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החיסון מסוכן
החלק החשוב ביותר במחקר על חיסונים הוא ניסויים בבעלי חיים. בניסויים אלה בעלי החיים המחוסנים נחשפים מחדש 
מתו  או  חלו מאוד  החיים  ובעלי  נכשל  החיסון  הקורונה,  וירוס  נגד  חיסון  לפתח  הקודמים  בניסיונות  חוסנו.  נגדו  לנגיף 
כאשר נחשפו מחדש לוירוס הקורונה וזאת לאחר שקיבלו את החיסון!! למרות שלבעלי החיים היו נוגדנים לוירוס לאחר 

שהתחסנו, החיסון היה כישלון כאשר החיות נדבקו מחדש באותו הוירוס כנגדו חוסנו.1 
בשנת 2020, יצרני חיסון ‘קוביד 19’ דילגו על רוב הניסויים בבעלי חיים.2

החיסון הוא ניסיוני
החיסונים המובילים נגד וירוס  ‘קוביד 19’ הם חיסוני mRNA - טכנולוגיה ניסיונית המבוססת על טכניקות לשינוי הגנים 
שמעולם לא אושרו לשימוש אנושי. טכנולוגיה זו יכולה לשנות את הגנום שלנו על ידי שינוי ה- DNA שלנו, בני האדם. 

הכנסה או הסרה של חלבון אחד מהגנים שלנו עלולה ליצור דור חדש עם מומים מולדים או הפרעות תורשתיות. 
קצין הרפואה הראשי של חברת ‘מודרנה’ )מייצרת חיסון לקורונה( תיאר את המוצר של החברה כ”פריצה לתוכנת החיים 

ושינוי קבוע של הקוד הגנטי של האדם “.3

החיסון מסכן את הבריאות
*בינה  טכנולוגיים חדשים של  כלים  בדחיפות  בריטניה מחפשת  גבוה.  להיות  צפוי  הקורונה  וירוס  נגד  הסיכון מהחיסון 

מלאכותית לטיפול בכמות הנזקים הרבים בעקבות החיסון ההמוני של אוכלוסייתם.4
*בינה מלאכותית, או אינטליגנציה מלאכותית - היא שם כולל לאוסף דיסציפלינות מתחום מדעי המחשב שמטרתן לדמות את אופן המחשבה האנושי 

ולהציג יכולות שעד כה אפיינו את הבינה האנושית בלבד

אין אחריות על נזקים מהחיסון
יצרני החיסונים לוירוס הקורונה לא ישאו באחריות לנזקים או למוות שיגרמו על ידי חיסוני קוביד 19. כלומר, המחוסן לוקח 

אחריות מלאה על עצמו.5

החיסון לא נבדק ביחס לסרטן 
חיסונים מעולם לא נבדקו ביחס לסיכון לחלות בסרטן, מוטציות גנטיות או פגיעה בפוריות )ראה סעיף 13 בכל הפתקיות 
המצורפות לחיסון(. זה בהחלט המקרה גם עם covid-19 - חיסון שאושר באופן מהיר ללא מחקרים בטיחותיים ארוכי טווח.

זה לא מוסרי
*כתב העת לרפואת הרבייה והביולוגיה - “ חיסונים למניעת הריון עלולים לגרום לעיכוב הפוריות או בלתי הפיך של פוריות 
“. 23*ד”ר מייקל יידון, לשעבר ראש פייזר במחקר נשימה ומומחה לריאות ולשעבר ראש המחלקה לבריאות הציבור, ד”ר 
וולפגנג וודרג, הזהיר מפני עיקור נשים.24 *פייזר מזהיר כי אין להם מושג על השפעת החיסון על הפוריות. 25*ד”ר ראשיד 

בוטאר בשיחה עם 160 רופאים “בוודאי שילדינו לא יוכלו להביא ילדים לעולם ...” 26

החיסון לא הכרחי לנו 
זה לא עוצר את התפשטותו של קוביד. 27 על פי נוירופיזיקאי בעל שם עולמי, פרופסור קארל פריסטון, 80% מהאוכלוסייה 
90% מהאנשים הסובלים מ-  28 כמעט  וסביר להניח שהייתה להם איזושהי חסינות קודמת.  אינם רגישים לקוביד 19- 

לקוביד 19- סובלים מתסמינים קלים או שהם חסרי תסמינים, מה שהופך את החיסון למיותר .29

החיסון לא אמין
‘מודרנה’ היא חברה חדשה שמעולם לא פיתחה משהו רפואי או חיסון לבני אדם.6 בעוד שמחקרים על חיסונים אחרים נמשכים בדרך 
כלל שנים לפני שמגיעים לשוק הציבורי. בחיסון נגד וירוס הקורונה Moderna עקבה במהירות אחר חיסון הקורונה שלהם, החל מבחירת 
רצף ועד מחקרי שלב א ‘על 45 נבדקים בבני אדם בטווח של 63 יום )דילוג על ניסויים בבעלי חיים(,7,8  פייזר קבע שיא בהסדר ההונאה 
הגדול בתחום הבריאות והקנס הפלילי הגדול ביותר מכל סוג שהוא עם 2.3 מיליארד דולר בשנת 2009. 9 חיסוני Covid-19 יקבלו אישור 

לשימוש חירום, ולא אישור מלא. 10

החיסון לא בטיחותי
*חברת חיסונים ‘אסטרה זנקה’ - שני משתתפים במחקר של החיסון לקורונה פיתחו מיאליטיס מפושטת )דלקת בחוט השדרה( – 
מצב עצבי נוירולוגי נדיר ביותר.11 *חברת ‘פייזר’ - 4 משתתפים בניסוי חלו בשיתוק של בל, בתסמונת שיתוק עצב הפנים - הפרעה 
עצבית המתבטאת בחולשה או שיתוק של שרירי הפנים. צד הפנים הפגוע עשוי להיראות נפול או נוקשה.12  *חברת ‘מודרנה’ - 100% 
80% מהמשתתפים שקיבלו מינון נמוך של החיסון  מהמשתתפים שקיבלו מינון גבוה של החיסון חוו תופעות לוואי מערכתיות ואילו 
פיתחו תופעות לוואי. 13 *חברת ‘פייזר’  -ידוע כי לפחות 3 אנשים חוו אנפילקסיס )תגובה אלרגית מסכנת חיים( לאחר קבלת החיסון. 14

החיסון קטלני
*חברת ‘מודרנה’ - דווח על מותם של 5 משתתפים בניסוי , וכומר בפילדלפיה נפטר לאחר שקיבל את החיסון.16  *חברת ‘פייזר’  -הודיע על מותם של 
6 משתתפים בניסוי, 2 שקיבלו את החיסון ו 4- מקבוצת הביקורת. אחד מהשניים בקבוצת החיסונים היה פגום בחיסון כשנכנס לניסויים.17   *חברת 
אוקספורד - בניסויי החיסונים ב בברזיל נפטר משתתף אחד מקבוצת הביקורת. קבוצת הביקורת קיבלה חיסון נגד דלקת קרום המוח  .18*רופא טוען כי 
הרוגים אשר יתרחשו בבתי אבות בתוך יום-יומיים לאחר שהתושבים קיבלו את החיסון, אינם קשורים לחיסון.19  מנכ”ל פייזר אומר שהוא לא יחתוך את 
הקו ויחכה שכולם יקבלו את זה קודם. 20 *חברת ‘פייזר’  ניסויים בחיסון הראו סיכון גדול פי 4-8 בממוצע לאירועי לוואי חמורים בהשוואה לאלו שקיבלו 
קוביד 19-; תופעות לוואי חמורות כוללות מוות והשפעות משנות חיים. 21,22 זכרו: קבוצות הניסוי, הכוללות את המבוגרים הבריאים והמסוכנים מראש, הן 

די קטנות; מה שהופך את שולי המוות והמוגבלות באוכלוסיות גדולות ומגוונות עם גיל וסיכוני בריאות, מסוכנים עוד יותר

המון מהרופאים ועובדי הבריאות בישראל מסרבים ליטול את החיסון לקורונה 
בעוד שמשרד הבריאות עובד קשה כדי להניף רבנים לתמוך בחיסונים לציבור החרדי.

מה אותם רופאים יודעים שאתה לא יודע?

מדוע לא שמעת את המידע הזה עד כה? כי מיליונים הושקעו בפרסום בעד החיסון וגם בהשתקת מידע על הסיכונים שבחיסון 
ע”י זה שהם מכנים את זה תחת השם – קונספירציה. הם מרסקים פלטפורמות חברתיות ומתייחסים לתכנים שלהם כאל מידע שגוי. 
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