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SPIRIT VS DN 

 .1! בד םולש השפל

 .ןתרזע תא שקבל יזכ םעצפה ךילא הנופ יננה

 ןיא ךל SITU DI .תימוקמה תורבזגה םצ םיישק OVO אלב יתלקתנ ןורתאה ןמזב

 הז רדינ תורבזג יזי לע השצנ םימילשה לפ לש רעקה י לכי',תורבזנינוצ ן.פיזרבכב

 .םינש הברה רבכ  תימוקמ הליצעפ .,רניה םטירימ.בג םעצ .השפעפל  ריאכיז

 םילוצ ןייארא םהב ,ליזרב לש תוינופצה םירעל תננכותמ העיסנל רושיא יתשקיב

 .םימשייק םילוצע לש םיקית רונסא יסבו לאיצנמופב

 :םהו ,מז הברה 119 יל הכחמש תידוהי הליהק תמייקי םסהב םירע ונשב רקבא ףסונב

E PUT 2a 

 תילילש הבושת יתלביק ,תימוקמה תורבזגה רובצ תינכותה תא יתטריפש רחאל

 .(לשא BT - הסיע סיטרפ) יתשקבל

 ימיו4 לצ הלוצה הפוקתל ידרשמ תא בוזעל יכ רוסא ,םירימ יבג לש התנעטל

 .(ףשאר ימיה תותבש ללוכ םוירו3 ידרשממ םלצא השצפמל) .הדובע

 תא רותפלו הרזצ לבקל יזכ ט"למאב תורבזגה PNI ,ןהכ ילא.רמ םע יתבתכתה

 תינכות תא בוש טרפמ ינא וב סקאפ ול יתתחלש ,ןהכ ילא לש ותשקב יפ כעפ .היעבה

 TODA CIMO תאו .םויה .רדסש אח. ללוכי ,םיעיסנה

 יתרביז ,כ ףסונבו תמו אשמ לש םייעובש ירתא 18-9-94 ךיראתב תלשנ סקאפה

 בייק יננושונ לזא ינמזש בוש ול ריבסהל יזכ ,עובש ינפל ןהכ"יולאייתצע יתינופלא

 .םריצעל יתצגה לצ םילוצע םצע רוגסל

 וליפאו תואצרה ,היצרדפ ישנא םעצע תושיגפ ולא תומוקמב םייקמ יננה םילועל ףסונב

 הזכרמ תילשכ דקפתמ יננה הב הצעונת ,רורד םינובה רצונה תצונתב ברצב תוליעפ

 .תוטיסנ יתשל יתצעיסנ תא קלחל התיה תימוקמה תורבזגה לש הצצהה

 תול כש םיצולי ללגב םגו תילכלכ הניתבמ םג ,תאז תושצל יאדכ ונניא המל יתרבסה

 ,לכהמ ץותו םורדב םילוע םג יל שי ,תוינופצה םירעלכ קר אכ רושקה ,ילש םינמז

 1 ךמזה לכ םלכצהל יל רשפאת אלש יתויארתא לצ רעונ תצעונת

 ןייבהל רשפא וב ,ןהכ ילאלו תימוקמה תורבזגל תלשנש סקאפה תא ךל ףרצמ ינא

 .ריתמ לופכ טעצמכ הלצי םיקלה ינשל הציסנה תא קלחלש

 לכל דתא הילע תילש" רובע םיפקת אל םהש יל הארנ ,םיקות םימייקש ןיבמ ינא

Ab PIIקתרשב מהיניב םיקותרה עיפינס העבש םע רעונ תעונתב-לפטא  תינמז  

 .(הרגלא ערופ\הפיסד) .םפהרצ\לארשי ךרצבכ לש

 דנלאכ םירבדב רקיה ינמז תא עיקשהל יל לבתו יל םיבאוכ וללה םיקבאמה

 ןנכתמ ינאש ןטק רבד לככש יל הארנ אלו דואמ הפי יביצקת ןונכתב דמוע ינא

 0: םיכלוה תוכמסו תויארתאש ןימאמ ינא .תימוקמה תורבזגה לש הרושיא תא ךירצ

DNיננה .ל"נכ..יביצקתמ גורתא םצ ,ןכל יארתאה היהיא ולפוטי אכל ילש םילוצה  

TINםה וישכעצל ןוכנו ,הז םצ דדומתהל יזכ םילכה תא  Pa NI 

 םוכ לש 19,00 VIH ךישכע ,4-10-94 ,בורקה ישילש םויב רבכ סוטל ךירצ ינא

 סיטרכה תא לבקל רשפא וב ןורתאה םויה והז ישיש םוי ,רתמ .29-9-94 ישימח

 .(םויכריצת השצמל אוה ישיש םוינ .םוקמ לכב יל וכחיש םישנאה םע רבדלו

 ,ררנגס לכהו ליזרבב תוריתב ויהי 3-ו10-94 ינש םויב ,םידבוצע אל ןושאר םויב

 לכ ,רקובב רתמ דע הרקי אל והשמ םע .םדקומ רקובב סוטל רומא ינא ישילש םויבו

 .םשג ימכ ךכה..רקבא םהב םירצה השישב םישנאה לכ םעצע ילש ןונכתה

 השקה השגרהל יתוא ברקמו יתוחילש לצ השקמ הז ,לאכ םיקבאמב דומעל יל השק

. x , “ ינוע רסות Es DT CA * 

 .תינויצה וניתמישמב ךישמכנ םייתניב ,והשמ הנתשיש הוקת "29

 .ןומיס ןנחוי :קתצעה
 .רניו םירימ .ןהכ ילא

 .רוקוניו יק'ג .ילאירא הזיכצע
 .ליזדב .הילצה תקלחמ גיצנ
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