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תוליחקבםגבסחתהלךירצ,תיניטלחהקירמאלעםירבדמרסאכ .:תוגיצנהלסירקופהדיקפתהאוהקדר;לועפלתורשפאשיןחבש,תונטקהתונידמב
.תונטקהתוצראלתוחילשליעפהל

TORI ADהלשרה*Pontos ava novaר"דלשותעדבירמגלינא- םעץראבחרוקסהמלעגונבךא;קדוצילאערזיףסוי.םולסנבו ךמעמוקיזחיאלםהלש"םייולתיתלבח"םיצובקה.ץראלץוחבאלו,"בחרמל"יסוע תיכוחלםגו,וזהעונתםפונלשרסקהלקצרומסלםיכיראןנא,ינשדצמ.ןמזהברח םילוכיונא.םחלרוזעלונילע;םויכתוחפל,םתואלרלבלכםיצורונאןיאשםחל nioרחמידמרתוכיאל'ךא,םתואברק>כ. 
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7.חילשחלעלפונחזדיקפתו,םיאחמ
(ESלע.רתויבחכומנתוצראחמכמםיכירדמהתמר-ןוכמה ךירצ!םימרוגחוןוכמהתלחבהלרררקפבםהיסקשיתאו םיכירדמהרפסמתאךדירוחלוןוכמהתמרasםירחלסות חעונתכיזסרמרביססיתעדלםיקחלםגשיDR»םיטלקנה .ןוכמלםירבחתהילשלןחבמשמשירסא,חניטנגראב

פעבוסחלו,תורשכחהבצמתאידרסיןפואבןוחבלשי תיניצרהפקתההננוכתמ.תונטקהתורסכההתאלסחלתורשפא תפתוסמחרשכהםייקליתעדלךירצו,ללכבחרסכההםריקלע ,יאווגורואפוילויצל

(isאלסםיחילסתתילשלסתורספאהתאןוחבלםיחרפכהמהנא םירוזיאזכרלתנמלע,יזכרמחילסמתסטרדנההמרהןמ .םימיירסמ

החלצהר,םיחלוסחוםיהילשה;םיפוגוגסןיבןיחבהכשי:ןייטשפט.ב .םהירוחאמדומעתחליעפחנוילעהגהנהםאתאזבהיולתתחלשמה SD pen pn) Raהילעחמיסמהתאזםא;הסדהתובסיתהןיבגפצבךנההשפלס noivoלעתיכוניחההלועפבססבתהלרשפא-יאיכ,לסכינהנא,חלונתהחנבית רמוא,סטומתתחהעונתה,חסדהתובסיתהחיחתאלשעגרותואב,יסחיןפואבהרצ חנרקתאתולעהלחכירפתאזהחמגמה.חהבחררתויונתמגמשבשורהינאךא;ןנת .חעונתהלס

םיחטסחמדחאוחז,רעונהףילעלעטבלתחלםיכירצונא 1390םסםרירקעה

ל

(nao o 15927) tp רספאיתעדיפלDועיבחוורבדםירבחה2810 DDD?הורהnieaהרכירה:
(xלעפתרסא,תנגרואמתחלסמתתצרויINDונההםעהלועפ .חנוילעההגהנההותיצראה

לקחתבחרחבוחקוזחבחיצמאמלכזכרלחכירצתהלשמה)3 החלופפ(1ףםרנהרוכ5-בתוהוכהתאזכרקןכל,חעונתה םיסטדחםיגוחךותלחרידהe):חעונתהumaחקומעתיכוניה .תינויערתוקמעתה(39931355לש
(aםייזכרמםייפוניתוםיינרדקרםירנימסתמקח:ךכלםילכח “22930תרסכהוןוימלערפיתרפקה;(חקירמאםורד209( .םיתילשהםעטמחריסיתיכוביחהלועפ;,ןהפמל

PROPIOS (aשרהזדרלע.םינקלרהרהכןגראלוחרסטכההתא תוריעצתוחפסמתילע:םירתאםינווכבלוןעפלליחתחלךרוצ ,רלהנהתיללה

ןונגנמלהכופהלאל,חקירמאםורדבתרגיפנההבגל :םיידוסיההלועפהיחטסבהליעפהלאלא,יביסרטסינקדת תונסטקהתוצראלתוחילסח,םייצראןיבםירנימסןוגרא .הסביבחעונתלתונותעו

 


