
 

 מרחשון תשפ"ג  ב"ה

 תחבורה וחניה לשמחת הנישואין

הנישואין,  לשמחת  ציבורית  תחבורה  תאורגן  אי"ה 
ובעזה"י הסעות מאורגנות מערי אנ"ש. פרטים יבואו  

 בימים הקרובים בס"ד. 

דול לתחבורה נשכר חניון ג   .חניון אוטובוסים בחזור
השמחה  לאולם  בסמוך  מהחתונה  בחזור  הציבורית 

היכל שלמה( כדי למקם את כלל   -)חניון הדרייב אין  
טלטול   ולמנוע  אחד  במקום  וטורח. האוטובוסים 

 פרטים יפורסמו בהמשך. 

פרטיים לרכבים  בשבוע    .חניה  במודעות  לעקוב  נא 
הקרוב לגבי אפשרויות החניה לרכבים פרטיים, סכום 

 התשלום. ואופן 
 בברכה מרובה 
 ועד השמחה 

 

 מרחשון תשפ"ג  ב"ה

 עדכונים לקראת ימי השמחה
לו. שמזמרים  אנ"ש    שבת  מקומות    הע"י קהל  מכל 

בשבת    ןמוזמ  ובותישומ האויפרוף  בשמחת  להשתתף 
בהרחבה   רבא  קידושא  ויצא.  פרשת  גם    שתוגקודש 

 בעזרת הנשים. 

 עזרת נשים תהיה פתוחה.  פארשפיל.

נשות אנ"ש מוזמנות להשתתף בשמחה.   שמחת הנישואין.
אולם הוקצה  הן.  אף  מוזמנות  ומעלה  ג'  מכתה    ילדות 
בזמן   הבנות.  לכלל  נפרד  ואולם  נשואות  לנשים  נפרד 
חתן   לשמחת  הנשים  לאולם  מצטרפות  הבנות  הריקודים 
עד  לתינוקות  במקום,  תפעל  מושקעת  שמרטפיה  כלה. 

 שנה וחצי, בהזמנה מראש. תבוא הודעה נפרדת. 

 תתקיים אי"ה ביום שני בגבעת זאב.  שבע ברכות מרכזי.

 בברכה מרובה 
 ועד השמחה 

ועד השמחה - קארלין סטולין
שע"י מרכז מוסדות קרלין סטולין בארץ הקודש

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
~ י"ב כסלו תשפ"ג ~

Ê

 

 

 

 

 

 
ים ן החביבים והיקרהצאן החברים בארגון סטאלינער פאצעירי 

 רצופות לימוד שבועיים הקרובים שעות אי"ה ב יפויוס
 עט"ר אדמו"ר שליט"א  "ק תנה לככמ ואשר יוגש

 ה.לכבוד ימי השמח

 
 מישי ז' כסלועד ליום ח - ן ו חשוהחל מיום ראשון כ"

 בועים בת"תמחוץ לסדרי הלימוד הקהשעות הן 
 דקות ומעלה,  30 -ניתן לצרף מ

 ת ימי השמחה ערכת בשלוחוכלו לצרף בקו המיאת השעות 
 .ההוראות שישמעו בשלוחה זו לגבי אסיפת השעותלפי 

 

 סל השעות יוגשו  ו   , מת התלמידים אשר ישתתפו רשי 
 פרשת ויצא אי"ה בערב שבת קודש  

 . שבת האויפרוף 
 

 הכנה ראויה ומיוחדת  תהא דבר זה 
 קראת ימי השמחה בחצר הקודשל

 שפע שמחה ונזכה לקבל 
 ותלתורה ליראת שמים וחסיד
לשם לכבוד ולתפארת 

לימוד שעות רצופות
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 יקים אהלי צד קול רינה וישועה ב 
 בחודש כסלו הבעל"ט לקראת ימי השמחה 

 אנשי בשורה לכלל צעירי הצאן היקרים 

 סטאלינער פאן""על שלל פעילויות ארגון צעירי הנוער 
 . אשר יתקיימו אי"ה במשך תקופת ימי השמחה

 

 אשר ישתתפו אי"ה בפעילויות השונות  תלמידיםה

 הם מכתה ד' ומעלה 
 ת ותוכניות מסודרות ארגן ולסדר מקומואשר להם ישתדלו ל

 

 פורטות לקראת שבוע הבא יתפרסמו מודעות מ

 03-3068016 –קו המערכת כמו"כ ב

 ניתן להאזין לכלל ההודעות והעדכונים 

 ות חיזוק לקראת השמחה וכן לדרשות ושיח

 . בשלוחה המיוחדת אשר הוקמה לכך

 

 המשגיחים  -ם בברכת חסידי 
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 ניתן למסור את דמי ההשתתפות 
  |  הר"ר יונה אקער הי"ו   |   הר"ר מרדכי פאם הי"ו   |   הר"ר יוסף פילטשיק הי"ו   גבעת זאב: 

הי"ו  פילטשיק  בר"מ  אפרים אהרן  יוחנן:    –  ירושלים //    הר"ר  רבינו  יצחק היכל  הר"ר 
  בית.  הר"ר משה אייזנשטיין הי"ו  |  הר"ר חיים משה בריזל הי"ו   |  הכהן שבדרון הי"ו

הי"וקב:  יע שור  בר"א  יוחנן  הי"ו  |  הר"ר  גלויברמן  שמעון  תפארת   –  ביתר//    הר"ר 
אלימלך:   הי"ואברהם  למברגר  אליהו  הי"ו   |  הר"ר  פישל שמעיה  יצחק   |  הר"ר  הר"ר 

ישראל.  ר"א זלצמן הי"וב הר"ר דוד בית אהרן:  .  ר"ר מאיר צבי עהרנרייך הי"וה:  אור 
  הר"ר יעקב בר"צ פילטשיק הי"ו :  ת יעקב חייםיב.  י"ו "ר יוחנן רייזמאן ההר  |  לובין הי"ו

  –  מודיעין עילית //    הר"ר אברהם אלימלך אלבוים הי"ו   |  הר"ר משה אהרן אייזין הי"ו   |
הר"ר משה    |   ישראל בנימין הלפרין הי"ו הר"ר    |  הר"ר עמרם בריזל הי"ו תפארת משה:  
סיג  "ר ישראל יוחנן טויהרמשכן שלמה:  .  הר"ר יצחק בר"מ מרק הי"ו  |  דוד בריזל הי"ו 

  ר"ר זאב אייזנשטיין הי"ו הבית אהרן וישראל:  .  הר"ר אפרים בן ציון וואלפין הי"ו  |  הי"ו
הר"ר   |  הר"ר יששכר ציינווירט הי"ו :  טבריה//    הר"ר פנחס אלבוים הי"ו :  בני ברק  //

 הר"ר נחום יצחק פרידמן הי"ו  | יוחנן בר"ש אייזנבאך הי"ו 

 ראיכרטיס אש  גם באמצעות
 נדרים פלוס  רך מכשיריד

 ע״ש ועד השמחה קרלין סטולין

 
 

 91654חשבון ,  635סניף ,  בנק מרכנתיל :ו כן אפשר בהעברה בנקאיתמכ

 ' דגל ירושלים'ופיע  בשורת החיוב י – 46אפשרות לסעיף בכל דרך:  משתתפים ל
 vas.ks2018@gmail.comלמייל אישור  רלשג –העברה בנקאית בהמשתתפים 
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 הודעה חשובה 
 לקראת ימי השמחה בחצר הקודש בחודש כסלו הבעל"ט

 ידיעות ועדכונים חשובים: להלן כמה 

, תלמיד אשר דש במערכתדים עודכנו מחרשימת ופרטי התלמי .א
כנס למערכת באמצעות מספר  ישמו אינו מופיע ואינו מצליח לה

מס'  ה אל  לפנות  נא  שלו,   . 0527697367זהות 

תלמ .ב בכלל  אי"ה  נחלק  הקרובים  התורהבימים  כרטיסודי   ים , 
התלמיד  -  יםאישי פרטי  ובו  קארט'ל"   ."סטאלינער 

שלוחהב .ג נוספה  המערכת  השמחה   קו  ימי  לקראת  מיוחדת 
. 7שלוחה מס'  

בשבוע הקרוב נתלה אי"ה בכל בית כנסת לוח מודעות מיוחד,  .ד
כל זמן.ת והעדכונים בכל עת ובאשר בו מעתה יתלו המודעו

דאי מאד להצטרף לרשימת הצנתוקים לקבל הודעה וצנתוק  כ .ה
לכל הודעה חדשה אשר יוכנס במערכת.

 

 עולם שלא תצא ח"ו תקלה מתחת ידינופילה לבורא בת
ויהיה לתועלת הכלל והפרט לשם לכבוד ולתפארת.

 מפת התמצאות לשמחת הנישואין י"ב כסלו תשפ"ג
 לאחר החתונה חניון אוטובוסים לאחר החתונה חניון אוטובוסים

 

תחנת  רכבתתחנת  רכבת
 

 11ביתן 

אולם בנות
 11ביתן 

אולם בנות


