·„"Ò

‡‡"ËÈÏ˘ ¯Ú·ÏÚÓ Ì‰¯·‡ ˜ÁˆÈ ¯"‰ÂÓ ‚"‰¯‰ „Â·Î ˙ÏÚÓ Ï
„"‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯Â˙ ÔÂÎÓ" ¯"ÂÈÂ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· ı"ÓÂ

הנני בזה להביע למעכ"ת רגשי תודה והכרת הטוב על סדרת השיעורים בעניני 'רפואה במשפחה' שמסר לפני רבנים
ומורי הוראה .השתתפתי בכל השיעורים ונהניתי מאוד ומצאתי בהם תועלת עצומה ,שכן ענינים אלו הם מהדברים
הקשים בקדושת בית ישראל ,ומעלת כבודו הציע הדברים בשפה ברורה ובנעימה בלשון נקי מאוד מנופה בי"ג נפה,
הן פרטי המציאות להכיר היטב בכל אופני וטיפולי הרפואה המצויים היום ,והן בחלק ההלכה ללקט דעת ותשובות
גדולי הפוסקים בנושאים אלו שנוכל לעיין ולהכריע בדבר בהתייעצות גדולי הרבנים שליט"א.
והראתי לדעת ששיעורים אלו נחוצים והכרחיים מאוד לרבנים ולמורי הוראה העוסקים בענינים אלו שידעו הדק היטיב
את המציאות המורכבת ,ובפרט שהמציאות משתנה מפעם לפעם ,והם כלי עזר נחוצים לכל מורה הוראה בישראל
שיוכל להשיב ולעזור לאנשים השואלים את דבר ה' זו הלכה בדברים העומדים ברומו של עולם .וכמובן שלחומר
הדברים יתייעצו עם גדולי הרבנים וגדולי ההוראה בהלכות החמורות הללו.
וברכתי בזה אמורה שיזכה מעכ"ת שליט"א להפיץ מעינותיו חוצה להרביץ תורה והוראה בקרב ישראל ,ללמוד וללמד
מתוך נחת והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים טובים ,אמן.
ע"ז באהע"ח לכבוד התורה ולומדיה
יום ג אמור כ"ט ניסן תשע"א
·"‡‰ ¯„Ò ÈÙÏ ‰ÓÈ˙Á‰

·¯ı¯‡ÂÂ˘ ÍÂ
דומ"ץ שפע חיים צאנז
ורב בביהמ"ד קהל עדת חסידים

‚„¯Ú„‡Ï¯Ú·‡ ‰ÈÏ

„˘¯È‰ „Â

רב קהילת היכל מנחם מאנסי

מו"צ דקהל יטב לב וויליאמסבורג

„¯Ú˘ÈÙ ·ÈÈÏ „Â

¯Ú„‡Ï¯Ú·‡ ÌÈÈÁ

„Ï‡ÂÂÈ¯‚ ·Â„ ‰ÈÁ

מו"צ בית הוראה קהילת יעקב פאפא

רב דקהל שארית ישראל ווילעדניק

ראש הכולל עסק התורה
דשיכון סקווירא

˘ËÈÂ‡Ï„ÚÓ Ï‡ÂÈ

„ÂÙ Ô‰Î‰ ÛÒÂÈ

מו"צ בקרית יואל
ומח"ס שבילי הרב ושו"ת שבילי תשובה

¯ÚÊ‡ÂÂ Ï"‚Ò ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ
ראש הכולל יורה דעה
דשיכון סקווירא

מו"צ בלעיקוואד

Ò˜ÂÙ ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ

¯Ú·ÏÈÊ ÛÒÂÈ

¯ÎÈÈ¯ËÒ‡ ‰˘Ó

ÌÂÏ· ¯ÊÚÈÏ‡ ‰˘Ó

ÌÈÂ·ÏËÈÈË ‰˘Ó

מו"צ בבארא פארק

אב"ד סיקסא

˘·˙Ô‰‡˜ È
מו"צ בקרית יואל
ראש הכולל מדרש להוראה

חבר הבד"ץ דקרית יואל

מו"צ בקהילת יעקב פאפא

¯Ú‚¯Ú·„Ï‡‚ Ï„ÚÓ ÌÁÓ
רב דקהל תורת מנחם רימאנוב

רב בית מדרש בית שמואל בנימין
ומו"צ קהל יטב לב דקרית יואל

˘ıÈ˘ÙÈÏ ‰˘Ó ÌÂÏ

ÈÂÂÚÏ Ï"‚Ò ˘ÈÈÙ ÌÏÂ˘Ó ÌÈÈÁ

מו"צ קהל יטב לב קרית יואל

Ô¯‡‰ÈÈ‡ ·Â„ ¯Î˘È

חבר הבד"ץ דקרית יואל

מו"צ קהל יטב לב קרית יואל

¯Ú·ÈÂË˘ ‰˘Ó ÛÒÂÈ

דומ"ץ התאחדות אברכים וויען מאנסי
בעל מחבר ספר גביע הכסף

דומ"ץ דביהמ"ד תולדות יעקב יוסף
דחסידי סקווירא בארא פארק

„¯Ú‚¯Ú·ˆ¯ÚÂÂ ˜ÁˆÈ „Â

¯Ú„ÚÏ‚Ú ÈÏ˙Ù ÒÁÈÙ
מו"ץ בבארא פארק
נכד בעל שבט הלוי

˘¯ÚË¯Ú‚ ÔÂÚÓ
דיין ומו"צ מכון להוראה

