
 

 


 
 



הקדוש לעילוי נשמת   זצוק"ל מפלוצקמשה צינץ ב"ר  רבי אריה לייבהגאון 
ירחים  גרש    ]רכה והצלחהנלב"ע ג' אייר תקצג  ת.נ.צ.ב.ה.  [ויהי"ר שיעמוד לזכות הנודב לב    ועודמח"ס 
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