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 דלאס רפכ ריכזמ -יול ינומ

 ,הכרבו םולש ינומל

 ,םידדצה ינשמ ןמז רסוח ללגב הזש ימצעל ראתמ ינאו ונניב רשקה קתונ םישטדוח המכ הזמ

 0“ לש ןותרמה nr ליחתמ ינאו לודגה שפוחל תוסנכנ תונבה דאמ בורקבו הרושכ לכה ונלצא

 המכ ינפל ,ג איג לש העיצפה לע הרפיס איה וב ןטפש תידוהימ ןופלט ונלביק ,םייצראהו םיימוקמה

 החמש ונל םרגש רבד הפי םקתשמ איגש ונבהו תונורחא תועידי לש הבתכה תא ונל החלש תידוהי םימי

 .קחסמב השענהמ םיקחונמ יד ונהנאש ךכ ונכותבה תא םילבקמ ונא ןיאש תועובש רפסמכ הז,הלודג

 ינש רבכ טיטו ינפילחהל םידמעומ תשפחמ ץראב העונתהט יתנבהו המויסל תברקתמ ונלש תוחילשה

 30/7/89 -ב םייתסמ תינויצה תורדתסהה םיע ילש תוחילשה הזוח,םינוש ןוימ יכילהתב םידמעומ

 ויהי אלש הווקמ ינא ,םידומילה תנש תליחת ינפל םייעובש וא עובשכ קשמל עיגהל םיצור ונחנאו

 ידכ ינויב דוע ןאכל עיגי ילש ףילחמהש ךכל גאדל ץראב העונתהמ יתשקב ,ונלש תוינכותב םיבוקיע

 .ךכל רשקהב הרורב הבוגת יתלביק סרטו הפיפח עצבנש

 רוסחמ שי דימתש ונל עודי ,הלימה לש בחרה ןבומב קשמב השענה לע עדימ טעמכ ונל ןיאש תורמל

 החפשמ טולקל ןיינועמ היהי קשמה םיאה קודבתש ךל עיצהל ינוצרב ךכל יא ,יעוצקמ רקיעב םדא חכב

 :םיטרפה ןלהל,םישדח םילוע רותב 15/12/88 -ב רנרב תעבג לש הטילקה זכרמל העיגמה ליזרבמ הריעצ

 הדמל 27 תב ןמדירפ םירימ ,(הבוט תירבע רבוד)הקיזיפלו הקיטמחמל הרומ 28 ןב ןמדירפ ויגרס

 O < דע ,לדגי רשאכ תויהל הצור אוה המ טילחה אל ןיידעש הנשה ןב ינד םנבו תולכירדאב הקסעו

 הזה הרקמב,םישורדה םינוירטירקב ודמע אל ץוביקל הילעל םידמעומה יכ קשמל תוחפשמ יתנפה אל

 רסק דימ רוציל שי  יתעצהצ ן ינע הלגתו הדימב .,החפשמה תא טולקל דלאס רפכל יאדכש בשוה ינא

 ,תאז ושעי םירחא םיקשמש חוטב ינא יכ הטילקה זכרמב החשמה םע

 םיבחכמה תא חלשל לכות הילימיסקפה ךרד םג יתיא רשק לע רומשל הצרתו הדימב .םעפהל והז

 .ידיב בתכמה תועש רפסמ ךותו ולואפ ןאסב ןאכ ןגא םישתכמ ידרשמל

 בותכת העונתה לשו ילש סשה תא קר)רורד םינובה קביסמ ןבואר רובע 005511-255-9379 :סקפה רפסמ
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