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כדי להשפריץ מים כשהם נתקליםבשלוליות,
אבל הדבר הזה מסכן אתבעלי החיים שמנהלים
מלחמת ההישרדות .אנחנו מקווים שהשלטים
החרשים יגבירו את המודעות של הנהגים
לעזור
לנו לשמור עלבעלי החייםהללו״.

