
ORGANIZAÇÃO SIONISTA DO BRASIL 

  IND,וכואפ 18-9-94

 .ט"כמא רבזג ND יכא :כא

 .כיזרב PODA 'המ גיצנ .רוקוניו יק'ג  :תאמ

 .5 בר  םוכש יכאכ

 םירעב MD םיריחמו הדובע חוכ TD MN ינא תינופכט החישב ונמכיסש ררכ

 םישדוהה תשמחב ץראכ עיגהכ שםיננכתמה םיכוע DO שי ןהב STA בש תוינופצה

 .םיבורקה

 1995 ץרמ דע רוכא תומוקמכ בוש עיגא אכש ןייצכ בושח

 "o למנה סמ ריחמ וכואפ ואסמ םיטרכ ריחמ ריע םיכיראת
VIM)בושו ) 

 + 12 + 0 ויר א - 8

 $ 12 $ 170 הטנוזירוה ולב % -ד6

 X nap-9 $ 12 $ 300 היאב א-8\9\10

 $ 12 + 0 הפיסר א -- 4

 15X התבש % 42 $ 400 לטאנ א - 15

x 17 = 4612 $ 500 093  $ 

 :תבשחב תההחקכ םיבייחש םירבד

IAN AO END —6 .כיורבב תואישנכ תוריחב בקע 3-10 ינש םויב רויסה תא  

 .םימי השולש ראשא ןככ .םידמעומ הברה יכה יכ ₪י ובש םוקמה Nim הפישר -

 ,םיקית רוגסכ ידכ שישורדה םימוחתה לככב כפטמ (VN am ריס לכבש ןובשהב הק -

 .םיגוכוכיספו םיאפור ומכ

UN -הדובע םויכ "א םוי התא בשחמ . 

 ואט MT םינובה ידי לכע תנגרואמה ₪ע-ידוקיר ny םייקחת 10-?8ךיראתב -

 הב .,העפוהה ןוגראב תויהל בייה יננה העונתה התוא לש יזכרמ הילשכ ".ולואפ

 .םייתליהקה VIT תועונתו םינודעומ ,רפסה Na“ לכ ופתתשי

 .גראל ךירצ TIN הז תא DA ,ולואפ ואסב םילוע DD nim רבמבונ שדוחב -

 .העונתה לש םיפינסה לכ לש םיימוקמ תונחמ םימייקתמ רבמצד שדוחב -

SÃO PAULO — RUA CORREA DE MELO 75/3.º — CEP 01123-020 TEL (011) 220-4133 FAX (011) 221-9412 

RIO DE JANEIRO — RUA DECIO VILARES 258 — CEP 22041-040 TEL (021) 256-7177 FAX (021) 235-5415 

PORTO ALEGRE — RUA FRANCISCO FERRER 170 - CEP 90420-140 TEL (051) 331-2296 FAX (051) 331-2219  



Po
 

SE on עגונב 

 .רלוד 500 הלוע (הקוהר יכה ריעה) םלבל הסיט סיטרכ

 סמ תא "קר" ףסונב םלשמ ריננה ,תורחאה םירעב םייניב תוינח םע םלבל סט ינא םא

 .תינכתה תא ךישמהלכ ידכ סוטא ונממ הפועתה הדשב למנה

 ואס - םלבי- ,ןלואפ ואס סיטרכ  .,תועיסנ .תויונכוס המכמ ריתלביקש ףובשחהי יפ לע

 (תומוקמה לכב תוינחהה לכ תא ללוכנ.רלוד 570 -כ הלעי ולואפ

DNרויסש החנהב ,םיתשל ירויס תא סקלחל ךרטצא  TONהפיסר ,לטאנ ,םלבל היהי  

 .רלוד 536 -כ הזה יצהה רובע םלשא ,(עובש)

 הז סיטרכ רובש םלשא ,היאב - הטנוזירוה ולב - ויר לולכי רויסה לש ינשה קלחה

 :םיפטהנ ירכוד "336  -כ

moתילכלכ יהניתבמ גוי ,ןמזה  תניובמ" םגש  MDתכבבי,רויסה לכ תא םייסלכ 12  

 דע/-40:הס ידרשמפל צותמס היהא הב .,תירוקסה תינכתל רושיא שקבס 3H“ ,תחא

 .צובש “910 ללוכ UM 13 ,תרסוא תאז 0

IMENSO MNAםדקהב  ADM “TDתא  MPNרלככה תומוקמה לככב יכש  

amתומ תוכרבו הבוט . 

     
    העניה  - ds DME    *חמ ר\גיצנ

 .זיר E od :קתעה

 


