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שוורץ ,סטודנט חרדי הלומד
טעון ,מורכב ,וגדוש במתח״ ,פתח ואמר הנשיא
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ריבלין ,״בימיםכאלה ,אני שמחלהיות דווקא
ישראל
מדינת
בכל
לבקר
דגלה ,לא רק את
ברבע שעה ,תגיע
כאן ,במכללה שחרתה על
לכאן ,תמצא כאן את כל אזרחי ישראל במ־
$TS1$במכללה$TS1$
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