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 זוטקל תוליכמה תופורתב – ם"וכע תניבגו בלח ,בלחב רשב

 ררבל שי ןכלו ,רכינ ןפואב תופורתה תיישעתב שמשמ ,"בלח רכוס" הנוכמה ,)lactose( זוטקל

 רשב ןינעל בלחכ וניד תניחבמו ,האמט המהב בלח וא ירכנ בלחכ – תורשכ תניחבמ וניד תא

 .בלחב

  .זוטקלה תקפה תא ראתל םידקנ

 לש ףסונ םומיח רחאל .בלחה ימל הניבגה ןיב הדרפה תעצבתמ ,תוניבג לש רוציי ךילהתב

 םימה ינפ לע םיפצ וכלהמבש לושיב ךילהת םירבוע ולא םימ .לזונה תרתי הנממ שרפומ ,הניבגה

 תא ריתומ ורתונש םימה יודיא .םימה ןמ םידרפומ םהו )הטוקיר( רתוי םישבוגמה םיקלחה

 .זוטקלה

 זוטקלה זוחא וז הרטמל .הפורתה חפנ תלדגה תרטמל ונה זוטקלב שומישה תופורתה תיישעתב

 .הפורתה בור תא הווהמ םימעפלו הובג ונה הפורתב

 בלחב ףילחה וא בריע ירכנהש ךכל שושחל ל"זח תריזג לע ססובמש ,ם"וכע בלח רוסיא תניחבמ

 הבושת יחתפ ןייע( רפוס םתחהו שדח ירפה וקלחנ עודיכ ,)ב ,הל הרז הדובע( האמט המהב

 ירכנה בריע אלש חינהל ריבס ובש הרקמב םג ם"וכע בלחל שושחל שי םאה )ג ק"ס ו"טק ןמיס

 לקהל הטנש )זמ ןמיס א קלח( השמ תורגאה ירבד םיעודי .הרוהטה בלח םע האמט המהב בלח

 בלח לע הרהצה תילילפ הריבעל בישחמש קוח לע ססובמה קודה יתלשממ חוקיפ שיש םוקמב

 רצומ לש הרקמב לקהל םוקמ שי ותעדל ,ןכל .תרחא המהבמ בלח וב ברועמש דועב הרפ

 םוקמב ל"זח ורזג אל היפלש ארבסל רבעמ .דבלב הרפ בלח לע ססובמ אוהש ריהצמ ןרציהש

 היארכ תבשחנ הרורב העידיש ןייטשנייפ מ"רגה שדיח ,אמט בלח ובריע אלש רבתסמש

 .ןאכ הזב ךיראנ אל .תישחומ

 .הניבג יממ קפומ אוה ללכ ךרדב רומאכש םושמ ,רתוי לק זוטקלב ןודינה םירקמה בורב

 בלחל דבעידב וב שושחל ןיא תוניבג רוצייל דעוימש בלחש ,בתכ )ב ,וטק ןמיס ד"וי( א"מרה

 בלחב רבודמ םתסה ןמ ןכלו ,הניבג תנכה רשפאמ וניא האמט המהב בלחש םושמ ,ם"וכע

 תורשפא ןיאשכ וא ,דבעידב רתומ היהי ךכ קפומה זוטקלה םג הז יפל הרואכל .הרוהט המהב

 .1תרחא

 
 רתוי לקמ )'כ ק"ס( ח"רפה לבא ,הבורמ דספה םוקמב אלא ריתהל ןיאש בתכ ב"כ ק"סב ך"שה 1

 .הז רתיה ןיא הניבגה תא רציימה אוה בלוחה אלש ןפואבש ןכתי םוקמ לכמו .הז םעטמ
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 רבוסש )א"קס םש הבושת יכרד ןייע( ז"איר תעדל ,הניבג יממ קפומה זוטקלב שי אלוק דוע

 .ם"וכע בלח רוסיא ןינעל בלח םיבשחנ םניא תוניבגהמ םיצמתמה בלח ימש

 םירמוחה רתיב ותוא םיבברעמש רחאלש ,תופורתה תיישעתב שמשמה זוטקלב שי אלוק דוע

 בלח לש םימכח תריזג וב ךייש אלו ,בלכ לכאמל וליפאו םדא לכאמל לוספ אוה הפורתה לש

 .ם"וכע

 ףיסומו ,רוסיא ךכב ןיא הלא םימעט יתשמש בתכ )גע 'יס א"ח תובושת ץבוק( בישילא ש"ירגה

 תוא ז"פ ןמיס העד הרויב ך"שה בתכש יפ לע ףאו ,בלחב רשב ןינעל םג םיחוכנ ולא םימעטש

 םושמ רוסאו רשבה םע דחי ולכאל אקוד ונייה ,והורסא רשב לישבתל ולפנש הניבג ימש ז"י

 ."רתומש ןכתי" רשב רחאל ועלבל לבא ,ןיע תיארמ

 זוטקלה לש הקפהה ךילהתבש םעטמ תאז לכב רימחהל שיש ןכתיש םינורחאה ונד דוע

 ןמ םיעלוב םימה הרואכל הז ןפואבו ,הנממ בלחה ימ תדרפה ךרוצל הניבגה תא םיממחמ

 תניבג רוסיאב םיכייש םניא ם"וכע בלחב אלוקל ורמאנש םימעטהש םושמ ,םירסאנו ,הניבגה

 שיו ,םעט הנממ םילבקמ אלו הנממ םידרפנ םימהש הניבגה לושיב עבטש םירמוא שי 2.ם"וכע

 ,רסאנ אל ןיידע זאו ,לארשי דיל אבש ינפל השענ לושיבהש דצמ אוה לקהל םעטהש םירמוא

 ."ארתיהד םעט" ןידכ וניד ןכלו

  .אל וא וב תדלוס דיהש םוחל הממוח הניבגה םא יולת רבדה הרקמ לכבו

 טבשב דוע ןייעו ,םש בישילא ש"ירגהו ןייטשנייפ מ"רגה םהמו ולקהש םיקסופב שי הכלהל

 3.ופ ןמיס ב קלח יולה

 הפורת תחקל הצור ןכמ רחאלו רשב ילכאמ לכאש ימב ,בלחב רשבה תלאשל עגונ ףסונ ןויד

  .זוטקל הליכמה

 הלכואל רתומו ללכ לכוא תרות הל ןיא ללכ הליכאל היואר הניאש הרמ הפורת לש הרקמב

 .)הדועסה רחאל התוא עולבל אלא ,רשב ילכאמ םע דחיב אלש הלכאל ףידעו( רשב ילכאמ רחאל

 .בוט םעט ןהל שיש תובר תופורת ןנשי ךא

 ןמיס ד"וי ךורע ןחלושב .הניבג םוש םהב ןיאש רחאל בלחה יממ קפומ זוטקלה ליעל רומאכ

 :קספנ ח ,זפ

 ימ ללכב םניא ,)הניבגה ןואפקמ הצמתמה בלח 'יפ( אבלחד יבויסנד רמואש ימ שי"

 ,יבויסנה םילשבמ תוניבגה םישועש רחא ונייה בלח ימ אלא .הרותה ןמ רוסאו ,בלח

 ."בלח ימ ארקנה והז .אמלעב םימ אלא וב ראשנ אלו ,הלעמלמ ףצ לכואהו

 
  .הליבנ תביק רועב ירכנה הדימעה אמש שושחל םימכח ורזגש םעטמ הרוסא ם"וכע תניבגש םושמ 2
 .םיקסופה ירבדמ איבהש חיק 'מע הפורתל והלע דוע ןייעו 3
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 בתוכ 'ח ףיעסבו ,ןנברדמ קר רוסא בלח ימב רשב לושיבש בתכ 'ו ףיעסב םשש ,ע"ושה תנווכ

 ןמ וז העדל רוסא אוהו ,הניבגה ןמ בלח הצמתמ תישאר הניבגה תיישעבש ,בלח ימ םהמ ראבל

 הצמתהש בלח ותוא תא םילשבמשכ קר וז העדל ונייה בלח ימו ,וילע בלח םש ןיידעו ,הרותה

 ,ללכ בלח םיבשחנ םניא רבכ ולא םימו ,הניבגל םימה ןיב תודרפיה תעצבתמו ,הניבגה ןמ

  .ןנברדמ קר םירוסאו

  :בתוכ )חיק ןמיס ז קלח( יולה טבשב

 םע הרסאל םרוג 'יהיש והמ ,תופורת ירודכ המכו המכב ןטק תומכב ברועמש בלח רכוס"

  .הזב שיערה אוהש ימ רשא רשב תליכא

 לכ םידאמש י"ע אבלחד יבויסנמ השענ הזה רכוסה ,תמאב םיקולא ארי החמוממ עמשנה יפל

 ,םינפ לכ לע הרותה ןמ ללכ בלח ללכב דוע וניא ארבסמ יתוינעב ,הז רכוס ראשנו םימה יקלח

 רזוחו שביתנש אלא ,בלחה רקיע ראשנ ותישע ךילהתה י"ע םתהד ,בלח תקבאל המוד וניאו

 בלחבש רכוס יקלח קר םיראשנש בלח רכוס כ"אשמ ,רומג בלח ארקהל םימ תבורעת י"ע בוש

 'יפאו ,ת"המ בלח אוה םא ז"פ 'יס ד"וי ע"ושב תועד 'ב אכיא המצע יבויסנב דועו )יבויסנה(

 'יסו םש ז"פ 'יס םיקסופב ראובמכ ,בלח ימ אל בלח וניא בלח ימימ קרד םירימחמש ןדידל

  .א"פ

 המכ אכיא םגו ,םירודכה ךות ןטק תבורעתב קר אוהש ,בלחב רשב תליכא ןינעל םוקמ לכמ

 ,הז רחא הזב לוכאל ןינעל פ"כע המצע הניבגמ ףידע הניבג לש לישבתד ט"פ 'יס ד"ויב תועד

 'יס א"מרה אהד ,ןיתמהל צ"אד אטישפו ,רשב תדועס ירחא פ"כע הפורתה תחקל רשפא כ"או

  .דימ ז"מהב ירחא פ"כע ןידה רקיעמ ריתה א"ס ט"פ

 הלוח םוקמב פ"כע ששח הז רכוס בלח לש טועימ תבורעתב ןיאד הארי הכלהה רקיעמ לבא

 םיטפשמ 'פ מ"העשב ע"יז י"ראה םשב איבמ ה"כ ק"ס ז"פ 'יס ד"וי ת"דב ןייעו .הנכס וב ןיאש

 םינמואהש יפל רשב םע םיקותמ םינקמ השענה רעקוצ לכאל אלש םירימחמ הארש בתכש

 םע ותוא לכאש ל"ז י"ראה ירומל יתיאר ינאו 'כו ,םיזע בלח וב םיסינכמש י"ע ותוא םינקתמ

 ."הז ןינעל דוע ה"שעי דחיב רשב

 אבלחד יבויסנש ע"ושה איבהש וז העדלש וירבדמ הארנ תינורקע .תורבס המכ ןנשי וירבדב

 תיישע ךילהת תא יולה טבשה ראית ובש ןפואה .הרותה ןמ רוסא זוטקל םג הרותה ןמ םירוסא

 לע םיחמומה םירמואש המ יפל םנמא ,אבלחד יבויסנל ע"ושה תרדגה תא םאות ןכא זוטקלה

 םכותמ ואיצוהש םימה ןמ קפומ אוהו ,םיבלש ינשב ליעל רומאכ השענ אוה זוטקלה תנכה ןפוא

 ,ןנברדמ אלא םירוסא םניאש בלח ימ ןיד הזל שיש ע"ושב ראובמ הזבו הניבגה תיראש לכ תא

 .ריתהל רשפא הנכס וב ןיאש הלוחל םינפ לכ לעש ךכ

 החנה וזו ,"ןטק תבורעתב" קר והזש םעטמ תאז ריתמ ומצע יולה טבשה םג ,הרקמ לכבו

 לוכאל רתומ ןידה רקיעמש א"מרה ירבד לע ךמסנ םגו ,המצע ינפב הפורת לכב הקידב הכירצש
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 רבדה בוט וינישו ויפ הקנמו העש ןיתממ םא יאדובו .רשבה תדועס לוכאל רבכ רמגש רחאל בלח

 .ןידה רקיעמ רתוי

   

 

 


