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גלטינשטר צלם
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לב נאלץ ממן כי העובדה עקב מה, לזמן
 שנפצע לאחר בבית־החולים, מה זמן לות

בבית־קפה. קלה בתיגרה בראשו קשה
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על וערב בוקר מצהירים הערבים שכינינו
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