
ןושלה-דווו ישרומ לש ןושאר יצרא סוניכ 

תוננגלו תודומל שרדמה תיב םלואב סנכתה ו"שת ולסכב ט"כו ח"כ םימיב 

דעו ישרומ לש ןושארה יצראה סוניכה (195 הדוהי-ק רזעילא בוחר) ביבא-לתב 

.תירבעה ןושלה 

ההבסה-יבתכמ .1945 לירפאב יתטיש ןפואב לחוה םישרומה יונימ לעפמב 

,תוידוהיה תויריעל — בושייה תודוקנ לכל וחלשנ חוכ-יאב יונימל תועצהו 
תויודיכזמלו תוינוריעה תונוכשהו םיבשומה ידעוול ,תובשומב תוימוקמה תוצעומל 

.םיצוביקה 

יונימ לע ועידוה רשא ,תודוקנ 94 דעווה לש ותאירקל ונענ הדיעווה דע 

:ןה הלאו ,ןהישרומ 

ןמרוב ךורב  הקובא  ,בק   1

ינסינ השמ  ליחיבא רפכ   2

דעווה ר"וי  הדוהי ןבא  'מ   3

םיובננט ןימינב  ןוליא  'בק   4

תוברתה תדעו  רחשה תליא  'בק   5

ירהרהז 'ש  םיקיפא  'בק   6

יריאמ םייח  'ג ילארשיצרא  'בק   7

םובילב ןושמש  בקעי תודשא  'בק   8

ןויצבל ןרהא  היבוט"ראב  'מ   9

יפשר יכדרמ  ןרוא-תיב  'בק   10

םקשנ אנכש  אפלא-תיב  'בק   11

דניקלא והילא  םיגוחה ,הטשה-תיב  'בק   12

יולה ןימינב  ערז-תיב  'בק   13

דנר הניג  עשוהי-תיב  'בק   14

יול ןרהא  קחצי-תיב  'מ   15

ןתיא םהרבא  םירעש-תיב  'מ   16

יול הלואג המלש  ןמית"ילואג  'מ   17

ימלה ךורב  עבג  'בק   18

ינורש הדוהי  'בק השולשה"תעבג   19

קובולק ןבואר  ן"ח"תעבג  'מ   20

גרבסרטש המלש  הדע"תעבג  'מ   21

،ליימ קחצי הדוהי  רגינג  'בק   22

היברג ללה  לאומשךג  'בק   23

בילטוג ףסוי  ףונמה ,תג  'בק   24

יתימאךב יול  'ב הינגד  'בק   25

יררה רואינש  הילד  'בק   26

טדימשדלוג ןרהא  ןד  'בק   27
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ןושלה דעו ישרומ  לש ןושאר יצרא סוניכ 

ןוסרג םחנמ  ערוזה 'בק   28

ץיבוקשומ הדוהי  היבול ،םיערוזה 'מ   29

ןומולש דיאמ  ןגועה 'בק   30

ןוידו؛؛ ןמחנ  דוד"תמד ،ןורשה 'בק   31

תדגא באז  ןולוח 'בש   32

.חצנמ 'י ד"ד 

דוד-ןב יאו 

הרדח   33

ןמדיב 'מ  הפיח   34

ימדמע יבצ  תוריח 'מ   35

טנגדלוג טהדבא  התינח 'בק   36

הדלו ד"ו דיאמ  םייח-ץפח 'בקי 37 

יקצולס דיאמ  ןועבט 'בק   38

דיעי םידפא  יבצ-תריט 'בק   39

הלוב םחנמ  הנבי 'בק   40

םלש ןוחא  רוגי 'בק   41

דיאמ הדוהי-ןב  תרנכ 'בק   42

ןיל ףסוי  קילאיב-רפכ 'מ   43

דטכש םהדבא  44 ןוסקילג רפכ 'בק 

שט דזעילא  ל"למ רפכ 'מ   45

דנפאה דנבא  אבס-רפכ 'מ   46

ןוזנומיס .א  דלוס רפכ 'בק   47

דגניז ןדהא  ןיפור רפכ 'בק   48

קבודט והיכדב  רובת-רפכ 'מ   49

םיובנגיפ השמ  תובהל 'בק   50

ןהכ הירזע  תיליע אצומ 'בק   51

טנלס םייח  הימחנמ 'מ   52

דהוז לארשי  הדסמ 'בק   53

םייהנפוא והיעשי  תוליסמ 'בק   54

בוטוש יבצ  תורבעמ 'בק   55

תוברתה תדעו  םייח זועמ 'בק   56

לגס לאכימ  (היבחר) םיה-הפצמ 'בק   57

ןיול ןימינב  לארשירווקמ ס"יב   58

ןיטשרג םהרבא  היבחרמ 'בק   59

ןמגדב לארשי  םיה"רמשמ 'בק   60

ןודדוג ימע-ןב  קמעה-רמשמ 'בק   61

דרגוניו ףסוי  ןורשה-רמשמ 'בק   62

יקציטימס םולש  הבגנ 'בק   63

רנוד ףסוי  ללהנ"רפכ 'מ   64

לייוו .א ד"ד  הירהנ 'מ   65

הפי לאימחר  הדוהי-תלחג 'מ   66

לזיירק קיזיא  םודס 'בק   67

שא יבצ  ןורבע 'בק   68
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םירבד-ןחנז 

יול חנ  תורטע 'מ   69

רלקמ הרוא  בג-ןיע 'בק   70

ץיברוה בקעי  שרוחה"ןיע 'בק   71

ןפג השנמ  ץרפמהךיע 'בק   72

למיק הירא  הלופע 'מ   73

ןוסבקעי סכמ  הנח"סדרפ 'מ   74

ריאמךב לאירזע  השמ"רוצ 'מ   75

גינה השמ  76 קילאיב"תירק יכש 

ןמרהאוו םוחנ ר"ד  ןיקצומ-תירק 'מ   77

רנוד יבצ  78 למע"תירק 'בק 

גינה ריאמ  79 לאומש-"תירק יכש 

שט רזעילא  םיבשה-תומר 'מ   80

ןיול 'י  ןגיתמר 'מ   81

אניטק ףסוי  שבוכה"תמר רבק   82

יבצ-ןב ריאמ  ןנחוי-תמר 'בק   83

ףחש ריאמ  םייתמר 'מ   84

ץיבוגמלק חנ  ןופשד 'מ   85

רגנילרב באז  ןויצ"יבש 'מ   86

ןשושךבא המלש  םוחנ"הדש 'בק   87

דלפנבוז דוד  (תוילוח) הימחנ-הדש 'בק   88

רפיול בקעי  רימש 'בק   89

םולב הכרב  םיקמעה-רעש 'בק   90

ןמליה יבצ  היפש 'מ   91

ףידע והיעשי  דירש 'בק   92

תיז יבצ  םישדע-לת 'מ   93

תוברתה תדעו  למע-לת 'בק   94

,םירזוחב ו .םישרומה לא וחלשנש גוה הרבסההייבתכמבו 

םתדובע יגוס לכל קשמה ישנא לש םהיתולאשמ זוכירב (א :םתלועפ יכרד ונמוסו 

חינהש ,םיחנומה תינקהב (בו ,ללכב ןושלה רופישו ,תירבעה היגולונימרטה חטשב 

.םהל םיקוקזה לכל ,ןושלה דעו 

:אופא היה סוניכה לש ודיקפתמ 

דיקפת תא ןוצרמ םמצע לע ולביק דשא ,םישרומה םע ישיא עגמב אובל .1 

.םהיתומוקמל ןושלה יניינע לש םזוכיר 
ן םתלועפ בצמ לע תונובשחו םיניד םהיפמ עומשל .2 

.ןושלה דעו תא תוקיסעמה ,תוישעמה תוינושלה תויעבה תא םהל ריבסהל .3 

.ותדובע תויעבו ויגשיה ,ןושלה דעו תלועפ לע תיללכ הריקס םהל רוסמל .4 
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