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 2021 רקחמ תנש 838-0578 רקחמ רפסמ ,יפוס יעדמ חוויד

 לע ילוק היכירשאו סוקוקטפרטסה תחפשממ םיקדייחב תורפב יניטע ךות םוהיז תעפשה
 בלחה תונבגתה תונוכת

 אובמ .1

 .בלחה ףנעב םידספהל רתויב בושח םרוג תווהמ ,ינילק תתה עפומב תוברל ,ןיטעה תוקלד

 תויושע תוינילק תת תוקלדו רדעב תורפהמ 10-15%-ל עיגמ תוינילק תוקלדב תועיגנה רועיש

 תוקלד ןיגב םייפסכה םידספהה .רתוי ףאו עצוממ רדעב תובלוחה תורפהמ 30%-כל עיגהל

 רקחמה תרטמ .)1,2,3( ב"הראב billion $2-כבו הפוריאב billion €1.55-כב םיכרעומ ןיטע

 תקלד העיפשמ דציכ ןוחבל ,אירב ןיטעמ בלחל האוושהב קלדומ ןיטעמ בלחה תא ןייפאל הניה

 הדיריל םירקיעה םימרוגה תא ןחבאלו ,הירחאלו תקלדה ןמזב בלחה תוכיא לע ןיטעה

 רשפאמ היישעתל בלחה תוכיאו ןיטע תקלד םרוג ןיב רשקה .תונבגתהה יכרעב תיתועמשמ

 תא ןיבהל הרטמבו הדובעה תינכותל םאתהב .הנבגהה ךילהתב םירושקה םינונגנמה תנבה

 בלח תואמגוד  וחקלנ ,בלחה תוכיאו ןיטעה תקלד םרוג קדייחה גוס ןיב םירשוקה םיכילהתה

 סוקוקוטפרטס יקדייחמ האצותכ םייתקלד םיעברמ בלח ,תקלדו םיקדייח אלל אירב ןיטעמ

  (Streptococci ubires) סורבוא סוקוקוטפרטס  , (Streptococci dysgalactiae)איטקאלגסיד

 יכילהתב ונתנבה תא קימעהל תנמ לעו ןכמ רחאל . (Escerichia coli)ילוק היכירשא יקדייחמ וא

 יקדייחב אירב בלח לש תואמגוד וחלוא ,םיינפוג ץוח םידדובמ םייוסינ ידי לע ןיטעב תקלדה

 ןוחבל תנמ לע ,ילוק היכירשא יקדייח וא סורבוא סוקוקוטפרטס  ,איטקאלגסיד סוקוקוטפרטס

 תכרעמו הרפה תעפשה תא רתאל ןכו תיפוג ץוח הביבסב בלחה לע קדייחה תעפשה תא

  .תקלדה ךילהתב בלחה לע ןוסיחה

 :אבה ןומיסה יפל ונמוס םירחבנה םיקדייחה ינז

 :ןיטע תקלדמ בלחה תניחב רובע

 3949 ,3941 ,3871 ,3947 :אירב ןיטעמ בלח תואמגוד •

 ,3781 ,3599 :ילוק היכירשא יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח תואמגוד •

3637 

 :איטקאלגסיד סוקוקוטפרטס יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח תואמגוד •

3634, 3685, 9854, 3343, 9634, 230, 3745 

 ,9799 :סורבוא סוקוקוטפרטס יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח תואמגוד •

3694, 3390, 3459, 330, 9693, 9959 

 :חלואמה בלחה תניחב רובע

 P4 ,3599 ,3781 :ילוק.יא קדייחב תוחלואמ אירב בלח תואמגוד •
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 ,3685 ,3634 :איטקאלגסיד סוקוקוטפרטס קדייחב תוחלואמ אירב בלח תואמגוד •

1989 

 3694 ,9959 :סורבוא סוקוקוטפרטס קדייחב תוחלואמ אירב בלח תואמגוד •

 יוהיז לש תובקוע תוקידב שולש רחאל םיעברמ וחקלנ קלדומ ןיטעמ בלחה תואמגוד •

 .בלחה תונבגתה תונוכתו )הירסיק( ס"תס תוברל בלחה בכרה ,)ירנרטוו ןוכמ( קדייחה

 דדמנ בלחה תונבגתהל דע ןמזו םיזנאה תפסוה רחאל ועצוב בלחה תונבגתה תונוכת

 ,ךשמהה ינחבמ רובע .תוקד 120 רחאל ןחבנ ןבגתה אלש בלח .תוקד 60 ו 30 רחאל

  .םירהצ תבילח ןמזב עברהמ חקלינ בלח

 בלחה .רחא רחבנ ןזב החלוא היצקרפ לכו לצופ אירב בלחש רחאל וגשוה חלואמ בלח תואמגוד

 ןיאזקה בכרהו בלחה תולצימ ,ןמושה תולובולג ללוכ בלחה הנבמ לש םירטמרפ ונחבנו רקחנ

 DLS רוא רוזיפו ,SDS-PAGE ,רוא תייפוקסורקמ ,םינורטקלא תייפוקסורקימ תועצמאב

  .)ןוינכט(

 ןיטע תקלדמ בלחה תניחב  תואצות .2
  בלח ינותנ 2.1

 

Cow Farm Quarter Lactation Milk (L) DIM CMT SCC Bac RCT 

              Cow       

230 Hafer 3 1 41.8 57 4 4500 Strep ubires 30 

9693 Hafer 4 3 57.2 69 4 4026 Strep ubires >120 

9799 Hafer 3 3 41.2 50 4 796 Strep ubires 60 

9854 Hafer 4 2 45.9 156 4 5370 Strep dys 30 

9959 Hafer 3 2 32.2 69 4 4448 Strep ubires 60 

3781 Volcani 2 1 28.3 527 4 5000 

E. 

coli   >120 

3599 Volcani 2 4 64.5 110 4 5000 

E. 

coli   >120 

3685 Volcani 4 3 51.4 95 4 >2000 Strep dys 60 

3634 Volcani 2 3 59.7 188 4 >2000 Strep dys 60 

3459 Volcani 1 5 58.1 187 4 >2000 Strep uberis 30 

3694 Volcani 1 3 43.7 133 4 >2000 Strep uberis 30 

3390 Volcani 2 5 53.9 144 4 >2000 Strep uberis 30 

3745 Volcani 1 2     4 >2000 Strep   60 

3947 Volcani all 1     0 29     30 

3459 Volcani 2 4     4 >2000 Strep uberis >120 

3941 Volcani all 1     0 27     30 

3343 Volcani   5     4 >2000 Strep   >120 

3637 Volcani 1 1     4 >2000 coli    >120 

3949 Volcani all 1     0 30     30 
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 ןמושה תולובולג תזילנא 2.2

 רוא תייפוקסורקימ

 5 לש המגוד החקלנ ןמושה תולובולג לע  תיניטע ךותה תועיגנה תעפשה תא ןוחבל הרטמב

 םגדמ רוא פוקסורקימב וקדבנ תואמגודה לכ .תורפהמ תחא לכ לש בלחה ךותמ רטילורקימ

Olympus BX51, תטישב Bright Field (FB) לש תולדגהב,x10, x20, x40, x60 

  תטיש .x20, x40, x60  לש תולדגהב  Differential interference contrast (DIC)תטישבו

BF תטישו רוא תיפוקסורקימב תיטרדנטסה הטישה איה DIC רוא ינרק יתשב תשמתשמ 

 תנכות תועצמאב ודבועו ומלוצ רואה תיפוקסורקימ תונומת .תיבחרמ הגוצתל תונוש תויווזמ

Cell A. בלחה תואמגודמ תחא לכל ןמושה תולובולג לש תינייפוא הנומת גיצמ 1 רפסמ רויצ 

 .וקדבנש

 .רוא תייפוקסורקימב ןמושה תולובולג תזילנא - 1 רפסמ רויצ

 

 .אירב ןיטעמ בלח תואמגוד רובע רוא תייפוקסורקימ תונומת

 

 .ילוק היכירשא יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח רובע רוא תייפוקסורקימ תונומת

 



 

 4 

  .סוקוקוטפרטס יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח רובע רוא תייפוקסורקימ תונומת
 

 ImageJ תנכותב ןמושה תולבולג לדוג תזילנא

 תנכותב וכרענ 60x הלדגהב Bright Field תטישב רואה פוקסורקיממ ולבקתהש תונומתה

ImageJ ןמושה תולובולג ירטוק .ןהב ואצמנ רשא ןמושה תולובולג לש םילדגה עצוממ בושיחל 

 .2 רפסמ רויצב םיפרגב םיגצומ וקדבנש בלחה תואמגוד לכ רובע

 .ImageJ תנכותב ןמושה תולובולג לדוג תזילנא – 2 רפסמ רויצ
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 ןיאזקה תולצימ תזילנא 3.2

 םינובלחה זוכיר תדידמ

 םילדבהל ומרג ןיטעב תועיגנה םא אוצמל הרטמב דרופדרב לוקוטורפ יפל םינובלחה זוכיר

 הרפמ ןימובלא םורס ןובלחה לש לויכ םוקע יפל ועבקנ םיזוכירה .בלחב םינובלחה זוכירב

)Sigma(. תחא לכב ,םינובלחה זוכיר תדידמ תואצות .טקילפודב וקדבנ תואמגודה לכ 

 .3 רפסמ רויצב ףרגכ תוגצומ ,וקדבנש בלחה תואמגודמ

 .דרופדרב תטישב םינובלחה זוכיר תדידמ - 3 רפסמ רויצ
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 םינובלחה בכרה תקידב

 SDS-PAGE ךילהת ץרוה ,ןיטעה םוהיז תובקעב בלחב םינובלחה בכרהב םייוניש תקידבל

 םינובלחה תעונת תוריהמ ,ל'ג ךותב םינובלחה תא םיניעטמ  וז הטישב .Laemmli תטישב

 םיל'גה .םייסחיה םינובלחה יזוכיר תא תוארל ןתינ ךילהתה ףוסב ןכלו םלדוג יפ לע תעבקנ

 םילדג םע הלבט תגצומ לאמשמ 4 רפסמ רויצב ,ןכ ומכ .ןימימ 4 רפסמ רויצב םיגצומ ולבקתהש

 .בלח ינובלח לש םיעודי

 .SDS-PAGE תטישב םינובלח לש יסחי זוכירו לדוג תזילנא – 4 רפסמ רויצ

  
 

 םינורטקלא תייפוקסורקימ

 20 לש תואמגוד וחקלנ ןיאזקה תולצימ לע הרפה ןיטעב קדייח תוחכונ תועפשה תא ןוחבל ידכ

 FEI T12-G2 םגדמ םינורטקלא פוקסורקימב וקדבנו בלחה לש תימימה הזפהמ רטילורקימ

TEM 120 לש הצאה חתמבkv, 2 ההובג היצולוזרב המלצמ ידי לע ומלוצk x 2k וכרענו 

 הנומת גיצמ 5 רפסמ רויצ .היגולופרומה תניחבל Digital Micrograph (Gatan) תנכותב
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 רויצ(  dry-TEMתטישב וקדבנש בלחה תואמגודמ תחא לכ רובע בלחה תולצימ לש תינייפוא

 .).ב5 רפסמ רויצ( cryo-TEM תטישבו ).א5 רפסמ

 dry-TEM תטישב ןיאזקה תולצימ תיגולופרומ תזילנא - .א5 רפסמ רויצ

 
 תלצימ לע עיבצמ ןבל ץח .אירב ןיטעמ בלח תואמגוד רובע םינורטקלא תיפוקסורקימ תונומת
 .בלח

 
 .א יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח רובע םינורטקלא תיפוקסורקימ תונומת
 .ביס לע עיבצמ רוחש ץח ,בלח תלצימ לע עיבצמ ןבל ץח .ילוק

 
 יקדייחמ האצותכ תמרגנה ןיטע תקלדמ בלח רובע םינורטקלא תייפוקסורקימ תונומת
 .ביס לע עיבצמ רוחש ץח ,בלח תלצימ לע עיבצמ ןבל ץח .סוקוקוטפרטס
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 ןבל ץח .cryo-TEM תטישב ןיאזקה תולצימ תיגולופרומ תזילנא - .ב5 רפסמ רויצ
 .ביס לע עיבצמ רוחש ץח ,בלח תלצימ לע עיבצמ

 

 םינורטקלאה תיפוקסורקיממ תונומת יפ לע ןיאזקה תולצימ לדוג תקידב

 תיפוקסורקיממ תונומתב ןיאזקה תולצימ ירטק ודדמנ Digital Micrograph הנכותה תרזעב

 רובע ןיאזקה תולצימ ילדג .תולצימ םישימחכ ודדמנ המגוד לכב .15kx הלדגהב םינורטקלא

 .6 רפסמ רויצב םיפרגב םיגצומ וקדבנש בלחה תואמגוד

 .Digital Micrograph תנכותב ןיאזקה תולצימ לדוג תזילנא - 6 רפסמ רויצ

 

 

 םינבמה לדוג תדידמ -  DLS תטישב תוקידב
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 ןיב האוושהו תואצותה קוידל DLS תטישב םג ןחבנ ןיאזקה תולצימ לש םילדגה עצוממ

 תואמגודב םיקיקלחה תועונת תוריהמ תדידמל רזייל ןרקב שומיש השענ הטישב .תוטישה

 1 לש המגוד החקלנ .עצוממה םיקיקלחה לדוג תא בשחל ןתינ הנממש )תינוארבה העונתה(

 Nano Zetasizer רישכמב וקדבנ ןהו בלחה תואמגודמ תחא לכ לש תימימה הזאפהמ ל"מ

Nano ZSP,  3לדוג תא ףרגב גיצמ 7 רפסמ רויצ .הרזח לכל תודידמ 10 -ו המגוד לכל תורזח 

 .וקדבנש בלחה תואמגוד לכ רובע ואצמנש םינבמה

 .DLS תטישב ןיאזקה תולצימ לדוג תזילנא - 7 רפסמ רויצ
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  םינבמה לש םינפה חטש ןעטמ תדידמ -   DLSתטישב תוקידב

 םינפה חטש ןעטמ תא קודבל ידכ םג Nano Zetasizer Nano ZSP רישכמב שומיש השענ

 תודידמ 7-ו המגוד לכל תורזח 3 וכרענ .DLS תטישב ןיאזקה תולצימ לש )אטזה לאיצנטופ(

 .וקדבנש בלחה תואמגודמ תחא לכ רובע ןעטמה יכרע םע םיפרג גיצמ 8 רפסמ רויצ .הרזח לכל

 .DLS תטישב ןיאזקה תולצימ לש םינפה חטש ןעטמ תזילנא - 8 רפסמ רויצ
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 חלואמה בלחה תניחב  תואצות .3

 ןמושה תולובולג תזילנא 3.1

 רוא תייפוקסורקימ

 תולובולג לש תינייפוא הנומת תוארל ןתינ 9 רפסמ רויצב ,2.2 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

 .וקדבנש חלואמה בלחה תואמגודמ תחא לכל ןמושה

 .רוא תייפוקסורקימב ןמושה תולובולג תזילנא - 9 רפסמ רויצ

 
 לע חוליאל סיסבכ השמש רשא אירב ןיטעמ בלחה תמגוד רובע רוא תיפוקסורקימ תנומת
 .םירחבנה םינזה ידי

 
 .ילוק היכירשא קדייחב חלואמ ,אירב בלח רובע רוא תייפוקסורקימ תונומת

 
 .סוקוקוטפרטס קדייחב חלואמ ,אירב בלח רובע רוא תייפוקסורקימ תונומת
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 ןיאזקה תולצימ תזילנא 3.2

 לדבהה תא הרישי תוננובתהב רורב ןפואב תוארל היה ןתינ ןמושה תולובולג עוקיש רחאל

 .)10 רפסמ רויצ( ילוק יאב חלואמה בלחו אירב בלח ןיב תוריכעב

 .תואמגודה תוריכעב תוננובתה ידי לע ןיאזקה תולצימ תזילנא – 10 רפסמ רויצ

 
 סוקוקוטפרטס יקדייחב וא ילוק היכירשא קדייחב חלואמ אירב בלח רובע ומלוצ תונחבמה
 םינובלחה זוכיר תדידמ

 תואמגודמ תחא לכב ,םינובלחה זוכיר תדידמ תואצות ,2.3 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

  11 רפסמ רויצב ףרגכ תוגצומ ,וקדבנש חלואמה בלחה

 .דרופדרב תטישב םינובלחה זוכיר תדידמ - 11 רפסמ רויצ
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 םינובלחה בכרה תקידב

 ומכ .ןימימ 12 רפסמ רויצב תוגצומ ולבקתהש תואצותה ,2.3 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

 .בלח ינובלח לש םיעודי םילדג םע הלבט תגצומ לאמשמ 12 רפסמ רויצב ,ןכ

 .SDS-PAGE תטישב םינובלח לש יסחי זוכירו לדוג תזילנא – 12 רפסמ רויצ

 

 

 

 םינורטקלא תייפוקסורקימ

 בלחה תולצימ לש תינייפוא הנומת גיצמ 13 רפסמ רויצ ,2.3 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

 ).א13 רפסמ רויצ( dry-TEM תטישב וקדבנש חלואמה בלחה תואמגודמ תחא לכ רובע

 רויצ( ןמז ךרואל חלואמ בלחב םינבמ וקדבנ ןכ ומכ .).ב13 רפסמ רויצ( cryo-TEM תטישבו

 )ג13 רפסמ

 dry-TEM תטישב ןיאזקה תולצימ תיגולופרומ תזילנא - .א13 רפסמ רויצ

 
 סיסבכ השמש רשא אירב ןיטעמ בלחה תמגוד רובע םינורטקלא תיפוקסורקימ תנומת
 .בלח תלצימ לע עיבצמ ןבל ץח .םירחבנה םינזה ידי לע חוליאל
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 ץח שאר .ילוק היכירשא קדייחב חלואמ ,אירב בלח רובע םינורטקלא תייפוקסורקימ תונומת
 .תקרופמ בלח תלצימ לע עיבצמ

 
 ןבל ץח .סוקוקוטפרטס קדייחב חלואמ ,אירב בלח רובע םינורטקלא תייפוקסורקימ תונומת
 .בלח תלצימ לע עיבצמ

 

 

 ןבל ץח .cryo-TEM תטישב ןיאזקה תולצימ תיגולופרומ תזילנא - .ב13 רפסמ רויצ
 .תקרופמ בלח תלצימ לע עיבצמ ץח שאר ,בלח תלצימ לע עיבצמ
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 .ןמז ךרואל cryo-TEM תטישב ןיאזקה תולצימ תיגולופרומ תזילנא - .ג13 רפסמ רויצ
 .ביס לע עיבצמ רוחש ץח

 םינבמה לדוג תדידמ -   DLSתטישב תוקידב

 רובע ואצמנש םינבמה לדוג תא ףרגב גיצמ 14 רפסמ רויצ ,2.3 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

 .וקדבנש חלואמה בלחה תואמגוד לכ

 .DLS תטישב ןיאזקה תולצימ לדוג תזילנא - 14 רפסמ רויצ
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  םינבמה לש םינפה חטש ןעטמ תדידמ -   DLSתטישב תוקידב

 תחא לכ רובע ןעטמה יכרע םע םיפרג גיצמ 15 רפסמ רויצ ,2.3 ףיעסב תראותמה הטישה יפל

 .וקדבנש חלואמה בלחה תואמגודמ

 .DLS תטישב ןיאזקה תולצימ לש םינפה חטש ןעטמ תזילנא - 15 רפסמ רויצ

 

 
 

 תואצות םוכיס .4

 וא אירב ןיטעמ וחקלנש בלחה תואמגוד ןיב רכינ ינוש ןיא יכ התארה ןמושה תולובולג תזילנא

 ,תאז תמועל ,בלחה ינובלח תזילנא . איטקאלגסיד וא סירבוי ,סוקוקוטפרטס וא ילוק.אב קלדומ

 תולצימ הנבמב םייוניש ,בלחה הנבמב םייוניש קהבומ ןפואב תוהזל ןתינש ךכ לע הדיעמ

 רקחמה ,ןכ ומכ .סוקוקוטפרטסו ילוק.א יקדייח תוחכונמ האצותכ םיניאזקה בכרהבו ןיאזקה

 הטיש ,תוכומנ תורוטרפמטב םינורטקלא תייפוקסורקימ תועצמאב ,בלחב הנושארל ,הארמ

 תמרגנה ,ןיטע תקלדמ בלחב ,רישי ןפואבו יביטנה םבצמב םינבמב ןנובתהל תרשפאמש

 ןיאזק אפקה ןובלח יכ תוארל ןתינ ףאו רתוי תונטק ןיאזקה תולצימ ,סוקוקוטפרטסמ האצותכ

 וחקלנש בלחה תואמגודמ קלחב .םידיאולימע םיביס תרוצב ןגראתמו בלחה תולציממ דרפנ

 דיעמש המ ,אירב בלחב רשאמ רתוי ךומנ היה אטזה לאיצנטופ ,פרטס וא ילוק.אב קלדומ ןיטעמ

 תואמגוד לכב .קרפתהל ןכל תוטונו תוביצי תוחפ ולא תואמגודב בלחה תולצימש ךכ לע ןכ םג

 ספ אצמנ ,אירב בלחב אל ךא ,פרטסה תואמגודמ קלחבו ילוק.אב קלדומ ןיטעמ וחקלנש בלחה

 לש ןוסיחה תכרעממ וא יקדייח רוקממ הארנכ ,לודג ןובלח םייק יכ הארמה ,ל׳גב ףסונ הובג

 קלדומ ןיטעמ החקלנש בלחה תואמגודמ תחא .ןיטעב תקלדל הבוגתכ רתיב אטבתמה הרפה

 תנמ לע םימעפ רפסמ הקדבנ ןכלו תוגירח תואצות התארה )3781 רפסמ אמגוד( ילוק.אב



 

 17 

 הדימב בלחב עגופ הז ילוק יא ןז יכ וארהו תויבקע ויה וז המגוד תואצות .םיאצממה תא ששאל

  .וקדבנש םינזה ראשמ רתוי הבר

 יכ אצמנ םהב )Fleminger et el., 2011, 2013( תומדוק תודובעב תוכמות ולא תואצות

 םיכתוחה םי/םיזנא לש השרפה תלוכי איטקאלגסיד סוקוקוטפרטס ןוגכ םימיוסמ םיקדייחל

  .בלחה לש היצלוגאוקה תלוכי תא םיניטקמ ךכבו ןיאזק אטבה ןובלח תא תיפיצפס הדוקנב

 בלחה לכימב םג ןובלחה תא ךותחל םיכישממ םימיזנאה יכ אצמנ הדובע התואב ,תאזמ הרתי

  .עוגנה עברב בלחל רבעמ קזנה תא םיריבגמ ךכבו

  תזתניס ןמזב ןה תונבגתהה ךילהתב העיגפ לכ .הניבגה תיישעתל הנפומ בלחהמ 30% ל לעמ

 תובישח לעב וניה לכימב םינובלחה קוריפ ךשמהו תובילחה ןיב ןיטעב וקוריפב ,הטולבב בלחה

  םידיאולימע םיביס תרוצב םינובלחה םיעטקמה תונגראתה  ,ףסונב .היישעתל המוצע תילכלכ

 .בלחה ינכרצ לש יעמה תומקרב הזל רבעמו ןיטעה תומקרב העיגפל הרושקו ןכתי

 רוקממ בלח לע ,קלדומ ןיטעמ ודדובש ,םיקדייחהמ קלח תעפשה תא םג קדב ונלש רקחמה

 ונתנבה תא תומילשמה תואצות ונתנ ילוק יאב תוחלואמה תואמגודה .הדבעמ יאנתב אירב

 תולובולג תמרב .הז ונרקחמ תליחתב ונססיב םתוא הרפה ןיטעב תקלדה יכילהתל עגונב

 ינז ינשב ,םלוא .העיגפ התפצנ אל ,פרטס וא ילוק יא תחפשממ ,םיקדבנה םינזה בורב ,ןמושה

 םיעבונה ,ןמוש תולובולג לש םילודג םיטגרגא רואה פוקסורקימב וארנ(P4, 3599)  ילוק .יא

 תולצימ תמרב .קדייחה ידי לע ,ןמושה תולובולג תא םיפטועה ,ןיאזקה ינובלח לש יביסמ קוריפמ

 פרטס דבלמ( םיקדבנה פרטסה ינז בורו ילוק יאה ינז לכ ידי לע הבר העיגפ התפצנ ,ןיאזקה

 יכ תוארל היה ןתינ אמגודהמ ןמושה תולובולג קוליס רחאל רבכ ,תוננובתהב .)3685 ןזמ

 ולא תואצות .וקדבנש םירחאה םיבלחה תמועל הדורי הניה ילוק יאב חלואמה בלחה תוריכע

 הריהמ תיסחי הטיש ,בלחהמ המיגד זוכרס ידי לע הז פיטונפ יוהיזל חנ ןורתיפ תתל תויושע

 המ ןיאזק ןובלח הבוגב דנבב רסוח שי ילוק יאב חלואמה בלחב יכ םיאור םינובלחה ל'גב .הלוזו

 הלאשל הבושת ונתנ םג בלחה חוליא יוסינב ל'גה תואצות .ןיאזקה ןובלח לש קוריפ לע עיבצמש

 הפצנ םש ,הרפ ןיטעמ ילוק.יאב קלדומ בלחב םינובלחה בכרה תואצות חותינ ךלהמב התלעש

 ןובלחש ךכ לע תועיבצמ ולא תואצות ,חלואמה בלחה תואצותב אצמנ אלש ןובלח לש הובג דנב

 בלחה בכרה תניחבב .קדייחה תשילפל הבוגתכ אטבתמה הרפה לש ןוסיחה תכרעמל ךייש הז

 םיקדייחה לכ ידי לע לילכ וקרופ ןיאזקה תולצימ יכ וניאר ,םינורטקלא תייפוקסורקימ תועצמאב

 ודרפנש ,ןיאזק אפקה ינובלח יכ הארנ ןמז ךרואל הקידבב .3685 ןזמ פרטס דבלמ ,וקדבנש

 ,םיכורא םיביסל שדחמ ונגראתה ,םיקדייחה ידי לע בלחה לש קוריפה ךילהתב ןיאזקה תולצממ

 תונתונ ולא תואצות .םינכרצב עוגפל םילולעו קלדומ ןיטעמ םגדנש בלחב םג ופצנ רשא םיביס

 תויושחרתהב הבר תועמשמ ןהל שי ןכלו ןיטעל ץוחמ םג ליעפ קדייחהש ךכל היצקידניא

  .םילכמב םג בלחב עוגפל קדייחה תלוכיבו הבילחה רחאל בלחה ילכמב תורוקש
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