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בס"ד ,חשון תשע"ז ,פעיהקת"ו.
הן כבר נודע למשגב ,לשם ולתפארת ,המוסד הקדוש "דרכי מרים" בהנהלת העסקנים הנערצים
והדגולים ,משפ' וינגרטין שליט"א ,איש לפי מהללו יתברך וכולם שוים לטובה בפעולותיהם הכבירות
למען עזרה וסיוע לחולים ולבני המשפחה ,להקל סבלם וכאבם ,וכולם גומרים עליהם את ההלל על
מסירותם הנפלאה לאות ולמופת בעבודת הקודש ,הן בארגון מערך הסעות לחולים במחלה הנוראה
לטיפולים במאה אחוז הענות בכל שעות היממה ,וכיום מתבצע כ 150נסיעות ליום ,והן מערך פינות
חמות בכל מחלקות בתי החולים ,בפינה זו מוגשים לחולים ומשמשיהם  24שעות ביממה שתיה חמה
קרה ומגדנות ,וכיום פועלים  35חדרים כאלו בכמה בתי חולים בארה"ק .וכן מנהלים גמ"ח ענק מיוחד
לתרופות אונקולוגיות.
קובע ברכה לעצמו פעולותיהם המיוחדות בסיוע ותמיכה כלכלית בסכומים הגונים מידי פעם בפעם,
ובעיקר לפני חגים למשפחות החולים ,להאיר להם את החג בשמחה.
ובכלל הברכה ,הפעולות האדירות בסיוע ברכישת תרופות שלא בסל הבריאות ,וכן ארגון תפילות למען
רפואת החולים .וכן מפעילים צוות שלם של רכזי משפחות שמסתובבים בבתי החולים מחזקים מעודדים
ותומכים ,והגדילו עשות במערך של סיוע ענק עבור שכר עוזרת בית לניקיון בבתי משפחות החולים ,וזה
דבר גדול כאשר חולים חוזרים מטיפול והילדים מגיעים מיום הלימודים למצוא הבית נקי ומצוחצח
כאילו כולם בריאים ושלימים בבית זה ,וזה מוסיף הרגשה נפלאה לטובה הן לחולה והן לכל הנלוים אליו.
והכל נעשה מתוך מסירות ונאמנות נפלאה ,במטרה קדושה להקל ככל האפשר מסבל החולה ומשפחתו,
והנסיון הוכיח כי עצם פעולות אלו מהווה כגורם חזק להחלמת החולה בגוף ונפש בעזה"י.
וכמובן אשר כל זה עולה הון רב ,ואין הקומץ משביע וכו' ,ואשר על כן הרבות דברים אך למותר בגודל
החשיבות והזכות לקחת יד וחלק בחיזוק מוסד קדוש זה ,ואשרי לכל מי שיושיט יד עזרה בעין טובה
וברוח נדיבה להיות אתם שותף במלאכת הקודש.
ויוושעו כל העוזרים והמסייעים בשפע ברכה והצלחה ,בבריאות השלימות ,וכל המרחם על הבריות
מרחמין עליו מן השמים להיוושע בכל טוב סלה ברוחניות ובגשמיות לאויושט"א.

