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 Tרשימת האולמות t
מטרת קובץ זה היא ככל קבצי גמ"ח ברכת ישראל ,לסייע לבעלי שמחה לפנות את ראשם וליבם לשמחה ולהודיה ,להימנע מטרדות הכרוכות בהשגת מידע
ולחסוך כסף וזמן על ידי למידת הלקחים הרבים שהופקו על ידי בעלי שמחה אחרים .לפיכך נודה לכל בעל שמחה שיוכל לשלוח עצות ,טיפים ,הדרכות וידיעות
נחוצות מניסיונו ,ולהעשיר את הקבצים במהדורה הבאה לתועלת הרבים .לשם כך ניתן לפנות אלינו במיילbirkatisrael1@gmail.com :
קובץ זה הינו אחד מקבצי המידע והסיוע לעורכי שמחות ,ומופק על ידי גמ"ח ברכת ישראל בעקבות בקשות רבות שהגיעו אלינו ,לארגן רשימת אולמות קטנים
לשמחות ברית ,בר-מצוה ,אירוסין ,שבע ברכות ועוד .הקובץ יוצא לאור בזכות הנהלת הת"ת בישיבת מיר שעמלו בכדי לאסוף חלקים מהמידע המופיע בעלון
זה ,ושקדו על הכנת רשימת האולמות המלאה הניתנת בנפרד .תעמוד זכותם לע"נ ארי שבחבורה ,ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,הרה"ח יהודה זצ"ל בן
יבדלח"ט הרב שמשון ברנינג שליט"א.
הבהרה :קובץ זה הנו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה המלצה או חו"ד מכל סוג ביחס לנותן שירות כלשהו .המידע ברובו מבוסס על מה שמסרו בעלי האולמות,
אך בחלקו מבוסס רק על פי השמועה ,ומשכך – אין לראות בו סמכות או גורם מחייב כלל ,ביחס לכל פרט המופיע בו .גמ"ח ברכת ישראל אינו אחראי בשום
צורה למידע המופיע בקובץ זה ,ובכל מקרה שהוא לא ישא בשום נזק ,ישיר או עקיף ,הנובע מכל סוג של שימוש בקובץ.
הדרך היחידה להשגת קובץ זה היא הורדתו מאתר טקסט רץ הוצאה לאור בלבד (או קבלה ממישהו אחר שהוריד) .בשל אילוצים טכניים ,הרשימה אינה נשלחת
במייל כשאר הקבצים של הגמ"ח .בקשות לקבלתה במייל לא תענינה.
מצווה להפיץ קובץ זה בקרב בעלי שמחה רבים ככל הניתן לתועלת הכלל ,אך אין להעתיק ו/או לשנות מצורתו המקורית בשום פנים ואופן ,ואין לעשות בו או
בחלק ממנו כל שימוש מסחרי ,ללא אישור בכתב מהנהלת הגמ"ח .אין לפרסם את הקובץ ברשת המקוונת בכל צורה שהיא ,למעט משלוח במייל ו/או קישור
לאתר טקסט רץ הוצאה לאור .כל הזכויות שמורות לגמ"ח ברכת ישראל ע"פ דין תורה ולהבדיל ע"פ חוק .שימוש שלא בתנאים הנ"ל יגרור תביעה מיידית.
בברכת מזל טוב  -גמ"ח ברכת ישראל
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birkatisrael1@gmail.com

בברכת בניין עדי עד  ///גמ"ח ברכת ישראל

טקסט רץ .הוצאה לאור
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