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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  אַהָּמלֵ  תָהֲעוֹונֹוֵסֶפר ִּתּקּונֵי 
  ִלגְָבִרים ּוְלנִָׁשים

  
  ?ח ֶרצַ  =ת ְמָלאכּוִתיה ָהָּפל

  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0795688192  

  , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
  א"התשפ, באָ  חֶֹדשׁ 
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  ָאֶרץי הָ ְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ פְ ֲהָפַצת ּסִ ת נְקּודֹו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0527661162 ,0533102912  

  
 :תל אביב 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073, 0527661162
 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662 כפר שלם

 :בני ברק 0543052028 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527609576 :ירושלים 0533100643 0527698522, 0504119180
, 0533147431 ,0527119090 :חולון 0527631455 0527130050
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה 0533104927

 0528760777: אזור חדרה 0548488644, 0526501123 :חדרה
 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי

 0524594899 :ערד 0506311559: חיפה והקריות 0526764048
 0525933847 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון

 0543454026 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740 :ראשון לציון
: קרית מלאכי 0527130674: קרית ספר 0504124998: קרית אתא

: בת ים 0528624262: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0584885053
בית שאן , בקעת הירדן 0504264451, 0583274164, 0583229308

אור  0524424708: עפולה 0509036663, 0533343548: והסביבה
: כפר סבא 0527108794 0527132451: אשקלון 0539740727: עקיבא

: טבריה 0502047486: צפת 0527132183: יפו 0548463014
: בית שמש 0534124457 ,0525837978: באר שבע 0534167708
: בית דגן, 0508552643: הרצליה 0556772201, 0548444288
0528728045  
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   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in: Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, New-york: 
+19174458900, +19179351230  
Spanish: 00-972-523145665 

  
 0523145665: שאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות ניתן לפנות ל ,

0527661162  
  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
  התיקוניםלקבלת ספרי:britolam100@gmail.com  
 י “או ע\ו בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים

שלחו ' ברית עולם'עולמית של ארגון טלגרם \קבוצת וואטסאפהצטרפות ל
 0508743073: הודעה

 לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת ברית קודש קו טלפון יחודי ועולמי ,
, תורת הסוד, א"עורי הרב יוסף שני שליטשי, אמונה, הלכות, צניעות, עינים
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(יהדות או מיסטיקה , מוסר

מצוה גדולה לזכות יהודים ולהעביר את . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני . המספר לכמה שיותר אנשים

 . תקשורת
 להיות , נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם בהצלחה, ץ והדרכה בטלפוןליעו

 להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך לקיום תיקון, באזורך מפיצה \מפיץ 
תקשור , סיאנסים, איסור כישופים, כוונות קריאת שמע, בנושא תיקוני עוונות

  0527661162: ועוד
 

   For correction's guidance in English call: 
 00-972-50345777 
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  Для инструкций по теме исправления грехов на русском 
языке   

0523777290 ,0526501123   
  Consejería Para ayudaen español 0523145665 

 
 לצורך  לאאך , חלקים מכל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך פרטי מותר לצלם

מצוה להעבירו , בו בסיום השימוש מצוה להעביר את הספר הלאה. מסחרי
 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל, בכל אמצעי מדיה

  כולל תעתיק (ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים בעברית ובתרגום לאנגלית
א "וספרים נוספים של ארגון ברית עולם והרב יוסף שני שליט) עברי אנגלי

 :באתר, רוסית וספרדית, אנגלית, בעברית
 

https://britolam100.wixsite.com/website  
 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(           
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  ~ה  ּתֹורָ י ִׁשעּורֵ ל ׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ִאְרּגּון
  'םעֹולָ ת ְּבִרי'

  
  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות

  
0795688192  

  
 שו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשתהקי. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  תדיר רשימת נקודות ההפצה הארצית מתעדכנת -שער התיקונים  :1שלוחה . 
  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
 ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4וחה של  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  תפילת השחר , סיפורי ותורת הבעל שם טוב, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה

  קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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  ? חֶרצַ  =ת ְמָלאכּוִתיה ָהָפלַ                   
  להָהפָ ת ִלְמנִיעַ ה ְוַהַּכָּונָ ה ֶעזְרָ  ִסּיּועַ              

  
                                                      

  
. פלהישנן הרבה התבטאויות לא נכונות שאנחנו שומעים לגבי עניין הה

, כבר ברגע ההפריה? האמת היא . ”זה גוש תאים, זה לא תינוק”: לדוגמא
מתחילים , הרגע שבו הזרע של הגבר מתאחד עם הביצית של האישההוא 

   . ייחודי רק לו, חדש DNAעם , חיים חדשים של בן אדם
  

אשר שואב ומזרים דם לכל , לתינוק יש לב פועם, להריון 21-ביום ה כבר~ 
  .הגוף

  .נוצרים הידיים והרגליים 28 -ום הבי~ 
  .האוזניים והאף, נוצרים הפה 35 -היום העד ~ 
  .אפשר לתעד את גלי המוח יום 40בגיל ~ 

והמוח שולט בתנועת השרירים , גם נוצר השלד 42 -היום העד ~ 
הוא ! ולא  –תינוק שמתפתח ברחם  ושזהבבירור אפשר לראות . והאיברים

  .ל הפלה גודעת חיים של בן אדםכ, ולכן. לא סתם גוש תאים
  

ששומעים לא מעט נשים או בחורות צעירות מסכנות , והנה דוגמא נוספת
: שכך הן אומרות, שלא יודעות על הדבר המזעזע הזה שקוראים לא הפלה

שה יש זכות על גופה לא .נכון? היא  האמת ."זכותי להפיל, זה הגוף שלי"
כבר לא מדובר רק בגוף , ריוןאלא שבמקרה של ה, וצריך לכבד זכות זאת

היא לא אראית רק  .ם שלהאלא שמדובר בה ובתינוק שחי ברח ,של האישה
שבורא עולם , אלא על חיים של אדם עם אישיות ואופי משלו, על עצמה

  . יוצר בתוכה
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והוכחה לכך . הוא אדם ייחודי ושלם בפני עצמו, הוא לא עוד איבר בגופה
  :מוכיחות זאתש, לא ניתן להכחישש כמה עובדות מדעיותהבאנו כמה ו

  
ולכן כל תא  -  ונפרד מזה של אימוייחודי  DNAברגע ההפריה נוצר לו 

יש .מכל תא בגופה של אימו וכל אחד מתאיו שונה, בלבד לובגופו ייחודי 
 ם באמת הואא. אוזניים ועוד איברים, ינייםע, רגליים, ידיים, ראש, לו לב
 שני לבבותבמהלך תקופת ההריון יו לה הרי שה, חלק מגופה של האםהיה 

אחד בראש הגוף ואחד שיהיה ( שני ראשים, )הקודם והחדש שהתווסף לה(
אצבעות  20, אצבעות ידיים 20, ארבע ידיים, )באמצע או תחתית הגוף

  ? זה הגיוני, מה דעתכם… 'עיניים וכו 4, לשונות 2, ארבע אוזניים, רגליים
מערכת עצבים משלו ומערכת הורמונלית , יש לו מחזור דם משלו, לתינוק
העצבים והמערכת ההורמונלית של , שפועלת ללא קשר למחזור הדם משלו

  .שונה משלההעובר מין אפילו  ,מההריונות, בחצי מהמקריםו. אמו
  

שלילת  אלא, כל הפלה היא לא מימוש זכות האישה על גופה! ודעו לכם 
את החיים של תינוק חף  גודעתהפלה !!! ת הזכות של בן אדם אחר לחיו

ויכול להיות שהוא הוא גדול הדור ! והתינוק הזה הוא הילד שלכם !  מפשע
ומי יודע כמה טוב הוא יכל להביא , הוא המנהיג הבא של עם ישראל, הבא

הוא בעצם נותן לכם נקודות , וכאשר אתם מביאים אותו לעולם, לעולם
!!! צדקות והכל למענכם  יאמר קדיש יתן, ילמד תורה, שיעשה מצוות, זכות

  ? מי יהיה זה שימשיך אחריכם , תגזרו עליו גזר דין מות, ואם תגדעו את חייו
  

עשרים , אחרי עשר, קורעים את השמים, מתפללים, הרבה אנשים מחפשים
, לכם הוא נותן ילד בקלות רבה. שנה שבורא עולם יזכה אותם בילד אחד

  ...?גוש של תאים ... ?ו אותו ואת הילד הזה משליכים לפח שחתולים יאכל
היה חרד מאוד בנוגע לעניין . א היה צועק על זה הרבה"הרב נסים יגן זיע
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. לא יורדים, והם רק עולים. מפחידים מאוד, והמספרים מפחידים. ההפלות
  : והנה הם לפניכם

  
במדינת  תינוקות 100למעלה מ . מכוונת, בכל יום נעשת הפלה מלאכותית

של  הפלות 40000מעל ! מפותחת שלנו נהרגים מידי יום ישראל הנאורה וה
 מיליון ומעלה 2, אתם קוראים נכון, 2000000מעל . תינוקות בשנה

מאז קום , בהפלה מלאכותית, בכוונה תחילה, תינוקות הופלו באופן מכוון
, מיליון ומעלה תינוקות נרצחו 2, המדינה הנאורה והתרבותית שלנו

אבל כך לא ניתן להשיב את הגלגל , ו על כךולאחר מכן ההוריהם הצטער
  . נשאר רק לבכות. לאחור

  
של הורים , והחלטה נכונה, על אומץ, הנה כמה סיפורים מעוררי השראה

, והם מחליטים שלא להפיל, וידעו שהם עושים את הדבר הנכון, שלא פחדו
  .'ובחרת בחיים'. הורים שבחרו לתת לילד שלהם את המתנה הגדולה ביותר

  
לא חשבתי . 'לא רצוי'נכנסתי להריון . 17תלמידת תיכון בת . אבישג שמי

חשבתי שכל . פחדתי והרגשתי רע, בהתחלה היה לי דכאון. שאכנס להריון
הייתי בטוחה שאפיל את . חשבתי על הפלה. הלכו, החלומות שלי נעלמו

היא . הלכתי לרופאת נשים בחודש רביעי. קבענו תור אני וחברה. התינוקות
. אמרתי לה שאני לא רוצה. את יודעת שאת עדיין יכולה להפיל: מרה ליא

מבחינה (את יודעת שלא תוכלי לגדל את הילדה הזאת : היא אמרה לי
. תפילי: העובדת הסוציאלית אמרה לי באמת חד משמעית וברור). כספית

מה יהיה ? איך תגדלי אותה ? בעוני ? מה את רוצה שהילדה תחיה ככה 
היא . היא לא עזבה אותי, גם לאחר הלידה? תפרנסי אותה  איך? איתה 

. שמישהו יאמץ אותה. תחתמי על טופס של אימוץ. תוותרי עליה: אמרה לי
: אני זוכרת שאמרה לי. את לא תוכלי לגדל אותה. יהיו לה חיים מאושרים
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אז או שתפילי או שתחתמי , אם את באמת אוהבת את הילדה שיש לך בבטן
וגם , כי לא תוכלי לתת לה חום ואהבה, וסרת אותה לאימוץעל טופס שאת מ

מה את רוצה שהיא . אין לך את הכסף לגדל ילדה, לא תוכלי לגדל אותה
. וגם המורים והמנהל ממש ניסו לשכנע אותי להפיל? תחייה בעוני ובסבל 

אפילו שיש , לי יש שני ילדים ואני לא מסתדר איתם: המנהל אמר לי
אבל לא נכנעתי , הם הכניסו אותי ללחץ? תדרי איך את תס, משכורת

ולאחר שילדתי חשבתי שוב שאולי עשיתי טעות שלא , והמשכתי בהריון
, בכיתי. לאחר שהתינוקת נולדה. בכיתי, דיברתי עם אמא שלי, הפלתי אותה

חשבתי לעצמי כמה טפשה הייתי שחשבתי להפיל אוצר . אבל מרוב אושר
, כמה אנשים אין להם ילדים. ח אלי מתנהאוצר כזה שבורא עולם של, שכזה

אבל הנה , לא ידעתי שאכנס להריון', לא רצוי'בהריון , ואני זכיתי בילדה
למרות כל מכבש הלחצים האדיר , ובכיתי מאושר שלא הפלתי, נכנסתי

לאחר שילדתי הלכתי עם התינוקת לכל מי שאמר לי לא . שהופעל עלי
ת התינוקות שהם גזרו עליה גזר דין שיראו א. עשיתי את זה בכוונה. להפיל

ואני תלמידת ! את הילדה שלי . שיראה את האדם שהם אמרו לי להפיל. מות
זה לא הגיל להיות , 17את רק בת ? מה , אנשים אמרו לי. 17אני בת . תיכון

יכולה . אין גיל להיות הורה, ואני אומרת בפה מלא. איך תסתדרי, בהריון
. אין קורס להיות אמא. אמא והיא אינה מוכנהשהיא  30להיות גם אשה בת 

. 40או  16. אין לזה גיל. ברגע שהתינוק נולד את כבר הופכת להיות אמא
אבל החברה צריכה . קרה מה שקרה ונכנסתי להריון. עשיתי טעות. נכון

לא לגרום לי למסור , לא לגרום לי להפיל, לעזור לי להוליד את התינוק
לעודד ולחזק , לעזור לי. ולא לשבור אותי, תילא לייאש או, אותו לאימוץ

הילדה , לא לגרום לי לגזור גזר דין מות על אדם שהוא התינוקת שלי, אותי
, הרגשות של אשה בהריון לא פשוטים. לסייע לי. לתמוך בי. שלי

וכשהחברה אומרת לה דברים מהסוג של הדברים הלא טובים שאמרו לי 
אחוזים של בחורות  90אני חושבת ש ו. הורידו לי עוד יותר את הבטחון
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הן כל כך מצטערות על , ואחר כך. הדבר מגיע מלחץ חברתי, שעושות הפלה
, ואני תיכוניסטית. החיים שלהן כבר לא יחזרו למצב שהיו לפני כן. זה

  . עבורי ועבור הבת שלי. מאושרת שבחרתי בחיים. 17תלמידה בת 
  

וכתבתי . לאמא שלי מכל הלבסלחתי . היום אני אשה מבוגרת. דניאל שמי
, על הקללות שלי. מכתב לאמא שלי שאני מבקשת ממנה סליחה מכל הלב

למרות הכל אהבתי את . על חוסר הכבוד שנהגתי בה, על ההתנהגות שלי
בורא עולם היה מעורב בחיי כבר מהרגע שהייתי ברחם של אמא . אמא שלי

אני . לא הצליחה ואני מודה לבורא עולם שהיא. הוא זה שהגן עלי. שלי
ואני רוצה להגיד לו . אני ניצולת הפלה. מודה לבורא עולם שלא מתתי ברחם

. שהוא לא התייאש ממני, שהוא לא ויתר עלי, תודה על החיים שנתן לי
, לכל אחת, אני רוצה להגיד. שהוא לא נטש אותי למרות שאני לא מושלמת
, תסתכלי עלאני רוצה ש. שעומדת מול הבחירה להפיל או לא להפיל

והתינוק , תדעי שזה הגוף שלך. אל תחשבי שזה הגוף שלך. ושתבחני את זה
. אני הדמות של התינוק שנמצא בבטן שלך. החיים של התינוק שלך, שלך

ולזרוק אותי , להפיל אותי, רצו לקחת אותי. שאמא שלי רצתה להפיל אותי
עם נשים  נפגשתי, תוך כדי השנים. כי זה לא התאים להם? למה . בזבל

שגם עשרות שנים אחרי זה היו נורא , שעשו הפלה מלאכותית, שהפילו
הן ידעו שהם רצחו את , הן ידעו שהן עשו, בדכאון עמוק מאוד, בדכאון

לתת ! לחיות . לתת לי הזדמנות, ואם אני יכולה לבקש ממך. התינוק שלהן
. תלהיות מאושר. לגרום לך לחייך. לי הזדמנות למלא למישהו את הבית

. להיות אתך ברגעים קשים. לתת לך נשיקה. לחבק אותך. להצחיק אותך
תני הזמנות לתינוק שלך להיות ברכה בעולם . לעזור לך כשאת לא במיטבך

אגודת אפרת עוזרת לכל מי שצריכה ויש לה בעיה כלכלית לגדל את . הזה
אולי הוא ? ותחשבי האם בגלל כסף את תזרקי את הילד שלך לפח . הילד

אולי ? אולי הוא ימציא תרופה לסרטן ? ה אחד מגדולי המנהיגים הבא יהי
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? אולי הוא יציל חיים של אנשים ברחבי העולם ? הוא יסייע לכל העולם 
תני . תני לתינוק שלך לחייך אליך? אולי הוא יציל את חייך ברגע של גזרה 

  !חיים , לו את המתנה ששמה
  

 הפלה'עים הקורים בזמן החלטנו להביא בקצרה את התיאורים המזעז ,'
אחת מהדרכים ? וכיצד מפסיקים הריון . 'הפסקת הריון'או ליתר דיוק 

אם לא ניתן לשאוב . כשהוא חי בבטן האם, היא שאיבת התינוק החוצה
קורעים אותו בעודו חי על ידי שאיבת , אותו כמו שהוא בגלל גודלו

תכים את חו, מכניסים איזמל, אם זה קשה. אבר אבר אל מחוץ לרחם
אל מחוץ , מגיעים לתינוק וחותכים אותו אבר אבר בעודו חי, השליה
דרך נוספת היא הזרקת . אך ללא תועלת, הוא מנסה להתחמק. לרחם

בפסקה זו קצרנו הרבה , ושוב. והמתתו בתוך הרחם, זריקת מות
שנקראת רצח או הרג לכל ', הפסקת הריון'מהתיאורים המזעזעים של 

 . דבר
 את היכולת, יש לכן את הכח! אל תתנו לזה לקרות ! ת בחורות יקרו ,

. 'אפרת'ישנה אגודה ששמה אגודת ! יש לכן את כל התמיכה מאחוריכן 
, ל"היא פועלת ביוזמת הרב הצדיק המקובל הרב מרדכי אליהו זצ

והצילה עשרות אלפי תינוקות מהפלה , מזה עשרות שנים, א"זיע
תבחרו . אים כאן בהמשךהטלפונים שלהם מוב. זוועתית ומזעזעת

החיים . של המשך העם היהודי. בחיים של הילדים שלכם. בחיים
אנחנו פה ! אל תתנו יד להרג הילדים שלכם ! הם החיים שלכם , שלהם

שתלכו מלאות לבית הרפואה . מחזקים את ילדכן' ברית עולם'בארגון 
קה מחזיקות תינוק יהודי קדוש ותינוקת צדי, ותחזרו עם ידיים מלאות

לעשות הפלה , אל תשמעו לכל המסיתים אתכן לחשוב אחרת. בידיכן
רבי ! תדעו נשים צדקיות . להרוג את פרי בטנכם חס ושלום, חס ושלום

שהקדוש ברוך הוא אוהב מאוד , שמעון בר יוחאי כותב בזוהר בפירוש
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והוא שמח בהן שהן , את  אותן יהודיות שלא מפילות את פרי בטנן
ן ומולידות את אותה יצירה שהוא יוצר בתוך רחם ממשיכות את ההריו

 . שהוא בניינו של עולם, את התינוק המתוק והקדוש הזה. האם
  

  ?מהי אגודת אפרת 
  

רק , סבורה שהפלה שאינה הכרחית תוכל להתבצע ',אפרת'אגודת 
לאחר שהאישה ההרה יודעת היטב את כל העובדות וההשלכות 

  .זה ממהלך גורליהנובעות 
  

ליט רק בהתאם לשיקול דעתה ורגשותיה האישיים תח אישה
על בסיס המידע אשר אנו רואים בו חובה אנושית ומוסרית , האמיתיים

  .לספק לאישה ההרה
  

המביא אותנו למסקנה שרוב , הצטבר מידע רב בנושא  'אפרת'באגודת 
עשו זאת מתוך , )הפלה מלאכותית( האמהות המבצעות הפלה יזומה

  .דעות עד תום למשמעותה של הפלה יזומהולא מו ,מצוקה חולפת
דוגלת בזכות האישה לחופש בחירה וקבלת  'אפרת'מכיוון שאגודת 

י מתן הרצאות במוסדות "מפעילה האגודה מערך הסברה ארצי ע ,מידע
תקליטורים  ביגל סרטי הסברה ע, צה חוברות ועלוניםחינוך ומפי

ותיה של שלבי התפתחותו והשלכ, הממחישות את מהותו של העובר
  .ההפלה או המשך ההריון

  
ת בעיקר הנתונו מסייעת האגודה לאלפי נשים הרותבמקביל 

 למצוקה כלכלית חולפת ולבית חם לצעירות לא נשואות בהריון
י מערך "כל זאת בעזרת ליווי ותמיכה ע. הנתונות ללחצים סביבתיים
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  .מתנדבות לנשים הרות במצוקות שונות 3,000של 
  
להציל ' אפרת'אגודת  ההצליחבחסדי השם  השנות פעילות 38ב

לה להפסיק את תחבהשאמותיהם חשבו  אלף תינוקות 75-למעלה מ
, סוציאלית, תמכה בהן 'אפרת'אגודת . חייהם בעודם עוברים

   .פסיכולוגית וכלכלית והיום הם משפחות מאושרות
  

. ולהמשך הילודה בעם ישראל, הצטרפו אלינו במאבק למניעת ההפלות
 .מתנה ששמה חיים, ניתן להם מתנה! הילדים שלנו ? לנו מי ערב 
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