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נייעס אין שטעטל

א

ברכת האילנות אין שטעטל

פון
6יואל לאנדא
א) אויפן וועג צום בית המדרש איז דא צוויי גרויסע שווארצע הינט וואס קומען ארויס און
זיי גייען מיר נאך ,איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט ארויס קומען און
מיר נישט נאכגיין ,שכח אייבערשטער אז ס'איז שוין דורך א לאנגע צייט וואס די צוויי הינט
זענען שוין נישט ארויסגעקומען.
ב) שביעי של פסח ביינאכט נאכן סעודה איז מען זיך צאמגעקומען אין בית המדרש
צוזאמען מיטן ראש ישיבה שליט"א ,איך האב אפגעשמועסט מיט איינע פון מיינע שכינים זיך
צו טרעפן ביים ווינקל פונעם גאס און מען וועט גיין צוזאמען אין די טונקל ביזן בית המדרש,
איך קום אן אהין אבער קיינער איז נישט דארט ,איך ווארט אביסל אבער קיינער קומט נישט
אן ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל שוין אנקומען ווי שנעלער ,גלייך איך ענדיג
בעטן זעה איך איינער קומט צו גיין ,נישט דער אינגערמאן מיט וועם איך האב אפגעשמועסט,
נאר א צווייטער אינגערמאן .שכח אייבערשטער!

6ישראלי סאמעט
איין טאג באמערק איך אין מיין שלאף צימער ווי עס טראפט אריין וואסער פונעם וואנט
נעבן די פענסטער ,איך האב אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט אריין טראפן קיין
וואסער ,ס'איז דורך א שטיק צייט און ס'האט נאך ווייטער אריין געטראפט וואסער ,עס איז
געקומען צו א מצב וואס איך האב שוין נישט געקענט נוצן יענעם צימער ,איך האב געמוזט
גיין שלאפן אין א אנדערן צימער  -ווייל דארט האט אנגעהויבן שמעקן פון שימל ,איך האב
שטארק געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט אריינרינען קיין וואסער ,און איך זאל קענען
האבן די מעגליכקייט איבערצומאכן דעם גאנצן וואנט פון די שאדן וואס די וואסער האט
אנגעמאכט.
איין נאכט איז געווען גאר שטארק ווינטן אין שטעטל ,אינמיטן די נאכט הער איך א זעץ,
איך לויף ארויס פון בעט ,איך געב א קוק אריין אין מיין שלאף צומער און איך זעה א בוים
האט אראפגעטראסקעט אויף מיין וואנט (דארט וואו עס רינט אריין וואסער) ,שוין האב
איך געזעהן די נס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט מיר אז איך בין נישט געשלאפן
אין יענעם צימער בשעת די בוים איז אראפגעפאלן  -וועגן ס'האט אריינגעטראפט וואסער.
אינדערפרי האב איך מיך פארבינדן מיט די אינשורענס קאמפאני ,שכח אייבערשטער אז
זיי האבן מיר באצאלט איך זאל איבערמאכן דעם גאנצן וואנט ,אזוי איז שוין אויך געווארן
פארראכטן די פראבלעם מיט די וואסער וואס פלעגט אריין רינען .שכח אייבערשטער !!
מען מאכט א ברכה אויף די ביימער

יעצט ווען די ביימער הייבן אן שפראצן האבן חז"ל
אוועקגעשטעלט א ספעציעלע ברכה וואס מען זאגט; די קינדער
פון תלמוד תורה האבן זיך ארויסגעלאזט צוזאמען מיט די געטרייע
מלמדים צו א פרוכט בוים ווי מען האט שוין געקענט זעהן אז די
פרוכט הייבן אן שפראצן ,די מלמדים האבן שיין מסביר געווען פאר
די קינדער אז יעצט ביים אנהייב קען מען נאך קוים באמערקן די
פירות וואס גייט ארויס וואקסן ,און עס לאזט זיך ממש נישט גלייבן
אז פון דעם גייט ארויס קומען פרוכט ,אבער א חודש צוויי ארום גייט
פון דעם ארויס קומען גאר שיינע פירות  -פון וואס מען וועט קענען
עסן און הנאה האבן פון דעם אייבערשטנ'ס בריאה.
דערנאך האט מען צוזאמען געמאכט די ברכה אויף די ביימער,
און אלע קינדער האבן געבעטן דעם אייבערשטן אז דאס יאר זאל
וואקסן פיינע געשמאקע פרוכט.
נאכן ענדיגן מאכן א ברכה אויף די ביימער איז מען
אריבערגעגאנגען צו איינע פון די איינוואוינער אין שטעטל וואס
האדעוועט טשיקעלעך  -פון וואס די קינדער האבן זיך מחיה געווען
צו זיין דארט ,מען האט געוויזן פאר די קינדער וועלכע טשיקן ס'איז
כשר צו שחט'ן און עסן און וועלכע נישט.
אויך די קינדער פון בית פיגא סקול האבן זיך ארויסגעלאזט אויף
א טריפ צו גיין מאכן א ברכה אויף די ביימער ,די באס איז געקומען
אויפנעמען די קינדער און זיי אפגעפירט אין שטעטל ביי איינע פון די
איינוואוינער וואס האט ביי זיך א פרוכט בוים.
מען האט אויסגעטיילט א צעטל מיט די ברכה פאר אלע
קינדער ,אלע קינדער האבן צוזאמען געמאכט די ברכה ,און דערנאך
געבעטן דעם אייבערשטן אז אלע אידן זאלן האבן גאר גוטע פרוכט
דאס יאר.
דערנאך איז מען אריבער געגאנגען צום שטוב פון משפחת
היילפרין שיחיו ,ווי מען האט אויסגעטיילט דארט לאנטש פאר
אלע קינדער ,אויך האט מען דארט פארברענגט א שטיק צייט גאר
געשמאק ,דערנאך איז מען צוריק געפארן אין סקול צוענדיגן די
לימודים.

א פיש סטאר אין שטעטל
גאר גוטע נייעס קומט אריין מיטן עפענונג פון א פיש סטאר ביי
אונז אין שטעטל.
איינע פון די חשובע איינוואוינער האבן געזעהן די פארלאנג
וואס ס'איז דא צו האבן א אייגענעם פיש סטאר ,וואס וועט זיין גרייט
ספעציעל צו סערווירן די חשובע איינוואוינער פונעם שטעטל ,ער
האט אנגעפרעגט דעם ראש ישיבה שליט"א דערוועגן ,און דער ראש
ישיבה שליט"א האט אים זייער געשטופט ער זאל עפענען ,אויך
האט אים דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן הדרכה און געזאגט ער
זאל זעהן צו עפענען דעם פיש סטאר אן קיין שותפות ,נאר אליין זיין
דעם בעל הבית דערפון  -אזוי ווי מוהרא"ש פלעגט אונז לערנען.
צו באשטעלן אייער ארדער רופט אריין יעדע וואך ביז דינסטאג
נאכט און מען וועט אייך צושטעלן אלעס וואס איר דארפט
.845-213-9723
יעצט וועט נאר זיין צו באשטעלן די ארדער אויפן טעלעפאון,
מען ארבעט צו קענען האבן א לאקאלע סטאר ווי מען וועט קענען
אריינקומען אין סטאר און אויסוועלן וואספארא פיש מען וויל לויט
די אייגענע געשמאק.
להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים.

א בריוו

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א
יסן,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום א' ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ב'ִ ,א ְסרּו ַחג ,כ"ג נִ ָ
ְׁשנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ִּ ...ת ְחיֶ 'ַּ ,תלְ ִמ ָידה ַּביִ ת ֵפיגֶ א ְּב ֶר ְסלֶ ב.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
ָדאס ָוואס דּו ְפ ֶרעגְ ְסט ִצי ֶמען ֶמעג לֵ יינֶ ען ַׁש ָּבת פּון ִמלְ ָחמֹות;
אריֶ ע פּון
יס ָט ְ
ֶעס ֶווענְ ְדט זִ יְך ָוואס ַפאר ַא ַמ ֲע ִׂשיֹותַ .מ ֲע ִׂשיֹות פּון ִה ְ
רֹויס ֵקייט פּון ִא ְידן,
ְ
יׁשע ָפאלְ ק ָוואס ְּב ֶרענְ גְ ט ַארֹויס ָדאס גְ
ִדי ִא ִיד ֶ
יקים ָ -דאס ֶמעג ֶמען
עּובדֹות פּון ַצ ִד ִ
אכ ְטן ִמיט ְ
עפלָ ְ
ָוואס ִאיז גֶ ְ
יׁשט ְּב ַצ ַער פּון ֶדעם,
וערט נִ ְ
לֵ יינֶ ען ַׁש ָּבת ,אֹויְך נָ אר אֹויּב ֶמען ֶו ְ
יׁשט זַ יין ְּב ַצ ַער.
ַווייל ַׁש ָּבת ָטאר ֶמען נִ ְ
יקים אּון ִצ ְד ָקנִ ּיֹות; ָדאס ֶוועט
זֶ ע צּו לֵ יינֶ ען ַמ ֲע ִׂשיֹות פּון ַצ ִד ִ
ארץ ַאז דּו
אמען ַדיין ַה ְ
אֹויפ ְפלַ ֶ
ְ
ארץ אּון ֶוועט
ַא ַריין גֵ יין ִאין ַדיין ַה ְ
זָ אלְ ְסט אֹויְך ֶוועלְ ן זַ יין ַא ַצ ֵּד ֶקת.
"ּדע
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק א'ִ ,ס ָימן רמח)ַ :
יקּוטי ַ
ֵ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
ויסן זָ אלְ ְסטּו
יקים ,הּוא ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד"ִ ,ו ְ
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות ִמ ַּצ ִּד ִ
ֶׁש ִּס ֵ
"ּכי
רֹויסע זַ אְךִ ,
ֶ
ייער ַא גְ
יקים ִאיז זֵ ֶ
ער ֵציילְ ן ַמ ֲע ִׂשיֹות פּון ַצ ִד ִ
ַאז ֶד ְ
עֹוררּות ּגָ דֹול
עֹורר ְונִ ְתלַ ֵהב ַהּלֵ ב ְּב ִה ְת ְ
יקים נִ ְת ֵ
ּפּורים ִמ ַּצ ִּד ִ
ַעל יְ ֵדי ִס ִ
ערט ַא ַמ ֲע ֶׂשה
לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךְּ ,ב ֵח ֶׁשק נִ ְמ ָרץ ְמאֹד"ַ ,ווייל ֶווען ֶמען ֶה ְ
אקּומט ַא
ְ
ארץֶ ,מען ַּב
אמט ָדאס ַה ְ
עפלַ ְ
אֹויפגֶ ְ
ְ
וערט
פּון ַא ַצ ִדיק ֶו ְ
ערט
יכער ִאיד ֶווען ֶמען ֶה ְ
וערן ַאן ֶע ְרלִ ֶ
א'דיגֶ ע ֶּבענְ ֶקענִ יׁש צּו ֶו ְ
מֹור ִ
ָ
עׁש ַטאנֶ ען ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
עווען אּון ִאיז ֵּבייגֶ ְ
זֹוכה גֶ ֶ
ִווי ֶדער ַצ ִדיק ָהאט ֶ
וערן ַא
זֹוכה זַ יין צּו ֶדעם אּון ֶו ְ
דּור ְכ ֶדעם ִוויל ֶמען אֹויְך ֶ
נִ ְסיֹונֹותְ ,
עריגֶ ע ַצייט.
יּב ִ
אסט ִא ֶ
ַצ ִדיקָ .דאס זָ אלְ ְסטּו לֵ יינֶ ען ֶווען דּו ָה ְ
אֹויְך זָ אלְ ְסטּו לֵ יינֶ ען ִדי ְּב ִריוו פּון ֵס ֶפר ַא ֶׁשר ַּבּנַ ַחל ִאין ִא ִידיׁש
"דער ֵס ֶפר ַא ֶׁשר
מֹוה ָרא"ׁש זָ אגְ טֶ :
רֹויסע ַצ ֵּד ֶקת; ַ
ֶ
וערן ַא גְ
ועסטּו ֶו ְ
ֶו ְ
עפן נָ אְך
יׁשט ְט ֶר ְ
ער ְׁש ֶטער ַאלֵ יינְ ס"; ֶמען ֶקען נִ ְ
ייּב ְ
ַּבּנַ ַחל ִאיז ֶדער ֵא ֶ
יכ ֵקייט ִווי ֶדער ֵס ֶפר; וואּו ֶמען
עטלִ ְ
ַא ֵס ֶפר ָוואס זָ אל זַ יין ַא ְׁש ִטיק גֶ ְ
עדע ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע ְּב ִריוו זֶ עט ֶמען ִדי
ֶע ְפנְ ט נָ אר אֹויף ֶדעם ֵס ֶפר ,יֶ ֶ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
ייּבט ָאן ֶּבענְ ֶקען צּום ֵא ֶ
ערע ֵריינֶ ע ֶאמּונָ ה אּון ֶמען ֵה ְ
לֹויט ֶ
ֶ
עווען
אסט ׁשֹוין ְמ ַסּיֵ ם גֶ ֶ
ערן ַאז דּו ָה ְ
ייער צּו ֶה ְ
ִאיְך ְפ ֵריי זִ יְך זֵ ֶ
ערע זַ אְך ַפאר
יׁשט ָדא ַקיין ֶׁשענֶ ֶ
ְּת ִהּלִ ים ִדי נַ יינְ ֶטע ָמאל; ֶעס ִאיז נִ ְ
עדן ָטאגַ .אזֹוי זָ אלְ ְסטּו טּון
יידל ִווי זָ אגְ ן ֶדעם יֹום ְּת ִהּלִ ים יֶ ְ
ַא יּונְ ג ֵמ ְ
רֹויסע
ועסטּו זֶ ען גְ ֶ
עּבן; זָ אלְ ְסט ְׁש ֶטענְ ִדיג זָ אגְ ן ְּת ִהּלִ ים ֶו ְ
ַדיין גַ אנְ ץ לֶ ְ
יְ ׁשּועֹות.
ועסטּו ִמיר
עדעס ָמאל ֶווען דּו ֶענְ ִדיגְ ְסט ְּת ִהּלִ ים ֶו ְ
ְׁש ַרייּב ִמיר יֶ ֶ
ְמ ַחיֶ ' זַ יין.
יח זַ יין ִאין ַאלֶ ע ַדיינֶ ע
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ַמ ְצלִ ַ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ֶוועגְ ן.

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

יסן,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום א' ַּפ ְר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ב'ִ ,א ְסרּו ַחג ,כ"ג נִ ָ
ְׁשנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
יבה ִּת ְפ ֶא ֶרת
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאירַּ ,תלְ ִמיד יְ ִׁש ָ
לְ ָּכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
ּתֹורה.
ַה ָ
יבה ,יְ יַ ֵׁשר ּכ ַֹח.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין נְ ָד ָבה ַפאר ִדי יְ ִׁש ָ
עהֹויּבן
ְ
יבהָ ,אנְ גֶ
טּוסט ִאין יְ ִׁש ָ
עדע זַ אְך ָוואס דּו ְ
ויסן זָ אלְ ְסטּו ַאז יֶ ֶ
ִו ְ
ייּבן
עכ ְטן ְוכּו'ְ ,וכּו' וֶועט ִדיר ְּבלַ ְ
אר ֶר ְ
יט'ן ֵריינִ יגְ ןְ ,מ ַס ֵדר זַ ייןַ ,פ ְ
ִמ ְ
ייּביגֶ ע זְ כּות.
ַפאר ַאן ֵא ִ
יֹותר
ּמּוׁשּה ֵ
(ּב ָרכֹות זּ" :):גְ דֹולָ ה ִׁש ָ
ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן ְ
ּמּודּה"ֶ ,ווען ֶמען ִאיז ְמ ַׁש ֵמׁש ַא ַצ ִדיק ִאיז ָדאס ַא ַסאְך ֶמער ִווי
ִמּלִ ָ
ּתֹורה פּונֶ עם ַצ ִדיק; ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז
ערנְ ט ָ
ֶווען ֶמען לֶ ְ
וערט ֶמען ַא ֵּכלִ י לְ ַק ֵּבל ִדי יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם אּון ִדי
ְמ ַׁש ֵמׁש ֶדעם ַצ ִדיק ֶו ְ
ֵׂש ֶכל פּונֶ עם ַצ ִדיק.
ארןֵ ,סיי ַאלְ ץ ָּבחּור
טּוסט ָהאּב ִאיְך גֶ עטּון לַ אנְ גֶ ע יָ ְ
ָדאס ָוואס דּו ְ
ואׁשן ֶדעם ַּביִ ת ַה ֶמ ְד ָרׁש
עו ְ
ארן גֶ ַ
יידע; ִאיְך ָהאּב לַ אנְ גֶ ע יָ ְ
ַּביי ַמיין זֵ ֶ
אכ ְטן אּון ַאלֶ עס
אר ָר ְ
עווען ִדי ְס ָפ ִריםַ ,אזֹוי אֹויְך ַפ ְ
אּון ְמ ַס ֵדר גֶ ֶ
וארן צּום
עו ְ
קּורב גֶ ָ
אר'ן ַּביִ ת ַה ֶמ ְד ָרׁש .אֹויְך ֶווען ִאיְך ִּבין ְמ ָ
גֶ עטּון ַפ ְ
יכל
"ה ָ
אווענֶ ען ִאין ַּביִ ת ַה ֶמ ְד ָרׁש ֵ
עהֹויּבן ַד ֶ
ְ
ֶר ִּבי'ן אּון ִאיְך ָהאּב ָאנְ גֶ
עדע ָוואְך
ּבּורג ְפלֶ עג ִאיְך ִמיט  ...נֵ רֹו יָ ִאיר יֶ ֶ
אמ ְס ְ
קֹודׁש" ִאין ִווילְ יַ ְ
ַה ֶ
ואׁשן לְ ָּכבֹוד ַׁש ָּבת ֶדעם ַּביִ ת ַה ֶמ ְד ָרׁש אּון ִדי ַּביִ ת ַה ִּכ ֵּסא'סְ ,וכּו' ְוכּו';
ַו ְ
עטן ָדאס צּו טּון אּון ֵקיינֶ ער ָהאט
עּב ְ
יׁשט גֶ ֶ
ֵקיינֶ ער ָהאט ִמיר נִ ְ
אּבן
ארןִ .מיר ָה ְ
ויסט ַאז ִמיר ְפלֶ עגְ ן ָדאס טּון ַפאר לַ אנְ גֶ ע יָ ְ
עו ְ
יׁשט גֶ ִ
נִ ְ
בֹודה ִאין ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש.
טּוען ִדי ֲע ָ
עׁש ִּפ ְירט ִווי ִמיר ֶ
גֶ ְ
"מיָ ָמיו ֹלא נִ ְת ַע ֵצל
(מ ְׁשנָ ה ָּת ִמיד ב ,ב)ִ :
ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן ִ
אס ְירט ַאז
יׁשט ַּפ ִ
הֹוציא ֶאת ַה ֶד ֶשן"ֶ ,עס ָהאט ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ַהּכׂ ֵֹהן ִמלְ ִ
עטן ִדי ּכ ֲֹהנִ ים זָ אלְ ן ֵריינִ יגְ ן ֶדעם ִמזְ ֵּב ַח.
אר ְפן ֶּב ְ
ֶמען זָ אל ַד ְ
וייטער צּו ֶהעלְ ְפן
ארק זִ יְך ַו ֶ
ייערְׁ ,ש ַט ְ
יּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר זֵ ֶ
ער ֶ
ֶד ִ
אֹויפ ְׁש ֶטעלְ ן
ְ
יידל ְסקּולֶ ,העלְ ף ִמיר
יבהֵ ,ח ֶדר אּון ֵמ ְ
אכן ִדי יְ ִׁש ָ
ֵׁשיין ַמ ְ
ערע ִקינְ ֶדער ִמיט ִדי ֵריינֶ ע
מֹוסדֹות וואּו ִמיר זֶ ענֶ ען ְמ ַחנֵ ְך אּונְ זֶ ֶ
ְ
גּוטע ִׁשידּוְך.
זֹוכה זַ יין צּו ַא ֶ
ועסטּו ְּב ָקרֹוב ֶ
ֶאמּונָ הִ .אין ֶדעם זְ כּות ֶו ְ
אכ ְסט; ַמיין גַ אנְ ֶצע ַחיֹות
עדע ִסיּום ָוואס דּו ַמ ְ
יע יֶ ֶ
מֹוד ַ
זַ יי ִמיר ִ
ערנְ ט אּון ִאיז ְמ ַסּיֵ ם ַמ ֶס ְכ ָּתא
ערן פּון נָ אְך ַא ַּתלְ ִמיד ַאז ֶער לֶ ְ
ִאיז צּו ֶה ְ
נָ אְך ַמ ֶס ְכ ָּתא.
יבה.
פּון ַדיין רֹאׁש יְ ִׁש ָ
מוהרא"ש זאגט :א וואך וואס מ'איז נישט מעביר סדרה.
וועלכע פון די פיר א) איז מען נישט אפגעהיטן פון עבירות
ג) וועט מען נישט האבן
קיין נחת פון די קינדער.
תירוצים זענען
ריכטיג?
ב) וועט מען האבן עפעס א שאדן ד) פארלירט מען די חשק צו לערנען

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אליעזר שלמה אינדיג נ"י

סענדי ראטה נ"י וזוגתו רייזל תחי'

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם
קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט.
זיכט איר צו קויפן אדער ליעסן א
קאר  /ווען  /פיקאפ טראק
רופט היינט
Hurleyville Leasing
845-720-0041

יענקי יאקאבאוויטש  -יקותיאל פעלדמאן

ענטפערס פון פאריגע וואך

וועט לעבן לאנג
KB Landscpaing

אזוי ווי די זומער סעזאן איז שוין דא ,און מען דארף שוין אנהייבן
טראכטן פון שניידן גראז ,קומט אריין די גאר גוטע נייעס פונעם
עפענונג פון א לענדסקעפינג קאמפאני אנגעפירט דורך אונזער
חשובער חבר האברך אשר בער אינדארסקי הי"ו
וואס וועט שטיין גרייט צו באדינען די איינוואוינער מיט אלע
לענדסקעפינג געברויכן וואס פעלט נאר אויס.
צו באשטעלן רופט שוין

347-997-2348

