
  

6 

    

   nr ICHUD HABONIM 

 םס?נובה דוחא 7

9 HANHAGA ARTZIT 
CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 

TELEFONE: 2200-7220 
SÃO PAULO - BRASIL 

mm mm 

    
CANA 

a SD 

NES 
VENTA 
ARA) 

RS 7 
Ny À Aco 

       

      

    

    

   
tl usa 

 דובכל .76 .27.10“
 דלפנרב הירא ,

 םלנובה דוחיא
 ביבא לח

   

  

 !בר םרלש לביילל

 "הלרומ תעצה" ןינעב הליעפה תוריכזמה חוד הא םעפה בתוכ ינא ?תהטבהש *פכ
 רוציקב םכסא .םדוקה יבתכמב יתראהש יפכ היללכה המגמה המכתסה ,םי"קההט ןוידב
 .תודוקנה תא

 דוה*אה הז היה?ש ונתעצה ,וריטר םובמ הזוזתל תורטפא החרת םא ולואפ ןס .א
 יאדובו ,סילופוניגיהב קקרקה יריחמ .חיפוטוא וז ,תישעמ .סילופוניגיהל רובעיש
 ונתושרבש םיסכנה רובע גישהל רשפאש הלאמ המכו המכ "פ םיהובג סה ,הק"ירמא ןידר'גב
 .וריטר סובב

 ,ונתעצהי.רבד םוש רשפאמ אל טקידרפל 1.000 לש םוכסה | דימלת תיב .ב
 .וניוצק םיאנתב טקיורפל 0

saונקיו םהלש הנבמה תא ורכמ* ,ומיכסי רורד םא .שדח היב הנקנ ונא | ויר  
 .ונדילו ונתא דהי

 דוחיאה לש םירנימס זכרמ הנבנו ,תמיקה הרשכהה תא רוכמנ ונא הרשכה .ד
 .םינובה דוהיא םא םדאתב ןקתמב שמתשהל תוכזה היהה התדערנתה לכל

 .הבושת םיביח ונאש םיפסונ ט"אסונל רסקב
 ל"וח יכירדמ ןוכמל וכליו םלרבה 8 - 9 לש הצובק אצת הנשה | הרשכה תנש 1

 ,תחאה .תובס יתשמ .הרבעש הנש לש הזמ רתוי בוט ארה וז הצובק לש לשונאה רמוחה

 רבדה המ הרורב רחוי העידי ךותמ ןוכמל םיכלוה םה הינשה .רתוי םיררגובמ םלוכ
 .ההא הלעב קי לבא.ןוכמה תליחה ינפל 099? המכ הצרא ע"יבת הצובקה como סרוד
 המיכסה הליהקה ,העיסנה ךוממל הליהקה תרזע ושקיבש הרבח המכ םהיניב שלש רחאמ
 רמולכ ."זופהת"ה יפתתשמ תא ליבויש ןורחאה סדטמב דעס" םהש NINA ,םלוא ןממל
 והשיש ךכל גואדל שיש םירבח השולש סינשב רבודמה .ראוניל 26 - ב הצרא ועיג*י
 הצובקהש ןובשחב אב ןאל תעדל םיצור ונא 79 דמכ .ןוכמה תליחת דע םיצובקה דחאב
 .קשמב הפוקתב םהל תעצומה היצנכתה תא ןכו .ןוכמכ םידומילה רמג רהאל ךלת

 םידדוב המכ ועסיש ןכתי .העונתה לש הצובק הנשה היהת אל "תנש הרפ" .2
 שקבנו (םירחא םיפהתשמ םע דחי) תחא הצובקב םזכרל לדתשנ ונא .העונתה ירבח

 ןיכהל ךרוצ ןיא פ"כע .ליה רורב הארנכ תורחא םילימב .העונתה לש קשמל םחלשל
DIVלע הלודג הדבכה הרצונ ןאכ שדחה יוסימה תיעב ללגבש איה הבסה .דחו"מ רבד  

 .תפסונ םעפ האבה הנשב סםלשל הצרי אל vor "מש ששח שלו העיסנה ריהמ
 .ךאכ יתוחללש רמג רבדב בהכמ הונכוסל ריבעהל ךשקבא ,לבייל .ןורחא ןורחא ל

 לצנל לכוא א"ז .77 ראדרבפל 5 ב ןאכמ אצא ינא .1977 ךרמל 59 אוה רמגה ךיראת
 .הז בתכמ קתעה ילא רבעה אנא .,השפוה שדרח
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