
 

 

 

          

 

 ?כיצד מגיעים לאושר בחיים  
 

 -כל זוג שלישי מתגרש
  32.40.41ידיעות אחרונות  

המדאיגות ביותר  אחת התופעות
בחברה המודרנית הוא שיעור 

 ההולך ועולה. הגירושין
תון "הארץ" פורסם על מיעוט יבע

גירושין במאות אחוזים )!( אצל 
( משפחות שומרי מצוות )כולל טהרה

 ביחס למגזר הכללי.
 לא יהודיה מאנגליה בשם רופאה

דר' סטופס גילתה את ה"חיסון" נגד 
 "מגיפת הגירושין".

שעד אחרי הגירושין לא  היא מספרת על עצמה שהתגרשה מבעלה משום
הכירה את חוקי הטהרה של הדת היהודית, האוסרת מגע בין אישה נשואה 

 טבלה במקווה כשרה.ו לבעלה, עד אחרי שספרה שבעה ימים נקיים
 היא כותבת במחקרה:

 על חוקי הדת היהודית, וזה החוק המתקדם ביותר בעולם בשטח זה."שמעתי 
אין לתאר חיי נישואין מאושרים אלא לזוג הצעיר ההוגה בחוקים האלה לפני 

 פיהם, במיוחד בעידן המודרני והמתירני של ימינו". -ואחרי הנישואין ומתנהג על
רסת כל חלקה טובה הנובע מכך ברור. השגרה,כידוע, הו גיהיתרון הפסיכולו

 בחי האדם.
ההתחדשות הנובעת מתקופת ההרחקה בין בני הזוג שומרת על המתח הבריא, 

 והקשר ביניהם נבנה מחדש בכל חודש.
הבעל והאישה מרגישים את עצמם כחתן וכלה טריים בכל חודש  -והתוצאות

 לכל החיים.אחרי טבילתה, ויש להם ירח דבש תמיד, 
 

 !היכן תוחלת החיים הגבוהה ביותר בארץ?
 

)היכן שיש יותר מקוואות מבריכות שחיה( תוחלת החיים הגבוהה  בבני ברק
  3.1.41ביותר בארץ, כפי שפורסם ב"מעריב" 

 ד"ר שוסהיים רופא מנתח: כותב



מיום קבלת המחזור, לא פועלת מערכת החיטוי הטבעית של הרחם,  11"במשך 
אישות בימים אלה גורמים למחלות יחסי  -ת הרחם דומה לפצע פתוחוכל תעל

 מסוכנות רבות וסרטן הרחם.
 יום". 11וזה תואם להלכה של טהרת המשפחה, המחייבת הרחקה של 

,פולישוק  וכן  קבעו הפרופסורים חווקין, קלי ובלוקלי בחו"ל, ופרופסורים דיאמנט
 פורסמים בארץ.וגליק וכל הרופאים הגינקולוגים הגדולים והמ

עשרות שנים קבעו שסרטן הרחם מצוי בין נשים שלא מחקרים רבים במשך 
מאלה   יותר  12  פי  לפחות גבוה  שמרו על דיני טהרת המשפחה בשיעור 

 השומרות,
המומחים גויים כיהודים, מאשרים את כלומר הפרש של אלפיים אחוז! וכל 

את חוקי הטהרה העתיקים כמתאימים והולמים  העובדות הנ"ל ומהללים 
 לשמירת בריאות האישה בעידן המודרני.

מקבלים  ולפי נישואיהם, וך התורני, בגיל ההתבגרותינבח תלמידים ותלמידות
אמנם את התמונה המדעית האמיתית בנושא זה, שהוא כל כך קריטי להצלת 

 את זכויות האישה. חיי האישה, ועדיין מצטיירים הם בעיננו בקבוצה שמקפחת

 
 פטנט חדש לאהבה

 
מעל מליון וחצי נפש מונות המשפחות בישראל, חילוניות ודתיות,בהן האישה 

ובעלה שומרים את הצו העליון 
 של "טהרת המשפחה".

המתאים את אהבתם לפי  הזוג
 שה.יהמחזור הביולוגי של הא

במיטות נפרדות  הם ישנים
 במשך ימי המחזור ועוד 

ים שנקראים ימים נוספ 7
"שבעה נקיים",כאשר בסיום 
 תקופת ההפרדה הנמשכת 

ימים טובלת האישה  11-כ
במקווה ובני הזוג מתאחדים 

 שוב באהבה.
אפילו התרחצה באמבטיה או במקלחת, עדיין  אישה שלא טבלה במקווה כשרה,

 אסורה לבעלה באיסור שהוא חמור יותר מאכילת חזיר.
 

 םמקווה= הבריכה הכי בריאה בעול

 
לפי התוצאות של בדיקת איכות המים במקוואות שערך צוות מעבדת "אנליסט" 

 חד משמעי כי המים במקוואות נקיים יותר ממי השתיה. ברחובות, עולה באופן
במייל מים,ואילו חיידקים  152-בכוס מים רגילים הראויים לשתיה יש לא פחות מ

לון ואשדוד, מספר במי מקוואות רבות שנבדקו בקרית גת, קרית מלאכי,אשק
 .15 -ל 7החיידקים נע בין 



 מי המקוואות ראויים בהחלט לשתיה!

 הופרך המיתוס האומר שמי המקוואות מזוהמים . כך
 "כל הדרום". מוקדמת, לפי בקשת עיתון הבדיקה נעשתה ללא התראה

תוצאות דומות התקבלו ע"י "וולף שירותי מעבדה בע"מ" במקוואות בכל רחבי 
 הארץ.

   שחלתה עקב ביקורה במקווה. לא נשמע אף פעם על אישהואמנם 
 
 


