
-מהמסורת למדע

אתנובוטנימסע ומחקר 

זהרה יניב בכרך' פרופ



?מהיאתנובוטניקה

  המחקר המדעי של האינטראקציות האנושיות עם
.הצמח והסביבה

 המחקר מתייחס למקומם וחשיבותם של
הצמחים במסורות של תרבויות האדם ברחבי  

.העולם



בישראלאתנובוטנימחקר 

 אתנובוטנימהו מחקר?

מהן מטרותיו?

על איזה צרכים וחסרים הוא בא לענות?

  מהם היתרונות של גילוי חומרי טבע חדשים
?בצמחים

 אתנובוטנילערוך סקר רצוי איפה?

 הנוהליםמהם?



קסמים טקסים פולקלור
שמות  

ופתגמים
אמונות

אוכל רפואה תבלינים
קוסמטיק

ה
סמים

שפה דת
היסטורי

ה
חלופי  
תרבות

הגירה

שימושים  
אחרים

האתנובוטניקההמחשת מרכיבי 



מסורתי" הילר"



?מיהו מרפא טוב

 (דיאגנוסטיקה)יודע לאבחן מחלות

 (בוטנאי)מכיר צמחים

בעל גישה  לנפש האדם

  עוסק לפעמים גם בכשפים ובטקסים
ונחשב למקורב לעולם הרוחות  , מאגיים

..(דרום אמריקה, אפריקה)ולנסתר 



חשיבותו של שם הצמח



ואורגנונענע -חשיבות המיקום 



חשיבותה של תקופת האיסוף
Sarcopoteriumסירה קוצנית spinosum



העבר הרחוק❖

:כנראה שיחי הסירה, ך הם"הסירים בתנ❖

קימוש וחוח  , סיריםארמנותיהועלתה "❖
(.ג"י, ד"ל, ישעיהו" )במבצריה

במשנה מדובר על קוצי הסירה לתלישת  ❖
(.'ב',ו, כריתות.)אברי חולי שחין

ממליץ על שיקוי מעלי הצמח  דיוסקורידס❖
.אזנייםלטיפול בדיזנטריה וכאבי 



תה מהעלים  
מגרש פחדים

עלים ממולחים מרפאים  
דלקות עיניים



שימושים מסורתיים אחרים

בכפר הערבי משמשת הסירה  ❖
כחומר הסקה

להתקנת גדרות ומכלאות❖

להכנת מטאטאים❖

,  ככיסוי להגנה על נבטים רכים❖
בעיקר נגד ציפורים וחיות

(עם שמיכה מעליו)וכמזרן ❖



האתנובוטניממצאי הסקר 

:לטיפול בסוכרת❖

מרתיחים שורשים טחונים במים במשך  
מבשלים על אש קטנה  . מחצית השעה

שותים פעם ביום על  . שעות10-12במשך 
.קיבה ריקה

:לשיכוך כאבי שינים❖

ניתן  . מרתיחים שרשים במים ומגרגרים
.להוסיף שורש פטל וציפורן

:לשיכוך כאבי בטן וראש❖

.מרתיחים שורש במים ושותים



בחלק  . הסירה הקוצנית והמיצוי המופק מהםשורשי 

השמאלי של התמונה ניתן לראות שורש של צמח  

הפקת המיצוי  . סירה קוצנית גדול בגוון חם אדמדם

בחלק הימני של  . אדמתייםנעשתה מהחלקים התוך 

התמונה ניתן לראות מיצוי בצבע חום אדמדם שהופק  

.מצמח זהה בגודלו לצמח ששורשיו בתמונה



מאמר



תמצית הסירה הקוצנית מגבירה
בלבלביצירת אינסולין בתאי 

2009ם "עיל



התמצית הצמחית הפחיתה

את  צריכת המזון של העכברים  ואת משקלם



לעכברים  מתן חד פעמי של התמצית

רמות גלוקוז בדםסוכרתיים מפחית

•



מסקנות לגבי פעילות הסירה 

(טובית רוזנצויג)הקוצנית 

אינסוליניתמיצוי הסירה מראה פעילות ▪
.שומן וכבד, בתאי שריר

מיצוי הסירה מגביר הפרשת אינסולין  ▪
.מתאי ביתא בפנקריאס

מונע  -האכלת עכברים חולי סוכרת במיצוי▪
.הופעת סוכרת

המיצוי מקטין אכילה ועליה במשקל אצל  ▪
.עכברים



במסורותצמחים מאריכי ימים 

אם לאדם :מרווה רפואית
.מינן-לא יהפך לבר-מרווה בגן

הגברת הזיכרון : רוזמרין
סימבוליות בחתונה  . והחשיבה
.ובקבורה

נסיך וולס  : מליסה רפואית
.עם תה מליסה יומי108חי עד 



החתימותתורת סימני 

Doctrine of Signatures



Doctrine of 

Signatures



תורת סימני החתימות





Scientist

Healer 2

Healer 1
Healer 3

Healer 4

Use A of plant 1

A/1

תהליך הערכה מדעית של

אתנובוטניממצא 

Chemical 

content

Usage in 

modern 

medicine

Usage in 

modern 

medicine

Use in 

other 

countries

Use in 

ancient 

sources

Testing for validity



שווק של מוצר  
הרבליסטי

חדש

מבחנים  
קליניים 
מבוקרים

פרמקולוגיה  
ביוכימיה  

רעילות

בחירה של 
תרופה צמחית  

בודדת

מרשם מסורתי

מערכת מוצעת לפיתוח תרופות  

אטנובוטניצמחים בעקבות מחקר 



לסיכום

 הנו כלי עזר האתנובוטניקהמדע
חשוב בחיפוש אחרי ידע על 
צמחי מרפא בעלי פוטנציאל  

.למחקר מדעי

  ממצאי הסקר מהווים בסיס
למחקרים בני זמננו במטרה  

לאשש תכונות רפואיות ולהביא  
.הידע בזמננולניצול 


