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 מבוא

 השאלה הראשונה של עבודת החקר שלנו עוסקת בבדיקת ההשפעה של ריכוזי השמן האתרי ״עץ התה״
.E.coli על שיעור התרבות חיידקי 

  נקודת המוצא שלנו לשאלת החקר הייתה דעה נפוצה הרווחת אצל לא מעט אנשים על התכונות האנטי
 בקטריאליות החזקות של שמנים אתריים. רבים סוברים כי לשמנים אתריים יש תכונות המקנות להם

 יכולת לנטרל חיידקים שונים. התעניינו בפרט בתכונות של השמן האתרי ״עץ התה״ מכיוון שניתן למצוא
 אותו כחלק מהמרכיבים של סוגים שונים של מוצרי טיפוח מוצהרים, כמו למשל מוצרים נגד חטטת

 (אקנה) המשמשים לטיפול בעור בעייתי.

  

 

   
 

 תמונה מס' 1 - שמן אתרי עץ התה במוצרי טיפוח

 מלבד השימוש הנרחב בשמן זה בתעשיית התמרוקים, הוא נמצא גם ביישום נרחב ברפואה המסורתית.
 ממליצים להשתמש בו לאינהלציות, עיסויים בזמן הצטננות, שפעת, שיעול, כאבי גרון, ברונכיט

 וסינוסיטיס. השמן הזה יכול להפיג חום, ואף לחזק את מערכת החיסון. שימוש נפוץ הוא שאיפת אדים
 של תמיסת שמן עץ התה ומים חמים המביאה לכחכוח שגורם לזיכוך מערכת הנשימה מנוזל. עץ התה

 עוזר לפטריית הציפורן, סוגים שונים של דרמטיטיס, כאבי ראש ,הרפס, אבצס, פצעי לחץ, הקלת
 הנפיחות, גירוד, מעקיצות יתושים, מחלות הפה, נלחם בכינים וקשקשים. אמבטיות עם שמן עץ התה

 יכולות לעזור בהקלה של פריחות ממקורות שונים, כוורות, הזעה ברגליים ודלקת פרקים.

 תרכובת אורגנית בשם Terpinen-4-ol, הנחשבת למרכיב הפעיל העיקרי בשמן זה, היא בעלת השפעה
 אנטי בקטריאלית ואנטי פטרייתית שמסייעת להילחם ביעילות בזיהומים פטרייתיים ובמחלות שונות, ואף

 תורמת לניקיון אזורים שונים ברחבי הבית.
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 ישנן מספר שיטות לייצור שמנים אתרים מעלי צמח. עם זאת, חשוב כי היצרנים ישמרו ככל האפשר על
 התכונות הרפואיות של המוצר, לכן לרוב משתמשים בשיטת זיקוק הקיטור כיוון שהיא עדינה ויעילה
 ביותר. אדי מים מועברים דרך מסה של עלי עץ תה מגורדים בלחץ, אשר עוברים ולוכדים את השמן

 האתרי. לאחר קירור הקיטור, השמן האתרי מופרד, מסונן ונמזג למיכלים.
 

 בדיקות הראו כי איכות השמן האתרי עץ התה תלויה ישירות במשך הזיקוק; ככל שהוא נמשך זמן רב
 יותר, כך חומרים נדיפים יותר בעלי סגולות ריפוי, בולטים מהתערובת המקורית. אולם זיקוק ממושך

 מעלה את עלות המוצר הסופי, ומכאן גם מחירו. לכן, ברשת הקמעונאית, תוכלו למצוא לעתים קרובות
 שמן עץ תה זול יותר, המתקבל בשיטה המואצת, אבל זה לא אומר בכלל שהוא באיכות ירודה או מזויף.

 

 הצמח עץ התה קיבל את שמו בזכות ג'יימס קוק. במאה ה- XVIII, בזמן שנסעו לאוסטרליה, טעמו
 מהמקומיים משקה שעשוי מעלי עץ מסויים, שלא היה מוכר לאירופאים. קוק אהב את המשקה הארומטי

  והמרענן והוא קרא לו עץ התה. בהמשך קיבל העץ שם בוטני - מללוקה.

 
 

 התכונות האנטי בקטריאליות של שמן עץ התה וחומרים פעילים בשמן
 

לשמן עץ התה מרכיבים רבים להם תכונות אנטי בקטריאליות, כשהמרכיבים הכי יעילים של שמן זה הם: 
.Terpinen-4-ol, a-Pinene, Linalool, a-Terpineol 

 
 טבלה מס' 1 - רשימת המרכיבים של שמן עץ התה
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 הבסיס האנטיבקטריאלי של החומרים הפעילים בשמן עץ התה
 

 טרפינולים ליפופיליים חודרים לקרום התא של מיקרואורגניזמים ומשפיעים על מבנה הממברנה שלהם
 ועל תפקידה של הממברנה והחלבונים השזורים בה.

  מחקרים שבוצעו בתרביות חיידקים הראו כי  כ- 12 שעות לאחר חשיפה למינון סף של 0.12% שמן עץ
 התה, לא התגלו חריגות או שינויים בצורת התאים, דפנות התא או הממברנות אולם כושר חלוקת

 התאים נפגעה.
 

 לאחר 12 שעות עם תמיסה 0.25% שמן עץ התה, נראו שינויים משמעותיים במבנה התאים בתמונות
 המיקרוסקופ האלקטרוני. חלוקת התאים דוכאה לחלוטין, התגלתה הפרדה ברורה של רכיבי התא

 בציטופלזמה, ונעדרו ממברנות פנימיות. הועלתה ההשערה כי ריכוזי שמן עץ התה, מעכבים את גדילתם
 של Escherichia coli, על ידי עיכוב הנשימה התאית וגם על ידי שינוי חדירות דופן התא והממברנה.

 
 חיידקי גרם חיוביים וגרם שליליים

 
 חיידקים גראם-שליליים (מסומנים על ידי גראם (-)) - (Gram-negative bacteria) הם חיידקים אשר

 לא מצליחים לשמר את הצבע הסגול בעקבות צביעה בקריסטל ויולט (Crystal violet) בעת צביעת
 גראם, דבר אשר מבדיל אותם מקבוצת החיידקים גראם-חיוביים. הסיבה לכך נובעת מהרכב הדופן

 הפפטידוגליקנית שלהם, שהיא דקה הרבה יותר מהדופן של חיידקים גראם-חיוביים וממיקומה (ממוקמת
 בין שתי ממברנות). חיידקים אלה נצבעים בצבע ורוד-אדום בשלב צביעת הניגוד במהלך צביעת גראם

 על מנת שיהיה ניתן לראותם במיקרוסקופ אור.
 

Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Helicobacter  : לסוג של חיידקים גרם-שליליים שייכים  
 pylori, Salmonella enteritidis, Salmonella typh וכולי.

 
 

 חיידקים גראם-חיוביים (מסומנים על ידי גראם (+)) - (Gram-positive bacteria) הם חיידקים אשר
 מצליחים לשמר את הצבע הסגול בעקבות צביעה בקריסטל ויולט (Crystal violet) בעת צביעת גראם,

 דבר אשר מבדיל אותם מקבוצת חיידקים גראם-שליליים. הסיבה לכך נובעת מהרכב הדופן
 הפפטידוגליקנית שלהם, שהיא עבה הרבה יותר מהדופן של חיידקים גראם-שליליים וממיקומה (מהווה

 את השכבה החיצונית בחיידקים אלה).
 

.Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium :לסוג של חיידקים גרם-חיוביים שייכים 
 

 מלבד הבדלים במבנה הממברנה, לעובי הדופן יש מאפיינים שונים המבדילים בין חיידקי גראם חיוביים
 לשליליים.  דופן התא של חיידקי-גראם-חיוביים עבה יותר מזו של חיידקי גראם-שלילי, וכמעט ולא קיים

  מרווח בין הדופן לקרום התא אצל חיידקי גראהם חיוביים.
 
 
 
 
 

4 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%90


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמונה מס' 2 - מבנה של קרום התא של חיידקים גראם-חיוביים וגראם-שליליים
 
 

E.coli חיידקי 

 
E.coli תמונה מס' 3 - תמונת מיקרוסקופ אלקטרוני של חיידקי 

 
 

 אלו סוג של חיידקי גראהם שלילי בצורת מוט, הנפוצים באופן נרחב במעי התחתון של בעלי חיים בעלי
 דם חם. רובם אינם מזיקים, אך קיימים סוגים שיכולים לגרום להרעלת מזון קשה אצל בני אדם ובעלי

 חיים. זנים לא מזיקים הם חלק מפלורת המעיים הרגילה של בני אדם ובעלי חיים. חיידקים אלו מיטיבים
 עם האורגניזם המארח, למשל על ידי סינתזת ויטמינים שונים שהמארח לא מסוגל לסנטזם, כמו גם

 מניעת התפתחות פתוגנים במעי.
 

 זהו חיידק שניתן לגדל אותו בקלות במעבדה, ולכן הוא ממלא תפקיד חשוב במחקר גנטי. E.coli הוא
 אחד המיקרואורגניזמים הפרוקריוטיים הנחקרים ביותר ואחד מהאובייקטים החשובים ביותר של

 ביוטכנולוגיה ומיקרוביולוגיה.
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Bacillus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacillus תמונה מס' 4 - צביעת גראם של חיידקי 
 

  Bacillus הינו חיידק גראהם חיובי בצורת מוט, היוצר נבגים תוך תאיים. קיימים כ-217 מינים שונים של
 חיידקי Bacillus. חלק מחיידקים אלו גורמים למחלות אצל בעלי חיים ובני אדם, כמו אנתרקס או זיהומים

.(Bacillus cereus) רעילים 
 

 מאפייני הגידול של תרבית חיידקים
 

 ניתן לחלק את דינמיקת הצמיחה של אוכלוסיית החיידקים לארבעה שלבים:
 

 השלב הראשון - (שלב פיגור) - הוא תקופה של צמיחה איטית, כאשר התאים מסתגלים לסביבה עשירה
 בחומרים מזינים ומתכוננים לצמיחה מהירה. בשלב השהייה מתרחשת סינתזת חלבונים אינטנסיבית.

 
 השלב השני הוא השלב הלוגריתמי (האקספוננציאלי) שבמהלכו מתרחשת צמיחה מעריכית מהירה.
 הקצב בו התאים צומחים בשלב זה נקרא קצב הגידול, והזמן שלוקח להכפיל את אוכלוסיית התאים

 נקרא זמן הדור. בשלב הלוגריתמי חומרים מזינים נצרכים במהירות מקסימלית עד שלא תסתיים אחת
 מהתרכובות הדרושות ואז צמיחת החיידקים מתחילה להתעכב.

 
 השלב השלישי של הצמיחה נקרא השהייה, שלב זה מתחיל עם חוסר בחומרים מזינים לצמיחה מהירה.

 קצב חילוף החומרים יורד והתאים מתחילים לפרק חלבונים שאינם הכרחיים בהחלט. בשלב השהיה
 מתבטאים גנים שמוצרי החלבון שלהם מעורבים בתיקון DNA, חילוף חומרים נוגדי חמצון והובלת

 חומרים מזינים.
 

 השלב האחרון הוא שלב המוות בו נגמרת אספקת החומרים המזינים והחיידקים מתים.
 

 
 תמונה מס' 5 - שלבי הגידול של תרבית חיידקים
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 זמן דור

 הזמן שלוקח לחיידק אחד להפוך לשני חיידקים (פרק זמן שלוקח בין 20-40 דקות) בפרק הזמן הזה :

 התא מגדיל את נפחו1.

 התא משכפל את דנ"א2.

 התא מתחלק3.

 זמן דור מושפע מכמה גורמים :

 תנאי הסביבה – ככל שיותר טובים, כך זמן הדור יותר קצר.1.

 זן המיקרואורגניזמים; לחיידקים - בין 20 ל-40 דקות.2.
 

 מתוך הקריאה נוכחנו לגלות כי לשמן עץ התה יכולה להיות השפעה מעכבת על גידול חיידקים.
 מתוך כך, ביקשנו לבדוק מהם ריכוזי הסף של שמן עץ התה בהם נוכל לצפות בעיכוב קצב הגידול של

 חיידקים.
 לשם כך שאלנו שאלת חקר ראשונה -"מהי ההשפעה של ריכוזים שונים של שמן עץ התה על קצב

?"E.coli הגידול של חיידקי 
 

 ההשערה שלנו היא: ככל שריכוז שמן עץ התה יגדל, כך יהיה עיכוב רב יותר של גידול החיידקים
  בתרבית, עד כדי עיכוב מלא בריכוזים גבוהים.

 השערתנו התבססה על העובדה הביולוגית כי מרכיבים פעילים של שמן עץ התה עוברים בדיפוזייה דרך
 דופן התא ומשפיעים על מבנה הממברנה ועל הרכבה.

 
 על מנת לבדוק אם עובי הדופן של חיידקים שונים מהווה גורם שיכול להאט את קצב הדיפוזייה של שמן

E.coli עץ התה שאלנו שאלת חקר שנייה - "מהי השפעת ריכוזים שונים של שמן עץ התה על חיידקי 
?"Bacillus בהשוואה לחיידקי 

 
 ההשערה שלנו היא: בהשפעת אותם הריכוזים של שמן עץ התה לאחר אותו פרק זמן מסוים קצב

.E.coli יהיה גדול יותר ביחס לחיידקי Bacillus הגידול של חיידקי 
 השערה זו נובעת מכך שחיידקי Bacillus שייכים לקבוצת חיידקים גראם-חיוביים שהם בעלי דופן התא

E.coli עבה. הדופן מגנה על התא ומאטה דיפוזייה של חומרים רעילים החיצוניים לתא. כיוון שחיידקי
 ששייכים לקבוצת חיידקי גראם-שלילים הם בעלי דופן דקה יותר, השפעת שמן עץ התה עליהם תהיה

 גבוהה יותר.
  

 חשיבות המחקר שלנו היא בזה שמחקר זה יעזור לנו להבין אילו ריכוזי שמן יאפשרו שימוש בטוח
 ויסייעו בנטרול חיידקים. בידע שאנו נקבל במהלך העבודה (כולל חיפוש אינפורמציה במקורות שונים

 וביצוע ניסויים) נוכל להשתמש בחיים יומיומיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 מערך החקר כולל חומרים ושיטות
 

 ניסוי מקדים:
 

 בניסוי זה בדקנו את ההשפעה של טווח ריכוזים רחב של שמן עץ התה על עיכוב גידול חיידקים.
 השתמשנו בשיטה המודדת את קוטר ההילה שנוצרת לאחר שמניחים דיסקית טבולה בתמיסת שמן

 עץ התה על צלחת גידול המרוחה בשכבה אחידה של חיידקים.
 

E-coli  האורגניזמים שנבדקו: חיידקי 
 משתנה בלתי תלוי: ריכוז השמן האתרי ״עץ התה״

 אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי: מהילת השמן האתרי בכמויות שונות של מים.
 ריכוז א׳- ריכוז של 25% שמן (מכיל 0.25 מ״ל של שמן)
 ריכוז ב׳-ריכוז של 10% שמן (מכיל 0.10 מ״ל של שמן)
 ריכוז ג׳- ריכוז של 5% שמן (מכיל 0.05 מ״ל של שמן)

  ריכוז ד׳(בקרה) - ריכוז של 0% (ללא שמן)
 

 המשתנה התלוי הוא עיכוב גידול החיידקים. הוא נמדד על ידי מדידת קוטר ההילה הנקייה מחיידקים;
 גורמים קבועים: סוג החיידק , סוג השמן האתרי; טמפרטורת האינקובטור

 בקרה שלילית: בקרה ללא הגורם הנבדק התבצעה על ידי שימוש בדסקיות הטבולות במים, ללא הוספת
 שמן אתרי. בקרה זו מאפשרת להיות בטוחים ששמן עץ התה הוא הגורם היחיד שגרם לעיכוב

 בהתפתחות החיידקים. בוצעה גם בקרה פנימית השוואתית – כל ריכוז שמן עץ התה שבו השתמשנו
 משמש נקודת ייחוס והשוואה לשאר הריכוזים. כלומר, השוואה בין הטיפולים השונים.

 חזרות: ביצענו 3 חזרות לכל טיפול
 

 מהלך הניסוי:
 מרחנו 100 מיקרוליטר מתרבית של חיידקי E.coli, שגודלה למשך הלילה, על צלחות גידול (LB). על כל

 צלחת הנחנו 4 דיסקיות, כשכל דיסקית נטבלה בתמיסת שמן עץ התה בריכוז שונה מתוך הריכוזים
 שבחרנו לעבוד איתם בניסוי המקדים. ביצענו 3 חזרות עבור כל ריכוז שבדקנו. את הצלחות הכנסנו

 לאינקובטור בטמפרטורה של 37°C ולמחרת מדדנו את קוטר ההילה שנוצר מסביב לדיסקית.
 
 

 ניסוי מרכזי:
 

 בניסוי זה בדקנו את ההשפעה של טווח ריכוזים מצומצם של שמן עץ התה על עיכוב גידול חיידקים.
 השתמשנו בספקטרופוטומטר על מנת למדוד את עכירות התרבית בזמנים שונים, בנוכחות ריכוזים

 שונים של שמן עץ התה. את טווח הריכוזים לניסוי המרכזי בחרנו בהתאם לתוצאות הניסוי המקדים.
 

E-coli  האורגניזמים שנבדקו: חיידקי 
 משתנה בלתי תלוי: ריכוז השמן האתרי ״עץ התה״

 
 אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי: מהילת השמן האתרי בתוך מצע הגידול.

  ריכוז א (0.0001%) מכיל 30 מ״ל LB ו-0.00003 מ״ל של שמן
  ריכוז ב (0.001%) מכיל 30 מ״ל LB ו- 0.003 מ״ל של שמן
 ריכוז ג (0.005%) מכיל 30 מ״ל LB ו-0.0015 מ״ל של שמן

  ריכוז ד (0.05%) מכיל 30 מ״ל LB ו-0.015 מ״ל של שמן
 ריכוז ה (0.1%) מכיל 30 מ״ל LB ו-0.03 מ״ל של שמן

LB ריכוז ו (בקרה) (0%) מכיל 30 מ״ל 
 המשתנה התלוי: עכירות התרבית / קצב גידול החיידקים

  אופן מדידת המשתנה התלוי: מדידה דרך ספקטרופוטומטר באורך גל 600 ננומטר
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 גורמים קבועים ואופן השמירה:
(C37°) טמפרטורה באינקובטור- 

(E.coli) סוג החיידק-  
  -סוג השמן האתרי (עץ התה)

 גורמים קבועים אלו נשמרו כדי להיות בטוחים שהריכוז של השמן האתרי הוא הגורם היחיד שמשפיע על
 עיכוב החיידקים ולא גורמים אחרים.

 
 בקרות: בקרה שלילית ללא הגורם הנבדק התבצעה במבחנה ובה חיידקים, בתוספת מים, ללא הוספת

 שמן אתרי. כך נדע שרק בגלל הוספת השמן, קצב התפתחות החיידקים ירד. בנוסף, בוצעה בקרה
 פנימית – כל ריכוז שמן אתרי מהווה השוואה לשאר הריכוזים. כלומר, השוואה בין הטיפולים השונים.

 
 חזרות: לכל טיפול ביצענו  3 חזרות.

 
  מהלך הניסוי:

  (כל הניסויים נעשו תוך ניסיון רב לשמירה על סטריליות בכל שלבי הניסוי.)
 לתוך ארלנמיירים, המכילים 30 מ"ל של מצע גידול LB, הוספנו נפחים שונים של שמן עץ התה (בהתאם

 לריכוזים אותם בדקנו בניסוי המרכזי). לכל אחד מהארלנמיירים הוספנו 500 מיקרוליטר מתרבית של
  חיידקי E.coli, שגודלה משך הלילה והגיעה לשלב סטציונרי.

 הארלנמיירים הוכנסו לאינקובטור בטמפרטורה של 37°C, כאשר בזמנים שונים מדדנו את עכירות
 התרביות באמצעות ספקטרופוטומטר באורך גל 600 ננומטר. לכל ריכוז של שמן עץ התה ביצענו 3

  מדידות בלתי תלויות בספקטרופוטומטר.
 

  סכימה המתארת את מהלך הניסוי המרכזי מוצגת למטה.
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 ניסוי המשך:
 

 השאלה: מהי השפעת ריכוזים שונים של שמן אתרי ״עץ התה״ על חיידקים מסוגים שונים( Bacilusו-
?(E-coli 

E-coli, Bacillus האורגניזמים שנבדקו: חיידקים  
 המשתנה הבלתי תלוי:  ריכוז השמן האתרי ״עץ התה״

 אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי: מהילת השמן האתרי בכמויות שונות של מים.
 ריכוז א׳- ריכוז של 25% שמן (מכיל 0.25 מ״ל של שמן)
 ריכוז ב׳-ריכוז של 10% שמן (מכיל 0.10 מ״ל של שמן)
 ריכוז ג׳- ריכוז של 5% שמן (מכיל 0.05 מ״ל של שמן)

  ריכוז ד׳(בקרה) - ריכוז של 0% (ללא שמן)
 המשתנה התלוי הוא עיכוב גידול החיידקים. הוא נמדד על ידי מדידת קוטר ההילה הנקייה מחיידקים;

 גורמים קבועים: סוג השמן האתרי; טמפרטורת האינקובטור; נפח התרבית ומצע הגידול
 

 בקרה שלילית: בקרה ללא הגורם הנבדק התבצעה על ידי שימוש בדסקיות הטבולות במים, ללא הוספת
 שמן אתרי. בקרה זו מאפשרת להיות בטוחים ששמן עץ התה הוא הגורם היחיד שגרם לעיכוב

 בהתפתחות החיידקים. בוצעה גם בקרה פנימית השוואתית – כל ריכוז שמן עץ התה שבו השתמשנו
 משמש נקודת ייחוס והשוואה לשאר הריכוזים. כלומר, השוואה בין הטיפולים השונים.

 חזרות: ביצענו 3 חזרות לכל טיפול. כמות הטיפולים הוא 4
 

 מהלך הניסוי:
 מרחנו 100 מיקרוליטר מתרביות של חיידקי E.coli ושל חיידקי Bacillus, שגודלו למשך הלילה, על

 צלחות גידול (LB). על כל צלחת הנחנו 4 דיסקיות, כשכל דיסקית נטבלה בתמיסת שמן עץ התה בריכוז
 שונה מתוך הריכוזים שבחרנו לעבוד איתם בניסוי המקדים. ביצענו 3 חזרות עבור כל ריכוז שבדקנו. את

 הצלחות הכנסנו לאינקובטור בטמפרטורה של 37°C ולמחרת מדדנו את קוטר ההילה שנוצר מסביב
 לדיסקית.
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   פרק התוצאות

 
 ניסוי מקדים:

 בניסוי זה בדקנו את ההשפעה של טווח ריכוזים רחב של שמן עץ התה על עיכוב גידול חיידקים.
 השתמשנו בשיטה המודדת את קוטר ההילה שנוצרת לאחר שמניחים דיסקית טבולה בתמיסת שמן

  עץ התה על צלחת גידול המרוחה בשכבה אחידה של חיידקים.
 התוצאות של הניסוי מוצגות בטבלה מס׳ 2.

 קוטר ההילה עבור כל אחד מריכוזי עץ התה שנבדקו בניסוי נמדד בצורה איכותית (הערכה לפי העין)
 במנעד שבין 0-3. תוצאות המדידה מוצגות בטבלה מס'1.

 
 טבלה מס׳1: הערכת קוטר הילת העיכוב

 

 25% 10% 5% 0% ריכוז

 קוטר של הילת
 העיכוב

0 1 2 3 

 
 
 

  את הנתונים שבטבלה עיבדנו לגרף המוצג למטה.
 

 
 גרף 1

 
 כפי שאנו רואים בגרף יש תלות בין גודל הילת העיכוב שהיא מתוארת על ידי ציר ה-Y לבין ריכוז השמן

 שהוא מתואר על ידי ציר ה-X. על פי הגרף אפשר לראות שככל שריכוז השמן עולה, כך גודל הילת
 העיכוב עולה. עם עלייה תלולה מריכוז התחלתי (0%) עד הריכוז של 10%, ועלייה מתונה יותר מריכוז

 של 10% עד ריכוז הגבוה ביותר - 25%.
 

11 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 תמונה מס׳ 6- תוצאות הניסוי
 
 

  הניסוי המרכזי:
 

 בניסוי המרכזי מדדנו את ערכי הבליעה של התרביות, שגודלו בנוכחות ריכוזים שונים של שמן עץ
 התה, בזמנים שונים. בכל נקודת זמן ביצענו 3 מדידות עכירות בלתי תלויות עבור כל אחד מתנאי

 הניסוי. ממוצע מדידות העכירות מוצג בטבלה מס' 1.
 

 טבלה מס' 2 - ממוצע מדידות העכירות של התרביות בניסוי המרכזי
 

 6 4 2 0 זמן (שעות)

 כמות ריכוזים
 החיידקים

 כמות
 החיידקים

 כמות
 החיידקים

 כמות
 החיידקים

0% 0.048 0.785 1.236 1.504 

0.0001% 0.057 0.705 1.308 1.569 

0.001% 0.053 0.842 1.269 1.532 

0.005% 0.053 0.635 1.194 1.475 

0.05% 0.060 0.525 1.075 1.343 

0.1% 0.066 0.137 0.123 0.137 
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  את הנתונים שבטבלה עיבדנו לגרף המוצג למטה.
 

 
 גרף 2

 
 מתוצאות הגרף ניתן לראות כי ככל שיש עלייה בריכוזי שמן עץ התה קצב גידול החיידקים מואט.

 ההשפעה על קצב גידול החיידקים היא מינורית עד ריכוז של 0.05% , לעומת ריכוז 0.1% שם נצפית
 השפעה גדולה על קצב גידול החיידקים. בריכוז זה אין כמעט שינוי במדידת עכירות התרבית, לאורך כל

  זמני הניסוי שמדדנו ולכן ניתן לקבוע כי ריכוז זה גורם לעיכוב מלא של גידול החיידקים.
 

  ניסוי המשך -
 

 השאלה: מהי ההשפעה של ריכוזים שונים של שמן אתרי ״עץ התה״ על חיידקים מסוגים שונים(
?(E-coli -וBacilus 

 בניסוי זה בדקנו את ההשפעה של ריכוזים שונים על החיידקים שונים. השתמשנו בשיטה המודדת
 את קוטר ההילה שנוצרת לאחר שמניחים דיסקית טבולה בתמיסת שמן עץ התה על צלחת גידול

Bacillus-ל E-coli המרוחה בשכבה אחידה של חיידקים. השואנו בין חיידקי  
 קוטר ההילה עבור כל אחד מריכוזי עץ התה שנבדקו בניסוי נמדד בצורה איכותית (הערכה לפי העין)

 במנעד שבין 0-3. תוצאות המדידה מוצגות בטבלה מס׳ 3.
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 טבלה מס׳ 3:
 

 25% 10% 5% 0% חיידקים/ריכוז

 E-coli 0 1 2 3 

Bacillus 0 0.5 1 2 
 

 את הנתונים שבטבלה עיבדנו לגרף המוצג למטה.

 
 

 גרף 3
  

 על פי הגרף אפשר לראות שככל שריכוז השמן עולה, ערך מספרי של גודל הילת העיכוב עולה, ועלייה
E.coli היא מהירה יותר מעלייה בגודל הילת העיכוב של חיידקי Bacillus בגודל הילת העיכוב של חיידקי
 . עלייה בגודל ההילת העיכוב אצל חיידקי E.coli בתחום הריכוזים 5-10% היא תלולה וניית מתונה יתר
 בטווח ריכוזים 10-25%. ניתן לראות שבערך מוחלט המקסימלי של ריכוז השמן שהוא 25%, גודל הילת

.E.coli קטן מאותו של חיידקי Bacillus העיכוב אצל חיידקי 
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 תמונות 7 ו-8: תוצאות הניסוי

 
 התוצאות בשאלה הראשונה שלנו (מהי ההשפעה של ריכוזים שונים של שמן עץ התה על קצב הגידול
 של חיידקי E.coli?) תואמות להשערה שהנחנו בתחילת העבודה - ככל שריכוז שמן עץ התה גדל, כך

  חל עיכוב רב יותר של גידול החיידקים בתרבית, עד כדי עיכוב מלא בריכוזים גבוהים.
 הסבר לכך מתבסס על העובדה הביולוגית כי רכיבים פעילים של שמן עץ התה עוברים בדיפוזייה דרך
 קרום התא ומשפיעים על מבנה הממברנה ועל הרכבה ויותר חומר פעיל שנכנס מוביל להשפעה גדולה

 יותר על מאפייני הממברנה ולכן מעכב את קצב הגידול.
 
 

E.coli התוצאות בשאלה השנייה שלנו (מהי השפעה של ריכוזים שונים של שמן עץ התה על חיידקי 
 בהשוואה לחיידקי Bacillus?) גם תואמות להשערה שהנחנו בתחילת הניסוי: יש השפעה מועטה יותר

.E.coli ביחס לחיידקי Bacillus של ריכוזים זהים של שמן עץ התה על יכולת הגדילה של חיידקי 
 תוצאות אלו אפשר להסביר בכך שחיידקי Bacillus שייכים לקבוצת חיידקים גראם-חיוביים שהם בעלי

 דופן תא עבה המגנה עליהם מפני דיפוזיה של החומרים הפעילים שנמצאים בשמן עץ התה ולכן הגדילה
 שלהם מעוכבת פחות.
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 פרק דיון ומסקנות
 

  ״מהי ההשפעה של ריכוזים שונים של שמן עץ התה על קצב הגידול של חיידקי E.coli״?
 

 לפני הניסוי שיערנו כי ריכוזי שמן עץ התה, מעכבים את גדילתם של Escherichia coli, על ידי עיכוב
 הנשימה התאית וגם על ידי שינוי חדירות דופן התא והממברנה. הבסיס להשערה זו היה המידע שמצאנו

 במחקרים שטען כי תהיה השפעה מסוימת על גידול החיידקים, משום שלשמן עץ התה מרכיבים רבים
Terpinen-4-ol, a-Pinene, :להם תכונות אנטי בקטריאליות, כשהמרכיבים הכי יעילים של שמן זה הם 
 Linalool, a-Terpineol. טרפינולים ליפופיליים חודרים לקרום התא של מיקרואורגניזמים ומשפיעים על

 מבנה הממברנה שלהם ועל תפקידה של הממברנה והחלבונים השזורים בה. בעקבות מידע זה בניסוי
 המקדים שערכנו ניסינו טווח רחב של ריכוזי שמן עץ התה שתוצאותיו איפשרו לנו לצמצם את טווח

  הבדיקה בניסוי המרכזי. שיערנו כי הריכוז האופטימלי יהיה בטווח 0%-0.1%.
 

 תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו-(ראה תוצאות בטבלה מספר 2 וגרף 2)  אכן הריכוז של 0.1%
 שמן עץ התה הוא הריכוז שהכי השפיע על גידול החיידקים. בטבלה ניתן לראות כי המבחנות בהן היה

 ריכוז של 0.1% שמן עץ התה - הן המבחנות שבהן נמדדה עכירות נמוכה בפער רב מן שאר
 המבחנות-דבר זה מעיד על ההשפעה של הריכוז הנ"ל על גידול החיידקים. בנוסף ניתן לראות הן בטבלה
 והן בגרף כי עכירות התרבית נשארה נמוכה וזהה בריכוז זה, לאורך כל הזמנים שנמדדו, דבר המעיד על

 עצירת קצב גידול החיידקים ועל עיכוב מלא של גידול התרבית.
 

  ניתן להוסיף למערך הניסוי בקרות מתאימות כדי לבודד את ההשפעה של שמן עץ התה מההשפעות
  הסביבתיות (תנאים זהים אופטימליים לגידול - טמפרטורה מתאימה וטלטול, מאחר ששהו באינקובטור).

 הבקרה ללא הגורם הנבדק התבצעה על ידי שימוש בדסקיות הטבולות במים, ללא הוספת שמן אתרי.
 לכן ניתן לומר ששמן עץ התה הוא הגורם היחיד שגרם לעיכוב בהתפתחות החיידקים. בוצעה גם בקרה

  פנימית השוואתית – כל ריכוז שמן עץ התה שבו השתמשנו משמש נקודת ייחוס והשוואה לשאר
 הריכוזים.

 
 בניסוי שערכנו קיבלנו בכל אחת מהפעמים כי העכירויות הנמוכות ביותר נוצרו על ידי 0.1% שמן עץ

 התה.

 תוצאות המדידות שלנו עולות בקנה אחד עם השערת המחקר שלנו. ל0.1% שמן עץ התה אכן הייתה
 ההשפעה הגדולה ביותר מבין האחוזים הנבדקים על אוכלוסיית החיידקים שנבחרה. מכאן ניתן להסיק

.E.coli ששמן עץ התה הוא בעל תכונות אנטי בקטריאליות ומעכב את התרבות של החיידקי 

Bacillus בהשוואה לחיידקי E.coli ״מהי השפעה של ריכוזים שונים של שמן עץ התה על חיידקי
 ?״

 בניסוי השני שיערנו כי בהשפעת אותם הריכוזים של שמן עץ התה לאחר אותו פרק זמן מסוים גידול
.E.coli יושפע פחות ביחס לחיידקי Bacillus חיידקי 

Bacillus ההשערה שלנו התבססה על הבסיס ביולוגי המראה הבדלים בדופן תא החיידקים. חיידקי 
 שייכים לקבוצת חיידקים גראם-חיוביים שהם בעלי דופן התא עבה שמגן על התא ומונע מהשפעת רעילה

 של החומרים החיצוניים על התא. וחיידקי E.coli בעלי דופן תא דקה מכיוון ששייכים לקבוצת החיידקים
 גראם-שלילים ולכן הם יהיו יותר מושפעים מפעילות של שמן עץ התה.

 תוצאות הניסוי מאששות את השערה שלנו ( ראה תוצאות בטבלה ) אכן ריכוזי שמן עץ התה השונים
 השפיעו פחות על חיידקי Bacillus. בטבלה ניתן לראות כי עבור הצלחות בהן היו חיידקי גרם חיובים -
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 בהן נצפתה ההשפעה הנמוכה מאשר הצלחות בהן חיידקי גרם שלילים -דבר זה מעיד על עמידות
  הממברנה של חיידקי הגראהם החיוביים לעומת השליליים.

 
  ניתן להוסיף למערך הניסוי בקרות מתאימות כדי לבודד את ההשפעה של שמן עץ התה מההשפעות

  הסביבתיות (תנאים זהים אופטימליים לגידול - טמפרטורה מתאימה וטלטול, מאחר ששהו באינקובטור).
 בעקבות הבקרה ללא הגורם הנבדק התבצעה על ידי שימוש בדיסקיות הטבולות במים, ללא הוספת שמן
 אתרי. לכן ניתן לומר ששמן עץ התה הוא הגורם היחיד שגרם לעיכוב בהתפתחות החיידקים. בוצעה גם
  בקרה פנימית השוואתית – כל ריכוז שמן עץ התה שבו השתמשנו משמש נקודת ייחוס והשוואה לשאר

 הריכוזים.

 בניסוי שערכנו קיבלנו בכל אחת מהפעמים שהשפעה יותר גדולה הייתה על חיידקים גרם-שלילים. אבל
  גם על חיידקים  Bacillus הייתה השפעה אבל יחסית לחיידקי E.coli היא הייתה קטנה מאוד.

 תוצאות המדידות שלנו עולות בקנה אחד עם השערת המחקר שלנו. לשמן עץ התה קיימת השפעה
 גדולה יותר על חיידקי גרם שליליים. ובכך אפשר להגיע למסקנה שחיידקי Bacillus יציבים יותר מפני

.E.coli ההשפעה של חומרים חיצוניים רעילים לתא כמו שמן עץ התה, ביחס לחיידקי 

 

 
 

 נספח 1 - סדנה סביבתית בכנרת בין חופים למים

 סיכום קצר על הכנרת:

 הכנרת היא האגם הגדול ביותר בארץ ישראל אשר מכיל מים מתוקים ומהווה את אחד ממקורות מי השתייה
  וההשקיה הגדולים בישראל (כ-30% מצריכת המים בארץ).

 

 בעבר סיפקה הכנרת כרבע מצריכת המים בישראל, אך בעקבות ירידת מפלס המים פרי שנות בצורת פחתה שאיבת
 המים מהאגם, מתקני התפלה היו לספק המים העיקרי וכיום הכנרת מספקת רק 2 אחוזים מסך הצריכה. מפלס מי

 הכנרת משתנה ונמצא סביב כ-212 מטרים מתחת לפני הים. הכנרת היא הימה המתוקה הנמוכה ביותר בעולם.

 הכנרת הינה אגם טבעי ולפיכך מתקיימות בה מערכות אקולוגיות טבעיות. חלק מבתי הגידול בה טבעיים וחלקם
 נוצרו כתוצאה ממעורבות האדם. חלק מחופי הכינרת בעלי תשתית אבנית וחלקם בעלי תשתית של חול וטין.

  בכנרת חיים צמחים שונים, בע"ח זעירים שאוכלים את הצמחים.
 תופעות מיוחדות:
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 1.     בכנרת יש סערות קשות, בשנת 1976 לאחר סערה חזקה מצאו סירה שגילה אלפיים שנה.
מתחיל זה ישראל. לגבולות מחוץ קמ"ר כ-730 מתוכם קמ"ר, 2730 הוא כנרת של ההיקף שטח .2                
מים הרבה הכי אך החולה. ועמק המזרחי הגליל כל הגולן, רמת עיון, עמק את כולל לבנון,                  בהרי

  זורמים לאגם מסופק על ידי נהר הירדן.
אך תושבים. מיליון מ8 יותר עם מדינה בישראל, המים צרכי מכל לשליש מרבע מספקת לבדה כנרת .3                 
לכן המזרחיות. לשכנותינו האגם ממי חלק להעביר גם ישראל נאלצת ירדן, עם השלום הסכם                בתנאי
עלה שהמפלס והחדשות בחדשות, מדווחים כך הישראלים: כל את כמעט מרגש בכינרת המים               מפלס

  בסנטימטר אחד או שניים גורמות לשמחה אמתית.
דייגים כאן תופסים שנה מדי והטילפיה. השחור בורי כולל דגים, סוגי 27 לפחות נמצאים באגם .4                
בכינרת הדגים מספר אינטנסיבי דיג בגלל זאת, עם דגים. של טונות כ-2000 התחביבים               ומקצועי
 הולך ופוחת, והיום מדברים ברצינות על הכנסת איסור מוחלט על דיג באגם למשך כמה שנים לפחות.
המקראי הטקסט וכיבושים. פלישות 28 לפחות עד היה כנרת שנים אלפי לאורך ההיסטוריונים פי על .5                
את אחבא ישראל מלך הביס הכנרת בחוף הספירה לפני 854 בשנת מהם: אחד על בפירוט                 מספר

  צבאם של מתערבים ארמיים בהנהגתו של המלך דמשק בן חדד.
וקלים. חמים מים של שכבה ויוצרת מטר כ-12 של לעומק עד המים את מחממת השמש בקיץ .6                 

 מתחתיה נוצרת שכבה של מים עמוקים וקרים ובמעבר ביניהם הטמפרטורה משתנה במהירות.
  
 
 
 
 
 

 השפעת האדם על הכנרת:
  

מספקים כינרת"; "סובב באזור ולתושבים ליישובים לשתייה משמשים מהכינרת הנשאבים המים .1            
לשם הארצי, למוביל נשאבת מינימלית וכמות המדינות, בין השלום מהסכם כחלק לירדנים,              מים
שתיה כמי ומועברים מותפלים, מים ועם תהום מי עם נמהלים אלו מים המוביל. מערכות                שימור
אצות פריחת על מכך וכתוצאה הכינרת מפלס על השפעה יש המים לשאיבת הארץ. חלקי                לכל

 ועל איכות המים.
שבהם חומרים מהכנרת. שמוזרמים במים מושקים האגם בקירבת חקלאות שטחי – חקלאות .2             
עלולים החקלאים את המשמשים דשנים הכנרת: אל להתנקז עלולים חקלאיים            משתמשים
חומרים מייצרות וחלקן במים הטיפול על מקשה אצות, ריבוי בכנרת. האצות צמיחת את               להגביר
את ולקטול הכנרת אל לזרום עלולים מזיקים, נגד והדברה ריסוס עודפי המים. באיכות               הפוגעים
יהיו ולכך תגדל. וכמותו הפיטופלנקטון את שיאכל מי יהיה לא כזה, במקרה              הזואופלנקטון.

  השלכות על איכות המים והטיפול בהם.
האיזון את להפר עלולים בחסר, דיג או יתר דיג – האקולוגית המערכת על השפעה הדיג לכמות .3                 
או מפיטופלנקטון ניזונים הדגים בכנרת. המים איכות על ולהשפיע האקולוגית            במערכת
כינרת ערים לאיגוד המים. איכות ועל האקולוגית המערכת על השפעה להם וגם              זואופלנקטון
על ופיקוח בהרעלה הדיג תופעת על לפיקוח , הדיג רשיונות את שבוחנים ופקחים אכיפה                סירות

 מכסות הדיג המותרות.
שירותים המספקים מלון ובתי נופש כפרי רבים, חופים הכנרת לאורך – וקיט נופש תיירות, .4               
תלויה אירוח חדרי הקמת המים, באיכות לפגוע עלולה הנופשים בכמות עליה הבאים.              לרבבות
את לצמצם מנת על ולהסברה ואכיפה רבה לב תשומת יש מתאימה. ביוב תשתית               בקיום
כל האקולוגית. למערכת מזיקות השלכות לה גם אשר בחוף, פסןלת השלכת של              התופעה
רשת ובמקביל קנסות מתן לשם המבקרים התנהגות את המתעדות במצלמות מרושתים             החופים
בימי הנקיון. על לשמןר הנופשים את ומעודדים אשפה שקיות מחלקים ומתנדבים עובדים              של

 מבצע ״יצאת נקי״, האוספים שקיות אשפה זוכים לחניה חינם.

 מארג מזון
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 לפיטופלנקטון- האצות המיקרוסקופיות המצויות בגוף המים, העומדים בבסיס שרשרת המזון הימית - חשיבות
 מרכזית במערכת האקולוגית בכנרת. הפיטופלנקטון הינו הייצרן הראשוני של חומר אורגני בתהליך הפוטוסינטזה,

 ומצוי בבסיס מארג המזון. במערכות מימיות הוא ממלא תפקיד דומה לזה של העשב במערכות יבשתיות.
 הפיטופלנקטון הינו גורם מרכזי בקביעת איכות המים.

 

 זואופלנקטון הוא פלנקטון הטרוטרופי . פלנקטון  הוא השם שניתן לצבר של אורגניזמים זעירים - השוחים ובעיקר
מיני הזואופלנקטון מהווים שלב  נסחפים - השוכנים במימי האוקיינוסים והימים, כמו גם במאגרי מים מתוקים שונים. 

 חשוב בשרשרת המזון בכך שהם ניזונים מהפיטופלנקטון ומשמשים מקור מזון לצרכנים ברמת הזנה גבוהה יותר
 וכאמצעי הובלה לאריזת החומר האורגני במשאבה הביולוגית. מכיוון שהם בדרך כלל קטנים, יכולים מיני הזואופלנקטון

 להגיב במהירות לגידול בשפע הפיטופלנקטון, לדוגמה, בתקופת הפריחה באביב.

 המין הנפוץ ביותר באגם, הלבנון  הוא דג קטן שחי כבוגר בלהקות במים הפתוחים שם הוא ניזון מטריפת
 זואופלנקטון ומהווה כ-80% ויותר מסה"כ הדגים באגם. . בכנרת גם מיני אמנונים שונים, הידוע שבהם הוא אמנון

 הגליל, בגלל ערכו המסחרי הרב. מין זה ניזון בעיקר מאצת הפרידיניום. למינים אחרים ממשפחת האמנוניים
 תפקידים במארג המזון כאוכלי אצות, זואופלנקטון, דטריטוס  וחסרי חוליות. את הכנרת מאכלסים מידי שנה

 בדגיגים של אמנון הגליל, מתוך מטרה להגדיל את השלל שלו, ובשלשה מינים אחרים בעלי ערך מסחרי: שני מיני
 בורי וכסיף. מינים אלו אינם טבעיים לכנרת אך ההערכה היא שהם לא יכולים להתרבות בה ובנחלים שזורמים

 אליה ולכן אינם מסכנים את המערכת האקולוגית.

 
 נספח 2 - תוצאות גולמיות

 
 תוצאות גולמיות:

 
  ניסוי 1:

 (הערכה איכותית-קוטר הילת ההעיכוב לפי העין)
 25% 10% 5% 0% ריכוז השמן

 קוטר של הילת
 העיכוב

0 1 2 3 
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 ניסוי 2:
(O.D 600 nm -עכירות התרבית( 

 6 4 2 0 זמן(שעות)

 כמות החיידקים כמות החיידקים כמות החיידקים כמות החיידקים ריכוזים (3 חזרות)

0% 0.047 0.756 1.222 1.500 

0% 0.050 0.783 1.241 1.506 

0% 0.048 0.818 1.246 1.507 

0.0001% 0.052 0.708 1.305 1.567 

0.0001% 0.054 0.702 1.311 1.570 

0.0001% 0.057 0.707 1.310 1.570 

0.001% 0.050 0.818 1.265 1.529 

0.001% 0.051 0.853 1.267 1.533 

0.001% 0.057 0.856 1.275 1.535 

0.005% 0.051 0.629 1.192 1.471 

0.005% 0.053 0.636 1.196 1.478 

0.005% 0.054 0.640 1.194 1.478 

0.05% 0.055 0.544 1.068 1.341 

0.05% 0.057 0.496 1.077 1.345 

0.05% 0.068 0.527 1.081 1.344 

0.1% 0.059 0.143 0.121 0.119 

0.1% 0.067 0.131 0.124 0.139 

0.1% 0.071 0.136 0.123 0.142 
 

 ניסוי 3:
  (הערכה איכותית-קוטר הילת ההעיכוב לפי העין)

 25% 10% 5% 0% חיידקים/ריכוז

 E-coli 0 1 2 3 

Bacillus 0 0.5 1 2 
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 ביבליוגרפיה
 

 שמן עץ התה: התכונות האנטי בקטריאליות של שמן עץ התה, חומרים הפועלים ושימוש בשמן עץ
 התה

 
https://aromarti.ru/efirnye-masla-iz-aromaticheskih-rastenij-s-antibakterialnymi-protivogri
bkovymi-protivovirusnymi-i-citotoksicheskimi-svojstvami-–-obzor.html 
/https://lektrava.ru/encyclopedia/chaynoe-derevo 
 
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7
%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D
7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%2
5D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%2
5D7%25A8%3famp 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tea_tree_oi 

 
 חיידקים: גראם-חיוביים וגראם-שליליים, E.coli ו-Baccilus, שלבי צמיחת החיידקים

 
https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%
D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%A9%D7%9C%D7%91%D
7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D
7%AA%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%
D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%
D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA 
 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0
%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9 
 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%
D7%9D_%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91% 
D7%99%D7%99%D7%9D 
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https://lektrava.ru/encyclopedia/chaynoe-derevo/
https://lektrava.ru/encyclopedia/chaynoe-derevo/
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%25D7%25A8%3famp
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%25D7%25A8%3famp
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%25D7%25A8%3famp
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%25D7%25A8%3famp
https://www.google.com/amp/s/davidson.weizmann.ac.il/online/asexpert/life_sci/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%25A5-%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2594-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2593%25D7%25A8%3famp
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%

