עמוד 1

עמוד 3

חנונת'

ו״ת נוןוהווי

היפוא
'נחילי'באשקלון

נווונז

והדר׳:
שלים״א ,ריש׳מתיבתא׳ של׳ממלכת התווה עוז
הגאון רבי מנחםמנדל פומרנץ

התורה היא

התנהגותו המוסרית של האדם ,וגם המצוי בבית
חוליםאין הואבן חורןמלעסוק בתורהמנכ״ל
לציבור החרדי ,והוא עשה ויעשההכל בכדי שינעםלשהותבו ברוחניות
החולים מאירפניו
לוי :בית

המעצבת את

החולים ,ד״ר חזי
בית

בימים בהם סוערת מערכת הבריאות סביב

תפקודם

בספרים ,מחכמי מזרה עד גאוני מערב,

בתי־ההוליםבישראללהמשיך ולשרת
ויכולתם של
את הציבור ,התכנסו ובאו איש־ ציבור ונכבדים לטקס
מכובד שציין את חנוכת׳ספריית עוזוהדר׳

באשקלון.
ברזילי
ביתהחולים
במעמד יו השתתפו אנש־׳ממלכת
והררי ,ובראשם הגאון רבי מנחם מנדל
שליט״א,
לצד

יחד

עם מנכ״ל״עוז

לגדולי
הראשונים ועד

במתחם

עוז

הגאון רבי

בלשכתו של מנכ״ל
כשבקשב רב

החולים ד״ר חזי
מנכ״ל בית
לוי ,הורם על
המוצלח ,שנטווה על ירי מתאם קשריהקהילה
הפעולה
החולים ,הרב שלמהפלד ,ואשר
לציבור החרדי בבית

נשמעים דברי

מנחם מנדל פומרנץשליט״א שעמד על

ומביאו לשליטה

מי שנזקק
משפחה או

עצמית גם בזמנים או

כמלווה.

דברים במעמר ,שיבח את

היהודי' ,כשבמרכזה מצויים כמובן ספרי היסוד ,החל
מסידורים וחומשים ועדלתלמודהבבלי

של

ענפה וחשובה כמו ספרי ׳אורהחיים׳

ועוד ספרים רבים ,מבית היוצרהגדול
כשדגש מיוחד ניתןלספריתהלים

המבוארים,

התורה

בהיבט הרוחני

החולים ,בציינו כי מיזם חשוב זה
בית

של

׳ספריית עוז והדר׳ היא רקחוליה
פעולות רחבה הנעשית כדישלציבור
החולים ,בימיחול ובשבתות,
השהות בבית
אחת

ספרות

באותיות ברורות

נשא אף הוא

ראשי׳ממלכת

עוזוהדר׳ על נכונותם
ולעזור
לסייע

ומפרשיו,

׳עוזוהדר',
של

במקומות

החורגים מסדרהיום־יום.

הספרים

ובתווך ׳מתיבתא' -הש׳׳ס המבואר ,ועוד

גם שלא

ואנשי צוות.העיסוק בתורה ,מערן את התנהגות האדם

החולים ,פרופ׳ חזילוי,
מנכ״ל בית

שנחנכה מכילה

בית

תרומת התורהלהתנהגותאצילית
שלצערנו לא תמיד קורה בבתי
בשעות שערה ,מה
לאלימות נגר רופאים
החולים הנתונים מפעםלפעם

ובראשם

את ׳ארון

ב־ת

הספריה המכובדת,־נחנכו,

ומכובדת

נס שיתוף

הספרייה

מכובד

החולים ר״ר חזילוי,

והדר״ חנוך דרנגר,

מטרתו היא לתת את המיטב הרוחני לכל
החולים ,אםכחולה ואם כבן
לשירותי בית

$TS1$ראולכל$TS1$
ראו־
האחרונים ,מהווה מקום

בניית

הספריה באירוע

פומרנץ

׳ברזילי׳ ובכיריה,
אנשי ביתהחולים

מרבותינו

לכל
$DN2$ראולכל $DN2$מבקשלשקוע בתורהולשכוח מהמולת
החולים על כל המשמעויות שבה.
עם השלמת

התורה

ובגשמיות

בניית

משרשרת

החרדי תנעם

ומאירותעיניים ,בהםיוכל כל
למצוא נחמהופורקן.

מבקר,

באשר הוא,

׳עוזוהדר׳ מהווים את
ספרי

שיאהשלמות

בתחום

ההדרת הספר ברוב פארויופי ,והספרייה העשירה

ובצניעות ,בדרך התורה והמוסר.

בכשרות

עמוד 5

אשקלוף
לבריית

\ק 17
עוז

בימים בהם סוערת מערכת
ולשרת את הציבור,

מיוחד

והדר׳

הגריאות סביב

התכנסו ובאו אישי ציבור

והדר׳

אנשי

בהרכז

בתי־החולים בישראל להמשיך
ויכולתם של
תפקודם
ונכבדים לטקס מכובד שציין את חנוכת ׳ספריית עוז

במתחם

השתתפו

׳ממלכת

התורה

ובראשם הגאון

מנחם מנדל

רבי

הרפואי׳ברזילי׳

ביתהחולים
באשקלון.
ברזילי

במעמד בו

עוזוהדר',

ורב

רושם־

חנוכת

פומרנץ,

׳עוזוהדר׳
יחר עםמנכ״ל
חנוך

דרנגר,

לצר

אנשי

'ברזילי'
בית החולים
ובכיריו ,ובראשםמנכ״ל
בית החולים ד״ר חזי
לוי ,הורם על נס שיתוף
הפעולההמוצלח,

שנטווה

מתאם

קשרי

על

יד־

הקהילהלציבור
החולים ,הרב שלמה
בבית
פלד ,ואשר מטרתו היא
לתת את המיטב הרוחני

החרדי

הגר״מ

פומרנץ' וד־ר לוי

לכל מי שנזקק לשירותי ביתהחולים ,אם כחולה
הספרייה

שנחנכה מכילה את׳ארון

בחנוכת

ואם כבן

הספריםהיהודי׳,

הספרייה

משפחה או כמלווה.
כשבמרכזה מצויים כמובן ספרי

מסידורים וחומשים ועדלתלמודהבבלי ומפרשיו ,ובתווך ׳מתיבתא׳

היסוד ,החל

הש״ס המבואר ,ועוד

ספרות

׳עוזוהררי,
ענפה וחשובה כמו ספרי׳אורהחיים׳ המבוארים ,ועור ספרים רבים ,מבית היוצרהגדול של
כשדגש מיוחד

ניתןלספריתהלים

באותיות ברורות

ומאירותעיניים ,בהםיוכל כל

מבקר,

באשר הוא,

למצוא
עם השלמת בניית הספרייה המכובדת ,נחנכה הספרייה באירוע מכובד בלשכתו של מנכ״ל
כשבקשב רב נשמעים דברי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ ,שעמד על תרומת
לוי,
החולים ר״ר חזי
שלצערנו לא תמיד קורה בבתי
התורה להתנהגותאצילית ומכובדת גם שלא בשעות שיגרה ,מה
החולים ,הנתונים מפעםלפעםלאלימות נגד רופאים ואנשי צוות .העיסוק בתורה ,מעדן את התנהגות
האדם ומביאולשליטה עצמית גם בזמנים או במקומות החורגים מסדר היום־יום.
נחמה ופורקן.

בית

אברהם מן

