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  שמי ספיר נתני
  

אני אספר את הסיפור שלי בקצרה מכוון , ל "ברצוני להודות למירי ברונו על הובלתי לניצחון מול צה

וחצי שנים מטעמי דת ומעוד סיבות  3ל במשך "הייתי משתמטת מצה, שגם היה לו סוף מאוד קצר 

שלחתי חודש לפני שלפי החוק זה ( ל "לצערי לא שלחתי את הצהרת הדת בזמן אל צה, אישיות 

ל לנמק את "גם אחרי כל המכתבים ששלחתי אל צה) חודשים לפני מועד הגיוס 3בעצם צריך להיות 

אף אחד לא נענה לי , זמן ובעוד שאיני יודעת מה החוק אומר סיבותיי למה לא שלחתי את ההצהרה ב

שנים והגעתי למסקנה שאני  3כל מה שניסינו לעשות לא עזר עד שעברו , ולא הסתכל עליי כלל 

ד שהיו לי לבחור הייתי "אופציות של עו 3מ!!! והגעתי למירי המדהימה  ,חייבת לסדר את העניינים

היא אמרה לי מה אני צריכה , דעתי שבה אני צריכה לבחור בטוחה שרק היא תעזור לי מכולם י

לעשות והדריכה אותי בכל צעד שעשיתי גם אם זה היה תלוי בלענות לי בשעות מאוחרות בלילה 

הייתי בטוחה , הסגרתי את עצמי .)לא הייתי מרשה לעצמי, כמובן שרק כשהייתי כלואה כי אם לא(

ל בכל דיון ודיון שהיה לי האמנתי שמירי יכולה להוציא חודשים לכל היותר אב 3שאני אשב לפחות 

, הערעור שמירי הגישה, ובסופו של דבר אחרי כל הדיונים , אותי מזה כי לא סתם הגעתי דווקא אליה

  .ובנוסף שבוע אחרי שחרורי מהכליאה קיבלתי את הפתור!!! יום  23והמשפט יצאתי אחרי 

אני ממליצה בחום לכל מי שצריך טיפול כזה , ה מיוחדת את איש, מירי בלעדייך כל זה לא היה קורה

את נותנת את כל כולך ויותר מזה ואני עדה לכך שעשית מעל ומעבר והפעלת , או אחר לפנות אלייך 

  !את כל הכוחות שלך רק בשביל להצליח בתיק שלי ולהוציא אותי כמה שיותר מהר 

את הרבה , לעשות את העבודה והולכת  שבאה רק בכדיד "שאת לא פשוט עו.... מה שהכי מדהים 

אני הכרתי אישה שלעולם לא אשכח גם בגלל , ק שבזכותו את רק תצליחי-נ- יש לך לב ע, מעבר לזה

וחצי שנים וגם בגלל שנתנה לי ולמשפחתי מענה  3שבזכותה סיימתי עם פרשה שישבה לי על הלב 

  .בכל דקה ושנייה כאילו היא בת משפחה בעצמה 

  .מאחלת לך רק הצלחה בהמשך הדרך !!!!! תודה ... בקיצור מירי 

  ספיר  

  


