
 1 

 

State of Israel / Ministry of Agriculture 

Agricultural Research Organization 

The Volcani Center 

 

 שימושים וטרינריים מסורתיים בצמחי ישראל

722-8720-80 

 vclandau@agri.gov.il –בית דגן , מינהל המחקר החקלאי: יאן לנדאו

 שפרעם , פ אגודות הגליל"מו: חסן עזאיזה

 בית דגן, מינהל המחקר החקלאי: סיין מוקלדהחו

 באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון: רביע-עארף אבו

 באר שבע, משרד החקלאות: סיאם-לם אבואס

 

 תקציר

הכרת , אחד החשובים מביניהם. רעיית צאן היא ענף חקלאי עמוס בתכנים תרבותיים בני אלפי שנים

שימוש מושכל . הולך ונעלם, ווטרינרית המסורתיתצמחי המרעה והידע של אופן שימושם ברפואה ה

חומרים , אנטיביוטיקה)להפחית את כמות התרופות , בידע זה עשוי לשפר את בריאות הצאן

לשדרג את הסטאטוס החברתי של מקצוע , בצאן ומוצריו( להדברת טפילים פנימיים וחיצוניים

רועי צאן  שלווטרינרי -יהרפוא הידע את נועדית. הרעייה ולאתר צמחים בעלי פוטנציאל רפואי לאדם

ומומחה  ,(הרועים גם בשפלת יהודה) נגבבבדואים  ,בגליל כפריים, גלילבכרמל וב דרוזים :ותיקים

כאבי תולעים ו, דווחו שימושים של צמחים נגד גרב. n=26))לרפואה מסורתית דרוזית ברמת הגולן 

 ,הקרויה קאי –רפואה וטרינריתגם  תעדנו .(בעיקר בעיזים) הפוריותלריפוי פצעים ולשיפור , בטן

  . בגוף החיה יםמסוימאזורים המבוססת על כוויות ב

 

 רקע קצר

יער  בעשרים השנים האחרונות עלתה בישראל ההכרה בחשיבות רעיית הצאן למניעת שריפות

יש , מעבר לכך. שיפור הערך התיירותי ומגוון אקולוגי של שטחים פתוחים, שימור ערכי נוף, וחורש

. עבודת הרעייה אינה רק עניין של האכלת כבשים. צאן משמעות מיוחדת כערך תרבותילרעיית ה

הרועה צריך למצוא , בהעדר שירות רפואי. רועההשל  עינו הפקוחה והמכוונתהצאן רועה תחת 

, שנה של נוכחות הצאן באזורנו 0,888במשך , כך. פתרונות עצמאיים לשמירה על בריאות עדרו

 . ע עצום על תכונות ריפוי של צמחי מרעה אצל הרועיםהצטבר יד

בצמחי  (Said et al., 2002 ; Azaizeh et al., 2006)  קיים תיעוד של השימוש הערבי המסורתי

מוצאים , עם זאת. שימושם בריפוי מסורתי של בעלי חיים של עדכני אין תיעודאך  ,רפואה בישראל

רפואה אין להסיק על ערך צמח מה .ית הערביתלפעמים הזכרה לשימוש כזה בספרות הקלאס

של מולקולות ובפעילות הכבד  מפני הבדלים בשיעור הפירוק ובספיגה, זאת. הומאנית לווטרינרית

 . והכליות בין האדם לבין רוב חיות המשק

הרועים . במשך דורות הרועיםשצברו  עידהלאחרונה עולה בכל העולם המדעי ההערכה כלפי 

רוב הרועים . מצב בריאותו של כל פרט בעדר עם בררנותו בין צמחי המרעהמחברים מידע על 
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הנחה זו . מאמינים כי הצאן מסוגל לאתר צמחי מרפא למחלותיו בבית המרקחת הגדול של הטבע

  -הפוגעים בתולעי מעיים  –כבשים צורכים צמחים עתירי טאנינים : י מחקרים"מאוששת כעת ע

המכילה חומצה , סוסים לומדים לצרוך קליפת עצי ערבהכתוצאה מאילוח בתולעי מעיים ו

 . כמשכך כאבים כשהם סובלים מלמיניטיס, סליצילית

מצביעים על וטרינריה הרועים הבדואים ה, נשאלים מהו התחום המועדף לקבלת סיוע כאשר הם

ווטרינרי הטיפול ה, לפי ניסיוננו. השירות הווטרינרי הקליני בסביבתם יקר וזמינותו נמוכה. קלינית

ובמיוחד באנטיביוטיקה וחומרים , אצל רבים מהרועים מאופיין בשימוש בלתי יעיל בתרופות

בעקבות , זאת. אנו משערים כי שיעור הרועים הבקיאים ברפואה מסורתית נמוך .להדברת טפילים

סקר של העוסקים . פחת מספר המרפאים המסורתיים כךבנוסף ל .דעיכת הרעייה המסורתית

  08הממוצע עולה על  המרפאים העממיים סורתית ערבית בישראל העלה כי גילברפואה מ

(Azaizeh et al., 2003 .) אינו נופל מזה שגיל הרועים בעלי הידע בווטרינריה מסורתיתהיא  והנחתנ 

קיים תיעוד רלוונטי של רפואה ווטרינרית מסורתית באיטליה  .הצלת הידע האצור בהם דחוף וכי

(Viegi et al., 2003 )מחקר זו שיכול לשמש דוגמה והשראה לעבודת . 

או טיפולים הנוכחי היא תיעוד הידע על שימושים ווטרינריים בצמחי ארץ ישראל  מטרת הפרויקט

, הווטרינרי מיני הצומח בשימוש הםמ. בגולן ובנגב, בגליל, בכרמלהרועים  אצלמסורתיים אחרים 

השווינו את ? ואופן הכנת התרופות ופעלות התרופותמטופלים ומחלות שנגדן מהמיני בעלי חיים 

בסיס  בניית מטרת העל היא. ובייחוד איטליה, הנעשה בתחום בישראל לאיזורים אחרים דומים

 . ראשוני של ערך הצומח בישראל לריפוי חיות המשק נתונים

 

 שיטות

מחלות בשמם הערבי רשימת לרועים  נוצגה .) .7887Said et al)י "תוארה עהבסיסית המתודולוגיה 

איזה  .מחלה זובשימוש נגד  מה שם הצמח או תערובת הצמחים ,מהם סימני המחלה נושאל .והעברי

או  ,עם או ללא הרתחה, ה במיםחליטאו  ,גולמי) ההכנה ןאופ, חלק מהצמח משמש להכנת התרופה

, ונתנו המקוריתלכו וסףבנ (.במגע חיצוני במשחה או בריסוס, בהגמעה) מחלהאיך מטפלים ב ,(בשמן

שם )המידע לגבי מחלות . אודותיהחקרנו , רפואה ווטרינרית המבוססת על כוויות שלמדנו עללאחר 

 –ן אאו מר סמיר קעד, בצפוןמלשי  'דר)אושש עם רופא ווטרינרי מקומי ( סימנים קליניים, ערבי

י "לערבית ע ומותורג וכנו בחודש הראשון של הפרויקטההשאלונים (. מ"מדריך לגידול צאן בשה

מסורתית אה וטרינריה ורוב המגדלים אינם משתמשים כלל ברפ, בדומה להשערתנו. ןאדסמיר קע

רועים בעלי  78-שלא נמצא יותר מ הנחנו. אולם המבוגרים שבהם זוכרים שיטות שהונהגו בילדותם

י חוסיין "ובגליל ע רואיינו רועים דרוזים בכרמל 7808-ו 7880-ב. (נגב, כרמל, גליל)ידע רב בכל איזור 

רועים בדואים וכפריים בגליל , רביע ויאן לנדאו-י עארף אבו"רועים בדואים ע, מוקלדה ויאן לנדאו

רואיין גם מרפא מסורתי במסעדה . מרואיינים 70, כ"בסה, אןי חסן עזאיזה וסמיר קעד"ובמשולש ע

 .שברמת הגולן

 בשלב. מסורתיתר של רפואה ווטרינרית עולם עשירק אשנב לתוך אלא , ח הנוכחי אינו סופי"הדו

מפורט של הכנת חוברת הכוללת צילומים צבעוניים של צמחי הרפואה ותיאור הראשון תיכתב 

.י נסים קריספיל"בארץ ובעולם ע מרפא התרופות כפי שנעשה במדריך השלם לצמחי

http://he.shvoong.com/tags/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90/
http://he.shvoong.com/tags/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90/


 3 

 טיפולים מסורתיים נגד טפילים חיצוניים: 1טבלה 

 המחלה
 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر 

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 الدواء وتحضير النبتت هي الجزء 

     خارجيت طفيلياثטפילים חיצוניים  
 גרב

 (  الغرب) جرب
Mange 

scabies 

    

 ראש
 גוף

 رأس

 جسن

     

 
 

וחיות  צאן 
 בית
 

Olea europaea 
 (זית)

 -סמיר חאפיד עויסאת 
 באקה

. ולפעמים סיד בת של שמן זית וגופריתהכנת תערו
 חימום התערובת ומריחה על האזור הנגוע

 
 

 שאריות שמן+ עקר זיתים עיזים 

Olea europaea 

 דליה –איוב 
 דליה –אמין 

 מריחה

 

 (זפט, ביטומן) מריחה בשמן זית וקטרן דליה -סאלם חלבי   צאן   

 
 

 Ficus carica צאן 
 (תאנים)

 

 -רשדי סעיד דקה
 באקה

 (חלב)ענפים , עלים
 יפול בשרף באזור הנגועחליבת העץ וט

 Ficus sycomorus צאן   
 (ומיז'ג)

 (חלב)ענפים , עלים והוקלנס -אבו סיאם 
 חליבת העץ וטיפול בשרף באזור הנגוע

 Nicotiana tabaci ח"כל בע   
 (טבק)

הרתחה , השרייה של עלים טחונים בתוך מים נצרת -אבו סלימאן 
 ומריחת התמצית על האזור הנגוע

 פיזור אבקה חיפה -מלשי  גפרית עיזים   

 מריחה, הכנת משחה, כתישה חרפיש -פואד באדר  מלח+ שמן זית  עיזים   

 
 

שמן +  Inula viscosaעלי טיון דביק  עיזים 
 זית 

 דליה –איוב 
 דליה –אמין 

 מריחה, הכנת משחה, כתישה

 

 
 

 אבטיח פקועה צאן כללי 

 Citrullus colocynthis 

- יוסף אל חוואגרה
 חורה

 מריחת עור
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 .המשך – טיפולים מסורתיים נגד טפילים חיצוניים – 1טבלה 

 
  

 המחלה
 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 النباث الوستعول  

 מקור
 وصدر 

الجزء هي חלק מהצמח והכנת התרופה 

 النبتت وتحضير الدواء

     خارجيت طفيلياثטפילים חיצוניים  
, פרעושים

 כינים
 قول,    ثبراغٍ

lice ,fleas מריחה יוסף מלשי שמן זית עיזים 

 Nicotiana tabaci ח"כל בע   
 (טבק)

 -רשדי סעיד דקה 
 באקה

השרייה של עלים טחונים בתוך מים פושרים 
 ומריחה על העור הנגוע

 Olea europaea צאן   
 (זית)

 –אבו עבד דהאמשה 
 כפר כנא

אזור מריחת שמן זית טרי בנוסף לקרוזין על ה
 הנגוע

 
 

 Lupinus angustifolium   טורמוס בר כללי 

  

שוטפים את , מרתיחים גרעיני טורמוס עם מים מסעדה -סברא עטלה 
 גוף החיה במי הטורמוס

 Inula viscosa  טיון דביק כללי   

 Inula viscosa Rara ayub טיון דביק

 מסעדה -סברא עטלה 

 דליה-מנואה חלבי 

של טיון בתוך הבית לדחיית ( זרים)פיזור אלומות 
 תרנגולות    רפד ענפים ירוקים מנגד קרדיות. פרעושים וכינים

 זבובים
 

 מכסיף שמן עץ – מכסיף יצהרון  

Elaeagnus angustifolia 

 דחייה של זבובים–ים למשיכה שפרחים משמ מסעדה -סברא עטלה 

 ם לאשמוציאים זורקי דליה -סאלם חלבי    ticks قراد קרציות

 ל"כנ חרפיש -פואד באדר      

 זבובים
 

 מכסיף עץ שמן –יצהרון מכסיף   

Elaeagnus angustifolia 

 דחייה של זבובים–פרחים משמים למשיכה  מסעדה -סברא עטלה 

 األًفً الٌغف رباب זבוב חריר האף

 ( خٌاًت)

Oestrus ovis לבד ותיוצאהרימות , לא מטפלים חרפיש -פואד באדר   עיזים 

 מעשנים ונושפים לתוך האף טבק בדואי ערוער-עלי אלבדור Nicotiana tabaci                     טבק צאן כללי   

 
 

 Thymelaea hirsuta צאן 
 (מיתנאן )

 -סמיר חאפיד עויסאת 
 באקה

מניחים . טחינה של העלווה הטריה. עלווה צעירה
ח להריח את "את האבקה בדיר ונותנים לבע

 ם הנדיפיםהחומרי
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 ונגד הרעלות וטפילים פנימיים "מחלות בטן"טיפולים מסורתיים ב: 2טבלה 
 

 המחלה
 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر 

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 الدواء وتحضير النبتت هي الجزء 

     البطي أهراض"  בטן"מחלות 

 ازالجه دٌذاى עיכול' תולעי מ

 أو الجعام) الهضوً

 (الخضار

Gastroint. 

Nematodes 

             Allium sativum אבקת שום סוסים

              

 הגמעה במים, כתישה מלשי

שתי טיפות , חלב מהצמח על צימוקים טפטוף מסעדה -סברא עטלה   Sonchus oleraceus     מרור הגינות כללי   
 מספיקות

 Nicotiana tabaci ח"כל בע   
 (טבק)

 –אבו עבד דהאמשה 
 כפר כנא

השרייה של עלים טחונים בתוך מים  .עלים
 .חליטהפושרים ושתיית ה

 שתי טיפות בתוך שוקת סוסים חסיין מסעוד דליה (זפט, ביטומן)קטרן  סוסים   

 שילשולים

 Diarrhea( إسهال) اسهاالث

 Belly ache البطي آالمכאבי בטן 

 Pistacia lentiscusסטיק אלת מ עיזים
 "(סריס)"

 ירקה -ברקת  
 ברתעה -זקנה  

 אכילת ענפים של אלת מסטיק
 קשירת של הגדי לשיח אלת  מסטיק יומיים

 מרתיחים במים ומשקים עזיז אלעטאונה spp.                  Salviaמרווה כבשים

 ים ומשקיםמרתיחים במ עזיז אלעטאונה Artemisia absinthiumשיבה  כבשים

 מרתיחים במים ומשקים עזיז אלעטאונה  .Teucrium sppגעדה  כבשים

 מרתיחים במים ומשקים עזיז אלעטאונה Micromeria fruticosa זוטה לבנה  כבשים

 מרתיחים במים והגמעה רביע-עומר אבו  Origanum syriacum זעתר צאן

 לנסוהק -אבו סיאם  (שיח)  Artemisia herba-alba צאן 
 

 הרתחת עלווה במים ושתייה

 קלנסוה -אבו סיאם  (תה)   Camellia sinensis  צאן 
 

 הרתחת עלי תה ושתייה ללא סוכר

 ) צנון)Raphanus sativus   צאן 
 

-רשדי סעיד דקה
 באקה

הרתחת עלים ושורש  ושתייה ללא . עלים ושורש
 .סוכר ולפעמים בשילוב עם כוויות בחום
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 המשך - וטפילים פנימיים ונגד הרעלות" מחלות בטן"ים מסורתיים בטיפול - 2טבלה 

 המחלה
 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر 

 هي الجزءחלק מהצמח והכנת התרופה 
 الدواء وتحضير النبتت

מערבבים , (סירופ ענבים)ם מבשלים ענבים במי מסעדה -סברא עטלה  Vitis vinifera        גפן כללי כאבי בטן
, ק לראש"סמ 052שני בקבוקים של , במי טורמוס

 ימים 3פעם ביום במשך 
, משוחזר במים( בורגול+ לבנה יבשה )קישק  מסעדה -סברא עטלה   צאן שלשולים

! כוויה מסביב לטבור בצורת , בנוסף. בקבוק ביום
.! 

 4אחרי . תלישת שערות בצורת צלב בצד הנפוח מסעדה - סברא עטלה  בקר צאן תחילת העונה –התנפחות המרעה 
 .שעות ההתנפחות חולפת

 .כוויה מסביב לטבור בצורת ח מסעדה -סברא עטלה   כללי הפרעות לב
ניקוז דם מורידים מתחת ללשון אם , הוצאת לשון
 .הם שחורים

 Trigonella foenum-graecum בקר סתימות מעיים
 
 חילבה

 

. גרגרי חילבה במים( לראש)ג "ק 0.5-3מרתיחים  מסעדה -סברא עטלה 
מצמיאים את הבקר ליומיים שלשה מגמיעים את 
מי החילבה המרים ואת הגרגרים מוסיפים למנת 

 גורם לשילשול ולהתרת הסתימות; הבקר

 שתןה ם בדרכיאבני

 بىليت حصىاث

Urolithiasis 

 עלווה מלשי Rosmarinus Officinalisרוזמרין       תיש איל
 הרתחת העלווה ושתייה של המצוי הצמחי

 הרתחת העלווה ושתייה של המצוי הצמחי. עלווה קלנסווה -אבו סיאם  Rosmarinus Officinalisרוזמרין        ח"בעכל 

 שתיית מי לבנה עד שיפור המצב מסעדה -סברא עטלה  מי גבינה תייש

              Inula viscosa  טיון דביק 

              Laurus nobilis   ער אציל

שופכים מי החליטה פושרים , מרתיחים בתוך מים מסעדה -סברא עטלה 
 גורם להשתנה מיידית, על הגב

 שתיית מי לבנה עד שיפור המצב מסעדה -סברא עטלה  מי גבינה תייש
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 המשך - וטפילים פנימיים ונגד הרעלות" מחלות בטן"טיפולים מסורתיים ב - 2טבלה 

 מחלהה
 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر 

 هي الجزءחלק מהצמח והכנת התרופה 
 الدواء وتحضير النبتت

              הרעלות

 تسون
     

 עולש אלט
 כל ההרעלות

Cichorium pumilum  ( דרגת) רביע-עומר אבו גרגרי שעורה צאן
 (דליה) חסיין מסעודו

 גרם שעורה בבוקר לפני יציאה למרעה  52: מניעה
 מינים בעייתיים מרעה עםשטחי בכף שעורה לפני 

 שתיית חלב טרי הוקלנסו -אבו סיאם  חלב  בקר, צאן   

כל בעלי    
 ייםח

Yeasts  רשדי סעיד דקה- 
 באקה

ערבוב שמרים במים פושרים ושתייה  .תאי שמרים
 .של התערובת

, עיזים   לוטם
 בקר

Cistus salviifolius; C. 

creticus   גורם הרעלה

לכן  באיזור הלוטם יש תמותת פרות אך לא עיזים סאלח פורסן דליה
 . רועים שם עיזים ולא פרות

 י פרות חולות"אכילת אדמת חרסית ע מסעדה -סברא עטלה  חרסיות בקר   כל ההרעלות
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 קדחותנגד אליות וטיפולים מסורתיים נגד מחלות ויראליות ובקטרי: 3טבלה 

 המחלה
 الورض  

 צמח בשימוש الحيىاىח "בע
 الوستعول النباث  

 מקור

 وصدر

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 الدواء وتحضير النبتت هي الجزء 

     الفن أهراض מחלות פה
 מריחה רפישוח -פואד  מלח+שום כתוש בלבן גדיים Eccthyma (الحصبت) الجذرة פרצית

  
  אולי כחול הלשון

 או פה טלפיים
, כיתום פצעים בעזרת פינצטה, הוצאת הלשון מסעדה -סברא עטלה  לימון ומלח בקר

 .נעלם, אחרי יומיים. שפשוף בלימון ומלח

 

 

 Cyclamen persicum כבשים, עזים 
(רקפת פרסית)  

 
 

 כפר כנא –דהאמשה. ס
 נצרת -אבו סלימאן 

 שורש
 הכנת מיץ השורש ומריחה על אזור נגוע

 أبى) القالعٍت الحوى טלפיים-פה
 (ظلٍف

FMD חליל אבו מחמד  בוץ מאדמה חקלאית כבשים, עזים- 
 אכסאל

 . בוץ מאדמה חקלאית
 ח על אזור של בוץ מאדמה חקלאית"העברת בע

 אבעבועות

 الجذري
Small pox פקעת של עירית גדולה  גדיים עיזים

Asphodelus spp. או רקפת 
Cyclamen spp. 

 (חיצוני)כותשים ומורחים על פצעים  יהדל-זידן כאמל

     أورام \ التهاباث  גידולים\דלקות
 עטין

 (الذرة) الضرع
Mastitis 

 

, האוזן מתנפחת, קושרים אוזן בצד הנגדי חורפיש -פואד   עיזים
 . מנקזים, מנקבים את האוזן בעוזרר
 .פעמים ביום 3, מים קרים בשקיות על הגב

 כוויה בעורף במצח ומשני צדי החזה חורפיש -פואד   עיזים  ריח דלקת מימית 

 
 

זית  כללי  Olea europaea 

 

 מורחים שמן זית פושר על העטין מסעדה -סברא עטלה 

 (חלק שיש בו שומנים)כוויה ליד העין  אטלא סברא, פואד  (עין לבנה)עיזים  .Eye inflamm عٌٍٍي עיניים

 משאירים פתח ניקוז ליד האף, ויה מסביב לעיןכו חורפיש - פואד  עין שחורה-עיזים    

כותשים גללי אדם יבשים ונושפים אותם לתוך  מסעדה -סברא עטלה   (עין לבנה)עיזים    
 .העין בעזרת קשית
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 המשך - קדחותנגד טיפולים מסורתיים נגד מחלות ויראליות ובקטריאליות ו: 3טבלה 

 

 המחלה
 الورض  

 צמח בשימוש الحيىاىח "בע
 الوستعول النباث  

 מקור

 وصدر

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 الدواء وتحضير النبتت هي الجزء 

 ריאותדלקת 
 

 رئتٍي
Pneumonia כוויה על הצלעות משני הצדדים חורפיש - פואד  עיזים 

 כוויה משני צדי הצוואר מסעדה -סברא עטלה      שיעול

 שיעול
על  ייםאופקקווים  3 יםכיקווים אנ 3כוויה  דליה - איוב  עיזים  

 לאורך עמוד השדרה 0הצלעות ועוד 
 שיעול

של ( אדמה רטובה)זבל ושתן  צאן  
 שפן סלעים

 - וואשלהחאחמד 
  דימונה

 שמים בתוך בד בתוך שוקת

דלקות 
 פנימיות

 

 דגים רקובים כבשים, עזים  
 

 נצרת –סלימאן  .א
כפר  –דהאמשה  .א

 -ח מחמד , כנא
 אכסאל

הרתחה במים .  בזבל עד שיתפרקהטמנת דגים 
 .יהיחמים ושת

 מאכילים במוהל השורש מסעדה -סברא עטלה  "דוויקה" כללי   בעיות כבד
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 להגברת הפוריותטיפולים : 4טבלה 
 המחלה

 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 اءالدو وتحضير النبتت هي الجزء 

 פוריות
 خصىبت

    

( تٌشٍط) تشجٍع עידוד ייחום
 الشبق

Oestrous 

induc. 

    

 
 

 harmala           Peganumשבר לבן צאן 
 חרמל

 - וואשלהחאחמד 
 דימונה

 מניחים עלים בשוקת המים להיכנס לייחום 

מנקים שקתות באבקת גפרית עם מים שהופכים  דליה-זידן כאמל  גפרית צאן   
 מכניסים תיישים, העיזים שותות, בניםלהיות ל

 
 

 Mandragora        (דודאים)זלוע  תייש 

officinalis 

 אכילה של שורש דודאים כפר קנא-דווח מלשי 

 
 

 Mandragora       ( דודאים)זלוע  צאן 

officinalis 

אכילת פרח צהוב של דודאים מגבירה ייחום  מסעדה -סברא עטלה 
 בזכרים ונקבות

 
 

 Mandragora       ( דודאים)זלוע  ןצא 

officinalis  

 אכילת שורשים טריים של הצמח. שורשים באקה -קעדאן  .ס

 .ג ליום בעונת הייחום"חצי ק מסעדה -סברא עטלה  גרעיני חיטה תייש   

 ג ליום לראש"ק איוב חלבי גרעיני שעורה וחיטה תייש   

 
 

 Ruta Chalepensis צאן 
 (פיגם)

 -מד קעדאן סעיד מוח
 באקה

 הריח מעודד את הייחום. כתישת עלווה

 
 

Sesamum indicum צאן   ) Sesame 

seeds) (שומשום)  

 –אבו עבד דהאמשה 
 כפר כנא

 .קליפות הזרעים ושאריות הצמח היבש
 האבסה בתערובת הסומסום

 
 

 Sorghum vulgare צאן 
(סורגום)   

 

כפר  -סלאח דהאמשה
 כנא

 האבסה של זרעים

 
 

 Snake skin צאן 
 (עור נחשים)

 הבערת עור של נחש בתוך הדיר לכמה דקות קלנסוה -אבו סיאם 
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 המשך - טיפולים להגברת הפוריות: 4טבלה 
 המחלה

 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור
 وصدر

 חלק מהצמח והכנת התרופה
 الدواء وتحضير النبتت هي الجزء 

 עקרות נקבה
 أًثىي عقن

Fem. 

sterility 

 -סברא עטלה   כללי
 מסעדה

( ?אם יש גידול)כוויה בתוך הבושת : בעיות התעברות
 בעזרת פיסת כותנה טבולה בשמן זית ובוערת

 כוויה מסביב לטבור; מרזים את העז דליה-איוב חלבי  עיזים   

 
 

Repeated 

oestrus 

 .תכוויה עם סיגריה בקצה הבוש דליה-איוב חלבי  עיזים

( تٌشٍط) تشجٍع עידוד המלטה
 الىالدة

Easing 

parturition 

 חצי דלי מים חמים דליה - חסון  

 الوشٍوت إهساك עצירת שלייה
 (الخالصت)

Placenta 

retention 

 זידן+ פואד  אפר מדורה עיזים
 דליה+חורפיש

, בחצי ליטר מים חמיםאפר מדורה כוסות  0המסה 
  .הגמעה

 
 

 Quercus calliprinos בקר, צאן 
 מצוי אלון

 -אבו סיאם 
 קלנסוה

הרתחה ושתיה של , טחינה של הקליפה .קליפת הגזע
 התמצית כמה פעמים ביום עד שהשליה תתנתק

 
 

 Hordeum Vulgare בקר, צאן 
 (שעורה)

פאיד רשדי סעיד 
 באקה  -דקה 

 צוייהמ תהרתחת זרעים טחונים ושתיי

 הוצאת רחם
 

 -סברא עטלה    
 עדהמס

שטיפה במים חמים וסבון משמן זית וסודה 
מילוי הרחם במים חמים , הכנסת הרחם, קאוסטית

 (כדי שיחזור למקומו)
אגן התפרק אחרי "

 חיבור אגן למפרק וכוויה מעל המפרק דליה-איוב חלבי  עיזים   "המלטה

( تٌشٍط) تشجٍع עידוד תחלובה
 الحالبت

Lactation 

promot. 

 Hordeum Vulgare שעורה עיזים

 

  דליה-כאמל זידן

 
 

, כבשים 
 עזים

Cynara syriaca 
(קנרס סורי)  

 

 -סלאח דהאמשה  
 כפר כנא 

 עלווה
 רעייה\אכילה

 גרגרים גרוסים או צמח פול מסעדה -עטלה  .ס פול וחומוס    

 ורףקשירה בע, קשירת ענף בפה חורפיש-פואד ענפי אלון נה או'צמח לוז עיזים   גמילה מחלב

 מראה וריח לטשטושז וצביעה ג חורפיש-פואד  כבשים   

 כוויה בצורת צלב מעל הזנב, אחרי הפלה מסעדה -עטלה  .ס  עיזים   הפלות
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 שברים, טיפולים בפצעים: 5טבלה 
 המחלה

 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור

 وصدر

 هي الجزءחלק מהצמח והכנת התרופה 
 الدواء وتحضير تتالنب

     שברים, צליעות
 חותך טלפיים עד דם חורפיש-פואד  עיזים   צליעות

 יםפרי ער ומורח יםכותש – אציל שמן ער דליה-איוב Laurus nobilis –ער אציל  עיזים   

 
 

 -סברא עטלה    
 מסעדה

מוחדר מתחת  "שאבבה חבל בצורת צמה טבול ב
 .דלקת המתנקזתיוצר  .כדי שלא יצא לעור וקשור

 ענפים ובצק ביצים וקמח 5קיבוע  כולם  כללי צאן  רגליים שברים

 במקרה שאי אפשר לקבע עושים כוויה על המקום דליה-סאלם חלבי  עיזים   

 שמן זית, כוויה במקום השבר חורפיש-פואד  עיזים  קרן שבורה 

 מריחה בשמן זית, כוויה במקום הפצע חורפיש-פואד  עיזים פצעים חיצוניים שונים

 מלח+ שמן זית חם  דליה-סאלם חלבי  עיזים   

 רביע-עארף אבו Artemisia herba-alba לענת המדבר צאן   
 כסיפה

למחרת מרתיחים עלים של לענת . כוויה מסביב
 .מרחיק זבובים. מדבר בסמנה ומורחים על הפצע

 מרתיחים בסמנה מורחים על הפצע וןנ'סייח אל מג .Ballotta spp "סמוה"גלונית בלוטה  צאן   

 מורחים בשמן חם, כותשים דליה -מוקלדה  (Inula viscosa)שמן +טיון עיזים (الدرة) الضرع פצעי עטין 

 מנקים את הפצע במי הזוטהומרתיחים עלים  מסעדה -עטלה  .ס Micromeria myrtifoliaזוטה צפופה     

 מריחה על הפצע מסעדה -עטלה  .ס קימון ושמן , חצילים כבושים עם שום    

   דליה-מוקלדה זית שמן    

   דליה-מוקלדה Allium sativum שמן זית+שום    

 מורחים שמן זית פושר על העטין מסעדה -עטלה  .ס שמן זית כללי   

 שני הצדדים, כוויה בלחי רביע-אבו .ע+ פואד   צאן  (פגיעת פה)טדק 'צ 
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 מצעי ממשקוא ת נחשוהקש: 6טבלה 
 המחלה

 الورض  

ח "בע
 الحيىاى

 צמח בשימוש
 الوستعول النباث  

 מקור

 وصدر

 هي الجزءחלק מהצמח והכנת התרופה 
 الدواء وتحضير النبتت

 ישת נחשכנ
כוויה באמצע הראש מדיאלית מהעורף עד האף  חורפיש-פואד  עיזים  

 פעם עם עוזרר 02-32דקירת מקום הקשה +

דקירה בצמח עוזרר + כוויה מהקרניים עד העורף  דליה-יסאלם חלב  עיזים   
 כוויה בראש אמורה למנוע הגעת לראש. רם'ואז

 
 

 Olea europaea ח"כל בע 
(זית)  

 נצרת –אבו סלימאן 
 קלנסוה -אבו סיאם 

 יה יח ושת"ערבוב שמן זית ושתן של בע; שמן זית

 נחשלטאה אוכלת קורסנה אחרי הקשת  דליה-חלבי אלםס  לטאה   

 להגמיע בשמן זית כסיפה-עארף  צאן   

       
 נחש

כוויה באמצע הראש מדיאלית מהעורף עד האף  חורפיש-פואד  עיזים  
 פעם עם עוזרר 02-32דקירת מקום הקשה +

 
 

 Eryngiumחרחבינה מכחילה  כללי 

creticum 

אכילת עלי , דקירת מקום הנקישה בקוצים מסעדה -סברא עטלה 
 חרחבינה

דקירה בצמח עוזרר + כוויה מהקרניים עד העורף  דליה-סאלם חלבי  עיזים   
 כוויה בראש אמורה למנוע הגעת לראש. ואשחרר

 
 

 Eryngiumחרחבינה מכחילה  לטאה 

creticum 

 לטאה אוכלת עלי חרחבינה אחרי הקשת נחש דליה-סאלם חלבי

 ל"כנ מסעדה -סברא עטלה  ל"כנ לטאה   

 יע בשמן זיתלהגמ עארף  צאן   

 ייהוכו, דוקרים עם קוצים של אשחרר דליה-איוב חלבי  עיזים   

 ?למה, במקרים עיזים לועסות דליה-סאלם חלבי Inula viscosa עיזים   אכילת טיון

     אמצעי ממשק שונים

 סירה קוצנית כרפד לגדיים דליה-איוב חלבי Sarcopoterium spinosum עיזים   

 כשקר לעז מכסים אותה בגפת זיתים דליה-איוב חלבי תיםגפת זי עיזים   
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 תוצאות ודיון

 (0טבלה ) טפילים חיצוניים .1

משתמשים בתחתית המיכל בו נמצא גם עקר , במקרה זה. משמש לבדו נגד גרבשמן זית  : גרב

משתמשים גם (. כרמל, דרוזים)בטיון דביק או ( גוש הר מירון, דרוזים)עם מלח או ( כרמל, דרוזים)

קיים שימוש בשמן זית וגפרית (. נגב, בדואים)ת ואו מורחים באבטיח הפקע(  גליל)באבקת גפרית 

לא , למרות השכיחות של אלת מסטיק (.Guarrera et al., 2005) איטליה, בסיליקטהב גם נגד גרב

הערה דומה לגבי  .נגד גרב כפי שקיים בסרדינה אלת מסטיקשמן ופירות ב על שימושבישראל דווח 

 .ועים במשולשר ונגד כינים אצל (Bullitta et al., 2007)עלי טבק המשמשים נגד גרב בסרדיניה 

נגד גרב אינו מדווח  (נגב)ובאבטיח הפקועה ( כפריים במשולש)השימוש בחלב תאנה ושקמה 

 .בספרות שסקרנו

הממצאים בסקר מעניינים במיוחד ויש , לכן. שה בגידול צאןפרעושים הם בעיה ק: כינים ופרעושים

ובתמיסת גרעיני תורמוס במים רותחים ( משולש)של עלי טבק  חליטהשימוש ב: לבדוק אותם

 .כינים וקרציות, הדרוזים מפזרים עלי טיון דביק בסדקים שבהם מסתתרים פרעושים .(גולן)

על אף שקיים שימוש , חים נגד רימותבצמספציפי טרם שמענו על השימוש : רימות בפצעים

לאור נפיצות הטיון הדביק ולאור פעילותו נגד גרב . Viegi et al., 2003)) האיטליבקיים בקלמיתה 

ויהיה ייתכן , (0טבלה )ת חרקים יכולל דחי, (דרוזים בגולן)ופרוקי רגליים אחרים ( דרוזים בכרמל)

 .נגד רימות זבובים שימושי

פרחים של עץ שמן מושכים זבובים . י טיון דביק"על דחיית פרוקי רגליים עשמענו  :דחיית חרקים

 ,.Guarrera et al) באיטליה. ג"ברמה Elaeagnus angustifoli (Russian olive)בית למתוך אל 

לתפוש "בכניסה לרפתות כדי  Phillyrea latifolia)) זית בינוני-י ברנפמשתמשים בע, (.2005

 .ר לשימוש כזה אצלנוזכ לא נמצאאך " זבובים

 

 (7טבלה )" מחלות בטן"ו טפילים פנימיים .2

אכילת עלוות אלת מסטיק . לכאבי בטן" תולעי מעיים"אין הפרדה ברורה בין : תולעי קיבה ומעיים

. הדיווח מעניין במיוחד, בגלל נפיצות הצמח. (משולש)בברתעה עיזים לוע ילתכאמצעי דווחה 

ברפואת האדם ושילשולים  ל אלת מסטיק נגד כאבי בטןהדרוזים משתמשים באינפוזיה ש

עזרת ענפים של אלת מסטיק במטאטאים בורות מים  הם: ומאמינים שיש בצמח זה כדי לטהר מים

רועים דרוזים היו  ,לפני עידן הפלסטיק .ומשמרים איכות מים בכדים בעזרת עלוות אלת מסטיק

מתאים לעובדה שעדר העיזים הממצא . עליהם עלים של השיח פיזרושותים משלוליות אחרי ש

וכאבי הצמח משמש נגד התנפחות , באיטליה. כלל ביצי תולעיםכמעט בברמת הנדיב אינו מפריש 

 (.Bullitta et al., 2007)לתילוע ספציפית אך לא , ולריפוי גרב ןבט

 צמחי לענת המדבר ואכליאה ריחנית משמשים, אצל הבדואיםלפיהם על אף דיווחים קודמים ש

, לעומת זאת. לא שמענו על כך מפי הרועים בסקר הנוכחי עד כה, (ידע אישי, אבו רביע) לתילוע

לבנה וזעתר המשמשות נגד כאבי בטן באדם שימשו פעם גם  זוטה, געדה, אינפוזיות של שיבה

השימוש בשום לתילוע סוסים הנפוץ בצפון דווח גם באיטליה  .כנראה גם לתילוע, לטיפול במקנה

(Guarrera et al., 2005.) 
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הממצא . סתימת דרכי השתן מחלה נפוצה בצאן". מחלת בטן"סיווגנו את האבנים בדרכי השתן כ

 Guarrera et)הצמח משמש נגד שיעולים בדרום איטליה . על פעילות רוזמרין חשוב ומחייב בדיקה

al., 2005.) משתמשים בחליטת דנדנה , בדרום איטליה(Ceterach officinarum )יבלית שורשי ו

((Cynodon dactylon שימוש בחליטת יבלית לרפואת אדם גם קיימת . להמסת אבנים בדרכי השתן

, שיטה סלילנית, שבקר קוצני, צפצפה מכסיפה, ערבה לבנה: יחד עם עשרות חליטות אחרות בארץ

 של העיקרוןמעניין שהרועים הפנימו את  .ןכא ואך לא דווח( 7888, קריספין) פשטה שעירה

זו הסיבה של הגמעת מי גבינה לתיישים הסובלים מהמחלה : לשם המסת האבנים" החמצת הדם"

 (.רמת הגולן, דרוזים)

כנגד  -בשימוש נרחב אצל רפתנים ותיקים  –שלא דווחנו על טיפולים במי פישטן ומי אורז מפתיע 

 .שילשולים של שגר בגיל הרך

 

רועים בדואים נוהגים לסלק צמחי (. נגד לוטם)עתית נפוצה אצל הדרוזים הגישה המני :הרעלות

על אף חשיבות . ב רעייה במקומות רבים בשפלהכמע\מונעעדיין כלך לפני הרעייה אך צמח זה 

לפני היציאה  ניםשעורה הניתגרגרי רועים משתמשים ב .לא דווחנו על פיתרון תרופתי, הכלך

דרוזים ) לטים מינים רעיליםשבו שו למרעה כדי לצמצם התנפלות על צמחי רעל במרעה רדוד

שתיית שמרים ואכילת : שני אמצעים נגד הרעלות חייבים מחקר נוסף (.בדואים בשפלה, בכרמל

 .הנחקרים מאוד בשנים האחרונות, חרסיות

 

 (3טבלה ) דלקות ומחלות מדבקות .3

וש הר ג, דרוזים, שום כתוש בלבן)טיפולים נגד סימפטומים של פרצית דווחו : אבעבועות, פרצית

רקפת לא דווח עירית והשימוש בפקעות . (כרמל, דרוזים, פקעות עירית ורקפות)ואבעבועות ( מירון

לאותה אבל חוקרים איטלקיים מדווחים על שימוש בפקעות כלנית בסיציליה  במקורות אחרים

 (. Viegi et al., 2003)מטרה 

וגם השימוש ( נגב, איםובד)גם השימוש באדמה המכילה שתן של שפני סלע  :דלקות ריאות

למרות התיעוד הרב של . הבהרה וויםכאן לראשונה וש יםמדווחם רקובים יט של דגבהידרוליז

בין צמחי הבר  .הרועים כאן מאמצים לרוב את שיטת הכוויות, ותשימוש בצמחים נגד דלקות ריא

רביטן השינן והש, קלמיתה וחלב כלך, )!(חליטות הטבק , המדווחים ברפואת אדם מסורתית

 (. 7888, קריספין)

לא , וקדחות קרציות המחלות העיקריות שבהם סובלים העדרים וביניהם קדחת מלטהנגד : קדחות

 .דווחו טיפולים כלל

 

 (2טבלה )רפואת הפוריות  .4

פסוק , 'פרק ל,  בראשית, "אל המקלותהצאן ויחמו )"השימוש המאגי . תחום זה מדווח במקורות

השקיית צאן . רים ענפי חרוב סביב הצווארשלכבשה עקרה היו קו: זמןהיה קיים עד לא מ( ז"ל

גברת הפוריות מדווחת כאן לראשונה או גפרית לה( כרמל, דרוזים)במים המכילים עלי שבר לבן 

לפני ( Mandragora officinalis)בשורש דודאים  שיתיהאכלת ל. ולא ידוע בספרות הזרה

, זאת. (.ד"פסוק י' ספר בראשית פרק ל) דווח במקורותף אההרבעות יש הקבלה ברפואת האדם והוא 
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(. Wynn and Fougere, 2007)על מערכות העיכול והעצבים אפשריות למרות השפעות שליליות 

( Ruta chalepensis)הפיגם . מדווח כאן לראשונה האפקט החיובי של ריח הפיגם על הייחום

 ,.Guarrera et al)י עקיצות חרקים "עולהרגעת הכאב הנגרם , לועימשמש בדרום איטליה לת

2005.) 

שני  .להוצאת שליה אחרי ההמלטהשל קליפת אלון מצוי והגמעת אפר מדורה  במיוחד ניםמעניי

 .י אחרים"אמצעים פשוטים אלה לא דווח ע

 

 (5טבלה )פצעים ושברים  .5

הטיפול . םפצעימהחרקים  להרחקתהכוונה גם , נראה שבכל פעם שדווח על צמח לריפוי פצעים

 . בפצעים באמצעות צמחים עדיין קיים ברפואת חיות ואדם

השימוש בטיון דביק קיים בדרום איטליה  . Inula viscosa)) דווחנו על שימוש בטיון דביק

(Guarrera et al., 2005  ) לצמח תכונות (. על העלים הדביקים)כדוחה זבובים או כלוכד זבובים

לא דווחנו  .והעיזים צורכות אותו תקופה מצומצמת בסתיו בכרמל פנימייםידועות גם נגד טפילים 

 ,.Bulitta et al)לטיפול בפצעים כפי שקיים בסרדיניה ( פרי או שרף)אלת מסטיק שימוש בעל 

2007.) 

אמנם לא לריפוי פצעים אלא נגד , (Viegi et al. 2003) השימוש במיני לענה קיים קם באיטליה

הטיפול  . אף הוא קיים באיטליה וקיים אצל הדרוזים ברפואת האדםהשימוש בער אציל . טפילים

 .בבלוטה גלונית מדווח פה לראשונה

 

 (0טבלה )הקשת נחשים  .6

קיים דווח  אך אינו מדווח בספרותנגד נקישות נחש ( Eryngium creticum)השימוש בחרחבינה 

 (. 7888, קריספין) נגד עקיצת עקרבים ושל שימוש

 

  הקור והחוםמחלות , יותרפואת הכוו .7

 אך - Herbal Veterinary Medicine-צמחי מרפא לווטרינריה מטרת עבודה הייתה סקר של אמנם 

עדיין חיה בחלק מהעדרים והיא מעניינת  -שאינה קשורה לצמחים  -מצאנו שרפואת הכוויות 

עתיק הערבית ברפואת האדם ( cauterization, בערבית (Wasm , Kaiהשימוש בכוויות  .במיוחד

שלש  .בעומן Ghazanfar (1995) י "עקרונות רפואה זו סוקרו ע. ימים ומקורו במצרים הפרעונית

אין באזכרת שיטות  .מ ונקודה"ס 7של  קו ישר, +צורת : י ברזל חם קיימות"צורות של כוויה ע

wasm/kai עלי החיים שיטות אלה אינן תואמות כנראה חוקי רווחת במכיוון ש, משום גיבוי מצדנו

 .בעולם הערבי ובישראל

, דלקת עטין עם הפרשה מימית, ריאותדלקות  דווח על שימושים בכוויה לריפוי , בסקר הנוכחי

, ותיאלגבי דלקת ר. (0טבלה )ישת נחש ונכ (5טבלה ) פצעים חיצוניים, (3טבלה ) דלקות עיניים

. (מצח) מיקום הכוויה שונה, לגבי בעיות עיניים(. Ghazanfar, 1995)טיפול דומה דווח באדם 
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הטיפול בכוויה לריפוי . Ghazanfar (1995)י "מודגשת ע wasmהמרכזיות של המצח בטיפולי 

 .מדווח כאן לראשונה( שה אלא בקודקוד הראשלא בנקודת ההכ)נכישות נחש 

מטופלות דרך קשירת האוזן הנגדית וניקוב הבצקת שנוצרה  דלקות עטין, מלבד הטיפול בכוויה

על קשר סיבתי בין אברים ונקודות  ותרומזה זו קגם רפואת הכוויות וגם פרקטי . זרת עוזררבע

זורי ראש נפוחים מוכר באיטליה השימוש בעוזרר לניקוב א. הסינית בגוף בדומה לרפואה

(Guarrera et al., 2005 .) 

( חם)טין דלקת ע: הרפואה המסורתית של הרועים אף משלבת סיווגים של קר וחם לגבי מחלות

בעת . מגמיעים במים חמים( קר)לאחר ההמלטה (. חם)י הנחת מים קרים על גב העז "מטפלים ע

 .בדומה לרפואה הסינית, זאת. מומס במים חמים( חם, אש)מגמיעים באפר , עצירת שליה

 

 .ומה כדאי לבדוק המוליקולות הפעילות בצמחי מרפא .8
 

יים האפשריים הם של צמחים נפוצים שאיסופם היישומים הוטרינאר, מתוך הצמחים המדווחים

אלת המסטיק , נפוצים מאוד צמחים שני. עקר הזיתים נפוץ מאוד, מתוך אלה. אינו פוגע בטבע

 . אף הם מהווים מקור אפשרי לטיפולים וטרינריים וטיון דביק

ו כטיפול עקר זית עם שמן דווח. גרם לליטר 3.52בריכוז ממוצע של  ,העקר מכיל תרכובות פנוליות

אך יש לוודא , אשר בשימוש היום  Cyclic lactonesשימוש כזה זול ויכול להחליף . יעיל נגד גרב

פוליפנולים קושרי פוליאתילן גליקול ומתוכם רבע הם  78%-לוות אלת מסטיק מכילה כע. יעילות

יש  .הצמח אף מכיל טרפנים שעשויים לדחות חרקים. נגד תולעי מעיים פעילותטאנינים בעלי 

 מוש ברפואת האדםשרף המסטיק נמצא בשי. לוודא יעילות גם נגד טפילי מעיים אחרים

 ,Sesquiterpenic lactones, bioflavanoids, carotenoids sterols, ל חומצות שומןמכיטיון דביק 

saponins  acids מיים פני ייתכן כי הוא יעיל נגד טפילים. ונמצא אף הוא בשימוש ברפואת האדם

 .יצוניים כאחדוח

 

. הוא רק אבן פינה צנועה בבניין רפואה וטרינרית יותר מתחשבת בסביבההסקר הנוכחי : סיכום

, כניסה אחת)לפי צמחים  הממוינים( עברית וערבית)נפרסם חוברת עם שימושים קיימים , בסיומו

תכונות ריפוי כמו כן נבצע ניסויים קליניים לאימות (. כניסה שנייה)ומחלות מקנה ( עם צילומים

 .בסקר

 

 

Literature 

 

Azaizeh, H., Fulder, S., Khalil, K., and Said, O. 2003. Ethnobotanical Survey of Local 

Practitioners of the Middle Eastern region: the Status of Traditional Arabic 

Medicine.  Fitoterapia 74:98-108. 

Azaizeh, H., Saad, B., Khalil, K., Said, O. 2006. The state of the art of traditional Arab 

herbal medicine in the Eastern region of the Mediterranean: a review. eCAM 3, 229-

235. 

Bullitta, S., Piluzza, G., Viegi, L. 2007. Plant resources used for traditional 

ethnoveterinary phytotherapy in Sardinia. Resour. Crop Evol., 54, 1447-1464. 



 18 

Ghazanfar, S. A. 1995 Wasm: a traditional method of healing by cauterization. J. 

Ethnopharmacol. 47, 125-128. 

Guarrera, P.G., Salerno, G., Caneva, G. 2005. Folk phytotherapeutical plants from 

Maratea area (Basilicata, Italy). J. Ethnopharmacol. 99, 367-378. 

Said, O. Khalil, K., Fulder, S., Azaizeh, H. 2002. Ethnopharmacological survey of 

medicinal herbs in Israel, the Golan heights and the West bank region. J. 

Ethnopharmacol. 83, 251-265. 

Viegi, L., Pieroni, A., Guarrera, P.M., Vangelisti, R. 2003. A review of plants used in 

folk veterinary medicine in Italy as basis for a databank. J. Ethnopharmacol. 89, 221-

244. 

Wynn, S.G., Fougere, B.J. 2007. Veterinary herbal medicine. 713 p. Mosby Elsevier 

Pub, St Louis, MO. 

 .אור יהודה, הד ארצי הוצאות לאור. לצמחי מרפא בארץ ובעולם המדריך השלם(. 2111. )נ, קריספיל

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741

