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SIR,התואםריביכרמהםיטרפחהלשםיסרטנאהוהאתויגולכואדאהםוכסקרחניא

ויתורטמתמשגההיחדי"עםאדיתיהתבוטבתושגנתהםושמםיתיעלחבשי
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םימעפאיתחתועמסמ"ידימה"ו"ינויהה""תהרכהה"ו"טלהומה"ךרדבהכי>חדבלב

רורבבאופיארמולסי?ךרדההמםסלזאו-ךרדהחאבחמסלסחרטמהדובאתובר
taninoתויורספאבותואיצמבםיכורכהיחכועפיכרדוםהפכרעםלהעיתפקסהבצעפכ
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-םירבדרפסמונמצפלכםירמואnasןאכו

ונייחסםירבדחלכתארענחינפקאיבהפכוניתורספאבןיאהנוסארק
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-לוזתולכתסהמגיסהקוצנוצרבחמותופפוהה>קכפכ,טלכהומהתכרעהnãoחנקאל
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םתואהאורוםחילארתוהאוהטכםגונייחד-םמצעםהסכלרסומוםיכרעב
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.ותואבברפקתובר'לגתסהקםדאךרדס,ומקוס,תאדיספר = NDT TONA
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תמיקהתואיצמהתאןובסהבםיתקולםחוריואהןמםיטולקםירבדחןיפסףיסוהכ
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אמסוא,החובגתוחפתולכיעיבתיספחהיטרקומדוא-ההובגתוליעילהתרכהבס
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תוברתסטסטמאיהינסהדצהPAY=תרחאתוקכלכחרוא55כיםעדדומהתהלחם>וכיו
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