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 160-7/-947 קלואפ ]אט

 !!! תינגז ךל םולש

 :רהמ ליתתא ןכל ,ןרובצע םירבדז המכ יל שי ,רומג רדסב לכה ןאכ ,..? ךמולש הסט

 הצובק לכ אלו םלוצה תפולא ליזרבש תמש יננה ,בוט יאקירמא םורד לכ ומכ - ז

 תויאפוראה תוניזמה ותילציה אל םצעפ ףא הירוטסיהה ךרואלש הדבוצ ,תרתא תיאפורא

 .היה רבכ ךפההו ,הקירמא תשביב תופילא תחקל

 ,78 -ב םצפ הז תא יתיות ,תתצנמה הניזמב םלועה תופיכא תא תווחל םג חמש ינא

 .ץיבגה תא המיריה הניטנגרא הב לגרוזכה שרגימב

 אל דוצש םלוצל תיכוה הנודרמו הניטנגראב יתרקיב רשאכ ,86 בוש הז תא יתיווח

 הל .הווש טק
 ראותה תא הלילה לכ גגותש םצה תתמשב בברתהל ,ליזרבב ,בוש הווח ינא וישכעו

 .םלוצב בושחה

 .תבשות תאש יפכ בוצע אלו תמש ינא ,ןכל

 יבתכה םיבתוכ וב יאליזרב ןותיע ,יתותילש ףוסב ,ןל איבא :הנודרמ אשונב

 ,תוקפסמ תותכוה אלל ותוא וטפש ,"לבא אל ושצ" :םלועב םימסרופמה לגרוזכ

 התיה הניטנגרא יכו ,ולוכ םלועל לדומ היה יכ ,ודיספה םלוכ רבד לש ופוסבו

 .(נלואפ ואסו ויר ינוטיעמ) ."לאידנומה לש לגרודכה תגיגחה"

 .םדוק ררבל אנ אבהל זא ,הסומ לש תדלוהה םוי תא ונחכש אל - 2

 .הטונתה לש ףרוה תונחממ םיסקאפ תולשל דואמ השק טושפ

 הנתמ םוי דו רלואפ INDI תוימוקמ תונחמל םיכינח וסס םצ התפשמה לכ ונאצי

 רוזעל) םידליה םע הניטנגראל הסט וישכצ הרדנס ,םימי 3 ינפל קר ורמגנש

 .שדותל 30 -ב תרזותו ,(דדאמ ול השק יכ ,הנודרמל

 םיכינת 200 -כ ,םיפינסה לכ ,ליזרב ללכ תונחמ םעפה לבא תונתמל אצוי בוש ינא

 1-8-94 -ב קר ולואפ ואסל רוזחאו ,תורגובה תובכשה לש

 אלש ,םינוכנה םיזעומה ינפל םהל VD תא תדלוה ימי יגגוח לכל לחאא ,ןכלכ

 CE pos pos ונל יארקת

 .דאמ ההג ינאו ,קשמב ורוקיב רתאל Man דואמ תובוגת ינויגמ יתלביק - 3

 ברת רפכ רבת דוצ תאצלכ לוכי הזמשו ,תורטמה םתואב םיכמות ונלוכש תצדל יכ בוט

 .תלדגמ תיכוכזב םישפתמ ונאש ולאמ

 דנתמישמב ינויגל רזצש ימ לכלו ךל הבר הדות

 ..רשפא םא ,טרופמ ,כנלש ביצקתה לש בצמ ת"וד ונל יתלש ,ןממ שקבמ ינא - 4

 ילוכי דצ ראונימ ,קשמב םילבקמ וניהש ומכ "ישדוח ביצקת" יפד ככ תא

 .הז ירתא בוקצל יל בושח

 ?DP לכה הזש בשוח ינאו

 :שדותה לש תדלוה יגגותל דתוימב ,םלוכל המח ש"ד .תונחמה רתאל רשקב ךישמנ

 20-/ ןמעכלפ בינ >ת2-/ .עילשיפ הכור

 .בודרהי RSS sb TÃO דע  היהיש

 .םלוכל ש"דו םולש
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