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בס"ד ,טבת תשע"ט ,פעיהקת"ו.

הן כבר נודע למשגב המפעל הק' ארגון ציר חמד ,שפועל זה רבות בשנים בעזרה וסיוע למען
המצפים לישועת ה' להיפקד בזרע של קיימא ,הן מצד הרפואי בראשותו ובהכוונתו של ידידינו הנכבד
הרופא המהולל ד"ר ברוקס הי"ו – שהוא יר"ש מופלג ומגדולי המומחים בשטח זה – אשר איתמחי גברא
ואיתמחי קמי עא להביא מזור וישועה למאות מאחב"י והכל בדקדוקי ההלכה המסורה לנו מפי עמודי
ההוראה ,והן בסיוע ועזרה בתמיכה נפשית ,באופן מאוד נעלה על ידי צוות מיוחד .וכן סיוע ועזרה כספית
להוצאות המרובות הכרוכות בטיפולים אלו.
ואכן ביודעי ומכירנא קא אמינא בעבוה"ק אשר רבים הם אשר ניוושעו על ידם בס"ד ,ופיהם
מלא שבח ותהלה לראשי המפעל והצוות הנפלא שהיו בעזרתם בהארת פנים וברוח נדיבה.
וברם זכור לטוב האי גברא רבא ויקירא הרה"ג המפואר מוה"ר נחום טננבוים זצ"ל אשר מסר
נפשו ורוחו ופעל ועשה לילות כימים ביסוד וביסוס מפעל קדוש זה שמהווה כיום מגדלור ותל תלפיות לעזר
וסיוע ברוח ובגשם לחשוכי ילדים ,וזכו"ר אזכרנ"ו כמה חביב היה אצל מו"ח מרן הגה"צ רבי משה
הלברשטאם זי"ע אשר העריך והעריץ מאוד אותו ואת מפעלו הטוב ,והיה ממליץ ומייעץ למבקשי עצתו
בעניני פוריות לפנות לארגון חשוב זה ,כי היה סומך ידיו בסמיכות חכמים על הצוות הרפואי הח' שעושים
מלאכתם נאמנה הן במישור הרפואי והן במישור ההלכתי שיהיה הכל בדקדוקי ההלכה הצרופה.
ותה"ל אשר כעת ארגון חשוב זה הולך ומתעצם ביתר שאת ויתר עוז בראשות ממלא מקומו
בקודש ה"ה חתנו החשוב –יבלחט"א -המנכ"ל הנערץ ה"ה ידידינו הנכבד הרב ר' יצחק ברנט שליט"א
שפועל ועושה בחכמה ותבונה להרחיב גבולות הפעולות ,בכל אגפי הארגון ,לאות ולמופת.
ובאשר אין הקומץ משביע וכו' – וההוצאות עצומות – אשר על כן הרבות דברים אך למותר
בגודל החשיבות להיות שותף עמם בעבודת הקודש ולהושיט יד עזרה ברוח נדיבה למען מוסד קדוש זה –
וזכות המצוה הגדולה תגן ותושיע לכל העוזרים והמסייעים להיוושע בבני חיי ומזוני רויחי מתוך הרחבה
ושמחה וכטו"ס אכי"ר.
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