
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(28.9.11) ה'תשע"ב השנה ראש ערב אלול, כ"ט

ב"ה
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