
“HABONIM DROR” 
SNIF SÃO PAULO 

RUA TOCANTINS, 108 — CEP 6 
TEL: (Of!) 220-7220 - SÃO PAULO - BRASIL 

 רורד םינובה

 תיצולח רעונ תעונת

 ז-3-94,ונואפ ואם.

sro TD DDD o MIATI 

 םהטמטכההש תעדכ המש ינא..?  היכרוטב םיכיטמה םוכש המ

 o NIDA ככ.-ןכ  כעו  ,אתווצב | תונהכ

 םימיב תניוצמ הפיפהח םייסמ ינאו ,ףיכב םורע ךכתהכ רשפא הב הריד רבכ ונכ שי

MI DI IDRונרדתסה"ש רמוכ ". 

 07,00 העשמ .07,00.( 23,00 : min ןיב יטמוטוא הנועש םשםקאפ תיבב VI שי

ne:שקבי רהשימש הדימב םקאפה תא רבחנו ןופכש בצמב רבוחמ היהי 0  

 . 005511-852-2719 :אוה ונירפסמ .םקאפ-ןמיס

 :איה תבותכה
RUA BELA CINTRA 1466./ 121%. JARDINS. SAO PAULO, SP/ BRASIL. 

 ןעמכו בורח רפכ לע דואמ הברה םירבדמ ןידע .,ןכ םג רדתשהנ םיכיהתמ םיקו יתיא

 ונכ השוע הז תבחרומה החפשמה תוריכהמ TND CID PRO TD הארנ הז  תמאה

 Nro רבכ םיכחמו וכואפ INDI רוקיבכ יכש םירוהה ואובי חםפ תארקכ .בכב בומ

 .םיריכמ אכ םה הז תא ma םיבסה ככ םע היהי םידכיה ,הזה רידנה

 :םירחא םיניניעכ וישכעו

 18 05 התכעש תמסרופמה תונמדזהב ימואכ ןיב ןוישר יתישע קשמהמ ונאצי רשאכ ו

 דהי םיתבוש ריושירה דרשמבש הארנכ ."עובש ךותח"כ יכ pan ןוישרה תא .ח"ש

OUםיצרמה ... ONDהרק המ  קודבכ הכוכי תא  -?. 

 ,(? ןוכנ ןמואי אכג ץראב תונכוסה כש היכעה תקלכחממ הבושת יכ ןיא ןידע 8

“INרהז "רורד-םינובה"  תוחפכ .תוניחבה ככמ .,טעמ אכ הזמ בוש  on mai 

 .םייתנב..רמוכ המ Do YR ץולחו רעונ תקכחמכ

 ,רבעב רנמכיסש ריפכ .אוהש יתמ +ראכ רוזחכ ךרטצא םאה עדוי אכ ינא הז בגב

 .ךל עידוא... עדאב

 כע יכ םיעידומ םה רוב <כירה "המ תורבזגג מ"קתהמ םקאפ שדוחכ II יתלבק -3

 .תוחיכשכ הנכהה לש תואצוה לכע יכ םיביח TVA DIO כש  תונבשחתה

 ובצמ המ תעדכ לכואש ידכ ,ונמכיסש יפכ קשמהמ תונבשחתה םוש יתכביק No דוע

 .(םונימב רא םוכפב רונחנא םאה תעדכ MIND O .ונכש ישיאה ביצקתה לש

 יאש רנכש תכרעמה הוש הזה ףסכה ,? רונכש היזיוכטכ ביצקת NUNO שדקתה המ -4

 םיצוד .רניהו ןנל

“IRש"ד ירסמת .םעפהכ ככה הזש בשוח  ONםיכבוש .,םינניק ,םינמטככפכ , 

 3! רךתהפשמכ תוקישנ .בורח רפכ MI לככו ,םיכהוא

 ..םיעגעגתמו םיבהוא

  .יק'גו םיק ,יתיא .הרדנס


