םיזכרמל םישוטנ םינבמ ךפוהה חוור תנווכ אלל םזימ אוה יתרבחה בחרמה
.תיתרבח היישע לש םיקקוש םיזכרמל םישוטנ םינבמ ךפוהה חוור
 .תיתרבח היישע לש םיקקוש

תרבחה בחרמה
יתרבחה
8
?םיצולח תרשכהל הווחו ןולמ ,םילוח




.ןוגרא לכ לש תלוכיל םימאתומה םידסבוסמ םיריחממו תיתריצי תיתרבח
 .ןוגרא לכ לש תלוכיל

o
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תרבחה בחרמה
יתרבחה

םילשוריב ומקוהש םינושארה תונולמה דחא היה אישנה ןולמ
םקוממ אוה .הנידמה םוק רחאל םילשוריב ומקוהש םינושארה
הכילה קחרמ ,היבלט תנוכשב םקוממ אוה .הנידמה םוק רחאל
.היבחר תנוכשמו זירפ רכיכמ רצק הכילה קחרמ ,היבלט תנוכשב
תורשכ יאשונב ךוסכס תובקעב .היבחר תנוכשמו זירפ רכיכמ רצק
הייריעל ןולמה ילעב ןיב ץרפש תורשכ יאשונב ךוסכס תובקעב
,םיאפר תיבל ךפהו ,שטננ אוה הייריעל ןולמה ילעב ןיב ץרפש
.ךלכולמו חנזומ ןיינב ,םיאפר תיבל ךפהו ,שטננ אוה
 .ךלכולמו חנזומ ןיינב

םילשורי  3,םעה דחא
,אישנה ןולמ
 םילשורי  3,םעה דחא

s


.ונממ לועפל םוקמ תוכירצש תויכוניחו תויתונמוא
'
&
5
=
םהל בישקי והשמש םיכחמ קרש ןוכיסב רעונל םחתמו םיעוריאל רצח
ללחל ןטק דרשמ ןיבש םיללח אוצמל ןתינ ןיינבב
.םהל בישקי והשמש
.רטמ  300לש חותפ ללחל ןטק דרשמ ןיבש םיללח אוצמל ןתינ ןיינבב
 .רטמ  300לש חותפ
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תרבחה בחרמה
יתרבחה
ילשורי  161,ופי
,ןשיה קדצ ירעש
םילשורי  161,ופי

16

םימזימו םינמוא תוצובק ,תותומע םישפחמ ונחנא
 ?םישפחמ ונחנא ימ תא


w

.וב לועפל םוקמ םיכירצו השעמל הכלה םילשורי לש
Y
i
.ןוזמו הריב ןכוד םע המוסק רצחו םילשורי לכל ימרונפ ףונ םע גג
תונווגמו תונוש תוצובק םוקמב םילעופ םויכ
 .ןוזמו הריב ןכוד
`
k
[
X
S
h
.םילשורי ריעה לש ישונאה ספיספה
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בושיה יכרצל הנעמכ  1902תנשב דסונ ןשיה קדצ ירעש םילוחה תיב
.תומוחהמ האיציה רחאלש םינשב בושיה יכרצל הנעמכ  1902תנשב
יבשותב לפיט םילוחה תיב .תומוחהמ האיציה רחאלש םינשב
,עזג וא תד לדבה אלל םילשורי יבשותב לפיט םילוחה תיב
םידדצה לכמ םימחולב םג ומכ ,עזג וא תד לדבה אלל םילשורי
םלועה תומחלמ יתש ךלהמב םידדצה לכמ םימחולב םג ומכ
ויתונשב .תואמצעה תמחלמו םלועה תומחלמ יתש ךלהמב
תושר תלהנה תא שמיש תונורחאה ויתונשב .תואמצעה תמחלמו
םינבמהמ דחאל בשחנו רודישה תושר תלהנה תא שמיש תונורחאה
םיפיהו םיבושחה םיירוטסיהה םינבמהמ דחאל בשחנו רודישה
.םילשוריב םיפיהו םיבושחה םיירוטסיהה

 .םילשוריב

190

תרבחה בחרמה
יתרבחה
יבא לת  43,יבנלא
תוליהקו תוברתל בחרמ
ביבא לת  43,יבנלא

4

תוברת ימזימו תוליהק ,תותומע םישפחמ ונחנא
 ?םישפחמ ונחנא ימ תא

וב לועפל םוקמ םיכירצש תוברת ימזימו תוליהק ,תותומע םישפחמ ונחנא
.וב לועפל םוקמ םיכירצש
.רצחו םיעוריאל גג ,תומוק עברא ללוכ יבנלאב יתרבחה בחרמה
ןכו ףתושמ ללחב הדובע תודמע עיצמ בחרמה
 .רצחו םיעוריאל
0
A
/
.
 .תילארשיה הרבחב תונווגמ תוצובק לש

`
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.ביבא לתב םימוההו םיססותה םירוזיאה דחאב םקוממ  43יבנלא
ךומסב ,למרכה קושל הסינכה לומ .ביבא לתב םימוההו םיססותה
ןיינבה הנבנ רוקמב .םיה ףוחל ךומסב ,למרכה קושל הסינכה לומ
כ"חא ,לארשי קנב לש ונכשמכ ןיינבה הנבנ רוקמב .םיה ףוחל
דע ימואל קנב לש ףינסכ שמיש כ"חא ,לארשי קנב לש ונכשמכ
בחרמל וילעב ידי לע םרתנש דע ימואל קנב לש ףינסכ שמיש
אוה  43יבנלא םויכ .יתרבחה בחרמל וילעב ידי לע םרתנש
חראמו ,תוברתו תוליהקל בחרמ אוה  43יבנלא םויכ .יתרבחה
הקיזומ תמוק ,יתורפס ןולס חראמו ,תוברתו תוליהקל בחרמ
ףצרה לע םישנא לש תוליהקו הקיזומ תמוק ,יתורפס ןולס
,םישדח םילוע ,יטסיטואה ףצרה לע םישנא לש תוליהקו
 .דועו םיב"טהל ,םישדח םילוע ,יטסיטואה
  .דועו םיב"טהל

4

4

תרבחה בחרמה
יתרבחה
יבא לת  128,האיבנה הרובד
תוליהקו תוברתל בחרמ
ביבא לת  128,האיבנה הרובד

תותומעו םירגוב ינוגרא םישפחמ ונחנא
 ?םישפחמ ונחנא ימ תא

וב לועפל םוקמ םיכירצש
 תותומעו םירגוב ינוגרא םישפחמ ונחנא
.וב לועפל םוקמ םיכירצש
/
'
F
םישמתשמה לש םיכרצל םאתהב םייטרפ םידרשמו הדובע תוניפל ושדקוי
,םכרד תליחתב םינוגראל בחרמה תא םידעיימ ונא
.םישמתשמה לש םיכרצל
:
.תואיצמל םהיתומולח תא ךופהל םיצורש םירגוב ינוגראלו
 .תואיצמל
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