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  � השתייהצילו0 אב

  
  . שנה ויותר2500	 לחהנדחזו� ניפוL אב� השתייה , לומרכ

  
רגע למימוש חזו� הניפוL שיתקיי0 בשומרת על לוחות הברית עד ה עודנה כספת אב� השתייה ָהֶאֶב� ָהרֹאָ%ה, לכ�ו

  . ההבלותמונרגע אמת שתזי0 את כל א = ההיסטורי של סיו0 כל המלחמות
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