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 תמצית

והעובדה שאי* בישראל חוק , בשל הישנות* של תקיפות כלבי8 שגרמו נזקי8 ניכרי8 לבני אד8

הועלו הצעות להסדיר את הנושא בחקיקה תו7 , המסדיר את נושא גידול הכלבי8 ברמה הארצית

הצעת החוק הנדונה כיו8 מתייחסת לדרגת המסוכנות . הטלת מגבלות על מגדלי כלבי8 מסוכני8

פי גזע בעייתית מכיוו* שהיא אינה ;ההגדרה על, זאת;ע8. ל הכלב כפועל יוצא של הגזע שלוש

פוטנציאל הסכנה של כלב . שמהווי8 את מרבית הכלבי8 המסוכני8, מתייחסת לכלבי8 מעורבי8

ולפיכ7 מוצעת חלופה של הטלת הגבלות על , מורכב ה* מגזעו וה* ממרכיבי8 אינדיבידואלי8

 . תו7 הטלת אחריות לביצוע ההגבלות על בעליה8,  וכוח8כלבי8 לפי גודל8
החוקי8 . ב"המסמ7 מכיל סקירה של החקיקה בנושא הנדו* במדינות אירופה ובארה

ועד לחקיקה ; הנסקרי8 משתני8 מחקיקה האוסרת על יבוא וגידול כלבי8 מסוגי8 מסויימי8

7 דורשת שליטה של הבעלי8 שאינה אוסרת על גידול כלבי8 מגזעי8 ספציפיי8 א, מקילה יחסית

 .על כלבו במקומות ציבוריי8

 

 המצב החוקי בישראל .1
א7 , מגדירה את חובותיו של מגדל כלבי8 בישראל") הפקודה"להל*  (1934, פקודת הכלבת

לא יוציא בעלי8 כלב לרשות הרבי8 אלא כשהוא קשור , פי הפקודה;על. אינה מתייחסת לגזעי8

 לפי. הבעלי8 מחוייב ג8 לחסו8 את הכלב, וכרזו כנגועי כלבתובאזורי8 שה, ברצועה או בשרשרת

.  חלה חובה על כל בעל כלב לחס* את כלבו,71974ד"התשל) רישוי וחיסו6(תקנות הכלבת 

 פרס8 1996 ;ב. ידי כל רשות מקומית בנפרד;ההסדרי8 הספציפיי8 להחזקת כלבי8 נקבעי8 על

כיו8 עומדת על . ויות המקומיות אימצו אותוא7 לא כל הרש, שר הפני8 חוק עזר עירוני לדוגמה

שמבקשת להסדיר את נושא הרישו8 , שולח* הכנסת הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבי8

וכ* להסדיר רישו8 ולהטיל מגבלות מסויימות , כולל יצירת מרכז רישו8 ארצי, והפיקוח על כלבי8

טוסה יפני ודוגה , זילאיפילה בר, רוטווילר, פיט בול טרייר �על בעלי כלבי8 מסוכני8 

כ אבי יחזקאל שאוסרת על "י חה"בעבר הוגשה הצעת חוק פרטית ע. ועל כלבי תקיפה, ארגנטינאי

א7 , להעניק רישיו* לכלבי8 מסוכני8) האחראיות כיו8 על רישו8 ורישוי כלבי8(רשויות מקומיות 

 .כ יחזקאל לסג* שר"היא התבטלה בהתא8 לתקנו* הכנסת ע8 התמנותו של חה

 

 כלבי# מסוכני# .2
והנזק , הסיכוי שהוא יתקו> בני אד8: מורכב משני גורמי8, פוטנציאל הסכנה שטמו* בכלב

א7 בשל ממדי , יש כלבי8 בעלי נטייה גבוהה לתוקפנות. שהוא מסוגל לגרו8 במקרה של תקיפה

יש כלבי8 שתוקפי8 לעיתי8 . גופ8 הקטני8 מידת הנזק שה8 מסוגלי8 לגרו8 קטנה יחסית

 . א7 גודל8 ועוצמת הנשיכה שלה8 הופכת את התקיפה לקטלנית, ותנדיר
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אשר יש לבחו* אות8 לגבי כל כלב , מושפעי8 ג8 ה8 משלושה מאפייני8, שני הפרמטרי8 הללו

 :בנפרד

 .יש כלבי8 תוקפניי8 יותר ויש תוקפניי8 פחות. לכל כלב אופי שונה: אופי הכלב .א

ועוצמת הנשיכה שלו , הכלב גדול יותרככל ש, ככלל: המאפייני# הפיזיי# של הכלב .ב

 . הנזק שהוא מסוגל לגרו8 גדול יותר, חזקה יותר

 יחס �קיימת חשיבות רבה לאופ* שבו בעל הכלב מטפל בכלבו : התנהגות בעל הכלב .ג

לא כל , תוקפני ואי מילוי צורכי הכלב מגדילי8 את הסיכוי שהכלב יהיה בעל נטיה לתקו>

יש להבחי* בי* מצב זה לבי* אילו> מקצועי (עלי8 לתקו> שכ* א8 הכלב מאומ* על ידי הב

אז חלק מהאילו> כולל ג8 מצבי8 או הוראות ספציפיות על פיה* יודע , של כלב תקיפה

 ). עוצמת התקיפה והפסקת התקיפה, הכלב מתי לתקו>
כיוו* שמרבית הגזעי8 הטהורי8 . שגזע הכלב משפיע במידה רבה על תכונותיו, אי* כל ספק

 רעיית �להשיג מטרה מסויימת ) בעבר הרחוק(י8 כיו8 ה8 תוצאה של הכלאות שנועדו הקיימ

א> שלגזע הכלב יש השפעה .  הרי שלכל גזע יש קווי8 מאפייני�8כלבי מחמד , תקיפה, ציד, צא*

אי* מדובר בהשפעה בלעדית ויש הבדלי8 ומאפייני8 אינדיבידואלי8 , על מידת המסוכנות שבו

 1.לכל כלב כאמור

 
, הצעות החוק השונות המתייחסות לאיסור או הגבלה על גידול כלבי8 מסוכני8 בישראל

 טוסה; ברזילרו פילה; רוטווילר; פיט בול טרייר: מציינות במפורש את גזעי הכלבי8 הבאי8

,  מתוכ8 ה8 כלבי8 גזעיי10%8 ;רק כ,  כלבי250,0008 ;בישראל רשומי8 כ. ארגנטינאי דוגו; יפני

 כלבי8 מהגזעי8 400 ;יש כ, מתו7 הכלבי8 הגזעיי8. דות הישראלית לכלבנותהרשומי8 בהתאח

פחות מעשרה פילה ברזילרו ושני ;  רוטווילר250 ;כ;  דוגו ארגנטינאי110 ;כ: המוגדרי8 כמסוכני8

ואי* גידול מקצועי שלה8 , בהתאחדות הכלבני8 לא רשומי8 כלל כלבי8 מגזע פיט בול. טוסה יפני

 2. ויובאו מספר כלבי8 מגזע זה ביבוא אישיא8 כי יתכ*, באר=

 
השירותי8 . אי* בישראל כל סטטיסטיקה רשמית של נשיכות או תקיפות כלבי8 לפי גזע

חתולי8 ,  כלבי�8הווטרינרי8 מנהלי8 רישו8 של תקיפות בעלי חיי8 לפי סוג בעל החיי8 התוק> 

הטענה כי כלב , לית לכלבנותלדברי ההתאחדות הישרא, במקרי8 רבי8.  א7 לא לפי גזע�ב "וכיו

לרוב (ובבדיקות שהיא עורכת מתברר שג8 כאשר מדווח , מגזע מסויי8 תק> אד8 נשענת על בורות

מדובר בכלב שונה לחלוטי* או לכל הפחות בכלב , על גזע התוק>) בהתבסס על פרסו8 בעיתונות

עי8 מסויימי8 נוטי8 לא נית* לטעו* בשו8 רמה של וודאות כי גז, לפיכ7. מעורב ולא טהור גזע

 3.לתקו> יותר מגזעי8 אחרי8

 

                                                 
 וכ* על תגובת ההתאחדות הישראלית לכלבנות להצעת חוק 2001 למאי 14  ;מבוסס על דיו* של ועדה הכלכלה ב 1

 .להסדרת הפיקוח על כלבי8
 ות הישראלית לכלבנות להצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבי8תגובת ההתאחד 2
 .משרד החקלאות, מנהל השירותי8 הווטרינרי8 בשדה, ר חיימובי="מבוסס על שיחה ע8 ד 3
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 הגבלות לפי גזע .3
מסכימי8 כי קיימת בעייתיות רבה בהטלת הגבלות על גזעי8 , הגורמי8 המצויי8 בתחו8

עיקר הבעיה היא בהגדרות שבהצעת החוק ביחס לכלבי8 מגזעי8 מעורבי8 שכ* לא . מסויימי8

רבע או שמינית גזע המוגדר , רב שהוא חציברור מה תהיה משמעות החוק במקרה של כלב מעו

הגבלות של גידול והחזקת כלבי8 מגזעי8 מסויימי8 לא יכללו בתוכ* את רוב8 , לטענת8. כמסוכ*

שה8 מגזעי8 מעורבי8 א7 מסוכני8 לא פחות מהכלבי8 , הגדול של הכלבי8 המסוכני8 באר=

הרי ה8 צריכי8 , לותלכ* מושמעת הטענה כי א8 יש טע8 באיסורי8 או הגב. טהורי הגזע

 ). גודלו ועוצמת הנשיכה שלו(להתייחס בעיקר לפוטנציאל הפגיעה של הכלב 

 
כי ממילא החוק בישראל מחייב את בעלי הכלבי8 , ההתאחדות הישראלית לכלבנות טוענת

יש לאכו> את החוק הקיי8 ורק במידה , לפיכ7. למעט באזורי8 מוגדרי8, לקשור אות8 ברצועה

 .יש מקו8 לחיקוק המטיל הגבלות נוספות, אות החוק הקיימות לא יספקוישומ* של הור

 
כי הצעת החוק אינה מטילה על בעלי הכלבי8 אחריות למעשי , עוד טוענת התאחדות הכלבני8

שהבעלי8 יעבור קורס בסיסי בטיפול , כתנאי לקבלת רישיו*, יש לדרוש, בנוס>. כלביה8 כנדרש

מטלות אלו ישפרו את הטיפול . ת הכלב קורס אילו> בסיסיאו שיוטל חיוב להעביר א/בכלבי8 ו

 .בכלבי8 ויפחיתו את נטיית8 לתוקפנות

 

 ב"איסורי# והגבלות על החזקת כלבי# באירופה וארה .4
 האיחוד האירופי .4.1

. נציבות האיחוד האירופי נדרשה מספר פעמי8 לנושא הגבלות על גידול כלבי8 מסוכני8

שה שהאיחוד האירופי יכריז על מדיניות אחידה בנושא דרי, האחד. הפניות היו משני סוגי8

טענות כי ההגבלות על גידול כלבי8 מגזעי8 מסויימי8 במדינות , השני. גידול כלבי8 מסוכני8

מסויימות סותרות את אמנת האיחוד הדורשת מת* מעבר חופשי של סחורות ממדינה למדינה 

 צרי7 להיות מוסדר בכל מדינה כי הנושא, עמדת נציבות האיחוד היא. ללא מגבלות סחר

הנציבות גורסת כי אמנת האיחוד , כמו כ*. בנפרד ואי* מקו8 לחקיקה כלל אירופית אחידה

כ* החוקי8 בעניי* ;ועל, מאפשרת הטלת מגבלות סחר מסויימות לש8 הגנה על בריאות הציבור

 .4גידול כלבי8 אינ8 סותרי8 את האמנה

 

 גרמניה .4.2
, הנוקשות ביותר בתחו8 האיסורי8 על גידול כלבי8 מחדגרמניה נחשבת לאחת המדינות 

 . ולמדינה בה אי* מסורת מפותחת של גידול כלבי8 מאיד7

                                                 
 ,Official Journal C136Eפורסמה בעיתו* הרשמי של האיחוד , 14.9.2000 ;תשובה לשאילתה מה: ראו למשל 4

europa.eu.int 
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נכנס לתוקפו חוק פדרלי ביוזמת משרד הפני8 האוסר יבוא לגרמניה של , 2001,  לאפריל21 ;ב

 American Staffordshire (אמריקאי סטפורדשייר טרייר; פיט בול: ארבעה גזעי כלבי8

terrier( ;החוק ג8 אוסר יבוא כלבי8 מהכלאות . טרייר ובול טרייר;בול סטפורדשייר

קיימי8 חוקי8 מדינתיי8 האוסרי8 על גידול או , בנוס> לחוק הפדרלי. הכוללות זני8 אלו

 טוסהבבוואריה יש איסור על גידול , כ7 למשל. יבוא גזעי8 מסויימי8 המוגדרי8 כמסוכני8

כלבי8 אחרי8 המוגדרי8 כמסוכני8 ולפיכ7 דורשי8 רישו8 מיוחד . Bandog ;ו) יפני (אינו

 ומסטי6 ברזילרו פילה, ארגנטינאי דוגו, מאסטי;, בולמאסטי;: בבוואריה כוללי8 בי* היתר

בעלי ) ולא גזעי8(במדינות גרמניות אחרות יש צור7 רק ברישו8 כלבי8 ספציפיי8 . ספרדי

 5.היסטוריה של תוקפנות

 

 בריטניה. 4.2
החוק הבריטי מטיל . בריטניה יש מסורת ארוכה של גידול כלבי8 בייחוד למטרות צידב

חל איסור על , באזורי8 חקלאיי8 בה8 מגודלי8 בעלי חיי8: מספר מגבלות על בעלי כלבי8

לחקלאי יש זכות לירות ולהרוג כלב שמפחיד את . משק חי על ידי כלב) worry" (הפחדת"

ואי* כל צור7 שיווצר מגע , תקיפה או מרד> אחרי בעל חיהפחדה מוגדרת כ. משק החי שלו

כל כלב שמסתובב ללא רצועה באזורי8 בה8 מגדלי8 , לפיכ7. כלשהו בי* הכלב לבעל החי

 .יכול להחשב כמפחיד אות8, משק חי

 
ברוב , ע8 זאת. על ידי כלבו, בי* לאד8 ובי* לבעל חי, בעל הכלב אחראי לכל נזק שנגר8

יש , בה8 הנזק שנגר8 כבד במיוחד, רה אזרחית ורק במקרי8 נדירי8המקרי8 מדובר בעבי

כלב נחשב כמסוכ* בכל מצב בו יש יסוד סביר לחשוב כי הוא . אפשרות להעמדה לדי* פלילי

 בו לא נגר8 נזק של �ג8 במצב כזה . בי* א8 הייתה פגיעה שכזו בפועל ובי* א8 לא, יפגע באד8

 . על הכלב האחריות היא על ב�ממש למעט הפחדה 

 
 בול פיט: ארבעה גזעי8 כמסוכני8, בכל הנוגע לגזעי8 ספציפיי8, החוק האנגלי מגדיר

יש צור7 . בול פיט וכל הכלאה של ברזילאי פילה; ארגנטינאי דוגו; יפני טוסה; טרייר

. והרישיו* מותנה בסירוס ובביטוח מתאי8, ברישיו* מיוחד להחזקת כלבי8 מהגזעי8 הללו

ובכלל זה במכונית החונה בשטח , אלו אסור לשהות במקומות ציבוריי8לכלבי8 מגזעי8 

ועליה8 להיות מוחזקי8 ברצועה על ידי אד8 שגילו , ללא מחסו8) ג8 א8 היא נעולה(ציבורי 

עבירה על חוק זה מהווה עבירה פלילית של בעל הכלב או של מי שהכלב .  שני8 לכל הפחות16

 6.תחת אחריותו באותו זמ*

 

                                                 
 www.stuttgart.army.mil/dogs.htm �ב המוצבי8 בגרמניה "המיועד לחיילי ארהמבוסס על מידע  5

6 Dangerous Dogs (Amendment) Act, 1997, www.hmso.gov.uk 
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 בלגיה .4.3
 חל איסור על רוטווילרי8 להסתובב במקומות ציבוריי8 בה8 יש Quaregnonחוז במ

ובכל מקו8 אחר חלה חובה , חגיגות ואירועי ספורט, כגו* שווקי8, התקהלות רבה של אנשי8

 7.על בעליה8 לחסו8 את פיה8

 

 )הרפובליקה של אירלנד(אייר  .4.4
כפי (שלוט על מעשיה8 החוק האירי מחייב את בעליה8 של כלבי8 מגזעי8 מסויימי8 ל

דוברמ6 , בולל מאסטי;, בולדוג, פיט בול טרייר, Bandog: הגזעי8 הללו ה8). שיבואר להל*

 Rhodesian, טוסה יפני, אקיטה יפני, )אלזאסי(רועה גרמני , בול טרייר אנגלי, ר'פינצ

Ridgeback ,השליטה כוללת . כולל הכלאות של גזעי8 אלה, רוטוויילר וסטפודשייר בול

והולכת הכלב , באור7 מקסימלי של מטר, קשירה ברצועה חזקה מספיק כדי להגביל את הכלב

החוק , בנוס>. ואשר מסוגל מבחינה פיזית לשלוט על הכלב,  שני8 לפחות16על ידי אד8 שגילו 

באופ* שיאפשר זיהוי של גזע הכלב , והוא יסומ* באמצעות קולר, דורש כי יוש8 מחסו8 לכלב

 8. של בעליווכתובת מדוייקת

 

 פינלנד .4.5
כלבי8 חייבי8 להיות תחת . אי* חוקי8 האוסרי8 או מגבילי8 גידול גזעי8 ספציפיי8

בדגש על אזורי8 עירוניי8 ועל התקופה , )א7 לא בהכרח באמצעות רצועה(שליטת הבעלי8 

 9.במטרה להג* על בעלי החיי8 בטבע, שבי* האביב לסו> הקי=

 

 צרפת .4.6
במטרה להכחיד גזע זה בטווח , פיטבול כל הכלבי8 מגזע החוק הצרפתי דורש סירוס של

 סטפודשיירחל איסור על ייבוא של כלבי8 ללא תעודות מהגזעי8 , בנוס>. זמ* של עשר שני8

, בכל מקרה). מותר ייבוא של כלבי8 בעלי תעודות מהגזעי8 הללו (אנגלי ומאסטי;, בול

חייבי8 , )לל הכלאות של הגזעי8 הללוכו(, רוטוויילרכמו ג8 מגזע , כלבי8 מהגזעי8 האמורי8

 10.במחסו8 וברצועה בכל המקומות הציבוריי8

 

                                                 
 www.fci.be: מבוסס על מידע מהתאחדות הכלבני8 האירופית 7
 www.ispca.ieמבוסס על מידע מהאגודה האירית למניעת התאכזרות לבעלי חיי8  8
 www.fci.be: סס על מידע מהתאחדות הכלבני8 האירופיתמבו 9

 www.fci.be: מבוסס על מידע מהתאחדות הכלבני8 האירופית 10
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 הולנד .4.7
הצעות חוק המרחיבות את . פיטבול טריירבהולנד חל איסור על גידול כלבי8 מגזע 

 11.הגזעי8 האסורי8 נדחו לאחרונה על ידי הפרלמנט

 

 ספרד .4.8
הגבלות על גיל הבעלי8 , ו8ריש(פיטבול מוטלות מוגבלות על ייבוא וגידול כלבי8 מגזע 

כל הכלבי8 צריכי8 להיות קשורי8 ברצועה במקומות . א7 ללא איסור גור>, )ב"וכיו

 12.ובדרו8 ספרד ככלל חל איסור על הכנסת כלבי8 לחופי רחצה, ציבוריי8

 

 שבדיה .4.9
כל הכלבי8 חייבי8 להיות תחת השגחה . אי* חוקי8 המתייחסי8 לגזעי8 ספציפיי8

הגבלות חמורות יותר ). למעט באזורי8 עירוניי8, א7 לא בהכרח קשורי8(צמודה של הבעלי8 

 13.מוטלות בי* תחילת מר= לסו> אוגוסט במטרה להג* על חיות הבר) ב"חסימה וכיו, קשירה(

 

 14ארצות הברית. 4.10
ב ומשתנה ממדינה "הגדרת כלבי8 מסויימי8 כמסוכני8 נתונה בויכוח ציבורי בארה

האמריקאית מנהלת מאבק ציבורי נגד חקיקה האוסרת גידול גזעי8 אגודת הכלבני8 . למדינה

ומסייעת בייעו= משפטי ובכל דר7 שברשותה לבעלי כלבי8 מול מדינות או רשויות , ספציפיי8

הגיעו , מחקרי8 שוני8 שנערכו. מקומיות המנסות להגביל גידול כלבי8 מגזעי8 מסויימי8

פי מחקרי8 ; על�כלב לבי* נטייתו לתוקפנות לממצאי8 סותרי8 בכל הנוגע לקשר שבי* גזע ה

 כיו8 יש שתי8 15.בעוד שמחקרי8 אחרי8 טועני8 שאי* הדבר כ7, מסויימי8 קיי8 קשר כזה

: עשרה מדינות בה* יש חוק מדינתי האוסר על רשויות מקומיות לאסור גידול גזעי8 מסויימי8

; פנסילבניה; אוקלוהומה; יורק;ניו; רסי'ג;ניו; מינסוטה; מיי*; אילנוי; פלורידה; קליפורניה

ג8 במדינות (קיימות רשויות מקומיות , על א> חקיקה זו. יניה'וירג; טקסס; רוד איילנד

מוטלות הגבלות , אילינוי, כ7 למשל בבפאלו גרוב. שאסרו על גידול גזעי8 מסויימי8, )הללו

 . ופיט בול טרייר רוטווילרמיוחדות על אחזקת כלבי8 מגזע 

 

                                                 
 www.fci.be: מבוסס על מידע מהתאחדות הכלבני8 האירופית 11
 www.fci.be: מבוסס על מידע מהתאחדות הכלבני8 האירופית 12
13  www.ledogstop.com 

הקר* למאבק בחקיקה מגבילת גזע ; org.akc.wwwגודת הכלבני8 האמריקאית א: כל תת הפרק מבוסס על14 

org.adoa.www ;8חקיקה הנוגעת לתקיפות כלבי com.dogbitelaw.www . 
 CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, May 30 1997; Gershman, Sacks and: למשל 15

Wright, "Which Dogs Bite? A Case-Control Study of Risk Factors", Pediatrics, 93(6) 1994; 

www.hsus.org 
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פי ;ב קיימת חקיקה המתייחסת לכלבי8 מסוכני8 על"בית מדינות ארהבמר, ע8 זאת

כ7 לדוגמא במדינת דלוור מתיר החוק  . ומטילה את האחריות על בעל הכלב, התנהגות8

במדינת . התוק> בני אד8 או בעלי חיי8 בזמ* התקיפה, מכל גזע שהוא, להרוג כל כלב

במצב , ללא התגרות מוקדמת, עורבי8קליפורניה מוטלות מגבלות מחמירות על כלבי8 שהיו מ

 " כלבי8 מרושעי8"או ,  חודשי368פעמיי8 במהל7 , שבו אד8 נדרש להתגונ* מפניה8

)Vicious Dogs (�8כלבי8 שתקפו ללא סיבה וגרמו נזק גופני לאד .  



 

 

 8

 מקורות
 חוקי#

 1934פקודת הכלבת 
 1974;ד"התשל) רישוי וחיסו*(תקנות הכלבת 

Dangerous Dogs (Amendment) Act, 1997, www.hmso.gov.uk 

 

 

 הצעות חוק
 1998;ח"התשנ, הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבי8

 2001 למאי 14, ועדת הכלכלה, דיו* בהצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבי8

 

 מחקרי#
CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, May 30 1997;  

Gershman, Sacks and Wright, "Which Dogs Bite? A Case-Control Study of Risk 

Factors", Pediatrics, 93(6) 1994 

 

 גורמי# בעלי עניי6
 תגובת ההתאחדות הישראלית לכלבנות להצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבי8

 משרד החקלאות, מנהל השירותי8 הווטרינרי8 בשדה, ר חיימובי="ד

  ie.ispca.wwwהאגודה האירית למניעת התאכזרות לבעלי חיי8 

 org.akc.wwwהתאחדות הכלבני8 האמריקאית 

 org.adoa.wwwהקר* למאבק בחקיקה מגבילת גזע 

 com.dogbitelaw.wwwת לתקיפות כלבי8 חקיקה הנוגע

 be.fci.wwwהתאחדות הכלבני8 האירופית 

 com.ledogstop.wwwמידע שימושי למטיילי8 ע8 בעלי חיי8 באירופה 

 htm.dogs/mil.army.stuttgart.www ב המוצבי8 בגרמניה "לחיילי ארהמידע 
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