ןושלה דעו תולועפמ

ا דדיה  -םישרפמ  20הדוקפ
؟םישרפמה תא דירוהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א

,תכרשתה לע ןיע םימש ,םיפוסמה תא םיריתמ הדוקפה ןתויה םע .ב
.םישרפמה תא םידירומו ,תישפח היהתש

גרדה  -הניפס  21הדוקפ
؛המוקמב תנגוע הניפסהש רחאל תנתינ הדוקפה .א
םילבחה תא םירדסמ ,םישרפמה תא םירשוקו םיללוג הדוקפה ןתניה םע .ב
.ןופיסה תא םיקנמו

"ירבעה אפורה" יצבק תשלש
רייד תכירעב יעדמ-יאופד ץבוק ,קרוי-ויגב עיפומ הגש הרשע ןניתש הז
םיאפורה רובצ ןיב קר אל בוט םש ול הנקש "ירבעה אפורה" םשב ,ןרוהנרא השמ

.ללכב ירבעה ארוקה לש םיבחרה םיגוחה לע םג בבחתנ אלא דבלב
םיאפור תצובק ויה תירבעב יאופר ןואטב תאצוה לש ןויערה יללוחמ
— וז הצובקל — הל ורסח יכ םאו .לארשי ץראב םכוניח תא ולבקש םיריעצ
תאז לכב ,הזה ןויערה תמשגה םשל ,םיינחורהו םיירמחה ,םישורדה םיעצמאה
לעפמל דוסי החינמ איהש הבר הנומא ךוחמו םילושכמה לכ לע רבגתהל החילצה

ןותנשיודל ותוא הכפהש דע הזה ףסאמה תא הרציו הכלה ,דיתעל ךרע ברו ריבכ
.עובק

דחאו  1938תנשמ םינש ",ירבעה אפורה" לש םינורחאה םיכרכה תשלש
האנה םתוינוציחב םינייטצמ ,דומע  750םיליכמה  1939,תנשל הנושארה תיצחממ

.תירבעב תיעדמ תורפס לש בר רצוא םיוהמו רישעה םנכתבו
םיירבעה םיאפורה ברקב קזח דה "ירבעה אפורה" אצמ תונורחאה םינשב

ץרא ןעמל תדחוימ האצוה ןכ לע האיצוה "ירבעה אפורה" תדעו ,לארשי ץראב

.ץראב אפור לכל םניח וחלשנ רפס -2.000ו לארשי
؛תכרעמה תבותכ
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;רשי ץראב תירבעה ןושלה דעו
תואצוהו תוסנכה

 1939רבמטפסב  30דע  1938רבוטקואב -1מ

תואצוה

:תוסנכה

לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה די לעש קילאיב דסוממ )1

 150גרבדלוג לחרו קחצי ןרקמ )2

לקחל םיחנומ תאצוהל תדחוימה ןרקהמ )3
הריד רכש )5

בעה ןושלה ינומא" תרבח לש םידבה תומורתמ )4

םידיקפה תורכשמ )6

 80ביבא לת תידיעמ

ספדהו הביתכ יכרצ )7

 2ןילקודב ץמ לארשי ןרקמ

 97ץראל ץוחבו ץראב הרבחה-יפינסמ

רקחמהו ןושלה דעו גולמ תרכממ )5

דואמ ,ןופלט ,ראוד )8

)

" 61671וננושל" ןועברה לע המיתחה ימדמ )6

) 199ט"צרת-ט"מרת(ןושלה דעו לש םישמחה לבוי לעפממ )7
1867,493

םיקנבל תיבד )12

תונוש )13

םידבועל תורכשמ

.םיחותפ תובוח ץערפל אצוה הסנכהה ףדוע :הרעה

לארשי
לארשי ץראב תירבעה ןושלה דע
תואצוהו תוסנכה

 1939רבמטפסב  30דע  1938רבוטקואב -1מ

תואצוה

 807,2לארשי

(1
ן
הכידעידכשו "וננושל" ןועברה תספדה

(2

 - 90הכאל,
ץראב "ת

הכירע (3
רכשו םירפוס רכש ,םיינושל םירקחמ תספדה
םייעדמה (4םידבועה תורכשמ

(6
םידיקפה תורכשמ

" 978 432 271 534

(9

(10
(11

(12
1867,493

" - 331

" 433,500

21293

)ט"צרת

. 151,275

(5הריד רכש

(8

61,671

59,531

" 54,924

(7

24,306

םירויצ םע םיחנומ תוחולו םינולמ תספדה

199,760

(13
(14

תונוש תוספדהו הביתכ יכרצ

תודשו םימ ,דואמ ,ןופלט ,ראוד

המרתהו הלומעת םשל תועיסנ

23,760

51,528
35,158
122 356

םיבוג דכש

םיטיהר יאלבו םישדח םיטיהר

םיקנבל תיבד

11,978
26,074
21,980

תונוש

,היבג ,תועיסנ ,תוספדה :לבויה לעפמ תואצוה

ראוד ,םיפסונ םידבועל תורכשמ

י 93,483

1616,307

