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 תיקירפ ,ילש הבוט הדידי ,תינור יל העידוה ,"תיריטובהצמוח לש הנוזת ףסות תחקל יתלחתה"
 לע התוא הפידעמ ינא" ,הינפב יתידוה ,"תמאה" ."סגה יעמה ןטרס תעינמל רזועהזש יתארק".תואירב לש
 ."?תנווכתמ תא המל" ,הממותשה איה ,"!?המ" ."ירטםחל תסורפ

םירמוא לבא" .יתינע ,"Butter- תילגנאב האמחה לש המש רזגנ םג ןאכמ .האמחה תצמוח איהתיריטוב הצמוח"
 .הקנתשה איה ,"אירב אל הז האמחש

:הנוזתלע םינורחא םירקחמ
םישנבןואכיד יתועמשמ ןפואב תיחפמ הפק
תרחא םינעוטםיגולוידרק ?בלל םיקיזמ םיציבו הפק
גחה ינמיסבאירב :בלל בוט שבד ,ןטרס דגנ ןומיר

 לבא.םיעורג רוביצ יסחימ םינש ךשמב ולבסש תונוזמל המגוד איה ,םיציבה ומכ קוידב ,האמחה.םירמוא .ןוכנ
 רבעב ובשחנש םיבר םיסותימו,םיבר ןוזמ יביכרמל עגונב יתנוזתה עדיב םימוצע םייוניש ולח תונורחאה םינשב
 .וכפהתה תותימאל

 דחא איה ,האמחה לש אירבה ףילחתה לעכ הילע וצילמה םיאפור וליפאש ,השקה הנירגרמהשעודי םויה :לשמל
 תליכאל סחיב העיתפמ העגרה תריפצ העמשנ ,תאז תמועל .ללכב תואירבלו בלל ,םדהילכלםינכוסמ יכה תונוזמה
.םיציב
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 ירוחאמ הדמע ,היוסה וא הנירגרמהאשונב לשמל ,םירקמהמ קלחב ?הלאה תוכופהתה תועבונ םצעב הממ
 .סרטניאילעב םיילכלכ םימרוג דצמ תלטובמ יתלב הפיחד תוצלמהה

 תא תונשל היושע םיתעלש ,םישדח םירקחממ תונבותועדי תורבטצהב הצוענ םייונישל הביסה םירקמה בורב לבא
 .הנומתה

 ,רוערעלתונתינ יתלב תומויסקאב רבודמ אל רבטצמה עדיה תורמלש איה הנקסמה הנותחתה הרושב ,ךכוא ךכ
.ןאכל וא ןאכל םינשה ךלהמב תונתשהל תולוכי תויתנוזת תוצלמהו

 בצמה תנומת םכינפל .הדימב רבדלכ לוכאל טושפ איה הבוט יכה הצלמהה ,שודנ עמשנ הזש המכ דע ,ןכל
.תונורחאה םינשב תקולחמבהיונש םתואירב תדימש םייסיסב תונוזמל סחיב תיוושכעה

בלח
הברהו .ולכאת
 יבאכלו םילושלשל ,תויגרלאל םורגל לולע אוה םידליו תוקונית לצא .םדאה ףוגלדעונ אל הרפ בלח:וילע ורמא המ
 ןחרז טעמאל םג וב שי ןדיסל ליבקמב ןכש ,סיזורופואיטסוא תעינמל יביטמיטלואה ןוזמהתויהלמ קוחר אוה .ןטב
 םדה ילכ תא ןכסמו םדב לורטסלוכהתומר תא הלעמש ,יוור ןמוש ליכמ אוה ךכ לע ףסונ .םצעל םיקיזמש ןובלחו
 .בלהו

 לכה ךסב- דואמ הכומנ תוחיכשב תמייק בלחל היגרלאש ואצמ תונורחאהםינשהמ םירקחמ:וישכע םירמוא המ
רכוס( זוטקלל תושיגר לש תרחא העפותמ םילבוס םישנאהמ18%־15%-כ ,תאז םע .תוקוניתהמ0.3% לצא
 תומכב םינשהםע הלחש הדירימ תעבונ איה .ךליאו15-14 ליגמ אקווד בורל תחתפתמ וז תושיגר ךא ,)בלחה
.ףוגב ותגיפס תא רשפאמו זוטקלה תא קרפמש ,זטקל םיזנאה

 סיזורופואיטסוא תעינמבו םצעה תופיפצ רופישבםיקהבומ תונורתי וירצומלו בלחלש םירקחמ תואמ וחיכוה תינמז וב
 התומת ,יחומ ץבש ,תילילכ בל תלחמ ,םד ץחל רתי תעינמל תירשפאהמורת לע ועיבצה םיפסונ םירקחמו ,םירבשו
 .ןמושהתסמבו לקשמב הדיריותרכוס ,תיללכ

European תעה בתכב2009-ב המסרופש הריקסב ,ןכ ומכ Journal of Nutrition, תורמלש םירקוחה וקיסה 
 .םתכירצמ ענמיהל תקדצומ הביסןיא ,וירצומבו בלחב יוורה ןמושה תלוכת

 םיאלמה םינובלחה דחאל בשחנש ןיאזקה ןובלחל ,ןדיסל ליעיו ןימזרוקמ הווהמ אוה:בלח תותשל המל
 ,)םדה ץחל תתחפהל םימרותןדיסה םע דחיבש( םויזנגמו ןגלשא םהב ,םינימטיוולו םילרנימלןכו ,רתויב םירישעהו
.םדה ץחל תתחפהל םרותה ףסונ רמוח בלחב אצמנ ליבקמב .ץבאוB12ןימטיו ,D ןימטיו

 וז אלש ,תיראיטס הצמוחו תרשרש תורצקתויוור ןמוש תוצמוחב רקיעב רבודמש ררבתמ ?יוורה ןמושל רשקב המו
 .)"בוט"ה לורטסלוכה(HDL־ה תריצי תא תודדועמ ףא אלא ,)"ער"הלורטסלוכה(LDL תריצי תודדועמ ןניאש דבלב
.םיקיזמ םניאש סנרט ינמושליכמ בלחהש ררבתה ףסונב

 ליגמו ,םויב בלח ירצומ ינש ךורצל8-2 ינב םידליל םיצילממ םלועב תואירב ינוגראותויושר:ךורצל בלח המכ זא
 ,זוטקלל םישיגרםתא םא .ןמוש ילדו רכוס אלל יוצר ,ימויה טירפתב בלח ירצומ השולש תוחפל בלשל ךליאועשת
 םיקדייח םיליכמה םירצומ ףסונב.זטקלה םיזנא תא תוליכמה תוילבטב ושמתשה וא זוטקל לד בלח תותשל וסנ
.הקיטויבורפ יפסות וא םייטויבורפ
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)shutterstock :םוליצ(םצעה תופיפצ רופישב בלח ירצומל םיקהבומ תונורתי

םיציב
עובשבשמח טקשב לוכאל םילוכי םתא
 .םד ילכובל תולחמל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע ןתכירצ ןכלו לורטסלוכ ןומה תוליכמ:ןהילעורמא המ

 ,םדב לורטסלוכה תומרלע תלבגומ העפשה שי טרפב םיציב תכירצלו ללכב ןוזמב לורטסלוכל:וישכע םירמואהמ
 קלח שדחמ ולעה הנורחאל ומסרופש םירקחמ ינש ,תאזםע .םד ילכו בל תולחמל םיציב תכירצ ןיב רשק אצמנ אלו
.םיציב לש הבורמ הכירצמ תוששחהמ

 הובג היהש( בל תקיפס יאלו התומתל רבגומןוכיסל הרושק עובשב הלעמו םיציב עבש תכירצש ואצמ הלא םירקחמ
 )םויל הציבמ תוחפ( עובשב םיציב עבשמ תוחפ תכירצ ןיב רשק אצמנאל :בל ומיש לבא .)תרכוס ילוח ברקב רתוי
.ןוכיסה תרבגהל

םהב ,םיינויח םילרנימלו םינימטיוול ןכו ,הובג יגולויב ךרע לעב ןובלחל בושחרוקמ תווהמ ןה:םיציבלוכאל המל
 ךא ,לורטסלוכ טעמ אל הליכמםנמא הציבה .דועו ןילוכ ,םוינלס ,ץבא ,D ןימטיו ,A ןימטיו ,B12 ןימטיו ,תילופ הצמוח
HDL יכרע לע רומשל עייסמ אקוודש ,יוור יתלב דחאוה הבש ןמושהמ תיצחמו ,יוור ןמוש לש תיסחי הכומנ תומכ
.LDL-התיילע תא ןתממו םיניקת

 םדב לורטסלוכה לש תיסחי הלודג היילעב םיביגמםישנאהמ קלחש ךכב םירבסומ םירקחמב םידגונה םיאצממה
 .רתוי ןותמ ןפואב- םירחאוליאו ,הנוזתב לורטסלוכ םילכוא םהשכ

 תתומעו לארשיב יגולוידרקה דוגיאה הנורחאלומסרפשהנוזת אשונב הדמע ךמסמ יפ לע:ךורצל םיציב המכ זא
 ,תרכוסמ םילבוסל עובשב םיציב שולש דעו ,האירבה הייסולכואלהחוטב עובשב םיציב שמח דע לש הכירצ ,דיתע
.יתפורת לופיטידי לע ןזואמ וניאשלורטסלוכ רתי וא תילילכ בל תלחמ

האמח
םתבשחשומכ הארונ אל
 היילעל םימרוגה םיביכרמינש- לורטסלוכ לש תויתועמשמ תויומכ הליכמ ףאו יוור ןמושב הריתע:הילעורמא המ
 .םדילכו בל תולחמל ןוכיסה תרבגהל םימרות ךכבו ,םדבLDL־ה תומרב

Nutrition, Metabolism and תעה בתכב ןורחאה יאמב םסרופש רקחמ:וישכע םירמואהמ Cardiovascular 
Diseases Journalבליפקתהב תוקלל ןוכיסה תא הלעמ הניא האמח תכירצש אצמ. 

 ןיב לדבה שיש אצמנ ,ינקלוו ןוכמב ףסוי תידאר"דו הילדג-ןב לאינד 'פורפ םינש המכ ינפל וכרעש רחא רקחמב
 תוצמוח רועיש תא הלעמ הניא האמחה .ףוגב םינמושה בכרה לעןהלש העפשהה תניחבמ הנירגרמל האמח תליכא
 תוכלשה הל שיש הדבוע ,הלא ןמוש תוצמוחב תיתועמשמ היילעל תמרוגהנירגרמהש דועב ,ףוגב סנרטה
.תובושחתויתואירב

Page 3 of 7הטאידו הנוזת- תקולחמב תונוזמ8 ?בלחו חלמ ,םיציבלוכאלאירב - ynet

04/01/2012http://m.ynet.co.il/Article.aspx?id=4128389



 תצמוח .היבגלםג ףקת בלחב סנרטה ינמושו יוורה ןמושה ,לורטסלוכה יבגל רומאה לכ:האמחלוכאלהמל
 תיריטובה ןמושה תצמוח .ןטרסתדגונ העפשה רומאכ הלש ,תינסקווה ןמושה תצמוח איה האמחב תירקיעה סנרטה
 יעמה ןטרס לע התעפשה תא וקדבוכרענש םירקחמה בור .ןטרס תדגונ תוליעפ תלעבכ םירקחמב איה ףא החכוה
.םיינטרס םיאת תתומתתדדועמו ןטרסה יאת גושגש תא תבכעמ איהש וארהו ,סגה

 ךורצל םיצילממ םניא תואירבה תויושרו םינוגראה ,ואצמנש תויתואירבה תולעותהתורמל:ךורצל האמח המכ זא
 .הנוזתב יוור ןמושל רוקמכהאמח

10%-כ הווהי יוורה ןמושהש םיצילממ םינטאידו םיאנוזתש רוכזל יאדכ,טירפתב האמח בלשל הצור תאז לכבש ימל
הכירצה לכ ךסמ עיגהל תולוכי תוירולק200 ,תוירולק2,000 ללוכש טירפתב :לשמל .תימויהתירולקה הכירצה ךסמ
 .האמח םהבו ,וירצומו בלחו רשב לש

)index open:םוליצ(בל תקיפס יאל הרושק עובשב הלעמו םיציב7 תכירצ

הפק
ףיכב ותש
 ןכ ומכו ,בל תולחממ התומתו האולחתלו םד ץחל רתיל ןוכיסה תרבגהב הרושקולש העובק הכירצ:וילע ורמא המ
 .בלבלה ןטרסל ןוכיסה תאריבגהל הלולע

 ,ךפהל .בלה רירש םטואל וא תילילכ בל תלחמלןוכיסה תיילעל הרושק הניאהפק תכירצ:וישכע םירמוא המ
.רתוי ךומנ אקווד תילילכ בל תלחמל ןוכיסה םגש ןאכמו ,םייתקלדהםינמסב התחפה האצמנ הפקה ימגול ברקב

200 הליכמה הלוספק תליטנש אצמנ,American Journal of Cardiology תעה בתכב םסרופש ילארשי רקחמב
 תא התיחפהו )םדה ילכ תונפוד תא תדפרמה תימינפההבכשה( לתודנאה דוקפת תא תידיימ הרפיש ןיאפק ג"מ
 .תילילכ בל תלחממ םילבוסה םילוחבו םיאירבםיקדבנ ברקב )יתקלד ןמס(CRP-ה תמר

 ,דבכה( ןטרס יגוס המכל םגו2 גוסמ תרכוסל ןוכיסל הפק תייתש ןיב ךופה רשק אצמנ תונורחאהםינשב ,ןכ לע רתי
.םישישקו םירגובמ ברקב ןורכיזב תורדרדיהו רמייהצלא תוחתפתהלו ,)דשהו תינומרעה ,סגהיעמה

 ןוצמחו העיגפ ינפמםיניגמה ןוצמח ידגונ לש ההובג תומכ םג הפקה ילופ םיליכמ ןיאפק דבלמ:הפקתותשל המל
 .םיישפוח םילקידר לש

- תורה םישנ ;םויב הפק תוסוכ עברא דע ,םד ץחל רתימ לבוסש ימ םג ,םיאירבםירגובמ:ךורצל הפק המכ זא
.םויב תוסוכ שולש-םייתש

חלמ
רהזיהלוכישמת ,םייתניב
 ילכו בל תולחממוםד ץחל רתימ התומתלו האולחתל ןוכיסה תא הריבגמ חלמ לש תרבגומ הכירצ:וילעורמא המ
 .םד

 הייסולכואה ללכל הצלמה לארשיבו תירבה תוצראב םייאופר םידוגיא ומסרפהנורחאה הנשב:וישכע םירמוא המ
שממ ,העתפהה הברמל לבא .)ןרתנ םרג1.5 ,תיפכ2/3( הממיב םרג העבראמ תוחפל חלמהתכירצ תא תיחפהל
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 ןוכנה רבדהאיה תאזה תפרוגה הצלמההש חוטב אלש םינעוט םירקחמ המכ- הלילעב טסיווט עיפוה הנורחאל
.ול תייצל

 אצמש ,Journal of the American Medical Association תעהבתכב םסרופש רקחמ התייה הנושארה תינונסה
מ רתויב אלא ,היילע םתס אלו .םד ילכו בל תולחממ התומתה ירועישב היילעב הוולמאקווד חלמה תכירצ תתחפהש
 רתימ םילבוסהרובע תיבויח העפשה תלעב איה חלמ תלד הטאידש ךכ לע חוכיו ןיאש דועבש ונעט םירקוחה.50%-
 יתלבו הלילכמ התחפהל תויוושכעהתוצלמהב םיכמות םניא" םהיאצממ האירבה הייסולכואל סחיב ירה ,םד ץחל
 ."חלמה תכירצב הניחבמ
.לכה אל דוע הזו

 םירקחמ תריקס )םינמיהמ םיבשחנ ויאצממש חוורתונווכ לוטנ ןוגרא( ןיירקוקה ןוגראמ םירקוח ומסרפ ןורחאה ילויב
 תמועל .התומתהו האולחתה תתחפהל םרות ןכא בל תקיפס יאמ םילבוסהברקב חלמה תויומכב ץוציקש התארהש
אל ךא ,םדה ץחל תדרוהל םנמא םרת ץוציקה ,בל תולחמ אלל הובג םד ץחל ילעב םגו ןיקתםד ץחל ילעבב ,תאז
.םד ילכו בל תולחממ התומתה לעו האולחתה לע תיתועמשמ עיפשה

 םירובס היגולוידרקה םוחתב םיחמומה ,םויהלןוכנ .םירורב םניא ןיידע םימדוקה תא םירתוסה םישדחה םיאצממה
.תויחנהה תא תונשל ידכ םהב ןיא ןיידע ,אשונה תא רוקחלוךישמהל ךרוצ שיו םהמ םלעתהל ןיאש ףאש

 ,םייבצעה תותואה תרבעהלו בצעה יאת תוליעפל ינויח חלמב יוצמה ןרתנהלרנימ דחא דצמ:חלמ ךורצל המל
 ןרתנה תכירצשכ ,ינש דצמ .ףוגב םילזונה ןזאמ לע הרימשל ץוחנו ףוגה ירירש לש היפרההוץוויכה לע עיפשמ
 ,םדברבטצהל ליחתמ אוה .בצקב תודמוע ןניא ,םיפדועה תא תוקיחרמו ףוגב ותמר תא תותסוומש,תוילכה ,תמזגומ
.םיקרועב םדה ץחל תרבגהל ליבומו וביבס םילזונ תורבטצה ריבגמ

 המ לבא.החלמהב קר אלו ,חלמה תכירצ ללכמ )תיפכ2/3( הממיל םרג העבראמ תוחפ:ךורצלחלמ המכ זא
 .ונלש הנוזתבןרתנל ירקיעה רוקמה אוהש ,ןכומ יתיישעת ןוזמב שומישה תא רשפאה לככ ותיחפה :חוכיו וילע ןיאש

)ררל יויא :םוליצ(ףוגב םילזונה ןזאמ לע הרימשלו בצעה יאת תוליעפל ינויח ןרתנה

היוס
היוסבבלחה תא ופילחת לא
 ינימסתו םצע ןדבואתעינמב עייסמ ,בל תולחמ עונמל רזועש יביטמיטלוא תואירב ןוזמ איה היוסה:הילעורמא המ
 .םידלי תנוזתב ןובלחל בוט רוקמ הווהמו,תינומרעה ןטרסו םוירטמודנאה ןטרס ,דשה ןטרס ינפמ ןגמ ,רבעמה ליג
 רשיא1999-בשכ ,)יאקירמאה תופורתהו ןוזמהלהנימ(FDA-ה קינעה הזהסותימל תימשרה הקנפשוגה תא
 ."תילילכ בל תלחמל ןוכיס התיחפמ" םויב היוס םרג25 תליכאויפלש יתואירב דגיה היוסה ירצומ לע םושרל

 תצלמהמ הלופכ תומכ( םויל היוס םרג50 ךורצנ םא םגש םיארמ םירקובמהםירקחמה בור:וישכע םירמוא המ
 לע ואHDL-ה תומר לע העיפשמ הניא תאזה תומכה .3%-ל לכה ךסב עיגתLDL-ה תדרוהלהמורתה )FDA-ה
.םירחא םד ינמוש וא םידירצילגירטה ,לורטסלוכה תומר לע אל םגו ,ללכ םדהץחל

 סחיבו ,םתתחפהל וא םינימסתב רופישלהאיבה אל היוס תכירצש אצמנ ,רבעמה ליג ינימסתל עגונש המב םג
.תוקולח תואצותה םצעה ןדבוא תטאהל
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 קלח .םיינילק םירקחממ יתוכיא עדימ טועימ לשבתורורב ןניא התוחיטבו היוסה תוליעי ,ןטרס תולחמ תעינמל רשאב
.םיינטרס םיאת תוחתפתה ץיאהל אקווד םילולע םניא היוסב םייחמצהםינגורטסאה םא םיהות וליפא םיחמומהמ

 לידגהל לולע ,היוסב יחמצ ןגורטסא לש גוס,ןיאטסינגהש וארה םדא ינבבו תויחב םירקחמ ?םידלי תנוזת םע המו
 .םהלש תינימה תוחתפתהה יסופד תא תונשל ףאו ,תוקוניתלצא סירתה תטולבב העיגפל ןוכיסה תא

 םירחא םידבועמ יתלב תונוזמוהיוס ילופ ,םד ילכו בל תולחמ תעינמל תוליעיהרדעיה תורמל:היוס לוכאל המל
 רוקמםיווהמ םהש םושמ תיתנוזת תלעות ילעבל םיבשחנ תאז לכב ,היוס בלחו ופוט ומכ ,היוסןובלח םיליכמה
 יתלב בר ובור( ןמוש20%,ןובלח40% םיליכמ היוסה ילופ .תוינויחה ונימאה תוצמוח לכ תא ליכמש אלמ ןובלחל
 ,םידיאונבלפוזיא היוסה הליכמ ךכ לע ףסונ .C ןימטיוויחמצ לזרב ,ןדיס ןכו ,םיסיסמ םייתנוזת םיביס20%־ו ,)יוור
 .ןגורטסא תבכעמ תוליעפב ןהו ןגורטסאתיומד תוליעפב ןה םינייפואמה

 תא תיחפהל ידכ רשבל ףילחתכ עובשב םעפ תוחפל היוס ךורצל ץלמומ םיאירבםישנאל:ךורצל היוס המכ זא
 םידליל.היוס ןובלח וא ופוט ,היוס ילופ :תדבועמ אל היוסב רבודמש שיגדהל בושח .הנוזתב יוורהןמושה תומכ
 עובשב תונמ שולשל דע היוסהתכירצ תא ליבגהל ץלמומ ,דשה ןטרס לש הירוטסיה םע םישנל ןכו18 ליג דע רעונלו
.)היוסבלח סוכ וא תיתיב היוס תציצק = הנמ(

 סוזנצנוקה ךא ,תויעמשמ דח ןניא םנמא היוס סיסב לע)תוקוניתל ןוזמ תובוכרת( ל"מתב שומישמ םינוכיסל תוחכוהה
.הרפבלח יססובמ םיל"מתל איה םיקנוי םניאש תוקוניתל הנושארה תופידעהשאוה תואירבה ינוגראב םויכ

)shutterstock :םוליצ(תילילכבל תלחממ םילבוסה ברקב םייתקלד םינמס תיחפמ ןיאפק

לוהוכלא
 םרות ,םודא ןיי דוחייב,לוהוכלאש םיחמומ ונעט דחא דצמ .לבלבמ היה לוהוכלא אשונב עדימה:וילע ורמאהמ
 בל תולחמל ןוכיסה תא ריבגהל אקווד הלולעלוהוכלא תייתשש תונעט ולעוה ינש דצמ .םדה ילכו בלה תואירבל
.ןטרסו

 לש הנותמ הכירצ ןיב ךופה רשק לע יבקע ןפואב םיעיבצמ תונורחאהםינשהמ םירקחמ:וישכע םירמוא המ
-כבHDL-ה תומר תא הלעמ םויל תונמ יתש לש תומכב לוהוכלא תכירצש םיארמו,םד ילכו בל תולחמללוהוכלא

.השירקתדגונ תוליעפ תלעב ךכבו ,םד תויסט תודמציה התיחפמו םד ץחל הדירומ,עצוממב12%

-72( םויב תונמ עבראכל רבעמ הייתשש אצמנ :תכפהתמהנומתה ,לוהוכלא לש תולודג תויומכב רבודמשכ ,תאז םע
.בל תולחמל ןוכיסה תרבגהל הרושקוםדה ץחל תא תולעהל הלולע )םרג34

 רקחל יאקירמאה דסומהמו ןטרסה רקחל ןרקמ םיחמומ ידי לע הנורחאל םסרופשח"וד ,ןטרסה תולחמל רשאב
 עולה,הפה ןטרס םהב ,ןטרס לש םיגוס המכל הרושק לוהוכלא תייתשש ךכל תוענכשמ תויודע לעעיבצמ ,ןטרסה
.דשהןטרסו תלוחלחה ןטרס ,סגה יעמה ןטרס ,טשווה ןטרס ,ןורגהו
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םינויד167-ב תובוגת352 וזהבתכל

 רורב אל ןיידע יכםא ,HDL-ה תומר לע ותעפשהמ עבונ בלה לע ולש הנגההמ רכינ קלח:לוהוכלא תותשלהמל
 םילארשי םירקוח ךא ,לוהוכלא הליכמה הייתשהיגוס ןיב לדבה ןיאש םירובס םיחמומהמ קלח .תאז השוע אוה דציכ
 תעיקש תא תיחפמש בושח טקפא- לורטסלוכה ןוצמח תתחפה לעהמישרמ העפשה שי אקווד םודאה ןיילש ואצמ
.םיקרועהתונפודב לורטסלוכה

 ,דיהדלטצאל ונפוגב ךפוה לוהוכלאהש ךכמ עבונ הזש ןכתיי.ואולמב חנעופ אל ןטרסל םרוג לוהוכלא ובש ןונגנמה םג
 ונפוגב לוהוכלאה לש םירמוחה ףוליחבש הדבועל הארנה לככ רושק ףסונ ןונגנמ.םיאתה לשDNA-ל קזנ םרוגה
 ןומרוההלש ויתומר תא ריבגמ לוהוכלאש אצמנ דוע .םיישפוח םילקידר תוחתפתה םידדועמה םימיזנאםילעפומ
 .דשה ןטרס תוחתפתה דדועל תולולע ולש תוהובג תומרש ,ןגורטסא

 ,הנותמ לוהוכלא תייתשל בלו םד ילכ תולחמ ןיב ךופה רשקל תוברה תויודעהתורמל:ךורצל לוהוכלא המכ זא
 ימל .לוהוכלאךורצל ליחתהל םיפירח תואקשמ תותשל גהונ וניאש ימל ץילממ וניא )AHA( יאקירמאהבלה ןוגרא
 תלחממ םילבוסה םילוח .םירבגלתונמ יתשו םישנל םויל תחא הייתש תנמל תומכה תא ליבגהל ץלמומ ,התוש ןכש
.לוהוכלא תייתשמ ענמיהל םיכירצ ינמוש דבכ וא/ו דבכ

דלוקוש
ללכב םא ,רירמ ולכא
 .בל יפקתה עונמל רזועו םדה ילכלובלל אירב דלוקושה:וילע ורמא המ

 .יחומ ץבשו בל יפקתה עונמל היושע ןכא םוי לכב רירמ דלוקוש לש הנטקתומכ תליכא:וישכע םירמוא המ
.)םיאירבלצא ךכ דבוע אל( םדה ץחל תא התיחפמ דלוקוש תכירצ ןוכיסב תוצובקל וא םד ץחלרתי ילעב םישנאל

 םתלוכתש ,ואקקוןמוש םה םד ילכו בל תולחמל רשקהב דלוקושב םיבושחה םיביכרמה:דלוקוש לוכאלהמל
 ואקק ילופמ רצוימ ואקקה .תיראיטס הצמוחו)היוור יתלב דח( תיאלוא הצמוחמ בכרומ ןמושה בור .ההובג דלוקושב
 תויסט תודמציה תאו םדה ינמוש ןוצמח תא םיבכעמה ןוצמח ידגונ,םידיאונבלפ לש הובג זוכיר םיליכמש ,םינוחט
 .תוקלד ידדועמ םירמוחרוציי םיתיחפמו םדה

 ךורצל ליחתהל םיצילממ םניא דיתע תתומעו בלה דוגיא ,הלאה םיאצממהתורמל:ךורצל דלוקוש המכ זא
.הובגואקק יקצומ זוחא לעב רירמ דלוקוש ףידעהל- ךרוצ תאז לכבש ימלו ,םד ילכו בל תולחמתעינמל דלוקוש

לארשיל לוזו אירב לס ןנוכנ דחיב
 תועצה ועיצהו וביגה ,הכימת ועיבה,ירשפא ריחמב אירב תונוזמ לס ןנוכל יוארו בושחש םיבשוח םתא םג םא
:תואבה םיכרדב
 ונלש המוצעה
 הטנמ תכרעמלליימיא
 "הטנמ" לש קובסייפה ףדב
 דיתע תתומעל ליימיאב
 דיתע תתומערתאב
 גרבנטכרט תדעו תרגסמב רוביצה ףותישל יתלשממה רתאה
גרבנטכרט תדעוגולב
גרבנטכרט תדעו לש קובסייפה ףד

 טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע תימדקאה הללכמהמ תיגולוימדיפאותינילק תינטאיד ,רדא-תליא לגיס ר"ד :יעוצקמ ץועיי
 עשוהי ר"ד ;דיתע תתומעב הרבח ,ביבא לת תטיסרבינואב האופרל הטלוקפב תענומהאופרו היגולוימדיפאל גוחהו
 ןוינכטב האופרלהטלוקפה ,הימיכויבל החמומ ,םריבא לאכימ 'פורפ ;ינקלוו ןוכמב ןאצו רקב רקחל הקלחמה,ןורימ
ם"במר תיאופרה הירקהו

היצקילפאהתדרוהל    /   טנרטניאה רתאל   :הגוצת
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