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חורף תשפ"א 

 

לרבים השואלים האם לעשות  ÔÂÒÈÁ	ÚÙ˘‰ „‚˙, כיון שהרופאים ועוד לוחצים מאוד בעד מתן 
החיסונים, ומצד שני הם אינם מפרסמים המקרים הקשים שקרו לאחר מתן החיסון נגד שפעת, שישנם 
מהמחוסנים שהגיעו עד שערי מוות רח"ל, ומונעים מהרופאים ויועציהם לומר ולספר את הידוע להם 

לציבור הרחב, אלא מחייבים אותם לומר נגד דעתם, ולכל הפחות לשתוק ולא להביע דיעה כלל.  

בעבר כאשר היה מדובר ב'˘Â˜ÈÒ˜Ó ˙ÚÙ', ורופאים שאינם משועבדים ל'משרד הבריאות' פרסמו דעתם 
השלילית בכללות החיסון, ופירטו הרבה פרטים בזאת, והוסיפו שמטרת החיסון למעט אוכלוסיית 

העולם. ובשנה שלאחריה ועד השתא, הכניסו מהחיסון הנ"ל לתוך החיסון של ה'˘ÚÙ˙' הנפוצה כהיום.  

רבים מהרופאים הבכירים ותלמידיהם ועוד, נמנעו מלקבל את החיסונים הנ"ל.  

ובעבר התקשרו אלי מראשי השלטונות, מדוע אני מביע את דעתי ברבים, כי זה מזיק להם, ולא בושו בעצמם, כאשר הם בעצמם 

נמנעו מלקבל החיסון.  
אי לכך הנני רואה חובה לעצמי לפרסם הדברים, בכדי למנוע צער ונזק ויתירה מזו, מאחינו בני 

ישראל.  

ובדבר החיסון נגד '˘ÏÚ˙' אשר ידוע שרבים ניזוקו ממנו רח"ל, ועד לאחרונה עוד ראיתי ילדים 
שמיד לאחר קבלת החיסון הגיעו למצב של פיקוח נפש ממש, וגם בזה דעת הרופאים נגד החיסון, אבל 
יש עליהם לחצים עצומים לא לפרסם המקרים שילדים מאושפזים לאחר מתן החיסון, ומותר לחלל 
שבת עבור הילדים שהסתכנו בזה, וידוע לי בידיעה גמורה, שישנם ילדים שעדיין מאושפזים בבתי 

חולים מאז קבלת החיסון ועוברים ייסורים רבים ונוראים.  

בוודאי יש למנוע מלתת החיסון ה'˘ÏÚ˙', ויש לבקש בכל מקום לקבל את החיסונים מבלי 
  .'˙ÏÚ˘'ה

גם בחיסון נגד ה'Áˆ·˙' שמעתי מרופאים, שנמנע מהם מלהביע דעתם, גם כאשר הם בעצמם ראו 
אצל מטופלים רבים, שניזוקו מהחיסון הנ"ל, וכמו שכתבתי שהשלטונות עוצרים בעדם מלהביע דעתם, 

ÓÓ Ì‚Â	È˙Ú„ ÚÈ·‡ ‡Ï˘ ¯·Ú· Â˘˜È· È, ומאיימים עליהם בפיטורין. 

והנה�על�עתה�באתי, · ÔÂÒÈÁ	Â¯Â˜‰ „‚	‰, כאשר מחלת הקורונה, עדיין לא יודעים טיב 
המחלה, מהיכן בא, ולמי מזיק ולמי אינו מזיק, הרבה שמרו על כל המשמרות וניזוקו קשה, ורבים שלא 

 Â‡ˆÈ˘ ,Ï"ÂÁ·Â ı¯‡· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈ·¯Â ,שמרו לא ניזוקו כלל, ורחוק לחשוב שהם מבינים בחיסונים מזה
 Ë¯Ù·Â ,‰Ê ÏÚ Â·˙Î	˘ ˙Â˘˘Á ‰·¯‰Â ,‰˙Ú „Ú Â	˙È	˘ ÌÈ	ÂÒÈÁ‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ,ÂÏÏ‰ ÌÈ	ÂÒÈÁ‰ „‚	
 ÌÈ‡ÙÂ¯‰Ó ˜ÏÁÂ ,ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÌÈ	ÂÒÈÁ ˜Â„·Ï ˙ÂÎ¯ˆ	‰Â ˙ÂÚÂ„È‰ ˙Â˜È„·‰ ÏÎ· Â˜„·	 ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ	ÂÒÈÁ‰˘

 .ÏÏÎ Ì˙˙Ï ¯ÂÒ‡Â ÌÈ	ÂÒÈÁ‰ ˜ÂÁ „‚	 ‰Ê˘ Â·˙Î Û‡

�זמן� �וכל �בהם, �שיש �התועלת �בוודאות �הוברר �שלא �עוד �כל �כי ואסיים,
�תשובות� �ונקבל �בגינם, �להופיע �שעלולים �הנזקים �לחלוטין �נשללו שלא

מהרופאים,�יש�להימנע�ולהתרחק�מהם.� 
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