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ןהתערןכההכנסאתהמארגנתהןעדה

למעןבארכיןן.הקרןבהבשנהשתתקיים

הכתןבתהנההללןבאירןעיםהמעןניינים

לאינפןרמציה:

60 

Hajikata Tatsumi 98' 
Management Office 

Asbestos Studio, 1-6-17 N akamachi 
Meguro-ku 

Tokyo 
JAPAN 153 

 0081-3-3793-3164 :'טל
 3-3711-6214פקס:
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שעה ,בשיאןגם .ימהישהסתתקןפהבגדר
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שלתןפעהרקהיההבןטןהאם ,יתברראחדןת
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 .הבןטןחןבבישלמןזמןקהל

הבןטןבמחןלמתענייןאןשיןצרמיכל
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