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פרופ' מיכאל אבירם, מנהל 
המעבדה לחקר ליפידים 
בפקולטה לרפואה ע"ש 

רפפורט של הטכניון ומנהל 
מכון המחקר הרפואי של המרכז 

הרפואי רמב"ם בחיפה, יצא למלחמת 
חורמה. היעד שסימן לעצמו: ניצחון 

על חימצון הכולסטרול המתרחש 
בעורקים וגורם לחסימתם וכתוצאה 

מכך להתקף לב או לשבץ מוחין. 
אמצעי הלחימה: צוות מחקר, רימונים 
למכביר, מסחטות פרי וסבלנות רבה. 

הייתה לו, לפרופ' אבירם, סיבה טובה 
מאד לצאת למלחמתו ברדיקלים 

החופשיים, שכן טרשת העורקים היא 
גורם התחלואה והתמותה העיקרי 

בעולם. הוא החל לחקור את מנגנוני 
השפעת חמצון הכולסטרול על התפתחות 

טרשת העורקים וחיפש אחר מזונות 
מעכבי חימצון )אנטי אוקסידנטיים( 

המשפיעים ביותר על עיכוב תהליך 
החימצון של הכולסטרול ושומני הדם, 

הדומה להפיכת הברזל לחלודה. 
במסגרת מחקריו של פרופ' מיכאל 

אבירם נבדקו כמאה סוגי פירות וירקות. 
לקו הגמר הגיעו בסופו של דבר שורש 

הליקוריץ, יין אדום, שמן זית, תמר, 

שקד, ובמקום הראשון - הרימון, שבו 
נתגלו האנטי אוקסידנטים הפעילים 

ביותר. 

מטוב ועד רע
לפני שנקשור כתרי תהילה לפרי 

הרימון ונפרט על אודות סגולותיו 
הבריאותיות, כדאי שנלמד דבר או שניים 

על הכולסטרול, שכמעט כמו כל דבר 
בעולמנו, יש ממנו טוב ורע. 

כמות הכולסטרול בדם, הן רמות גבוהות 
של LDL )הכולסטרול 'הרע'( והן רמות 
נמוכות של HDL )הכולסטרול 'הטוב'( 
מהווה גורם סיכון מרכזי להתפתחות 

טרשת העורקים, שתוצאותיה - מחלות 
לב וכלי דם, כהתקף לב ושבץ מוחין. 

ואולם, גם לאיכות הכולסטרול יש 
תפקיד חשוב כגורם סיכון למחלות 

אלו. כאשר נפגעת איכותן והכולסטרול 
מתחמצן הוא שוקע בדפנות העורקים 

וגורם להאצת טרשת העורקים, גם 
כשרמתו בדם תקינה. ממצאים אלו 

הביאו למחקרים רבים על השפעתם של 
נוגדי-חימצון )אנטי - אוקסידנטים( על 

התפתחות טרשת העורקים. 
בשנים האחרונות הצליח צוות המחקר 

בראשות פרופ' אבירם לבודד את 

כתר הרימון

מדי יום. תוך שבועיים ירדה רמת חימצון 
הכולסטרול שלהם בצורה משמעותית 
- ב-45%! בשלב הבא נתבקשו עשרה 

חולים עם חסימה חלקית של עורקי 
הקרוטיס )העורקים המובילים דם אל 

המח( לשתות כוס אחת של מיץ רימונים 
ליום, למשך ארבע שנים ברציפות. 

בעזרת שימוש באולטרה-סאונד התברר 
כי שתיית מיץ הרימונים למשך שנה, 

גרמה לירידה של 30% בגודל החסימה 
שבעורקי הקרוטיס, בעוד שללא טיפול 

 במיץ רימונים, יש עליה בחסימה
בכ-10% לשנה". 

המסקנה המתבקשת הייתה שכוס מיץ 
רימונים טבעי ליום היא באמת ובלי 

קלישאות כוס של בריאות. 
במחקרים שערך פרופ' אבירם בעשור 

המרכיבים הפעילים הן כנוגדי חימצון 
והן כמעכבי טרשת עורקים, ולזהותם 

כטנינים, הייחודיים לפרי הרימון. פרופ' 
אבירם היה כאמור הראשון להראות 
כי שילוב של נוגדי חימצון ייחודיים 

מקבוצת הפוליפנולים, המצויים בפרי 
הרימון, ביין אדום, בשורש הליקוריץ 

ובשמן הזית, מגן מפני התהליך הטרשתי 
וזאת כתוצאה מהפעילות האנטי-

אוקסידנטית המשולבת של המזונות 
הללו המכסים את הטווח הנרחב של 
סוגי הרדיקלים החופשיים הנוצרים 

בגוף האדם בהשפעת עשן, עישון, 
כימיקלים, קרינה, וירוסים וחיידקים. 

"שימוש בנוגדי החמצון הללו, שאגב 
קשורים לתזונה הים-תיכונית, מאט את 
התפתחות טרשת העורקים ותוצאותיה 

- התקף לב ושבץ מוחין - הן כתוצאה 
מעיכוב בחימצון הכולסטרול והן 

כתוצאה מזירוז בפרוק הכולסטרול 
המחומצן", מסביר פרופ' אבירם. "במיץ 
הרימונים מצויים נוגדי חמצון ייחודיים 
ופעילים במיוחד כשהעיקרי שבהם הינו 

פוליפנול ממשפחת הטנינים המכונה 
פוניקאלאגין. השלב הבא לאחר הגילוי 

היה בדיקת המשמעות בשטח. נתנו לבני 
אדם בריאים לשתות כוס מיץ רימונים 

סבתא רקחה תרופה
ד"ר לזרוביץ מעניקה טיפים לשימוש רפואי ביתי ברימון:

בחילות והקאות:  אכילת פרי בשל או שתיית מיץ רימונים עם נענע.
רימונים במשך  קליפות  גרם   50 מים, בתוספת  ליטר  מרתיחים  תולעים במעיים: 

רבע שעה, מקררים ושותים לפני הארוחה.
כיב בקיבה ובתריסריון: מייבשים בצל וקליפות רימונים, טוחנים או כותשים עד דק, 

מערבבים עם מעט דבש ואוכלים כף לאחר כל ארוחה. 
כל  לאחר  כוס  ושותים  מקררים  מים,  בליטר  קליפות  חופן  מרתיחים  שלשולים: 

ארוחה.
ניתן  שאותה  אבקה  ומכינים  כותשים  רימונים,  קליפות  מייבשים  וכוויות:  פצעים 

לפזר על פצעים, כוויות ופצעונים, גם אצל ילדים.
פצעים בפה או דלקות חניכיים: מרתיחים שלוש כפות קליפות רימונים בכוס מים, 

מגרגרים שלוש פעמים ביום. 
דלקת עיניים: מרתיחים 3 כפות קליפות רימונים בכוס מים. מצננים ומשתמשים 

בנוזל לקומפרסים, מספר פעמים ביום.

פרוייקט חגים

שנה טובה
שנת בריאות

כשמסתכלים על הגרגירים הקטנים והעסיסיים של הרימון, קשה 
להאמין שהם מכילים כל כך הרבה ערכים חיוביים, אך שנים של 

מחקרים מעלות כי למיץ הרימון וגם לקליפתו תכונות בריאותיות 
ראשונות במעלה במלחמה בהתקפי לב ובשבץ מוח, בנגיפי 

השפעת, בזיהומים ובבעיות רבות נוספות ü גם בתחום בריאות 
העור וטיפוחו יש לרימון מקום של כבוד ü הנצו הרימונים

בת שבע גרליץ



הרמב"ם כותב על קליפת הרימון כי היא יעילה 
באיחוי פצעים: "והרפואה החותמת... כי היא 

המנגבת שטח הבשר, עד אשר נתדבק ויקשהו 
וינגבהו וישימהו שעומד במקום עור. וזה כגון 

עפצים לחים, קליפות רמון..."

הידעת?
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בשפעת מסוג A או בשפעת מסוג B או 
שלא נדבק כלל בנגיף השפעת. הבדיקה 

נעשית בדומה למשטח גרון ונותנת 
אינדיקציה תוך 7-10 דקות. "לאחר 

שהייתה בידינו תשובה, נתנו לכל חולי 
השפעות לשתות מיץ. אני והחולה איננו 

יודעים האם המיץ הוא אכן מיץ רימונים 
שאותו הפיקה לי חברה מסחרית ידועה 
בארץ או מיץ פלסבו שנראה בדיוק כמו 
מיץ רימונים. החולים שתו שתי כוסות 

מיץ ביום, כל אחת cc 200 למשך חמישה 
ימים. 

"מהניסוי הראשון שערכנו עולה כי אלה 
ששתו את הרימונים החלימו בתוך 48 

שעות, לעומת האחרים שנזקקו לחמישה 
ימי החלמה", מספר ד"ר קרן. "עם זאת, 

המחקר טרם הגיע לסיומו ועדיין אין 
בידינו תוצאות סופיות, שכן עדיין אינני 
יודע מי מהחולים שתה את מיץ הרימון 

ומי את מיץ הפלסבו".
למיץ הרימונים חשיבות רבה גם 

בתחומים נוספים של הרפואה. מחקרים 
שנערכו בארצות הברית, העלו כי שתיית 

מיץ רימונים מדי יום יכולה לעכב את 
התפתחות סרטן הערמונית, כמו כן, יש 

לו השפעה מיטיבה על צמצום הסיכון 
לתחלואה בסרטן הנשים ובסוגים שונים 

של סרטן העור, זאת בזכות מרכיב 
הפוליפנולים שבו. לפיגמנטים האדומים, 

האנתוציאנינים, סגולות נוגדות חמצון 
ונוגדות דלקת. לכן הם תורמים, יחד 

עם רכיבים מגנים נוספים ברימון, כמו 
הטנינים, גם להאטת תהליכי ההזדקנות. 

מיכל לזרוביץ, ד"ר לנטורופתיה ומומחית 

כך מפרקים רימון בקלות: 
מגלגלים את הרימון השלם עם 
מעט לחץ על משטח העבודה. 
חוצים אותו לרוחבו בעזרת 

סכין, מעל לקערה נותנים מכות 
קלות בעזרת כף עץ על גבי אחד 

החצאים והגרגרים נושרים 
בקלות לקערה.

האחרון, הוא היה הראשון שהוכיח, 
כי המרכיבים האנטי אוקסידנטיים 

שברימון שאחראיים לתכונותיו המגנות 
מפני מחלות לב וכלי דם, מצויים בכל 

חלקי הפרי, אך בעיקר בקליפה החיצונית 
)האדומה( של הפרי ואף בפרחי הרימון. 

כלומר: שלסחיטת הרימון כולו, ולא 
הגרגרים בלבד, חשיבות רבה במימוש 

הערכים הבריאותיים המרביים של 
הרימון.

השפעת מושפעת מהרימון
פרופ' אבירם הוא לא היחיד בארץ 

שבראשותו נערך מחקר על השפעתו 
המיטיבה של מיץ הרימון על בריאות 
האדם. ד"ר גרשון קרן, מנהל היחידה 

למחלות זיהומיות בהלל יפה, נמצא 
בעיצומו של מחקר לטיפול בשפעת 

הנערך בבית החולים הלל יפה שבחדרה. 
המחקר החל בחורף האחרון ויימשך ככל 

הנראה )בהנחה שאנשים יחלו בשפעת 
ח"ו( בחורף הקרוב. "בעקבות מחקר 

שיצא לפני שנתיים בארה"ב - יוסטון, 
טקסס - שבו הוכיחו שלמיץ הרימון 

יש השפעה חיובית לגבי הנושא של כל 
נגיפי השפעת ותאי בני אדם, ובעקבות 

מחקריו של פרופ' אבירם מהטכניון 
בחיפה - החלטנו לנסות את מיץ הרימון 

על חולים בשפעת", אומר ד"ר קרן. 
הניסוי בפועל נערך על אנשים שהגיעו 

לבית החולים עם תסמינים של שפעת. 
תחילה נעשתה אבחנה של השפעת 

בעזרת ערכה שאושרה לשימוש בארה"ב 
ונותנת מענה לשאלה האם הנבדק חולה 

קונים רימונים
בארץ נמכרים שני זנים של רימונים. האחד בעל 

ציפה כהה וטעם גרגריו חמצמץ, השני בעל ציפה 
בהירה וטעם גרגריו מתקתק. כיום מפותחים זנים 

נוספים, ביניהם בעלי פירות שקליפתם כהה )"רימון 
שחור"(, ובעלי זרעים חסרי גרעין נוקשה, הקלים 
יותר לאכילה. בנוסף, ישנם זנים ננסיים הגדלים 

כשיחים מרובי-פרחים שגובהם עד כחצי מטר, וזנים 
בעלי פרחים מרובי עלי כותרת המיועדים בעיקר 
לנוי. ניתן לשמור את הרימון במקרר במשך זמן 

רב. בקניית הרימון שימו לב שאין בו חלקים רכים 
המעידים על ריקבון פנימי. 

את הרימונים אפשר לקנות בעונה
 ולשמור בקירור עד לחצי שנה. 

יקב רימונים יוצא לקראת החגים עם מארזי יין 
רימונים חדשים ובקבוקי חרס מעוצבים. היקב 
מתמחה בייצור יינות וליקרים ומוצרים נוספים 
יין, היקב  מפרי הרימון במיתוג מחודש. מלבד 
מייצר ליקר רימונים, ריבת רימונים, מיץ רימונים 
העשויים  נוספים  ומוצרים  רימונים,  רכז  טבעי, 
מציע  רימונים  יקב  החג,  לכבוד  הרימון.  מפרי 
רימון  בצורת  מחרס  עשוי  מדהים  יין  בקבוק 
ב-3  מגיע  הבקבוק  מומחה.  אומן  ע"י  המיוצר 
גדלים. בנוסף מוצעים מבחר מארזים יוקרתיים 

לשנה החדשה. כשרות: בד"ץ יורה דעה

'קארט  הפרא-רפואי  הקוסמטיקה  מותג 
 MEDI CARE סדרת  את  מרחיב  קוסמטיקס' 
רימונים.  סבון  השנה  ראש  לקראת  ומשיק 
המנקה  הרימון  חומצת  על  מבוסס  הסבון 
וממיסה עודפי  ביסודיות את הנקבוביות העור 
מזו  גבוהה  הרימון  דרגת החומציות של  שומן. 
של עור הגוף, ולכן הוא מנטרל את התפתחות 

החיידקים בעור ויעיל למטרות ניקוי.

מוצרי   ,WELLEDA יבואני  סמואלוב,  ד"ר 
מוצרים  סדרת  מציעים  אורגנית,  קוסמטיקה 
האנתרופוסופיות  תכונותיהם  על  המבוססת 
והשקד.  רימונים  הבר,  ורד  האיריס,  צמחי  של 
ורגיש,  עדין  צעיר,  לעור  מתאימות  הסדרות 
ואילך   30 מגיל  הראשונים  הקמטים  להחלקת 
בוגר  לעור  המיועדת  אנטיאייג'ינג  סדרת  וכן 
מבצע  ועכשיו  ההזדקנות.  סימני  ולהפחתת 
לחג: 50% הנחה ברכישת המוצר השני בסדרת 
בין  המבצע  וולדה.  של  החדשה  הקוסמטיקה 

התאריכים 11.9–6.10.

לקראת ראש השנה פלמוליב משיקה במהדורה 
מוגבלת לחג נוזל לניקוי כלים בניחוח רימונים. 
נוזל כלים רימון חזק בניקוי ועדין לידיים. הנוזל 
תרכובת  המכילה   ,Auto Active-ה נוסחת  בעל 
ייחודית נבחרת של מרכיבים פעילים, היעילים 
ויחד עם זאת הוא מגן  בהסרת שומנים קשים 
ולאחריה,  השטיפה  במהלך  הידיים  עור  על 
נוזל  נמוכה.   pH רמת  על  שמירה  באמצעות 
נוזלי הכלים  הניקוי החדש מתווסף למשפחת 
המיועדים  השקופים  בבקבוקים  פלמוליב  של 

למחזור.

הרימון מכיל המון 
סיגל פרישמן, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה בבית החולים בילינסון, 
מפרטת מה מכיל הרימון: "ברימון בינוני יש כ-90 קלוריות בלבד. 100 ג' 
של גרגירי רימון מכילים 68 קלוריות בלבד, 0.3 ג' שומן, 1 ג' חלבון, 17 ג' 

פחמימות, כמו גם נתרן, סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים שונים. 
יתר לחץ דם,  - הורדת  בין תפקידיו של האשלגן  הרימון עשיר באשלגן, 
יצירת גליקוגן בשריר ובכבד )הגליקוגן הוא מאגר הפחמימות בגוף(, בניית 

חלבונים בגוף, איזון חומצה-בסיס בדם.
הרימון מכיל כמות יפה של ויטמין B6. ויטמין זה חשוב לפעילות תקינה של 
אנזימים רבים מאד השותפים במסלולים מטבוליים רבים ומגוונים. למשל: 
הורדת רמות הומוציסטאין )הומוציסטאין גבוה הוא גורם סיכון למחלות 
לב(, יצירה ופרוק של חלבונים בדם, מניעת אנמיה, מניעת בחילות ועוד. 

פיגמנטים  של  קבוצה  הינם  קרוטנואידים  קרוטנואידים.  מכיל  הרימון 
קארוטנים,  כגון:  חומרים  מכילה  המשפחה  בצמחים.  בעיקר  המצויים 
חימצון  נוגדות  תכונות  כבעלי  מוכרים  קרוטנואידים  וכו'.  לוטאין  ליקופן, 

)על נושא זה הרחבנו בגוף הכתבה(.
לצד ההמלצה לצריכת רימון מסייגת סיגל ומציינת כי שתיית מיץ רימונים 
שנוטה  למי  מומלץ  בנוסף,  בכליות.  מאבנים  לסובלים  מומלצת  אינה 

לעצירות לא להגזים בכמויות צריכתו. 
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לצורך הכנת 15cc תמצית שמן רימונים 
טהור נדרשים כשניים וחצי טון גרעיני רימון

פרי טיפוח
ד"ר מיכל לזרוביץ נותנת מתכון להכנת 

פילינג רימונים ביתי:
1/2 כוס מיץ רימונים

3 כפיות דבש
2 כפות שקדים טחונים

אופן ההכנה: 
הפנים,  עור  על  מניחים  הכל,  מערבבים 
העיניים  אזור  על  ממריחה  הימנעות  תוך 
כעשר  לאחר  שוטפים  בעדינות.  ומעסים 
יומיים  של  זמן  לפרק  לשמור  ניתן  דקות. 

במיכל אטום היטב, המאוחסן במקרר.

לרפואה טבעית, מוסיפה על רשימת 
התכונות המבריאות של הרימון ואומרת: 

"ברפואה העממית נוהגים להשתמש בפרי 
הרימון לסילוק טפילים מהמעיים, ריפוי 

פצעים, עצירת דימום והקלה על טחורים, 
שלשולים ועוד. על פי הרפואה העממית 

הרימון הוא מקור לברזל ומומלץ ללוקים 
באנמיה וגם הרפואה הסינית רואה בו, 

בגלל צבעו, פרי מחזק דם. עוד רואים 
ברימון גורם מקל על דלקת מפרקים 

ואוסטיאופורוזיס, מועיל בחיזוק מערכת 
החיסון, מונע דלקות וזיהומים ויעיל 

בתחום טיפוח העור".

אור לעור
ד"ר לזרוביץ מעבירה אותנו לתחום נוסף 

שבו מגלה הרימון יעילות מקסימלית. כפי 
שהזכרנו, הרימון הוא נוגד חמצון יעיל 

הנלחם ברדיקלים החופשיים וככזה הוא 
מועיל מאד לטיפוח העור. "הרדיקלים 
החופשיים תוקפים, בין היתר, גם את 

העור באופן שבא לידי ביטוי בעור חסר 
חיות, יבש וחסר אלסטיות. סימנים אלו 

יגרמו להזדקנות מוקדמת של העור", 
אומרת מיכל ומציינת כי במחקר שהתבצע 

 באוניברסיטת מישיגן והתפרסם 
ב-J Ethnopharmacol נמצא, כי להפקת 

מיצוי מימי מקליפת הרימון יש פוטנציאל 
לשיקום העור, זאת בשל יכולתו לחדש 

את הדרמיס )השכבה הפנימית של העור(. 
שיקום העור נגרם בעקבות הגירוי של 

יין יקב רימונים ישמח
שנשתבחו  מפירות  ושיכר  יין  ביצור  בעיקר  מתמחה  דניאל  מכפר  רימונים  יקב 
בהם ארץ ישראל כמו: אתרוגים, תאנים, דובדבנים, רימונים וכדומה. אילן יוחאי, 
מנהל יקב רימונים מספר כי היינות כולם מיוצרים על בסיס טבעי לחלוטין ללא 
תוספת כימיקלים, צבעים וחומרי טעם כדי לשמור על טעם הפרי המקורי. "לפני 
כשבע שנים התחלנו בפיתוח יצור יין הרימונים", מספר יוחאי, "המשימה הקשה 
שבו  הסוכרים  שרמת  הרימון  מזני  מסוים  זן  למצוא  הייתה  שכזה  יין  שבפיתוח 
תהיה מקבילה לרמת הסוכרים שבענבים כך הגענו לזן 'וואנדרפול', שהוא עשיר 

בסוכרים כמו הענבים".
ומרירות  יובש  – תחושת  כדי למנוע עפיצות  נסחטים בקליפתם  אינם  הרימונים 
אלה  גרגרים  מקליפתם.  נפרדים  רימון  גרגירי  ממפעל  רוכש  היקב  אלא  בפה, 
ומופרדים מהמיץ הרימון. את הגרעינים  נסחטים כענבים בעזרת מכשיר לחץ,  
התססה  מבצעים  הסחוט  הרימון  למיץ  רימונים.  שמן  מהם  ומפיקים  מיבשים 
לאלכוהול.  והופך  הסוכר  מתפרק  זה  בתהליך  מיוחדים.  שמרים  בעזרת  טבעית 
משך זמן התסיסה יקבע את סוג היין יבש או מתוק. היין המותסס עובר לחביות עץ 
שם הוא מתיישן, סופג את ריחות החבית וריח המרתף בו הוא מונח ומשתבח. יין 
רימונים מיוצר כל השנה משום שבשונה מענבים גרעיני הרימון ניתנים להקפאה.

כשרות: בד"צ יורה דעה )הרב מחפוד(.

חצילים קלויים עם גרעיני רימון
הרימון מוסיף טעם, בריאות וגם צבע למנת החצילים 

הקלויים.

החומרים לחצילים:
2 חצילים גדולים שלמים, שטופים

כף מלח גס, לזרייה
בצל שאלוט חתוך וקצוץ

שן שום כתושה
זר כוסברה/פטרוזיליה טרייה קצוץ דק

כף נענע טרייה קצוצה דק
כוס גרעיני רימון 

החומרים לרוטב:
מלח ופלפל 

1/2 כוס שמן זית
2 כפות מיץ לימון

להגשה: מספר כפות טחינה.
אפשרות הגשה ההופכת את המנה לחלבית:

כוס יוגורט עיזים 
שן שום כתושה

2 כפות שמיר טרי קצוץ

אופן ההכנה:
קולים את החצילים על הגריל כ-30-20 )אפשר גם בתנור(. 
במהלך הקלייה יש לסובב את החצילים מדי פעם עד שהם 

קלויים היטב מכל הכיוונים. מורידים מהגריל ומצננים.
גס  מלח  זורים  במסננת,  מניחים  החצילים,  את  קולפים 

וממתינים כ-30 דקות עד שכל הנוזלים ניגרים.
מניחים את החצילים בצלחת הגשה ומועכים קלות בעזרת מזלג.

מוסיפים 2/3 מגרעיני הרימון.
מערבבים בקערה נפרדת את כל חמרי הרוטב. מוסיפים בצל, שום, 

פטרוזיליה ונענע קצוצים. מערבבים היטב ושופכים על החצילים.
להגשה: מספר כפות של טחינה. להגשה חלבית: מערבבים 
החצילים  מעל  שופכים  ושמיר,  שום  שן  עם  עיזים  יוגורט 

ומקשטים ביתרת גרעיני הרימון.
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המתכון באדיבות ענף הפירות במועצת הצמחים
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המעבדה לחקר ליפידים, המשנה לדיקן 
הפקולטה לרפואה ומנהל מכון המחקר 

הרפואי במרכז הרפואי רמב"ם. בוגר הטכניון 
- תואר ראשון בפקולטה לכימיה ודוקטורט 
בביוכימיה קלינית בהנחייתו של חתן פרס 
נובל אברהם הרשקו. השתלם בשבתונים 
כחוקר אורח במרכזים לחקר שומני הדם 
וטרשת העורקים באוניברסיטות בארה"ב 
)MIT, COLUMBIA, UW, UM, UI(. מרצה כלל-

טכניוני מצטיין מתמיד ופרסם עד היום כ-400 
מאמרים מקוריים, כ-50 סקירות מדעיות 

וכ-40 פרקים בספרים מקצועיים.
Áד"ר מיכל לזרוביץ ד"ר לנטורופתיה 

העוסקת בתחומי שיפור איכות החיים, בעיקר 
מהאספקט הטבעי ובעלת קליניקה פרטית. 

מתמחה בבעיות עור וקוסמטיקה טבעית, 
מטפלת בכירה בצמחי מרפא, אירידולוגיה, 
תזונה והורדה במשקל ללא דיאטה. אחות 

מוסמכת, בעלת תואר ראשון בסיעוד 
באוניברסיטה העברית ותואר שני, מערכות 

בריאות באוניברסיטת תל-אביב. עבדה 
כאחות מוסמכת במחלקות כירורגיה וטיפול 

נמרץ במרכז הרפואי איכילוב וניהלה מחלקות 
בקרה וסיעוד במטה שירותי בריאות כללית. 

מרצה בכירה לנטורופתיה וניהלה שתי מגמות 
 נטורופתיה במכללות לרפואה משלימה.

Áסיגל פרישמן דיאטנית קלינית, מנהלת 
היחידה לתזונה ודיאטה במרכז רפואי רבין, 

קמפוס בילינסון מקבוצת שרותי בריאות 
כללית. בוגרת ביה"ס לתזונה בפקולטה 

לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים. 
עובדת בשניידר מזה 18 שנה, מכשירה 

דיאטניות בתזונת ילדים, משתתפת 
במחקרים, מרצה בפורומים רבים ומגוונים 

בנושאים הקשורים לתזונת ילדים, השתתפה 
והציגה בכנסים וירחונים בינלאומיים. 

Áד"ר גרשון קרן מנהל היחידה לטיפול 
במחלות זיהומיות בבית החולים הלל יפה 

בחדרה. בוגר אוניברסיטת תל אביב לרפואה. 
התמחות ברפואת ילדים בתל השומר. 

התמחות במחלות זיהומיות באדמונטון קנדה. 

 מיצוי הרימון את יצירת הפרוקולגן. 
"פעילות נוספת של מיצוי הרימון היא 

דיכוי האנזימים מפרקי המשתית )אלו 
אותם האנזימים המפרקים חלבון או 
באופן ספציפי יותר קולגן, ונקראים 
matrix metalloproteinase(", מוסיפה 
מיכל לזרוביץ. "עצם דיכוי אנזימים 

מפרקי חלבון או קולגן מאפשר חידוש 
 הדרמיס ושיקום העור.

"המחקר גם הצביע על כך כי שמן זרעי 
הרימון )בניגוד למיצוי המימי( מעודד 

חידוש האפידרמיס, שהוא השכבה 
העליונה של העור בגלל ריבוי תאי 
הקרטינוציטים )תאי העור(. מעבר 

לכך הרימון הוא חומר גלם בתעשיית 
הקוסמטיקה, מאחר שהוא גורם ללחלוח 
העור ובעל יכולת להבהיר את העור )כמו 

הלימון(. דרגת החומציות של הרימון 
גבוהה מזו של עור הגוף, ולכן הוא מנטרל 
את התפתחות החיידקים ויעיל למטרות 

ניקוי העור".
אבל שמן גרעיני הרימון אינו בא לשימוש 
רק בתחום בריאות העור, כפי שמסבירה 

מיכל: "שמן גרעיני רימון ידוע ברפואה 
העממית של המזרח הרחוק, הודו ואגן 

הים התיכון מזה שנים רבות כשמן 
ייחודי וככלי חשוב לטיפול במגוון רחב 

של בעיות בריאותיות. שמן גרעיני רימון 
יעיל ביותר לטיפול בבעיות כמו: הורדת 
לחץ דם, הורדת סוכר, הורדת שומני דם 
)כולסטרול וטריגליצרידים(, חיזוק כללי 

של שריר הלב וכלי דם". 
יכולותיו הטיפוליות של שמן זרעי רימון 

מתאפשרות בעיקר בשל חומצות השומן 
החיוניות שהוא מכיל, בשילוב במרכיבים 

פעילים נוספים. פרופ' אבירם מציג 
בפנינו חלק מהמרכיבים:

חומצות שומן חיוניות - שהחשובה 
 Conjugated Linolenic( - Cla בהן היא

acid( - המהווה את אחד מנוגדי 
חמצון החשובים ביותר שנתגלו בשנים 
האחרונות. במחקרים אחרונים שנעשו 
על חומצת שומן זו משווים לה יכולות 

במניעת התפתחות תאים פרו סרטנים 
ויכולות התמודדות עם רדיקאלים 

חופשיים. היא גם משמשת להורדת 
רמות הסוכר בדם, ולכן מתפקדת 

כחלק בלתי נפרד מהטיפול בסוכרת.
Polyphnole - רכיב ביו-אקטיבי 

המופק מצמחים ירוקים בעל תכונות 
נוגדות חמצון, ומשמיד חיידקים 

ווירוסים.
 gamma tocopherol מסוג E ויטמין

המהווה נוגד חמצון חזק מאוד.
הורמונים צמחיים.

ü

ü

ü

ü

Áפרופ' מיכאל אבירם פרופסור מן המניין 
בביוכימיה בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
בטכניון שבחיפה ומחזיק הקתדרה לרפואה 

מונעת ע"ש טננבאום. בנוסף הוא מנהל 

הרשימה הבריאה
הרימון משפיע לטובה בתחומים הבאים כפי 

שמונה אותם ד"ר מיכל לזרוביץ:

הורדת רמות גבוהות של כולסטרול.
שמירה על הלב ועל כלי הדם.

הרגעת שיעול.
ניקוי הדם.

חיזוק המערכת החיסונית.
הקלה על בצקות.

בריאות העור )שיקום העור, החלקת 
קמטים והבהרת העור(.

הקלה על זיהומים במערכת העיכול.
סילוק תולעי מעיים מהגוף.

מקור לברזל המומלץ ללוקים באנמיה.
הקלה על גודש בכבד.

סיוע בריפוי דלקת מפרקים.
מניעת אוסטיאופורוזיס.

עיכוב התפתחות סוגים שונים של סרטן.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔


