
 השפעת החדשנות והמחקר  

 .על צריכת צמחי המרפא בעולם 

 מבט מפוקח קדימה והצורך בשילוב כוחות 
 

 

 

 

 ,בתיה פרחי

 2015ם פברואר "כנס עיל



 קלוסיתרו /חזרה לטבע 
ועליה  ,בהירה כשמש,נאה כירח-מי היא היוצאת כאילת השחר"

 .אמנות הריפוי האמיתית? מתנופף דגל

 .באתי מן הטבע? מניין באת

פעילות גופנית  ,אור שמש,אויר צח,מזון,מים,צמחים? מה את

 .ומנוחה

 .על כנפי השחר לקצוות העולם? לאן פניך מועדות

לשקם  , ללכת לכל רופא ואחות ולכל מי שרוצה? מהי שליחותך

 ..."למנוע הרבה סבל ומוות בטרם עת,משפחות רבות



 מטפל תעשיה 

 מדע

 כוחות מניעים



 הכוחות המניעים
 גידול האוכלוסייה המזדקנת

 

 65ארצות העולם המפותחות צועדות בקצב מהיר בו אחוז המבוגרים מעל גיל 
 .עולה על שליש מהאוכלוסייה

 .  וממשיכה לעלות 80 -תוחלת החיים עוברת את גיל ה

 (40%גידול של )מהאוכלוסייה  14%פלוס יהוו  65-בני ה 2030בישראל  עד 

   מודעות צרכנית

 

 

 -WHOעל פי ה

 ,מאוכלוסיית העולם ממשיכה להשתמש ברפואה מסורתית80%

 כחלק מרפואה מונעת

 .כשהצמחים הינם הכלי המרכזי בטיפול

 



Back to Nature 

 

ההתעוררות למודעות מתיישבת עם המגמה העולמית להיות יותר  

 .  טבעונית אורגנית, טבעיים ולפנות לתזונה צמחונית

 בריאות, אדמה,צמחים מתחברים לשורשים 

 

 ארגונים מקדמי תחום  



Dr. Oz Effect 

 

 ,י סלבריטאי בריאות"צמחי מרפא מקודמים ע

 .  פולי קפה ירוקים לירידה במשקלהמקדם  אוזר "כדוגמת ד

 

 מחקרים

 פרסומיים שקיבלו כותרות בעלי עניין ציבורי

 



 הצרכן

   ב"בארה
 .צמחי מרפא 26%מהאוכלוסייה צורכת תוספי תזונה מתוכם  68%

 .צרכני צמחי מרפא אובחנו כנאמנים יותר מצרכני תוספי תזונה

 .נפח הצריכה בצמחי מרפא גדול מנפח הצריכה של תוספי תזונה אחרים

 ,מוצרים בממוצע ביום 3 -בעוד שצרכני התוספים ישתמש ב 

 .מוצרים 4.8צרכני הצמחים יצרכו בממוצע 

 25%,פיתרונות לירידה במשקל 29%,מחפשים מענה לאיכות חיים 54%

 . לאנרגיה 22%,לחיזוק המערכת החיסונית

 מהאוכלוסייה משתמשת בשירותי רפואה משלימה 50%

 

 

 

 

 



 

 באירופה
 

 .אנשים צורך תוסף תזונה  על בסיס צמחי מרפא 5מכל  1

 .מעדיפים תוסף המכיל רק צמח אחד 57%

 .מעדיפים תוסף המכיל תערובת של צמחים 16%

 .  אנרגיה,חיזוק מערכת החיסון: הסיבות העיקריות לשימוש הינם

 

 

 
 בישראל

 .  מהאוכלוסייה צורכת תוספי תזונה 34% - 32%בישראל בין  

 .מיליון ביקורים בשנה בקרב מטופלי רפואה משלימה במסגרת הרפואה הציבורית 3 

  26%-הומיאופתיה ו 29%,רפלקסולוגיה 33%,אקופונקטורה 37%: הטיפולים המועדפים הינם 
 עיסויים רפואיים

 



  

 התעשייה

“Global Herbal Supplement Market to Reach 
"$107 Billion By 2017 

 

 .שוק צמחי המרפא גדל בעקביות

ב ובאירופה צמחי מרפא מהווים חלק נכבד מהטיפול  "בארה

 .הרפואי המשלים

 

 

 



 בין מזון לתרופה

 מ"תל תרופה ?הזדמנות תוסף תזונה  מזון על מזון פונקציונאלי מזון



 ו

 מגמות עתידיות
 מזון פונקציונאלי

 

 

  פודסופר 

 

 

 (?בילובהגינקו ? שחור קוהוש)הלהיט הבא   

 

 אפליקציות חדשות  

   

 משקעות אנרגיה  



 הזדמנות

 פתרונות רגולטורים

                                    THR- traditional herbal registration 

 

 ר"כאמרישום תוסף צמחים                               

 

 

 קהל יעד חדש  



  

חברות מתחום התרופות והמזון הפונקציונאלי   -מיזוגים ורכישות 

צמחי מרפא ורוכשות  /נותנות אמון פיננסי גדול בתחום תוספי התזונה

 .או מתמזגות עם חברות מהתחום

 

 

 

 

 



 מדע וטכנולוגיה
 .עליה בכמות המחקרים השנתית

 מרפאבמחקרי צמחי  EBMתוצרים תוך שימוש בכלים של מזהים 

 טכנולוגיות ייצור לשיפור ספיגה

התעשייה , אפשר את הבנת מנגנוני הפעולה ובהתאם לזאתהמחקר 

 (.CS)פיתחה מוצרים לפיתרון הבעיה

 

 

             

 מרפואה מסורתית למוצר ייעודי                    

 

 

 



 המטפל
 מרפואה מסורתית

 לרפואה משלימה

 אלטרנטיבית   לרפואה

 לרפואה משולבת בעתיד



 
 

 .טיפול מותאם אישית
 

 הצמחים הפופולאריים אצל המטפלים אינם בהלימה למה שנפגוש במדפים

 טריפאלה, הויטאניהאצל המטפל נשמע שמות כמו צמח 

 .מהמכירות הישירות של צמחי המרפא הינם דרך המטפל 19%ב "בארה

 
 :מאד הטרוגניתחום 

 מטפלים שמסיימים כל שנה 20,000                            
 .והכשרות שונותקורסים  60- מלמעלה                             
 ‘וסטאגהבדלים בין מסלולי הכשרה                             

 
 .צורך בהסדרת התחום לצורך לגיטימציה



 האתגרים
 רגולציה

 .  מתודולוגיה של בדיקות -בטיחות

 .החזרת צמחים לרשימה/הוספה-רשימת הצמחים

 .עמידה בתקנים בכל שרשרת האספקה–איכות 

 .התוויות -מאיכות ליעילות

 .מערכת דיווח של תופעות לוואי

   KavaKava  
 

 ...מבולבלים גם אנחנו

מצרכני תוספי התזונה מרגישים  35%מעל   CHCי ה"באנגליה ע 2014י סקר שנעשה ב "עפ

 (.ועוד מקונטראינדיקציהחשש ,העדר התוויות),מבולבלים מהמידע שמסופק להם

 לגיטימציה

 תזונהתקנות ייחוס סגולות מרפא לתוספי 

 .הסדרת הרפואה המשלימה בישראל

 

 





 תעשיה 

 מחקר

 תעשיה   מטפל

 שילוב כוחות



 שילוב כוחות             
 

 לגיטימציה# סדר 

 .להתאחד במציאת פתרון תפקידם של כל אחד מהנוגעים בתחום

 אנשי המדע  

 .לשביעות רצונו של הרגולטור,מציאת מתודולוגיה חדשה במחקר 

 

 אנשי המקצוע  

 .לחשוף את הצרכן למידע הרלוונטי בתחום צמחי המרפא ולהתאים את המוצר הספציפי עבורו 

 

 אנשי התעשייה

 להוציא מהכוח אל הפועל

 



 חיסכון בתקציב הבריאות הלאומי
   1990לנפש בשנת $ 951ההוצאה לקופת המדינה על בריאות עלתה מ, בישראל

 .2009לנפש בשנת $ 2092ל 

 

 .ממקרי המוות 60%המחלות הכרוניות מהוות יותר מ 

 

הישראלי הממוצע הופך להיות , שנים 3השנים האחרונות ירדה תוחלת החיים ב  5ב 

 .חולה בגילים צעירים יותר

 

 .אלו מתעוררת הכמיהה מי יוביל את השינוי על רקע נתונים

 

לשלב כוחות בין אנשי המחקר והמטפלים ולבדוק את פוטנציאל    

י שימוש ברפואה מונעת  "ע, החיסכון בהוצאות בריאות הציבור

 .  ושיטות טיפול אלטרנטיביות, הכוללת בין היתר צמחי מרפא

 



 ת

Batya.farhi@gmail.com 

0549557866 
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