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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  םנֹוָסִפים ִּתּקּונִי
  יְּבִסְפרֵ  הּוְבאּוא ֶׁש

  םעֹולָ ת ְּבִרי
  

  
  
  

ִ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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  תיקונים עוונות נוספים ומספר הצומות לכפרתם 
  

  
  

  :'לשון חכמים'ספר תיקונים נוספים מה
  
  תיקון לרואה קרי ביום הכפורים~ 
  תיקון לאדם ששתה חלב טמא~ 
  פטר שאין לו מנוחה ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביותיקון לנ~ 
  תיקון לנפטר שמצערים אותו לאחר מותו ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביו~ 
  תיקון לאלמנה שרוצה להנשא לאיש אחר~ 
  תיקון וסגולה להבריא אדם חולה~ 
  תיקון לנפטר שלא היה מניח תפילין~ 
, חי, צומח, דומם: תיבות ראשי(מ "תיקון לנפטר שדנו אותו להתגלגל בדצח~ 

  ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביו) מדבר
  תיקון לאשה שנפטרה והייתה מחללת שבת בחייה~ 
  תיקון לאיש ואשה שנפטרו ואין להם מנוחה לאחר מתתם וספרו לקרוב להם~ 
  תיקון לאשה שהייתה סיבת מיתת בנה~ 
  תיקון לזרע של קיימא~ 
  תיקון לאשה שנטרפה עליה דעתה~ 
  יקון למי ששפך בידו מים ומלח לשדיםת~ 
  תיקון לחולי ובלבול הדעת~ 
  בהיותה פנויה, תיקון לאדם שבא על אשת אחיו אחר מותו~ 
  תיקון לאלמן שיש לו עכובים להנשא בשנית~ 
  תיקון לנפטר שהיתה עליו קללת חרם או נידוי~ 

   
  .פשוישנם תיקונים נוספים הרשומים בספר בניהו בן יהוידע תיקוני הנ
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  :ספר שער רוח הקודש
  
  )תעניות 216(בהמה חיה או עוף  םשכב עמי שתיקון ל~ 
וגרם , וגרם להוציא הולד שלא בזמנו, תיקון לכותב קמיע למקשה ללדת~ 

  )תעניות 45(לו מיתה או עניות 
  תיקון למבזה אדם אחר פטירתו בסיבוב בית הקברות ~ 
  )תעניות 6(וכן נדבות , תיקון הנודר לשוא ועובר על נדרו~ 
  )תעניות 45(תיקון למשתמש בקבלה מעשית ~ 
י "ויכוון עפ' ולא ינחם וכו' נשבע ה'יאמר פסוק (תיקון למוציא דיבה ~ 

  ). 'עמוד א' י בשער רוח הקודש דף י"היחוד שכתב רבינו האר
  )תעניות 45(חטא כבוד אם ואם ~ 
  )תעניות 40(אדם שקילל את אביו או אמו ~ 
  
  

  השםתיקון קרי וחילול 
  

שעות  37(תיקון קרי וחילול השם : ישנו תיקון מיוחד בשנה מעוברת והוא
לקבלת ספר התיקון ניתן לפנות לארגון ). צום ברצף כפי המובא בתיקון

  .'ברית עולם'
  

  תיקון כרת
  

יערכו , איש או אשה שעברו על עבירות אשר התחייבו בהן כרת השם ירחם
כאשר לא ישנו ביום , לם ללא שינהוהוא לימוד לילה ש, את סדר תיקון כרת

תלמיד , את סדר תיקון כרת ערך הרב חיים יוסף דוד אזולאי. לפני לילה זה
הספר יצא לאור . בספר לפני כמה מאות שנים, ש זכר צדיקים לברכה"הרש
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לקבלת הספר . ושוב השנה במהדורה חדשה מטעם הארגון, בשנה שעברה
  . 'ברית עולם'יתן לפנות לארגון בתשלום סמלי או את קובץ הספר להדפסה נ

  
  


