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השירותים להגנת הילד, 
המחלקה לשירותי אנוש 

ושופטים מעורבים 
בפעילות שוק שחור; 

חטפו את ילדינו ועתה מכרו אותם
משולחן החקיקה של הסנטורית ננסי שייפר, המחוז ה-50 של ג'ורג'יה 

16 בנובמבר 2007; עודכן ב-25 בספטמבר 2008

השירותים להגנת הילד מעורבים בעסקים מושחתים
לשירותי  במחלקה  אתמקד  זה  בדוח 
(DFCS), אך  המשפחה והילד של ג'ורג'יה 
ברחבי  הילד  להגנת  השירותים  כל  לדעתי 
המדינה מושחתים והמערכת הרוסה לחלוטין. 
לתקן  כלשהי  אפשרות  קיימת  ולא  כמעט 

שיש  משוכנעת  אני  הקלקולים.  את 
מהסכנות  ומשפחות  הורים  להזהיר 

העומדות בפניהם. 
חזיתי ב"גסטאפו" בעבודה וחזיתי 
שבאמצעותם  שולל  מוליכי  במצבים 
הלילה  באמצע  ילדים  הוציאו 
של  מאוטובוסים  חולים,  מבתי 

בתי ספר ומבתיהם. 
בחזרה,  ילדיהם  את  לקבל  כדי 
על  יקרה,  שזה  מובטח  לא  אם  וגם 
ההורים לעבור סדנאות לניהול כעסים 
כיצד  ללמוד  עליהם  בהן  וסדנאות 
להיות הורים, לקבל ייעוץ פסיכולוגי 
ולהשתתף בקבוצות תראפיה. המערכת 
דורשת כל זאת מההורים ודורשת ללא 
בעבודה  נמצאים  כשהם  גם  רחמים, 
וגם כאשר הם מופרדים מילדיהם. זה 
עשוי לקחת חודשים או אפילו שנים, 
ויש לזה השלכות רגשיות הרסניות הן 
ההורים  ההורים.  על  והן  הילדים  על 
"מערכת"  של  לקורבנותיה  הופכים 
המפיקה רווחים כל עוד היא מחזיקה 
בילדים ואם אינה מחזירה את הילדים 

מקבלת על כך "הטבות". 
המטפלים  קרובות  לעיתים 
והעובדים הסוציאליים אשמים בהונאה. 

הביטו בפניו המעונים והאומללים של ילד 
זה, אימו רשאית לבקרו רק במשך שעה אחת, 
ועד  נוצרייה,  אישה  היא  אימו  בשבוע.  פעם 
לשירותי  המחלקה  של  לחסותה  נלקח  שהילד 

אנוש הילד מעולם לא סבל מהתעללות. 
סיבה  שום  ללא  אימו  את  עצרו  כיום 
מוצדקת – היא רק מנסה להגן על שאר ילדיה 
ומסרבת למסור אותם לסוכנויות האימוץ. (הורה 

אחר, דון ת'ורן, נעצר בנסיבות דומות). 
בשעה זו, המחלקה לשירותי אנוש מסרבת 
בטענה  בכלל,  ילדיה  את  לראות  לה  לאפשר 
שלראות את האם בבית הסוהר יהיה טראומתי 

מדי עבור הילדים.

הם חטפו 
שלושה מילדיי

 בינואר 2009
כומר יקר, טוני,

לבי כבד וצערי עמוק על אובדנם של 
כל כך הרבה ילדים. יש ימים שאני חשה 
אני  אך  ולחיות,  להמשיך  יכולה  שאיני 
יודעת שאני חייבת ובעזרת אלוהים אמשיך 
וגם אצליח. אני מתפללת כל יום למענך 
ולמען כל הילדים וכל המאמינים בישוע. 

אנו זקוקים לנס מאלוהים.
בכתבי  קוראת  כשאני  מתעודדת  אני 
וזוכרת  אלוהים  של  עוצמתו  על  הקודש 
מלוא  את  אלוהים  בידי  לשים  שעליי 
מבטחי, בו ורק בו. יודעת אני שזרוע בשר 

ודם תיכשל, אך אלוהים לעולם לא! 
(המשך בעמ' 2)(המשך בעמ' 2)

8 בינואר 2009
כומר יקר,

מאז שששת ילדיי נמסרו למשפחת אומנה אני 
התינוקות  לגזרים.  אותי  שקורעים  לדברים  עדה 
שלי, בני שנה ושנתיים, נמצאים במעונות יום. הם 
חולים כל הזמן, סובלים מחום, שלשולים, הקאות 
הזמן  כל  האומנה  ֵאם  אחרים.  חוליים  מיני  וכל 
לזוז.  בלי  ושוכבים  מאוד  חולים  שהם  לי  אומרת 
היא נתנה להם כל מיני תרופות ואמרה לי שהם 

מאבדים במשקל.
הנהגים שמסיעים אותם, ללא ליווי, למרפאות 
ולמקומות אחרים הם גברים הומוסקסואלים. רוזי, 
לא  מבולבלת.  כך  כל  שנה)  (בת  שלי  התינוקת 
באוכל  אותה  מאכילים  אותה,  להניק  לי  מרשים 
נורא כמו נקניקיות וקרקרים, והאם האומנת אומרת 

מתעללים בילד הקטן 
שלי - האישיות שלו 
השתנתה לחלוטין

(המשך בעמ' 5)
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(המשך מעמ' 1)

1)(המשך מעמ' 1) מעמ' (המשך

פעילות שוק שחור

הם חטפו 
שלושה מילדיי

הם אינם מגלים את הידוע להם שיכול היה 
להוכיח את חפות ההורים. הם בודים עדויות 
ומבקשים לבטל את זכויות ההורות. לעומת 
זאת, כאשר מוגשות נגדם תביעות, המערכת 

מתעלמת מהאישומים.
הבטוחה,  והמשפחה  האימוץ  תקנת 
אשר הנשיא ביל קלינטון חתם על אישורה 
במזומן  "הטבות"  למדינות  מציעה  כחוק, 
האומנה  ממסגרת  המוצא  ילד  כל  בעבור 
ההטבות  "תמריצי  את  לקבל  כדי  לאימוץ. 

טוני יקר, אני אוהבת את נחישותך, 
את אומץ לבך ואת מלחמתך ללא פשרות 
בשטן. אתה בעיניי עדות שכולה אור. 
אני מצרפת כאן תמונות אחדות עבורך. 
נת'ניאל  ושל   (9 (בן  אוון  של  תמונתם 
(בן 4), אשר צולמו בקיץ האחרון כשהיו 

בבית מאושרים. 

להגנת  המקומיים  השירותים  לאימוץ", 
נוספים.  ילדים  של  למאגר  זקוקים  הילד 
הם חייבים שברשותם תהיה סחורה (הילדים) 
למכירה – הרבה סחורה – כדי שהקונה יוכל 
מעניקים  מסוימים  שמחוזות  ידוע  לבחור. 
שנמסר  ילד  כל  על   $4,000 של  הטבה 
עם  ילד  בעבור  נוספים  ו-$2,000  לאימוץ 
"צרכים מיוחדים". אנשי השירותים עובדים 
הפדראליים  הדולרים  ֶרז  שּבֶ להבטיח  כדי 

יישאר פתוח.
המרכז הלאומי  1998 דיווח ' ב-
תמותת  כי  ילדים'  של  והזנחה  להתעללות 
אומנה  משפחות  בחסות  הנמצאים  הילדים 

בציבור  התמותה  משיעור  שישה  פי  גדולה 
הרחב וכי עם העברתם של הילדים "להגנת" 
הרשויות יש הרבה יותר סיכויים שיתעללו 
בהם, כולל התעללות מינית, מאשר בקרב 

הציבור הרחב.
של  הקטנה  הובר  ועדת  'דוח  פי  על 
כ-30%  למעשה   ,2003 משנת  קליפורניה' 
היו  לא  האומנה  בבתי  מהילדים   70% עד 
צריכים להיות שם ולא היה צורך להוציאם 

ממשפחותיהם.
המערכת  במערכת.  לבטוח  ניתן  לא 
אינה משרתת את הציבור. המערכת פשוט 
מוחקת משפחות וילדים מפני שבידיה הכוח 

ht tp : / / f igh tcps .com/2008/02 /29 /
report-of-georgia-senator-nancy-
schaefer-on-cps-corruption/
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עדות  מהווים  האלה  הדברים  כל 
פני  אל  הושלך  שהשטן  לכך  ממשית 
ָחׁש  ַהּנָ דֹול  ַהּגָ ין  ּנִ ַהּתַ ַלְך  "ַוּיֻׁשְ האדמה. 
ָטן  ְוׂשָ ין  ַמְלׁשִ מֹו  ׁשְ ר־ִנְקָרא  ֲאׁשֶ ְדמֹוִני  ַהּקַ
ָאְרָצה  ַלְך  ֻהׁשְ הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ֵבל  ּתֵ יַח  ּדִ ַהּמַ
ָלכּו" (ההתגלות י"ב, 9).  ּוַמְלָאָכיו ִעּמֹו ֻהׁשְ
י־ָיַרד  ּכִ ָוָים  ֶאֶרץ  ֵבי  ֹיׁשְ ָלֶכם  "אֹוי 
י  ְעּתֹו ּכִ ֵחָמה ְגדֹוָלה ִמּדַ ין ּבְ ְלׁשִ ֲאֵליֶכם ַהּמַ

ִתְקַצר ִעּתו" (ההתגלות י"ב, 12).
אינו  הוא  בגלוי.  כעת  מופיע  הוא 

בתחבולות  לפעול  מנסה 
או בערמומיות כפי שהיה 
בגן עדן. הוא מופיע 
אֹוי  "ַאְך  חוצות.  בראש 
ִמים  ּיָ יִניקֹות ּבַ ֶלָהרֹות ְוַלּמֵ
על-פי  (הבשורה  ה"  ָהֵהּמָ

מתי כ"ד, 19).
מי שטהור ואינו 
לאפשר  אסור  מושחת... 
יתקיימו  כאלה  שדברים 
 . ו נ בארה"ב של ימי
שטן  עובד  הוא  השופט 
שללא ספק מתעלל 

בילדים.
ravenblack6

כל  מתרחשות  מדוע  ש. 
בסיוע  האלה  החטיפות 

המדינה?
ת. 'תקנת האימוץ והמשפחה הבטוחה' של 
קלינטון (ASFA), משנת 1997, תגמלה את 
האימוצים  מספר  את  שהעלו  המדינות 
בכספי תמריץ ויישמה הגבלות זמן קצרות 
יותר בביצוע ההכרעות להשמות קבועות. 
היו  הקבועות  ההשמות  על  השימועים 
חייבים להתבצע תוך פחות מ-12 חודשים 

מיום ההשמה באומנה.
המדינות היו חייבות לפתוח בהליכי 
הילד  כאשר  ההורות  זכויות  של  ביטול 
 22 מתוך  חודשים   15 באומנה  היה 

החודשים האחרונים.
medicinecougar3

(המשך בעמ' 6)

תגובות
"בשימוע שהסתיים ביום שישי בערב 
המשפט  בית  שופט  האדסון,  ג'ים  פסק 
יהיה  דבר  של  שבסופו  מילר,  מחוז  של 
ניתן לאחד את הילדות עם הוריהן בתנאי 
מגוריהם  את  להעביר  יסכימו  שההורים 
הנוצריות  הקהילות  שבשליטת  מהרכוש 
של טוני אלאמו, ולהפוך לבלתי תלויים 
אחרות,  במילים  בכנסייה".  כלכלית 
"תיישרו קו כדי שנוכל לכפות עליכם את 

אות השטן".
tlthe5th

שימו לב שהתקשורת 
מכנה את הקהילה 
י  נ טו של  ת  צרי ו הנ
מגודר"  "מתחם  אלאמו 

כדי שיישמע שלילי.
jinkyfc

המסתברת"  ה"עילה 
היא העובדה שהם 
ם  י נ י המאמ ם  י צר ו נ
בכתבי הקודש. אותם 
קציני משטרה יעמדו 
הלבן  הכס  מול  למשפט 
הגדול. יהיה עליהם 
לומר לאלוהים, "אני 
רק ביצעתי הוראות 

[שקיבלתי מהשטן]!" 
איפה שמענו את זה 
ל"האשמות"  שמאמינים  אלו  כל  קודם? 
לראי  לגשת  חייבים  הוכחה,  ללא  אלה, 

ולבדוק את עצמם היטב.
Islandretreat

על  הזה,  בעולם  מקוללים  יהיו  הם 
אם  הקללה  באה  כבר  מהם  אחד  כל 

יודו בכך. 
זה חולני. אין להם רשות לקחת את 
הילדים של אף אחד. ולוואי שיישרפו על 
כך!! איני בטוחה שאלד יותר ילדים, לא 
התינוקות  את  הזה  לעולם  להביא  אעז 

שלי!! תודה על הווידיאו. היו ברוכים!!
PhoenixTears25

מגילת הזכויות
הסעיף השלישי

התיקון הראשון לחוקת 
ארצות הברית

יחוקק  לא  "הקונגרס 
כל חוק בנוגע למיסוד דת, 
או יגביל חופש פולחן של 
חופש  את  יגביל  או  דת; 
הביטוי, או העיתונות; או 
האנשים  של  זכותם  את 
להתאסף בדרכי שלום, 
ולעתור לממשלה לשם 

תיקון עוולות".

בתמונה של כולנו (בעמוד הראשון) 
כשלבו  נת'ניאל  נראה  במחסה  שצולמה 
ללכת  לו  מרשים  לא  כי  שבור,  הקטן 
לשוב  משתוקקים  כולם  עמי.  הביתה 

הביתה. הם חסרים לי מאוד.
שלך בישוע,

בת'אני מאיירס

לעשות כך.
שעלינו  נאמר  ח'-ט',  ל"א,  במשלי 
לדבר בשמם ולהגן על אלו שאינם יכולים 
להגן על עצמם, להגן על זכויותיהם של 
ולשפוט  בשמם  לדבר  עלינו  הנזקקים. 

משפט צדק.



3

(המשך בעמ' 7)

(המשך בעמ' 7)

(המשך בעמ' 6)

"רוב הזמן לקחתי מהם את ילדיהם ללא כל 
סיבה טובה" – דברי אחד העובדים של השירותים 

להגנת הילד, ניו-יורק.1 
כל מה שצריך לעשות כדי להתחיל את 
זה  משפחה  של  הפוטנציאלי  ההרס  תהליך 
להרים טלפון לאחד ה"קווים החמים" להגנת 
הטלפון  שיחת  מהמדינות.  אחת  בכול  הילד 
יכולה להתבצע באופן אנונימי, מצב שהופך 
רב  הטרדה  לכלי  האלה  החמים  הקווים  את 
ההאשמות  תכופות  לעיתים  אולם,  עוצמה. 
אנשים  של  לב  בתום  טעויות  הן  הכוזבות 

ששמעו לעצותיהם של "מצילי הילדים".
בדרך כלל, חוקי המדינות מעודדים – או 
"סיבה  לנו  יש  אם  דורשים – שנתקשר  אף 

סבירה לחשד" בהתעללות, אך מצילי הילדים 
מתעורר  אם  גם  להתקשר  אותנו  ממריצים 
אפילו החשד הקטן ביותר בקשר להתנהגות 
כלשהי של ההורים. (סוג זה של עצה אינו 
מוגבל רק למבוגרים. אחת הקבוצות פרסמה 
חוברת קומיקס לילדים שלמעשה אומרת להם 
למסור את הוריהם "לידידים מבוגרים אחרים" 
הקווים  בהמשך,  בישבן).2  מכות  קיבלו  אם 
מקבלים  שהם  הפניות  את  מפנים  החמים 
לסוכנויות השירות להגנת הילד, אשר שולחות 
עובדים כדי לחקור את הפניות. עובדים אלה 
רשאים להיכנס לבתי הספר של הילדים או 
אזהרה.  ללא  אותם  ולחקור  יום  למעונות 
חקירה כזו עלולה לקעקע את קשרי האמון 

1. איימי פגנוזי, "עובדת המחלקה לשירותי אנוש: לקחתי ילדים מהוריהם ללא סיבה מוצדקת", מהעיתון 'ניו-יורק פוסט', 4 בפברואר 
1991, עמ' 7  2. מניעת התעללות בילדים באמריקה / קומיקס מארוול, 'ספיידרמן המדהים', אפריל 1990, עמ' 5-6.  

'ניו-יורק מהעיתון מ", מוצדקת סיבה ללא מהוריהם ילדים לקחתי ל: אנוש לשירותי המחלקה "עובדת פגנוזי, איימי .1

זה יכול לקרות גם לכם
יום רביעי, 5 במרץ 2008

נחטפו באופן חוקי: השירותים "להגנת" הילד הרסו את משפחתי
הגדולים  העסקים  אחד  היא  הילד  הגנת 
ביותר במדינה. אנו מוציאים עליהם 12 מיליארד 
דולר בשנה. הכסף עובר לעשרות אלפי פקידי 
כגון  לנושא  הקשורים  מקצוע  לאנשי  מדינה, 
של  חוקרים  משפט,  בתי  צוותי  דין,  עורכי 
בתי המשפט, מפקחים, אפוטרופוסים, שופטים 
ועובדים חיצוניים הקשורים בחוזה של המחלקה 
נוספים,  מפקחים  תרפיסטים,  יועצים,  כגון: 
פסיכולוגים בגרוש, מתקני מגורים, הורי אומנה, 
התאכזרות  למניעת  האגודה  מאמצים,  הורים 
בילדים, האחים הגדולים/האחיות הגדולות (על 
האחים הגדולים נאמר שהם הומוסקסואלים ועל 

האחיות הגדולות נטען שהן לסביות), י.מ.ק.א. 
ועוד.

נותני השירותים, המכונים ספקים, 
מחזיקים בחוזים בשווי מיליונים עם השירותים 
הוראה  מקבלות  המשפחות  הילד.  להגנת 
שלהם  הספקים  מאותם  "שירותים"  לקבל 
הביטוח  את  מחייבים  וכולם  חוזים,  יש 
הרפואי – מדיקייד – בסכומים מנופחים 
תכופות  שלעיתים  "שירותים"  בעבור  מאוד 
ולא  נחוצים,  לא  נאותים,  לא  לחלוטין  הם 
או  המשפחות  של  למצבן  באשר  רלבנטיים 

להתעללות בילדים.

(המשך בעמ' 5)

שיטות  או  בכפייה  חקירה  שיטות 
לגרום  עלולות  הכוונה  עתירות  חקירה 
החקירה  שבו  סיכון  משמעותי,  לסיכון 
באשר  הילד  זיכרון  את  תעוות  עצמה 
אמינות  את  בכך  ותערער  לאירועים 
ההצהרות ואת אמינות העדות בהמשך, 

בהקשר לאירועים כאלה.1
תכופות  לעיתים  החקירה,  בעת 
משתמשים  הסוציאליים  העובדים 
באיומים, בשוחד, בהבטחות לתגמולים 
ובשיטות אחרות של לחץ פסיכולוגי כדי 

להשיג גילוי מהילדים.
להגנת  העובדים  קרובות  לעתים 
להם  שירשו  לילדים  מבטיחים  הילד 
לאחר  מיד  להוריהם  ולשוב  לעזוב 

ש"יחשפו" את ההתעללות לכאורה.
ותוכל  קרה  מה  לנו  תספר  "רק 
הם  דומים  ומשפטים  הביתה",  ללכת 

סקירה ביקורתית 
על המערכת לרווחת 
הילד – שיטות החקירה

נגד  המדינה  ג'רזי,  ניו  של  העליון  המשפט  בית   .1
 ;1372 2ד  א.   642  ;299 נ.ג'.   136 דין,  פסק  מייקלס, 

1994 נ.ג'., לקסיס 504

ג'ר ניו של העליון המשפט בית 1

התשתיות  הן  מה  מסביר  זה  מאמר 
למחלקה  מוטיבציה  שמעניקות  הפיננסיות 
ילדים  לקחת  כדי  חברתיים  לשירותים 

מהוריהם – ולא להחזירם.
תקנה  קידם  מונדייל  וולטר  ב-1974, 
למניעת ההתעללות בילדים שגרמה להזרמת 
פדראליים  כספים  של  עצומות  כמויות 
תוכניות  פיתוח  לצורך  השונות  למדינות 
למלחמה בהתעללות ובהזנחת ילדים. כך 
נולדו השירותים ל"הגנת" הילד כפי שאנו 
מכירים אותם כיום. לאחר שהחוק עבר, 
מונדייל עצמו הביע חשש על כך שעלולים 
להשתמש לרעה בחוק. דאגתו הייתה על 
המדינות  את  לעודד  עלול  שהחוק  כך 

להקים "עסקים" שיסחרו בילדים.

אין דבר הרסני יותר בחיים מאשר ההתנסות 
בהפרדה פתאומית ואלימה, תוך שימוש בכוח 
הורה-ילד  קשר  זרים.  ידי  על  הצדקה,  ללא 
כל  על  ועולה  ביותר  החזק  האינסטינקט  הוא 
סוכנים  ידי  על  זה  קשר  קטיעת  אחר.  דבר 
ממשלתיים בעלי כוח בלתי מוגבל, ללא שום 
מחשבה או התחשבות בפחד, בחרדה ובטראומה 
הנגרמים על ידי פעולותיהם, מהווה פשע נגד 
האנושות. פשע כזה מתבצע מדי יום ב-4,600 
ילדים, ממש כאן, בארצות הברית של אמריקה.

החוק קובע שאין מוציאים ילד מביתו אלא 
כברירה האחרונה, ורק אם הילד נמצא בסכנה 
השירותים  אולם  קשה,  פגיעה  של  מיידית 
להגנת הילד אינם פועלים על פי החוק הקיים, 
אינם ממלאים אחר מדיניות החוק, ואיש אינו 

כופה עליהם לקיים את החוק.
מדי  הפדראלית,  הסטטיסטיקה  פי  על 
על  דוחות  מיליון  כשלושה  מתקבלים  שנה 
המחלקה  והזנחתם.  בילדים  בהתעללות  חשד 
מתעדת  ארה"ב  של  ובריאות  אנוש  לשירותי 
שנה  מדי  וכך,  "מאומתים"  כמקרים   900,000
נותרות למעלה משני מיליון משפחות מואשמות 
בהאשמה שקרית. על פי הרשויות הפדראליות, 
מקרב המקרים ה"מאומתים" 68% אינם קשורים 
הסלמה  קיימת  שנה  מדי  בילדים.  בפגיעה 
מדאיגה במספרים, זאת עקב דיווחים נלהבים 
מדי והתערבות קלת דעת של השירותים להגנת 

הילד היוצאים מכלל שליטה.
המדינה דורשת השתתפות בקורסים להורות 
הספקים  אצל  שבועיות  פסיכותרפיה  ופגישות 
הקשורים בחוזים עם השירותים להגנת הילד, 
להוציא  מתוכן,  ריקים  אלה  ששירותים  בעוד 
בנימה  המתקיימים  נוספים  שכנוע  ניסיונות 
לשבור  בחקירה,  להמשיך  ושמטרתם  כפייתית 

ההטבות על האימוצים: הכסף שמאחורי השיגעון
המחלקה לשירותים חברתיים וסניפים נלווים מתוגמלים על פירוק משפחות

מאת: נב מור, מסצ'וסטס ניוז
ואז, ב-1997, הנשיא קלינטון העביר 
הבטוחה'.  והמשפחה  האימוץ  'חוק  את 
מסע יחסי הציבור שקידם את החוק הציג 
אותו כאמצעי כדי לשים סוף להתעללות 
ולהזנחה שמהן סבלו ילדים שבמהלך שנים 
רבות נמקו בחסות אומנה ותכופות הועברו 
בין עשרות בתי אומנה מבלי שיהיה להם 
אי פעם בית אמיתי או משפחה אמיתית. 
בנובמבר   24 מתאריך  לעיתונות  בהודעה 
ובריאות  אנוש  לשירותי  המחלקה   ,1999
של ארה"ב מציינת את "יוזמתו של הנשיא 
קלינטון להכפיל, עד שנת 2002, את מספר 
הילדים בחסות האומנה אשר יוצאו לאימוץ 

או יועברו לשיבוץ קבוע בדרך אחרת".

איך פועלים השירותים להגנת הילד
הקואליציה הלאומית לרפורמה בהגנת הילד
National Coalition for Child Protection Reform 

53 Skyhill Road (Suite 202), Alexandria, Virginia 22314 / info@nccpr.org 
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שכרות,  של  במצב  נהיגה  שוד,  תקיפה, 
התערטלות  המשפחה,  בחיק  אלימות  גניבה, 
ומריחואנה,  קוקאין  החזקת  וזנות,  ברבים 
מכירת אלכוהול לקטינים – מה המשותף לכל 

הפשעים הללו?
שביצעו  מהפשעים  אחדים  רק  הם  אלה 
של  המשפחה  להגנת  המחלקה  עובדי 
ילדי  הגנת  על  הממונה  טקסס – הסוכנות 

המדינה. 
חקירות שנערכו על ידי תחנת הטלוויזיה 
"קי" גילו שלפחות ל-370 מעובדי המחלקה יש 
רקע פלילי ולאחדים מהם יש קשר ישיר עם 

ילדי אומנה. 
h t t p / / :w w w .k e y e t v .c o m /c o n t e n t /
news /investigates /story /At -Least -370 -
Texas -CPS -Workers -Have -Cr iminal /
CVbC1BTfhUmLan6OapxnjA.cspx

לפחות ל-370 מעובדי 
השירותים להגנת הילד של 

טקסס יש עבר פלילי
מאת: ננסי ווילסון, עיתונאית סי.בי.אס 42

 nkwilson@keyetv.com :דוא"ל
31 ביולי 2008; 11:40

מכתב לעורך
שבת, 17 בינואר 2009, עמ' 7ב

שפע אי-כשירות
כל מי שמכיר את חוסר-הכשירות העצום של מחלקת המדינה לשירותי אנוש לא 
יזועזע לשמוע על מעשי הזוועה המחפירים שביצעו לאחרונה נגד הקהילה הנוצרית של 
טוני אלאמו. כאשר סוכנויות ממשלה רוצות לתחוב את אפן במקומות לא להן, הן תמיד 
מעלות האשמות שווא על התעללות מינית בילדים. זאת התנהגות שהכול בזים לה והיא 
גורמת לכולם להתאחד נגדה. אולם במקרים רבים הממשלה פשוט משתמשת בהאשמה 
זו כדי להרשיע ולפגוע בזכויותיהם הדתיות של אותם פרטים. קהילת הדווידים מוואקו 
שבטקסס הם דוגמה אחת, הכנסייה מטקסס (פאנדמנטל צ'רץ' אוף לאטר דיי סיינטס) היא 

דוגמה נוספת שלאחרונה הותירה את המדינה מבוזה ומושפלת.
אם אינכם פוחדים מממשלתכם, עליכם להתעורר. מנהלי התיקים במחלקת החקירות 
לשירותי אנוש לא מתאימים לעבודתם ומחזיקים בכוח שאין הם כשירים להחזיק בו. 
אחת ממנהלי התיקים התרברבה בפניי שהיא עוזבת את המחלקה לשירותי אנוש, סוף 
סוף, כדי לקבל את המשרה ה"חלומית" שלה, ניהול חנות לכריכים. זה נותן לכם אמון 

בארגון בדיחה זה?
אני מקווה שכול מי שקרא את תעתיק הראיונות עם ילדי אלאמו הזדעזע כמוני 

מהשאלות המובילות והמכוונות. שיתביישו להם.
אלאן דוהרטי

הוט ספרינגס, ארקנסו

קטעים מה"דקונסטרוקציה" 
של אמריקה, חלקים 1 ו-2

"על כל ילד שנלקח מבית משפחתו יש 
מחייתם  את  השואבים  שירותים  ספקי   25
אינטרס  להם  יש  לכן  הילד.  של  מלקיחתו 
את  לקיים  כדי  יימשכו  אלה  שמעשים 
הכנסתם. קיימת תעשיה שלמה שכולה בנויה 
סביב החלוקה מחדש של ילדינו. מי מקבל 
הניתנים?  השירותים  בעבור  ההמחאות  את 
ספקי  הילדים.  שלא  ובוודאי  ההורים  לא 
השירותים הם המקבלים את ההמחאות. כאשר 
מערערים  המשפחה,  ליחידת  חודרים  הם 
החלטות  את  מחליפים  ההורים,  סמכות  את 
ההורים בהחלטות המדינה, אז מתחיל הרס 

החברה שלנו". 
גם השופטים והתובעים מפיקים רווחים 

מהמצב וכולם חלק מהעסקה. 
http://www.youtube.com/watch?v=TBzUy
wM2ENo&feature=PlayList&p=D799FC4
200F6B26D&playnext=1&index=10.

ברוב המקרים שבהם השירותים להגנת הילד, 
ואין זה משנה באיזה שם הם נקראים במחוזכם 
משפחה  של  במצבה  מתערבים  במדינתכם,  או 
קיים סיכוי סטטיסטי גדול יותר שהמחלקה תמצא 
או תמציא האשמות שווא על התעללות ותקרע 
מאשר  רווח,  למטרות  בריאות  משפחות  לגזרים 
שתגלה התעללות אמיתית כלשהי. לכן, נפגעות 
נפגעים  מתעללות,  שאינן  התמימות,  משפחות 
הורים אוהבים וטובים וילדיהם התמימים. ילדים 
מהתעללות  חופשיים  מאושרים,  בריאים,  שהיו 
ועד  בהם,  שהתעללו  עד  בהם,  שפגעו  עד 
הסוציאליים  העובדים  ידי  על  ש – כן – נאנסו 
עצמם של המחלקה. באיזה שם אחר מלבד אונס 
בודקים  בו  למצב  קוראים  מינית  והתעללות 
כל  כמעט  של  המין  באיברי  ומחטטים  ותוחבים 
הילדים שנלקחים גם כאשר לא קיימת שום סיבה 
לחשד בהתעללות מינית? זה מה שעובדי המקרים 
הסוציאליים עשו כמעט לכל הילדים שהם הוציאו 
ממשפחותיהם, מכול סיבה שהיא, תוך ימים מספר 
לאחר ההפרדה. אונס, התעללות מינית, גופנית 
ופסיכולוגית בילדים על ידי המחלקה להגנת הילד 

הם עניין שבשגרה של אנשי המחלקה.
אם רוצים לעשות כסף, מה עדיף? ילד שעבר 
התעללות ושיזדקק להרבה טיפולים פסיכולוגיים 
ורפואיים אשר יעלו למדינה בסכומים גבוהים כדי 
שרק יתקרב למצב בריא בו יוכל להביא רווחים 
בשוק האימוצים? או עדיף הילד שלנו – הצעיר, 
צריכה  אינה  שהמדינה  והשמח  הבריא  הפיקח, 
תחת  אותו  מציבה  כשהיא  הרבה  בו  להשקיע 
קורת גגה במחסה, ואז נותנת אותו (מוכרת אותו) 
למשפחה אומנת, אשר מלכתחילה מקבלת כספים 
כדי לאכסן אותם? במה חושבים אתם מעוניינת 

המחלקה להגנת הילד?
אפילו  מקבלים  לא  מפשע  החפים  ההורים 
בבית  שלהם  הצד  את  להציג  אמיתית  הזדמנות 

שחוקי  העובדה  לאור  שהואשמו.  לאחר  המשפט 
האימוץ,  תהליך  את  לזרז  מיועדים  הילד  הגנת 
וגם  לערעורים  המוקדש  הזמן  את  מגבילים  הם 
שבבית  העובדה  ולאור  הערעורים.  אופי  את 
ראיות  להליכי  כללים  שום  אין  לנוער  המשפט 
ואין שום סיכוי למשפט עם מושבעים, למעשה 
המערכת אינה מעניקה הגנה לילדים. מה שיש 
שם זה "גסטאפו" שמעביר את הילדים שלא עברו 
למחנות  מפשע  החפים  הוריהם  ואת  התעללות 

הריכוז של הנפש לכל ימי חייהם.
http//:www.abusefreedom.com/

האמת: פגיעותן של 
המשפחות התמימות

המערכת המשפטית 
האמריקנית מושחתת 

לחלוטין, אומרת שופטת בבית 
הספר למשפטים של הארוורד

מאת: ג'רלדין הוקינס
מושחתת  האמריקנית  המשפטים  "מערכת 
בית  שופטת  ג'ונס,  אדית  אמרה  לחלוטין", 
של  החמישי  המחוז  של  לערעורים  המשפט 

ארה"ב.
ואיכותו  הדתיים  שורשיו  החוק,  "יושרת 
השנים  במאה  ונעלמים.  הולכים  המעולה 
הראשונות של אמריקה, הכשרתם של עורכי דין 
התבססה במידה רבה על כתביו של בלאקסטון, 
שכתב: 'חוק הטבע הוכתב על ידי אלוהים עצמו 
הזמנים.  ובכול  המקומות  בכול  מחייב  והוא 
הוא  אם  אדם  בני  של  חוק  לשום  תוקף  אין 
מנוגד לכך. מייסדי החוקה בנו ממשל בעל כוח 
מוגבל אשר תלוי במחויבות לחוק האלוהים מעל 

הכול' ", אומרת ג'ונס. 
ביסודות  יותר  מבחינים  שאיננו  "כיוון 
הפכנו  החוק,  שלטון  של  והמוסריים  הדתיים 

פגיעים להרס החופש שלנו".
השופטת ציטטה את ג'ורג' וושינגטון 
הן  "היכן  שלו,  הפרידה  בנאום  ששאל, 

הבטוחות לרכוש, למוניטין, לחיים, כאשר נעשה 
אי צדק על ידי הממשלה בגלל אובדן תחושת 

המחויבות לחוק אלוהים?"
"חוק הטבע אינו חוק מרשמי לפיו פותרים 
בעיות", אומרת ג'ונס. "הוא מאפשר להשתמש 

בעשרת הדיברות כבסיס לדרך חיים".
http://www.massnews.com/2003_Editions/3_
March/030703_mn_american_legal_system_
corrupt.shtml
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בשימוש נפוץ כיום. התוצאה ששואפים לה היא להפיק מהילד המבועת גילוי על ידי 
מתן הזדמנות לכאורה לסיים את החקירה.

לחץ וכפייה ממשיכים להוות גורמים מרכזיים בחקירות כאלו, בין אם התובעים 
או המשטרה מבצעים זאת, ובין אם המבצעים הם התרפיסטים או העובדים האחראים 

על התיק במחלקה להגנת הילד.
את  לסגור  רוצים  הם  כי  אותם  לקחו  פשוט  התעללות.  שום  עברו  לא  שלנו  הילדים 
הכנסייה שלנו. מה אתם חושבים שהם יעשו לכם ולילדיכם אם לא תעמדו על שלכם כנגד 

אכזריות הממשלה כפי שעושים טוני אלאמו ואנשיו?
http//:www.massnews.com/past_issues_2000/5/May/mayds4.htm

סקירה ביקורתית על המערכת לרווחת 
הילד – שיטות החקירה

(המשך מעמ' 3)

שהיא נותנת לה למצוץ עצמות תרנגולת. רוזי 
בוכה בכל פעם שאני מכניסה אותה למכונית 
כדי להיפרד. קורי (בן השנתיים) כעת משחק 
בקלות  כועס  הוא  אנשים.  ובלהרוג  בלירות 
רבה. לרוזי יש כעת התפרצויות זעם, והם לא 
יודעים איך להתמודד עם הכעסים שלהם. אף 
פעם הם לא היו ככה מקודם. אני לא יכולה 

לעשות דבר כדי לעזור להם.
ואמרה,  ילדיי  על  התלוננה  האומנה  אם 
לא  שהם  להם  להגיד  צריכה  הייתי  "פשוט 
לא יכולה  אני  הרבה.  כך  לאכול כל  יכולים 
לא  בכלל  הם  והרי  לעצמי".  זאת  להרשות 
אכלנים גדולים. הילדות שלי סיפרו לי שהיה 
להן  שיתנו  לכיתה  לחבריהן  להתחנן  עליהן 
בטן  כאבי  על  הרבה  מתלוננות  הן  אוכל. 
אנוש  לשירותי  שהמחלקה  מאז  ושלשולים. 
היו  שפעם  הילדים  לחסות,  ילדיי  את  לקחה 
בריאים חלו פעמים רבות בשפעת, מחלות גרון 
כל  הצטננויות.  הקאות,  שלשולים,  מדבקות, 
הילדים שלי קבלו טיפולים באנטיביוטיקה וגם 

תרופות רבות אחרות. 
למות.  רוצה  שהיא  פעמיים  כתבה  לילי 
כל הילדים שלי סובלים מסיוטי לילה נוראים. 
אווה עצובה כל כך עד שכל היום היא בוכה 
אותי.  ומבקשת  משחקת  אינה  הספר,  בבית 
כשאנו רואים אותה, עיניה של סוזנה אדומות 
בגלל שהיא בוכה עליי. אני-בל עונדת עגילי 
גולגולת ועצמות, ולובשת בגדים בסגנון הזה. 
כעת הם רואים סרטים ותכניות טלוויזיה שיש 

גסה.  לשון  עירום,  מיסטיקה,  כישופים,  בהם 
אני לא יודעת בדיוק מה כולם רואים כי אסור 

להם לספר לנו!
שאת  ושוב  שוב  לי  הזכירה  הבית  אם 
הילדים מבתי אומנה מאמצים תוך שנה לכל 
הילדים  את  במיוחד  מאמצים  הם  היותר. 
הקטנים  לילדים  גרמו  האומנה  הורי  הקטנים. 

שלי להרגיש שאנחנו לא רוצים אותם. 
הכריחו את הילדים שלי לראות זה את זה 
בעירום. הכריחו אותם להתקלח ביחד. אני-בל 
אותם  כשהכריחו  ובכו  צרחו  שהם  לי  סיפרה 
להתקלח ביחד אבל כעת הם לא בוכים יותר. 
דורשים מהם להחליף את החיתולים של קורי.

אותם  וחלקו  ילדיי  בין  הפרידו  כעת 
לשלושה מקומות שונים. שלוש בנות נמצאות 
והתינוקות  לבד,  נמצאת  התשע  בת  במחסה. 
שלי, בני שנה ושנתיים, נמצאים במקום אחר 
כדי  מהם  בוגרים  אחות  או  אח  ללא  לבדם, 
שידאגו להם ושיוכלו לבטוח בם. אין במחסה 
הסוציאלית  לעובדת  התחננו  הם  צעצועים. 
משלהם.  אחת  ברבי  בובה  רק  להם  שירשו 
תשובה.  אין  עדיין  אך  שתברר  הבטיחה  היא 
שמם  מה  יודעת  לא  אפילו  התשע  בת  בתי 
שהם  אומרת  היא  כי  האומנים,  ההורים  של 
אפילו לא מדברים איתה. הבגדים, השיער ותיק 
מעשן  הסריחו  שלי  התינוקות  של  החיתולים 
סיגריות במקום החדש שלהם. כעת הם בסיכון 
גדול עוד יותר, כי מאז שנלקחו למשמורת היו 

להם הרבה דלקות ומחלות ריאה.
לא מרשים לילדים שלי לשמור אצלם את 
מתנות חג המולד שקיבלו מאיתנו. הם נפרדו 
את  לפתוח  להם  הרשו  שבור.  בלב  מאיתנו 
המתנות, אבל לא הרשו להם להחזיק בהן. לא 
מרשים לי לתת להם את הבגדים היפים והחמים 
חייבים  הם  מהבית.  הצעצועים  את  או  שלהם 
וקרועים  מטונפים  משומשים,  בגדים  ללבוש 
שלא לפי מידתם. הם לא לבושים בהתאם למזג 
מסורק  ולא  מלוכלך  שלהם  השיער  האוויר. 
ונראה נורא. הציפורניים שלהם מלוכלכות, הן 
תמיד ארוכות ושורטות את פניהם. כולם נראים 

ומרגישים חולים ומוזנחים. 
כל הילדים עברו חיפוש בעירום. כשאמרו 
אצל  שוב  להיבדק  תצטרכנה  שהן  לבנותיי 
בעיניה  בדמעות  בי  הביטה  לילי  הרופאים 
ואמרה לי, "אימא, הם כבר עשו לי את זה". 
את  להוציא  ניסתה  אנוש  לשירותי  המחלקה 
וגופנית  פסיכולוגית  להערכה  ואני-בל  לילי 

כששתיהן בערו מחום, משפעת ומגרון מודלק. 
אם האומנה לא נתנה למחלקה לשירותי אנוש 
שנסע  אדם  שלחו  שהם  למרות  אותן  לקחת 
לשם במיוחד במכונית מטקסרקנה כדי להבטיח 

שהמטלה תבוצע.
על  לילי  את  חקרה  האומנת  האם  כאשר 
אמונותיה, היא לעגה לה ואמרה שהיא (לילי) 
אינה יודעת הרבה על כתבי הקודש. הם לקחו 
יוכלו  ילדיי  איך  מילדיי.  הקודש  ספרי  את 
להתמודד עם כל זה? לילי מספרת לי שהאב 
במשפחה האומנת אומר לה שאנו, ההורים שלה, 
להיות  שצריכים  כתוב  לא  בתנ"ך  כי  טועים, 
מושלמים, בכתבי הקודש לא נאמר שהוותיקן 
זונה. אמרתי ללילי, ישוע אמר לאיש העשיר 
שעליו להיות מושלם... לילי, את יכולה להאמין 
בישוע. לאנשים אלה יש הכשרה כדי להרוס 
את האמונה של ילדיי. הם הורסים את חינוכם 
הטוב. אני יכולה להבחין בשינויים בכל הילדים 
שלי. כעת מעודדים את בנותיי להתאפר ולדבר 
על בנים ולהתנסות בדברים שאף פעם לא ידעו 

עליהם. זה שובר את לבי.
אלוהים  אם  שלי.  המשענת  היא  התפילה 

איתנו, מי יוכל לנו?
הללו את אלוהים,

מרים
נ.ב. ביום שלקחו אותי לבית המשפט וכשהפסיקו 
הלן  מרי  רוזי,  אצל  שלי  ההנקה  ביקורי  את 
מיטשל, ראש מחלקת עורכי הדין של המחלקה 
לשירותי אנוש, אמרה לעורך הדין שלנו שכעת 
רֹות". "צריך לשלוח אותי למרעה עם שאר ַהּפָ

עדכונים: בני בן השנתיים, שהיה תמיד ילד 
כל כך שמח, עדין וידידותי לפני שנלקח על 
ידי המחלקה לשירותי אנוש, השתנה באופן 
ומבועת.  מעונה  זועם,  לילד  והפך  קיצוני 
ומנשקת  מחבקת  שאימו  אהב  תמיד  פעם 
אותו, אך כעת בזמן הביקורים הוא משחק 
בצעצועים באלימות, מכה את אמו וצורח 
עליה. בביקור שהתקיים לאחרונה, כשאימו 
ניסתה לחבק ולנשק אותו הוא צרח עליה, 
"לא אימא! אל תעשי, אימא!" הוא לא נתן 
אותו  לקחת  ניסתה  כשהיא  בו.  לגעת  לה 
הוא  החיתול  את  לו  להחליף  לאמבטיה 
אימא  לא!  "אימא  וצרח,  היסטרי  נעשה 
ופרץ  בפנים  לה  סטר  הוא  כך  אחר  לא!" 
בבכי כשעיניו מלאות אימה. אימו הצליחה 
והוא  לו  הכאיב  מישהו  אם  אותו  לשאול 

אמר, "כן".

מתעללים בילד הקטן 
שלי - האישיות שלו 
השתנתה לחלוטין

(המשך מעמ' 1)

האימוץ בארצות הברית הוא עסק 
גדול המכניס יותר מ-1.4 מיליארד דולר 

לשנה. 
אימוץ  בתחום  משתוללת  הכפייה 
לתאר  יותר  מתאים  אולם  הילדים; 
השירותים  שמפעילים  הטקטיקות  את 
האימוץ  מענקי  כחטיפה.  הילד  להגנת 
תמריץ  למדינות  נתנו  הפדראליים 
מכריע להוצאת ילדים מבתים בטוחים 
ואוהבים על ידי שימוש בהאשמות שווא 

על התעללות בילדים.
משפחות  על  במיוחד  חל  הסיכון 
נאלצות  אשר  נמוכה  הכנסה  בעלות 
ציבורי  סנגור  שירותי  על  לסמוך 
כאשר המקרה שלהם מובא בפני בית 
המשפט. גם משפחות שמתנגדות לחיסון 
ילדים, משפחות שילדיהן לומדים בבית 
מהזרם  חלק  שאינן  אחרות  ומשפחות 
לשירותים  קלה  מטרה  מהוות  המרכזי 

להגנת הילד. 
http://www.squidoo.com/ 
adoptionprevention

השירותים להגנת 
הילד והאימוץ

האשמות שווא ומענקי 
אימוץ פדראליים
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הם רוצים לגרום לציבור לחשוב על
מוחות  משחק  זה  ואקו.  ועל  ג'ונסטאון 
שהם משחקים בו. שימו לב שהם התקיפו 
ולקחו את 20 הילדים האלה ביום השנה 
של  דרכם  זו  בג'ונסטאון.  לטבח  ה-30 

עובדי השטן לחגוג.
tlthe5th

הוא:  לומר  יכול  שאני  מה  כל 
כי  אלה  ילדים  על  הגן  אנא  אלוהים, 
יגנו  לא  ספק  ללא  והממשלה  המדינה 

רק הם  האלה  הילדים  עבורם  עליהם. 
כסף. הם טינופת מהתחתית שבתחתית.

היו חזקים, שמרו על האמונה, אהבו 
האמת  את  הפיצו  ברעהו,  איש  ותמכו 
הללו  לזוועות  עדים  והיו  הזדמנות  בכל 

ולאמונה שלנו.
לבי ותפילותיי עמכם,

שלוחות לכם ברכותיי ואהבתי,
הכומר מקאברי

מהווידיאו  לראות  צריכים  אנשים 
או  סבל  עברו  לא  אלה  שילדים  הזה 
עד  בחייהם  אחד  יום  אפילו  התעללות 
למשמורת  שווא  בהאשמות  שנלקחו 

המחלקה לשירותי אנוש. 

(המשך מעמ' 2)

(המשך בעמ' 8)

תגובות

זה יכול לקרות 
גם לכם

(המשך מעמ' 3)

זה אבסורד. הסיבה היחידה שלילדים
אלה נגרמה טראומה היא שחיתות הממון
של הממשלה. חייבים להחזיר את הילדים

לבתיהם, להורים שנתן להם אלוהים.
diando01

תחילה הייתה הקהילה הנוצרית של
דיוויד כורש בוואקו במדינת טקסס. לא
עשינו דבר כשהעשן היתמר בשמי טקסס
נוצרית קהילה  כך  אחר  התבערה.  מעל 
לאטר אוף  צ'רץ'  (פאנדמנטל  נוספת 
"כת"?  דיי סיינטס). אז מה? זו רק עוד 
בקהילה מדובר  כעת  אבל  תאמרו?  כך 
מסע שעוברת  ידועה  פרוטסטנטית 
רדיפה. כן. ואילו ילדים קתולים שעוברים

הוריהם,  עם  נשארים  מינית  התעללות 
פשוט שלהם  הפדופילים  הכמרים  ואת 
מעבירים ממחוז אחד לאחר כדי שיחזרו
האינקוויזיציה מעשיהם.  על  שוב  שם 
הרומית הקדושה הגיעה לאמריקה. זאת 
דת הממסד של הממשלה. זה מצב בלתי 

חוקתי. זהו האנטי קריסטוס, השטן.
vaticanjesuitNWO

מעל  נמצא  שהוא  חושב  השופט 
לחוק. הוא יודע שבתי המשפט והמחלקה 
פעולה  משתפים  אשר  אנוש,  לשירותי 
בעניין, יקבלו המחאה שמנה מהממשלה 
הפדראלית על חטיפת הילדים האלה. זה 
מילים  שאין  עד  אמריקני  לא  כך  כל 
שיכולות לתאר את זה. התקשורת, שחוזרת 
שוב ושוב בדיוק על אותו סיפור, נמצאת 
האשמה  הממשלה  של  מלאה  בשליטה 
לצד  מוטה  הכול  הזה.  בביזיון  לחלוטין 
הבורים  את  בלא-אמת  ומזינים  אחד 
לכך  המודעים  בינינו  יש  השקר.  אוהבי 
אנשים  מסולפים.  האלו  הדין  שפסקי 
זו,  לתרמית  לב  לשים  מתחילים  רבים 

המכונה "צדק".
מערכת בתי הספר הציבוריים נתונה 
גריפין  כגון  ושופטים  אמיתי  באי-סדר 
מעניקים  הם  כאשר  זו  ארץ  הורסים 
למדינה את השליטה על זכויות ההורים. 
במערכת  הקיימת  רודנות  זאת  למעשה, 
מזוהם,  עוול  משפט  שלנו.  המשפטית 
נתעב ומסולף! מצבם של הילדים וחייהם 
מצבם  השופט.  את  מדאיג  לא  כלל 
את  מדאיג  לא  וזכויותיהם  ההורים  של 
החוקה  הרס  את  מכתיב  הוא  השופט. 
הדת  חופש  את  לנו  נותנת  אשר  שלנו, 

ואת חופש הדיבור!
תסתלקו מהחיים שלנו! אנחנו רוצים 
אידיוטים  מידיכם,  בחזרה  ארצנו  את 
רוצים  אנו  זכויותינו!  את  שמשמידים 
בעבור  הפדראלי  המימון  כל  שיופסק 
חוטפים  שאתם  הילדים  אלפי  עשרות 
משפחות  הורסים  בעודכם  מהוריהם 
אשמה  עליכם  ותיפול  ייתן  מי  וכנסיות. 
הרודנות  מסך  את  לקרוע  יש  נצחית. 
הזה מכל מעשי ההונאה ה"לא חוקיים" 
שלהם, שהם מכנים המערכת המשפטית. 
כארנק  משמשים  והילדים  תרמית  זאת 

הכספים!
freedomflu

מאת: ג'רד ברויילס
לשעבר  חבר  במגזין:  מאמר  מתוך 
בכנסיית אלאמו יוצא בדברי תמיכה באיש 
שלדבריו עזר לו לשנות את חייו לטובה. 
ביל הנרי מספר שאיבד את בתו הקטנה, 
היה משוטט ברחבי הארץ ללא מטרה והפך 
קריאה  חומר  קיבל  הוא  כבד.  לשתיין 
מהכנסייה והתקשר לקו התפילה. אז חזר 
לכאן והגיע לקהילת הכנסייה של אלאמו 
של  הקיץ  במהלך  ארקנסו.  סמית,  בפורט 
חודשים  שלושה  שם  התגורר  הנרי   ,2007
עד שדודו הלך לעולמו והיה עליו לצאת 
בטיפול  ולעזור  ללוויה  לנסוע  כדי  משם 

באביו.
 5 ערוץ  חדשות  לכתב  סיפר  הנרי 
שאימו העירה על כך שכאשר היה במסגרת 
מחבריו  אחד  מאושר.  נראה  הוא  הקהילה 
על  למשפחתו  לספר  אותו  עודד  בכנסייה 
חוויית הישועה שלו. אז עזב את הקהילה 
בפורט סמית ונסע חזרה הביתה למשפחתו. 
נגד  להאשמות  מאמין  שאינו  אומר  הנרי 
מי שבעבר היה המורה הרוחני שלו ואינו 

מאמין בהאשמות בהתעללות בילדים שכוונו 
לדברי  לכנסייה.  המשתייכים  ההורים  נגד 
ונראה  הזה  כדבר  ראה  לא  מעולם  הנרי, 
לו שאנשים פשוט לא מבינים את הכנסייה 

הזאת. 
"אמרו לי שעברתי שטיפת מוח כשהייתי 
שם, ועוד שטויות כאלה", אומר הנרי. "אך 
אתם יודעים שאני נורמלי לחלוטין וראיתי 
באמצעות  שנעשו  רבים  טובים  דברים 

הכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו".
הנרי דיבר עם אלאמו רק פעם אחת, 
החולים  לבית  הנרי)  (את  אותו  כשלקחו 
מספר  הוא  בכנסייה.  שהתעלף  לאחר 
ולדברי  בטלפון,  בעבורו  התפלל  שהכומר 
הנרי כאשר הודה לו על כך אלאמו ענה: 
לא  (לאלאמו)  לו  כי  לאלוהים"  "להודות 
אומר  הנרי  בעניין.  כלשהי  זכות  מגיעה 
שלא החזיקו אותו כבן ערובה ושהוא החליט 
לעזוב את המקום על דעת עצמו. כעת הנרי 
הולך לכנסייה בבון-וויל, ארקנסו, אך היה 
רוצה לקחת חלק בתפילות בכנסיית אלאמו.

חבר לשעבר בכנסיית אלאמו מביע דברי 
תמיכה בכומר אלאמו

את רצונכם, ולגרום לכם להאמין שאתם אשמים 
בהאשמות הכזב שלהם. בסופו של דבר אין בכך 
טוענים  הילד  להגנת  השירותים  תועלת.  שום 
שאתם "בהכחשה" ושאתם "לא משתפים פעולה". 
אתם מרגישים יותר ויותר כמו בגרמניה הנאצית 

ובמחנות האסירים של הסובייטים. 
נראה לכם שאני מגזים מדי כשאני משווה 
תחת  לנאצים?  הילד  להגנת  השירותים  את 
ולא  בבית ילדים  לימוד  היטלר,  של  שלטונו 
בבית הספר היווה עילה לתביעה. בית המשפט 
הגבוה הגרמני (המבורג) פסק ב-1936 ש-"זכויות 
המשמורת של הורים אשר אינם יכולים לגדל 
את ילדיהם בהתאם למדינה של ימינו יישללו 
כתבי  של  קנאים  תלמידים  היותם  עקב  מהם 

הקודש, ומאחר שזה מסכן את הרווחה הנפשית 
של הילדים, אשר כתוצאה מכך נמנעת מהם 

השתתפות בקהילה הלאומית".
האידיאולוגיה  ניצבת  הכסף  מאחורי 
שצריכה  היא  המדינה  לפיה  הסוציאליסטית 

לגדל את הילדים. 
מהארוורד  פירס  מ.  צ'סטר  הפסיכולוג 
הצהיר: "כל ילד באמריקה שמתחיל את לימודיו 
בבית ספר בגיל חמש הוא חולה נפש, מכיוון 
שהוא מגיע לבית הספר עם נאמנויות מסוימות 
המייסדים,  אבותינו  כלפי  בו  הוטבעו  שכבר 
בעלי המשרות הנבחרים, הוריו, אמונה בֵישות 
כישות  זו  אומה  של  ובריבונותה  טבעית  על 
נפרדת. ועליכם כמורים מוטל להבריא את כל 
הילדים  יצירת  ידי  על  הללו  החולים  הילדים 

הבינלאומיים של העתיד".
h t t p / / :l e g a l l y k i d n a p p e d .b l o g s p o t .
com /2008/03 /child -protective -services -
destroyed-my.html
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איך פועלים השירותים 
להגנת הילד

החיוניים למערכת יחסים בריאה בין הורה וילד 
ולגרום לילדים טראומה, כאשר הפגיעה היחידה 

בהם היא החקירה עצמה.
בבתי  חיפוש  לערוך  לעובדים  מותר 
צו  ללא  בעירום  הילדים  את  ולבדוק  הילדים 
בעקשנות  טוענים  הילדים  מצילי  הרשאה. 
שחיפושים מעין אלה הם נדירים; אך במהלך 
המחלקה  משפטית,  תביעה  נגד  ההתגוננות 
אילינוי  מדינת  של  והילד  המשפחה  לשירותי 
בניירת  נפוצים.  הם  למעשה  כמה  עד  הודתה 
המשפטית המחלקה אומרת שכל ניסיון להגביל 
מיידית  להפסקה  "יגרום  בעירום  החיפוש  את 
בקו  שמקורן  בילדים  ההתעללות  חקירות  של 
רק  אמיתית  להיות  יכולה  כזו  הצהרה  החם".3 

אם החיפוש בעירום הוא שגרתי.
לא נדרשת הוכחה כלשהי כדי "לאמת" תיק 
ה"אימות"  של  הפירוש  המדינות  ברוב  מקרה. 
כלשהי"  אמינה  "עדות  של  הקיום  רק  הוא 
להתעללות, גם אם העדות לחפות אמינה יותר. 
הילד  להגנת  השירותים  מעובדי  אחד 
אמר, לכאורה, לכמה הורים, "יש לי כוח כמו 

לאלוהים". 
www.nccpr.org/issues.6/html

(המשך מעמ' 3)

3. תזכיר הנאשמים לאחר שימוע, 'א.ז. נגד קולר', מס' 82 סי 
3976, בית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז הצפוני של 

אילינוי, המחלקה המזרחית, 17 באפריל 1984, עמ' 23.

אל ההורים היקרים של כנסיית אלאמו,
כאן  והאחיות  האחים  כל  כולנו,  אנו  ילדיכם.  ואת  אתכם  אלוהים  יברך 
אנו  הרף.  ללא  למענכם  מתפללים  בניו-יורק  שלנו  הנוצרית  אלאמו  בכנסיית 
יודעים, ללא צל של ספק, שאלוהים יפעל למענכם ולמען ילדיכם ברוב עוצמתו. 
לעין  נגלה  סבלותיכם,  את  וכשרואים  בווידיאו  הראיונות  את  כששומעים 
לי,  הראתה  הקשה  בשעתכם  האיתנה  אמונתכם  באלוהים.  וביטחונכם  כוחכם 
נוצרי צעיר בן חודשיים, שאפילו במה שנראה כסערה מצמיתה הנר שלכם עדיין 
בוער, והוא מהווה אלומת אור של תקווה לאחים ולאחיות נוצרים אחרים וגם 
לאלה שלא נושעו. הוא מראה לנו את הקורבן הגדול שעלינו לעבור כנוצרים 
בימים אחרונים אלה, ואתם מעניקים לנו נחמה בידיעה שאתם עומדים איתן 
מול התקפה כל כך אלימה ומרושעת של השטן. אלוהים לא יכזיב אתכם לעולם, 

ואתם יודעים זאת.
כששמענו את הראיונות, אחד האחים הצהיר: "אם זה לא מקומם אתכם, 
סימן שאין לכם נשמה". כשתגיע שעת ניצחונכם, בזמן שאלוהים מתכנן להביא 
את ישועתכם (אני מתפלל שזה יהיה מהר), נשיר כולנו שירי שמחה מחוף אל חוף 
וסביב כל העולם כולו. אנו אתכם במאבק, ואנו מפיצים את הספרות לנשמות 
הבובות  וממשלת  השטן  נגד  למאבקנו  להצטרף  יוכלו  הן  שגם  כדי  האבודות 
שלו. אני מבין שחייבים לנקוט עמדה, ושעה שאתם מנהלים את מאבקכם גם 
אני במהרה אהיה שקוע במאבק משלי כי נראה לי שלא ניתן להימנע ממסכת 
הייסורים שבוודאי תיפול גם עליי, כפי שנפלה לפתע עליכם. מאבקכם מהווה 
עדות נוראה, איומה וחושפנית לצורות הרשע שמתעוררות ומחזיקות אנשים במצב 
של עיוורון כדי לדכא את דבר האל. אני מתפלל שהאנשים האבודים, התועים 
בדרכם, אשר לקחו את ילדיכם, ייווכחו שלא ניתן להכניס לבית הסוהר את דבר 
האל או להסתיר את קיומו וכי לא ניתן להפריד בין דבר האל לבין בניו. הדרך 
בה אני רואה את הדברים היא שאלוהים נתן לנשמות אבודות אלה זמן יקר כדי 
שישובו בתשובה, אך במהרה יסתיים הזמן שהוענק להם ורחמי האל יהפכו לזעם. 
הם יבינו לפתע את גודל טעותם בדרך שתהיה נוראה פי אלף מהסבל העובר 

עליכם כרגע. 
אני תפילה שכל הנוצרים יתייצבו אתכם וגם כי רבים יתעוררו ויכינו את 
עצמם לעמידה איתנה לאחר שיראו איזו רשעות השטן יכול להשליך בעולם. יהיו 
עיניכם מופנות אל השמים ולבכם אל האלוהים. אני משתוקק לראות את פניכם 
המחייכות כאשר תתאחדו אתם וילדיכם במקום בו אף אחד לא יוכל יותר אף 

פעם לקחת אותם מכם.
בישוע, ידידכם

כריס,                                                   ניו-יורק, ניו-יורק

ניו-יורק

(המשך מעמ' 3)

האימוץ  'חוק  של  יישומו  לאחר 
ניסה  קלינטון  הנשיא  הבטוחה'  והמשפחה 
האחראי  אנושי  כאדם  עצמו  את  להציג 
מהזנחה  שסבלו  ילדים  של  להצלתם 
ומהתעללות. הכוח המניע של יוזמה זו הוא 
מענקי "בונוסים" במזומן למדינות ארה"ב 
בגין כל ילד שהמדינות מוציאות לאימוץ 
מחסות האומנה, כאשר היעד היה להכפיל 
את מספר האימוצים עד שנת 2002 וכך 
הלאה בכול שנה. הכספים שמקבלים כדי 
לקדם את אימוץ הילדים מכונים "בונוסים 

של התמריצים לאימוץ".
איפה מוצאים את הילדים?

חדשה  תעשייה  לפעולה  נכנסה  כעת 
שלמה, מזימת שיווק מתוקה שאפילו ביל 

גייטס היה מתקנא בה.
של  ובריאות  אנוש  שירותי  מחלקת 
להגנת  השירותים  את  מפעילה  ארה"ב 
במזכר  דרש,  (קלינטון)  הנשיא  הילד. 
מנהלי, שלחוק האימוץ והמשפחה הבטוחה 
את  שקיבלה  יזומה,  פעולה  גם  תתלווה 
השם 'אימוץ 2002', ואשר יישומה וניהולה 
אנוש  לשירותי  המחלקה  בידי  יופקדו 

שמעניקה  רק  לא  הזו  היוזמה  ובריאות. 
מענקי  בגין  המזומנים  את  למדינות 
האימוץ, אלא שהיא נותנת גם סובסידיות 
שהילדים  עד  המאמצים  להורים  במזומן 

מגיעים לגיל שמונה עשרה. 
מישהו  אם  כסף.  עושים  כולם  כך 
באמת מאמין שהאנשים האלה עושים זאת 
מטוב לבם, יש לי חדשות רעות בשבילכם. 
ידי  על  מופעלת  שהתוכנית  העובדה 
שירותי אנוש ובריאות, ושההוראה מגיעה 
שהם  אזרחים  מדוע  מסבירה  מלמעלה, 
קורבנות המחלקה לשירותים חברתיים אינם 
זוכים לשום מענה מהמחוקקים שלהם. היא 
מסבירה מדוע לאף אחד בממשל לא אכפת 
ילדים  של  מוות  וממקרי  מההתעללות 

הם  ומדוע  המחלקה,  ב"חסות"  שנמצאים 
על  שבורות,  ידיים  על  לשמוע  מסרבים 
אלה  מילולית.  התעללות  על  או  אונס, 
הם פשוט קורבנות עסקיים, של הביזנס. 
המחוקקים  מדוע  מסבירים  אלה  כל 
שאיתם דיברתי בשלוש השנים האחרונות 
מסתכלים בי במבט מלא רחמים. כי אני 
מטיף לאנשים שהם כבר חלק בלתי נפרד 

מהמערכת.
את  מממן  מי  שכחו  המחוקקים 
משכורותיהם ולמי הם חייבים דין וחשבון, 
הנשיא – אלא  זה  אין  המושל.  גם  וכך 

אנחנו. 
ht tp / / :www .massnews .com /pas t _
issues_2000/5/May/mayds4.htm

'

ההטבות על האימוצים: 
הכסף שמאחורי השיגעון
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מכנסיות להסתלק  צריכים  אנשים 
השווא הצבועות האלה. אומרים שם שאם 
צריך  אינך  כמושיעך,  ישוע  את  קיבלת 
למלא יותר את עשרת הדיברות. זה שקר 
אומרים  שאתם  מה  הגיהינום.  ממעמקי 
על טוני אלאמו הוא אמת. שמעתי ברדיו 
שהוא  רב  זמן  כבר  מדרשותיו.  הרבה 
כעת  הוותיקן.  ואת  האפיפיור  את  חושף 
"הם" מנסים לשים עליו יד דרך הילדים. 
הם, האפיפיור ועושי דברו, חסרי מוסר
לחלוטין. תחזירו את הילדים!!! הסתכלתי
זה  אונדריסק.  אנג'לה  של  בווידיאו  גם 
וציער  יתואר  שלא  באופן  אותי  הרגיז 
אותי עד עומק לבי. כבר היו לי עניינים 
עם "העובדים הסוציאליים" אלה. כל מה 
שהם באמת עושים זה להרוס משפחות. 
שאוהבים  להוריהם  הילדים  את  תחזירו 
אותם! הגיע הזמן שהנוצרים האמיתיים 

בארץ הזו יתעוררו.
tony58

למאמין  סוהר  בית  הוא  העולם 
היא  לו  שיש  היחידה  והחירות  אמיתי 

כשהוא פונה בכל מאודו לבוראו.
ns8t

גם הרשויות הנורבגיות להגנת הילד 
משדי  יונקים  תינוקות  לקרוע  אוהבות 

אימותיהם – אצלם זה התסריט המושלם
לחטיפת ילדים. מדוע? כי כך מגיע לסיפוקו 
היצר הסדיסטי, הלא שפוי והבלתי אנושי 
שלהם לגרום סבל לאימהות, למשפחות, 
לילדים ולתינוקות. המפלצות של הרשות 
מבעית,  חייזרים  גזע  כמו  הן  הנורבגית 
הם מרושעים במידה שלא ניתן לתפוס. 
לקחת  ועלינו  אמיתי  וזה  קורה  זה  כל 

את המלחמה הזו לשלב הבא. אני מספר
לכם את האמת העובדתית. המצב אינו
שלהם,  והארגון  בנורבגיה,  יותר  טוב 
המכונה "בארנאברנט" הוא ארגון פשע
עולמי שמטרתו להרוס משפחות ולהרוויח
כספים ממכירת ילדים ותינוקות לגיהינום

של אומנה ומשם לאימוץ.
Danalegs36

תגובות

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה:  782-7370 (479)  •  פקס 782-7406 (479) 

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
כנסיית טוני אלאמו הנוצרית מעניקה מקום מגורים, וצרכי מחייה, לכול אלה אשר באמת רוצים 

לעבוד את אלוהים בכל לבם, נפשם, שכלם ומאודם.
תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון ב-3:00 אחר הצהריים וב-8:00 בערב במקומות הבאים:

  Vincci Hoteles, 16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and Madison Ave., New York, NY 10016 USA :כנסיית העיר ניו-יורק
4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA :כנסיות ארקנסו

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  •  (661) 251-9424 :כנסיית איזור לוס אנג'לס
ֵדַרת הוליווד ושֵדַרת היילנד בהוליווד, קליפורניה,  ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת ׂשְ

מדי יום ב-6:30 בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים וב-6:30 בערב. 
בקשו את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח - לפי נבואות התנ"ך", המראה שישוע הוא המשיח המתגלה ביותר מ-333 נבואות בתנ"ך. 

ניתן להשיג גם קלטות או תקליטור עם דרשות של הכומר אלאמו. 
עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). אל תשליך אותו, העבר אותו לאחר.

כל הספרות של טוני אלאמו מופצת בחינם ואיננה למכירה. אם מישהו מנסה לגבות מכם כסף עבור ספרות זו, אנא התקשרו בשיחת גוביינא לטל' 782-7370 (479).
לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זו לשפתכם. 

אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:
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תפילה
אדוני, אלוהי, רחם על נשמתי, כי חוטא אנוכי.1 אני מאמין כי ישוע המשיח 
הוא בנו של האל החי.2 אני מאמין כי הוא מת על הצלב ושפך את דמו היקר לשם 
כפרה על כל חטאיי.3 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח 
הקודש4 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאיי ולתפילתי 
זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני ישוע.6 שטוף נא את 
כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר, ששפכת במקומי על הצלב בגולגלתא.7 אתה לא 
תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאיי ותושיע את נשמתי. אני יודע זאת 
כי בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.8 בדברך נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל 
אותי.9 לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני יודע שענית לי, ואני יודע שנגאלתי.10 
ואני מודה לך, אדוני ישוע, על גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך 

ולא אחטא עוד.11 
1 תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  2 מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  3 השליחים 
ד', 12, כ', 28, הרומיים ג', 25, יוחנן א', א', 7, ההיתגלות ה', 9  4 תהילים ט"ז, 9-10, מתי כ"ח, 5-7, מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, יוחנן ב', 
19, 21, י', 17-18, י"א, 25, השליחים ב', 24, ג', 15, הרומיים ח', 11, הקורינתיים א' ט"ו, 3-7  5 לוקס כ"ב, 69, השליחים ב', 25-36, 
העברים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העברים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן א' א', 7, 
ההיתגלות א', 5, ז', 14  8 מתי כ"ו, 28, השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים א', 7, הקולוסיים א', 14  9 מתי כ"א, 22, יוחנן ו', 35, 
37-40, הרומיים י', 13  10 העברים י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

ניתן לקבל את המאמרים הרבים 
פרי עטו של הכומר אלאמו, ומידע 
על לוח השידורים של תחנות הרדיו 

שלנו ברחבי העולם, ב:

(המשך מעמ' 6)

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה 
של חמישה צעדים הנחוצים כדי להגיע לישועה. 
הצעד השני הוא להציב את רצון אלוהים מעל 
רצונך האישי יום יום, כלומר, להמית את רצונך 
האישי, את האנוכיות שלך, ואת העולם על כל 
נֹו של  ָקְרּבָ תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל ּבְ

המשיח. 
הצעד השלישי הוא קומך לתחייה מהחיים 
השטניים של האדם הראשון לחיים נטולי-חטא של 
המשיח. הצעד הרביעי הוא עלייתך לעמדת סמכות 
והצעד  הארץ,  על-פני  אלוהים  בעבור  למשול 

החמישי הינו למשול בעבור אלוהים על הארץ 
עד הסוף, על-מנת להביא את מלכות השמיים עלי 
אדמות. עליך ללמוד את דבר אלוהים, לאחר-
מכן להישמע לו ולעשות את אשר דבר אלוהים 
מצווה עליך, כך שהכנסייה והעולם יראו ראיות 
וסמכותו  שלו,  הסדר  אלוהים,  לדבר  לכניעתך 

בקרבך ודרכך.
הללו את אדוָני. יביא עליכם אלוהים כל טוב.

ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני


