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.ליעלדםיטרופמהםיאנתהיפלוונואתירקב

ו.

;.לאינדר'דםעס'היבביאופרתורשרבדב`הווחתכראה.
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-:,ךונחהוולמןינעבהטלחהסודה,;4
הנש20-ל'םינש15-מהוולמהתפוקתיונשלםינפהדרשמתשירדלםאתהב
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