נחנכה טפריה מבית ׳עוז והדד׳
במרכז היפואי וולפטון בחולון
במעמד רב רושם ,בראשות
רבנים ואישי ציבור ,נחנכה
ספריית הקודש "עוז והדר",
ספריה תורנית עשירה ,בבית
הכנסת שבבית החולים וולפסון
בחולון .יוזמה זו מצטרפת לספר 
יות שהותקנו בבתי החולים
ובקופות החולים ברחבי הארץ,
ובהם בבתי החולים הדסה,
רמב״ם ,תל השומר ועוד.
היכל בית הכנסת נמצא
במרכזו של בית החולים ,כאשר
במשך כל שעות היממה פוקדים
אותו לומדים ומתפללים .שיתוף
פעולה שהתקיים בין בית החולים
וולפסון לבין ׳ממלכת התורה —
עוז והדר׳ יביא למהפכה של ממש
בשיפור שירותי הדת בבית
החולים.
במעמד המיוחד לכבודה של
תורה ,השתתפו רבנים חשובים
לצד בכירי ההנהלה של המרכז
הרפואי ,בהם האדמו״ר מביט-
שקוב ,הגאון רבי יוחנן אליהו גור
אריה רבה הראשי של חולון,
הגאון רבי נתן לנדמן מרבני
העיר ,והרב פינחס פרנקל רב
וממונה ארצי על עניני הדת
במשרד הבריאות.
מטעם הנהלת ביה״ח וולפסון
השתתפו מנהל ביה״ח ד״ר יצחק
המנהל
ברלוביץ,
האדמיניסטרטיבי שלום נויפלד
ורב ביה״ח הרב ברקוביץ ,נציגי
ההנהלה ,רופאי בית החולים,
עסקנים ומתנדבים.
במעמד נשאו דברים הרבנים,
ששיבחו את יוזמת ׳עוז והדר׳
שבראשות הגה״צ רבי יהושע
לייפער ,מייסד ונשיא "עוז
והדר" ,להנגיש לציבור החולים
והמלווים בבתי החולים ברחבי
הארץ את לימוד התורה הק׳
ושיבחו גם את ראשי בית
שחברו
וולפסון
החולים
למשימה החשובה.
מנכ״ל בית החולים ד״ר יצחק
ברלוביץ אמר "אנו רואים חשי
בות רבה לדאוג לרווחת החולים
ובני משפחתם בין היתר בהעמדת
צרכי הדת המתאימים ,ואנו
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בטוחים כי הספריה העשירה של
׳עוז והדר׳ תהיה שימושית מאד
בקרב הפוקדים את בית הכנסת".
בקשב רב נשמע המשא
המרכזי מפי ריש מתיבתא "עוז
והדר" ,הגאון הרב מנחם מנדל
פומרנץ ,שאמר בדבריו" :במיזם
הזה של הספריות בבתי הרפואה
השונים בארץ ,אנחנו זוכים
להביא מזור לחולים הזקוקים
לתמיכה נפשית ורוחנית ,יש
להם את הפינה שלהם לעסוק
בתורה ,אך יותר מזה מי שזוכה
יודע איך להביא על עצמו את
שמחת לימוד התורה ,שמחת
את
למנוע
ובכך
הנפש,
ההתפתחות של המחלות .זה
נכון שהתורה לא בשמים וגם
נכון שהיא לא מעבר לים .אך
בכל אופן עדיין יש צורך
בהתאמצות וביגיעה כדי ללמוד
ולהבין את כל התורה .ב״ממלכת
התורה עוז והדר" שבנשיאות
הגה״צ רבי יהושע לייפער
שליט״א ,זכינו להביא את
הבשורה לעם .ב״עוז והדר"
מונעת,
ברפואה
מטפלים
ומביאים את הבשורה של לא
בשמים היא ולא מעבר לים׳ עוז
והדר מאהיבה את התורה
ומקרבת את הלומדים אליה".
הוא סיים את דבריו בברכת

תודה והוקרה להנהלת המרכז
הרפואי ,שהשכילו להביא את
ברכת ה׳ הרופא חולים ,ברכתה
של התורה ,אל המקום הזה.

