
  

 םינובה דוחא
HANHAGA ARTZIT 
TELEFONE: 220-7320 

SÃO PAULO - BRASIL 

 דובכל
 ליה רורב 'בְק הוריכזמ

  

tan 0% avSany 

 העונהל ףךהמ בוטה אשונל סחיההל *ךכ סחיתהל ידכ םכילא םיגופ וגירה
 ןושארה רטפטסב הצרא האצל ותינכתבש ה*לע ןיערג בכרה ;קסמלו הי*הלילרגה

 atras ןיטכע ,הוריט* אל םיברדב ן"געה לָו) ההעפש Nado ם*הוטב וג
NT? nuasםכ*לא ם]ג%8 %גא ,ה*רויוב  taum quimןודנה לע הוודל *דכ . 

 ןודל ידכ שירגובה וסנכהה ,הנטה *לו* טדו
 טייתבקכב גלבוקפה השיגה לע ורזה טהמ ams הלע לש אשוגה לע ,רתית ןיב

 ת"נש העובק .הטיטרבינואב טידומילה םוי/ ירחא הולעל איהו ,תונורהאה
 -חתה ט"רבהה .ץראב היצומיל הא ךיטסהל: בו]/ה ןפדב תולעל ההעד תא ףע"בה

 תא םלאהבל *דכ ,ה*לעה *סלכ םה"תוסיג /4ל , הוגסק ןויד תוצובקל וקל

 הא םדערהל ;עצה האצי בורקה ןמצב ה הנוכתהש האוהקהמ .םהיתוסקסה
 המרהב םירבהה לש ןוצרה תלעק טש"גרהל|/יה ןת"ג ם*גוידה quaa .ןיערגה

Joyasהפכ רהו"ש התב %8"ַכ םירבחה .ףא8 לודג ,הצ  na NAVYםהיתויגבה  
 בצל שרגט ךהויב בושהה רבדה .תלצומ היה ןו"טגה .הצובקה ן*העל תויטיאמ

 בור .תעבוגפ הת"ה הברבקה היהבבה הנזהבמש ,אוה ,ןוידה טפבתה וילעו ,הז
 הרוחב ךבלמ ,פ*רכהה רט vom não as vs האובקץב ןעההטהש ם*רבהה
 ל וקסנ אלט קר ,הבפש התלאל ךכיתסה ,החא

MFטהו םהילעב ט*ווטב ךבכלק םטירבח 11 - מ בכרומ ן*ערגה ויטכע , 

 הנלה ,,ינלדקש הטפ - ןלועט quo cum Pk = וירפ .וליגד - רודוולפמ

 .ןמרמיט ו'לו'בו ,\ך*לוו ןהוהר) הסב ,""צנטרס ימענ ,ואע ץבואר ,רציזרג

 - הרבלא ןשרופמ .,א*בטרוו הטייסו ,שריה תור ,רגינש ה*לס - הביטירוקמ

 תיפוס רחללטה אל ןיירעש ט"רכה 9 - 6 ןי'רע שי הלאל ףסונ .הצירפע הָגא

 ,ויסכע ,םיסנמ ן*ערגה ירכת .ןררבל טיכייב רועש הו'עב ןנש"ו ,הז ןינעב

 20- ב .הרגבפה א ביאראל ם"ע הט*גפב ן*ה אלש ם"ךגובה םע ם'רשְק רוגיל
 «cs ןיירצש שירבהה לשו ן*ערגה לש תעיגפ הביטירוקב ב'קהה רבטטפסל

 תיגפרופניא ,תרגכה ,תויגכהל רש;ב ,םלעמפ רתוי סירבד עובקל *דפ ,5יחלטב
 ."ובו ןיערגת לש *בכש ןוגרא ,םיטנדוספסש להנממ

 *כבכ ,םיעסוג 4ינוהנ הפכ רוטסנו ןחערגה לק ןיבוה תא רהוי ע7טב ןלהל
 .ילויב הקיגפה טלהותע

 המק ט* .1970 לש ןוטארה רצטפטמב הצרה ולעי ןיערגה ירבה לכט םכומ .1

 nam nota *:צל ,הבשה דרטלל ,ץיאב ץןהלוה לט ה₪ד,ה רצגעל םיכירצש ג'רבה

 ,תוצובק "תשפ הצר: ועמי םירבהה .ךכל טלקלקז םַביאש ם*רבח ט"ו .םידוכילה
 VISA ה*געה|) ן2ל%אב דומלל *דכ ,ל"רפא הוביבסב הכוסורמ

 הרגסמ תא ררבעל אל ?דב .ץישב םת"דוסלל םא וכלטפל ן*ערגה ירבה לכ 2

 .ךיא ההואב 8לוכ דומלל ,*רספא ה"ה* הֶזְו הדמב ,ט"*רבהה ןפ'לתה ,ן'עיגה

 ,היבש לט ש*ה  חהנרשורה הורטפאתש שלחוה .ערבלה ךשפב ,הריד ההותב רוגלו
 איה הינטה הודטכאה (היגולונכטפ קלחל הרבהה ,מורה *ערמ םידפולש ם*רבמ)

 sm nm םימיק םביאש שועוצאקמ ט*דפולש םירבה הממ ללגב עבש ראב וא תעיח וא

 .היפיכו תֶולכירדא ;אמגודל
 ץוכיזל "היסנדופש' לש תרגטפב ם*רוטק הויתל ם*צור ןיעמגת *רבו 3

 לש תחאת ,תועיג 'הש ן*ת הד אשונל רשקב .םהידומ*ל תפוקת ךטמב ל*ה רויוב
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