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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַאז ִאין ִדי ּתֹוָרה, ִאין ְנִביִאים, )מֹוֵעד ָקָטן י"ח:(  ַחַז"ל ָזאְגן
אּון ִאין ְכתּוִבים, ֶזעֶען ִמיר ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ַוַיַען ": ('נד, "ְבֵראִשית כ) ַמאְכט ִשידּוִכים. ִאין ִדי ּתֹוָרה ְשֵטייט
 ר". ִאין ְנִביִאים ְשֵטייטָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹיאְמרּו ֵמה' ָיָצא ַהָדבָ 

"ְוָאִביו ְוִאּמֹו ֹלא ָיְדעּו ִכי ֵמה' ִהיא". אּון ִאין : ('ד, ד")שֹוְפִטים י
"ַבִית ָוהֹון ַנֲחַלת : ד("ט, י")ִמְשֵלי י ְכתּוִבים ָזאְגט ֶדער ָפסּוק

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט  ַמְשָכֶלת".ָאבֹות ּוֵמה' ִאָשה 
צּוֶגעְגֵרייט ַא גּוֶטער ִשידּוְך ַפאר ֶיעְדן ִאיד. ֶיעֶדער ָבחּור 

ֵרייֶטע אּון ֶיעֶדע ֵמייְדל ָהאְבן ֵזייֶער ַבאֶשעְרֶטע ָאְנֶגעגְ 
 .ִשידּוְך פּון ִהיְמל
ֵגיי  -"ְנחֹות ַדְרָגא ּוְנִתיב ִאיְּתָתא"  )ְיָבמֹות ס"ג.(ַחַז"ל ָזאְגן 

ַאָראפ ַא ְטֶרעְפל אּון ָהאב ֲחתּוָנה ִמיט ַא ְפרֹוי. ָדאס 
, ִאיז ֶער ֵמייְנט ַאז ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס

ָנאר ַפאְרנּוֶמען צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ִשידּוְך ַפאְסט ִאים ִניְשט, 
אּון ֶיעֶנער ִשידּוְך טֹויג ִניְשט, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך ָיאְרן אּון 
ֶער ֶקען ִניְשט ְטֶרעְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶדעִריֶבער ֶלעְרֶנען אּוְנז 

ז ֵאייֶדער ֶמען זּוְכט ַא ִשידּוְך ַדאְרף ִדי ֵהייִליֶגער ֲחָכִמים ַא
ֵגיין ַא ְטֶרעְפל, ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ַהאְלְטן ַאזֹוי ֶמען ַאָראפְ 

ְגרֹויס, אּון ַדאן ֶווען ֶמען ְגִריְנֶגעְרֵהייט ְטֶרעְפן ַא גּוְטן 
 ִשידּוְך.

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו ֶדעם ִזיְך ִניְשט צּו 
אְלְטן ַאזֹוי ְגרֹויס? ָדאס קּוְמט ָנאר פּון ֱאמּוָנה. ֶווען ֶמען הַ 

'ן ַגאְנְצן ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן ִמיטְ 
ַהאְרץ ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן 

ַאֶלעס ַאֵליין  ַהאְלט ֶמען ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶמען ֶקען
ַפאְרְשֵטיין אּון אֹויְסִפיְרן, ָנאר ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן 
ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶמען ָלאְזט ִזיְך ִפיְרן פּון ִאים. 
אּון ֶווען ֶמען ֶהעְרט פּון ַא ִשידּוְך ֶוועט ֶמען ִזיְך ָנאר 

ר ִאין ִדי ֶוועְלט ָוואס ִאיז ְפֵרייֶען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנע
ַמְסִכים ִזיְך ְמַשֵדְך צּו ַזיין ִמיט ִאים, אּון ֶמען ֶוועט 

 ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְפָזאְגן ַקיין ִשידּוִכים.
ִאין ִהיְמל ַלאְכט ֶמען פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִזיְך ָאפ 

ַאזֹויִפיל ָיאְרן אּון אּון ִאיז צּוְבָראְכן ַאז ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך 
ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין ִשידּוְך. ֶעס ֶזעֶנען ָדא 

ְֶיעצְ  טּוט יס  ְְבִּ ְֶגעָוואר  ְאְ ן
רֹויֶסע ְג  עְ ר ְב  ְחֹול ְטֶיעצְ ב,

ְ

טּו ס  פ  אר  ֶקעְד  אנ  ט ְםְֶדעןְד  ש  רֹויסְֶיְדְִּףְאֹויןְֵאייֶבער  עְג 
י ְֲחָסדִּ ְאְ ם, ְָהאס ְְדּוז ְבְְֶאְ ט ְָזכְָן ְאּור ְאֹוין לְֶף עְא 
י אנְ ם.ְֲחָסדִּ ט ְםְֶדעְלֹויבןְאּוקְד  ש  יְךטְֶוועְ-ןְֵאייֶבער  ְזִּ
ֶלעיְדְִּןְֶעֶפעֶנע ימ  יְָנאְךןְקּוֶמעטְעֶווסְעְֶן,ְהִּ ְם.ֲחָסדִּ

ֶקעסְָדא אנ  ט ְםְֶדעןְלֹויבְ ןְאּוןְד  ש  גְ ְ-ןְֵאייֶבער  ֶרענ  טְב 
ֶלע יס;ְגּוט ְסְא  ֵהייבןְאִּ יְָאנ  יש ְזְאִּ ינְ טְנִּ רִּ ןְֶרעד ְסְָדאגְג 
ְצּו ט ְם ש  ְֵאייֶבער  ין, ְאִּ ֵהייבן ס ְְָאנ  ְָזאל  ְָזאגְ ט ילּון ְֲאפִּ

לֹוי ְב  ְדְִּז ֶטעי י שְֵ" ר:ֶווער  ְי  ֶטעְכֹּחְ ר ש  ְֵאייֶבער  אר רְפ 
ֶלע ְָדא ס",א  טּוס ס  ְָזאגְ ְָזאל  ְָטאן ְאּוג אכְ ן ְנ  ְאְָט ְא ְן
ְיעּושְִּ ְָמאר ְָדאל, ְֶוועס יט ְדִּ ֶגער ינ  רִּ ְג  אכְ ר ְמ  סְָדאן

יְךן,ְֶרעד ְ לִּ יס  טּוְצּובִּ ֶרעֶכעֶנעןְֶקעֶנעְֶוועס  ֶלעןְאֹויס  סְא 
ֶקעןְאּו אנ  ְעְֶיעדְֶףְאֹויןְד  ר  ְט.פ 

ְ"א(תשפְחקֹּר ְהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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 -ִמיט ַזיין ַנאִריֶשע ַגֲאָוה  -ֶגענּוג ִשידּוִכים ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ָנאר ֶדער ֶמעְנְטש  
 ַוואְרְפט ַאֶלעס ַאֶוועק ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְנט.

ָגאר ַאַסאְך ָאְפֶגעְבן ִמיט ִשידּוִכים, צּו ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ֶוועְרן מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ִזיְך 
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ש ַאן ֶעְלֶטעֶרער  ִשידּוִכים ַביי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.

ָגאר ַאַסאְך  ָבחּור, שֹוין ִאין ִדי ְדַרייִסיֶגער ָיאְרן, ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ָאְנֶגעְטָראְגן
ִשידּוִכים, אּון ֶער ָהאט ֵאייִביג ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס גּוֶטע ִּתירּוִצים ַפאְרָוואס ָאְפצּוָזאְגן 
ִדי ִשידּוִכים. מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים אּון ִאים ְפרּוִביְרט ִאיֶבעְרצּוֶרעְדן ַאז 

ְך, אּון ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָנאר ְפרּוִביְרט ֶער ָזאל ַמְסִכים ַזיין צּו ַא ִשידּו
ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ִּתירּוִצים, ִביז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו מֹוַהָרא"ש: 

 אְך ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגןאְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִאיְך ִבין דָ "ִאיְך קּום דָ 
ִשידּוְך"... ָהאט ִאים  טּוֵרי ָזָהב, ֶעס ַפאְסט ִניְשט ַפאר ִמיר צּו טּון ַא ָפשּוֶטער

מֹוַהָרא"ש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ְגַראֶדע ִאיז ִדי ֵמייְדל אֹויְך פּון ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ִזי ִאיז 
ֶדער ָבחּור ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען ָהאט ֶווען  ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן ָמֵגן ַאְבָרָהם"...

מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז ִזי ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּון ַאְבָרָהם 
 "...ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך"( , א')ְבֵראִשית ט"ו ָאִבינּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט

ֶווען מֹוַהָרא"ש ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַא ִשידּוְך ְשִליְסן ַביי ֵאייֶנעם פּון  ֵאייְנָמאל
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו, ָהאט מֹוַהָרא"ש ֶגעָזאְגט ֶדעָמאְלט: "ָדאס ֵווייְסן ֵזיי ִניְשט ַאז ִאיְך ִבין 

ר ָבחּור ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְמחּוָּתן ַביי ֶדעם ִשידּוְך". ַווייל ֶדע
ֶגעָוואְלט ַמְסִכים ַזיין צּום ִשידּוְך צּוִליב ַזייֶנע ַנאִריֶשע ִדְמיֹונֹות אּון ַאייְנֶרעֶדעִניְשן, 

 אּון מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ֵזייֶער ַאַסאְך ִביז ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען.
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶדעְרֵצייְלט  מֹוַהָרא"ש ָהאט

ֶגענּוֶמען ֵזייֶער ַא ַלאְנֶגע ַצייט צּו ְטֶרעְפן ַא ִשידּוְך ַפאר ַזיין  ִאים ַאז ֶעס ָהאט
עזּוְכט ָטאְכֶטער, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ְמיּוָחס'ִדיֶגע ַפאִמיְלֶיע, אּון ֶער ָהאט גֶ 

ַדְוָקא ָגאר ַא ֵשייֶנע ִיחּוס, ִביז צּום סֹוף ָהאט ֶער ֶעְנְדִליְך ֶגעְטָראְפן ַא ֵשייֶנע 
ְמיּוָחס'ִדיֶגע ִמְשָפָחה ִמיט ֶוועֶמען ֶער ָהאט ִזיְך ְמַשֵדְך ֶגעֶווען, ָאֶבער קּוְרְצִליְך ָנאְך ִדי 

ער ָחָתן ִאיז ִניְשט ֶגעזּוְנט, ֶער ִאיז ִניְשט ֲחתּוָנה ָהאט ִזיְך ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז דֶ 
 ָפאְלק ָהאט ִזיְך ַלייֶדער ֶגעמּוְזט ֶגט'ן.-ִאיְנַגאְנְצן ַביים ַדַעת, אּון ִדי ֵנייֶע ָפאר

ֶדער ֶגט ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַאַסאְך ַצַער, ַעְגַמת ֶנֶפש, אּון ִבְזיֹונֹות. ֶמען 
ָלאְזט ְשֶלעְכֶטע ְשמּועֹות אֹויף ַזיין ָטאְכֶטער, ַאזֹוי ִווי ֶעס ַפאִסיְרט ָהאט ַארֹויְסֶגע

ֵאייֶנער ִוויל ָנאר ַבאְגָראְבן ֶדעם  ֶוועןייֶדער ֵזייֶער ַאַסאְך ַביי ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶלער לֵ 
עְטָראְגן ַא ִשידּוְך ייְטן ָהאט ֶמען ִאים ָאְנגֶ ְצֵווייְטן. אּון ָנאְך ִפיֶלע ָצרֹות אּון ְשֶוועִריקֵ 

ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער פּון ַא ַווייֶטע ַלאְנד, אּון פּון ָגאר ַא ָפשּוֶטע ַפאִמיְלֶיע, אּון 
ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ִשידּוְך, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַאז  ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶער ָהאט

ל ַמְסִכים צּו ִזיְך צּו ְמַשֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, אּון ַאזֹוי ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ִבְכלַ 
 ֶקעֶנען ָפטּור ֶוועְרן פּון ִדי ִבְזיֹונֹות.

ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוַהָרא"ש: "ִאיְך ָוואְלט ֵקייְנָמאל ִאין ֶלעְבן ִניְשט 
עְבן ָהאט ִמיר ָאֶבער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ַמְסִכים ֶגעֶווען צּו ַאַזא ָסאְרט ִשידּוְך, ָדאס לֶ 

ֶמען ְפֶרעְגט ִניְשט ַקיין ַסאְך ְשֵאלֹות פּוֶנעם ֶמעְנְטש, ֶער ֶוועט ֵסיי ִווי מּוְזן טּון ָנאר 
 ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל".

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך זּוּוִגים( 
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 לעעוועליבעמאל לא
רעפיסט, , א דאקטער, א טעבעל צדקה א

 ךוער, א שדכן, א חינא שלום בית מאכ
  עוועליבעללץ וואס איז א ;טסיספעציעל

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  2,  45  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 אייער פארלאנג צורופט אריין מיט 

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אויף זומער צו די בערגמען פארט ארויס 
צו  ,ומערזצו בערג אויף  ארויספארןדאס יאר אויך וועלן די בחורים , אזוי ווי אלע יארן

ווייט אוועק פון די שטאט, וואו זיי וועלן אויסניצן די טעג פון זומער  די זומער וואכןאין וויילן 
מיט תורה און עבודה, אפגעזונדערט פון די אלע שטאטישע פראבלעמען, און זיך קונה זיין 

 אסאך גוטע זאכן.
אזוי ווי די פארגאנגענע יאר וועלן די בחורים דאס יאר אויך וויילן אינעם ברסלב'ער 

רייטן ון זיך צוגאין תורה ויראת שמים אשטעטל, קרית ברסלב ליבערטי, וואו זיי וועלן שטייגן 
 אויף ראש השנה ווי עס דארף צו זיין.

אין געבט אום זומער שיעור התחזקות וואס דער ראש ישיבה שליט"א טעגליכער דער 
 , יאר יערליך קומען יעדע נאכטברייט באקאנטשוין אזייגער איז  8בערך  יעדע נאכטשטעטל 

צו פארן אידן פון די נאנט און ווייט, צו הערן אביסל ווארימע ווערטער און זיך דערכאפן דאס 
פער עדער באשנאר הארץ, און זיך דערמאנען א קוק צו טון אויפן הימל, און געדענקען אז 

 אזוי ער וויל, און מ'דארף זיך ווענדן נאר צו אים. וועלט ווי יפירט ד
נאר מיט די זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג, מען פארברענגט  די

ביימער און הימל און מיט'ן אייבערשטן, עס איז גארנישט דא פאר די אויגן, נאר זיך קונה צו 
ויראת שמים, און מיט דעם צוגיין צום ראש השנה, דער יום הדין, מיט די ותפלה זיין תורה 

 גוטע זאכן וואס מען האט זיך איינגעקויפט אינעם זומער. אלע
ן אייבערשטנ'ס הילף אויף ראש השנה 'נאך זומער וועלן אלע בחורים פארן אינאיינעם מיט

ישיבה, ן ראש 'אומאן, אזוי ווי די לעצטיגע יארן וואס אלע בחורים פארן אינאיינעם מיט קיין
 תפלות און די סעודות בדיבוק חברים.און רעכטן אפ דעם יום טוב אין אומאן די 

ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע סוקסעס, אזוי ווי אין די 'מיט
 פארגאנגענע יארן, און זיך אנשעפן פילע הויפענעס מיט תורה ויראה.

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
*** 

נע קאוויד עאוקריינע דערלייכטערט פארשיד
 רעגולאציעס אריינצוקומען

ן אויף ראש 'שטער אז מען גרייט זיך שוין צו פארן צום הייליגן רביערגעלויבט דער אייב
ן 'השנה תשפ"ב הבעל"ט. פילע גרייטן שוין צו די "מתנות" וואס מען וועט ברענגען פאר

ענדיגן תיקוני  ען, דער פלאנט בעז"ה צו ענדיגן עטליכע מסכתות אין ש"ס, אנדער'הייליגן רבי
 ערע לימודים. אזוי אויך קויפט שוין דער עולם די טיקעטס אין גרויסן.זוהר, און פילע אנד

די פילע מאסן וואס וועלן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף אין אומאן גרייט מען זיך שוין צו 
שוין איין ריזיגע קוואנטומס פון עסן צו געבן פאר די קומען, אלע הכנסת אורחים'ס קויפן 

ועל כולם, גיסן אידישע קינדער טויזנטער תפילות, אז אלעס זאל צענדליגע טויזנטער אידן. 
דורכגיין בשלום און מען זאל טאקע זוכה זיין דאס יאר אנצוקומען צום הייליגן רבין און קענען 

 .צוברעכן אלע מניעות און שוועריקייטן
נער רעגירונג האט יעצט קומט אריין די גוטע נייעס, אז די קאבינעט אין דער אוקריי

פאר  וואס וועלן פארגרינגערן ע טוישונגען אין די רעגולאציעסכבאשטעטיגט עטלי
 .אויסלענדישע בירגער אריינצוקומען קיין אוקריינע

ט א וואקסין וואס דער די וואס ברענגען באווייז אז זיי זענען וואקסינירט )מי :קסיןווא
אריינגערעכענט, ּפפייזער, דזשאנסאן ענד זשאנסאן,  - טאוקריינער רעגירונג באשטעטיג

 .עסטרע זענעקע, מאדערנע( וועלן אריינגעלאזט ווערן אן קיין שום טעסט
נישט וואקסינירטע וועלן ווי ביז יעצט דארפן ברענגען א נעגאטיוו קאוויד טעסט.  טעסט:

ַאר" טעסט )וואס -סי-וי ביז יעצט האט מען געדארפט האבן דוקא א "ּפיאבער אנשטאט ו
נעמט כאטש עטליכע שעה צו באקומען די רעזולטאטן(, וועט מען ערלויבן אויך "רעּפיד" 
טעסטס )וואס מען באקומט די רעזולטאטן אין עטליכע מינוט(. דער טעסט וועט דארפן 

  ן אנקומען קיין אוקריינע.'שעה פאר 72אין די  -ווי ביז איצט  -גענומען ווערן 
 ., וועלן נישט דארפן האבן קיין שום טעסט אדער וואקסין12קינדער אונטער  :קינדער

 .דער פארלאנג צו האבן אוקריינישע אינשורענס בלייבט דערוויל אין קראפט :אינשורענס
און מער  מען זעט ווי תפילות ישראל עושה רושם, און די רעגולאציעס ווערן נאר מער

פארגרינגערט. און מען בעט און מען האפט ווייטער אז מען זאל טאקע זוכה זיין אנצוקומען 
ן, און באקומען די געוואלדיגע הבטחות 'קיין אומאן אויף ראש השנה און זיין ביים הייליגן רבי

 .וואס ער האט צוגעזאגט פאר די וואס קומען צו אים אויף ראש השנה
 !לעל הכ הראש השנה שלי עולה
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ו נחס דוד וועבערמאןפמו"ה 

 למזל טוב  מיידלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו יים שלום קרויסחמו"ה 

 למזל טוב  מיידלצו די געבורט פון א 
 
 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 > סטע פרייזן און שנעלסטע סערוויסבע <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 


