
יבכרכ דילו
.הפיחב ןוכיתה ידומיל תא יתמייס הפיחב )יעיבש רוד( 1957 תנשב יתדלונ
 הטלוקפב םידומיל תונש 7 רחאל )ינש ראות( תולכירדאב רטסיגמ ראותב ידומיל תא יתמייס 1983 תנשב
 .רומישה םוחתב תוחמתה םע היסור -גרוברטפ טנסב הינבל ןוכמב הרוטקטיכראל
.הפיח תייריע לש רומישה תווצל יתפרטצה 1993 תנשמ .יאמצע םילכירדא דרשמב ףתוש 1993 תנש דע
 .בושח ךבדנ םהב הוהמ רומישהש בילאס ידאוב ריע ןינב תוינכות 2 תנכהב ףתוש
 טקפסא םהב ריע יוניב תוינכות יוולל דעו םינבמ רומישו ץופישל תויחנהמ לחה רומישה תויגוס ןווגמב קסוע
 .םייק רומישה
 רומישה תדעוב רבח .הב רומישה תווצ תא להנמו הפיח תייריע לש רומישה לכירדא 2000 תנשמ לחה
 .יעוצקמה גרדה גיצנכ תינוריעה
 .הפיחל השדחה ראתמה תינכות לש רומישה חפסנ תנכהב יזכרמ ףתוש
 תולכירדאה תוחתפתה לע שגדב הפיח לש תילכירדאה הירוטסיהה תא רקוחו הצרמ תונורחאה םינשב
.תינוריעה תיברעה
 יתרבח םע דחי יתרקח וז תוליעפ תרגסמב .ףתושמ ביטרנ -48 הפיח -םשב יברע -ידוהי םירקוח תווצב רבח
 רמאמ ונמסרפו טדנמה תפוקתב םיברעל םידוהי ןיב ילכירדאה הלועפה ףותיש תא גרבנטיור ידע הדובעל
 ןוכמה תאצוהב "תפתושמ ריע לש םיביטרנ -1948 ירחאו ינפל -הפיח" רפסב 2011 תנשב רואל אציש , אשונב
 .דנלוה -גאהב ירוטסיה רקחמל

 גרבנטיור ידע
 – ירנ ש"ע בוציעל  הימדקאב תולכירדא ידומיל תרגוב , הפיחב יתדמלו יתכנחתה ,1964 תדילי– גרבנטיו
  .1984 תנשמ הפיח וציו - דליפמולב
 .הפיח תייריע לש הסדנהה להנימב תינמרגה הבשומה ןונכת תווצל תננכתמכ יתפרטצה 1988 תנשב
 הפתוש . תינמרגה הבשומב ףונהו םקרמה רומיש לע שגד ךות תינונכת תוינידמ שוביגב יתקסע וז תרגסמב
 תדיחי תרגסמב תינונכתה תוליעפה תא תזכרמו החנמ.הפיחב בילאס ידאו רוזאל םוקישהו ןונכתה תווצב
 םימחתמו םינבמל דועיתו םירקס תכירע , ריע ןינב תוינכת תנכה , רומיש תוינידמ םוחתב ,הפיח רומישה
 . םיירוטסיה
 . םירתאו םינבמ רומישל תינוריעה הדעוה לש התוליעפ תא תזכרמ תונורחאה םינשב
 . הפיח ריעה ןואיזומב הלא םימיב תגצומה "םיה לא ךרדב" הכורעתב תפתתשמ
 . 1948  תנש ירחאו ינפל הפיח ריעה תודוא םידוהי- םיברע – םיבתוכו םירקוח תווצב הרבח
 הפיחב תידוהי – תיברע תילכירדא תופתוש תודוא יבכרכ דילו ףותישב יטע ירפ רמאמ םסרופ 2011 תנשב
 " תפתושמ ריע לש םיביטרנ – 1948 ירחאו ינפל – הפיח" רפסב רואל אציש , יטירבה טדנמה תפוקתב
 . דנלוהב ירוטסיה רקחמל ןוכמה תאצוהב


