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 תיצולח רעונ תעונת
  

  IND,ולואפ 18-5-94 .

 .גרבסדנד לאכיס :לא

 .רוקוניו יק'ג :תאס

 .צ"עת לש הריצצה הדיצוה :ןודנה 16-6-1994.

 ! בר .םולש .לאכיסד

 םיגיצנ השימה ליזרבל שיש יתנבה , 13-5-94 םויל ךבתכמב תרבעהש םינותנה יפל
 ,תימלוצה הריצצה הכשילל תומוקמ שולש דועו ,תימלועה הריעצה הדיעול םיירשפא
 .םיבנע תירקב 17-18.6.94 -- ב  םייקתתש

ora esה"רבח 55 - כ (םיפינס ונל שי םהב תונידמה לכ תא ללוכ) ליזרבב  
 דרודרד םינובהמ ,רצונה תועונת רירגוב םלוכ ."הדובעה תגלפמ"  םע םיהדומה םיריצצ

 .רבעשל ריצצה רמושה וא רצונה תיוח דעו

 רבכש שקבמ רינא הול ףסונבו ,םליגו םהיתומש ,םירבתה תמישר תא IND 77 ףרצמ ינא

 :םיאבה םירבחה תא לידזרב .צ"עת יריצצ "לש  םיגיצנכ-:?:םושרת

 תוצונתה ללכ לש רצונה דעו ריכזמ םויה quim תיזח רגוב .ןמכוה ורדנהלא -

 .ולואפ וןאסב

 .הרגדא וטרופב ונלש ND DUM הולואפ IND רורד םינובה רגוב .ןמיינ ינו'ג - 

 אל םירעטצמ םירבחה רתי ,םינושה םיצוריד סוטד "םילוכי"ש םירבחה ינש ולא

 .םירהא םינינעב םיביוחמ DM לבא ,עוסנל

 .ץראל ציגהד וחילצי םהינשש ידכ שרדנה ףסכה תא סייגל ךתרוע תא שקבמ ינא

 .הליהקב תוליצפ דואמ לבא םיצעצמא אלל תוחפשמ לעצ רבודמ תיפסכ הניחבמ

 סייגל יתלוכי אל  הןורחאה שורגה TV הווש העצקשהה לכש .ךל החיטבהל לוכי ינא

 .םיבוט רדתוי םישנא ןינצל

 צובקל תונורחאה תוילצהמ םיאליורב םירבח יהי MID ינא םירחאה םיגיצנה תא
 ."םידצה"

"Oםיאבה םישנאד ןווכתמ : 

 .(הקז לש ותשא) .טויה סיאט - .הפיסר.(הקל) uva | הלו'ג -
 .סטנד יסס - .היאב .ציבוניבר ולינד | -
 .לשיה וטנר - .ולואפ ואס .ןמיינ ירוד - 
 .ינדרש ואיויו - .ינדרש לאינד | -

FINהתאש םינותנה רודאש הווקמ  o TINאשונב םדקתהל ידכ . 

 .םדקהב ןכדעת אנא ,ףסונ והשמ ךרטצתש הדימב

 ..תוארתהלו םולש תכרבב

 .רוקוניו יק'ג

nºdeרורד םינובה יזכרמ  

 .ליזרב

 .(.ךכרד אנג .םלסמא יטומ ID :קתעה
TDןאכ .רדנילב סירוב . 

manאכ .צ"צת לש הריעצה תרסשמה .


