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"האדמהשלעתיקידע"-הצמחיםרפואת

קשתרחלי

מוסמכת N.Dנטורופתית

CL.Hקליניתהרבליסטית

מסורתיתארומתרפיסטית

טבעיתלרוקחותסטודיובעלת

וקליניקה לרפואה טבעית

מוצילאגים-סדנת צמחי מרפא מעשית 

צמחים ריריים שונים הגדלים בר בארץ ישראל בעונות משתנות



?רירייםצמחיםמהם

mucilage 

סוכריםרבשלארוכותמשרשראותהמורכבותמולקולותשהןרירייםבחומריםעשירים:דמולצנט-מרככיםצמחים

.ל'גדמויתרירהויוצרותלמיםנקשרותאלומולקולות ,

.ומודלקותמגורות ,יבשותרקמותעםבמגעומרגיעהמלחלחתהשפעהישלריריה

,התאממברנותעלולהגןלשמורנועדובצמחסוכריותמולקולותשרשראותשלתפקידם

.התאייצוב ,מזוןאגירת

קצותאתמלטפיםכמוהרירייםהחומרים ,חיסוניתהמרצהיוצריםזאתעםבגוףמתעכליםאינםסוכריםרב

.ברקמהתיקוןויוצריםהעצבים

ריריתרקמהכלוריפוישיקוםיכולתבעליהמוצילאגים ,סיכהחומרינדרשיםכאשרבטיפולחשוביםהמוצילאגיםלכן

.העור ,השתן ,הנשימה ,העיכולמערכת:בגוף

.ליחהולפנותלכייח ,הזנה ,לריכוך  ,להרגיע ,לקרר ,לסכך ,ללחלח ,ריריותלשקם :המוצילאגיםשלתפקידם



תסמיניםשלרחבהלתמונהתסייעאישיתמותאמתמאוזנתפורמולהבנייתלפיכך

:בגוףפגועותריריותולרפאלשקם,לטפלנרצהשבהם

כיבים

קוליטיס\קרוהןדלקתיותמעימחלות

ויובשטונוסרקעעלעצירות

בקיבהחומציותצרבות

צרידות

פילוריהליקובקטור

צריבהותחושתדלקתבעתהשתןריריותשלוריפויהקלה

חיצוניותפציעות

המעברגילתסמונת

.לשימושבטוחיםצמחיםהםהמוצילאגיםהצמחים

.ומיםאלכוהולשלנמוךאחוזאוגליצריןשלבמדיוםאותםנמצאלכן ,בחוםנהרסיםמוצילאגיםלרוב



:מוצילאגייםשלמיצויידרכי

מוצילאגניםוחומריםהפוליסכרידיםאחוז ,בלבדבמיםמסיסיםפוליסכרידים

,פלאבנואידים ,טאנינים ,פנוליםגםבהםשישצמחיםיש ,לצמחמצמחמשתנים

.שוניםחומריםועודאינולין ,גומי

כתוצאהלהיפגעעלוליםהרירייםשהחומריםמפנימיםשלבמדיוםלשמרחשובלכן
.הצמחלפימשתנהוהריכוז ,גבוהבריכוזאלכוהולעםמהשרייה

גליצרין+מים\אלכוהול 25%עדלמצותניתןרירייםמרפאצמחי

:בצמחשוניםחלקיםבמגווןלמצואניתןהרירייםהחומריםאת

אלתאה ,ליקוריץקומפרי-שורשים

אלתאה ,קומפרי ,חוביזה ,מצויהכוכבית ,זיפניתחוטמית ,מפורץבוצין-עלווה

-אולמוס-בוקיצה-הגזעקליפות

פסיליוםלחךהזרעקליפות ,שועלשיבולת ,יאה'צ ,פשתן ,חילבה-זרעים

הפרהעיןחוטמית ,חוטמיתפרחי ,ארגמניתלתן-פרחים

תירסזקן-נקביתתפרחתצלקת



עלים ,פטוטרת ,פרחים-בשימושחלקים

הקיץסוףעדמהחורףללקטניתן?נלקטמתי

.גינות ,שדות ,הארץחלקיבכלכבדותקרקעות ,בבתהבחורש?נלקטאיפה

.,רירהוחומריבפוליסכרידיםעשיר

ייןמזין ,ולחקריר ,מתקתק–אנרגטיקה

מעייםלחלוח ,צרידות ,ויבשתקועשיעול ,בעוריובש:ויבשיםחמיםלמצביםמתאימה

,פפטיכיבולריפויישתןבדרכידלקותעלמקל ,ויבשהקשהצואהעצירותבמצבי

.המעברגילשללתסמונתיובש ,בקיבהיתרחומציות ,דלקתיותמעייםמחלות

-זיפניתחוטמית alcea setosa

חלמתייםמשפחת

ישראליארץברצמח

.מבוגרים,הנקה  ,הריון ,ילדים:לכולםמתאים

.רכותיציאות,רטובשיעול ,ליחהעםלאנשיםיתאיםפחות

טרי\יבש :מרקחת

במיםהסוףעללהשרות,החציעדצנצנתלמלא ,לקצוץהצמחאתללקט

.מזוקקים

לשמר ,יממהאושעות 6לאחרבדבחיתוללסנן ,שעהחציכללנער

.באלכוהולאובגליצרין

-מיםליטר גליצרין 50%

מים 75%אלכוהול 25%שלבריכוז 1:3



לחך

plantago SPP   

לחכייםמשפחת
הבלוטימהלחךפסליום\אזמלני\מצוי\גדוללחךבברשוניםמינים

ישראליארץברצמח

הבלוטימהלחךפסליום\אזמלני\מצוי\גדוללחךבברשוניםמינים ,עלים-בשימושחלקים

האביבבואעדמהחורףללקטניתן ?נלקטמתי

,מהשקייהעומדיםמיםישכאשרלחיםגידולבבתי ,כבדותבאדמותבעיקר?נלקטאיפה

.מלוחותלאובקרקעות

פוליסכרידיםטאניניםמוצילאגים :פעיליםחומרים

ורעילותחוםמסלק ,מריר ,מלוח ,קריר ,לח\יבש–אנרגטיקה

שבבי\ומוגלהקוציםהוצאת\כוויה\חיצונידימוםשלבמצב ,פציעותשלושיקוםאיחוי-ראשונהלעזרה:שימושים

הלחך ,הפגועההרקמהעלישירותלשיםכוונה ,לפולטיסנוסףעלהעםסוגרים ,אותוללעוסעלהלקטוףניתןזכוכית

.לצאתשצריךמהכלמהפצעיוציא

 ,ריריתרקמהשלכיביםמשקםחשובריאותצמח ,הטאניניםבזכותדימומיםלעצירת

.והעיכולהשתןבדרכיריריותרקמותמשקם ,שנתייםעדצלקותמאחה

נוגד  ,יבשלשיעוליותריתאיםלחמאודצמחשהואהבוציןלעומתוליחתייבשלשיעוליתאיםלכןומלחלחמרכךמייבש

 .מחטאצמחאינו ,השחתקדחת ,אלרגיהנוגד ,דלקת

.מבוגרים ,בהריוןנשים ,ילדים ,תינוקות :לכולםמתאים



:מרקחות

לסחוטלחתוךהעליםאתללקט-בקרמיםחיצונילשימוש

.גליצרין 50%צמחליטרבגליצריןלשמרלסנן ,מיציםבמסחטת

-טרי-טינקטורה מים 40%אלכוהול 60%

-יבש אלכוהול 45% 1:3

-קרם טבעיבסיסבקרם 20%



עדיניםלבניםקטניםפרחיםתוציאהאביבותחילתמהחורףללקטניתן?נלקטמתי

.וסרפדמרקוליתלידכללבדרךצומחת ,בטבע ,עפרכבישיצידי ,גינות ,מושקיםבשדות ,ולחיםמוצליםבמקומות ,בחורףנובטת?נלקטאיפה

.פלאבנואידים ,וויטמיניםמינרלים ,פוליסכרידיםטאניניםמוצילאגים:פעיליםחומרים

מזין ,וקריר,לח ,מתקתק ,עשבוני–אנרגטיקה

ומזיןבריאצמח ,עסיסיטעם ,בסלטלשלב ,אכילצמח

.ודלקתחוםוסילוקטיהור ,הזנה ,ולריאותלעור ,עיכוללדרכיזיקהבעיקר:שימושים

 ,מהשדהישרלאכולניתן ,והגדילןוהחובזהבסרפדכמוטוניק  springצמח

.בעיכולוכיביםהפהבחללאפטות ,ופנימיותחיצוניותרקמותמשקם ,דםמנקה

.לאנמיהטובוסרפדחובזהעםמתאיםבאכילהמחזק ,יבשלשיעולמתאים:נשימה

.ראומטיותבמחלותדלקתמוריד:מפרקים

-מצויהכוכבית stelaria media-ציפורנייםמשפחת

לתרנגולותצמח– chickweedישראליארץברצמח

הצמחנוף-בשימושחלקים

מארסיותשנוצרההאורטיקריהעלונניחכוכביתנמולל ,סרפדעםבמגע :חיצוניבשימושעור

שלהמיקרוסקופייםממחטיםשנוצרההארסיותאתומבטלתמקררתהכוכביתשניותתוך ,הסרפד

.הסרפד

.מבוגרים ,בהריוןנשים ,ילדים ,תינוקות:לכולםמתאים

:מרקחות

.בגליצריןלמצותאו ,קרחשלבקוביותלהקפיאלסנןלטחוןבעונהללקט-

גליצרין 50%מהצמחנוזלליטר-

נוזליצמח 30% :משחה\ל'ג\לקרמיםלהוסיף-

אטופיק ,פריחה ,כוויות ,דלקתיותמחלות ,הפגועהאזורעלולהניחללעוסטרימצמח-פולטיסרטייה-

.רקמהמחדשויקררירגיעאך ,יחטאלאהוא ,דרמטיטיס



-מפורץבוצין Verbascum Thapsus -לוענתייםמשפחת

ישראליארץברצמח

מנורהכמושצומחיםפרחים ,רחביםעליםשושנת-בשימושחלקים

.יולייוניבעיקרבקיץוהפרחיםהעליםאתמרץעדמדצמברללקטניתן?נלקטמתי

באזוריםיגדללכןמרחבאוהב ,לחהסביבה ,שמשחובבהמפורץהבוצין?נלקטאיפה

,ירושלמיתמרווהלידנמצא ,וסלעיםעציםביןבצפיפותפחות ,פתוחים

.לעינייםומסוכנותלמגענעימותבלתימסועפותשערותהמכוסותהעליםאתבזהירותללקט

..ועודמכייחיםחומרים–ספונינים, ,פוליסכרידים ,מוצילאגים:פעיליםחומרים

לייבשיכולתעם ,לח ,קריר ,מתקתק–אנרגטיקה

:שימושים

.דלקתנוגד ,מוצילאג ,מרכך ,מכייח:נשימה

,ומדוללתרכהלצאתלהאפשרומתקועהצמיגיתליחהמרכך

.שיעולירגיעבריאותיובש ,יבששיעול

.אסטמה ,ריאותדלקת ,ברונכיטבריאותלטיפולבפורמולותלשלבחשוב

החותמותתורת )לריאותדומיםעליו ,בריאההריריתהרקמהאתמשקם

 (.בגוףהשפעתועלמלמדתהצמחשלהחיצוניתצורתו

היאהריריתלכןעצביםותאי ,חיסוןתאימכילרירשמפרישהריריתתאיאתמשקם

.החיסוןממערכתחלק

.וצרידותכאבעםניחרגרון ,מעישוןפגועותלריריותמתאים

.אלרגניהתקףבזמןבריאותמטפלאך ,אלרגיהנוגדלא



-מפורץבוצין Verbascum Thapsus -לוענתייםמשפחת

ישראליארץברצמח

מנורהבצורתפריחה ,רחביםעליםשושנת-בשימושחלקים

.והנקההריון ,מבוגריםילדים ,תינוקות:מתאיםלמי

:מרקחות

דבש\גליצריןליטרחצימסונןנוזלליטרלשיעולסירופנכין:מהעלים

אלכוהול 45% 1:3 :טינקטורה

תשריתשמניעםלשלבניתן ,אוזנייםבדלקותלטיפולתשריתשמן:פרחים

.קלנדולה ,היפריקום ,פיגםשלנוספיםמצמחים

2%-4%בריכוזלבנדר ,מרווה ,רוזמרין  :אתרייםשמנים            .



חלמתייםמשפחת–גדולה\מצויהחלמית-חוביזה

מיניםהרבהישנם,ישראליארץברצמח

פרחים ,הצמחנוף :בשימושחלקים

מרבצי ,דרכיםצידי ,גידולבבתי ,הארץבכלנפוצה ?נלקטאיפה

.השקייהעםאיזורים ,מעזבות ,גינות ,ובקרצאן

האביבעדבחורףשגדלצמח ?נלקטמתי

 :שימושים

 ,בסלטיםלשלב ,לאכולמומלץמהחוביזההמירבאתלהפיקכדי

.שיקיים ,מרקים ,תבשילים

 ,הגבעולים ,העלים ,מבושלאונאהצמחאתלאכולאפשר

.אכילהכול ,והפירותהפרחים

כלורופיל-ירוקיםבצמחיםככל

וחומרים ,מינרליםויטמינים ,תזונתייםסיבים ,חלבוןמכיל

.מוצילאגים

.ונשימהעיכולשמסכךצמח



–מצויקנה phragmites –דגנייםמשפחת

ישראליארץברצמח

ריזומה-שורשקנה :בשימושחלקים

סתיו-אביב ?נלקטמתי

סתיו-אביב ?נלקטמתי
הנגבדרוםועדמצפון ,מעיינות,אגמים ,נחלים ,לחיםגידולבתי  ,מיםמקוויגדות ?נלקטאיפה

.והערבה
.ההכנהלפישורשהקנהאתונרתיח ,המיםלנקיוןלבנשים

 .טריסין ,אסקורביתחומצה ,ויטמינים ,טריטרפנים:פעיליםחומרים
מוצילאגיםצמחיםעםיפהמשתלבאך ,המצויבקנהמוצילגאין

מתוק ,קר :אנרגטיקה
:שימושים

המעייםעםמיטיב ,ובחילותהקאותעוצר ,משתן ,מלחלח ,חוםטיהור ,ולריאותלעיכולזיקה
.הרירייםפוליסכארידים-למוקומבניתקשוראינו ,פלאבנואידשהינוטריסיןהנקראחומרבעזרת
.ניחרגרוןבריאותגודשעםליחה ,טורדנישיעולמרגיע:ריאות

:מרקחות
לשתות ,שעה 15שלכמרתחמיםעםהטריהשורשקנהאתלהרתיח

.ביוםפעמים 3לכוסכף
.יבששורשמאשרחוםויטהרילחלחיותר ,טרישורשבקנהלהשתמשמומלץ*

.קרצמחהיותובגללוקיבהטחולחולשתבעלילאנשיםיתאיםפחות *



לשימוש-מצויהוכוכביתלחךל'גרקיחת

חיצוני



 :חומרים

לחךעלי

מצויהכוכביתעלי

גולמיאצותל'ג

לבחירהאתרייםשמנים

Eויטמיןשמן

הלילהנר

:ההכנה

להשתמשישוכוכביתלחךשלמיצוילהכנת–בעונההצמחיםליקוט

.היטבלסנן ,קרהכבישהבסיסעלמיציםבמסחטת

.גליצריןשלליטרחצינוסיףצמחשלמיצוילליטר

אתלאטלאטונזליףגולמיאצותל'גשלמיל 50נקיזכוכיתבכלינשקול

שנקבלעדידניבבלנדעירבולגדיתוךל'הגלתוךהצמחיםשלהמיצויים

.וחלקההומגניתתערובת

 ,קמומיל ,לבנדר:כגוןאתרייםשמניםנוסיף 6%-2%שלבריכוז

.אישיתבהתאמההלקריסום

Eויטמיןשל 2%

.במקררונאכסןנקייהלצנצנתנמזוג

 ,שפשפות ,עקיצות ,חתכים ,בכוויותלטיפולהצורךבעתנשתמש

.העורשלוגירויחוםשישמצבבכל

אתרייםשמניםלהוסיףחובהלא*





תודה על ההקשבה

050-2455205

keshetheal@gmail.com


