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מדרעמזועועים",ןוירה'ייבכינבאיתםנשאלתחאשאכהן,
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 .זל'לזקניקרןשת

 tועדנסיכו'·סrנעיןחJולסיפוס. חי"""(

~ 

מ"מאךהטבעי,הייפיהסרתלעהלתללפכזן,בדרנחאחתכלאלנאתמחחנלמבתיטהורה
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ייעכ"ד !באשמחהלשאאפילוהזבלי
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