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  קריאת קודש

  
  
  

  ,לכל העושים והמעשים מזכי הרבים

  .א באומן"ק זיע"סוכני הנסיעות לרביה

  

, באומן בימי ראש השנה' א אשר ציוונו להתקבץ על ציונו הק"ע זיע"ק ציס"לאור צוואתו של רביה

  .אש השנהבגיבורים עבור מרפאת אומן בימי ר' הננו באים בקריאה של חובה לבוא לעזרת ה

  

 איש 1500כאשר מעל , כידוע צורך הגדול של המרפאה המוקמת כל שנה באומן בימי ראש השנה

לחץ דם , עשרות רבות של חולי סוכרת, ומתוכם מאות חולי אסטמה, מטופלים מידי שנה במרפאה

  .נ ממש"אשר לולי התערבות רפואית מיידית מצבם היה מגיע עד כדי פיק, ולב

  

, כרוכה בטלטולי דרכים קשים והנסיעה המתמשכת לפעמים עד עשרות שעות' הנסיעה לציון הק

ע "גורמים לשינויים ומחלות ובוודאי לאלו שכבר ל, הכוללת חוסר בתנאי אוכל ושינה מתאימים

' וכבר נודע שמאות חולים קשים ומסוכנים באים לרבינו הק. ל"חולים במחלות שונות ומשונות ר

ולעתים מצבם הרפואי מתדרדר עד כדי סכנת נפשות , על מצבם הגופני', לשפוך שיח על הציון הק

ע כבר עברנו כמה וכמה מקרים קשים שנזקקו לטיפולים וניתוחים מיידים בבתי חולים "ול. ממש

  .אוקראינים ועד כדי הטסת החולים בעצם ימי ראש השנה

  

בכדי , האחרונות נכנסו עסקני המרפאה לחובות כבדים והתחייבויות כספיות גדולותבשנים 

עם צוות של רופאים מומחים במגוון מקצועות ייתן מענה רחב והיקפי , שהמרפאה על ציודו היקר

ובפרט בשנה זו שהשהות באומן מתארכת מעל שתי שבתות ונוסף . לכלל הציבור במשך שבוע שלם

  . דולר100,000- עלות החזקת המרפאה בשנה זו מגיעה קרוב ל, על כך שהיוקר האמיר

  

על כן , י שום גורם"שהיות והחזקת המרפאה לא ממומנת ע, לכן אנו פונים בזה לכלל ציבור הנוסעים

  .יש כאן חובה קדושה שכל אחד ואחד ישתתף בהוצאות המרפאה

  

$ 5א לגבות סך של "ב כוחיי, מצוה גדולה מתגלגלת לפתחכם, ולסוכני הנסיעות אנו פונים

  .בנוסף למחיר הכרטיס עבור המרפאה

  

  .ע"ק יושפע עלינו כל ההשפעות הטובות שהבטיח לנו רבינו זי"ר שבזכות קיום צוואת רביה"יה

  

  ,בברכת והסירותי מחלה מקרבך

  

 נתן ליברמנטש     שמואל משה קרמר     אליעזר ברלנד     אלעזר מרדכי קעניג


