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5 הקדמה

הקדמה

מסתמן שענייני הקורונה הפוגשים אותנו בביהכנ"ס, בישיבה, בבית, ברחוב, בשמחות, בכוללים, 

בעניין  היא  מהן  אחת  להלכה.  רבות  שאלות  מעלים  מקומות  ספור  אין  ובעוד  ישראל  בחגי 

החיסונים, שכבר עומד על הפרק בכנסת כחוק חיסונים חובה.

זו.  הקורא את החוברת בתשומת לב  זו הוצאנו חוברת  כדי להציג היטב את הרקע לשאלה 

יראה שהדברים אינם כה פשוטים ולמעשה אין זו שאלה בענייני חיסונים בלבד אלא גם בענייני 

נגזרות שחלקן  ואין סוף  ישיבות, תלמודי תורה, שמחות  'ונשמרתם', בענייני  מניינים, בענייני 

נראה בחוברת וחלקן עדיין לא הצגנו כדי לא להאריך את היריעה יתר על המידה.

בענייני החיסונים יש הטוענים:

אם רוב הרופאים טוענים שצריך וחייבים חיסונים קיימא לן: אזלינן בתר רובא.  .1

כל טוען באשר הוא האם הוא מוכן להתמודד מול גורם רפואי מוסמך ולהפריכו?  .2

לכשירות  הוכחה  גופא  זוהי  משפחתם  את  ומחסנים  מתחסנים  עצמם  הרופאים  אם   .3

החיסונים

יש לנו תשובה אחת לכל השאלות

לא הרופאים הם הגוף המחליט על נתינת חיסונים, לא בארץ ולא בחו"ל אלא משרד הבריאות 

והגופים המקבילים לו בחו"ל, וגופים אלו מסתמכים על מחקרים רפואיים. רוב החיסונים הגיעו 

אלינו מחו"ל, ובפרט מארה"ב, שם היו אמורים לעבור מחקרי בטיחות רפואיים ולקבל אישור.

המוסדות מאשרי החיסונים בארה"ב הודו בבימ“ש , כפי שנראה בחוברת, כי במשך 30 השנים 

האחרונות לא הגישו דו"ח רפואי אחד בנוגע לבטיחות החיסונים!

לכן אין לנו שום רוב רפואי שאפשר לסמוך עליו.

הגופים  על  סומכים  והם  החיסון  במחקרי  בקיאים  אינם  המתחסנים  הרופאים  רוב  בנוסף, 

הממשלתיים שאישרו את החיסונים.  
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האו"ם הודה על שימוש בהורמון מונע ילודה בחיסונים במקומות מסוימים וכפי שנראה בחוברת.

בנוסף, המדינה כבר חתמה חוזה עם חב' מודרנה על רכישת חיסונים ע"ס 66 מליון דולר בטרם 

הכינו את החיסון, ובודאי בלי שום מחקר בטיחות לחיסון שעדיין אין.

הפלילי  הקנס  את  קיבלה  היא   – באנגליה  לקורונה  חיסונים  מליוני   פייזר שמכרה  חב'  ולגבי 

תרופות,  של  לרעה  הפצה  בגין  דולר  מליארד   2.3 ע"ס  ארה"ב  של  בהיסטוריה  ביותר  הגדול 

וביניהם תרופה נגד סכרת שגרמה למטופלים למות מקריסת כבד ומכירת שסתומי לב פגומים, 

ותשלום שוחד ותמריצים ע"מ לגרום לרופאים לציית.

בנוסף, החוברת באה להפריך את המשוואה:

יש מגיפה קטלנית איומה ועל כן חייבים להתחסן ממנה בשביל לקיים ו'נשמרתם'

החוברת באה לתת עדויות שמצג הקורונה כמימדי מגיפה עולמית מסוכנת הוא מצג שווא.  

ואכן יש מגמה ברורה שנקבל חיסונים ע"י מצג שווא זה אבל על השאלה למה? נוכל לענות רק 

בחוברת נפרדת כדי לא להעמיס פרטים יתר על המידה במקום אחד.
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 שאלה להלכה 

כבוד הרבנים, נתחיל את החוברת הזאת עם שאלה להלכה:

לו יצויר שהיה לנו יסוד סביר להאמין שהחיסונים לקורונה יכילו חומרים שמסכנים את בריאותינו 

ואת בריאות ילדינו באופן חמור, ושאת השפעתם לא נראה מיד כי אם כעבור תקופה.

חומרים שגורמים לעקרות  יהיו בחיסנים  יסוד לחשוש שמתי שהוא  לנו  היה  לו   - חמור מזה 

לגברים ונשים ועלולים להופכם לחשוכי בנים וחסרי יכולת להביא דור המשך.

ואף שהחיסונים לקורונה יהיו עלולים לפגוע בדי אנ אי, שמשמעותו שינוי הגנום האנושי בצורה 

שעלולה ליצור מוטציות בלתי ניתנות לצפיה מראש ובלתי ניתנות לתיקון לדורות כגון אלו 

או אחרות, אין לדעת:

לו יצויר שהיה לנו חשש שבחיסונים לקורונה יהיו שבבי מעקב (צ'יפים) שישמשו הן למעקב והן 

לשליטה מרחוק עלינו ועל ילדינו, והשליטה הזאת תהיה ביד שונאי ישראל
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מה ה יה עלינו לעשות?

האם עלינו להתנגד לחיסונים אלו אף במחיר שהילדים שלנו יוצאו באופן רשמי וקבוע מהישיבות, 

ת"ת והסמינרים? ואנחנו נורחק מהכוללים?

איך היה באפשרותינו להוכיח או להראות לרבנים את הנתונים המופיעים שנוגעים לחיינו ממש 

אם אין לנו גישה אליהם, ואם יש למישהו גישה היא לזמן קצר ולא מספיק, ושדעת כל עיתונאי 

ומומחים  רופאים  דעת  מכל  יותר  הרבה  נחשבת  לדעתם  והכפוף  הרשויות  מטעם  רופא  או 

גדולים שאינם כפופים לרשויות?

מדוע  התעוררו שאלות כאלו להלכה?

וגובה קורבנות  ומקוממות הלא מגיפה משתוללת בעולם  לכאורה השאלות הללו מתמיהות 

כבדים ואף קרבנות אדם, ברור שצריך חיסון, אז מה יש לנו לדבר על נזק לבריאות ועל עוד 

דברים רחוקים ולא ברורים?

"תיק הפשע הגדול ביותר נגד האנושות"

נתחיל דברינו בציטוט מפי עו"ד ריינר פולמיץ, חבר ב"ועדת חקירת הקורונה" בגרמניה. החל 

מ- 10.07.2020, ועדה זו שמעה מספר רב של עדויות בינלאומיות מפי מדענים ומומחים ואחרי 

כל העדויות האלו אומר עו"ד פולמיץ :

https://www.youtube.com/watch?v=D0M1qsGN1mc

יעמוד  שלא  לוודא,  כדי  הכול  לעשות  יש  הפוליטית  "ברמה 
שוב אף אדם לעולם בעמדת כוח כזאת, שתאפשר לו להונות 

מניעיו  עם  מניפולציות  עלינו  לבצע  לנסות  או  האנושות,  את 

רשת  והיכן  כיצד  עתה  לכם  אסביר  זו,  מסיבה  המושחתים. 

בינלאומית של עורכי דין, יוכיחו את תיק הנזיקין הגדול ביותר 

אי-פעם - תרמית שערוריית הקורונה, שככל שחולפים הימים 

אי  שבוצע  ביותר  הגדול  הפשע  לתיק  מתפתח  הוא  כי  נראה 

פעם כנגד האנושות“ 
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כלומר, חוקר ועדת הקורונה טוען  ששערורית  הקורונה היא בכלל תרמית פושעת נגד האנושות. 

זה אומר שאין קורונה?  זה לא אומר.  יש קורונה ויש שפעת אבל השאלה כמה?  כמה יש וכמה 

ניפחו.  

ד"ר אמיר שחר, מנהל חדר מיון בלניאדו 
[ולשעבר מנהל המיון בשיבא] טוען - הנתונים לא נכונים. 

/https://www.93fm.co.il/radio/636423
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ד"ר מזרחי קשה לשמוע את מסע ההפחדה

ההפחדה  מסע  את  לשמוע  שקשה  אומר  הרופא  באסף  קורונה  מחלקת  מנהל  מזרחי  ד"ר 

שמנהלת התקשורת 

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.highlight-MAGAZINE-1.9236064

"90% מרישומי מתי הקורונה אינם כאלה" 

כך אומרת גם עו"ד רונית שקד במכתב שהיא ממענת לרה"מ, שר הבריאות ושר הביטחון:

המגיפה אינה מסוכנת   .1

לפי פרסומי בי"ח שיבא  בקושי יש תפוסה במחלקות הקורונה    .2

בארץ ובעולם 90% מרישומי מתי הקורונה אינם כאלו    .3
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עשרות אלפי רופאים התאגדו כנגד התעמולה הכוזבת

שגוי  במידע  להלחם  כדי  התאגדו  רופאים  אלפי  עשרות  אלא  אלף  ולא  מאה  לא  אחד,  לא 

ותעמולה כוזבת המופצים ע"י ממשלות ותעמולה כוזבת.  נראה כי כמעט כל אנשי המקצוע 

הרפואיים מסכימים כי בדיקות הפי סי אר לגילוי קוביד 19 (קורונה) אינן מהימנות. 

/https://toknow.uk/doctors-for-truth-there-is-no-covid-19-pandemic

Rectangle
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המרכז לזכויות האזרח דורש
מאירגון הבריאות העולמי לבטל את ההמלצה לעטיית מסיכה 

המרכז לזכויות וחירויות האזרחים בקנדה, אוקלה OCLA, שלח מכתב חריף לארגון הבריאות 

העולמי הדרוש להסיר את ההמלצה על עטיית מסכות לציבור הרחב. וטוען שזה שאין מחקרים 

איכותיים שאישרו את ההשפעות החיוביות של המסיכה עליהן דווח - צריך להדליק נורה 

אדומה

/https://ocla.ca/ocla-letter-who
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רשת השידור הגדולה בעולם, הבי בי סי, מדווחת שמומחים התאחדו 
לתנועה עולמית נגד מדיניות הסגר

https://www.bbc.com/news/health-54442386

היוקרתי  הרפואי  העת  בכתב  שהתפרסם  מאמר  סגר,  של  מדיניות  נגד  התאחדו  סתם  ולא 

בעולם, הלנצט,  טוען:

"אין קשר בין סגירת גבולות מהירה, סגרים מלאים וביצוע בדיקות קורונה נרחבות 

לבין תמותה מקוביד-19".
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https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext?fbclid=IwAR1o
40KlknJfYMurs4G8Feu3xGtpd_wXPHTWf2vLcA1rvMUj6pvOJFlzcHQ

ואם לא מספיק עו"ד ריינר מועדת חקר הקורונה, ועו"ד שחר, לא מספיק שני מנהלי מחלקות 

בתי החולים הגדולים בארץ, לא מספיק עשרות אלפי רופאים שטוענים שהנתונים לא נכונים, 

לא מספיק כתב העת הרפואי בין הנחשבים ביותר בא נשיא ארה"ב דונלד טרמפ ומצהיר: 

טרמפ מצהיר: 
זוהי קנונית התקשורת המושחתת הגדולה בכל הזמנים 

כל כך הרבה אומרים אותו דבר, יש פה העלמת נתונים, יש פה זיוף, יש פה קנוניה, אנחנו סתם 

סובלים, אנחנו סתם בסגר, מרמים אותנו בהצגת הנתונים. 

טוענים שדואגים לנו והנה מתברר שיש תרופה אבל לא מאפשרים לקחת אותה

יש תרופה לקורונה והיא מצונזרת 

הד"ר החרדי ד"ר זלנקו מארה"ב, הציע את התרופה, הקיימת כבר 50 שנה, לנשיא טראמפ. 

ד"ר זלנקו טיפל באלפי חולי קורונה כולל עצמו, וטוען שהתרופה בטוחה לחלוטין, מיוצרת ע"י 

עשרות יצרנים ברחבי העולם ולפי כל מידע הרפואה שקיים על התרופה כבר יותר מחמשים 

שנה, אין לה שום תופעות לוואי שליליות" 
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http://hageula.com/news/world/20069.htm

טרמפ פרסם בטוויטר חוות דעת חיובית על התרופה ומדינות בכל העולם רכשו אותה כולל 

ישראל שהביאה לארץ 5 טון מהתרופה הזאת.

בתרופה תמכו גם 370 רופאים חברי איגוד 'רופאים בחזית' שאומרים שהם מרפאים חולים עם 

תרופה זאת. הסרטון בו הם יצאו לתקשורת עם הבשורה על התרופה  נצפה 17 מליון פעם תוך 

כמה שעות לפני שצינזרו אותו בכל הרשתות. 
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https://bit.ly/35LtidA

המחקר נגד התרופה לקורונה התגלה כזיוף 

למה דחו את השימוש בתרופה?

מחקר רפואי שיצא טען שהתרופה מסוכנת בכל המצבים ובכל הרמות. אירגון הבריאות העולמי 

בהסתמך על מחקר זה הורה לאסור את השימוש בתרופה, וכל המלאי שנרכש ממנה ברחבי 

העולם נשאר במחסנים. 

רק שאז התגלה שכל המחקר מקורו בזיוף אחד גדול. המחקר נמחק מכתב העת הרפואי, 

האתר שלהם נמחק אבל אירגון הבריאות העולמי לא זז מדעתו.  

Rectangle
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http://hageula.com/news/world/20024.htm :מקור

אבל למישהו היה חשוב לצנזר את הסרט שזכה להכי הרבה צפיות בתוך כמה שעות. 

ואירגון הבריאות העולמי לא זז מדעתו למרות שהתגלה שהמחקר מזויף, אינו נסמך על נתונים 

ראויים, נמחק מאתר כתב עת הרפואי הנחשב לנצט והמנכ"ל שלו התגלה כמסובך בתביעות 

על רשלנות רפואית. 

ומפי אירגון הבריאות הזה אנחנו חיים.  להוראותיו נשמעים. בגללו נסגרים, נאסרים, נקנסים, 

נסגרות הישיבות, הכוללים, העסקים.  בשל הוראותיו אין מניינים ומוסרים אחד את השני 

למשטרה.
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ארגון הבריאות העולמי

כבר היתה מגיפה עולמית שהתגלתה כתרמית 

מה אנחנו יודעים על הארגון הזה?

אירגון הבריאות העולמי, ה- WHO,  הוא זרוע של האו"ם שממומן בעיקר מתרומות. 

הבריאות  ארגון  ידי  על  עולמית  כמגפה  שהוכרזה  הנוכחית,  זו  לפני  האחרונה,  המחלה 

העולמי היתה שפעת החזירים שפרצה ב-2009, מגיפה שהתגלתה כתרמית.  ולהלן הנקודות 

העיקריות מתוך דו"ח המועצה האירופאית  שחקרה את תרמית שפעת החזירים:

⋅ "הרופאים שכתבו את ההנחיות קיבלו כספים מחברות תרופות"

⋅ "מליארדי שקלים הוצאו על חיסונים שלא היה בהם שימוש"

⋅ "זו היתה רפואת פלסיבו (דמי) ממדרגה ראשונה"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3899534,00.html
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https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/29/ART2/116/775.html

מספר על כך בהרחבה עו"ד ריינר פולמיץ (חבר 'ועדת חקירת הקורונה' בגרמניה אותו הזכרנו 

בראשית המסמך):

"חשוב לדעת בשלב זה כי הגדרתה של "מגפה עולמית", שונתה 12 שנים קודם ל'מגיפת' שפעת 

לתחלואה  ושהובילה  בעולם,  שהתפשטה  מחלה  נחשבה  עולמית"  "מגפה  אז  עד  החזירים. 

קשה רבה ולתמותה רבה. לפתע, ומסיבות שטרם הוסברו, מגפה עולמית הייתה אמורה להיות 

מחלה כלל עולמית בלבד. כבר לא נדרשו מקרי תחלואה קשה רבים ותמותה רבה כדי להכריז 

על מגפה כלל עולמית.

לאור השינוי הזה, ארגון הבריאות העולמי המשולב עמוק בתעשיית התרופות העולמית, יכול 

היה להכריז ב- 2009 על 'שפעת החזירים' כמגיפה עולמית. כתוצאה, החיסונים יוצרו ונמכרו 

ברחבי העולם על בסיס חוזים שנשמרו חסויים, עד היום. 
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כשפעת  הוכחה  החזירים  ושפעת  הואיל  לחלוטין,  מיותרים  היו  אלה  חיסונים  כי  הוכח, 

שמידת קטלניותה נמוכה, ומעולם לא נתגלתה כמגפה הנוראית, כפי שתעשיית התרופות 

והאוניברסיטאות שבבעלותה ניסו להפחיד. הם הכריזו והבטיחו חזור ושנה שהמחלה ההיא 

(שהוכרזה כמגפה כלל עולמית) תהפוך למיליוני מקרי מוות אם אנשים לא יתחסנו.

כמו כן, חיסונים אלה הובילו לבעיות בריאותיות קשות. כ- 700 ילדים באירופה נפלו למשכב 

חשוך מרפא בנרקולפסיה, וכיום נותרו הם לעד בעלי נכות חמורה. 

מי עומד בראש אירגון הבר יאות העולמי?

אלו הם חברי סגל הנהלת אירגון הבריאות העולמי: 

מימין לשמאל: 1. הרש ורדהאן, שר הבריאות ההודי 2. טרדוס הדהנום - ראש אירגון הבריאות 3. גב' וולדה לורנס, רואת חשבון 
שני  תואר  בעל  אמות  פטריק  ד"ר   .5 הרווארד  באונ'  עסקים  למנהל  תראים  בעל  סיידי   אל  מוחמד  אחמד  ד"ר   .4 במקצועה 

בגיניקולוגיה

אפריקאים והודים , שברור לעין המסתכל שלא בכוחם הגיעו לכס האירגון העולמי אלא הוצבו 

שם כבובות חוטים. 

Rectangle
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כך גם טדרוס אדהנום האתיופי - ראש אירגון הבריאות העולמי, שאין לו אפילו תואר ד"ר.  לפני 

שהוכתר כראש האירגון כיהן במשטר פשיסטי שעינה את תושביו ונחשב לאחד מהמשטרים 

המפירים ביותר את זכויות האדם!  ה-TPLF שמוכר בעולם כאירגון טרור, האחראי על אינספור 

הריגות, עינויים, מעצרים המוניים ודיכוי אלים. טסדרוס, צפוי, כפי שאנו רואים בכתבה למטה, 

לעמוד למשפט על פשעיו נגד האנושות, וביניהם: העלמותם של 2 מיליון אמהרים ממפקד 

האוכלוסין, הגליית 15,000 איש ממקום מגוריהם לצורך השתלטות על האדמות שהיו נצרכות 

לו, מניעת סיוע של מזון לכפרים שסבלו חרפת רעב וששם היו מתנגדים למשטר הטרור, רדיפת 

ועינוי מתנגדיו, חיפוי על 3 מגיפות כולירה ועוד. 

https://www.corvelva.it/iw/approfondimenti/sistema-sanita/oms/i-crimini-di-tedros-adhanom-

direttore-generale-dell-oms.html
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מי הוא בעל המאה ובעל הדעה  באירגון הבריאות העולמי?

ע"י  ע"י תרומות, כשחלק הארי של התרומות ממומן  אירגון הבריאות ממומן  כפי שאמרנו 

המיליארדר ביל גייטס1, שתורם לרוב אירגוני הבריאות המרכזיים כפי שרואים בתמונה ובהערה. 

בריאות  אירגוני  הקורונה.  נגד  החי-ו,  נושא  את  שדוח1  הציבורית  בתקשורת  הראשית  הדמות  היו4  והוא   1

נו-פי4 שביל גייט- עומד בראש4: 1. ברית החי-וני4 העולמית (GAVI) שמקדמת חי-וני4 במדינות העול4 

השלישי  CDC .3 - אירגו, הבריאות העולמי של ארה"ב   4. אוניבר-יטת אוק-פורד, שחוקרת פיתוח חי-וני4  

5. אוניבר-יטת הופקינ- המ-פקת חומר, -טטי-טיקות, מפות לגבי הקורונה BBC .6 - תאגיד השידור הגדול 

ביותר באנגליה  6.  אימפריאל -  הקולג' למדעי4, טכנולוגיה ורפואה  באנגליה  7. מחלקת הבריאות והרווחה 

(ומחקר ופיתוח)  של אנגליה ועוד
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היום, כפי שכבר הזכרנו, כל אירגוני הבריאות בעולם מקבלים הוראות מאירגון הבריאות העולמי.  

שליטה באירגון זה היא שליטה במהלך העולמי. 

ומה אנחנו יודעים על ביל גייטס זה, שיש שלו שליטה במהלך העולמי של ניהול הקורונה? 

ביל גייטס נחשב היום לאיש השני העשיר ביותר בעולם. מלבד היותו המממן הראשי של אירגון 

הבריאות העולמי ה- WHO, הוא גם עומד בראש ברית החיסונים העולמית (GAVI), והוא 

היום הדמות הראשית בתקשורת הציבורית שדוחף את נושא החיסון נגד הקורונה.  

את ראשית דרכו והונו עשה דרך ענק הטכנולוגיה והמחשבים - מייקרוסופט, אותה הקים יחד 

עם פול אלן.  שותפו אלן אותו כינה אותו מזימתי ואכזרי וטען שקשר קשר להוציא אותו מהעסק 

אחרי שחלה במחלה הידועה.

https://www.independent.co.uk/news/people/news/gates-is-a-ruthless-schemer-says-his-microsoft- 

co-founder-2257843.html
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וממשלת ארה"ב   WINDOWS רעיון  גנב מהם את  כי  אותו  חברת המחשבים  אפל תבעו 

תבעה את מיקרוסופט, בזמן שהיתה בבעלותו, על מונופוליזציה בתוכנות מחשב.

"ביהמ"ש: מייקרוסופט 
ניהלה מונופוליזציה וניצלה לרעה את הכח שלה"

https://www.sfgate.com/news/article/Microsoft-Ruled-a-Monopoly-Court-finds-firm-2899336.php

בעקבות התדמית השלילית עזב ביל גייטס את חברת המחשבים עם הון של מעל 60 מליארד 

דולר ועבר לפילנטרופיה (נדבנות) בתחום החיסונים למדינות העולם השלישי, תחום שמאד 

השתלם לו וגרם לו להכפיל את הונו, וכפי הכריז בראיון לוול סטריט "זו ההשקעה הטובה ביותר 

שעשיתי בחיי" 
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https://www.financialexpress.com/industry/bill-gates-making-200-billion-from-vaccines-microsoft-
/co-founder-explains-math-behind-returns/2092891

אך שם לא רק שהכפיל את הונו והפך לאחד מעשירי תבל אלא גם הכפיל לאין ערוך את פשעיו 

נגד האנושות  לבית הלבן על פשעיו  איש  נגדו עצומה של למעלה מחצי מליון  עד שהוגשה 

בענייני חיסונים דווקא. 
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600,000 איש קוראים 
להעמדת ביל גייטס למשפט על פשעים נגד האנושות 

ולהלן המשך הכתבה, שאלו עיקריה:  

ביל גייטס הצהיר בפומבי כי הוא מעוניין להפחית את גידול האוכלוסיה   .1

גייטס, UNICEF (קרן החירום של האו"ם לילדים) ואירגון הבריאות העולמי  הואשמו    .2

קשות על גרימת עקרות לילדות בקניה דרך אנטיגן נסתר בחיסון הטטנוס שהזריקו 

להם 

יסודית  גופי השלטון להיות מגוייסים לחלוטין עד סיום חקירה  וכל שאר  על הקונגרס    .3

ופומבית בעניין

https://techstartups.com/2020/07/27/600000-people-sign-petition-investigate-bill-gates-foundation-

/crimes-humanity-medical-malpractice
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UNICEF כבר הואשמו בעיקור מכוון של ילדים בחיסוני טטנוס  WHO וה -  ה- 

HCG וגייטס הצהיר בפומבי כי הוא מעוניין  קניאיים באמצעות שימוש באנטיגן  

"להפחית את גידול האוכלוסיה ב 10-15% באמצעות שימוש בחיסונים

הקונגרס וכל שאר גופי השלטון ישאו בתפקידם עד לסיום חקירה יסודית ופומבית
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בפרלמנט באיטליה מוקיעים את גייטס 
על פשעים בחיסונים וכוונות לדילול אוכלוסיה עולמי 

בענייני  הנבזית  מטרתו  על  אותו  וציטטו  גייטס  ביל  כנגד  הרעישו  באיטליה,  בפרלמנט  גם 

החיסונים, כפי שהצהיר עליה באחד מנאומיו:

בהודו עסק במתן חיסונים לאוכלוסיה על מגיפת הפוליו וכעת תובעים אותו על שיתוק חצי 

מליון ילדים
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וגם באפריקה האו"ם מודה שהחיסונים שגייטס מימן לא רק שמנעו את מחלת הפוליו אלא 

גרמו להתפשטות המחלה

https://hebrewnews.com/article/35670

מי שמואשם בפשעים נגד האנושות 
בחיסונים הוא ייצרן החיסון נגד הקורונה 

ועתה הוא זה שמוביל ודוחף את כל העולם למתן חיסונים נגד קורונה. חיסונים שהוא גם 

שותף לייצורם.

הרופאים ההודים מאשימים את גייטס בחיסון הרסני נגד מחלת הפוליו שגרם לשיתוק  

496,000 ילדים בין השנים 2000-2017. בשנת 2017, ממשלת הודו ביטלה את משטר 

החיסונים של גייטס ופינתה את גייטס. שיעורי שיתוק הפוליו צנחו בצורה ניכרת.
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כנראה שמי שרשם פטנט על הקורונה ירוויח הרבה כסף מייצור חיסונים נגדה

ביל גייטס רשם פטנט על הקורונה דרך חברת פיל ברייד אינסטיטיוט, שבה הוא שותף!  
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אבל כל זה לא מונע את ישראל לחתום ב-16 ליוני על חוזה בסך 66 מליון דולר עם חברת 

מודרנה שביל גייטס הוא שותף בה!  

משרד הבריאות אף הזדרז להעביר את החוזה ללא מכרז!  

של  הראשון  השלב  את  שהתחיל  לפני  חיים  בבעלי  מקדים  מחקר  אפילו  עבר  שלא  חיסון 

הבדיקות, ושלא נבדק מעולם בניסוי קליני נרחב. ובניסוי הקטן שכן נעשה, טוענת ד"ר יפה רז 

עלו הנוגדנים הנצמדים מה שיכול לגרום להחמרה וסיכונים יותר גדולים בעת היחשפות נוספת 

לנגיף!!  ולהלן מתוך המאמר שלה:

החיסון יצר 'נוגדנים נצמדים' 
 DNAשכבר גרמו למוות בפיליפינים ועלול לפגוע ב

לחשוש  עלינו  למה  חמורות  נקודות  כמה  מביא   EDUCATE CHOICE החיסונים  אתר 

מחיסון זה, ננסה לתמצתם:

/moderna/com.choice-educated.www//:https

על  אינוביו, אחת החברות שמפתחות כעת חיסון לקורונה אמר  ג'וזף קים, מנכ״ל חברת    .1

תהליך הפיתוח ״זה כמו לבנות מטוס תוך כדי טיסה״. 

רשויות הבריאות אישרו ליצרני החיסונים לחתוך את תהליך היצור באגרסיביות, תוך ויתור על 

המחקרים הפרה-קליניים בבעלי חיים, והאצת שלבי המחקר הקליני הקריטיים לקצב חסר 
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החיסון של מודרנה לא נבדק במחקרים  תקדים של חודשים ספורים במקום 8-10 שנים. 

פרה קליניים! חברת מודרנה לא ביצעה ניסויים פרה קליניים על בעלי חיים.

יעילות  לבדוק  מטרתם  וחיסונים.  תרופות  פיתוח  בניסויי  מקדים  שלב  הם  בבע״ח  ניסויים 

ובטיחות החיסון בטרם ממשיכים הלאה לניסויים הקליניים.

זמן ממוצע לפיתוח חיסון הינו כמה שנים. (לא תמיד מצליחים בסופו של דבר לפתח חיסון 

המבוקש).

מודרנה טוענת לפיתוח חיסון בתוך פחות משנה וכל זה כאשר ידוע כי עד היום היו 7 סוגי 

וירוס קורונה אשר גרמו למגפות אך לא הצליחו לפתח חיסון כנגד אף לא אחד מהם.

2. למרות הפרסום הראשוני, תוצאות הניסוי הקליני שלב ראשון הציגו כשלים חמורים. בניסוי  

השתתפו 15 איש בלבד וכולם בבריאות טובה. מתוכם, 8 פיתחו נוגדנים מנטרלים, הסוג שרצוי 

שיתפתח כתוצאה מחיסון, ולעומת זאת 20% מהקבוצה שקיבלה את המינון הגבוה (3 אנשים) 

סבלו מ"תסמינים מערכתיים בדרגה 3" בתוך 43 ימים מקבלת החיסון.

מדובר בתופעות הדורשות התערבות רפואית..

יצירת הנוגדנים תתבטא בפועל בהגנה כנגד  בנוסף, חשוב לציין כי אין לדעת בשלב זה אם 

הוירוס או לא.

altrials.gov/ct2/show/NCT04283461

נוגדנים  ייצרו  מהנבדקים  גבוה  אחוז  כי  היא  הניסוי  תוצאות  עם  נוספת  חמורה  בעיה   ..3

הנקראים ״נוגדנים נצמדים״.

למחלות אוטואימוניות (מחלות בהן הגוף תוקף את  אשר עלולים להוביל  אלו הם נוגדנים 

עצמן) ואף למוות של המתחסנים.

מפתחי  מבכירי  אופיט,  פול  ד״ר  מחיסונים.  כתוצאה  בעבר  התרחשו  כבר  כאלה  אירועים 

הנוגדנים  שכמות  להבטיח  רוצה  ״אתה  הבעיה:  את  ברור  באופן  מסביר  בעולם,  החיסונים 

מאשר  גדולה  יותר  הרבה  היא   – אלה  נוגדנים  של  ההישארות  ויכולת   – לך  שיש  המנטרלים 
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ולגרום למשהו  של הנוגדנים הנצמדים. משום שהנוגדנים הנצמדים עלולים להיות מסוכנים 

.(ADE או – Antibody Dependent Enhancement) שנקרא ״הגברה התלויה בנוגדנים״

ד״ר אופיט מסביר שנוגדנים נצמדים היא למעשה התופעה שגרמה לקטסטרופה בפיליפינים 

ב-2017 לאחר שהתברר ש-600 ילדים שחוסנו נגד קדחת דנגי נפטרו

-https://www.sciencemag.org/news/2019/04/dengue-vaccine-fiasco-leads-criminal 
 charges-researcher-philippines

משרד המשפטים הפיליפיני הגיש כתב אישום נגד שרת הבריאות לשעבר ומעורבים נוספים 

בפרשה:

את הראיון המלא עם ד"ר אופיט ניתן למצוא כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=cbTNPsbAThk 

4. חיסון נגד קורונה של חברת מודרנה הינו חיסון המבוסס על החדרת RNA – שליח (חומר 

תורשתי) לתאים. זוהי טכנולוגיה חדשה בעלת סכנות רבות אשר מעולם לא נוסתה. 

5.החיסון הניסיוני mRNA-127 עורך שינויים בדנ"א של האדם המחוסן.

האם מישהו יודע מה תהיינה ההשלכות של הטכנולוגיה הזו לטווח הארוך? 
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 חיסונים מעקרים − מונעי ילודה 
דרך אירגון הבריאות העולמי 

אם זה לא ברור לכל שלביל גייטס לבד אין סמכות רפואית לחסן מליוני אנשים ברחבי העולם 

השלישי והוא מחוייב להיות מגובה רשמית באירגונים הרפואיים העולמיים העומדים מאחוריו 

(ואותם הוא מממן) והראשון - אירגון הבריאות העולמי,  הרי שלהלן עוד מסמכים המוכיחים את 

הקשר הישיר של אירגון הבריאות העולמי לעיקור ומניעת ילודה על ידי החיסונים. 

להלן מסמך מ- 1993 מתוך אתר אירגון הבריאות העולמי המתעד מחקר על חיסון מעקר

אחד מכתבי העת המדעיים הגדולים ביותר, הסקריפ, שלכל כתבה שם יש השפעה עצומה על 

עולם המדע ובכלל, פרסם שאירגון הבריאות עובד על חיסונים מעקרים תוך שימוש בשחלוף 

DNA הדי אנ אי
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בשנת 1993 ארגון הבריאות העולמי הכריז על "חיסון לשליטה על ילודה"  בעבור "תוכנית תכנון 

המשפחה". במחקר שהתפרסם ניתן לראות שעד שנת 1976 חוקרים מטעם אירגון הבריאות 

 (HCG) עם הורמון גונדוטרופין כוריוני אנושי (TT) העולמי איחדו חיסון נגד רעלן מסוג טטנוס

ויצרו "חיסון שליטה על ילודה"

איחוד הורמון גונדרופין כוריוני אנושי (HCG) עם חיסון רעלן מסוג טטנוס גורם להורמוני 

הריון להיות מותקפים ע"י המערכת החיסונית.  התוצאות הצפויות הן הפלות למי שבהריון 

ו/או חוסר פוריות למי שלא בהריון.

בעת הנוכחית חוקרים מטעם אירגון הבריאות העולמי עובדים על פיתוח חיסונים נוגדי פוריות 

.(DNA) רבי עוצמה יותר תוך שימוש בשיחלוף גנטי בדי אנ אי
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3 מעבדות ביוכימיה עצמאיות ובלתי תלויות מנייקובי (קניה) בחנו דוגמיות של חיסוני הטטנוס 

של אירגון הבריאות העולמי שנעשה בהן שימוש בחודש השלישי של 2014 ומצאו שם הורמון 

 (HCG) גונדרוטרופין כוריוני אנושי

היות וההורמון HCG נמצא בלפחות ממחצית מדוגמיות החיסון של ארגון הבריאות העולמי 

ע"י רופאים שפיקחו על שימוש החיסונים בקניה דעתינו שמבצע חיסוני 'אנטי טטנוס' בקניה 

היה מגמתי להפחתת הילודה.

81838=PaperID?aspx.PaperInformation/Journal/org.scirp.www//:https

הודאה של אירגון הבריאות העולמי 
על שימוש בחיסונים מעקרים - מונעי ילודה

להלן הודאה מלפני 6 שנים של אירגון הבריאות העולמי על עיקור בחיסונים.  אמנם הם טוענים 

נגדם  איש  מליון  מחצי  יותר  של  ועצומה  נגדם  התביעה  אבל  זה  נוהל  עם  להפסיק  שצריך 

בארה"ב עדיין עומדת בעיצוומה

-forced-eliminating/rights_gender/publications/reproductivehealth/int.who.www//:https
/en/sterilization
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שאלות להלכה התעוררו אצלינו לגבי החיסונים לקורונה עקב מחאות, 

הקורונה  שמגיפת  הטוענים  העולם  מכל  ודו"חות  דיווחים  הצהרות, 

ההדבקות  נתוני  אבל  קורונה,  יש  אמנם  תקשורתית.  מגיפה  היא 

והתמותה הם בודאי לא כמו שמציגים לציבור.  בין הטוענים עשרות 

אלפי רופאים מכל העולם, מנהלי מחלקות פה בארץ, עורכי דין, כתבי 

עת רפואיים, מרכז זכויות וחירות האזרחים ואף נשיא ארה"ב דונלד 

טרמפ שמוחה על זיוף תקשורתי. 

בנוסף, מידע על תרופה לקורונה קיימת ויעילה - מצונזר, והיא עצמה 

המפנה  העולמי  הבריאות  אירגון  הוראת  עקב  למחסנים  נדחקה 

למחקר שהתגלה כתרמית, האתר בו הוא מפורסם ירד וגם הוא נמחק 

מכתב העת הרפואי שפרסם אותו. 

אותו אירגון בריאות עולמי הכריז ב-2009 על שפעת החזירים כמגיפה 

תרמית,  היתה  שהמגיפה  קבע  האירופאית  המועצה  דו"ח  עולמית. 

ושהחיסונים נגדה היו מיותרים לחלוטין ויתרה מזאת דוקא החיסונים 

הם אלו שהובילו לבעיות בריאותיות קשות. 

והודים שלעולם  חברי סגל אירגון הבריאות העולמי הם אפריקאים 

משמשים  היו  לא  אם  שם  המנהל  הועד  לכס  להגיע  יכולים  היו  לא 

כבובות ודוברים למי שמפעיל אותם מאחורי הקלעים.

אותו הדבר נכון גם לגבי ראש אירגון הבריאות העולמי, אתיופי שאין 

לו תואר ד"ר אפילו וכיהן במשטר פשיסטי שעינה את תושביו ומוגדר 

כאירגון טרור המפר את זכויות האדם. כעת הוא צפוי לעמוד למשפט 

המהלך  את  רשמי,  באופן  המוליך,  הוא  האנושות.  נגד  פשעיו  על 

העולמי לטיפול בקורונה אותו אנו חווים עכשיו. 
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אירגון הבריאות העולמי ממומן בעיקר ע"י ביל גייטס, נגדו מוגשת 

עצומה של יותר מחצי מליון אזרחים על חקירת פשעיו בנוגע לחיסוני 

עקרות  שהסווה בזריקות הטטנוס, וחיסוני פוליו שגרמו לחצי מליון 

ילדים משותקים בהודו. 

ייצרו והשתמשו  אירגון הבריאות העולמי פרסם הודאה שעד 2014 

בחיסונים לעצירת הילודה. 

גייטס בנוגע ל'דילול  בפרלמנט באיטליה ציטטו את דבריו של ביל 

אוכלוסיית העולם' 

הקורונה,  נגד  חיסונים  למתן  העולם  כל  את  דוחף  גייטס  ביל  אותו 

של  חוזה  על  חתמו  בארץ  הקורונה.  על  פטנט  רשם  שהוא  לאחר 

ביל  בה  לחיסונים  מודרנה  חברת  עם  מכרז,  ללא  מליונים,  עשרות 

גייטס שותף עוד לפני שהחברה פיתחה את החיסון. 

חיסון שמפותח בשיטה חדשה של RNA שאומרים שיכולה לגרום 

לשינויים ב-DNA האנושי, כלומר במבנה האדם. 

תוצאות הניסוי שלו הראו על אחוז גבוה של נוגדנים נצמדים העלולים 

להביא למחלות אוטאימוניות ואף למוות, כמו שקרה ל- 600 ילדים 

בפיליפנים שמתו לאחר שהתחסנו כנגד קדחת הדנגי.
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שינ וי הקוד הגנטי, 
הדי אן אי DNA, בחיסון החדש

הבאנו קודם את כתב העת הרפואי היוקרתי, הסקריפ, שמגלה שבחיסונים למניעת ילודה 

עליהם עובדים חוקרים מטעם אירגון הבריאות העולמי משתמשים בשיטה של שינוי הקוד 

.DNA-הגנטי ה

גם ד"ר בודו שיפמן החבר בועדה החוץ פרלמנטרית לבדיקת הקורונה אומר שהחיסון החדש 

מסוגל לפגוע בקוד הגנטי ואין להעריך את הנזקים שלו. 
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אבל אם לא על אירגון הבריאות העולמי  לפחות על המשרדים המעורבים במתן אישורי חיסונים 

כמו מחלקת הבריאות בארה"ב (HHS) אנחנו סומכים שיבדקו את הדברים הללו, נכון?

הודאה ממחלקת הבריאות בארה"ב שבשלושים
שנים האחרונות אישרו וחייבו חיסונים בלי מחקר בטיחות אחד

https://times-herald.com/news/2018/08/government-not-requiring-vaccine-safety-studies

ביגטרי, שקיבל  זה היה בלית ברירה לאחר שהעיתונאי דל  ליבם להודות בכך?   נדבם  ולמה 

פרסים על הגשת  תוכנית הטלויזיה האינפורמטיבית הטובה ביותר, ומייסד אירגון ICAN תבע 

אותם על הסתרת מידע מהציבור - וזכה במשפט: 
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הממשלה אינה דורשת מחקרי בטיחות בחיסונים

משתמע מכאן שכל עשרות חיסוני החובה שנכפו על תושבי ארה"ב בשלושים שנה האחרונות 

כולם אושרו ונכפו ללא הצגת מחקר ודו"חות בטיחות!
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ולפי החוק (המאד מאד מוזר) בארה"ב גם אי אפשר לתבוע אותם על כך

חוק חסינות מפני תביעות ליצרני החיסונים 

https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2011/0222/Parents-can-t-sue-drug-firms-when-vaccines-

cause-harm-Supreme-Court-says

חובה,  לחיסוני  חוק  הצעת  הקודמת  בכנסת  קידם  ליצמן  השר  שלצערינו,  נאמר  בסוגריים 

ובכנסת הנוכחית שני חברי כנסת מש"ס העלו את הצעת חוק  הביטוח הלאומי (תיקון - הפחתת 

קצבת ילדים בשל אי חיסון), התש"ף-2020 הבאה לחיי ב את הציבור  לחסן את כל הילדים כדי 

לזכות לקצבה, וכעת חוק חיסון חובה עומד על שולחן הכנסת.
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ולמרות שעדיין לא נחתם חוק לחיסוני חובה, בצה"ל כבר הכריחו את החיילים להתחסן נגד 

שפעת, בהוראת הרמטכ"ל: 

מי שלא מבצעת לא יוצאת

Ellipse

Rectangle
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שבחיסונים  הסקריפ  הרפואים  העת  כתב  לנו  שגילה  מה  מלבד 

למניעת ילודה של אירגון הבריאות העולמי הם משתמשים בשיטה 

של שיחלוף הקוד הגנטי, מוסיף לנו גם ד"ר בודו שיפמן, חבר ב'ועדת 

Aבדיקת הקורונה', שהחיסון החדש מסוגל לפגוע ב DNA ואין להעריך 

את הנזקים שלו.

ארה"ב התגלתה כמי שכופה על אזרחיה חיסונים בלי לקבל מחקרי 

בטיחות כבר במשך 30 שנה! 

ואם לא די בכך גם מנעה מהאזרחים את היכולת לתבוע את חברות 

התרופות על כל נזק (את התביעה צריך להפנות נגד המדינה שזה 

הרבה יותר קשה)

חיסונים  לכפות  התחילו  וכבר  חובה  חיסונים  חוק  מקדמים  בארץ 

באופן בלתי רשמי בצה"ל, ועכשיו רוצים להכניס חוק חיסונים חובה. 
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בדיקות המטו שים ה - PCR מאפשרות ייצור 
תשובה חיובית מוזמנת, גל שני וערים אדומות

מטרת סעיף זה להוכיח את חוסר אמינות הבדיקות הללו.  ולהראות שלמרות חוסר אמינותם 

קורונה,  נדבקי  של  שגוי  רישום  לאפשר  כדי  בהן  משתמשות  אחרות  מדינות  והן  המדינה  הן 

ולהלן מס' סיבות לחוסר האמינות:

1. מחפשים רק חלקיקים קטנטנים  
מהרצף - מה שיכול להוביל לזיהוי שגוי:

לכתחילה כדי לזהות אם מישהו נדבק בוירוס כלשהו יש לזהות את הרצף הגנטי של אותו וירוס 

ולבדוק האם הרצף הזה קיים אצל אותו אדם. 

הרבה  לבדוק  העולמי  הבריאות  אירגון  החליט  מתוכם  תוים,   30,000 כ-  מכיל  הקורונה  וירוס 

פחות מאחוז אחד, על ידי שימוש ב-9 רצפים גנטיים בני 17-21 תוים בלבד.יוצא שבדיקת ה- 

PCR לא מחפשת את וירוס הקורונה (קוביד19) אלא רק חלקים קטנטנים ממנו. 

לכולנו יכולים להיות כמה וירוסים שמסתובבים בגוף בכל זמן נתון, ורובם לא יגרמו למחלה, 

כי הכמות שלהם היא קטנה מדי.  מן הסתם, בכל רגע זיהומים/חומרים זרים בדוגמית גם 

יוגדלו, ויהיה אפשר לטעות בהם שהם וירוס. 



49 בדיקות המטושים ה - PCR מאפשרות ייצור תשובה חיובית מוזמנת, גל שני וערים אדומות 

2. לפי מס' השכפולים  
של הרצף הגנטי - כך יצאו בדיקות חיוביות לקורונה!

היות וה-RNA הוא קטן מדי ולא ניתן לראותו במיקרוסקופ עושים תהליך של שכפול וצביעת 

המקטע של ה-RNA שהגדירו לכמות כזאת שיהיה ניתן לראות אותה בבדיקה. כל תהליך כזה 

נקרא סבב, וכל סבב צובע באדום את הרצפים שהוגדרו והוגדלו. 

תועלת  היא  חסרת  לכן   RNA של  זעירות  כמויות  מגדילה  ע"י שהיא  עובדת  ומאחר שהיא 

באבחון כמה מהוירוס יש לנבדק. וזאת השאלה היחידה שבאמת חשובה כשאנחנו באים לאבחן 

מחלה.  כי וירוס משמעותו זיהום ויראלי, כלומר הרבה חומר נגיפי. אם נמצא רצף של הוירוס 

אבל הוא לא בכמות גדולה של זיהום ויראלי אז אין כאן וירוס ואין כאן מחלה. דא עקא, את 

הכמות של הרצפים קובעים מס' הסבבים של שכפול הרצף הגנטי. 

כלומר, אם נעשה 10 סבבי שכפול נקבל מעל 1000 רצפים גנטים צבועים באדום.  אם נעשה 30 

סיבובים נקבל מעל מליון רצפים ולאחר 40 סיבובים נקבל מעל טריליון רצפים גנטים!
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יוצא שהבדיקה תניב תוצאות שונות לפי כמות השכפולים שיעשו. מה שאומר, שניתן להזמין 

תוצאות – ערים אדומות או ירוקות למשל – לפי מספר השכפולים שמקיימים! אין תקן קבוע 

למס' השכפולים שיש לעשות!

וכמו שאומר ד"ר אמיר שחר, מנהל חדר מיון בליניאדו:

ולכן אנחנו רואים שגרף כמות הבדיקות מול כמות ה"מאומתים" כמעט זהים, כשעושים הרבה 

בדיקות, יש הרבה מאומתים וכשעושים מעט בדיקות יש מעט מאומתים:

ולכן אומר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' גרוטו שאתה יכול לעשות בדיקה במעבדה 

מסויימת ולצאת חיובי ובמעבדה אחרת ולצאת שלילי - כי זה תלוי במס' סבבי השכפולים 

שתעשה!!!
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https://news.walla.co.il/item/3388208

משמעות הדבר היא: שכאשר עושים יותר בדיקות, ה"תחלואה" עולה, כאשר עושים פחות 

בדיקות ה"תחלואה" יורדת. במה הדבר תלוי? לא במציאות. אלא במקבלי ההחלטות.

Ellipse
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3. הבדיקות הן לכל סוג של קורונה 
לאו דווקא לוירוס המגפתי הנוכחי - קוביד 19

יש המון סוגי וירוס בתאים שלנו,  ווירוס הקורונה הוא נפוץ להפליא, יש 36 סוגי וירוס קורונה 

והבדיקות הן לכל סוג של וירוס קורונה. לאו דווקא קוביד19 שהוא הוירוס המגפתי הנוכחי. 

וכפי שפרסם המכון העולמי למחקר, הגלובלרסרטש, פירסם: "בודקים אנשים עבור כל זן 

של קורונה לא ספיציפית עבור קורונה של קוביד 19, אין סוכנות מהימנה לבדיקה כזאת" 

https://www.globalresearch.ca/manufactured-pandemic-testing-people-any-strain-coronavirus-not-
specifically-covid-19/5707781

4. בודקים רק חלקיק 
מהרצף הגנטי ולא בטוח שהוא וירוס 

RNA (אר אן איי) ולא את כל האר אן איי, כפי שצריך,  ולא  בדיקה זאת בודקת רק מקטעי 

בטוח שמקטעים אלה הם של וירוס כלשהו. יכול להיות שאלו חלקים לא פעילים, אולי היה לו 

וירוס וזה מה שנשאר וכפי שאומר ד"ר אנדרו קאופמן, ד"ר לרפואה ולביולוגיה מולקולרית,  

בראיון ללונדון רייל 
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5. גרוע מזה -  חלק הרצף שהוגדר של קוביד 19 
הוא אותו חלק רצף שהוגדר כרצף של הגנום האנושי 

CTCCCTTTGTTGTGTTGT : אחד מתשעת הרצפים הגנטים שמחפשים בקוביד 19 הוא

ולהלן הרצף כפי  אותו רצף הוא גם רצף המוגדר כרצף מתוך הגנום( הכרומזום) האנושי, 

NCBI 568815590 - Nucleotide Result שהוא מופיע בארכיון המדע
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כלומר, הבדיקות שיוצאות חיוביות, מעבר לזה שזה תלוי במס' סבבי הבדיקה יכול להיות 

מהגנום  חלק  להמצאות  חיובית  התוצאה  כלומר,  האנושי!  מהגנום  רצף  בעצם  זיהו  שגם 

האנושי ולאו דווקא של וירוס קוביד 19

אם כך מדוע לא כל הבדיקות תשובה חיובית: בעיקר מכיוון כי זה תלוי במספר הסיבובים 

שעושים! יעשו מספיק סיבובים, יגיעו גם קרוב ל-100% חיוביים.

כמו כן, יתכנו מצבים בהם הדגימות לא אוספות את כל מה שיש לנו בגוף ולפעמים הקטע הזה 

ייצא החוצה ורק חלקים של  וכן שחלק מה-DNA המופיע בדגימה  מכרומוזום 8 יהיה חסר 

RNA יישארו.

נשים לב שגרף כמות הבדיקות מול כמות ה"מאומתים" כמעט זהים:
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6. הבדיקות לא יכולות לזהות 
אם חלקי הנגיף שנבדקו הן של נגיף פעיל או לא פעיל

פרופ' בדה סטאדלר, המנהל לשעבר של מח' אימונולוגיה (חיסונים) באוניברסיטת ברן,

ד"ר טל ברוש מומחה למחלות זיהומיות אמר בראיון לגלי צה"ל "שגם שאריות נגיף וגם נגיף 

מת יתנו תוצאה חיובית לקורונה, כי הבדיקות אינן יודעות להבדיל בין נגיף "חי" (פעיל) או 

"מת" (לא פעיל). לכן אדם שאינו חולה ואינו מדבק אך יש שאריות נגיף או נגיף מת - ימצא 

כחיובי לקורונה. 

עושים  אנחנו  "אם 
לקורונה   PCR בדיקת 

לא  זה  חסין,  אדם  על 

בבדיקה,  שמזהים  וירוס 

של  קטן  חלק  אלא 

הבדיקה  הויראלי.  הגנום 

עוד  כל  חיובית  חוזרת 

של  קטנים  חלקים  יש 

נכון:  שנשארו.  הוירוס 

אפילו אם הוירוסים המדבקים כבר "מתים" הרבה זמן, בדיקת קורונה יכולה לחזור חיובית, 

מפני ששיטת ה- PCR עושה ריבוי של אפילו שבר זעיר של החומר הגנטי הויראלי"
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7. הבדיקות בודקות 
רק רצף גנומי אחד במקום שלושה הנצרכים לזיהוי ראוי

לכתחילה הבנו שבודקים חלקיק זעיר מתוך הרצף הגנומי.  לכן, כדי לאשר זיהוי היה ראוי לבדוק 

לפחות 3 רצפים שמעידים שאכן אלו הרצפים השייכים לוירוס.  אבל לא ככה פועלות בדיקות 

.PCR -ה

על  ערערו  המעבדות  עובדי  איגוד  יו"ר  אדמון  ואסתר  זיהומיות  למחלות  מומחה  צוקר,  ד"ר 

שבודקות רק גנום אנושי אחד במקום שלשה, ועל כך שמשרד הבריאות  אמינות הבדיקות 

מתעקש להשתמש דווקא בהן, כשידוע שהן לא טובות, ולהלן מה שאומר שיש "חיוביים" רבים 

שאינם באמת "חיוביים". 
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שהתראיין  כפי  גרוטו,  איתמר  פרופ'  הבריאות,  משרד  למנכ"ל  המשנה  ולהלן 

בערוץ 13:

"אם בודקים מאה אנשים בריאים לחלוטין הבדיקה עלולה להראות כאילו 30-80 

מהם נדבקו או להיפך שאדם שכן נדבק לא נדבק.  וכאמור, מכיוון שמלכתחילה 

בעצם  מה  בוודאות  לדעת  ניתן  לא  הוירוס,  של  הגנטי  הרצף  בוודאות  זוהה  לא 

בודקים.

יש להבין: אם לא זיהו בוודאות את הרצף הגנטי של הוירוס, הרי שאין למה להשוות 

גנטית האם  ורוצים לבדוק  נניח  זה לא אמין. למשל,  ולכן  את תוצאות הבדיקה, 

מישהו הוא הבן של פלוני, אבל לא בדקו בודאות את ה-DNA של פלוני. אז איך 

יידעו אם לשייך את התוצאה הגנטית של הבן לפלוני או לא? לא ידעו"

PCR אלו, אמר עליהן שאינן  חתן פרס הנובל - קארי מוליס, ממציא בדיקות 

מהימנות בזיהוי וירוס, ושהן רק עוזרות להגדיל משהו ממשהו אבל אי אפשר 

לטעון שיש לזה משמעות כלשהי!

חמישה  כמו  משהו  כל  "על 
מוצאים  שאנחנו  עשרה  או 

באמת  הוא  אחד  רק  חיובי, 

טעות  פשוט  והשאר  חולה, 

מעבדה." 
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מה היינו עושים אם היינו רוצים ליצור גל שני של מגיפה?

ראשית היה עלינו לגדיל את מס' החולים ולצורך זה היינו משתמשים בבדיקת המטושים    .1

PCR המאפשרת הגדלת מס' מאומתי הקורונה

היה עלינו להשאיר את נתוני כמויות הסבבים ושאר נתוני המעבדה חסויים   .2

היינו מגייסים את התקשורת לפרסם את הנתונים    .3

אמצעי נוסף שהיה עוזר זה היינו קובעים הגדרות חדשות ל'חולה', למשל, אדם בריא    .4

לגמרי ללא תסמינים שנמצא 'מאומת לקורונה' 

האם יש תיעוד כלשהו 
של מגפת-דמה על ידי שימוש ב'בדיקת ה-PCR? כן!

ב-2007, למניינם, תעד עיתון הניו -יורק טיימס מגיפת דמה שנוצרה עקב שימוש בבדיקות ה- 

PCR. כתוצאה משיעול של כמה אנשי צוות במעבדה נוצרה הנחה שמדובר במגיפת שעלת. 

למעלה מ- 1000 אנשי צוות רפואי הוכנסו לבידוד ונלקחו מהם דגימות, ואלפים נוספים קיבלו 

אנטיביוטיקה וחיסוני שעלת. תשובות מבדיקות הPCR חזרו במהירות עם תוצאות חיוביות 

לשעלת ומיטות אשפוז ממחלקות שונות כולל מטיפול נמרץ הוכנו כדי להתכונן לאשפוזים.

מבית  הודעה  לקבל  ארה"ב   - המפשייר  בניו  ה"חולים"  כל  הופתעו  יותר  מאוחר  חודשים   8

החולים שכל הסיפור היה בעצם התראת שווא.

https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html
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המדינה רכשה בדיקות פי סי אר סיניות לזיהוי הקורונה, שמוגדרות 

ע"י מי שהמציא אותן, כבלתי כשירות לזיהוי וירוס, ושבעזרתן אפשר 

למצוא כמעט כל דבר אצל כמעט כל אחד.  

מועדות, לפי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ל- 80-90% טעויות! 

השכפול  סבבי  כמות  של  כפונקציה  לקורונה'  'מאומתים  יוצרות 

שמייצרים, ושעליהן אין תקן ברור

התגלו כבעלות עוד כשלים רבים ולא בטוח שמי שיוצא חיובי למחלה 

הוא באמת נושא נגיף כלשהו, בפרט שיש הרבה סוגי קורונה שכיחים 

 - הנוכחי  המגיפתי  הקורונה  סוג  על  לא  היא  והבדיקה  האדם  אצל 

קוביד 19

המגיפה שהתגלתה כמגיפת דמה ב-2007 למניינם בניו 

המפשיר, ארה"ב היא תוצאה של בדיקות אלו 
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האם הנתונים על דיווח הנפטר ים מדויקים?

דו"ח מילוי תעודות פטירה של ארגון הבריאות העולמי 

פרטים מבהילים מתגלים כשבוחנים את החוזר הרשמי שהוציא איגוד הבריאות העולמי ה- 

WHO לכל בתיה"ח והרופאים בעולם, ובו הוראות כיצד למלא את תעודות הפטירה.  החוזר, 

את  לרשום  מאפשר  שהוא  בכך  הקורונה  נפטרי  סטטיסטיקת  לעליית  לגרום  איך  מסביר 

הקורונה כסיבת הפטירה לכל נפטר שנמצאו לו נוגדנים, אפילו ללא תסמינים, ואפילו ללא 

בדיקת מעבדה, רק שנראה כך לרופא, ובעוד צורות, וכדלהלן: (ראה מסמך)

גם לנפטרים שניתן להניח שנפטרו מקורונה גם אם בדיקת מעבדה לא מצביעה על כך!  א.  

(סע' 1) ויש לזה קוד פנימי - (U07.2), שרק מי שמכיר את כל הנהלים מבין שפירושו שהוא 

ללא בדיקת מעבדה. (סע' 3.1)

ואם לא צויין בתעודת הפטירה אם יש איבחון מעבדה או לא מומלץ לסווג בקוד שמראה  ב.  

שכן יש איבחון מעבדה מאומת! (סע' 3.1)

גם לנפטרים שניתן להניח שהקורונה רק 'תרמה' לסיבת המות - לרשום שמתו מקורונה. ג.  

(סע' 2):

ד.   גם לנפטרים שמתו מכל מחלה אחרת, למשל, סרטן, דלקת ריאות, התקף לב וכו' , אם 

ואת ההתקף לב,  - קורונה,  - לרשום בסיבת הפטירה הרשמית  נוגדני קורונה  נמצאו לו 

לדוגמא, כסיבוכי רקע או גורם משני! (סע' 3. שרשרת האירועים כל הדוגמאות של תעודות 

הפטירה שם)

גם אם לנפטר היתה דלקת ריאות ורק חשד לקורונה, יש לרשום בסיבת הפטירה - חשד  ה.  

לקורונה בלבד (סע' 2, התעודה השניה)

מה  קורונה,   - המשנית  הפטירה  בסיבה  לרשום  אופנוע  מתאונת  מת  הנפטר  אם  גם  ו.  

אדומה  בכותרת  מסומנת  השישית,  התעודה   ,2 (סע'  סטטיסטיקה  נתוני  על  שמשפיע 

אלכסונית עליה)

בשל סיבות סטטיסטיות אין לתקן את נתוני הפטירה גם אם הם נראות מטעות! ז.  

וכפי שהם רושמים את זה במסמך:

"בהתאם לסעיף 4.2.3. חלק 2 של איי-סי-די-10, המטרה של הסיווג (קידוד) היא השגת מידע 

במקרים  והן  לדחות,  יש  רפואית  מבחינה  בהם  במקרים  הן  לפיכך,  ביותר.  היעיל  סטטיסטי 

רפואיים בהם יש לאשר את שרשרת האירועים, יכולה להיות משמעות לבריאות הציבור מעבר 
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למה שנחשב רפואית נכון או לא נכון. אסור למדינות לתקן את מה שנדמה כטעות, כי שינויים 

ברמת המדינה יובילו לשינויים שפחות תואמים למדינות אחרות ולכן פחות יעילות לניתוח 

סטטיסטי" 

ולהלן כפי שזה מופיע בדו"ח של אירגון הבריאות העולמי:

אף על פי ששתי הקטגוריות יו-07.1 (יש אבחון לקוביד-19) ויו-07.02 (אין אבחון 

לקוביד-19) מתאימות לקידוד סיבת המוות, במדינות רבות הפרטים אודות אישור 

מעבדתי לאבחון קוביד-19 לא יופיע בתעודת הפטירה. במקרה ובו לא צויין הפרט 

הזה, מומלץ, לצורך סטטיסטי בלבד, לקודד "קוביד 19" על פי יו-07.01 אלא אם 

וירוס קוביד-19 רק "סביר" או "חשוד".

לא  או  מעבדה  איבחון  יש  אם  ציון  פטירה  בתעודה  כשחסר  [כלומר,  

מומלץ לסווג בקוד של: יש איבחון מעבדה מאומת ]

ההנחיות והחוקים הבין לאומיים לסימון סיבת המוות הסופית לצרכים סטטיסטיים 

גבוהות  דרישות  עקב  אך  הפטירה,  בתעודת  מופיע  קוביד-19  כאשר  תקפים 

לפרטים אודות בריאות האוכלוסייה, קוביד-19 לא נחשב לנובע מ-, או תוצאה של 

שום דבר אחר באנלוגיה לקודים התקפים לשפעת (INFLUENZA). חוץ מהחרגה 

זו, אין החרגות נוספות בסיווג הקישור של קוביד-19 לשום גורם אחר ועריכה של 

הקוד בכל אופן.

(קידוד) היא  2 של איי-סי-די-10, המטרה של הסיווג  4.2.3. חלק  בהתאם לסעיף 

השגת מידע סטטיסטי היעיל ביותר. לפיכך, הן במקרים בהם מבחינה רפואית יש 

לדחות, והן במקרים רפואיים בהם יש לאשר את שרשרת האירועים, יכולה להיות 

אסור  נכון.  לא  או  נכון  רפואית  שנחשב  למה  מעבר  הציבור  לבריאות  משמעות 

למדינות לתקן את מה שנדמה כטעות, כי שינויים ברמת המדינה יובילו לשינויים 

שפחות תואמים למדינות אחרות ולכן פחות יעילות לניתוח סטטיסטי.

אם  גם  הפטירה  תעודות  את  לתקן  אין  סטטיסטיות  מסיבות  [כלומר, 

הנתונים נראים לא נכונים].

הפטירה  בתעודת  בהם  במקרים  מומלצת  ידנית  בדיקה  סטטיסטיים,  לצרכים 

אינו מסווג כסיבת  קוביד-19 מדווח, במיוחד במקרים בהם קוביד-19 מדווח אך 

המוות.
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1. שרשרת אירועים

דוגמא  כאן, בסיבת המוות של תעודת הפטירה הרפואית הבין לאומית מופיעה 

כיצד לקודד את שרשרת האירועים ולבחור את סיבת המוות הסופית למקרי מוות 

:(Part-1) 1 מקוביד-19 בחלק

יש לשים לב: יש לבחור בקוביד-19 כסיבת המוות הסופית יו-07.1 (U07.1). בשלב 

 (Part1) 1 דווח על יותר סיבות למוות מאשר בשורה אחת בחלק (3SP) 3-אס-פי

יכולה להוות   (19 (קוביד  והמחלה המדווחת קודם כל בשורה המלאה התחתונה 

 (J80)  ו תסמונת מצוקה נשימתית חריפה (J18.9) סיבה לכל המחלות, דלקת ריאות

יותר,  [ניתן לראות את איי-סי-די-10 2016 ומאוחר  המצויינות בשורות שמעליה. 

ווליום 2, קטע 4.2.1]
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בתקשורת מודים שאירגון הבריאות העולמי הורה 
לרשום כמעט כל מת כמת קורונה 

לאחרונה נחשפו פרטים אלו גם בתקשורת בישראל, כפי שהוצג ברשתות הטלויזיה:

"לוקים במחלה סופנית, הם ירשמו וידווחו כמי שמתו בכל זאת מ"קורונה"

לדוגמא, סרטן קטלני או בעיית לב קשה, קריש במוח, כל דבר אחר...

"סיבת המוות תכתב כ'קורונה'I קוביד 19"

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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גם בארה"ב אומרים אותו 

דבר, ד"ר אנני בוקצ'ק על 

רישום  מהימנות  חוסר 

הקוביד 19 כגורם פטירה:

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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כל 'מתי הקורונה' 
סבלו ממחלות אחרות שגם הן יכלו לשמש גורם פטירה 

מהדו"ח של מרכז המחקר והמידע שעלה על שולחן הכנסת עולה כי לא היו נפטרים שלא סבלו 

ממחלות רקע.  רק, כמו שראינו לעיל, הן מדווחות כמחלות רקע ולא כגורם פטירה.



שאלה להלכה66

19 שקוביד  לכך  להביא  שצפוי  מסמך  יצר  העולמי  הבריאות  ארגון 

יהיה סיבת המות במרבית המקרים!

סיבות  בשל  הפטירה  תעודות  את  לתקן  אוסר  גם  הוא  בנוסף 

סטטיסטיות!  

שנתוני  מודה  בארה"ב  מחלות  ומניעת  לבקרה  המרכז    CDC ה- 

התמותה כולל גם מקרים מאומתים וגם משוערים! 

ומהדו"ח של מח' המחקר של הכנסת עולה שלא היו נפטרים ללא 

מחלות רקע  קשות (יתר לחץ דם, מחלות לב, סכרת, מחלות ריאות 

כרוניות מחלות כבד כרוניות וכו') אך הם לא הופיעו כסיבת פטירה 

אלא הקורונה
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האם הדיווח בתקשורת מדויק?

מצג שוא  של מחלקה עמוסה בבית חולים שיבא 

בתקשורת הצטייר בי"ח שיבא כביה"ח עמוס ביותר במקרי קורונה 



שאלה להלכה68

למתחם  תחקירן  הסתנן  בתקשורת,  נרחב  סיקור  שקיבל  השני,  הגל  של  בעיצומו  והנה 

הסגור של הקורונה ולמחלקות. אותן מחלקות שצולמו בשיבא בגל הראשון עמוסות אנשים 

וקורסות, עתה בעיצומו של הגל השני נמצאו ריקות מאדם ממיטות וממכשירים!

 

מחלקת קורונה בבית חולים שיבא מבחוץ מחלקת קורונה בבית חולים שיבא מבחוץ

מתקן לקיחת דגימות במחלקת הקורונה שיבא מחלקת הקורונה בשיבא
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רבים מהארץ ומהעולם טוענים לזיוף נתונים  והגזמה

אין גל שני 

הקורנה לא מסוכנת לרוב האוכלוסיה

ראש המעבדה לחקר התפשטות מגיפות באונ' ת"א, ד"ר דן ימין: "המגיפה לא מסוכנת לרוב 

האוכלוסיה" 
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המידע שעבר לציבור היה חסר ביסוס אנליטי 

Rectangle
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 בדיקות פאפיה יצאו חיוביות לקורונה 

בנאום רשמי שנשא נשיא טנזניה לתקשורת תאר את חשדו בזיוף נתונים. מה שגרם לו לקחת 

"לקחנו  חיוביות:  יצאו  והם   - למעבדה  שלחם  אח"כ  בדויים.  שמות  להם  ולתת  דגימות  מס' 

בדיקה מפאפיה קראנו לה אליזבת אן בת 26,נקבה - הבדיקה יצאה חיובית וגם הבדיקות  מעז 

הקורונה  פתאום  הפסיקה  זאת,  תקשורתית  הצהרה  לאחר  לקורונה".  חיוביות  יצאו  ומעופות 

בטאנזניה לחלוטין...

"לקחנו דגימה 
מפרי הפאפיה, 

קראנו לה אליזבת אן בת 26, 

התוצאה של הפאפיה 

היתה חיובית"
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פאנל מדעי שהוזמן ע"י משרד הפנים
הגרמני קובע: הקורונה אזעקת שוא עולמית 

הבריאות  רשויות  ידי  על  הקוביד-19  בנושא  מידע  ועיוות  העלמה  על  במחאה  בגרמניה, 

והפרלמנט, הקימה קבוצת רופאים עצמאית ועדת חקירה חוץ פרלמנטרית. בדו"ח  שכתבו 

רשמו שהנתונים המוצגים לציבור, שמהווים את הבסיס לאמצעים המחמירים שנכפים עליו, 

למטרה  ורק  אך  נועדו  אומרים  הם  הנתונים,  ברור.  לא  שלהם  והמקור  איזכורים  נטולי  הם 

אחת – לעורר פחד בקרב הציבור. זאת, על ידי ניפוח מקרי המחלה והסתרת היחס בין מספר 

האנשים שנבדקו לבין אלו שנמצאו כחיוביים. 

הם יצרו דו"ח שנקרא 'אזעקת שווא' שממשלת גרמניה החליטה לצנזר:
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לעיתונאי המפורסם,   
דל ביגטרי, שיצא נגד הקורונה - צונזר האתר

יוטיוב, שכרוב אמצעי התקשורת, נמצא בשליטת האליטה, החליט לצנזר את האתר של דל 

ביגיטרי, העיתונאי הרפואי המפורסם, ברגע שיצא נגד נתוני הקורונה. בתמונה כאן, תיעוד שלו 

כשיצא נגד החיסונם וטען שהם הם יוצרים מחלות. 

50% סוברים שממשלת קנדה 
מעלימה בכוונה מידע על המגיפה מהציבור 

בקנדה, שבה סקר שנערך לאחרונה מצא ש-50% מהציבור סבור שהממשלה מונעת במכוון 

מידע על המגיפה, הוגשה תביעה נגד ממשלת קוויבק ומחלקת הבריאות הציבורית שלה, שבה 

נטען כי הצעדים שננקטו על ידי הרשויות לניהול המשבר הם "בלתי הגיוניים ובלתי מוצדקים", 

ומעניקים סמכויות מופרזות לממשלה ולמנהל בריאות הציבור
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מידע חיוני על הקורונה אינו זמין לציבור ולמשרד הבריאות 
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באיטליה טוען וטוריו סג'רבי, חבר הפרלמנט, שזייפו נתוני פטירה:

בארה"ב 'רופאים בחזית' 
טוענים שהעם לא שמע את חוות הדעת של המומחים 

בארה"ב קבוצת רופאים – 

 American's Frontline

התייצבה   Doctors

בחזית. במסיבת עיתונאים 

הקבוצה  אתמול  שכינסה 

העליון  המשפט  בית  מול 

הם   ,DC בוושינגטון 

עוד.  לשתוק  לא  נשבעו 

"אנחנו כאן משום שאנחנו 

האמריקני  העם  מרגישים 

מאוד  הרבה  שמע  לא 

מומחים", אמרה ד"ר סימון 

לרפואת  מומחית  גולד, 

חירום מלוס-אנג'לס, שעומדת בראש הקבוצה. 

כמו בגרמניה, האתר שלהם צונזר: 
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ונחסם לחלוטין 

מצנזרים את נשיא ארה"ב 

רשתות  חסמו   - בקורונה  נדבקים  ולא  כמעט  שילדים  שטען   - טראמפ  דונאלד  את  אפילו 

הפייסבוק והטוויטר.

תנאי האימות האופטימליים 
גילו 1% תמותה מקורונה לקשישים עם מחלות רקע 

יודעים, זה שבאונית הקורונה היו את תנאי האימות  משהו שכבר אי אפשר לצנזר, כי כולם 

איש   697 אניה,   בתוך  מבודדים  היו  איש   3711 והנפטרים.   הנבדקים  לאחוז  האופטימאלים 

מתוכם נמצאו חולים. בסופו של דבר רק 7 חולים נפטרו והם היו מעל גיל 70 ועם מחלות 
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רקע. כלומר 1% תמותה לקשישים, שגם הוא לא מאומת כי כל מחלה גם סרטן, איידס, דלקת  

ריאות וכו' נחשבת מחלת רקע! 

נשיא האגודה לניתוחי מתים: 
אין אחד בעולם שמת בגלל וירוס הקורונה 

לכן קל להבין את מה שאומר נשיא האגודה לפתולוגיה (ניתוחי מתים) בבולגריה אין אחד שמת 

בגלל וירוס הקורונה, מתו עם וירוס הקורונה (כלומר מתו מסיבות אחרות וגם היו חולי קורונה) 

וזאת לאחר שנתונים על  מאות ניתוחי מתים מכל אירופה הגיעו לשולחנו.
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ועוד אנשים:
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לסיכום, 
 יש עדויות שהעומס על מחלקות הקורונה בבתה"ח  שמציגה התקשורת 

הוא מבוים.

עדויות שבדיקות קורונה יוצאות חיוביות ללא קשר למציאות, 

הצהרות שהקורונה בעצם לא גורמת למוות (אלא הסיבות הנלוות). 

התארגנויות רופאים עולמיות שמוחות על זיוף נתונים מושתקות והמסמכים 

והאתרים שלהם נמחקים, הצנזורה מגיעה עד להודעות בטוויטר הפרטי 

של נשיא ארה"ב! מה שמוכיח את היותם גורמים אלימים שלא מפחדים 

מאיש ומשליטים רודנות בכח התקשורת.

רופאים רבים טוענים טענות שונות נגד התנהלות הקורונה ועל שמקבלים 

החלטות ללא נתונים אמינים
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האם יש תמותה עודפת?

אם לא די במה שהראינו שאירגון הבריאות העולמי מנחה  לרשום כמתי קורונה כמעט את כל 

סוגי המתים אז בנוסף לכך אנו מגלים שיש תמריצים כספיים לרשום את מקרי המות כמתי 

קורונה 

מקבלים כסף 
עבור רישום מקרי מוות מקורונה

ואם לא די בזאת אז ראש המרכז לבקרת ומניעת מחלות בארה"ב, רוברט רדפילד, הודה כי 

בתי החולים והרופאים מקבלים תמריץ כספי על רישום מקרי מות מקורונה! 

החולים  לבתי  כלכלי  תמריץ  יש  כי  מודה   CDCה ראש 

לנפח מקרי מוות מהוירוס

מנהלי בתי החולים בארצות הברית מקבלים 'תמריץ' כלכלי כדי להגדיל את ספירת המתים מהנגיף. כך אמר 

רוברט רדסיד ראש המרכז לבקרת מחלות ומניעתם (CDC) בעת דיון פאנל עם המחוקק  שנערך ביום שישי
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https://www.ynet.co.il/news/article/rJKXSvc00P
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רושמים נפטרים שליליים לקורונה בתור מתי קורונה 

רצח במחלקות הקורונה 

Ellipse



שאלה להלכה88

משרד הבריאות החליט
לבדוק ולהסתיר לעד את הקורה במחלקות הקורונה 
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למרות ה'מגיפה הקטלנית' אין תמותה יתירה בארץ ובעולם

לפי עיתון הגלובס: אין תמותה עודפת בישראל לעומת שנים שעברו 
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ולהלן נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על 
התמותה השנה לעומת שנים שעברו עד חודש יולי 

למניינם אין הבדל בכמות הנפטרים!!

להלן דו"ח נפטרים עולמי - אין הבדל בכמות הנפטרים

https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/death-rate
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בכל  נתוני התמותה  ניתן לראות את  עדיין  וטשטוש הנתונים  הזיוף  כל הנחיות  ואף אחרי 

הגילאים (שנת 2020 בהשוואה לשנים קודמות ) עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  – 

אין שינוי.  

וולטר ריצ'רדי, היועץ המדעי של שר הבריאות האיטלקי, אומר ש"בהערכה מחודשת של המכון 

הלאומי לבריאות רק  12% מתעודות המוות הראו סיבתיות ישירה מנגיף הקורונה ואילו 88% 

מהחולים שנפטרו סובלים מאחת עד 3 מחלות נוספות!

אוניברסיטת קיימברידג' שבבוסטון טוענת  שלפי המחקרים שלה עולה ש0% נפטרו מקורונה 

ישירות וללא מחלות רקע.

Cראש המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, ה- CDC, הודה כי בתי החולים 

והרופאים מקבלים תמריץ כספי רישום מקרי מות מקורונה.

בריאים  אזרחים  והרדמת  הנשמת  על  גם  כי  מוסיף  ארה"ב  נשיא 

מקבלים כסף. 

יש עדויות על התנהלות דומה בארץ שנפטרים מדווחים כמתי קורונה 

יש עדויות על 'רצח אנשים' במחלקות

בתגובה פרסם משרד הבריאות כי הדבר יחקר - אך הממצאים יהיו 

חסויים לעד!

ולמרות הכל לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אין בארץ תמותה 

עודפת על שנים עברו וגם לא בעולם!

מתו  אכן  הקורונה'  מ'מתי   12% שרק  מעיד  האיטלקי  הבריאות  שר 

מקורונה כסיבה ישירה

העלו  שלה  שהמחקרים  טוענת  בבוסטון  קיימברידג'  ואוניברסיטת 

ש-0% מתים מתו מקורונה ישירות וללא מחלות רקע
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שאלת השאלות - איך זה שעל מגיפות 
עם שיעורי תמותה יותר גדולים לא הגיבו ככה?

מצג שוא של איום מגיפתי 

כפי שאנו רואים בתמונה מתוך אתר האו"ם ב- 2013 קראה יו"ר האו"ם לשיתוף פעולה עולמי 

כדי להתמודד עם איום הקורונה

כפי שאנו רואים באתר החדשות וואלה הוצאה אזהרת איום על העולם כולו מאת האו"ם יצאה 

בעקבות 27 נפטרים בלבד.

אומר  מי  בלבד,  מתים   27 בעקבות  עולמי  מגפתי  איום  על  להכריז  בעיה  היתה  לא  לאו"ם 

האו"ם,  של  זרוע  שהוא  העולמי,  הבריאות  ארגון  וקובע  שמציג  הנתונים  על  לסמוך  שאפשר 

בעניני הקורונה היום.

 ראש הבריאות של האו"ם קוראת לשיתוף פעולה עולמי בכדי להתמודד עם איום וירוס הקורונה

Rectangle
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לפני שנתיים עם יותר מתי שחפת ממתי קורונה 
אירגון הבריאות העולמי, האו"ם וכל ענפיהם לא עשו כלום

ב- 2018, לעומת זאת, הצהיר אירגון הבריאות העולמי לא על 27 אלא על מליון וחצי נפטרים 

ברחבי העולם ממחלת השחפת המדבקת ודבר לא נעשה! 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

ובקורונה, נכון ל- 1.11.2020 למניינם יש 1,208,004 נפטרים לטענתם. 

הגענו  לא  עדיין  קורונה  נפטרי  משקף  אכן  המתים  דיווח  האם  לשאלה  ניכנס  לא  אם  אפילו 

במספר זה למספר המתים משחפת ב- 2018 בכל זאת העולם התהפך. 
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רק בארץ: 

כמליון איש איבדו את מקום עבודתם, ייתכן שלתמיד  ⋅

כ - 100,000 עסקים נסגרו או ייסגרו לתמיד, שזה נזק של כ- 200 מליארד   ⋅

₪ למשק הישראלי 

הצפי של המומחים שהמשק יחזור לתפקוד ב- 2023, כלומר משק הרוס   ⋅

לשנים הקרובות

הכנסת  הפיכת  תוך  חירום,  לשעת  תקנות   48 הוכנו  חודשים   3 במשך   ⋅

לחסרת משמעות (ע"י חוק הסמכויות המיוחדות המייתר את הכנסת!), 

ו- 21 צווי בריאות העם. 

הוגבל חופש התנועה ממקום למקום, להתפלל ולעבוד  ⋅

נפרצה זכות הפרטיות  ⋅

 - , בעיות נפש  גירושין  עלה מספר ההתאבדויות, האלימות במשפחה,   ⋅

בצורה קיצונית

אושר חוק מעקבי  יושמו אמצעי אכיפה קיצוניים שלא היו כדוגמתם:    ⋅

שב"כ, אושרו תקנות חירום שאיפשרו לשוטרים לערוך חיפוש בבתי 

מידי  במשבר  הטיפול  את  להוציא  ביקש  המל"ל  צו,  ללא  האזרחים 

משרד הבריאות ולהעבירו לצה"ל, במשטרה נערכים להקמת מפקדה 

בכל מחוז בארץ לאכיפת חוקי הקורונה, נרכשו צמידי מעקב לציבור 

שאי אפשר לעקוב אחריו באמצעות טלפונים חכמים ב-50 מליון ש"ח,  



95 שאלת השאלות - איך זה שעל מגיפות עם שיעורי תמותה יותר גדולים לא הגיבו ככה? 

בארה"ב ובעולם כולו קורים דברים דומים.

צמרת הממשל האמריקאי: יתכן שביל גייטס 
ייצר את הקורונה כדי להכניס לאנשים צ'יפים בחיסונים 

מה אמר על כך יועצו לשעבר של נשיא ארה"ב, טראמפ?

 - כדי שיוכל לשתול מיקרו  נגיף הקורונה  ביצירת  יד  גייטס היתה  "ייתכן שלביל 

שבבים בראשי האנשים"

מדע בדיוני? תיאורית קונספירציה של מי שעומד בצמרת השלטון בארה"ב?
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במכתב של 530 רופאים: 
צפויים 700,000 מקרי מות ופגיעה מהחיסונים החדשים

במכתב הבא עליו חתומים  530 רופאים וכמעט 2000 אנשי מקצוע בתחום הבריאות

יוצאים הנ"ל נגד התנהלות החירום כנגד הקורונה, כנגד אופן קבלת ההחלטות וצנזור הנתונים 

/doctors-belgian-19-covid/com.choice-educated.www//:https
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ובנוסף הם טוענים שצפויים מאות אלפי מקרי מוות ופגיעה מהחיסונים לקורונה. 

/doctors-belgian-19-covid/com.choice-educated.www//:https

משרד הבריאות וראשי האכיפה 
מתעלמים מכל המחאות ומבצעים אכיפה באכזריות 

ולמרות מה שרופאים מכל העולם אומרים שוב מכריזים על סגרים נוספים בכל העולם, ואנו 

עדים לאכיפה מטורפת מה שלא נשמע מעולם (ובפרט במגזר החרדי), האם בריאות הציבור 

עומדת בראש מעייני המשטרה או השליטה על הציבור ובפרט החרדי והרצון להכניס אותם בכח 

לגטו  

 

כוח רב בזמן  היום תוך הפעלת  נעצר  בירושלים,  הרב שמואל סופר, ר"מ בישיבת כף החיים 

שצעד בסמי כות לישיבתו. לטענתו המסכה שהייתה על פניו נפלה מהאף 
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ולמרות כל המחאות של רופאים ומומחים שוב מכריזים על סגרים בכל העולם, ואנו עדים לאכיפה 

אלימה ביותר. האם מי שבריאות הציבור בראש מעייניו יתנהג כך לציבור? או שמה יש כאן מניעים 

אחרים שאוכפים עלינו את חוקי הקורונה?   
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אז האם אפשר לעצום 
את העיניים מהכל ולומר: קונספירציות?!

אם זה היה מדע טהור לא היו בודקים את  ע ו ד פעם את ההתנהלות לאור מדענים כל כך רבים 

מכל העולם שטוע נים ההיפך?

חיסונים שאמורים  ולמה  לפני שפיתחו אותם?  עוד  בלי מכרז  חיסונים  לרכוש  למה מזדרזים 

להיות מפותחים בשיטת האר אנ אי RNA שעלולה לסכן את הדי אנ אי האנושי?

אם באמת המספרים היו כאלו מפחידים כמו שרוצים שנאמין למה לא נהגו ככה לפני שנתיים 

עם השחפת?

ולעומת זאת למה האו"ם הזהיר מאיום על העולם כולו כשהיו רק 27 נדבקים מקורונה? 

החלטות   144 וביניהם  בנגיף,  לטיפול  הקשור  בכל  ישראל  ממשלת  של  פרוטוקולים  למה 

בנושא, חסויים ל-30 שנה! מה כל כך חסוי שלא רוצים שיראו?

למה אירגון הבריאות העולמי מנחה את רושמי תעודות הפטירה איך לרשום נפטר קורונה 

כמעט כל כל נפטר ומזהיר את הרופאים לא לשנות גם אם נראה טעות כי צריך את זה לצרכי 

סטטיסטיקה? 

למה התקשורת מביימת מחלקות קורונה עמוסות וכשמציצים אח"כ מאחורי הקלעים רואים 

שהן ריקות?

למה משתמשים בבדיקות מטושים שגם מקבל פרס הנובל שהמציא אותן טען שאינן ראויות 

לבדוק וירוס אלא רק להגדיל לצרכי מחקר ואין לזה שום משמעות לקביעת מחלות? ושבכל 

העולם טוענים שהן ממש לא אמינות?

ש-80%  מצהיר  הבריאות  למנכ"ל  המשנה  כשגם  וכד'  מסיכות  בידוד,  סגר,  אוכפים  למה 

מבדיקות הקורונה הן טעות?

למה דוחפים כל כך על חיסונים כשנתוני התמותה בארץ בקושי השתנו ובעולם הם אפילו 

ירדו? 
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חיסונים מחברה שאין לה ניסיון בפיתוח חיסונים, חיסון בשיטה חדשה שלא נבדקה מעולם, 

ושחתמו איתה חוזה לפני שפיתחה את החיסון?

ששותף בחברה הזאת הוא מי שתובעים אותו על פשעים נגד האנושות בענייני  חיסונים?

ביותר  הגדולה  התקשורתית  הקנוניה  היא  שהקורונה  כשהצהיר  קונספירטור  היה  טרמפ  גם 

בתולדות האנושות?  

גם החברה לחקר הקורונה שקוראת לזה 'תרמית הקורונה' הם קוספירטורים?

גם 91 רופאים מומחים בגרמניה שכתבו את דו"ח אזעקת שווא (שצונזר) הם קונספירטורים?

גם עשרות אלפי רופאים בעולם שמוחים על זיוף נתונים ורמאות וצנזורה של המדיה הם 

קונספירטורים?
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ולסיום נביא את דבריו של רב יצחק דויד סמית 

"כאן רב יצחק דויד סמית עם אזהרה דחופה לבטיחות ילדיכם והקהילה היהודית

NIH-וב CDC-כרב, כעו"ד וסטודנט למחלות זיהומיות וכבעל ניסיון עם השחיתות ב

אני מתקשר כדי להזהיר אתכם שהבדיקות הן מלכודת איומה

קהילות סובלות מבריונות ולעולם אינכם יכולים להציל את עצמכם, על ידי כניעה לבריונות.

דיברתי עם ראשי ישיבות בלייקוווד ועם רבנים אשר תומכים במאמץ להזהיר את הקהילה…"

טל 973-771-6503

assaicclarity@gmail.com
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