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 זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

ברוך הוא אלוקינו שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שבו עליונים ששו ותחתונים עלזו כי חג ה' לנו, נגיל ונשיש 

בת לבנו הרה"ג  אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"אבקול אומרים את ה', בשמחת נישואי נכדת 

שליט"א בן כ"ק  חיים אהרן קלייןעב"ג החתן הרב  האדמו"ר מויז'ניץ שליט"אשליט"א חתן כ"ק  ברוךר' 

 .האדמו"ר מאונגוואר שליט"א

, כאשר השמחה איה הקולמוס ואיה הסופר אשר יוכל לבטא את רגשת לבנו בהאי עידנא דחדוותא

הגדולה שוררת בבית המלכות, גדילי זהב נשזרים ונטווים ברוב פאר והדר, והבנות בית זה נוסף עוד 

ה"אהבת בעל חוליה בשרשרת הזהב, כמימוש ההבטחה הידועה שקיבל ראש השלשלת רביה"ק 

שלום" זיע"א מרבו הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארניאסטרי זיע"א, "שיתחדש המלוכה שלו הן על 

 עצמו והן על נפשות ביתו שלא יזוז ממנו ומבניו ומבני בניו מעתה ועד עולם".

השמחה בבית צדיקים עצומה השפעתה עד אין לשער, כמובא וכידוע מכל ספרי החסידות, וכמובא 

כשראשי הדור הם בשמחה, מר בשם הבעש"ט הק' "משמיה דהרה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א שא

זיע"א נאמר "שלכן נקרא מי שיש לו שמחה  ", ומשמיה דהרה"ק מלובליןהוא מעורר שמחה לכל העולם

בעה"ב ליתן לאחרים את כל ההשפעות " שהוא בכוחו להיות אדון על כל דברי שמחה, ובעל שמחה"

 טובות ולכן נקרא בעל שמחה".

על אשר נזכה לשמוח יחדיו בשמחת אבינו רועינו כ"ק ובכן, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו 

וא דרעווין אשר כפי הידוע שנאמר בו 'תערין ובוודאי בהאי שעתא רבה עידן רעו ,מרן רבינו שליט"א

ימים על ימי פתוחין' וכל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, נפתח בבקשה הידועה של נעים זמירות ישראל "

" שיאריך כ"ק מרן רבינו שליט"א ימיו על ממלכתו בטוב ובנעימים מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור

מתוך נחת והרחבה מעדת צאן מרעיתו בבריות גופא ונהורא מעליא להדריכנו ולהנחותינו בדרך הזהב 

מלמעלה לעת כזאת, לחיים ארוכים ולשלום עדי נלך לאורך ימים ושנים, ונזכה כולנו משפע הנשפע 

 לקראת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו, אכי"ר.

 ינובברכת שירבו שמחות
 ועד השמחה



 

 ימי שמחת המלכותסדרי 
 במזל"ט ובשעטומ"צ שמחת החתונה

  רביעי ו' כסלו הבעל"ט ביום

 .אחה"צ בהיכל הטיש 5:00ערך אי"ה בשעה ת -מעמד הקבלת פנים 
 .ברחבת ביהמ"ד הגדול -  6:00בשעה ערך אי"ה ת  -החופה 

 ערך אי"ה בהיכל השמחה בשכונת רוממה.ת -  שמחת החתונה ומצוה טאנץ

 ז' כסלויום חמישי  שבע ברכות
 .באופן מצומצם -בארה"ב ע"י קהילתינו הק' יערך אי"ה ברמת ויז'ניץ 

 שבת שבע ברכות
 הדרת מלך בקרית מלך רב.תערך אי"ה ברוב עם 

 לילדי תשב"רשבע ברכות 
 .בהיכל הטיש -לפנה"צ  12:30בשעה שלח ויפר'   ראשוןביום 

  פרטים נוספים ומדויקים על מעמדי השמחה יגיעו אי"ה,
  נא לעקוב אחרי המודעות ואחרי ההודעות

 04-3749000 -במערכת "בחצר הקודש" 

 בברכת שירבו שמחותינו
 ועד השמחה



 

 הסעות יצאו מריכוזי אנ"ש 
די בכל אתר ואתר, ההרשמה כדלהלן;

 079-9696920במספ'  -נדרים פון ע"ש ארגון אחדות בני ברק: 

 054-8405440ברוך גנזלר  הר"ר    אלעד:

 054-8468655הר"ר עזרא וייס הי"ו    אשדוד:

 052-7649035:  הר"ר נפתלי שכטר הי"ו פתח תקווה

  053-4120372הר"ר נח גד אסתרזון הי"ו    ביתר עילית:

 053-3160866הר"ר זלמן מליק הי"ו      בית שמש:

 055-6729441הר"ר מרדכי )בר"נ( ליבוביץ הי"ו    ירושלים:

 053-4105828הר"ר יהודה שוורץ הי"ו    מודיעין עילית:

 052-7123427הר"ר זאב וואלף נוימן הי"ו    צפת:

 אחראי הסעות ארצי: 
 054-8572039 -הי"ו ליבוביץ  י"ברב יעקב ר"הר



 

 בס"ד
 נקדמה פניכם בתודה

 את נאמנה בשמחה רבה מקדמים אנו בברכה 
 פני אחינו היקרים אנ"ש שבאו מעבר לים ליטול 

 חלק ביום חגינו בשמחת אבינו רועינו 
  כ"ק מרן רבינו שליט"א.

החל מיום שלישי בערב יעמידו 
ארוחות כיד המלך בבניין האירוח  

 כפי שיפורסם במקום.

 לכל בקשה ופניה ניתן להתקשר - 
 הי"ו  קלייןלהר"ר מנחם מענדיל 

 - .052-7183347בטל' 

 בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 הודעות אבטחה
כלל  לא יהיה ניתן :הביטחון גורמי הוראותב .א

שטח הובכל  - רמת ויז'ניץ איזור כלל בכל  רכבים להחנות
 .44ברכת משה  רח'מ

 

רמת ויז'ניץ מתבקשים לפנות את רכביהם מ עלי הרכביםב .ב
את   להחנות, ובבוקר 10:00מהשעה ו החל ביום שמחתנ

 .אהבת ישראל והסביבה, רכביהם ברחובות מעונות גאולה
 

 ודעה לבעלי רכבים ולאנ"ש המגיעים מחוץ לעיר:ה .ג
לרמת תיחסם הכניסה  13:30מהשעה החל ביום שמחתנו 

 - המשטרהע"י  פרטיים ותחבורה ציבורית לרכביםויז'ניץ 
נות את חאנ"ש המגיעים עם רכבים מחוץ לעיר מתבקשים לה

 רכביהם במעונות גאולה וברחובות הסמוכים.
  

לא תתאפשר כלל כניסת רכבים לשיכון עד  -לתשומת לב  .ד
 לאחר החופה.

 בברכת שירבו שמחותינו
 ועד השמחה



 

 חניוני היכל השמחה
תאפשר כלל תע"פ הוראת גופי הביטחון לא 

 חניית רכבים פרטיים בחניוני היכל השמחה !

 אי לכך הננו להודיע !
הנסיעה לכלל אנ"ש אחר החופה לעבר היכל 

רק ע"י השאטלים שיעמדו לשירות  -השמחה 
 )ראה הודעה נפרדת(. במעונות גאולהציבור אנ"ש 

 אלו שיש להם צורך מיוחד:
לחנות בחניוני היכל  בתיאום ובבדיקה מראשנתן אפשרות תי

  הצגת כרטיס מיוחד בכניסה לחניון,השמחה אך ורק ע"י 

 הי"ו  אברהם שמחה פרידמןהתיאום יתבצע אצל הר"ר 
 ,052-7154537במספ' 

 בערב. 20:00בשעה   -כסלו  ד' שניעד יום 

 בברכת שירבו שמחותינו
ועד השמחה



 

 קבלת פנים
 בהיכל הטיש - בדיוק 17:00בשעה 

 ,היכל הכולליםאברכי ובחורי אנ"ש, יעמדו בפארנצ'עס בצד  .א
האברכים בקומות התחתונות והבחורים על הגלריה, 

, אנ"ש חסידי המקומות בפארנצ'עס הם ע"פ כל הקודם זוכה
ויז'ניץ יעמדו בפארנצ'עס בצד רח' מקור ברוך, כמו"כ עזר"נ 

 ע"פ הסדר הנ"ל -תהיה פתוחה לאברכים 
 

היות והמקום צר מהכיל, נא לכבד את כל האורחים בכל  .ב
 יפות ולכבוד בית סערט ויז'ניץ. הכבוד הראוי, בסבר פנים

 

לרווחת הצבור יועמד כיבוד קל ברחבי ביהמ"ד  .ג
 .16:00והמבואות החל מהשעה 

 

יועבר לביהמ"ד הגדול לציבור אנ"ש וילדי  מעגל סגור .ד
 התתי"ם,

 

 :יציאה למעמד החופה בגמר מעמד הקבל"פה .ה
 למקווה, ותיורדים מהמדרגות הפנימיות המוביל - אנ"ש

 .מהכניסה להיכל הטיש - אנ"ש ויז'ניץ

 בברכת שירבו שמחותינו 
 השמחה ועד



 



 

 יציאה למעמד החופה 
 :למען הסדר הישר והטוב

 היציאה מהיכל הטיש 
 חופה:מעמד הבגמר מעמד הקבל"פ ל

 אנ"ש:
 ותמהמדרגות הפנימיות המובילאך ורק יורדים 

 לרחבת החופה, ומשם -למקווה 

 אנ"ש ויז'ניץ:
 מהכניסה להיכל הטישאך ורק 

 בכדי למנוע סכנת נפשות ח"ו 
 !  אלויש להישמע ולציית להוראות 

 !! ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
  בברכת שירבו שמחותינו

 השמחה ועד



 



 

 

 באדעקן
 "ר שליט"א יחד עם כ"ק מרן אדמו יצא ת פניםבגמר הקבל

 מעמד למחותנים החתן וה מרנן האדמורי"ם שליט"א,
 .11הבאדעקן שיתקיים באולם האירועים ברח' מקור ברוך 

 ,למען הסדר הישר והטוב

 בשום פנים ואופן 
לאף אחד רשות אין 

 להתלוות למעמד זה. 
 למען הצלחת שמחת רבינו !
 מתבקש כאו"א להישמע ולציית 

 במקום !להוראות הסדרנים 
 בברכת שירבו שמחותינו 

 השמחה ועד



 

 מעמד החופה
יערך ברחבת ביהמ"ד הגדול 

 :18:00בשעה אי"ה 
 גברים יעמדו לאורך רחוב מקור ברוך מכיוון ביהמ"ד  .א

 ועד לכיכר רמת ויז'ניץ.

 ,ומכובדים ת המלוכהמתחם מיוחד יוקצה לבני המשפח .ב
 , יוסף ה' עליכם''עם מדריכי  ומתחם מיוחד לילדי התתי"ם

 נא להישמע להוראות ולסדרנים במקום.

 ,12ילדי אנ"ש ברח' מקור ברוך  :מיקום ילדי התתי"ם .ג
 .12 מקו"ב במדרכה תחתילדי ויז'ניץ                                      

  7מקור ברוך נשים יעמדו לאורך רחוב מקור ברוך מרחוב  .ד
ומעלה, כמו"כ מעמד החופה יועבר במעגל סגור לנשים 

 .13ברחבה מול מקור ברוך 

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

שים 
תר

שמחה
היכל ה

 

 



 

ןאיזהו מקומ 
 זקנים עם נערים  -לכלל אנ"ש הודעה חשובה 

 : להיכל השמחה הכניסהאודות 

 הכניסה להיכל השמחה תתאפשר 
  ,מיוחדים -כניסה  כרטיסיעם אך ורק 

 מוקדי חלוקת הכרטיסים:

 לציבור אנ"ש
   .היכל הטישעמדה בב -י בערב שנהחל מיום 

  :וביום שמחתנו
 מעמד הבאדעקן  ובזמן - פנים הקבלת מעמד כשעה לפני

 .10מקור ברוך  -ברחבה ממול הצרכנייה 

 בחורים
 ,לפי הפרסומים במקום - הק' בותיבהיכלי היש

 זאב ברב"צ גנזלר הי"ו אצל הבה"ח -בני היכלא 

 ילדי התתי"ם
 ,בכניסה להיכל השמחה -ע"י מדריכי 'יוסף ה' עליכם' 

 .050-4147974פרטים אצל הר"ר יוסף נתן קליין  
 

 -בו יישב כאו"א  מתחםשם הופרטי שם יופיע על כל כרטיס יש לציין ש-

 :אחראי חלוקת כרטיסים
 .052-7123260 -הי"ו  מאיר קלייןהר"ר 

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 דבס"

החתונהושמחת סעודת 
 בני המשפחה, רבנים, מכובדים וזקני אנ"ש:

 בתוך ההיכל }בפרקט{ 
 מקומות הישיבה בתוך ההיכל בפרקט 

 חולקו לשלוש מתחמים שונים:
  ,(ומעלה 55מגיל אנ"ש ) - מתחם מכובדים, מתחם אחמי"ם, מתחם משפחה 

 (בהצגת כרטיס כניסה תואם -)הכניסה לכל מתחם תתאפשר אך ורק 

 :אברכים, בחורים וילדים
 ביציע בצד ימין של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ,1-3שורות   :45אברכים מגיל 
 ,4-10שורות  ציבור האברכים:
 ומעלה. 11משורה   תלמידי הישיבות הק':

 במתחם מיוחד במבואות היכל השמחה,יעמידו  - סעודת המצווה

  ילדי התתי"ם

 ממול בימת הכבוד ביציע התחתון 
 יחד עם מדריכי ארגון 'יוסף ד' עליכם'

 במבואות  והשמחה יהיכל במהלך  -
 - לכיבוד ושתיה יםם מיוחדמיהאולם מתח

 ל'פרקט'אין לרדת בשום פנים ואופן ויש להישמע להוראות הסדרנים 

  שמחותינובברכת שירבו 
 השמחה ועד



 

 מעמד המצוה טאנץ
 .יערך מיד לאחר ברכת המזון

 ישבו במתחם מיוחד. משפחת המלוכהבני  .א
 

מיועדת השמחה שורת הישיבה לאורך היכל  .ב
 אך ורק לזקני אנ"ש.

 

 . בלבד בצד ימין של אד"ש אנ"ש ישבו אך ורק .ג
 רק לחסידי ויז'ניץ(אך ו)צד שמאל מיועד 

 

תלמידי הישיבות הק' יעברו ללא יוצא מן הכלל  .ד
סמוך למקום כ"ק  -לחלק הקדמי של ההיכל 

מרן אדמו"ר שליט"א וציבור האברכים יעמדו 
 בחלק השני אחרי הבחורים.

 

ביציע שע"י בימת ילדי התתי"ם יעברו לעמוד  .ה
 .בודכה

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 הודעה ובקשה
 :למען הסדר הישר והטוב ולרווחת הקהל הק'

בכל מעמדי הקודש במהלך השמחה 
הוקצו מקומות מיוחדים לאורחינו 

 ניץ. 'הנכבדים אנ"ש חסידי ויז

 של בקשה:אנ"ש מתבקשים בכל לשון 
 לשבת אך ורק במקומות שהוקצו ולעמוד 

 ,ניץ"'סערט ויז"אנ"ש ציבור עבור 

כמו"כ על הציבור להיזהר בכל תוקף 
לא לעמוד  -לשמור על הוראות הבטיחות 

במעברים ולא לדחוף במהלך היציאה 
 ממעמדי הקודש.

 ירבו שמחותינו בברכת ש
השמחה ועד



 

 
 לנשיםמוקדי מעגל סגור 

 בשאר הערים:משמחת החתונה 
 בני ברק

 32בבית מדרשינו ברח' חזון איש 

 אלעד

 27בבית מדרשינו ברח' פנחס בן יאיר 

 אשדוד

 48בבית מדרשינו ברח' בעל הנס 

 בית שמש

 רמה ד' - 33שד' האמוראים בבניין התלמוד תורה רח' 

 צפת

 102רמז דוד בבית מדרשינו ברח' 

 בארא פארק

  לגברים בלבד - בהיכל בית מדרשינו

  בברכת שירבו שמחותינו
 ההשמח ועד



 

  תסדרי הנסיעו
 לשאטלים, אצל: -מוקדי מכירת כרטיסי נסיעה 

 050-4183550 –בנימין זאב קליין 
 052-7611164 –משה מיכל כ"ץ 

 052-7123260 –מאיר קליין 
 053-4135095 -יוסף ברוין 

 קומת כניסה. 6אהבת ישראל  -משפחת קליין 
 .16מקור ברוך  -משפחת קליין 

 ₪ 20המחיר: 

  - 20:00הנחה מיוחדת לרוכשים כרטיסים עד יום שלישי ה' כסלו בשעה  -

 ₪ 15במחיר 
 וים להלוך ושוב או דרך אחת,והמחירים ש ✓

 :ממעונות גאולה -יצאו   השאטלים להיכל השמחה
 .פנים הקבלת בגמר מעמד - בחורי הישיבות

 .החופה בגמר מעמד - םאברכים וילדי

 שאטלים חזרה לרמת ויז'ניץ בסיום המצווה טאנץ:

 .)לפני תחנת דלק פז( מהכביש ממול היכל השמחהיצאו 

 בברכת שירבו שמחותינו 
 השמחה ועד



 

 שבת שבע ברכות
 שבת:של  ורודיס

 לשלוםבואכם 
לקראת שב"ק נקבל בכל הכבוד הראוי את פני האורחים החשובים הבאים להסתופף בצילא 

היות והמקום צר מהכיל, מתבקשים כלל אנ"ש , דמהימנותא ליטול חלק בשמחת בית צדיקים
 לכבד את כל האורחים בכל הכבוד הראוי, בסבר פנים יפות ולכבוד בית סערט ויז'ניץ.

 טועמיה ערש"ק
 לכלל האורחים:טועמיה יועמד  בערש"ק

 בבניין ביהמ"ד הגדול,  בחדר אוכל - אנ"שאם וילד, אולמי ב - מחו"ל אורחים
 בבניין ביהמ"ד הגדול. בחדר אוכל: אונגווארמחצה"ק , סמינרהאולם ב - יץז'נוי אורחים מחצה"ק

 אמירת גוט שבת ומזל"ט
 "טלמזגוט שבת וברכת אמירת יעברו ל לאחר התפילה

 .בפני כ"ק מרן רבינו שליט"א ומרנן האדמורי"ם שליט"א

 השולחן הטהור
 לעריכת השולה"ט. -ריזו זמן כניסת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יכ לאחר התפילה

 מיטאג טיש
 יחדיו עם מרנן האדמורי"ם שליט"איכנס כ"ק מרן רבינו שליט"א מוסף תפילת שעה לאחר 

 .לעריכת המיטאג טיש בהיכל הטיש

 ובאגלייטן -סעודה שלישית 
 משוער, - 16:15ה בשע שולה"ט סעודה שלישית

 לעבר ביתו נאווה קודש. -לאחר הבדלה ילוו את כ"ק מרן רבינו שליט"א  בשירה וזמרה 
 יש להישמע להוראות הסדרנים במקום !!

 שירבו שמחותינו בברכת 
ההשמח ועד



 

 שבע ברכות לתשב"ר
 הננו להודיע בזאת אשר

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יערוך

 שבע ברכות מיוחד
 לילדי התתי"ם די בכל אתר ואתר

 ביום ראשון פר' וישלח הבעל"ט
 שפורסם()ולא כפי 

 -לפנה"צ בהיכל הטיש  12:30בשעה  -

 ההורים מתבקשים להתעדכן על שינוים בזמנים 
 וסדרי הימים במערכות ההודעות של התתי"ם.

 -מקומות מיוחדים יוקצו לאנ"ש ובחורי הישיבות  -

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 (1) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 תהמלכו תלקראת ימי שמח

 נפתחה שלוחה מיוחדת בקו נשי.
 מטרת שלוחה זו להודיע עדכונים חשובים

 ,(צינתוקים)בזמן אמת בשעת השמחה 
 כל מי שמעוניינת לקבל עדכונים אלו על כן,

 עליה לאשר קבלת צינתוקים משלוחת השמחה בקו נשי.

 04-6362472מספר הטלפון: 
 ולאשר קבלת צינתוקים  1יש להקיש 

 .על פי ההוראות המושמעות

  !לתשומת ליבכם 
 על ידי קו זה יעודכנו בעז"ה זמני ההסעות 

 השמחה וחזור מהם,  המדויקים לאולמות
 עדכונים חשובים נוספים.וכן 

.רצוי וחשוב להיות מחוברות לקו זה לתועלתכן האישית



 

 (2) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 קבלת פנים וחופה:

באולם האירועים מקור ברוך  כלה יתקייםקבלת פנים ל .א
 .17:00החל מהשעה  11

 ולאחל מזל"ט אצל  התברךו לנשות ובנות אנ"ש יעבר .ב
ציבור הנשים מתבקשות  - ,רעבעצין תליט"אמע"כ ה

 .מעגל סגורהלרחבת מיד לצאת במקום ולא להתעכב 

מעמדי הקבלת פנים והחופה יועברו במעגל סגור  .ג
 .13לרחבה מול מקור ברוך 

המחותנים ממעמד הבאדעקן יתאפשר  יציאתלאחר  .ד
ממקור יכון במעלה הש - מעבר נשים למיקום החופה

  לה.מעו 7ברוך 

 סעודת המצווהתוגש , ולמוזמנות מחוץ לעיר לאורחות .ה
 תקומב 11לאחר החופה, באולם האירועים מקור ברוך 

 .כניסה

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 (3) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 שמחת החתונה ומצוה טאנץ:

תקיים באולמי תומוזמנות בלבד  משפחהלבנות הסעודת החתונה  .א
דקות לאחר ייצאו כעשרים   -ימה. הסעות למוזמנות לסעודה 

 החופה מרח' אהבת ישראל.

 חציכשעה ולציבור הנשים יצאו  ,"ימה" מישמחת כלה באולהסעות ל .ב
לאחר  כשעתיים' ומעלה חולבנות בתי החינוך מכתה לאחר החופה 

 ממעונות גאולה. -החופה 

מאולמי 'ימה' לציבור הנשים  יצאו הסעות 23:00לקראת השעה  .ג
למעמד  ברוממה היכל השמחהעבר לוממעונות גאולה 

 לרמת ויז'ניץ. -, וכן מאולמי ימה טאנץ' ה'מצוה

 לבנות המשפחה בלבד. ההינ }במתחם פרקט{הישיבה בתוך ההיכל  .ד

במעגל סגור אי"ה  ישודר - טאנץ' כולל ה'מצוה - כל מהלך השמחה .ה
כיבוד קל יוגש , 13ולרחבה מול מקור ברוך , אולמות ברמת ויז'ניץל

 במקום.

ץ לשירות ציבור הנשים לאחר המצוה טאנהכן יעמדו  'שאטלים' .ו
האוטובוסים יעמדו על הכביש בצד היכל  חזרה לרמת ויז'ניץ,

 השמחה בסמוך ליציאה של הנשים.

 בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 (4) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 הודעה חשובה 

 לנשים משאר הערים:
נשות כלל ל ת מצווהסעוד יעמידובעז"ה לאחר החופה 

 להשתתף בשמחת המלכות מחוץ לעיר הבאים אנ"ש 

 האירועיםבאולם 
 קומת כניסה, - 11ברח' מקור ברוך  

, מוזמנות והמוזמנות מחוץ לעיר ות אנ"שנש
 לרדת  ולאחמ"כ ,ליטול חלק בסעודת המצווה

 להשתתף בריקודים. מי ימהלאול

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 (5) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 :לנשים מוקדי מעגל סגור

 א' 13ברחבה מול מקור ברוך 

  :)ספרייה(  הסמינר םאול
 משך כל זמן החתונה.

  :למעלה -אולמי אם וילד 

  :הישיבה קטנה היכל

 מסעודת המצווה החל 
 משוער. - 20:30שעה ב

  בברכת שירבו שמחותינו
 השמחה ועד



 

 (6) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 (1) -סדרי הסעות 

 לאולמי ימה:
 מוזמנות:ל -לסעודת המצווה 

 עשרים דק' אחרי החופה. -מרח' אהבת ישראל 

 לשמחת כלה: -נשים 

 .שעה וחצי אחרי החופה -ממעונות גאולה 

 ' חבנות בתי החינוך מכתה 
 ומעלה לשמחת כלה:

 שעתיים אחרי החופה. -גאולה  ממעונות

 -כל הנסיעות בהצגת כרטיס נסיעה בלבד  -
 בברכת שירבו שמחותינו 

 השמחה ועד



 

 (7) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 (2) -סדרי הסעות 

 להיכל השמחה 
 אנץ:טלמעמד המצווה 

 , ממעונות גאולה. 23:30בשעה  -מרמת ויז'ניץ 
 בסיום הריקודים. -מאולמי ימה 

 לרמת ויז'ניץ 
 לאחר מעמד המצווה טאנץ:

 -'שאטלים' ייצאו מהכביש שעל יד כניסת הנשים 
 מיד בסיום המצווה טאנץ.

 בקו נשי ! -יש לשים לב להודעות בזמן אמת 

 -בהצגת כרטיס נסיעה בלבד כל הנסיעות  -
 בברכת שירבו שמחותינו 

 השמחה ועד



 

 (8) סדרי מעמדי השמחה לנשים
 (3) -סדרי הסעות 

 מוקדי רכישת כרטיסי נסיעה:

 ניתן לרכוש כרטיסים לכל מעמדי השמחה 

 המוקדים כדלהלן:

 (קומת כניסה) 6 אהבת ישראל -משפחת קליין 

 16מקור ברוך  -משפחת קליין 

 פרסום במקוםהלפי  - ות בבתי החינוךהנציגאצל 

 ₪ 20המחיר: 

  20:00כרטיסים עד יום שלישי ה' כסלו בשעה  ותהנחה מיוחדת לרוכש
 ₪ 15במחיר 

 וים להלוך ושוב או דרך אחת,והמחירים ש ✓
 בלבד. -מותנית בהצגת כרטיס נסיעה הנסיעה  ✓

  בברכת שירבו שמחותינו
 ההשמח ועד



 

 


