מערכת
מאז אברהם אבינו ,לאורך אלפי שנים ,ששים יהודים על ציוויו של בורא עולם ועורכים ברית מילה
לבניהם ,ביום השמיני להולדתם.
מאז ומעולם ברית מילה נערכה בכל התנאים ,ואף אם היית כרוכה בקיום המצוה סכנת נפשות.
היוונים והרומאים גזרו על המילה ,אבל יהודים לא נרתעו ,בתקופת האינקויזציה היה חיוב מיתה על מי
שמל את בנו ויהודים מסרו את נפשם כדי להכניס את עוללם בברית אברהם אבינו עליו השלום.
בדורות האחרונים ,ברוסיה הסובייטית ,נאסרה המילה מכל וכל ,וכל מי שנתפס עורך ברית ,מל או
! עבודות הפרך והמוות בסיביר ,צפוי היה לגירוש אל הקור,נימול
יהודים רבים לא נרתעו ,אלא שלא לכולם עמדו היכולת ,האומץ ,או המטען הרוחני כדי לעשות זאת.
בנפילת חומות הקומוניזם הכפרני ברוסיה ,לפני יותר מעשר שנים ניתנה אפשרות ליהודים אלו לקיים
את מצות ברית המילה.
מתברר שבדורינו ישנם יותר מחמש מליון יהודים המפוזרים בכל רחבי העולם שלא זכו להיכנס
בבריתו של אאע"ה.
סיבות רבות הן לכך ,אבל חשובה יותר העובדה שיהודים אלה רוצים ומבקשים להיכנס בבריתו של
אאע"ה.
בחור צעיר ואדם מבוגר שלא נימולו ביום השמיני ללדתם עוברים התלבטויות רבות טרם הכנסתם
במצות ברית המילה .בהיותו בר דעת ,יש עליו להתמודד עם מחשבות מפחידות) ,סיבה נפוצה היא
הפחד ,וכאשר הם מתגברים עליו ועושים ברית מילה אזי הם רואים שזה לא מפחיד וכואב כמו
שחשבו( ,רגשות ועוד כהנה וכהנה מאבקים פנימיים שרק הם יודעים וחשים.
קול פנימי" – ,הרבה מהנימולים שנשאלו מדוע באו לעשות ברית מילה ,ענו "שדחף פנימי משך אותם
קול הנשמה שרצתה להיכנס בבריתו של אאע"ה ,הנשמה שרוצה חיבור עם בורא עולם ,רוצה ברית
להרגיש שייכות לעם ישראל – .עם הקב"ה
מובן אם כן ,שמוטלת על יהודים אלו משימה קשה של מסירות נפש כדי להיכנס בבריתו של אברהם
אבינו ע"ה ,אותה שעה היא שעה של רצון וישנו "רעש גדול בשמים" ,לכן כל מי שנוכח בזמן זה ,כל
שכן מי שמסייע בהכנסת היהודים האלו בבריתו של אאע"ה ,יכולים שתפילותיהם יענו ברצון.

יהודים רבים שזקוקים לישועות ,מגיעים אלינו בכדי להשתתף במצות הסנדק והם רואים ניסים
ונפלאות למכביר ,אם זה ישועה לזיווג ,זרע של קיימא ,הצלחה בעסקים ,פרנסה ועוד..ועוד.
)ניתן לקרא על מעט מהישועות בתפריט ערך ישועות(.
 .ובכל מקום בעולם ,בכל גיל,בחינם לכל דורש-הארגון מבצע בריתות מילה בהתנדבות
מיקום:

הבריתות מילה למבוגרים מבוצעות בבתי רפואה רשמיים במספר מקומות בארץ ע"י צוות מוהלים,
רופאים כירורגים ואורולוגים מומחים ,בעלי ניסיון של עשרות אלפי בריתות מילה בתנאי סטרליזציה
ומיכשור מעולים.
תינוקות:
הבריתות מבוצעות ע"י מוהלים מוסמכים מהרבנות הראשית והועדה הבין משרדית של משרד
הבריאות
והם בעלי ניסיון עצום של עשרות אלפי בריתות וידע רפואי נרחב.
טיפול המשך:
יום לאחר הברית אנו באים אליכם הביתה לטיפול בתינוק.
יהדות:
! הארגון נותן את כל השירות הנ"ל בתנאי שאימו של התינוק יהודיה
הסעות למבוגרים:
הארגון נותן שירות של הסעות מכל רחבי הארץ לחדרי הניתוח וחזרה הביתה בחינם.
תיקונים:
!י רבנים רופאים ומוהלים" שמופנים אלינו ע,הארגון מבצע תיקוני ברית מילה שבוצעו שלא כהלכה
מקרים מיוחדים:
ישנם מקרים מיוחדים שתינוק נולד עם בעיות בגיד כמו קורדי ,היפוספדיאס ,פימוזיס או כל בעיה
!!! אחרת ,כדאי מאוד לא לרוץ לניתוח לפני שהתיעצתם עם אחד המומחים שלנו
שכן יש לנו ניסיון גדול בתחום.

