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לכבוד
רבני ישראל שליט"א
די בכל אתר ואתר
נועם ה' עליכם ,ושכינתו על ראשכם כל הימים,
ביום ראשון ט"ו טבת ,התקיימה ישיבת מועצת הרה"ר וקבלה דיווח אודות פעילות הוועדה שברשות הרה"ג יהודה
דרעי שליט"א .יו"ר אגודת "אפרת" ,הרופא הנודע בשערים ,הפועל ללא לאות להצלת חיי עוברים  -ד"ר אלי
שוסהיים הי"ו ,הוזמן לישיבת הוועדה על מנת להציג את העובדות בתחום זה.
מה דאב לבנו לשמע סקירתו הקשה ,לפיה בכל שנה מתבצעות במדינת ישראל כ 50-אלף הפלות ,מתוכם  20אלף
חוקיות וכל היתר בצורה פיראטית ובניגוד לחוק .מובן שהרוב המכריע של ההפלות הינן בלתי הכרחיות ואסורות
באיסור חמור על פי ההלכה ,משום שאין בהם משום פיקוח נפש לאם.
וכבר דרשו חז"ל את הפסוק ,שופך דם האדם באדם וגו' ]בראשית ט,ו[ איזה הוא אדם שהוא באדם הוי אומר זה
עובר שבמעי אמו ]סנהדרין נ"ז ע"ב[ .ולב מי לא יחרד למשמע הנתונים הללו ,המצביעים על כך שמדובר במגיפה
של ממש ,אשר משמעותה הנוראה היא אובדנם של אלפי נפשות יהודיות בכל שנה ושנה .ומלבד חומרת העון הזה,
עוד יש בזה עיכוב הגאולה ,שאמרו חז"ל אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף.
במקביל הציג ד"ר שוסהיים את פעילותה של אגודת "אפרת" להצלת חיי עוברי ישראל ,ולפיה במהלך  30שנות
פעילות האגודה ניצלו בזכותה עשרות אלפי עוברים ,ורק בשנה האחרונה ניצלו חייהם של כ 3000-עוברים .הללו
קיבלו את הזכות לחיים ,גדלו והיו לאנשים ,לשמחת הוריהם ולתפארת עמם.
מועצת הרה"ר הביעה הערכה רבה והוקרה לפעילות הצלת חיים הנעשית על ידי אגודת "אפרת" ,והחליטה לחזק
את הועדה שמקרב חבריה אשר עוסקת ופועלת בנושא זה במטרה למצוא דרכים לצמצם ככל האפשר את מספר
ההפלות.
חברי הוועדה הם :הרה"ג י .דרעי שליט"א ,הרה"ג ש .אליטוב שליט"א ,והרה"ג י .רלב"ג שליט"א.
לאור כל האמור לעיל ,הננו פונים בזאת לכל רבני ישראל ה' עליכם יחיו אמן.
 .1בקריאה בשבת פרשת "שמות" שבו נקרא את "ותחיינה את הילדים" ,כל רבני ישראל יזכירו בדרשותיהם
בקהילות את פעילותה החשובה של אגודת "אפרת" ,לעידוד הילודה בעם היהודי ומניעת הפלות שאינן
הכרחיות .מסירות נפשם של המיילדות העבריות אשר חרפו נפשן למען הצלת ילדי ישראל .וביטחונן של
אמותינו שבמצרים ,אשר מתוך שעבוד נורא ,ועירום וחוסר כל ,ועל אף כל הגזרות ,נאמר בהם :ובני ישראל פרו
וירבו וישרצו ויעצמו במאד מאד.
וכל המשתדל בזה הוא בכלל "כל המקיים נפש אחת מישראל ,מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא",
וכדאי היא מצוה רבה זו לקרב גאולתנו בשובה ובנחת בב"א.
 .2מחלקות הנישואין במועצות הדתיות ימשיכו לחלק את החוברת "לקראת נישואין מאושרים" ,לכל זוג העומד
להינשא .החוברת מחולקת כבר במשך כ 25-שנה ,ולאחר שעמדנו על חשיבותה ונחיצותה הרבה ,אנו קוראים
להמשיך לחלקה.
.3שכל רב בישראל המקיים כינוס בנושא הפלות או ילודה או פועל בנושא זה בכל צורה שהיא ,יזמין את יו"ר
אגודת "אפרת" ,דר' אלי שוסהיים להשתתף בפעילות זו ,או יתייעץ עמו כאיש המקצועי הבכיר ביותר בארץ
בתחום זה.
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