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Abstract 

In the current study, we aimed to evaluate the dietary effect of ensiled Moringa oleifera on 

feed efficiency performances and meat quality characteristics of growing lambs, with tenderness as 

a key trait of palatability. Thirty-six Assaf X Dorper lambs were transferred post-weaning (~7Wks 

of age) to the Beef Cattle Unit of the Neve Ya'ar. Following 3Wks of adaptation, the lambs were 

subjected to 3 homogeneous groups, based on their initial BW, and phenotypic characterization of 

Dorper breed on the 'background' of the Assaf (dairy selected breed). Each group was provided with 

a different diet: group I - received moringa silage + soybean hulls (MO-SB) + molasses; group II - 

was provided with moringa silage + crushed corn kernels (MO-CC) + molasses; for both diets, wet 

matter ratios were 72.5: 22.5: 5 which donated 10% moringa silage (WS; on DM basis); both groups 

were supplemented with a concentrate. Group III, (control) was provided with 10% wheat silage (on 

DM basis) and a concentrate. All three diets were balanced for protein, energy, and rough NDF 

components. A significant advantage was found in feed efficiency performances of moringa-fed 

lambs from group II (MO-CC), by means of gain to feed (G:F; 0.222±0.02 Kg BWG/ Kg DMI), 

comparing to group I  (0.200±0.02 Kg BWG/ Kg DMI) and control group (0.189±0.02 Kg BWG/ 

Kg DMI) following 12Wks of experiment (P<0.05). Analysis of fiber length selection, showed that 

moringa-fed lambs from both groups, mostly selected towards longer fibers (<8mm), comparing to 

control-fed lambs, which preferred to eat shorter particles (>4mm) of mainly concentrated pellets 

(P<0.05). Selection of specific food particles, might be associated with our findings of growth 

performances and meat quality characteristics, although no significant differences were identified in 

digestibility of DM, protein and NDF. While evaluating meat quality characteristics of the 

longissimus lumborum (LL) muscle, steaks of Moringa-fed lambs from groups 1 (MO-SB) & 2 

(MO-CC) were tenderer (32.2 ± 4.53 and 31.7 ± 4.14 N respectively) by means of shear-force (SF; 

P <0.001), characterized by longer sarcomeres (SL: 2.06 ± 0.28 and 2.08 ± 0.17 μm, respectively; P 
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<0.001) comparing to the controls (SF: 39.0 ± 7.83N; SL: 1.73 ± 0.11 μm). Interestingly meat of 

moringa lambs from both MO-SB and MO-CC groups was characterized by lower intra-muscular 

fat (IMF) content (3.05 ± 0.26 and 3.00 ± 0.25 % respectively;) comparing to the control (3.92 ± 

0.26; P <0.05). Similarly, total collagen content (CC; an indicator for connective tissue in the 

muscle) was lower in the meat of moringa lambs (8.27 ± 0.15; 8.53 ± 0.16 mg/gr respectively) 

comparing to the control (8.89 ± 0.15 mg/gr; P <0.05). Another beneficial effect of the moringa was 

found in vitamin E content (an important lipophilic antioxidant) and lipid peroxidation process 

which were found significantly higher and lower respectively, in the meat of moringa-fed lambs 

comparing to the controls, suggesting an improving effect of the health profile of the steaks.  

Our findings from the current study, suggest that Moringa oleifera-based dietary 

manipulation could be implemented in order to improve FE, and to design tender, lean and healthy 

lamb meat. Providing  additional information from the transcriptome analysis of muscle and adipose 

tissues of moringa-fed lambs, will enable to gain dipper knowledge on the biological mechanisms 

concurrently affecting the FE and meat tenderness by dietary ensiled Moringa oleifera.   

 

 רקחמה תינכות לש יעדמ ריצקת

 חמצ ,תפנוכמ הגנירומ ץימחתב הנזהה תעפשה תא ןוחבל ונשקיב ,יחכונה רקחמה תרגסמב

 ההובג הלוכת דצל ,)סרכב היצדרגדל דימע( םילעב ההובג ןובלח תלוכת לשב יביטקרטא בשחנה אופסמ

 .לודיגה תפוקתב םיאלט לש רשבה )תוכר( תוכיאו ןוזמה ןוצינ תוליעי לע ,ןוצמח ידגונו םינימטיו לש

 'בש 7 ליגב רפרוד X ףסא אולכמ עזגמ םיאלט השישו םישולש הנושארה רקחמה תנשב ושכרנ ,ךכ םשל

 3( תולגתסה תפוקת םותב .רעי הונב רשבל רקבל הדיחיה ינקתמל ורבעוהו רפוע בשומב ירחסמ קשממ

 יפיטונפ ןויפא סיסב לעו יתלחתהה םלקשמ סיסב לע תוינגומוה תוצובק  שולשל םיאלטה וקלוח )תועובש

 הלביק 'א לופיט תצובק :ידוחיי הנזה רטשמ הלביק הצובק לכ ."ףסא"ה עקר לע "רפרוד"ה עזג לש
 תצובק   ;הפילח  + )5 :22.5 :72.5 בוטר רמוחב םיסחי( הסאלומ + היוס תופילק +  הגנירומ ץימחת
 :22.5 :72.5 בוטר רמוחב םיסחי( הסאלומ + םירובש סרית יניערג +  הגנירומ ץימחת הלביק 'ב לופיט

 י"ח 10%  הלביק תרוקיבה תצובק .י"ח 10% הגנירומה ץימחת םרת ,לופיטה תונמ יתשב .הפילח + )5

 ושענ תומלשה .סג שבי רמוחו היגרנא ,ןובלח תומרב ונזוא תונמה שולש .הפילח י"ח 90% + הטיח ץימחת

 ןורתי אצמנ ,)הלגרה תועובש 3 +( 'בש 12 ךראש יקשממה יוסינה םותב .הנמ לכ לש הפילחה בכרהב

 ץימחתמ הנוזינש םיאלטה תצובק ינפ לע רובש סרית הגנירומ ץימחתמ הנוזינש םיאלטה תצובקל קהבומ

 יפ לע ןוזמה תוליצנ דדמו ,הלידגה בצק :םירטמרפב תרוקיבה תצובק ינפ לעו היוס תופילק הגנירומ

gain to feed )G:F(.  םיאלטה יכ התארה ,ןוזמה תויראשבו הנמב ביס ךרוא יופימל העצובש הזילנא 

 האוושהב ץימחתב מ"מ 8 לעמ םכרואש םיביס ףידעהלו רורבל וטנ )תוצובקה 2( הגנירוממ ונוזינש

 רקיעב( מ"מ 4 מ םינטקה ןוזמה יקיקלח תא ופידעה םינורחאה הלא .הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלטל

 םיאצממה ןיבו םיאלטה י"ע הגנירומה יביס תפדעה ןיב רושקל ןתינ יכ ןכתי .)זכורמה ןוזמה יקלח

 י"חה תולכענב תונמה ןיב םילדבה ואצמנ אלש ףא לע תאז ,רשבה תוכיאו ןוזמה תוליצנב םילבקתמה

  .ןובלחהו
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 תוכיא לש םירטמרפ לע הגנירומה יצימחתב הנזהה תעפשה תא ונחב ,הינשה רקחמה תנשב

 ונאצמ ,רשב תוכיא ידדמ לע הטאידה תעפשה הנחבנשכ .ולש ףדמה ייח ךשמו ,חתנה תואירבו רשבה

 )היוס תופילק הגנירומ ץימחת ןהו סרית הגנירומ ץימחת ןה( הגנירומה יצימחתב הנזהה לש קהבומ ןורתי

 םירמוקרס םע ,רתוי ךר היה הגנירומה יאלט רשב :רשבה תוכר לש םיפיקעו םירישי םיפיטונפ לע

 תרוקיבה יאלט רשבל האוושהב רתוי הכומנ ןגלוק תלוכתו ,)ההובג רשב תוכרל רוטקידניא( רתוי םיכורא

 לש יתואירבה ליפורפה לע הגנירומב הנזהה לש יבויח טקפא ונאצמ דוע .)הטיח ץימחתמ ונוזינ רשא(

 תוצמוח ליפורפ , ןוצמח ךילהתו רתוי ההובג התיהE  ןימטיו תלוכת רשאכ ,ולש ףדמה ייח ךשמו חתנה

 יצימחתמ ונוזינ רשא םיאלטה רשבש קר אל ,ןיינעמ ןפואב .רתוי ךומנ םינמוש ןוצמח ךילהתו ןמוש

 אצממ .רתוי הכומנ התיה וב ירירש ךותה ןמושה תלוכת ,)WBSF דדמ יפ לע( רתוי ךר היה הגנירומה

 תומייק םש ,תירקחמה תורפסב ראותמל ךופיהב דמוע ,תומדוקה וניתודובע ידי לע ךמתנש ףא לע ,הז

 ירירש ךות ןמוש לש ההובג הלוכת םע יבויח םאתמב תאצמנ ההובג רשב תוכרש ךכל תורבטצמ תויודע

  .חתנה לש תויסיסעל ךכב הליבומו ,)שוישל רוטקידניא(

 תאו ,דחמ ןוזמה לוצינ תוליעי תא ליבקמב רפשל ןתינ יכ החנהה תא םיקזחמ ,וז הדובע יאצממ

 חווטב .תפנוכמ הגנירומ ץימחתב םיאלט תנזה תועצמאב ,ךדיאמ ולש יתואירבה ליפורפהו רשבה תוכר

 תזילנא חותינ תועצמאב .לודיגה תפוקתב םוטיפ ילגע לע םג וז העפשה ןוחבל םידתעתמ ונא ,בורקה

 ףא תנמוממה 362-0649-20 הרפסמש תפסונ רקחמ תעצה( ןמושהו רירשה תומקר לש םופירקסנרטה

 וב ןפואה תא רתוי קיודמ ןפואב ןיבהל חילצנ ,)וז הנשמ לחה ןאצ תדעוו – בלחה תצעומ ידי לע איה

 .תרפושמ רשב תוכרו ההובג ןוזמ תוליצנל םיליבומה םינונגנמה םתוא לע הגנירומה תלעופ

II. רקחמה סוטטס 

 לש שדח ףר וביצהו ,הריג ילעמ תנזהל היגרנאהו ןובלחה תורוקמ ורקייתה ,ןורחאה רושעה ךלהמב

 החתפתה ,ךכ לשב .רשבהו בלחה קשמל םללכבו ,ח"העב לש יביסנטניאה לודיגה יפנע תלכלכל םירגתא

 םיכילהת .םייפולח םייתוכיא ןוזמ תורוקמ רחא שופיח םע דבב דב רוצייה תוליעי רופישל תימלוע המגמ

 ( )Moringa oleifera( תפנוכמה הנירומה חמצב תכלוהו תרבוג תימלוע תוניינעתהל ואיבה הלא

(Mendieta-Araica et al., 2012a; Moyo et al., 2012◌ׂ, לשב יביטקרטא אופסמ חמצל בשחנה 

 ,ןוצמח ידגונו םידיאונטורק ,C ו A, B םינימטיו ,)סרכב היצדרגדל דימע( ןובלח לש ההובגה הלוכתה

  .(Makkar & Becker 1996; Verma et al., 2009) תויטניירטונ-יטנא תובוכרת לש תוחינז תויומכ דצב

 יכילהת דומילב ,ץראב הגנירומה לודיג תעמטהב ,תונורחאה םינשב ,הדקמתה ונלש רקחמה תצובק

 .הריג ילעמ לש םיעוציבה לע הנמב תפנוכמ הגנירומ ץימחת בוליש לש העפשהה תניחבבו ,הלש הצמחהה

 סחוימ וניא רשא ,הגנירומה לש ןוצמחה דגונ לאיצנטופב רופיש לח הצמחה תובקעב יכ ונאצמ ,לשמל

 .םיירלוקלומ ךומנ םידיטפפו תורזחמ ונימא תוצמוח לש תורבטצהל אלא םילונפילופה תלוכתב יונישל

 שמיש םהב ,םיקיפא תפרבו ןגד תיב תפרב הנזה ייוסינל סיסב וויה הז רקחמ לש תוינושאר תואצות

 Cohen-Zinder et) סרית ץימחתל ףילחתכ וא )Cohen-Zinder et al., 2016a( ףסותכ הגנירומ ץימחת

al., 2017a, revised). תצובקב בלחה לש ןוצמחה תדגונ תלוביקבו הבונתב הילע המשרנ םירקמה ינשב 

 תורפה לש רוצייה תוליעיב קהבומ רופיש לח ףסותכ ןתינ הגנירומה ץימחת רשאכ ,דועו תאז .הגנירומה

)Cohen-Zinder et al., 2016a(.  

 לע 6.5%( הנמב ףסותכ תפנוכמ הגנירומ ץימחתב הנזהה תעפשה תא ןוחבל ונשקיב ,רחא רקחמב

 ילעב שביה רמוחה זוחאו רחאמ .םוטיפל םיאלט לש ןוזמה לוצינ תוליעיו רשבה תוכיא לע )י"ח סיסב

 לש הפסוה י"ע ץימחתה לש תיתלחתהה שביה רמוחה תלוכת תא ונזיא ,20% מ ךומנ היה הגנירומה
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 הנוזינ רשא םיאלטה תצובק לש תיתצובקה ןוזמה לוצינ תוליעי יכ ונאצמ .)60% כ( היוס תופילק

 תיטרדנטס םוטיפ תנממ הנוזינ רשא ,תרוקיבה יאלט תצובק לשמ רתוי ההובג התייה הגנירומה ץימחתמ

)P≤0.05(. ידדמב רתוי ההובג תוכרב ונייפאתה הגנירומה יאלט לש רשבה יחתנ ,ףסונב shear force 

 Cohen-Zinder et) תרוקיבה יאלטל האוושהב רשבה תוכר תעיבקל תלבוקמה תילקיסיפה הזילנאה(

al., 2017). התייה הגנירומ ץימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבב הלבקתהש ההובגה תוכרה ,ןיינעמ ןפואב 

 ,רשבל רקבב ונלש תודובעמו תורפסב ראותמהמ הנושב ,ירירש ךותה ןמושה תלוכת םע ילילש םאתמב

 ונייפוא הגנירומה יאלט לש רירשה יביס ,תאז םע דחי .םייתשה ןיב יבויח םאתמ לע תועיבצמה

 .רשבה תוכר םע יבויח םאתמב איה ףא היוצמה הנוכת ,תרוקיבה יאלט לשמ רתוי םיכורא םירמוקרסב

 םייגולופרומ/םיילובטמ/םייגולויסיפ םיכילהת לש היצקודניא יכ חינהל ונתוא וליבוה ,הלא ונאצממ

 תוליעיב רכינ ויוטיבש בלושמ טקפאל האיבמו ,הגנירומה ץימחתב הנזה תעפשהב רירשב תשחרתמ

  .רשבה תוכרבו תילובטמה

 יבויחה רשקה תודוא ליעל וראותש םיאצממה תא ססבלו ףקתל ונשקיב ,תיחכונה רקחמה תעצהב

 לע רשגל ידכ .ליעפה ינוזמה ביכרה לש רקובמ דודיב ךות ,רשבה )תוכר( תוכיאו ןוזמה רוצי תוליעי ןיב

 ליעל ראותמל האוושהב ותוא ודחייו ,רקחמה ךלהמב ומשוי םישגד רפסמ ,אשונב םימייקה עדיה ירעפ

 דרפות היוסה תופילק תמורת .2 .תינטרפ הנזה לע ססבתי רוצייה תוליעי ןדמוא .1 :תיעדמה תורפסבו

 בכרה .4 .הריג ילעמ לש םינימ ינשב ןחבת הטאידה תעפשה תוילסרבינוא .3 .הנמב הגנירומה תמורתמ

 תומקר לש םוטפירקסנרטה .5 .רשבה תוכיאל רוצייה תוליעי ןיב הקשה תדוקנכ ,הפומי רירשה יביס

 היצלודומ םע היצאיצוסאב םייוצמה ,הלא תומקר יתשמ םינג לש רותיא ךרוצל ,ןייפואי ןמושהו רירשה

  .רשבה )תוכר( תוכיאו רוצייה תוליעיל םיפתושמה וא/ו ,רירשה יביס לש

III. ותובישחו רקחמה תרטמ  

 )ןוזמה לוצינ( רוצייה תוליעי ןיב יבויח רשק לש ומויק איה יחכונה רקחמה לש תיסיסבה הדובעה תחנה

 ,רשפאתמ הז רשק .םייתנוזת םיעצמאב היצלודומל ןותנה ,קיפמ אוהש רשבה תוכיא ןיבל םייחה לעב לש

 ןמושה תומקרב םיילובטמ םילולסמ ,יאדוול בורק ,וב םיברועמו ,רירשה יביס בכרה ךוויתב ,רתיה ןיב

  .רירשהו

 :םיאבה רקחמה ידעי תא ונשביג ,םימדוקה וניאצממו רקחמה תורעשה סיסב לע

 )היוס תופילק וא רובש סרית יניערג ליכמה( תפנוכמ הגנירומ ץימחתב הנזהה תעפשה תניחב .1
 לש רשבה )תוכר( תוכיאו תינטרפה ןוזמה לוצינ תוליעי לע םוטיפל םוטיפה תנמב בלושמה

 תנמכ ןתינה הטיח ץימחתב הנזהל האוושהב רפרוד X ףסא עזגמ לודיגה תפוקתב םיאלט

 .תרוקיב

 תוכיאל םידדמ לע  )1 רפסמ דעיב ראותמה יוסינב( םיאלטה לש הטאידה תעפשה תניחב  .2
 .ולש יתואירבה ליפורפהו רשבה )תוכר(

 הנושאר הנש – רקחמה ךלהמ

 ץימחתב הנזהה תעפשה תניחב - 1 # דעימ רזגנה רפרוד X ףסא אולכמ עזגמ םוטיפל םיאלטב יוסינ

 לש רשבה )תוכר( תוכיאו תינטרפה ןוזמה לוצינ תוליעי לע םוטיפה תנמב בלושמה תפנוכמ הגנירומ

 בשומב ירחסמ קשממ 'בש 7 ליגב ושכרנ רפרוד X ףסא אולכמ עזגמ םיאלט השישו םישולש  .םיאלט

 םיאלטה וקלוח )תועובש 3( תולגתסה תפוקת םותב .רעי הונב רשבל רקבל הדיחיה ינקתמל ורבעוהו רפוע

 לש יפיטונפ ןויפא סיסב לעו יתלחתהה םלקשמ סיסב לע )הצובקב םיאלט n=12( תוינגומוה תוצובק 3 ל

 תצובק :)1 םישרת( אבה ןפואב ידוחיי הנזה רטשמ הלביק הצובק לכ ."ףסא"ה עקר לע "רפרוד"ה עזג
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 )5 :22.5 :72.5 בוטר רמוחב םיסחי( הסאלומ + היוס תופילק +  הגנירומ ץימחת– )לוחכ עבצ( 'א לופיט

 רמוחב םיסחי( הסאלומ + םירובש סרית יניערג +  הגנירומ ץימחת –)םודא עבצ( 'ב לופיט   ;הפילח +

 –)קורי עבצ( 'ג לופיט .י"ח 10% הגנירומה ץימחת םרת ,לופיטה תונמ יתשב .הפילח+ )5 :22.5 :72.5 בוטר

 תונמה שולש .1 הלבטב םיגצומ בוטר רמוחב תונמה יסחי  .הפילח י"ח 90% + הטיח ץימחת י"חב 10%

  .הנמ לכ לש הפילחה בכרהב ושענ תומלשה .סג שבי רמוחו היגרנא ,ןובלח תומרב ונזוא

 + תבורעת :תונמה .תילאודיבדניא ןוזמ תכירצ רחא בקעמ ךרוצל תוינטרפ תונולמב ונכוש םיאלטה

 םרט ,בקועה רקובב ולקשנו ופסאנ ןוזמ תויראש ,רקובב 07:00 ב םוי ידמ לילבכ דחא ילדב ושגוה ץימחת

 בקועה רקובב הנמה ךרעמ 5% כ ad-lib םיאלטל ופסוה תויראשה לקשמ סיסב לע .השדחה ןוזמה תקולח

 םיאלטה .םויב םימעפ רפסמ םיננוצ םימב אלומ רשא )רטיל 10( םימ ילדב הדייוצ הנולמ לכ .ךרוצה יפ לע

    .ןוזמה תקולח ינפל יעיבר ימיב עובשל תחא ולקשנ

 
 .)הצובק לכב םיאלט n=12( תרוקיב תצובקו הנזה תוצובק 2 :תוצובק 3 ל םיאלטה תקולח .1 םישרת
 :)לופיט( 'ב הצובק .)10%( היוס תופילקו הגנירומ ץימחתמו )90%( תבורעתמ הנוזינ :)לופיט( 'א הצובק
 תבורעתמ הנוזינ :)תרוקיב( 'ג הצובק .)10%( סרית ירבשו הגנירומ ץימחתמו )90%( תבורעתמ הנוזינ
 ושענ תומלשה .סג שבי רמוחו היגרנא ,ןובלח תומרב ונזוא תונמה שולש .)10%( הטיח ץימחתמו )90%(

  .הנמ לכ לש הפילחה בכרהב
 

 .הנזה תצובק לכב םיאלט רשע םינש .תרוקיב תנמו לופיט תונמ יתש ,יוסינה תונמ יבכרה .1 הלבט
 

  בוטר רמוחב ]%[ ביכרמ
 

 ץימחת תנמ
 תופילק הגנירומ
 *היוס

 ץימחת תנמ
 סרית הגנירומ
 *רובש

 תנמ
 ץימחת
 *הטיח

 הצובק

  לופיט   48.5 היוס תופילק הגנירומ ץימחת
   51.5 1 הפילח )1 בק(

  לופיט  48.5  רובש סרית הגנירומ ץימחת
  51.5  2 הפילח )2 בק(

 תרוקיב 29.0   הטיח ץימחת
 57.0   3 הפילח )3 בק(

 14.0   םימ
 ]%[ הנמה לש ימיכ בכרה
  שבי רמוחב
 )הפילחו ץימחת(

 ץימחת תנמ
 תופילק הגנירומ
 היוס

 ץימחת תנמ
 סרית הגנירומ
 רובש

 תנמ
 ץימחת
 הטיח

 

  58.0 62.8 62.9 י"ח
  18.0 18.0 18.0 ןובלח
  2.87 2.85 2.85 ג"ק/ק"גמ תילובטמ היגרנא
  1.6 2.0 2.0  ןדיס
  0.51 0.51 0.51 ןחרז

  10.0 10.0 10.0 סג ןוזמ
 םימילשמ םיניערג 90% + )הטיח ץימחת וא  הגנירומ ץימחת( סג ןוזמ י"ח ב"ע 10% תוליכמ תונמה לכ*
 .תונמב סג י"חו היגרנא ,ןובלח תולוכת תאוושהל )הפילח( תבורעתו
  
 

:  ביקורת
תחמיץ חיטה

: 'טיפול א
קליפות   –תחמיץ מורינגה 

סויה

N=12

: 'טיפול ב
תירס שבור –תחמיץ מורינגה 

N=12N=12
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 תועצמאב יוסינל יעיבשה עובשב הכרענ הרואכל ביס ךרוא תרירבל הזילנא .ביס ךרוא תרירבל הזילנא

  .םדוקה ח"ודב הבחרהב ראות רשא עובק לוקוטורפ סיסב לע עצוב ןחבמה .הינבליסנפ תפנ

 שרפהה סיסב לע הבשוח ]NDF ו )א"חל םילשמ( רפא ,ןובלח ,ןמוש ,י"ח[ ביכרמ לכ לש הרואכל תולכענ

 ביכרמה תומכו )ןוזמה תיראשל שגומה ןוזמה ןיב ימויה שרפהה( ןוזמב תכרצנה ביכרמה תומכ ןיב

 תומכל תלכענה תומכה ןיב סחיכ בשוח תולכענה זוחא .)תלכענה ביכרמה תומכל הווש הז שרפה( האוצב

 .תכרצנה

 ה רירש .אכריב רשבה תכאלמ .א.א םייחבטמה תיבב םיאלטה וברקוה יוסינ לש תועובש 12 םותב

longissimus  לכ לש תועלצה הסכמ + ללוכ 9-12 תועלצ ףוסיא תועצמאב רשב תוכיא תוזילנאל םגדנ 

 Cohen( תמדוקה ונתדובעב ראותמכ ועצוב רשב תוכיא תונוכתל םירטמרפ תעיבקל תונוש תוזילנא .הלט

Zinder et al., 2017 (. טעמל ,תוזילנאה ללכ pH תנש תליחתב ועצוב הטיחשל תוכימסב ועצובש ,עבצו 

 תואצותל תוכימסב הנושארה רקחמה תנש לש תואצותה קרפב הנחוודת ןה הז חודב .היינשה רקחמה

  .וז הנשב ךרענש יקשממה יוסינה

 

 הנושאר הנש תואצות
 תוצובק שולש רובע ןוזמ תוליצנו ןוזמ תכירצ ,הלידג בצק ידדמב םיאלטה יעוציב תא תמכסמ 1 הלבט

 רובש סרית-הגנירומ ץימחתמ ונוזינ רשא הצובקהמ םיאלטה וגיצה יוסינ לש תועובש 12 םותב .יוסינה

-הגנירומ ץימחתמ ונוזינש תוצובקהמ םיאלטל האוושהב )ג"ק ,םויס לקשמ( ףוג לקשמב קהבומ ןורתי

 תפסותב םג קהבומ ןורתי וגיצה ,סרית-הגנירומ יאלט .)2 הלבט( המאתהב הטיח ץימחתו היוס תופילק

 אב הז ןורתי .)2 הלבט( תורחאה תוצובקה יתשל האוושהב )הלט/םוי/םרג( תעצוממה תימויה לקשמה

 תכירצב םילדבה ואצמנ אל ,תיללכ .)P<0.05( יוסינה לש ללוכ 10-12 - ו ,7-8 ,2-5 תועובשב יוטיב ידיל

 תכירצל סחייתהב .)2 הלבט( הנזהה תוצובק תשולש ןיב יוסינה לכ ךרואל תעצוממה )י"ח( תימויה ןוזמה

 טעמל הנזהה תוצובק-שולש ןיב םילדבה ואצמנ אל ,תיעובש תולכתסהב )הלט / םוי/ ג"ק( תימוי י"ח

 הנוזינש הצובקב רתוי ההובג התיה תימויה ןוזמה תכירצ םהב יוסינל םינורחאה תועובשה תשולשב

  ,)gain to feed )G:F ה דדמב סרית-הגנירומ תצובקל קהבומ ןורתי אצמנ ,תאז םע דחי .הטיח ץימחתמ

 ןורתי אצמנ ,תיעובש תולכתסהב .)2 הלבט( ףוג לקשמ תפסות סיסב לע ןוזמה לוצינ תוליעי תא אטבמה

 ,9 ו ,6 ,1 תועובש טעמל יוסינה תפוקת לכ ךרואל G:F ה דדמב סרית-הגנירומ יאלט תצובקל קהבומ

          .)P<0.05 ג-א 1 ףרג( תועובש 12 ךשמל יוסינה תליחתמ יעובש סיסב לע ןחבנ רשאכ

 יוסינה תוצובק שולש – ןוזמ תוליצנו תכירצ ,הלידג בצק ,םיאלטה יעוציב .2 הלבט

 הגנירומ ץימחת רטמרפ
 היוס תופילק

 סרית הגנירומ ץימחת
 רובש

 הטיח ץימחת

 10 12 11 *םיאלט רפסמ

 35.1±1.0 35.0±0.65 34.9±1.1 )ג"ק( עצוממ יתלחתה לקשמ

 63.8±0.9b 67.1±1.4a 63.6±1.2b )ג"ק( עצוממ יפוס לקשמ

 345b 392a 347b )הלט /םוי /'ג( תעצוממ לקשמ תפסות

 1.74±0.470 1.70±0.300 1.72±0.255 )הלט /םוי /'גק( תעצוממ י"ח תכירצ

 תפסות( תעצוממ ןוזמ לוצינ תוליעי
 )י"ח תכירצ / ג"ק לקשמ

0.200±0.005b 0.227±0.004a 0.200±0.004b 

  .םיאלט תתומתמ האצותכ םויסב םירעפ ,הצובק לכב םיאלט 12 יוסינה תא וליחתה *
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 תעפשהב תועובש 12 ךלהמב )average daily gain, ADG( תעצוממ תימוי לקשמ תפסות .'א1 ףרג

 ץימחת( 2 הצובק םודא ;)MS+SB היוס תופילק-הגנירומ ץימחת( 1 הצובק לוחכ :הנזהה ירטשמ

 .)תרוקיב – הטיח ץימחת( 3 הצובק קורי ;) MS+CC רובש סרית – הגנירומ

 .)P<0.05( הנזהה ילופיט תשולש ןיב קהבומ לדבה תלמסמ * 

 

 

 
 תוצובק סיסב לע תועובש 12 ךלהמב ),DMI Dry Matter Intake( םיאלטה לש ןוזמ תכירצ .'ב1 ףרג

 ;)רובש סרית – הגנירומ ץימחת( 2 הצובק םודא ;)היוס תופילק-הגנירומ ץימחת( 1 הצובק לוחכ : הנזהה

 .)ׂ◌ׂ◌P<0.05( םילופיט ינש ןיב תוחפל תלדבנ ןוזמ תכירצ * .)תרוקיב – הטיח ץימחת( 3 הצובק קורי
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 : הנזהה תוצובק סיסב לע 'ש 12 ךלהמב )Gain to Feed  )G:F יחנומב ןוזמ לוצינ תוליעי .'ג1  ףרג
 ;רובש סרית – הגנירומ ץימחת( 2 הצובק םודא ;)MS-SB ;היוס תופילק-הגנירומ ץימחת( 1 הצובק לוחכ

MS-CC(; 3 הצובק קורי )תרוקיב – הטיח ץימחת; WS(. )P<0.05(.  
 

 תולכענב רופישמ האצותכ הארנכ לבקתה אל ,סרית הגנירומ תצובק לש הלידגל ןוזמה תוליצנב ןורתיה

 הלא םידדמב הנזהה תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ןכש ,ןובלח וא ינגרוא רמוח ,שבי רמוח

 תופילק הגנירומ תצובק ינפ לע ,רובש סרית הגנירומ תצובקל ןורתי אצמנ ,ןמוש תולכענ יבגל .)3 הלבט(

 םלוא ,)3 הלבט( הטיחה תצובקב רתוי ההובג תויהל התטנ NDF תולכענ .קהבומ היה אל אוה ךא ,היוס

   .)P=0.88( תקהבומ האצמנ אל וז היטנ

 

 .הנזהה ילופיט תשולש ןיב האוושה ,ןמושו ןובלח ,ינגרוא רמוח ,שבי רמוח לש הרואכל תולכענ .3 הלבט

 הגנירומ ץימחת  ]%[ תולכענ
 היוס תופילק

 הגנירומ ץימחת
 רובש סרית

 הטיח ץימחת

 76.4±0.46 76.5±1.92 76.9±1.15 שבי רמוח

 79.0±0.41 80.7±1.16 79.7±1.04 ינגרוא רמוח

 77.1±0.52 77.5±1.97 79.0±0.77 ןובלח
 82.7±0.85 83.0±1.06 79.7±1.78 ןמוש

NDF 45.7±3.44 45.8±3.29 47.8±3.61 

 

 

 תופנ תועצמאב העצובש ,סובאב תויראשהו תשגומה הנמה לש םיקיקלחה לדוג תוגלפתה תזילנאב

 תופילק וא רובש סרית םע( הגנירומ יצימחת וליכהש תונמה יתש ןיב םילדבה ואצמנ אל ,הינבליסנפ

  .)p≤0.05( הטיחה ץימחתמ קהבומ ןפואב ולדבנ וללה ךא ,מ"מ 8 לעמ םכרואש םיביס תפדעהב )היוס

 ;110%( הנמב םיכוראה םיקיקלחה תא ופידעה הגנירומ ץימחתב וסבאוהש תוצובקה יתשמ םיאלטה

 הנמב םילודג םיקיקלח ןוויכל תוחפ וררב רשא הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלטל האוושהב ,)מ"מ 8 לעמ

 ,מ"מ 4-8 ןיב םכרואש ,רתוי םירצקה םיקיקלחל סחיב םג המצע לע הרזח וז העפות .)2 ףרג ; 102%(

 האוושהב מ"מ 4-8 ןיב םכרואש םיקיקלח ןוויכל רתוי וררב תוצובקה יתשמ הגנירומה יאלט רשאכ

 ןוויכל קהבומ ןפואב וררב ,תאז תמועל הטיחה יאלט .הז ךרואב הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלטל

     .)2 ףרג( הגנירומה תוצובק יתשל האוושהב הנמב זכורמה ןוזמה יביכרמ / םירצק םיקיקלח
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 .הינבליסנפ תפנ תועצמאב ביס תרירב ןחבמ תואצות .2 ףרג

 

 

 הינש הנש תואצות

 חתנה לש יתואירבה ליפורפהו תוכרה דדמ לכ שגדב רשב תוכיא ידדמ תעיבק

 ,ןובלח ,י"ח( רשבב םינושה םירטמרפה לש ימיכה בכרהה .םיאלטה לש LD ה רירש לע ועצוב תוזילנאה

 ,םילופיטה ןיב הלדבנ אל י"ח תלוכתש ףא לע .4 הלבטב גצומ םיאלטה )רפאו ירירש ךות ןמוש תלוכת

 יכ םא ,סרית – הגנירומ ץימחתמ ונוזינ רשא םיאלטה רשבב רתוי ההובג תויהל ןובלחה תלוכת התטנ

 ןפואב הלדבנ תאז תמועל ירירש ךותה ןמושה תלוכת .)4 הלבט( )P=0.1( קהבומ אצמנ אל הז לדבה

 האוושהב )המאתהב ,3.05% ו 3.00  ( היוס תופילקו סרית הגנירומ תצובק ןיב )3 הלבט P=0.015( קהבומ

 תצובקל סחיב לופיטה תוצובקב רתוי הכומנ התיהו ,)3.92%( הטיחה ץימחת לש תרוקיבה תצובקל

 ידדמב תוכרה ךרע םע הכופה תוינוויכ גיצמו תומדוקה וניתודובעב ךמתנ הז ןותנ .)4 הלבט( תרוקיבה

SF )תורפסב לבוקמה םאתמהמ הנוש ,הכומנ ירירש ךות ןמוש תלוכתו ההובג רשב תוכר ןיב ךופה םאתמ 

 .)ךשמהב ןודי ,הבורמ שויש םע ההובג תוכר לש

 

 )תרוקיב( הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבב םינושה םיביכרמה לש  לש ימיכ בכרה .4 הלבט
   .היוס תופילק - הגנירומ ץימחת וא רובש סרית – הגנירומ ץימחת
 

 הטיח ץימחת ]%[ רשבב תולוכת

 )תרוקיב( –

 הגנירומ ץימחת

 סרית –

 – הגנירומ ץימחת

 היוס .ק
P-value 

 a0.23±25.63 a0.22±25.23 a0.25±25.67 0.5 י"ח
 a0.17±22.64 b0.18±6123. a0.18±22.52 0.1 ןובלח
 b0.26±3.92 a0.25±3.00 a0.26±3.05 0.015 ןמוש

 a0.03±1.42 a0.03±1.43 a0.03±1.39 0.7 רפא

 

מ"ממ"מ מ"מ



10 
 

 ךר היה )היוס תופילק הגנירומ ;רובש סרית הגנירומ=( הגנירומה יצימחתמ ונוזינ רשא םיאלטה רשב

 ץימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבל האוושהב )ׂ◌P<0.01( קהבומ ןפואב shear force (SF) ידדמב רתוי

 ונוזינש םיאלטה רשבב רתויב הכומנה התיה ירירש ךותה ןמושה תלוכת ,ןיינעמ ןפואב .)3 ףרג( הטיח

 ,תאז תמועל .)3 ףרג( רתויב ההובגה התיה םהלש רשבה תוכר דועב )3 הלבט( סרית – הגנירומ ץימחתמ

 תוכר וליאו רתויב ההובגה התיה הטיחה ץימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבב ירירש ךותה ןמושה תלוכת

 שרדנה חוכה רשאכ תלבקתמ רתוי ההובג רשב תוכר :הרעה( .)3 ףרג( רתויב הכומנה SF ידדמב רשבה

    .)רתוי ךומנ םייטרדנטס םיאנתב לשובמ וא יולצ אוה רשאכ חתנה תא "רוזגל" ןוטוינ תודיחיב

 
 ׂ◌sarcomere length, SL( םירמוקרס ךרואו SF יכרעב רשבה תוכר דדמ תעיבקל F ןחבמ .3 ףרג
 לופיט( סרית-הגנירומ ץימחת ,)קורי – תרוקיב( הטיח ץימחת :הנזהה ילופיט תשולשמ םיאלט רשבב
 םילדבה לע תודיעמ תונוש תויתוא .)תלכת – לופיט( היוס – הגנירומ ץימחתו )וקווקמ םודא –
  .)P<0.01( תוצובקה ןיב םיקהבומ םייטסיטטס
 

 ץימחת הגנירומו סרית הגנירומ תוצובקמ םיאלט לש LL ה רירשב )µm( םירמוקרסה  יכ ונאצמ

 הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלט לש רירשל האוושהב רתוי םיכורא ויה )ןהיניב לדבה אלל( היוס תופילק

)P=0.02( )( ילילשו הובג םאתמב אצמנ ףא םירמוקרסה ךרוא .)3 ףרגR2=-0.7◌ׂ( ידדמ םע SF םאתהב 

 םיכורא םירמוקרסהש לככ וליאו רתוי םיכומנ SF יכרעב תדדמנ ההובג רשב תוכר( תורפסב לבוקמל

 .)רתוי םיכר םיבשחנ םיחתנה רתוי

 

 

 ןוצמחו )ילאמש ףרג( tocopherol alpha רמוזיאה תועצמאב E ןימטיו תלוכת תעיבקל F ןחבמ .4 ףרג
 רשבב ,)ינמי ףרג( )Malondialdehyde) MDA תלוכת תועצמאב ףדמ ייח ךשמל רוטקידניאכ םינמוש
 םודא – לופיט( סרית-הגנירומ ץימחת ,)קורי – תרוקיב( הטיח ץימחת :הנזהה ילופיט תשולשמ םיאלט
 םייטסיטטס םילדבה לע תודיעמ תונוש תויתוא .)תלכת – לופיט( היוס – הגנירומ ץימחתו )וקווקמ
  .)P=0.05( תוצובקה ןיב םיקהבומ
 

 ץימחתמ ונוזינ רשא םיאלטה רשבב רתויב ההובגה התיה )ןמושב סיסמ ןוצמח דגונ( E ןימטיו תלוכת

 יאלט רשבב האצמנ רתויב הכומנה הלוכתה ;היוס הגנירומה יאלט רשבב הירחאלו  סרית – הגנירומ

a a
b a a

b
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 ףדמ ייחל רוטקידניאכ שמשמו םינמוש ןוצמח ךילהת אטבמה MDA ה דדמ .)P=0.05 ; 4 ףרג( הטיחה

 ;4 ףרג( סרית – הגנירומ ץימחת יאלט רשבב רתויב ךומנהו הטיחה יאלט רשבב רתויב הובגה היה

P=0.01(.  

 תמועל .)5 הלבט( הטיחשה רחאל תוקד 45 כ םינושה םילופיטה לש תוחבטה ןיב ולדבנ אל ,pH ה יכרע

 לופיטה תוצובק יתשב הגנירומה יאלט יחתנב pH ה יכרע יכ ונאצמ הטיחשה רחאל תועש 24 כ ,תאז

 הטיחה יאלט יחתנ לש 6.33 ל האוושהב תאז ,המאתהב ,6.29 – ו 5.95 ל ודרי )היוס תופילקו סרית(

 ילמיטפואה חווטה וניה ,הטיחשה רחאל תועש 24 כ 6.2 ל 5.8 ןיב ענה pH חווט .)P=0.05 ;5 הלבט(

 לש םתריציל המאתהב ליבומה ,ךומנ וא ,הובג pH עקר לע תוליספ אלל יתוכיא רשב תלבקל שרדנה

 בצק רשא רשב םינייפאמה )pale soft exudative  )PSE וא dark firm dry (DFD) תמגוד םימורדניס

 .)5 הלבט( הטיחשה רחאל תועש 48 םותב םלענ הז טקפא ,תאז םע דחי .ןיקת וניא ולש pH ה תדירי

 דדמב הגנירומה ילופיט ינשמ םיאלט רשבל )5 הלבט( קהבומ ןורתי אצמנ ,רירשב עבצה דדמל סחייתהב

L* הטיחשה רחאל תועש 24 כ ולש םילזונה תקזחא רשוכו חתנה תוריהב תדימ לע דיעמה )P=0.01(. 

 ועבצ לע דיעמה *a דדמב ןורתי אצמנ אל ,תאז םע דחי .)P=0.05( תועש 48 ל רבעמ םג רמשנ הז ןורתי

 טעמ אצמנ ןורחאה הזש ףא לע )רירשב ןיבולגוימה ןובלח לש ןצמחה תאישנ רשוכ( חתנה לש םודאה

 ןווג לע דיעמה *b דדמב םג אצמנ )קהבומ אל( המוד ןורתי .סרית – הגנירומה יאלט-רשבב רתוי הובג

  .)5 הלבט( חתנה לש בהבהצ

 

 ונוזינש םיאלט רירשב הטיחשה רחאל תועש 48 ו 24 עבצו )תועש 48 ו 24 ,תוקד pH )45 ידדמ .5 הלבט
  .היוס תופילק - הגנירומ ץימחת וא רובש סרית – הגנירומ ץימחת )תרוקיב( הטיח ץימחתמ
 

 הטיח ץימחת 
 )תרוקיב( –

 הגנירומ ץימחת
 סרית –

 – הגנירומ ץימחת
 היוס .ק

P-value 

pH – 45 קד' 

 )החבט(

a0.05±6.83 a0.05±6.78 a0.05±6.78 0.86 

pH – 24 חתנ(  'ש( b0.33±6.33 a0.10±5.95 ab0.26±6.29 0.05 

pH – 48 חתנ(  'ש( a0.26±6.07 a0.23±5.87 a0.25±6.00 0.23 

      'ש 24 – רירש עבצ

L* b0.6±43.7 a0.6±46.6 a0.6±46.5 0.01 

a* a0.3±14.3 a0.3±15.0 a0.3±14.8 0.3 

b* a0.4±4.15 a0.4±4.22 a0.4±3.98 0.9 

     'ש 48 – רירש עבצ

L* b0.8±46.1 a0.7±49.1 ab0.8±47.2 0.05 

a* a0.3±13.2 a0.3±13.2 a0.3±13.7 0.4 

b* a0.3±3.99 a0.3±4.02 a0.2±3.95 0.9 

 
 רחאל םילזונ ןדבוא ,)water holding capacity( חתנב םילזונ תריגא רשוכו תיללכ ןגלוק תלוכת
 רוטקידניא ,ןגלוקה תלוכת .6 הלבטב םיגצומ )cooking loss( לושיב רחאלו )thawing loss( הרשפה
 הגנירומה יצימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבב רתוי הכומנ האצמנ רירשב רוביחה תמקר לש תומרל רישי
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 םיאלטה רשבמ לבקתה )3.49ֵ%( רתויב ךומנה םילזונה ןדבוא .)P<0.05( הטיחה ץימחתל האוושהב
 .)ׂ◌P=0.06( סרית הגנירומ ץימחתמ ונוזינש
 

 םימ ןדבוא ,)ׂ◌water holding capacity, WHC( םילזונ תריגא רשוכ ,תיללכ ןגלוק תלוכת .6 הלבט
 ונוזינש םיאלט רשבב  ׂ◌cook loss, CKL( לושיבב םילזונ ןדבוא ,)ׂ◌thawing loss, THL( הרשפהב
  .היוס תופילק - הגנירומ ץימחת וא רובש סרית – הגנירומ ץימחת )תרוקיב( הטיח ץימחתמ
 

 הטיח ץימחת 
 )תרוקיב( –

 הגנירומ ץימחת
 סרית –

 – הגנירומ ץימחת
 היוס .ק

P-value 

Collagen content  b0.16±8.89 ab0.16±8.53 a0.15±8.27 0.05 

WHC a0.92±42.4 a0.98±43.1 a0.87±42.8 0.9 

THL b0.73±5.50 a0.59±3.49 ab0.59±5.01 0.06 

CKL a0.81±22.7 a1.01±20.5 a1.00±20.5 0.16 

  .י"ח םרג / ג"מ לש תודיחיב תאטובמ רשבב ןגלוק תלוכת*
 
 

 תונקסמו ןויד

 םיאלט לצא )ןוזמה לוצינ תוליעי תא אטבמה( G:F ה דדמב ןורתי ונאצמ ,תיחכונה ונתדובעב

 הז ןורתי .)הנמב י"חהמ הגנירומ 10% רועישב( רובש סרית יניערג בלושמ הגנירומ ץימחתמ ונוזינ רשא

 ונוזינש םיאלט ינפ לע םג ךא ,הטיח ץימחת 10% מ הנוזינ רשא תרוקיבה תצובק יאלט ינפ לע ןה לבקתה

 ונזוא )ולוכ לילבה( יוסינה-תונמש ףא לע .)הנמב הגנירומ 10%( היוס תופילק םע הגנירומ ליכמה ץימחתמ

 ליכה ץימחתל םירובש םיניערגכ ףסוה רשא סריתה יכ ונרעיש ,י"ח תלוכתו היגרנאה ,ןובלחה תלוכתב

 וקרפתהש ךכב וז הצובק יאלטל אוהשלכ יטגרנא ןורתי לוכיבכ וקינעה רשא ,םימלש םיניערג םג לעופב

  .יעמל ועיגהו סרכה תא ודרש םקלחו סרכב רתוי טאל

 הנומתה .רשב תוכיא םירידגמה םיפיטונפ ןווגמ לש םתקידב תא ונמלשה הינשה רקחמה תנש ךלהמב

 ץימחת קר אל םעפה( הטאידב ובלוש רשא הגנירומה יצימחת לש רכינ יבויח טקפא הגיצמ ,תלבקתמה

 תוכר תא םירידגמה םידדמ לע הנושארבו שארב )היוס תופילק הגנירומ ץימחת םג אלא סרית הגנירומ

 תוצובק יתשמ םיאלטה לש רשבה תוכר יכ ונאצמ , shear force ה תזילנא תועצמאב .חתנה תואירבו

 םג אצמנ המוד ןורתי .הטיח ץימחתמ ונוזינש םיאלטה לש וזמ קהבומ ןפואב רתוי ההובג הגנירומה

 יאלטל האוושהב הגנירומה תוצובק יאלטב רתוי םיכורא ואצמנ הלא .םירמוקרסה ךרוא דדמנ רשאכ

 יאלט רשבב רתוי ההובג האצמנ רשבה תוישקל םרותה ףיקע דדמכ תיללכ ןגלוק תלוכת םג .הטיחה

 רשב תוכר ירק – רשבה תוכרל ךופה םאתמב אצמנ תאז תמועל ירירש ךותה ןמושה .הטיחה ץימחת

 אצממ .הגנירומה יצימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבל סחייתהב הכומנ ירירש ךות ןמוש תלוכת םע ההובג

 היצלודומב הרוקמ ההובגה רשבה תוכר יכ עיצמו ,תומדוקה וניתודובעמ םג קוזיח לבקמ הז ןיינעמ

 לכונ רירשה יביס בכרה לע הזילנאה םלשות רשאכ .)םיכראתמ םירמוקרס( רירשה יביס לע תמייקתמה

 תועצמאב רשבה ךוכירל תלעופ הגנירומה יכ ררבתי ןכא םאב ,רתוי הקזח הרוצב וז ונתרעשה ססבל

 .רירשה יביס תכראה

 ןוצמח בצק לע הביטימ העפשה הגנירומב הנזהל יכ ונאצמ חתנה לש יתואירבה ליפורפל סחייתהב

 ץימחתל האוושהב הגנירוממ ונוזינש םיאלטה רשבב רתוי הכומנ MDA תלוכת תועצמאב םינמושה

  .הטיח

 יצימחתמ ונוזינש םיאלטה רשבב רתוי ההובג התיה ,ןמושב סיסמ ןוצמח דגונ אוהש ,E ןימטיו תלוכת םג

 חתנה לש יתואירבה ליפורפה לע תיבטימ העפשה הגנירומב הנזהל יכ רכינ ,רתוי ללוכ ןפואב .הגנירומה
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 ליפורפ תזילנאמ תוינושאר תויצקידניא .)תעגפנ אל ותוכר יכ םא( רתוי הזר לבקתמה רשבה יכ םג

 םיאלטה רשבב תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח לש רתוי ההובג תוחכונ לע תועיבצמ ףא ןמושה תוצמוח

  .ךשמהב רתוי רפסל עדנו וז הזילנא לע םירזוח ונא ,הגנירומ ץימחתמ ונוזינש

 רקחמה תינכתמ קלח הווהמ וניא רשא( ךשמה יוסינב ונשקיב הז יוסינב ולבקתהש תואצותה סיסב לע

 בולישב וא  ,הגנירומב ורוקמ ,רשבה תוכיאו ןוזמה תוליצנ לע יבטימה טקפאה םאה :ןוחבל )תיחכונה

 סריתו הגנירומ ןיב בולישב וא ,)ןוזמה תוליצנ לע העפשהה לש הרקמב( קצממ רמוחכ סריתו הגנירומ ןיב

 ןוחבל ונשקיב דוע .הכומנה ןמושה תלוכתו ,ההובגה רשבה תוכר לע העפשהב היוס תופילק הגנירומ /

 בלחל חפוטמ( ףסאה עזגל האוושהב רתוי ההובג תומכב ןמוש הלעמה ,ףסונ עזגב ןמושה לע טקפאה תא

 ילגוטרופה עזגה תא ונרחב ןכ לעו )רשבל םיחפוטמה םיעזגה לשמ הכומנ ירירש ךות ןמוש תלוכת םע

 )םיפסות אלל למקומ( "יקנ" הגנירומ ץימחת לש ותעפשה ןחבו הינשה הנשב םייקתהש יוסינה .ברועמה

 ינפ לע G:F ה דדמב הגנירומה יאלטל יסחי ןורתי וכרוא לכל גיצמ םיאלטה לש ןוזמה תוליצנ ידדמ לע

 זמרמ ןיידע ךא 'א הנשב יוסינב לבקתהש ןורתיה ומכ לודג וניא הז ןורתי םנמא .הטיחה ץימחת יאלט

 לוצינ תוליעי תא רפשל ףאו ,םוטיפה תנמב ףילחתכ הגנירומה ץימחתב שמתשהל תמייקה תורשפאה לע

 וקזחי ףא הנושארה הנשב ולבקתהש הלאל םימוד ויהי םאב ,רשבה תוכר לע העפשהה יאצממ .ןוזמה

 עזגה יאלט םע( ינשה יתנוזתה יוסינהמ ונתושרב תומייקה תואצותה סיסב לע ,הכ דע .וז ונתנקסמ תא

 דדמ *a( רשבב םדאה עבצה דדמב ןורתי הקינעמ יקנ הגנירומ ץימחתב הנזה יכ ,הארנ )ילגוטרופה

  .הטיחשה רחאל תועש 24 כ )יגולונכט

 תוכר תאו ,דחמ ןוזמה לוצינ תוליעי תא ליבקמב רפשל ןתינ יכ החנה תא םיששאמ ,וז הדובע יאצממ

 יניערג בלושמ( תפנוכמ הגנירומ ץימחתב םיאלט תנזה תועצמאב ךדיאמ ולש יתואירבה ליפורפהו רשבה

 וז העפשה ןוחבל םידתעתמ ונא ,בורקה חווטב .הנמה בכרהמ )י"ח( 10% כ לש רועישב ןתינ רשא )סרית

 לש םוטפירקסנרטה תזילנא םע דחי הלוכ הנומתה םלשות רשאכ .לודיגה תפוקתב םוטיפ ילגע לע םג

 ידי לע איה ףא תנמוממה 362-0649-20 הרפסמש ,השדח ,תפסונ רקחמ תעצהב( ןמושהו רירשה תומקר

 הגנירומה לש המורתה תא רתוי תקיודמ הרוצב ךירעהל עדנ ,)וז הנשמ לחה ןאצ תדעוו – בלחה תצעומ

 רשב תוכיאו ההובג ןוזמ תוליצנב יוטיב ידיל םיאבו ןמושהו רירשה תומקרב םילבקתמה םייונישל הדבל

   .תרפושמ
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