטינה  םיליתשה 
, ןופצב ינלוג  "ל : קק תולתשמב  הטבנהל  םירסמנ  םיערזה  .םירקובמ  םיאנתב  ןוסחאו  ףוסיאה  ינותנ  דועית  יוקינ , חוציפ , תוריפהמ :

לשו לארשי  לש  רבה  יצע  ינימ  לש  יטנג  רגאמ  שמשמה  םיערז  ףסוא  רצי  "ל  קק לש  םיערזה  זכרמ  .םורדב  תליגו  זכרמב  לואתשא 
.םולקאו החבשה  תוינכותלו  רקחמ  יכרוצל  יוביר  רמוח  קפסמו  ןמזה , ךשמב  הב  ומלקואש  םירחא  םיבר  םינימ 

, הרוטרפמט תוחל , לש  םייבטימ  םיאנת  ןתמ  רחאל  הלתשמב  םיבוט  הטיבנ  ירועישב  םיטבונ  לארשיב  םיעטינה  םיצעה  ינימ  בור 
רועישש וא   ) ללכ םיטבונ  םניא  ךכ  לשבו  המדרתב  םייורש  םהיערזש  םירחא  םינימ  םנשי  םייטרדנטס .) םיאנת   ) רואו רורווא 

תעבונ תילקיזיפ : המדרת  א ) : ) המדרת לש  םיירקיע  םיגוס  השולש  םימייק  .םייטרדנטסה  םיאנתב  םג  ךומנ ) םהלש  הטיבנה 
תלשבה ןמזב  רבועה  תוחתפתה  תמלשה  - יאמ תעבונ  תיגולופרומ : המדרת  ב ) ; ) םימל הרידח  הניא  ערזה  תפילקש  הדבועהמ 

המדרת ג ) ; ) רבועה תוחתפתה  םויס  דע  םירדגומ  הרוטרפמטו  תוחל  יאנתב  תפסונ  תכשוממ  תוהש  הכירצמו  םפוסיאו , םיערזה 
ינימ םנשי  .התריבשל  הרוטרפמטו , רוא  ןוגכ  הביבס , ימרוג  לש  הרקב  הכירצמו  תילנומרוה , תוברועממ  בורל  תעבונ  תיגולויזיפ :

לש המאתהלו  היצולובאל  תורושק  םיערזה  תמדרתל  תוביסה  .יגולויזיפו  ילקיזיפ  לופכ , המדרת  ןונגנמ  םייק  ףא  םהיערזבש  םיצע 
תודירשב עייסמ  הז  יתיע  רוזיפ  .ןמז  ךרואל  תיתגרדה  הטיבנ  תרשפאמ  םיערזה  תמדרת  .הביבסה  יאנתל  םיחמצה  ינימ 

ייוכיס םירשפאמה  םיאנתל  םאתהב  הטיבנה  תנווכהב  עייסמו  םיינוציק , םיאנתב  םיטבנ  לש  תינומה  הדחכה  ענומ  הייסולכואה ,
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.רתוי םיהובג  תוססבתה 

התיירשה וא  הפילקה  ףויש  ידי  - לע ערזה  תפילקב  םיעגופה  הטיבנ " םורט   " ילופיט םישרדנ  תילקיזיפה  המדרתה  תריבש  םשל 
יורקה ךילהתב  ללכ  ךרדב  תישענ  תיגולויזיפהו  תיגולופרומה  המדרתה  תריבש  .תזכורמ  תינתירפוג  הצמוחב  וא  םימח  םימב 

ידכ חמצה , ןימל  םאתהב  תועובש , רפסמ  ךשמל  סויזלצ  תולעמ  לש 4  םיאנתב  חל  עצמל  םיערזה  תסנכה  הרק – " הנְָמכַה  "
.ל " קק תולתשמב  הטבנהל  םיערזה  םיחלשנ  המדרתה  תריבשל  םילופיטה  רחאל  .רבועה  תוחתפתה  תמלשה  תא  רשפאל 

ינימ רובע  יבטימ  לוקוטורפ  חתפלו  הטבנהה  ןונגנמ  תא  חצפל  ידכ  םיבר  םייוסינ  ועצוב  םינשה  ךלהמב  .יאופר  הנבל  לש  םיטבנ 
׳ץיבולבי יגח  םוליצ : העיטנל |  םיליתש  ןיכהלו  םירידנ  םינימ  רמשל  הרטמב  הטיבנ  ישק  ובשחנש  םיחמצ 

םיחמצ ינימ  םתוא  רובע  יבטימ  לוקוטורפ  חתפלו  הטבנהה  ןונגנמ  תא  חצפל  ידכ  םיבר  םייוסינ  רודמה  תווצ  עציב  םינשה  ךלהמב 
.העיטנל םיליתש  תנכהבו  םירידנ  םינימ  רומישב  ךרוצהמ  רקיעב  העבנ  וז  תודדומתה  .רסח  היה  םרובע  עדיהו  הטיבנ  ישק  ובשחנש 

: תוגציימ תואמגוד  ןלהל 

אוה יאופרה  הנִבלה  .רטמ  לש כ-6  הבוגל  עיגמה  םיינִבִלה  תחפשממ  רישנ  חיש  וא  ץע  אוה  (Styrax officinalis  ) יאופר ֶהנִבל 
ערז הנִבלל  .הז  ןימ  לש  העיטנל  ההובג  השירד  הנשי  םישק  םיאנתל  ותודימע  לשב  .עבטב  לארשיב  לדגה  הנִבל  גוסהמ  דיחיה  ןימה 

הפילקה חוציפ  תיגולויזיפ , המדרתב  םייורש  םיערזהש  תויה  .םיינש  וא  דחא  ערז  ירפ  לכבו  םימל , הרידחה  השק  הפילק  לעב  םוח 
, רפוכ ערזכ  גהנתמ  רמולכ   ) שובייל דימע  וניא  ערזה  יכ  ררבתה  םייוסינו  תויפצת  רחאל  .המדרתה  תריבשל  איבמ  וניא 

תולתכ םיערז  לש  הטיבנה  לאיצנטופב  ההובג  תונוש  הנשי  יכ  ונאצמ  ןכ , ומכ  .םיירט  םיערז  קרו  ךא  עורזל  שי  ןכלו  (, recalcitrant
.םינוש םירתאמ  םֵא  יצעב 

יובירה ךא  םיחטש , םוקישב  העיטנל  תולודג  תויומכב  שרדנש  תוינטקה  תחפשממ  חיש  אוה  ( Retama raetam  ) רבדמה םתור 
ערזה תפילק  .לודיגה  תיבל  םאתהב  ריהב  בוהצל  דואמ  ההכ  קורימ  ענ  םעבצו  ןטק , לימרת  ךותב  םיאצמנ  םתורה  יערז  .השק  ולש 
וניסינ ךכל , םאתהב  .םימסרכמ  ידי  - לע םילכאנ  םתורה  ילימרת  עבטב  .התוא  ףיישל  ןתינ  אל  ןכ  לעו  דואמ , הקד  םג  ךא  דואמ  השק 

.תועש שולשכ  ךשמב  זוכירב 98%  תינתירפוג  הצמוחב  לופיט  רחאל  םתורה  יערז  תא  טיבנהל  ונחלצהו 

תובישח הנשי  רידנ , ןימב  רבודמש  ןוויכמ  .ץראה  ןופצב  לדגש  םיידרווה  תחפשממ  רישנ  ץע  אוה  ( Prunus ursina  ) בודה ףיזש 
רחאל .דחא  ערז  ליכמה  ןיעלג  תיב  אוה  ירפה  .ולש  הצופתה  רוזאב  םיפסונ  םירתאב  ותעיטנלו  ןימה  רומישל  םיערז  ףוסיאל  הבר 

הרק הנמכה  םיבלש : ינשב  עצבתהל  הכירצ  הטבנהה  יכ  ונל  ררבתה  יאקירמאה , רועייה  תוריש  םע  תוצעייתה  ףאו  םיבר  תונויסינ 
תמלשהו ןורצנה  תוחתפתה  תבוטל  תולעמ  לש 24  הנותמ  הרוטרפמטל  הרבעה  ןכמ  רחאלו  ערזב , רּבועה  ןושרוש  תוחתפתהל 

.הטיבנה

.םיישורבה תחפשממ  דע  - קורי ינטחמ  ץע  (, Juniperus oxycedrus  ) יזרא רערע  לש  הטבנהב  החלצה  םג  המשרנ  הנורחאל 
הייסולכוא לודיגל  הבר  תובישח  שי  ךכיפל , .ןורימ  רה  דיל  םינפש  רהב  קר  ץראב  חמוצה  הדחכה , תנכסב  ןימ  אוה  יזראה  רערעה 

רודמב הטבנה  תונויסינו  היקרוטמ  עדימ  .הטבנהל  דואמ  םישק  רערעה  ינימ  יערז  .ןימה  רומישב  עייסל  ידכ  הז  רוזאל  ץוחמ  תפסונ 
.ךומנ םיינויחה  םיערזה  זוחא  תאז , תורמל  .הטיבנ  םירשפאמו  המדרתה  תא  םירבוש  ןיגוריסל  םוחו  רוק  ילופיט  יכ  הנבהל  וליבוה 

םיערזל הטבנה  תוטיש  חוציפ  רשפאמ  "ל  קקב תולתשמו  םיערז  רודמ  ישנא  לש  רבטצמ  יעוצקמ  ןויסינ  םע  ימדקא  עדי  לש  בוליש 
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.ץראב םינוש  לודיג  יתבל  םימאתומה  םייתוכיא  םיליתש  לודיגלו  םירידנ  םינימ  רומישל  עייסמ  ךכבו  הטיבנ , ישק 
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