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 .)ם"במר

 

 ,םתרידל יתוא וסינכה םה .אבס רפכב ריעצ גוז לש הנישה רדח ריקמ םירובד ליחנ תונפל יתארקנשכ ליחתה לכה

 ונשגנ - םירובדה תוסנכנ וכרד הרידה לש ינוציחה ריקב חתפה תא יל וארהש ירחאו ,רמתבו םימ סוכב יתוא ודביכ

 סדנהמ – תיבה לעבו ילש ןושארה יוניפב יתוא ךירדהל בדנתהש ,קיתו םירובד הנפמ ,ךורב יתיא םש ויה .הדובעל

 תא םיחתופ ונלחהו ,ןולחה לש ודיצל ,ןקה לש ומוקמ תא ונרתיא רצק ןמז ךות .םירובד יוניפב קרפ דומלל טילחהש

 אל ינאו ,םח ץיק םוי היה הז .ןתראפת אולמב גנודה תולח ונינפל ולגנש דע קולב ירחא קולב תונידעב םירבוש ,ריקה

 דחוימב תינבצע הרובד רשאכ ,ךכו ,ילש םיארובדה תפילחב ץר'צירה תא רוגסל יתדפקה אל םגו ,קיפסמ יתיתש

 יתלביק םוי ותוא דע .תיאופר המרדל ליחנה יוניפ ךילהת ךפהנ ,יראווצב יתוא הצקעו ילש הפילחל סנכהל החילצה

 ,תדרגמ ,תממחתמ ,תחפנתמ התיה הציקעה תדוקנ - תימוקמ דימת התיה הבוגתה .םירובד תוציקע טעמ אל

 תושגרתהההו ץמאמה ,םילזונה רסוח ,םוחה ,םעפהש הארינכ .ףלוח היה לכה םיימוי וא םוי ירחאו ,תבאוכ םיתיעל

 תובוגת לש המלש תכרעמ הלעפוה – הציקעה תדוקנב רדחש סראב לפטיש םוקמב הבש הדוקנל ילש ףוגה תא ואיבה

 דוריג ,השלוח יתשגרהשכ .ומצע תא ןכסל ליחתהש ילש ףוגה הז וישכע אלא – םייח ןכסמ ןפואב ףקתוה ףוגה וליאכ

 הבוגת וז התוא ןייפאמש המש ,היגרלא וזש יתנבה ,םילגרהו םידיה תופכב םירירש תויוצווכתה ,םייפגב זע

 לכב התיה הבוגתה ךא ראווצב יפוגל רדח סראה – םירהצ תעש התואב :ןגרלאה תסינכ תדוקנמ הקוחר ,תיתכרעמ

 ךורב( תיבה לעבמ יתשקבו – םירובדה יוניפ תא רוצעל יתטלחה – םדקתי ךילהתה ךיאו םא יתעדי אלש ןויכ .ףוגה

 ןכלו ,רוגס היה תחקרמה תיב .ןימטסיה יטנא ירודכ יל הנקאש תנמ לע תחקרמ תיבל יתוא חקיש ,)ונתוא בזע רבכ

 רוגס היה םילוחה תיב לש תחקרמה תיב םגו ,םירהצב ישיש םוי רבכ היה הז .בורקה ריאמ םילוחה תיבל ונעסנ

 הארינכ ןיבה תווצה .םילוחה תיב לש ןוימה רדחל יתסנכנ – בוט םדקתמ אל הזה רופיסהש יתשגרה רבכש ןוויכמו

 ינמיס תקדוב הביבח האפור ,הטימ לע בכוש ימצע תא יתאצמ רבכ תוקד שמח ךות ,הככו ,ילע רבוע המ ינממ בוט

 םינימטסיה יטנא לש תבורעת יכותל תורעהל תווצל הרומו 3 המרכ ילש תיגרלאה הבוגתה תא תגווסמ ,םייח

 )ומצעלשכ קתרמ ןיינע( םירובדה יוניפ ךילהת תא .התיבה יתררחושו בצייתה יבצמ םייתעש ירחא .םידיאורטסו

 היגרלאב לופיטו ןוחביא ורקיעש עסמב יתחתפ ינאו ,)ותוא םייסל יתרזחו יתששואתהש דע( תיבה לעב ךישמה

  .תמדקומ העדוה םוש ילב הל העיפוהש

 – ץרמנ רוציקב לבא ,םייאופר םירתא רפסמבו הידפיקיווב ךכל הבוט שממ הרדגה הזה גשומל שי ?היגרלא וז המ זא

 ףוס ןיאמ דחא לוכי ןגרלא ."ןגרלא" ה - ףוגל רז רמוח תואצמיהל ןוסיחה תכרעמ לש תינויצרופורפ אל הבוגת וז

 לוכי הז .ונפוגל םירדוח )האלה ןכו הציקע ,העילב ,רועה םע עגמ ,המישנ( תרחא וא וזכ ךרדבש – ףוגל םירז םירמוח

 ינא םא העריצ וא הרובד לש סרא וא קבאה תידרק ,)קאילצ יל שי םא( ןטולג ,)םינטובל יגרלא ינא םא( ןטוב תויהל

 ,ןגרלאה םע עגמה תדוקנמ םיקוחר םירוזאב תוחיפנו תימומדא ,דוריגב תנייפואמ הבוגתה .םיינרובד סראל יגרלא

 םילוכיש ,המישנ יישקב ,םדה תמירז תכרעמ לש הבוגתב ךורכש –  יטקליפנא קֹוש רתוי םימדקתמ םיבצמבו



 

 הבוט תודדומתהל ןמיס אקווד הזש ,ץאומ קפוד לולכל םג הלוכי ןגרלאל תינושארה הבוגתה .תוומו קנחל חתפתהל

 רמוחל היגרלא חתפמ םייוסמ םדא עודמ קוידב םיעדוי ונניא ןידע .ןילנרדא רורחיש לע דיעמו – ןגרלאה םע ףוגה לש

 םילבלבמ םישנא .ןיא ןידע תטלחומ הבושת לבא ,קודבל םיכישממ םינעדמש ,תורעשה הברה תומייק .םייוסמ

 תושיגרו ,הלעמל יתראתש המ איה היגרלא יכ – םהניב לבלבנ אלש בטומ .היגרלאל תושיגר םיגשומה ןיב םיתיעל

 יניאש ןיב .יגרלא יניאש וא – יגרלא ינאש וא .תועמשמ ול ןיא – ןגרלאל הבוגתל רשקהבש יביטקייבוס חנומ אוה

 הרוצב הציקעל ביגאש ןכתי - ןוכנ .שיגר קר ינא הבש – עצמא תדוקנ וא ,םייניב בלש ןיא – יגרלא ינאש ךכל יגרלא

 דיהו ,דרגיו ארונ יל באכיש ןכתיו ,העש יצח ירחא םלעתש תילמינימ תוחיפנו הציקעה תדוקנב לק באכ ,תירונימ

 וא תוחפ תיטמרד – תיתדוקנ איה הבוגתהש ןמז לכ לבא ;םיימוי ךשמל החופנ ראשתו חפנתת )יתצקענ הב םא(

 1-3% ןיבש םירמוא ?הרובדה סראל םישיגר ללכב םישנא המכ .היגרלאב רבודמ אל – תיתכרעמ אלו ,רתוי

 ויהי אל םלועמו םולכל םייגרלא םניאש םישנא שי םאה .ךכמ ךומנ ףא יתימאה רפסמהש ןכתי לבא היסולכואהמ

 םיגרלא היסולכואב 10-15% ןיב ןיידע ;תיגרלא היהת אל םלועלו תיגרלא אל היסולכואה בר - יאדווב ?םייגרלא

 .והשמל

 הקירז ובש הרקמ ,םיסוריו וא םיקדיח דגנ ןוסיחב ומכ אלש .ןסחתהל ןתינ םירקמ הברהב ?היגרלא דגנ םישוע המו

 וא סוריו ותואב תויוקבדהה בור םע החלצהב תדדומתמ איה ובש בצמל ןוסיחה תכרעמ תא תואיבמ שולש דע תחא

 לש היינפה םע .היגרלא תמייק ןכא םא םיקדוב לכ םדוק .רתוי ךורא ךילהת שרדנ היגרלא לש הרקמב ,קדייח

 יתרזח הז ךרוצל .היגרלא תדבעמל יתוא התנפה ינושאר רוריב ירחאש תיגולוגרלאל יתעגה – ילש החפשמה תאפור

 סרא לש תונוש תויומכ הליכהש טחמ םע תונידעב יתוא ורקד – תועש המכ ךראש ךילהתבו ריאמ םילוח תיבל

 סראל אל לבא( שבדה תרובד סראל יגרלאכ יתוא ונחבא ךילהתה ףוסב .)תוערצ יגוס ינשו שבדה תרובד( םיינרובד

 הבוגתל םרג רבכ הרובד תציקעב תרדוחש סראה תומכמ ףלאמ דחאה קלחה – רתויב ההובגה המרב )תוערצ

 קוחר תאטבתמ היגרלאש תרמא ,עגר" – רמאי יאדווב – וישכע דע בל םישב ארקש ימ .הריקדה תדוקנב תיטמרד

 ידי לש )הידפיקיו :יאר( ןימטסיה רורחש אוה תיגרלאה הבוגתה תא ליעפמש המ !טנאופ זוד – "הציקעה םוקממ

 תופורת שי - ןימטסהה רורחשב לפטל תנמ לע – בגא( ןגרלאה םע םהלש שגפמה תדוקנב (mast cells) שרפמ יאת

 םילטבמ ךכבו ול םיביגמש םינטלוקה תא תומסוחש הלאכ שיו ןימטסיהה רורחיש תא תובכעמש תוינימטסיה יטנא

 הקיפסמ אל תררחושמה ןימטסיהה תומכ – יל וכרעש הקידבב ומכ – תירעזימ ןגרלאה תומכ רשאכ ,)ותוליעפ תא

 תועצבתמ היגרלא תוקידב – ןוחטיב רתילש ןבומכ .תימוקמ קר אלא ,תיתכרעמ הבוגתל םורגל תנמ לע ללכ ךרדב

 רצועש לופיט ול תתל דיימ ןתינ – ןגרלאה לש תילמינימה תומכל םג המצועב ביגמ והשימ םאש ךכ – םילוח יתבב

 ,עגיימו ךורא ךילהת יל הכחמש יתנבהו יתררב – יגרלאכ יתנחבואש ירחא .םייחה ינכסמ םינימסתה תוחתפתה תא

 – ןמז המכ ירחאו םייעובשב םימעפ ךכ רחא ,עובשב םעפ הלחתהב ,םירובד סרא תועצמאב םינוסיח לבקא וכלהמב

 רתויש המכ םירובד םע דובעל רוזחל יתיצרש ןוויכ .ןסוחמ היהא הז ירחא קרו םינש שמחכ ךשמל – שדוחב םעפ

 תיבב ותוא םיעצבמ .ריהמ ןוסיח ךילהת שיש יתאצמ יתחמשל .ילש םיכרצה לע הנע אל שממ הזה לולסמה – רהמ

 ריהמה ןוסיחה ךילהתב ןושארה בלשה .)םיפסונ םילוח יתיבב ילואו( ם"במרבו אבישב ,אבס רפכב ריאמ םילוח

 תרדס ןיב םיימוי לש קחרמב וא ,ינשה ירחא דחא( םימי השולש ךלהמב שחרתמ ,)עוצקמה ילעב יפב rush הנוכמה(

 םויב .העש לכ ןונימב םילועו סראה לש םייספא םינונימ םע תוקירזב ותוא םיליחתמ .)האבה הרדסל םינוסיח

 ךכ לכ טחמ תרזעב תעצבתמ הקירזה – הגאד לא( הציקע יצח לש סרא תומכל תוקירז 10 ךלהמב םילוע ןושארה

 ירחא .תוציקע יתשל דע ישילשה םויבו ,תחא הציקעל דע ינשה םויב ,)הריקדה תא םישיגרמ ישוקבש הנידע

 םייתסה ךילהתב ןושארה בלשה – תוציקע יתש לש סרא תומכל תיגרלא הבוגת אלל ישילשה םויה תא יתמייסש



 

 !רשואמ יתייה .)תיגרלא הבוגת יתחתיפש ילבמ םימעפ 10-מ רתוי יתצקענ םגו( םירובד יוניפל יתרזח תרחמל רבכו

 רסוח/תודימעה תא רמשלו קזחל תנמ לע ,תוציקע יתש לש תומכב םעפ לכ ,ןוסיח לבקל םיכישממ – ינשה בלשב

 ללכ ךרדב .ןורחאה ןוסיחהמ וא הנורחא הציקעמ – יצחו שדוחב םעפ ךכ רחאו םייעובשב םעפ הלחתהב ,היגרלאה

 היגרלאה" רמולכ – תילילש תאצוי הקידבה םא .היגרלא ןחבמ בוש םישוע זאו םינש שולש ךשמב ךכ םיכישממ

 דוע םיכישממ )רבגומ ןימטסיה רורחש דיעי ךכ לעו( המלענ אל דוע איה םאו ,םינוסיחה תא קיספהל רשפא ,"המלענ

 לש תימצע הקרזה רשפאמש ,ןפיפא קרזמ םע םוקמ לכל תכלל יתלחתה םויה דעו יגרלאכ יתנחבואש עגרמ .םייתנש

 ןמ םויבש הרקמב וב שמתשהל ךרטצא .ןילנרדא ןומרוהה לש )תימיכ ההז רמוח( יטטניס גולנא אוהש ,ןירפניפא

 ,בוש עיפוהל הלוכי היגרלאה – ןסוחמ התא םא םגש םירמוא םיאפור .הרובד תציקעל ףירח ןפואב בוש ביגא םימיה

-10 םתואב םייקש והשמ איה היגרלאב תוקלל הייטנה – יתעדל .םינכומ תויהל בטומ זא ,םינש הברה ירחא םיתיעל

 םייגרלא םישנא לש םהיאצאצמ 30%-כ( תֵשֵרּומ תובר םיתיעלו ,תדלּומ הייטנכ ,היסולכואב םייגרלא 15%

 .)םמצעב םיגרלא ויהי – םיגרלא םהינשש גוז ינב לש םהידלימ 60%-כו ,םה םג םיגרלא ויהי םייתביבס םינגרלאל

 ןכתיו ,תמייק ןיידע ילש הייטנה – ריעצ שיא ינאשכ תיגרלאה הבוגתה תא המילעה םינוסיח תרדיס םא םג – ןכל

 לש הרזחל תוביס וא הביסה יבגל – תיאדוו הבושת .היגרלא בוש חתפא ,תאז ורשפאי םיאנתהשכ ,םימיה ןמ םויבש

 רגובמכ רזח דליכ ונסוחש תובר תורשע ךותמ דחא קר  - ם"במרב היגרלאה תאפרמ לש הנויסנמ ,בגא .ןיא – היגרלא

 עודי אל ,ףסונב ;קזחתהל וא ,ךועדל – תונתשהל הלוכי םייתביבס םינגרלאל היגרלאה ליגה םעש םג םירמוא .יגרלא

 .היגרלאל םינומרוה תומר ןיב רשק לע

 םיקרח תוציקעל היגרלא ןיבל )היגרלא רדעיה וא( םירובדל היגרלא ןיב רשק שיש עודי אל ?דיגהל רשפא דוע המ

 רמוח( רתוי יללכ ןגרלא – רמולכ – עבוק ןגרלאה הארינכש ,תואדווב תאז רמול עדוי אל ךא ,ןימאמ ינא .םירחא

 היהי םדא ותואש ךכל איבי – םייוסמ םדאב היגרלאל םרוגה אוה םא )הרובד סראב םגו העריצ סראב םג םייקש

 לצא אלו העריצ לש סראב קר םייקש ןובלח היה ןגרלאהש הרקמב וליאו ,דחי םג תוערצו םירובד סראל יגרלא

 ירקמ רתויל םורגת ךר ליגב הציקע םאה .הרובד תציקע דגנכ אלו ,הערצ תציקע דגנכ קר היהת היגרלאה – הרובדה

 םעפב רבכ עיפות אל היגרלא – ללכ ךרדב ?היגרלאל םורגל הלוכי תחא הציקע םאה .םיעדוי ונניא ?היגרלא

 ירחא ונפוגב קרופמ ,םינובלח רפסמ לש תבורעת אוהש ,םירובדה סרא .ןגרלאל םיפשחנ ונחנא הבש הנושארה

 יאתש םירמוח םתוא םה עיפשהל ךישממש המ .תועשה תופלוחש לככ תמלענו תכלוה ולש העפשהה ןכלו הציקעה

 לידגמ תוציקע יוביר םאה .ןגרלאה םע ינושארה עגמה ירחא תובר תועש םיתיעל ,ררחשל םיכישממ ןוסיחה תכרעמ

 תויח םג םאה .ביגי אוה – יגרלא םדא םא - אלש הארינכ ?יוכיסה תא ןיטקמ ילוא וא ?היגרלא חותיפל יוכיסה תא

 .תעדוי אל ?היגרלא תוחתפמ תורחא

 ארקנש םוחת – םירובד סרא תועצמאב םייתואירב םיבצמ ןווגמב םילפטמש םישנא שי – היגרלאה אשונל רשק ילב

 קרזמב דייטצהל וילע המוש – רבעב יגרלא היהו הלאכ םילופיט לבקל ךלוהש ימ .היפרת )הרובד( יפא

 – רתאל תנמ לע .אלש איה הבושתה .)רגובמ וא דלי( יגרלא והשימ שארמ רתאל רשפא םאה – יתלאשנ  .ןפיפא

 םא תעדל לכונ אל ןכל ,היגרלא תוחתפתהל רגירטה תא הווהת וזה הפישחה םצעש ןכתי ,סראל ותוא ףושחל ךרטצנ

 םדא ותואל םא( היגרלאה תא ליעפהל לכונ הקידבה עוציב ידי לעש – אוה ןוכנש המ .הקידבה םרטב תמייק התיה

 – הציקעל הבוגתה םצעמ .היגרלאה םויק לע דומלל לכונ – רבעב ןגרלאל ףשחנ רבכ םאש וא )היגרלאל הייטנ התיה

 תודדוב תוציקעב רבודמש ןמז לכ( םדאל ןכוסמ אוהש סראה אל הז .היגרלא חתפי םדא ותוא םא אבנל לכונ אל

 וא העריצ סרא הז הל םרגש המ םא הנשמ אלו – םייח ןכסל הייושע המצע היגרלאה אלא – )ןמז תדוקנ התואב

 .הרובד



 

 ולש תורווכה תביבסב םיצקענו היגרלא םהל שיש םישנאל ידיימ לופיטכ ולצא קיזחהל ךירצ יארובד םג :םוכיסל

 הנמ םירידנ םירקמב יכ איה םיקרזמ ינש תקזחהל הביסה .דליל םיינשו רגובמל םיינש ול ויהיש יוצר ;ןפיפא יקרזמ

 וא ,ןפיפא תנמ קירזהל ול רשפאל שי – םימוטפמיס גיצמ והשימש הרקמב .הקיפסמ הניא ןירפניפא לש תחא

 .סנלובמאל ידיימ ןפואב אורקילו – ומצעב תאז תושעל לוכי וניא םא – ול קירזהל

 ;ץקענ םיתיעלו ,תויוצר ןניא םהב תומוקממ םירובד תונפל ךישממ ינא ;ילש תיגרלאה הבוגתה זאמ הנש הרבע

 לבקל תנמ לע יצחו שדוחב םעפ ם"במרל עוסיל ךישממ םג ינא .תשגרומ אל טעמכ רבכ הציקעל תימוקמה הבוגתה

 .בוט סומוח לוכאלו ןוסיח

 

 :תורוקמ

 https://www.health.gov.il/Subjects/disease/allergy/Pages/Anaphylactic.aspx - תואירבה דרשמ רתא

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94 - הידפיקיו רתא

 www.beekeeping.org.il – אמייק תב תוארובד תתומע רתא


