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  הגליון הזה נתנדב על ידי
אהרן יודא שאלאמאן 

 
 

יואל דוד סאדרינאס 
 

 

נתן גראזינגער 
 

 

יצחק סרולאוויטש 
 

 

שמואל בנימין פאללאק 
 

 

שמואל יוסף ליכטמאן 
 

 

קליין' חיים אלי 
 

 

  347.425.2151ו "פייערווערקער הי ש"בראר יואל "הרוצה לנדב להוצאת הגליון יפנה להר   •MechonMMVien@Gmail.com  •  718.400.7710 –קול מעדני מלך וויען 
 


