
קורונה
חוברת הרגעה לציבור

COVID 19 וירוס הקורונה
**************

על כל מה שמספרים לכם
ובעיקר על מה שלא
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ציבור יקר

כל המידע שיובא בדפים שלפניכם הינו
מידע ללא סינון \ סילוף \ הטייה כלשהיא
מידע שלא תשמעו בתקשורת או שהוטה

לצד בסחפת השגעון שעובר העולם
***************

מטרת המידע היא להאיר את עיניכם
מתוך אמונה שעם ישראל הוא לא עדר

של כבשים

אם אתה כבשה זרוק את החוברת



***********************************************************************************************************************************************************************3

האם הקורונה היא נגיף חדש מסוכן ומדבק כמו 
שסיפרו לכם? תשובה: לא.

ואם היא לא חדשה והיא כך כך מדבקת ולא ניתנת לעצירה איך ייתכן שב-2013 כבר גבתה 
27 קורבנות הרי ידוע מהתקשורת ומהמדע שמאחורי כל קורבן מוות ישנן מאות מקרי מחלה

תשובה היא ש"קורונה" כמו כל מוטציות הוירוסים הינם תוצאה ישירה של צורת הטיפול במחלות 
ויראליות אשר גורמת מדי שנה למוטציות חדשות ומכיוון שכך משרד הבריאות מודה בפה מלא 
שלפעמים החיסון יעיל ולפעמים לא, אנחנו לא יודעים מה סיפרו לכם אבל זה בוודאי לא וירוס 

חדש. הוא פשוט עובר שינויים כל הזמן.
לעומת זאת נסיונות ההפחדה של ארגון הבריאות העולמי לא משתנים כמו 2013 ככה ב2020.

https://www.health.gov.il/hozer/bz10_2013.pdf
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אנחנו בבהלה 
נוראית, הייתי מצפה 
מהקברניטים להרגיע 

את האנשים

פרופסור ליאוניד אידלמן נשיא ההסתדרות הרפואית העולמית

"

דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

פרופסור ליאוניד אידלמן נשיא ההסתדרות הרפואית העולמית

דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

מה  רפואיות  עובדות  כל  "קודם 
של  הזו  המחלה  יודעים,  שאנחנו 
קטלנית  מחלה  לא  היא  קורונה 
זה  מקסימום  מקסימום,  במיוחד, 
בסין יש כ-3% אנשים שנפטרו, בכל 
יש  לדבריו,  פחות".  הרבה  העולם 
הרבה מדינות שיש שם הרבה אנשים 
עם קורונה וממש מעטים מהם נפטרו. הוא אמר כי "זה קצת יותר משפעת 
עונתית, אבל בשפעת הרי זה מחלה של מיליונים, בכל שנה מתים בעולם 
200-500 אלף אנשים, חצי מיליון אנשים מתים משפעת עונתית. ב-80% 

מאלה שנדבקו המחלה היא קלה או קלה מאוד. 80% קלה מאוד".
עוד הוא טוען כי הבהלה מנגיף הקורונה תגרום נזק גדול יותר מהנגיף עצמו. 
מהאוכלוסייה   97% לדבריו,  בפאניקה".  "גובל  הנגיף  מהתפרצות  החשש 
ובעולם.  בישראל  ששוררת  להיסטריה  סיבה  שאין  כך  הנגיף,  את  ישרדו 
אידלמן הוסיף וטען כי משרד הבריאות פועל באופן לא מקצועי, וכי מדובר 

בסך הכול בהתפרצות חמורה מעט יותר משפעת.  
"אין צורך בפאניקה ובתסריטי אימים, לא יהיו אלפי מתים ברחובות"

והחולים  מחיר  תשלם  הבריאות  שמערכת  מאוד  אותי  שמדאיג  מה  אבל 
ישלמו מחיר יש פגיעה קשה מאד היום בגלל שאנשים נמצאים בסטרס כרוני 
חודשים וישלמו מחיר כבד וכל התורים יתארכו, וצפיפות במחלקות תעלה, 
וזיהומים נרכשים בבתי חולים יעלו, וזה יעלה בחיים של אלפי אנשים !!!!!"
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הנגיף ייעצר, ובניגוד "
לתחזיות הקודרות לא 

ישמיד את סין ואחריה 
את האנושות כולה 

חבריו  בקרב  שפרסם  ההערכות 
רחבה  לתפוצה  זכו  לסינית,  תורגמו 
במדינה והפכו אותו למרואיין מבוקש 
התבררו  שלו  התחזיות  בטלוויזיה. 
בפברואר  בשבעה  כבר  כצודקות: 
בקורונה  החדשים  הנדבקים  מספר 
לאחר  וכשבוע  לרדת,  החל  במדינה 
מכן צנח גם קצב התמותה. "אני לא מתמחה בוויראליות, אבל בחישובים 

וסטטיסטיקה אני מבין", הוא אומר.
אז זה לא נכון שימותו הרבה אנשים?

אם  מופתע  מאוד  אהיה  אני  ביום.  אנשים  אלף   150 מתים  העולם  "בכל 
עד  )אחרי שתקראו  מופתע.  מאוד  אנשים.  מעשרה  יותר  ימותו  בישראל 
מתו  ב-2017  מתים(  יותר  יש  זאת  בכל  למה  תבינו  החוברת  את  הסוף 
זה  שם  המתים  כל  עכשיו  ועד  משפעת,  אדם  בני  אלף   25 באיטליה 
על  נתניהו  עם  אתמול  דיברתי  קשה.  משפעת  במדינה  מהמתים   10%

הדברים האלה". 
מה היה יחס ההדבקה לאדם?

"בהתחלה כל חולה קורונה בסין הדביק בממוצע שני אנשים בשלושה ימים, 
מדובר  נעצר,  לא  כזה  הדבקה  קצב  אם  אנשים.   2.2 של  יומי  קצב  כלומר 
באסון. זה גידול אקספוננציאלי. אבל אז זה התחיל לרדת, ומספר הנדבקים 

כיום קרוב לאפס".

פרופסור מייקל לויט חתן פרס נובל ומייעץ לרה''מ בנושא קורונה
פרופסור ישראלי־אמריקאי לביולוגיה חישובית באוניברסיטת סטנפורד
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

אישפוזים,  מיליון  יש  חולים  בבית 
בגלל  מתים  המיליון  מתוך  ו-5000 
יותר  הרבה  מאוד.  מסוכן  זיהום. 
חולים  בבית  מזיהום  למות  מסוכן 
לבית  תלך  לא  אז  קורונה,  מאשר 
לוקחים  נורמלים  אנשים  חולים? 
היחיד  מנהיגים.  ובטח  סיכונים, 
שנשאר זה דונלד טראמפ המופרע. הוא אמר שבשנה האחרונה מתו 37 אלף 
אמריקאים משפעת ושום דבר לא נסגר, החיים נמשכו. עכשיו מתו 22 איש, 

לא 37 אלף. תחשבו על זה".
התקשורת הפרועה מנפחת את העניין וזה משגע את הממשלות. הממשלות 
מפחדות מהציבור, הציבור מפחד מהממשלות, הם מזינים אחד את השני. 
יש 60 מיליון  רואים עוד איזשהו שיגעון. השתגעתם. באיטליה  כל פעם 
בני אדם שעוד לא מתו, מתו בודדים, כמו בשפעת. אני רגוע לגמרי, זאת 

שפעת. הקורונה היא מחלה קלה והסיכוי למות ממנה היא כמעט אפס".
אתה חושב שממדרים אותך כי הצגת עמדה לא פופולרית?

"אני יכול לומר לך שלפני מספר ימים שמעתי במו אוזניי, לאחר שהתראיינתי 
אצל נסים משעל ברדיו, את המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר 
גרוטו, אומר למשעל שאסור להביא אותי לאולפנים. וביום שישי האחרון 
אליי,  צלצלו  מראש  ימים  שלושה  אולי  חסון.  אילה  של  לאולפן  הוזמנתי 
וביקשו שלא אלך לשום מקום אחר, ויום לפני ביטלו. ואת מי הביאו במקומי 
לתוכנית? את העתידן דוד פסיג. העתידן סיפר לעם ישראל שבמקרה הטוב 

הקורונה היא מחלה 
קלה והסיכוי למות 
ממנה היא כמעט 

אפס

פרופסור יורם לס לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ופרופסור בחוג 
לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

"
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ימותו מקורונה 40 מיליון נפש ובמקרה הרע ימותו 300 מיליון נפש. זה מראה לך איך 
התקשורת הפכה שופר אך ורק להיסטריים. כי ברור שאם הייתי מופיע לצדו הייתי מספר 
לעם הנדהם, שבאיטליה בעונת השפעת מתים בכל שנה 17 אלף איטלקים, ובישראל מתו 

משפעת בשנה האחרונה רק 126".
אירופה.  מדינות  מבכל  שלושה  פי  הנשימה,  בדרכי  עצומה  בתחלואה  ידועה  "איטליה 
בארה"ב מתים משפעת רגילה בעונת השפעת כ-40 אלף איש, ומקורונה נפטרו עד היום 

40-50 אנשים, רובם בבית אבות במקום שנקרא קירקלנד במדינת וושינגטון.
"מי שחושב שממשלות גומרות מגפות, טועה"

מספרי התמותה מהנגיף אינם כה מבהילים בעיני לס. "אני לא אגיד כמה בסוף ימותו 
מהקורונה, אבל אני אומר לעצמי שבסין הגדולה, בכל מחוז חוביי, 70 מיליון, מתו 3,000 
איש. בכל מדינה שאני מסתכל עליה, המספרים הם די נמוכים. אם זה היה כמו במגפה 
השחורה בימי הביניים באיטליה, שבה מתו שליש מהאיטלקים, היו אמורים למות היום 20 
מיליון איש. אבעבועות שחורות, שהאירופים הביאו לאמריקה, חיסלה את כל האינדיאנים. 
האווירה היום בארץ זה כאילו יש פה סוג כזה של מחלה שתשמיד את כל האוכלוסייה. אם 

פסיג אומר שימותו 300 מיליון )בעולם( זה אומר שבישראל ימותו מיליון".

אנחנו במצב ברור שהפסיכולוגיה גוברת על המדע. המדע נשען על נתונים. הבאתי לך כמה 
מספרים ונתונים שמעידים על כך שהשד לא נורא כל כך. שפעת רגילה מעוררת פיהוק, 
עברו  שבימים  מפלצתית  בהיסטריה  אנחנו  אבל  אחד,  אף  מעניינת  לא  במסדרון  הזקנה 
העלתה משטרים פאשיסטיים לשלטון. זה אותו סוג של שיגעון. עמים שלמים עוברים איזה    

תהליך נפשי".

אז המכה הכלכלית קשה יותר מזו הבריאותית?
"אני קורא לזה יום כיפור כלכלי וחברתי. מאות אלפי ישראלים איבדו את הפרנסה ואת 
אז  מזה.  כתוצאה  מדיכאון  או  וחרדה  לב  ימותו מהתקפי  יותר  והרבה  המשענת שלהם 

בחיים לוקחים סיכונים ומשלמים מחירים".

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001322593

העיתונאי בן כספית מתוך ראיון עם פרופסור יורם לס מה 25 למרץ
"חבורות גדולות של אנליסטים ישראלים כולל יוצאי 8200 ואמ"ן חושבים בדיוק כמוך"

https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HLMMEI&c
41t4nzVQ=EF

לראיון המלא :

https://www.youtube.com/watch?v=_i8GzgDR3f0&feature=emb_title
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

מרגיע את הציבור ומותח ביקורת על 
בסגרים  צורך  "אין  הבריאות:  משרד 

שאנחנו עוד נצטער עליהם
אם רוצים ללמוד את הסיכון האמיתי 
אז דוגמה טובה היא הספינה היפנית 
שהיו עליה אנשים שלנו. אתה מחזיק 
או  פחות  אחת  אוויר  מיזוג  מערכת  צפופה, תחת  בסביבה  אנשים  מאות 
יותר, שנמצאים בחדר אוכל אחד, עם צוות אחד ובמשך תקופה של כמה 
ואת        – והתמותה  התחלואה  מה  לדעת  יכול  באמת  אתה  – שם  שבועות 

זה יודעים".

"מכיוון שמרבית מקבלי ההחלטות הם אנשים עם משכורת בטוחה ותנאים 
אותי  תהפוך  שלא  הצעה  לי  יש  אז  בטוחה,  שלהם  והפנסיות  בטוחים 
נניח שלאות סולידריות, כל האנשים שעובדים במשרדים  בואו  לפופולרי: 
שמקבלים החלטות, או בכלל בשירות הציבורי, ומרוויחים, בוא נאמר, לצורך 
העניין, מעל 15 אלף שקל ברוטו לחודש, יתרמו 10% ממשכורתם לצורך 

ערבות הדדית של תמיכה בעסקים קטנים במדינת ישראל".

"קורונה זה לא אבעבועות שחורות, לא אבולה ולא טיפוס הבהרות – אנחנו 
נשרוד את זה ונצחק בסדר פסח. אבל מי שלא יצחק זה כל אותם עסקים 
לעובדים  ומשכורות  לאומי  ביטוח  מע"מ,  לשלם שכירות,  קטנים, שצריכים 

-  שנמצאים בצרות". 

קורונה זה לא 
אבעבועות שחורות, 

לא אבולה ולא 
טיפוס הבהרות

ד"ר צבי מרום ראש הפקולטה האלקטרונית של האוניברסיטה הפתוחה 
הישראלית ושותף בהתייעצויות בענייני הקורונה עם נתניהו 

"
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 מעולם לא ראיתי 
דבר כזה, שום דבר 

בקרבת מקום כזה

דבר  שום  כזה,  דבר  ראיתי  לא  מעולם 
על  מדבר  לא  אני  כזה.  מקום  בקרבת 
המגיפה, כי ראיתי 30 כאלה, אחת בכל 
שנה.  זה נקרא שפעת.  ווירוסים אחרים 
במחלות נשימה, אנחנו לא תמיד יודעים 
את  ראיתי  לא  מעולם  אבל  הם.  מה 

התגובה הזו, ואני מנסה להבין מדוע.

אני דואג מההודעה לציבור, מהפחד לבוא במגע עם אנשים, להיות באותו 
דואג  אני  אנשים.  עם  פגישות  לקיים  היד,  את  ללחוץ  אנשים,  של  מרחב 

להשלכות רבות ורבות הקשורות לכך.

בהובי, במחוז הוביי, בו היו הכי הרבה מקרים ומקרי מקרי מוות בהרבה, 
המספר האמיתי של המקרים המדווחים הוא 1 לכל 1000 איש ושיעור מקרי 
המוות המדווח הוא 1 לכל 20,000. אז אולי זה יעזור להכניס את הדברים 

לפרספקטיבה.

פרופסור יואל קטנר פרופסור למדעי הבריאות והניתוחים הקהילתיים 
לשעבר קצין בריאות הציבור הראשי במחוז מניטובה והמנהל הרפואי באוניברסיטת מניטובה

של המרכז הבינלאומי למחלות זיהומיות.
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

כאשר מציגים החולים מחלות נלוות 
הנתון  המדבק  הגורם  נוספות, 
)קוביד-19( לא ניתן יהיה להתייחס 
)בלעדי(  יחידי  גורם  כאל  אליו 
הגורם  הוא  שאין  ובוודאי  לתמותה, 
נכון  לא  פשוט  זה  למוות,  הבלעדי 
קורה  זה  כאלה.  נתונים  להראות 
במקרה של הקוביד 19, אבל מסקנות שכאלה הן שקריות )false( ומעלות 
את רף הסכנה בצורה מגמתית, כאשר פשוט מתעלמים מגורמים אחרים, 

כאילו המחלה עצמה היא גורם התמותה. 
נתוני תמותה שונים במקומות שונים יכולים להיות גם בגלל גורמים אחרים, 

מקומיים יותר.
לדוגמא: )צריך לחשוב( מה יש לסין וצפון איטליה במשותף?

התשובה: זיהום אוויר נוראי.. הגבוה בעולם
איטליה זו סין של אירופה...

ריאותיהם של התושבים שם כבר נפגעו באופן כרוני במשך שנים.
ובעבור סיבה זו לבד אין מה להשוות למקומות אחרים בעולם…

הועלתה  במדינה  החירום  רמת  עשו,  והמומחים  שהפוליטיקאים  מה  זה 
לרמה הגבוהה ביותר, ואמצעים קיצוניים למיגור התשפטות המחלה הוחלו 

בניסיון נואש להאט את ההתפשטות..
כן, וזה טרגי ממש כיוון שכל אימוץ האמצעיים האלו הוא חסר הגיון.

רוב השאלות הקריטיות כבר נענו בקשר לווירוס.

האמצעים נגד 
ה- COVID 19 של 

הממשלה הם 
אבסורדיים ומסוכנים

פרופסור זוכריט באקדי פרופסור לרפואה גרמני מומחה למיקרוביולוגיה 
ואחד מהחוקרים הנודעים ביותר בגרמניה

"

קיבל פרסים ותעודות לאין ספור על מחקרים פורצי דרך 
בתחום המיקרוביולוגיה הרפואית והיגיינה
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הראשונה: האם הוירוס גורם לתחלואה קשה גם אצל צעירים, והורג מטופלים ללא מחלות רקע?
והתשובה היא באופן מובהק- לא!

יש לנו 10,000 נדבקים )נתון מה-18.03.20(, 99.5% מתוכם יש תסמינים קלים או כלל 
ללא תסמינים.

ואפילו מסוכן להתייחס אליהם בתור 10,000 מטופלים  רואים שזה שקרי  מכאן אנחנו 
)אצלנו "חולים"( שכן "נדבקים" אינו זהה ל"חולים".

מתוך 10,000 חולים יש 50-60 חולים קשה, ו- 30 מתים, נכון להיום בתוך 30 יום.
משמע שיש לנו למעשה מקרה 1 ביום של זיהוי חיובי של הקוביד-19. 

אז מה אתה חושב על כל המאמצים שנעשים?
אני חושב שהם מוגזמים מגוחכים אבסורדים ומאוד מסוכנים.

ספורט, חיי חברה בריאים, קשר טוב עם אנשים, תיאטרון, מוזיקה ותחביבים כו וכו... רק 
מאריכים את שהותם על האדמה..

בלעדי אלו חייהם של מיליונים מתקצרים.
ספור         אין  של  חיים  את  מסכנת  העולם  בכלכלת  והנוראית  החמורה  הפגיעה  בנוסף 

אנשים בעולם...
כבר עכשיו, אמצעי הטיפול בחולים אחרים שהם נזקקים מצטמצמים, ניתוחים מתבטלים 

סגל רפואי מותש.. וכל זה פוגע בכל חברה שלנו בצורה הרסנית מאוד.
יובילו ל-30 מקרי מוות ביום במהלך 100  זיהומים בנגיף החדש  אנו חוששים שמיליון 
הימים הקרובים.  אך איננו מבינים כי 20, 30, 40 או 100 חולים החיוביים לקורונווירוסים 

רגילים כבר מתים מדי יום.

]האמצעים נגד ה- COVID 19 של הממשלה[ הם אבסורדיים ומסוכנים מאוד, קיצור 
תוחלת החיים של מיליונים,  ההשפעה המחרידה על הכלכלה העולמית מאיימת על קיומם 
של אינספור אנשים.  ההשלכות על הטיפול הרפואי הן עמוקות. כבר מצטמצם השירות 
לחולים הזקוקים, מבצעים מבוטלים, מתרגלים ריקים, אנשי בית החולים מתדלדלים. כל זה 

ישפיע עמוקות על כל החברה שלנו.

כל האמצעים הללו מובילים להרס עצמי ולהתאבדות קולקטיבית שמבוססת על דבר מלבד 
דיבורים. אני יכול רק לומר: שכל המאצעים האלה גורמים לחורבן ולהרס עצמי, והתאבדות 

קולקטיבית בשביל לא יותר מאשר בהלה!

https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

במדיניות  לנהוג  הצדקה  יותר  "אין 
השונה  והקשה,  הקיצונית  הבריאות 
הנהוגה  המדיניות  מן  גורף  באופן 
יתר  "רגילה".  שפעת  מגיפת  לגבי 
בנגיף,  יותר  הקלה  ההדבקה  כן,  על 
בגלל תכונותיו המיוחדות, מקטינה את 
סיכויי ההצלחה של האמצעים הדרסטיים הננקטים כעת לבידוד חולים ולביטול 
פעילויות ציבוריות, בעוד שאמצעים אלה מסבים נזק כלכלי עצום וגורמים 

לחרדה ולפגיעה רצינית בשלום הציבור".

מקום  יותר  אין  לפיה  הערכתו  סמך  על  מסקנותיו  את  מנמק  בנטואיץ' 
ותחלואה  לתמותה  העולם, שתביא  על  אלימה המאיימת  ממגיפה  לחשש 
נרחבת באוכלוסייה הרחבה. זאת כיוון ששיעורי התמותה נעים בין 2%-0.5% 
בתלות במיקום הגאוגרפי. להערכתו, "יש סיכוי מאוד סביר שהמגיפה הנוכחית 
תתנהג בצורה דומה למגיפת שפעת שאנו מכירים מכבר, ושתבוא לקיצה 
בתוך חודשים מעטים. זאת למרות שייתכן ששיעור הנדבקים במחלה ימשיך 

להיות גבוה, משום שלנגיף הנוכחי יכולת הדבקה גבוהה במיוחד".

אין יותר הצדקה 
לנהוג במדיניות 

הבריאות 
הקיצונית והקשה

פרופ' צבי בנטואיץ' ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס 
באוניברסיטת בן-גוריון

"
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בארץ  הקורונה  למיגור  הצעדים 
מוגזמים. "ברור שאחוזי התמותה לא 

מגיעים למספרים שפורסמו",

"צריך לזכור שרוב החולים הם חולים 
קלים. גם החולה הזה שנמצא כרגע 
הוא  שם,  להיות  צריך  לא  באיכילוב 
יכול להיות בבית. אם מצבו מידרדר, אז צריך לפנות אותו לבית החולים", 

הוא מסביר.

הוא מוסיף ואומר כי מבחינתו יש משפט אחד שמסכם את המצב:       
"מי שלא פוחד משפעת לא צריך לפחד מקורונה".                     
צריך לנקוט כאן גישה שלא תכניס את הציבור לפאניקה כל כך מיותרת

מי שלא פוחד משפעת 
לא צריך לפחד מקורונה

פרופ' יהודה אדלר דיקאן הפקולטה למקצועות הבריאות והרפואה, 
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ויו"ר האיגוד הקרדיולוגי האירופאי למחלות קרום ושריר הלב
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

נבדקה  בה  היחידה  הסיטואציה 
הייתה  וסגורה  שלמה  אוכלוסיה 
היהלום  נסיכת  של  השייט  אוניית 
ונוסעי ההסגר שלה. שיעור ההרוגים 
מדובר  אולם   ,1.0% היה  זה  במקרה 
בה  ברובה,  קשישה  באוכלוסייה 
גבוה   19 מקוביד  התמותה  שיעור 
בהרבה. )מה שהוא אומר שאם בספינה היו גיל ממוצע של 65 והיה סה"כ 
אז  הנ"ל,  בגילאים  הפגיעה  עיקר  ל90%/95%  מעל  ככה  וגם  תמותה   1%
ממוצע מול כלל הגילאים בכל העולם מפחית את הסיכון האמיתי אל מתחת 

ל 0.2% שזה בטח לא מגיפה(.

אם לא היינו יודעים על נגיף חדש ונותנים לו שם, ולא היינו בודקים אנשים 
דמויית  מ"מחלה  כתוצאה  הכולל  המוות  מקרי  מספר   ,PCR בדיקות  עם 
שפעת" לא היה נראה חריג השנה. לכל היותר היינו יכולים לציין כלאחר יד 

כי שפעת העונה נראית מעט גרועה מהממוצע.

"אנו מקבלים החלטות ללא נתונים אמינים !!! "

 אנו מקבלים החלטות 
ללא נתונים אמינים !!! 

פרופסור ג'ון יואנידיס  פרופסור לרפואה למחקר בריאות ומדיניות 
ומדעי ביו-רפואה ולסטטיסטיקה באוניברסיטת סטנפורד.  

"

מרכז  של  משותף  ומנהל  סטנפורד,  של  המניעה  לחקר  המרכז  מנהל  גם  הוא  יואנידיס  פרופסור 
החדשנות למחקר במטא בסטנפורד )METRICS(. הוא גם העורך הראשי של כתב העת האירופי 
של  לרפואה  הספר  בבית  ואפידמיולוגיה,  להיגיינה  במחלקה  יו"ר  היה  הוא  קליניות.  לחקירות 

אוניברסיטת יואנינה וכן פרופסור עזר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת טאפט.
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עלינו לשלב טוב יותר 
את העובדות המדעיות 

בהחלטות הפוליטיות

מאיטליה  מהימנים  נתונים  לנו  יש 
ויצירה של אפידמיולוגים שפורסמה 
שבדק  הידוע  המדעי  העת  בכתב 
מבהיר         זה  בסין.   ההתפשטות  את 
הזיהומים  מכל  אחוז   85 שכ- 
התרחשו מבלי שאיש הבחין בזיהום.  
90 אחוז מהנפטרים הם בני מעל 70 

שנה ומתוכם כ50% הם מעל ל80 שנה.

באיטליה, אחד מכל עשרה אנשים המאובחנים מתים, על פי ממצאי פרסום 
מקרה  כל  שנדבקו.  אנשים   1,000 מכל  אחד  סטטיסטית  כלומר  המדע, 
אינדיבידואלי הוא טרגי, אך לעיתים קרובות - בדומה לעונת השפעת - 
הוא משפיע על אנשים שנמצאים בסוף חייהם )סופניים מבחינה רפואית(. 

אם נסגור את בתי הספר, אנו נמנע מהילדים להפוך למחוסנים במהירות.

עלינו לשלב טוב יותר את העובדות המדעיות בהחלטות הפוליטיות.

ד"ר פייטרו ורנצה רופא שוויצרי המתמחה במחלות זיהומיות בבית 
החולים קנטונל סנט גאלן ופרופסור למדיניות בריאות
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

מסוכן,  כה  אינו  החדש  הפתוגן 
הוא אפילו פחות מסוכן מסארס-1. 
Sars-CoV- ש  הוא  המיוחד  הדבר 
2)קורונה( משוכפל באזור הגרון העליון 
יותר בהרבה מכיוון  ולכן הוא מדבק 
כביכול.  לגרון,  מגרון  קופץ  שהנגיף 
)לא  ש-  מכיוון  יתרון:  גם  זה  אבל 
כך  כל  לא  הוא  העמוקות,  בריאות  משכפל   Sars-1 הנוכחית(  הקורונה 
מדבק, אבל הוא בהחלט עולה על הריאות, מה שהופך אותו למסוכן יותר                         

)הsars הישן(.

עליכם לקחת בחשבון שמקרי המוות של Sars-CoV-2 בגרמניה היו אך 
ורק זקנים. בהיינסברג, למשל, גבר בן 78 עם מחלות קודמות נפטר מאי 
ספיקת לב, וזה ללא מעורבות ריאה של סרס-2.  מכיוון שהוא נדבק, הוא 
מופיע באופן טבעי בסטטיסטיקה של קוביד 19. אך השאלה היא אם הוא 
ממילא לא היה מת, גם בלי סרס-2. )מה שהוא מסביר שהאדם הנ"ל מת 
מאי ספיקת לב בלי קשר לזה שהוא היה חולה קורונה ובלי קשר לתסמיני 

הקורונה אבל בכל זאת הוא נכנס לסטטיסטיקת הקורונה(.

הפתוגן החדש 
אינו כה מסוכן, 

הוא אפילו פחות 
מסוכן מסארס-1

פרופסור הנדריק שטרק פרופסור לווירולוגיה, ומנהל המכון לווירולוגיה 
ומחקר HIV, באוניברסיטת בון, חוקר HIV, אפידמיולוג וניסוי קליני גרמני

"
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האם הגיוני שהמלחמה 
בקורונה יותר מסוכנת 

מהמחלה עצמה

אני מודאג עמוקות מכך שההשלכות 
החברתיות, הכלכליות והציבוריות של 
התערבות כמעט מוחלטת זו של החיים 
הרגילים - בתי ספר ועסקים סגורים, 
טווח  ארוכי  יהיו   - אסורות  אסיפות 
וקטלניות, ואולי חמורות יותר מהנזק 
הישיר של הנגיף עצמו. שוק המניות יחזור אחורה בזמן, אך עסקים רבים 
לעולם לא יעשו זאת. האבטלה, ההתרוששות והייאוש שעלולים להיווצר הם 

זלזול )של הנהלת( בריאות הציבור מהמעלה הראשונה.

"האם הגיוני שהמלחמה בקורונה יותר מסוכנת מהמחלה עצמה"

ד"ר דיוויד כץ רופא אמריקאי ומנהל מייסד המרכז לחקר המניעה 
באוניברסיטת ייל
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שאיש  היא  שלנו  העיקרית  הבעיה 
צעדים  בעקבות  יסתבך  לא  מעולם 
יסתבכו רק אם  דרקוניים מדי.  הם 
הפוליטיקאים  אז  מדי.  מעט  יעשו 
הציבור  בריאות  עם  והעובדים  שלנו 
שהם    ממה  יותר  הרבה  עושים 

צריכים לעשות.

 ,2009 כאלה במהלך מגיפת השפעת בשנת  דרקוניים  ננקטו אמצעים  לא 
וכנראה שלא ניתן ליישם אותם בכל חורף, שהוא כל השנה, מכיוון שהוא 

תמיד חורף איפשהו.  איננו יכולים לסגור את העולם כולו לצמיתות.

אם יתברר שהמגיפה  תלך ותדעך, יהיה תור של אנשים שרוצים לקחת 
קרדיט על כך. ואנחנו לא יכולים לוודא כי צעדים דרקוניים לא יופעלו שוב 

בפעם הבאה. אבל זכרו את הבדיחה על נמרים. 

"למה אתה תוקע את הצופר?"  
"להרחיק את הנמרים."

"אבל אין כאן נמרים".  
"הנה אתה רואה!"

איננו יכולים לסגור את 
העולם כולו לצמיתות

ד"ר פיטר גוטשה פרופסור לעיצוב וניתוח מחקרים קליניים באוניברסיטת 
Cochrane קופנהגן ומייסד שיתוף הפעולה הרפואי

"
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נגיף זה משפיע 
על חיינו בצורה 
מוגזמת לחלוטין

"

פרופסור קלאוס פושל ראש רפואה משפטית בהמבורג

בצורה  חיינו  על  משפיע  זה  נגיף 
לא  באופן  לחלוטין.  מוגזמת 
פרופורציונאלי ביחס לסכנה הנשקפת 
הכלכלי האסטרונומי  והנזק  מהנגיף. 
אינו תואם את הסכנה  כעת  שנגרם 
משוכנע  אני  מהנגיף.  הנשקפת 
השנתית.  בתמותה  כפיק  יופיע  לא  אפילו  מקורונה  התמותה  ששיעור 
בהמבורג, למשל, "אף אדם שלא היה חולה בעבר מת מהנגיף": לכל אלה 
או  כבדים  מעשנים  היו  כרונית,  ריאה  מחלת  סרטן,  היה  כה  עד  שבדקנו 
שמנים קשים, סבלו מסוכרת או חלו במחלות לב וכלי דם. הנגיף היה הקש 
האחרון ששבר את גב הגמל, כביכול. Covid-19 היא מחלה קטלנית רק 

במקרים חריגים, אך ברוב המקרים מדובר בזיהום נגיפי לא מזיק בעיקר.
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דעות של מומחים ובכירים מעולם הרפואה בנושא הקורונה

מוחלט.  עשתונות  אובדן  כאן  "יש 
אחרי  נגררים  שהמנהיגים  נראה 
בלחץ  ביה"ס  )סגירת  ההמונים 
ההורים והמורים, ולא בגלל שילדים 

הם בקב' סיכון(.
היא  זו שבסין  היא  מגיפה  מין  איזו 
כבר הוכלה  שמתוך 8 מיליארד בני 
 50-1000 מתו   1918-1919 של  הספרדית  בשפעת   .150,000 נדבקו  אדם 
מיליון בני אדם! פה "רק" 5,000 תודה לאל. הקורונה אם כן היא פנדמיה 
)מגפיה עולמית( בהיבט שאיננה לוקאלית אלא גלובאלית, אבל היא בשום 

פנים ואופן לאיום קיומי.

כמו בביטוי "בזמן שהאמת גורבת גרביים השקר כבר הקיף את העולם פעמיים" 
הקורונה היא מגיפה תקשורתית – לא היית יודע עליה בלי התקשורת! בשונה 
מהדבר השחור של ימי הביניים שם ראו גופות ברחובות ולא היה צריך כתבים 
החולים   רוב'  פה  רואים,  מה  שיסבירו  ממוזגים  חדשות  באולפני  ופרשנים 

הם… בריאים.

יש כאן אם כך אפקט עדר קלאסי של פחד פסיכולוגי ולא חוסר אונים וירולוגי.

אחוז התמותה הוא מקרה קלאסי של משחק במספרים. שיעור התמותה 
מהקורונה זניח מבחינה רפואית – יותר אנשים מתים מזיהומים נרכשים 

בבתי חולים… מחיידקים אלימים של היומיום שאין לנו אנטיביוטיקה 

אחוז התמותה הוא 
מקרה קלאסי של 
משחק במספרים. 

שיעור התמותה 
מהקורונה זניח 

ד"ר עופר כספי ראש המחלקה לרפואה אינטגרטיבית, מרכז דוידוף, בלינסון 

"
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מתאימה עבורם… מתת תזונה… משבץ מוחי… מאפליה בהנגשה לשירותי בריאות – זכות 
יסוד של כל אדם באשר הוא!!! " 

החולים,  בבתי  עמידים  מחיידקים  רבות  שנים  כבר  בארץ,  שנה  כל  מתים  אנשים  אלפי 
מווירוסים שונים שאין להם תרופה )גם ובמיוחד שפעת(, התחזיות הכי קשות של משרד 
מזיהומים     שמתים  האנשים  של  למספרים  מתקרבות  לא  מקורונה,  לתמותה  הבריאות 

בכל שנה. 
אף אחד לא חשש ללכת לבתי חולים כשהיה חולה עד כה ובטח שלא חשבו על להכניס את 

המדינה לבידוד.

מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים משתי אוניברסיטאות בסין.
שהטמפרטורות  ככל  כי  ומצאו  בסין  ערים  ממאה  שנאספו  נתונים  בדקו  החוקרים 
"טמפרטורות  ירד בהתאמה.   covid-19 בהן, שיעור מקרי מחלת עלו  ואחוזי הלחות 
גבוהות ולחות יחסית גבוהה הפחיתו משמעותית את ההדבקה בנגיף", כתבו החוקרים 

מאוניברסיטאות בייהאנג וצינגהואה בסין. 

https://healthy.walla.co.il/item/3348706

העיתונאי נדב איל שלאחרונה מסקר מקרוב את משבר הקורונה: קיים חשד שחצי מאיטליה 
כבר נדבקה, ושהקורונה קטלנית כי היא מהירה אך לא כ''כ הורגת )כמו שחשבו(
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המספרים האמיתיים שלא מספרים לכם
את הפרופוציות אנחנו משאירים לכם.

כל שנה מתים בעולם כ-55 מיליון בני אדם כתוצאה ממחלות.
)כל ההחרבה של העולם בעקבות הקורונה נכון לעכשיו על 140 אלף מתים, 

בחוברת שלפניכם נשתדל להוכיח לכם שאין לתחזיות של משרד הבריאות שום אחיזה במציאות.
)ומנגד כל שנה נולדים 82 מיליון בממוצע המספר עולה משנה לשנה כמובן(

לשם השוואה בישראל מתים כ100,000 בני אדם בשנה ממחלות. )נולדו 136 אלף(
באיטליה מתים כ460.000 בני אדם ממחלות כל שנה. )יש להם יותר מתים מילודה …(

בספרד למרות אוכלוסייה של 46 מיליון הייתה עלייה של 18 אלף בני אדם סה"כ 
)מול 136 אלף לידות בישראל(

התמותה העולמית משפעת עונתית לבדה היא מעל לחצי מליון מתים כל שנה !!! 
מתחילת השנה נפטרו 1.8 מליון ילדים מתחת לגיל 5 ולאף אחד זה לא מזיז 

ואף אחד מהם לא מת מקורונה.

****************************

קצת פרופורציות למספרים של התמותה "הרגילה"
9.6 מיליון מקרי מוות מסרטן בשנת 2018. זה מסתכם בכ- 26,000 מקרי מוות ביום ברחבי העולם.

17.9 מיליון בני אדם מתו מכל מחלות לב וכלי דם בשנת 2016, זה מסתכם כ- 49,000 ביום!!

מחלות לב או מחלות לב כליליות היו הגורם ל 9.4- מיליון מקרי מוות ברחבי העולם בשנת 2016, 25,840 ביום

1.6 מיליון אנשים בשנה מתים מגורמים הקשורים ישירות לסוכרת. 

מחלות הנגרמות על ידי וקטורים מהוות 700,000 מקרי מוות בשנה, מתוכם לפחות 440,000 הם 
על ידי יתושים. 

משרד האו"ם לסמים ופשע העריך כי בשנת 2017 מתו 464,000 ברחבי העולם מרצח, ארגון 
הבריאות העולמי מעריך כי עד 137,800 בני אדם מתים מדי שנה מעקיצות נחש, כ 378 ביום

העולם עסוק בקורונה - בזמן ששפעת החורף קטפה בשקט כבר יותר מ-10,000 אמריקאים.

****************************
חשוב לציין הגיל הממוצע באיטליה הוא 45 שזה 50% יותר מהגיל הממוצע בישראל שהוא 30.
רק מתחילת השנה בארה"ב ה CDC מעריך כי בין 39 מיליון ל 55 מיליון חולי שפעת, לפחות 

400,000 אשפוזים!!, וכ 63,000 מקרי מוות כתוצאה משפעת, מתוכם 162 ילדים.
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ונעבור למספרים של הקורונה 
כמו שכבר ראיתם שפעת הקורנה כבר איתנו מספר שנים 

המספר הרשמי ביום כתיבת המאמר עומד על תמותה של 140 אלף בני אדם 
בתסריטים הקיצוניים מדברים על 40 מיליון בני אדם שימותו מהמחלה

****************************

ישנם כרגע מספר גישות מרכזיות שנתמכות במחקרים ונתונים מדוייקים.

הגישה הראשונה :
צוות חוקרים שחקרו את מחוז ווהאן ששם הייתה את ההתפרצות הקשה ביותר טוענת שיש 

לפחות פי 5.4 מהמספרים הרשמיים שהופיעו בתקשורת 
מה שמוריד את מספר התמותה המוערך הוא 0.8%

"אנו מעריכים כי 75,815 אנשים נדבקו בווהאן החל מה- 25 בינואר 2020", דיווח צוות בראשות 
.The Lancet -גבריאל לונג מאוניברסיטת הונג קונג ב

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30260-
9/fulltext

מחקר נוסף עם תוצאות דומות 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/24/science.abb3221

הגישה השנייה:
נראה שיותר ויותר חוקרים מאמצים את הגישה 

שמבוססת על מודל שהציגו באוניברסיטת אוקספורד באנגליה. המודל מוכיח שכחצי מאוכלוסיית 
אנגליה כבר נדבקה בוירוס ופשוט הגוף פיתח נוגדנים ועבר אותו "בלי לשים לב" מה שמוריד את 

אחוז התמותה המוערך לאלפית האחוז 0.0001 
רק לסבר את האוזן הסיכוי שתזכו בפרס הראשון בחישגד הוא יותר גבוה.

Half of United Kingdom Already Infected With Coronavirus, 
Says Oxford Model

https://reason.com/2020/03/25/half-of-united-kingdom-already-infected-)
( /with-coronavirus-says-oxford-model
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ניתוח של 2 פרופסורים בכירים לרפואה 
באוניברסיטת סטנפורד

 פרופסור ערן בן דוד  

**************************** המגיפה החלה בסין מתישהו בנובמבר או 
ב-  מווהאן  שנסע  אדם  כללו  בארה"ב  שאושרו  הראשונים  המקרים  בדצמבר. 
נסעו  אנשים  אלפי  עשרות  כן:  לפני  נכנס  שהנגיף  להניח  וסביר  בינואר,   15
מועבר  שהנגיף  כך  על  מצביעות  קיימות  עדויות  בדצמבר.  לארה"ב  מווהאן 
ב-1  מגיפה  זרע  ימים.  שלושה  כל  בערך  מוכפל  הזיהומים  מספר  וכי  מאוד 
בינואר מרמז כי עד 9 במרץ היו כשישה מיליון בני אדם בארה"ב נגועים. נכון 
ל -23 במרץ, על פי המרכז לבקרת מחלות ומניעת מחלות, היו 499 מקרי מוות 
של קוביד - 19 בארצות הברית. אם ההערכה שלנו על שישה מיליון מקרים 
מדויקת, מדובר בשיעור תמותה של 0.01% בהנחה של פיגור של שבועיים בין 
זיהום ומוות. זהו עשירית משיעור תמותת השפעת של 0.1%.***********

 Jayanta ופרופסור
Bhattacharya
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מאד חשוב שתקראו את הנתונים הנ"ל 
הספינה הנ"ל היא כביכול הנתון הכי מדוייק )אני אומר כביכול ותבינו בעמודים הבאים למה( 

נמצאו    אנשים   697 מתוכם  הסיפון  על  אנשים   3711 היו    diamond princessה בספינת 
חולים בנגיף 

בניתוח סופי  דווח על 7 נפטרים סה"כ, 7 הנפטרים היו מעל גיל 70 
והגיל הממוצע בספינה היה 58 

*********'***************************

סיכום הנתונים מספינת הקורנה בפשטות 
למרות שהות של שבועיים במחיצתם של מאות חולי קורונה שזה יותר מכל סיכויי הדבקה סטנדרטיים 
רק חמישית נדבקו בנגיף ואחוזי התמותה המקסימליים עמדו על 1% בגיל ממוצע של  80 בליווי 

מחלות רקע!!!

מכיוון שאחוז בני האדם בכל העולם מעל לגיל 65 עומד על 8% בלבד
הנתון האמיתי שיצא מתוך הספינה לימד על שאר העולם שבו הגיל הממוצע עומד על 29 

שהתמותה המקסימלית בשאר העולם תעמוד על בין 0.2 ל0.5%.
הנתון הנ"ל הינו הוכחת ברזל שקורונה רחוקה מהגדרת מגפה עם סדרי גודל של 3.5% עד ל5% 
תמותה, כפי שפרסם ארגון הבריאות העולמי בתחילת ההתפרצות ועל גביו נקבעה כל המדיניות 

של מה שאתם רואים מחלון ביתכם.

הטיפול  ואופי  ה"קורונה"  על  המוח  משטיפת  והפחד  הסטרס  זה  במחקר  צויין  שלא  היחיד  הדבר 
שעברו הנפטרים הנ"ל. דבר שמוכח מתוך עשרות מחקרים שבוודאות הגביר את הסיכוי לפטירתם      

בלמעלה מ50% !!!
)מחקרים אודות הקשר הישיר בין הפחד והבדידות תמצאו בהמשך החוברת(

https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/article/view/
IMH.2020.0003/50489

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/
view/6D4183045C3AB3CDB3100EE1DE7AE9E1/S1935789320000506a.pdf/

chronology_of_covid19_cases_on_the_diamond_princess_cruise_ship_
and_ethical_considerations_a_report_from_japan.pdf
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מחקר על אופי האנשים שמתים באיטליה

https://www. :)
epicentro.iss.
it/coronavirus/
bollettino/Report-
COVID-2019_17_
marzo-v2.pdf

מחקר ממשלת איטליה: 99% מההרוגים בקורונה 
ווירוס היו חולים; עם 3 מחלות ויותר

הגיל הממוצע באיטליה עומד על 45 !! הגיל הממוצע בספרד עומד על 42!! 
לעומת ממוצע גיל 30 בישראל, הנתונים האלה לבד מסבירים את התמותה הגבוהה מהקורונה. כמו 

משאר המחלות באותן מדינות.
חשוב לציין שבאיטליה מתו ב2017 כ 24.000 נפטרים משפעת באותה שנה בישראל דיווחו על 100 

נפטרים משפעת , רק הנתון הזה אמור לגרום לכם ממש לתהות על הדבר.
המגדלת  זכוכית  את  בזמן שמגדילים  עולמית  כצעקה  באיטליה  מציינים את התמותה  בתקשורת 
ועדיין לא  יותר  ואירופה בכלל נמצאת כל כמה שנים בתקופות חמורות בהרבה  מגלים שאיטליה 

נסגרה היבשת והוחרבה כלכלית.

מיפויי התמותה הבאים מצייינים השוואה בין 2 אחוזי התמותה הבאמת חריגים שהיו ב2017 אל 
מול המצב הנוכחי, הכחול חזק בצד שמאל )2017( מעיד על חריגה משמעותית אל מול התכלת 

במשבר הקורונה תשפטו לבד.

https://www.euromomo.eu
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התמותה בסין 

סין הינה מדינה עם 1.4 מיליארד בני אדם והיא אחרי שיא תקופת המחלה עם תמותה של 3200 
בני אדם סה"כ כל המקרים בעולם עומד על 24.000

רק שתבינו את גודל הבועה שמציירים לכם בתקשורת תסתכלו בטבלת סיבות התמותה השכיחות 
בקרב מבוגרים )2017(. תקראו טוב את המספרים

מצבים מחלה קודמים של הנפטרים מהמחלה 0% !!!  לאנשים ללא מחלות רקע קשות,

חשוב שתבינו שאם אתם שומעים על מקרים בודדים של אנשים ללא מחלות רקע עם כל הצער 
שבדבר בהסתכלות גלובלית רפואית זה לא משנה את הנתון 0% מהסיבה שמקרים בודדים של 
תמותה ללא רקע קיים כל השנה בכל סוגי המחלות אבל הם לא "נספרים" כי הם לא מייצגים.

ודוגמאות לכך תוכלו למצוא בעשרות מתים בישראל, צעירים שמתו באמצע ריצה, או ילדים שלא 
קמו בבוקר ח"ו וכו…

*********'***************************
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אז איך ייתכן שאתם שומעים רק את בצד של ההפחדות למרות מה שמוצג כאן?
התשובה לפי אנשי משרד הבריאות בעצמם היא: משה בר סימן טוב, 

מנכ"ל משרד הבריאות. אדם שהוא כלכלן במקצועו ואין לו כל ידע 
ברפואה אך למרות זאת הוא מנכ"ל משרד הבריאות והוא סותר את 

דברי הרופאים ואנשי המדע ומנהל את טרפת הקורונה כרצונו.
הוא האדם העומד מאחורי המניפולציה, הטרפת וההסגרים.

איגוד רופאי בריאות הציבור:
"קבלת ההחלטות במענה למצב החירום בבריאות הציבור חייבת להתבסס על אנשי המקצוע בבריאות 

הציבור והצוות לטיפול במגיפות, על עובדות ולא על פחדים".
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אתם שואלים אולי איך לעזאזל יכול להיות ש"שר הבריאות" לא ידע את כל הדעות 
ההפוכות מצד הרופאים והמומחים והמחקרים מהעולם ?

שמר  מלא  בפה  מודה  ליצמן  משפחה(  )עיתון  החרדית  בעיתונות  קטן  בראיון  אז 
"ברסי" )משה בר סימן טוב( מכיר את החו-/מר פי עשרה מכל הרופאים האחרים ….

בפירוש לעברית = נכון שיש עשרות רופאים 
)פרופסרים \ מחקרים \ נשיאי איגודים \ מחקרים( 
יום  שחושבים ההפך ממנו אבל "ברסי" שלא למד 
לא   .… טוב מהם  יותר  עשר  פי  מבין  רפואה  אחד 

להאמין שזה תשובה רשמית של "שר הבריאות"

ביקורת וועדת הקורונה "תרחישי קיצון שסיכוייהם נמוכים!!!!"

נזקי האבטלה 
הערכות שחצי מיליארד בני אדם יכנסו למעגל העוני בעקבות משבר בקורונה

רק בישראל מדברים על כ400,000 אנשים שאין להם עבודה לחזור אליה !!
מחקרים ברורים מראים שעלייה של 1% באבטלה ובפרט בשילוב כל האלמנטים שאנחנו רואים 

עכשיו במדינה מעלה את התמותה הכללית בין 0.4% ל 10% !!!  אם אתם לא מבינים זה אומר אז 
התמותה הכללית עומדת על 55 מיליון בני אדם , תעשו חשבון לבד.

מקור :
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448606

https://www.nber.org/papers/w9357

https://doctorsonly.
/co.il/2020/04/190183



***********************************************************************************************************************************************************************30

אבל ארגון הבריאות העולמי טוען לכל העולם שזה מגפה מטורפת 
אז רצינו להזכיר לכם את ממצאי הדוח שיצא בעקבות בהלת "שפעת החזירים ב 2010"

)תקראו טוב טוב(
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3899534,00.html

"חברי הוועדה הדגישו במיוחד את העובדה שארגון הבריאות העולמי ומוסדות הבריאות האירופאיים 
לא היו מוכנים לפרסם את השמות ואת ההצהרות על ניגודי אינטרסים של החברים בוועדת החירום 
של ארגון הבריאות העולמי ובגופי ייעוץ אירופאיים רלוונטיים, שהיו מעורבים בהמלצות הנוגעות 
למגיפה. לטענתם, ארגון הבריאות העולמי היה "מתגונן ביותר" ביחסו לנושא, ולא היה מוכן לקבל 

כל שינוי בהגדרת המגיפה או לתקן את הצפי שלו לגבי התפרצות שפעת החזירים".
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וירוס  מודל  את  נטש  טראמפ  ממשל  לפיה  לאפריל,   13 ב-  בוושינגטון  החדה  התפנית  בעקבות 
משרד  מתבסס  שעליו  המודל  למעשה  נחשף  העולמי,  הבריאות  וארגון  גייטס  ביל  של  הקורונה 
הבריאות בישראל ושעליו מתבססות שאר המדינות. המודל שעליו הם מבססים את ההצדקה לסגר 
- זה המודל של ביל גייטס וארגון הבריאות העולמי והמרכז לבקרת מחלות, שמנבא תמותה של 
מיליונים. זה מסביר מדוע מנכ"ל משרד הבריאות אמר שמדובר ב"אירוע שואתי". מפני שלפי המודל 
של ביל גייטס ימותו מליונים, מה שמחייב את כל המדינות לקנות ממנו חיסונים. ובפועל הממשל 

מצא שהמודל מנפח את הנתונים האמיתיים, שאיתם הוא עובד עכשיו.

https://www.technocracy.news/mandatory-vaccines-complete-control-over-
/your-physical-body

גוברת הביקורת על ארגון הבריאות העולמי, מטראמפ שרוצה להפסיק למממן אותם )ארה"ב היא 
המממן הגדול ביותר של ארגון הבריאות העולמי(, מומחה מאוסטרליה אומר שאוסטרליה צריכה 
להפרד מארגון הבריאות העולמי, סגן ראש ממשלת יפן אמר שצריך לשנות את השם של ארגון 
הבריאות  בארגון  החברות  המדינות  בדר"כ  ועוד.  סין",  של  הבריאות  ל"ארגון  העולמי  הבריאות 
העולמי בוחרות את המנהל אבל המינוי של המנהל הנוכחי טדרוס, היה מושפע מביל גייטס שהוא 
גייטס הוא  ביל  המממן השני בגודלו של ארגון הבריאות העולמי, הוא חבר שלו. לפי פירסומים, 

שדחף את טדרוס להכריז על הקורונה כפנדמיה.

https://edition.cnn.com/2020/04/14/politics/donald-trump-world-health-
organization-funding-coronavirus/index.html

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/world-health-organization-
why-has-trump-suspended-funding
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נזקים ותמותה הקשורים באופן ישיר להחלטות הממשלה 

מה הנזקים ואחוזי התמותה העקיפים למצב המטורף שהמדינה מכניסה אותנו?
על פי עשרות אם לא מאות מחקרים בנושאים הנ"ל 

כל אחד שלמד רפואה יכול לספר לך שעל מנת להכין מתכון מבוסס מחקרים לחיסול אנשים חולים 
ומבוגרים הינך נדרש לשלושה מרכיבים עיקריים ומובטח לך הצלחה 

פחד ממוות   .1     
פחד מאיבוד פרנסה   .2     

בדידות   .3     
אם הצלחת להכניס את שלושתם לבלנדר תקבל את ... התנהגות ממשלת ישראל מול עם ישראל 

ומול הזקנים שלנו  במשבר הקורונה !!!
*************************************************************************

חשוב שתבינו בנקודה הזאת 
רוב המוחלט של המתים שאתם שומעים עליהם היו בוודאי בפחד נוראי מהסיבה הפשוטה שזה 

מה שמראים להם 24\7 בתקשורת וחוו טיפולים כאילו הם נשאי איידס עם כל המשתמע )מסיכות, 
נגיעה( הדברים הנ"ל הינם גורמי מוות ישירים ולא משנה מאיזה מחלה 

למרות שזה ידוע לכל רופא מתחיל בשורות הבאות נביא לכם מחקרים חד משמעיים על הקשר 
המסוכן בין הסיבות הנ"ל לבין מוות .

אולי היום אתם מבינים יותר טוב את המושג
פחד מוות

*************************************************************************

ונעבור לנתונים 
סטרס

על פי מחקרים שנעשו ברחבי העולם מדי שנה מתים בעולם כ2.8 מיליון בני אדם כתוצאה 
מסטרס\לחץ.

שלא יהיה למישהו ספק, היום מוכח מעבר לכל ספק שאם אתה מעלה את רמת הסטרס וכל שכן 
לסטרס מקסימלי קרי אובדן הכנסה או פחד ממוות אחוזי התמותה בסכנה של עלייה מיידית של 

עשרות אחוזים .
הסטרס שהמדינה מייצרת פה הינה גורם ישיר לתמותה רחבת היקף וההשפעה הישירה שלה היא 
החמרת כלל המחלות כולל שפעת\קורונה קלה שיכולה להחמיר לכדי מוות בקלות ע"י סטרס גבוה.

הסיכוי להתקף לב לאנשים עם לחץ דם גבוה ודיכאון תחת סטרס גבוה ב48% !!!!
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כל המתים שנרשמו תחת ה"קורונה" עברו טיפול תחת סטרס קטסטרופלי תוך תחושת מצורעים 
שאסור בטעות לגעת בהם ללא מסכות חלל, לפי כל המחקרים הקיימים בידי המדע הדבר הוביל 

לעלייה של למעלה מ 50% בסיכויי התמותה של אותם חולים שאולי היו מחלימים ללא צורת 
ההתייחסות אליהם ולמחלה 

על פי מחקרים מקיפים של האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה, לחץ כרוני הינו מוביל ישיר לשש 
הגורמים המובילים לתמותה: מחלות לב, סרטן, מחלות ריאה, תאונות, שחמת הכבד והתאבדות. 

(https://osha.europa.eu/en/publications/osh-figures-stress-work-facts-and-figures)

*************************************************************************

סרטן 
לפי מחקר )lancet(  שפורסם השבוע צופים את הקשר בין הגזרות הכלכליות והבדידות בעקבות 

הקורונה לעלייה של 500,000 מתים במקרי המוות מסרטן!!

https://www.ccn.com/chillingly-scariest-coronavirus-death-toll-may-not-)
 /come-from-covid-19

שימו לב שמחקר זה הוא רק לגבי הקשר בין המצב הכלכלי לסרטן. תוסיפו לזה את הדברים הבאים,
*************************************************************************

מחלות לב )המחסל השקט( 
סיבת התמותה הגדולה בעולם ובישראל 

כגורם שמושפע ישירות מסטרס )ומבדידות כמובן( כמות מחלות הלב והמתים שכבר נרשמו, תעלה 
באופן דרמטי אבל אף אחד לא יספור אותם.

באיגוד הקרדיולוגי בישראל מוטרדים: בשבועיים האחרונים חלה ירידה במספר חולי הלב הפונים 
לחדרי המיון. התופעה קיימת גם בעולם. נשיא האיגוד, ראש מערך הלב ב"סורוקה", פרופ' דורון 

זגר, אמר: "החשש מובן, אבל מחלות הלב אינן פוחתות בימי הקורונה. התוצאה של הימנעות 
מטיפול עלולה להיות מסוכנת יותר מהדבקה בנגיף".

מחקר שמצא עלייה של 59% בסיכוי להתקפי לב בקרב אנשים עם סטרס כרוני

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31714-7/fulltext

*************************************************************************

בדידות 
כולם צועקים להיכנס לבידוד כדי לשמור על הזקנים ועוד בחג הפסח,

אבל חבל שלא מספרים לכם את האבסורד 
מחקר מקיף שאסף נתונים מתוך 148 מחקרים!! מראה קשר ישיר ועלייה של 50% בסיכויי 

התמותה לאנשים בודדים.
אבל בידוד זה כדי להציל את הזקנים לא? ....

1% ח"ו תמותה מהקורונה אבל 50% עלייה בסיכון למות מהבידוד החברתי.
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ובפרט לאנשים שלוקים במחלות כרוניות .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20668659 
(https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691614568352)

(/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5754055)

דיון רפואי שהתקיים בסכנות הנלוות לקורונה

www.vox.com/platform/amp/2020/3/12/21173938/coronavirus-covid-19-
social-distancing-elderly-epidemic-isolation-quarantine

*************************************************************************
שוק העבודה: השכירים

נכון לכתיבת שורות אלו כ1,080,000 עובדים מובטלים וכ400,000 מתוכם איבדו את מקום עבודתם 
לצמיתות.

שוק העבודה: העצמאים
וומהווים מנוע הצמיחה המרכזי של  העסקים הקטנים והבינוניים, שהם 98% מהעסקים בישראל 
המשק הישראלי. מגזר העובדים העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים מונה למעלה מ-530,000 

מפרנסים ויזמים עצמאיים, ומעסיק עוד כ-700,000 שכירים
המגזר העסקי נמצא במצב של קריסה אמיתית, אלפי עסקים חלקם כבר נסגרים וחלקם נמצאים צעד 

אחרון מפשיטת רגל.
)כנסו ל"אני שולמן" בפייסבוק, קבוצה של 179.000 עצמאים ואם לא תבכו לפחות תבינו על מה 

אנחנו מדברים(.

*************************************************************************

התאבדויות
כל שנה ברחבי העולם כ 814,000 בני אדם בממוצע שמים קץ לחייהם, 

מחקר שהוצע ע"י אוניברסיטת אוקספורד מוכיח שבמשבר הכלכלי ב2009 הייתה עלייה של במקרי 
התאבדויות בעקבות המשבר .

במקום                                    יציבות  חוסר  בין  הברור  הקשר  את  הראה  סיאול  אוניברסיטת  של  נוסף  מחקר 
העבודה להתאבדויות.

( /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5451921)
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גירושים
קשיים כלכליים הינם אחד משלושת הסיבות השכיחות ביותר לגירושין בישראל ובעולם כולו.

תבינו לבד.
*************************************************************************

הימורים
מומחים מדברים על עלייה חדה בכמות המהמרים החדשים בחודשיים האחרונים .

*************************************************************************

אלימות במשפחה 
בהמשך לאיסור היציאה מהבית לאורך זמן פסיכולוגים בשירות הציבור מעריכים כי קיימת עלייה 

במקרי האלימות במשפחה.
*************************************************************************

מאזניים מבוססות מחקרים לסיכום: כמו שכבר ראיתם במסמך זה תזכרו שאין שום מחקר מבוסס נתוני 
אמת שקרוב לתרחיש ההזוי של משרד הבריאות ולמרות זאת הבאנו אותו בגלל ההתגמדות שלו אל מול 

הנזקים בגוף ובנפש שמוצגים לפניכם. 

*************************************************************************
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עולם התורה 
לעולם לא הייתה בישראל גזרה שאפילו פרעה והמן והיוונים היו מזילים עליה ריר והיא ביטול 

עולם התורה כמעט באופן מוחלט,
ביטול כל תלמודי התורה לתינוקות של בית רבן, ביטול כל התפילות במניין, ביטול חתונות, סגירת 

מקוואות, והחמור מכולם פירוד פיזי בתוך עם ישראל בין אדם לאדם עד כדי ניכור ופחד אחד מן השני.

*************************************************************************

*************************************************************************
הרע בעולם בוודאי פתח חזית עם בורא עולם ובוודאי זאת הייתה טעות גדולה בשבילו 

כולנו תקווה שבורא העולם ישלם להם בצורה הגלויה ביותר והמהירה ביותר .
*************************************************************************

אנשים יקרים מר ביבי ומר סימן טוב מלחיצים אתכם על בסיס יומי למרות שקיימות עדויות 
חותכות שדבריהם כל כך שנויים במחלוקת עד לטירוף גמור,

אבל אם היה די בזה היינו שותקים .
הם מחריבים את המדינה !!!!! 

האסון הכלכלי והחברתי לא יפגע בהם אבל יפגע בכולנו, לצערינו זה לא יעבור ליד האוזן.
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*******                                                  **********************************

אחים ואחיות יקרים תדעו ששתיקכם ובורותכם בנושא כל כך חשוב זה מביאה על כולנו ח"ו אסון 
כלכלי וחברתי  ולצערינו גם אסון בנפש ובפרט לאוכלוסיות בסיכון.

*************************************************************************

הקורונה תדעך בשבועות הקרובים מהסיבה הפשוטה שהוא ממשפחת וירוסים מוכרים שמופיע 
בעיקר בתקופות המעבר )סתיו\אביב(, אך המשך הפחדה מסיבית וערעור כל היציבות הכלכלית 

יכולה להביא להמשך המחלה והמצאת מחלות שרק השד יודע איך נצא מהם.

למרות שברורה דעתנו אין אנו מתיימרים לקבוע את דעתכם במסמך זה 
סילוף והטיית העובדות בתקשורת עברה כל גבול.

אהבה , חיבור בעם ישראל, הארת פנים, לימוד תורה אלה עמודי החיים שלנו.
זכותכם לחשוב ולדעת, עם ישראל אתם לא עדר של מטומטמים, 

תתעוררו !!!
אתם לא עבדים אתם בני חורין  …

*************************************************************************

האיגוד לרפואה פנימית בישראל :
מסר מהרופאים הפנימאים, המטפלים בחולי הקורונה:

איננו איטליה או ספרד. ישראל – יוצאת דופן בעולם
מזה שנים, במחלקות הפנימיות, מתמודדים בכל רגע עם מאות חולים מונשמים. יש לנו ניסיון, 

שאין באף מדינה זולתנו בעולם.
השיח על החשש מקריסת יחידות הטיפול הנמרץ מעורר תרעומת אצל הרופאים הפנימאים, 

שמטפלים בפועל בחולי הקורונה.
והבוקר, מבקשים להעביר מסר מרגיע וברור למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית וד"ר דרור דיקר, הנשיא הנכנס של הפדרציה 
האירופאית לרפואה פנימית, ומנהל מתחם הקורונה במרכז הרפואי השרון, מבהירים, בשם כלל 

הרופאים והמתמחים הפנימאים:

"ישראל אינה דומה לאיטליה, או לספרד, או לשום מדינה אחרת בעולם. כבר שנים, אנחנו במחלקות 
הפנימיות, משמשים *כעורף ההנשמתי של מערכת הבריאות*. יש לנו ניסיון, גם בתנאי לחץ 

ועומסים קבועים, שמגיעים לשיא מידי חורף, לטפל בכ- 500 חולים מונשמים במחלקות, לצד אלפי 
מאושפזים עם תחלואות מורכבות אחרות. 

בפועל, מידי חורף, המחלקות הפנימיות מנשימות יותר חולים, מאשר יחידות הטיפול הנמרץ!
*************************************************************************
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למעשה זוהי הפעם הראשונה שבה אנחנו 
מכניסים אנשים בריאים להסגר, במקום 
לבודד את החולים והפגיעים. כפי שכתב 

בשבוע שעבר פרדריק אריקסון, מנהל 
המרכז האירופי לכלכלה מדינית בינלאומית 

 The Spectator בבריסל, )במגזין
UK(: אחרי הכל, תיאוריית הסגר היא דיי 

נישתית, שמרנית מאוד – ונכון לרגעים 
אלו גם כזו שלא נבדקה. 

האם הסגר יעיל?

זו לא שבדיה שמנהלת ניסוי המונים. אלה כל היתר.
https://www.spectator.co.uk/article/no-lockdown-please-w-re-swedish
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מכון המחקר של משרד הבריאות "
קובע כי אין תועלת בסגר

משבר ניהולי, לא בריאותי: המחדל שמונע חזרה לשגרה
מכון המחקר של משרד הבריאות קובע כי אין תועלת בסגר, וכי בידוד של חולי קורונה 

בתוך יממה היה בולם את המגפה 

https://www.themarker.com/coronavirus/.premium-1.8761487
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מחקר סרולוגי לבדיקת נוגדנים בדם ראשון 

לאחר ש מדענים באוקספורד תקפו את המודל האפידמיולוגי הקודר של האימפריאל קולג' והעלו 
אפשרות שכמחצית מהבריטים כבר נדבקו והתחסנו לקורונה, בעולם יותר ויותר מדינות מתחילות 

לבצע מחקרים סרולוגים )במקביל לבדיקות pcr( ולבדוק כמה אחוז מהאוכלוסיה נחשפו כבר לנגיף 
ופיתחו נוגדנים.

ח"כ איילת שקד שאלה הבוקר את ראש המל"ל )בועדת הקורונה( "מה המדיניות של מדינת 
ישראל בהקשר לאותן בדיקות?" 

הוא התעלם באופן מוחלט.

אז לאחר שלושה שבועות סוף סוף  נערך מחקר ראשון מסוגו לבדיקת נוגדנים )מי היה נשא של 
קורונה ופשוט פיתח נוגדן, והמשיך הלאה בחייו בלי כלום(.

חשוב שתבינו איך מציגים לכם נתונים 

כתבה של מכון המחקר MIT אודות המחקר בגרמניה

אז מה זה אומר ?
בסיקור הרפואי באתר E-MED.CO.IL הם הציגו את חלק מממסקנות המחקר, תשימו לב איך הם 

נזהרים במילים שלהם.

"במונחים ישראליים, במידה ואפשר להשליך מהמדגם הגרמני לארץ, המשמעות היא שמספר 
האנשים שנדבקו בנגיף הוא כ-70,000-100,000 לעומת כ-10,000 שנמצאו חיוביים לנגיף בבדיקות 

ה-PCR. אם אכן הערכה זו תתברר כנכונה, המשמעות היא ששיעור התחלואה הקשה והתמותה 
מכלל הנדבקים בישראל הוא באמת נמוך מאוד".

14% מהאוכלוסייה כבר מחוסנים לקורונה. זאת אומרת  
1 מכל 7 !!! כבר נדבק ועבר את המחלה 

וככה מציגים את המחקר בישראל 
)שפה רפואית מעט מתפלספת...(

**********************************************         ***************************************************************************        *****************************************
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עכשיו נגלה לכם את האמת על תוצאות המחקר...
המחקר לא אומר שכמות התמותה והחולים היא נמוכה מאד ...

הוא אומר ששפעת עונתית יותר מסוכנת מהקורונה !!! וזה תוצאות של מחקר רשמי , לא של קניה 
באפריקה אלא מחקר גרמני סופר מדוייק.

לצורך בדיקה סופית של הדברים יצרתי קשר עם אחד מהפרופ' שערכו את המחקר 
תקראו בעצמכם את התשובה שלו .

https://www.thenational.ae/world/germany-s-wuhan-has-15-per-cent-
  infection-rate-and-low-death-toll-1.1004050

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/virologists-to-turn-
  germany-worst-hit-district-into-coronavirus-laboratory

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/09/many-people-may-already-
  /have-immunity-coronavirus-german-study

  /Wcoronavirus-antibodies

*********'***************************

מחקר סרולוגי נוסף מהשבוע האחרון )בדיקת נוגדנים( על 3300 אנשים רנדומליים במחוז סנטה 
קלארה בקליפרניה מצא:

1. אחוז האנשים בעלי נוגדנים הינו פי  50 עד 85 ממספר המקרים המאומתים !!!!
2. הערכת הקטלניות של המחלה בהתאם למחקר היא 0.1%-0.05% 

לינק למחקר:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v1

שוב מחקר סרולוגי נוסף שמוכיח שאחוזי התמותה והמסוכנות של וירוס הקורונה אינם יותר משפעת 
עונתית במקרה הגרוע ביותר.

*********'***************************

**********************************************         ***************************************************************************        *****************************************
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חשוב לציין בהקשר לזה את הסיקור המדוייק של פרופ' אודי קימרון, ד"ר אורי גביש
פרופ' אודי קימרון הוא מרצה בכיר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. וחוקר מערכות הגנה 

של חיידקים

ד"ר אורי גביש הוא פיזיקאי, מומחה לבחינת אלגוריתמים ויועץ בתחום הביו-רפואה
מדגמי בדיקות נגיף שפורסמו, רומזים, להערכתנו, על כך שחסינות טבעית כבר קיימת לנגיף, 

ושיעורה עשוי להגיע אף לכ-80% מהאוכלוסייה. הערכה זאת מבוססת על ארבעה מדגמים 
בלתי תלויים, שבכל אחד מהם נצפה שיעור מקסימלי של נדבקים בטווחים של 13% עד 19%. 

העובדה שאף אחד ממדגמים אלה לא עובר את רף ה-20% ולא ידוע על מדגמים מייצגים אחרים 
)של לפחות מספר מאות נדגמים( אשר עברו רף זה, מעלה את ההשערה ששאר האוכלוסייה         

)כ-80%( חסינה לנגיף ולמעשה ששיעורי ההדבקה שנמדדו במדגמים אלה מייצגים את ההדבקה 
המקסימלית באוכלוסייה.

חיזוק לכך מתקבל מניתוח סטטיסטי פשוט. כאשר מדברים על התפשטות מעריכית של נגיף 
באוכלוסייה, ההסתברות לדגום דווקא בנקודת זמן המצויה בעת ההתפשטות המעריכית, קטנה 

יחסית להסתברות לדגום בזמן שבו ההדבקה של הנגיף מיצתה את עצמה והגיעה לרוויה. הסיבה 
היא שההתפשטות המעריכית מהירה ומוגבלת בזמן, ואילו השלב שבו ההדבקה מוצתה אינו 
מוגבל בזמן ונמשך למעשה מסיום ההתפשטות המעריכית לאורך זמן רב. אם לכן, אנו עדים 
למספר רב של מדגמים בלתי תלויים, אשר מראים שיעורי הדבקה גבוהים דומים, ניתן לשער 

ששיעורים אלה משקפים את ההדבקה המקסימלית של האוכלוסייה, ולא שיעורי הדבקה דומים 
שנלקחו במקרה באותו שלב של ההתפשטות המעריכית.

המדגם הראשון שהראה הדבקה מקסימלית של 19% הוא מאוניית "דיאמונד פרינסס". )באונייה 
זו היו כ-3,700 נוסעים ואנשי צוות, ומתוכם אובחנו 712 נשאים של הנגיף(. המדגם השני נערך 
בספינת חיל הים האמריקאית "תיאודור רוזוולט", שהראה שיעור הדבקה של 13%. )מתוך 4,223 

נבדקים, 550 נמצאו נשאים של הנגיף.( המדגם השלישי נערך בגרמניה, במחוז הייזנברג, ובו נמצא 
במדגם )סרולוגי( שכ-15% מתושבי העיר גנגלט נחשפו לנגיף ופיתחו נגדו נוגדנים. מספר דומה של 

נדבקים מגיע מדיווח של מנהל בית חולים סן קרלוס במדריד על כך ש-15% מצוותו נדבק בנגיף.

מקור:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5713835,00.html

********************************************         ***************************************************************************          ****************************************
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עכשיו אחרי שאתם יודעים שכנראה כבר יש לרובכם 
"חיסון" טבעי אז למה כולם מחכים לחיסון כימי שישלשל 

מלארדים על חשבון הבריאות שלכם ?
עוד כמה חודשים יצא החיסון המיוחל )הכלכלנים של חברות התרופות ממש מחכים(

אז לפני שאתם מושיטים את היד למזרק החיסון שמלא בתוספות מבית היוצר של חברות התרופות.

חשוב שתדעו שחיסון טבעי ממחלה בשונה מחיסון כימי רעיל , החיסון הטבעי טוב ליותר 
מ100 שנה )אתם זוכרים ש 1 מ7 מחוסן מתוך 20\25  אחוזי הדבקה מקסימליים והשאר              

פיתחו חסינות טבעית לווירוס(.

מקור:
https://www.mc.vanderbilt.edu/reporter/index.html?ID=6621

********************************************         ***************************************************************************          ****************************************
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עכשיו רק כדי שעם ישראל לא ישכח ביום שאחרי, מי המלחיצים והמפחידים הראשיים שהיו 
בכל הפסטיבל הקורונה, ואיך שאחרי שפשוט הם קראו ולמדו את החומר במקום לעשות תשובה 
ולהודות במחדל הגדול בתולדות המדינה הם כרגיל עשו סיבוב 180 מעלות ושכחו שהם בעצמם 

הובילו את כל הטרפת הזאת.
חשוב לציין זה שאנחנו מציגים את דבריהם של ביבי\ליצמן\בנט\בר סימן טוב, זה לא אומר שכל 

שאר חברי הכנסת קואליציה או אופוזיציה חפים מהאחריות על ההרס והחורבן, כולם ישבו מהצד 
ושתקו במקרה הטוב או שהצטרפו במקרה היותר גרוע.

נפתלי בנט יאמר לזכותו שהוא מההתחלה ניסה להלך בין הטיפות "בין ההגיון לשגעון" וניסה 
אפילו להתנגד לסגר המלא, אבל למרות זאת זה לא מנע ממנו את הציטוטים הבאים ששודרו בכל 

הערוצים.
ציטוטים של נפתלי  בנט מה 17 למרץ 

"אנחנו נצלח את האירוע הזה ביחד, זה אירוע חסר תקדים ב-100 שנים האחרונות"
"אחד מחמישה סבים וסבתות שיינגעו בנגיף – ימותו"

והנה עברו להם שלושה שבועות ופתאום …. תקראו טוב טוב מה הוא אומר

 
הפחדות משרד הבריאות :

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5696832,00.html
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נתניהו

https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-754772

בנט: הנזק הכלכלי והרפואי והפגיעה בעוצמה הלאומית 
של ישראל מהמשך סגר, 

גדול לאין ערוך מהסיכון הרפואי הישיר 
של הקורונה 

אשר ניתן לניהול. המשך הסגר ברמה דומה )או מעט 
מופחתת( יהווה פגיעה אנושה במדינת ישראל ובאזרחיה.

עד כה, מאות אלפי עצמאים רואים את עסקיהם נהרסים, 
מיליון מובטלים מצויים באובדן הכנסות מוחלט והסגר 
שהיה נכון בערפל של תחילת המגיפה אינו  נכון כעת.

"

"
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לסיום חשוב לנו שתדעו את האמת הפשוטה 
והלא פופולרית, 

הבריאות שלכם היא בידיים שלכם.
*********'***************************

שלא יובן אחרת הרפואה המערבית הביאה לעולם מזור בכל כך הרבה תחומים , החל מצמצום 
התמותת תינוקות מ200/1000 עד ל1/1000 , רפואת חירום שמצילה מליונים מדי שנה, ניתוחים 

מתקדמים שמצילים חיים של מליונים.
ועוד שלל דוגמאות.

אבל לצערנו בשנים האחרונות החיבור הכמעט עיוור והאוטומטי לחברות התרופות שנראה ששמו 
להם מטרה )בכוונה או שלא..( לעוות את האחריות האישית של האדם לבריאותו ע"י מושגים 

שמעודדים הרפייה מאחריות כגון מחלות אוטאימוניות, וירוסים, מגפות, חיסוני קסם, ובתחומים 
הנ"ל במבחן התוצאה מזה עשרות שנים היא נוחלת כישלון גדול וכואב, וגוררת את האנושות 
כולה לדרדור רפואי וצמיחה עקבית בסרטן, סוכרת, לחץ דם, מוטציות של וירוסים, וכל הבאים 

בשרשרת, כל זה לצערינו קורה בו בזמן שעל שולחן הרופאים היקרים ישנם אלפי מחקרים 
שמראים בבירור את דרך המלך אל הבריאות האמיתית והפשוטה ולצערינו מתעלמים.

תבינו אחים ואחיות אין דבר כזה שבן אדם נדבק במחלה סתם 
השם אוהב כל אדם בעולם ולעולם לא יפגע בו סתם בטעות כי האקדח של המלאכים סטה 

מהמסלול, זה פשוט סוג של כפירה בהשם.
מחלה ולא משנה איזה, היא תוצאה ישירה של אורח חייו של האדם בין בגשמי ובין ברוחני.

בין בעקבות ג'אנק פוד, בשר/חלב בכמויות, שמנים זולים. תוספים כימיים למזון, חוסר בספורט, וכו.. 
ברובד הרוחני זה סטרס, פחדים, חוסר באהבה, חוסר בחברים, והכי חשוב סטייה מדרכי השם.

לא סתם כמו שראיתם במחקרים הסרולוגיים רוב האוכלוסייה 
גם לאחר חשיפה לוירוס לא מקבלת את "המחלה". 

)יכלנו להביא עוד מיליון דוגמאות אבל זה לא המקום( 
הווירוסים הם חלק ממכלול החיים שדואג להחזיר אותנו לקו הבריאות.

המשך הטיפול השגוי במחלות בכלל ובויראליות בפרט והתייחסות אליהם כ"מכה" מהשמיים  יוצר 
מדי שנה מוטציות שונות ומשונות מהסיבה הפשוטה שווירוס הוא לא מחלה כמו ש"כאב ברגל" 

הוא לא הבעייה, הוא רק מנורת אזהרה.
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כאב, ווירוסים, חיידקים, הם החיילים של השם בשמירת הבריאות ועד שבני האדם לא יבינו את 
זה וימשיכו בעבודת האלילים של חברות התרופות שמחנכת את בני האדם למונחים של "מחלות 

אוטואימוניות" שזה במילים אחרות מחלות מהשמיים, בלי שום קשר לאורח החיים של האדם.
כמו שברור לאדם שאחרי נפילה חזקה על הברך יש לו כאבים בברך והוא לא חושב שהכאב נחת 

במקרה מהשמיים, כך גם בכל מכלול המחלות ותרופתן.

אם את/ה מעוניינים לנסות וללמוד על שמירת הבריאות ועל טיפול קל ופשוט במחלות, תתנו 
לעצמכם מתנה ותלמדו את דרך הבריאות הטבעית,

דרך כל כך פשוטה, זולה, מלאת חיות ואנרגיה, בלי הוראות קבע לתרופות כאלה ואחרות, דרך 
שהולכת בטבעיות עם דרך השם.

פשוט שמירה על אורח חיים בריא ומאוזן וכמובן שינוי גישה בטיפול במחלות.

מאחלים לכולכם שמחה, רוגע, אהבה, ובריאות  
וגם לצדיקים וצדיקות שעוסקים ברפואה שנזכה כולנו להיות ביחד מגדלור של בריאות אמיתית 

ואהבת חינם ולא ההפך ח"ו.

בשורות טובות

*********'***************************
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