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 1 #  טהרת ישראל גליון- קול קאנטרי, ה"ב
KOL COUNTRY - TAHARAS YISROEL [NO. 1] 

  ק"ח לפ" תשסחוקת'  יום ו–ראש חודש תמוז 
  ! דא גזירת אורייתא–זאת חוקת התורה 
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HotLine Dail: 1-212-461-2778 
Send Mail To: TaharasYisroel@gmail.com 
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