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 Tכל  -הנערים t
מזל טוב! המשפחה התרחבה!
מטרת קובץ זה הינו להקל על הורים טריים וגם ותיקים ,בביצוע המשימות וההכנות הנדרשות לקראת או בעקבות לידה של ילד נוסף במשפחה .תקוותנו כי קובץ
זה יסייע בשמירה על השלווה והרוגע הנפשי הנחוץ לתקופה זו ,ויאפשר להיפנות בלב שקט לשמחה הגדולה ולהודיה לקב"ה על רוב חסדיו בהולדת הילד.
קובץ זה הינו אחד מקבצי ההדרכה לעורכי שמחות ,ומופק על ידי גמ"ח ברכת ישראל בעקבות בקשות רבות שהגיעו אלינו ,להוציא קובץ גם לשמחת
הקידוש/הברית והמסתעף  .גרסה זו הינה גרסה ראשונה וניסיונית ,ומן הסתם חלק גדול מההנחיות והעצות הנדרשות אינו מופיע בה עדיין .לכן נשמח על כל
אחד שיוכל לשלוח עצות ,טיפים ,הדרכות וידיעות נחוצות מניסיונו ,ולהעשיר את הקובץ במהדורה הבאה לתועלת הרבים.
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.
קבצי ברכת ישראל מתאפיינים בהבאת כל הידע הנדרש בבהירות ובתמצות רב ,ולא יימלט כי עבור חלק גדול מהקוראים – חלק מהידע אינו נדרש ,מפני שהוא
ידוע ועומד או מפני שאינו רלוונטי .אף על פי כן ,השתדלנו לרכז את רוב הידע הנחוץ ,במיוחד עבור הורים טריים שעשויים להחמיץ מידע חשוב.
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 ,לרבות מכירתו בכל סכום ,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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052-760-6865
054-848-0093
054-846-1440
052-716-8984
053-311-9921
052-712-7141
054-846-9048
050-415-9048
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052-715-1408
053-311-1685
052-766-7255
050-412-4002
054-841-0776
050-415-9254
052-765-2899
054-848-7182
050-413-5647
052-712-4208
058-323-2677
058-320-1987
050-412-2989
052-761-7489
054-841-8933
050-415-6875
054-841-6905
050-411-5177
052-760-5099
052-762-4297
053-319-1621
058-323-1723
052-286-6606
054-841-0382
054-844-6044
052-768-0823
052-765-9848
052-763-8388
052-761-7984
02-587-0070
052-766-4258
052-764-5608
052-764-6659
054-847-5843
054-843-3482
052-713-8900
053-310-4310
054-844-1048
053-318-5370
052-471-1090
050-412-9063
053-310-0390
054-849-1927
050-414-6159
054-845-8406
052-762-4661
052-769-0241
054-841-0300
052-714-5526
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בברכת בניין עדי עד  ///גמ"ח ברכת ישראל

www.textratz.co.il

טקסט רץ .הוצאה לאור
039-111-444 // textratz.co.il
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