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  :שקבמה
                 

 השמ ןב הינב והיבא

 ד ג נ 
 

 ןג תמר תייריעל תוריחבה להנמ :בישמה
 

 קוח :ןלהל( 1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל ה39 ףיעס יפל תמכסומ השקב
 )תויושרל תוריחבה
 
 ןמרבה ירוא ד״וע ;ץלוהטרב ונמור לכימ ד"וע ;ןמרבה ןתיא ד"וע :שקבמה םשב

 
 

 הטלחה
 

 יכ תורוהל יתשקבתה היפל ,תויושרל תוריחבה קוחל ה39 ףיעס יפל ,תמכסומ השקב יינפל תחנומ
 .ןג תמר ריעה לש םירחובה תמישרל ,הווקת חתפ ריעה לש םירחובה תמישרמ רבעוי שקבמה לש ומש
  

  .1969-ט״כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל )ג(17 ףיעס יפל ,ילופיטל הרבעוה השקבה
 

 בשוי ינגס םע תוצעוויהב ,תויושרל תוריחבה קוחל ה39 ףיעס יפל יתוכמס ףקותב ,השקבב ןויע רחאל
 לש ומש יכ הרומ ינא ,השקבה תלבקל בישמה תמכסה חכונו ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר
 ריעה לש םירחובה תמישרב – םויה םג – ללכיו ,הווקת חתפ ריעה לש םירחובה תמישרמ ערגיי שקבמה
 תועט" ןיעממ העבנ ןג תמר ריעה לש םירחובה תמישרמ שקבמה לש ותעירגש ךכ חכונ ,תאז .ןג תמר
 ,תועטב ותעירג לע תעדל היה לכי אלו עדי אל שקבמה יכ הדבועהו ,ןיסולכואה םושיר תכשלב "רפוס
  .רבדה ול עדונ ובש דעומל םדוק ,רומאכ
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 תויושרל תוריחבה קוחל 41 ףיעס יפל ,ןג תמר ריעל תוריחבה להנמ רשאי ,וז הטלחהמ אצוי לעופכ
 תאו ,ןג תמר ריעה תצעומל "אוהיבא םע םינגתמר" םידמעומה תמישרב שקבמה לש ותללכה תא
  .ריעה תושארל שקבמה לש ותודמעומ
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