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 באמצעות אימייל מנהלי בתי הספר,: לכבוד

 אזרחי ישראלשר החינוך,  :העתקים
 

  ישראלב מנהלי בתי הספראחד מ אישי לכל  מכתב

 קורונהל ןחיסותכשירי עקב   ADE-חשש לאחריות אישית לפגיעות עתידיות בפוריות התלמידים ו

 

 , מנהל יקר

בקצב  ה תבבע יםחוז  ואנ . בחודשים האחרוניםאישית לאור ההתרחשויות  ךאשר פונים אלי והורים לתלמידים מודאגים אנו אזרחים
כפייה בין השאר  ות, והכוללבשקיפות לציבור  ותמוסבר ןאינ, אשר האזרחיםלבריאות  ותוהצהרות הנוגע החלטותחקיקה, של מסחרר 

נראה עוד עולה מכך כי  .)1996-, תשנ"ולחוק זכויות החולה 13(ס'   מדעתסכמה ה שמשבשתוך הפעלת לחץ של הליכים רפואיים, 
 חלק מהחוקים נחקקו בצורה לא חוקית ולא חוקתית והינם בהליכי בירור מול הגורמים המשפטיים הרלוונטיים. ש

 16-18תלמידים בגילאי  , כי(לא נשלח לנו שום מכתב מיידע ממשרד החינוך) מספרת לנו, ההוריםהיא זו שחמור מכך, התקשורת 
זרקת כי ה כי נבדקת האפשרות  ,מהתקשורת עוד נודע .וזאת בניגוד לחוק הכשרות והאפוטרופסות  יחוסנו החל מהשבוע הבא.

לחוק הכשרות   14- 15(ס'  ביטול סמכותם, שלא כדיןוב ההורים יעשה גם ללא אישורם של שעדיין בפיתוח,  חיסון תכשיר ה
בפועל,   כי תלמידים שלא חוסנו לא יוכלו להשתתף בפעילויות.  ,מימד נוסף של איום התווסף לכך). 1962 –והאפוטרופסות, תשכ"ב 

מורים   :על פי דין להםמוסמכים לא צוותי החינוך ש יםנושא  -אכיפה בנושאי בריאות ל בית הספר לאחראיצוות את הופכות הרשויות 
 ילידנו. ם של גופם ובריאותאינם רשות מבצעת ואינם הסמכות להחליט בעניין 

אין . לפיכך, והשפעה עליהםבקרב התלמידים, ולדברים שנאמרים על ידיכם יש משקל  משמעותיותמנהלי בתי ספר הינם דמויות 
בטרם תשיתו על התלמידים   – בריאותית, חוקית ודמוקרטית –כל הבחינות חובתכם ללמוד את הנושא מלהמעיט מחשיבותה של 

 מהם מידע רפואי שחלה עליו סודיות.או שתדרשו ,  תמריצים או ענישה

לאורך שנים. שהם מהווים . אלו הם חיסונים שפותחו בזמן קצר מאד, ואין מידע לגבי הסיכון  חיסוני הקורונה אינם חיסונים רגילים 
מנהלי בתי   םליידע כל אחד מכ  , מחובתנו(שנמצא עדיין בפיתוח) חיסון תכשיר לטבר מידע מדאיג לגבי הומצמאחר  מאידך,

מה גם, שאם תאפשרו ביצוע חיסונים בין כותלי בית הספר, או שתפעלו לשכנע את התלמידים לבצע הליך רפואי בנתונים אלו.  הספר
אתם עלולים להיות שותפים לאחריות בגרימת הנזקים ישנו חשש כי  –או להענישם אם לאו, או תדרשו מהם מידע רפואי חסוי 

 שעלולים להגרם להם. 

, שיסייעו לכם ללמוד את הנושא לפיכך ריכזנו להלן מקבץ של מחקרים, מאמרים, ותצהירים משפטיים מישראל ומרחבי העולם
 את צעדיכם בהקשר הזה. ולשקול היטב 

 : כוללהמידע המדאיג  

ואף   ADE, תגובת בפוריות לפגיעהבהקשר  התכשיר לחיסון שנמצא עדיין בפיתוח,קשות מ בריאותיות סכנותחשש ל .1
לאורך משתמש בטכנולוגיה חדשה, שמעולם לא נוסתה  תכשיר. זאת מאחר והבעת חשיפה למוטציה עתידית סכנת מוות

 :מובאים ציטוטי מחקרים ומדענים, המעידים כי 1מקור , נספח א -. בבבני אדםזמן 

x פיתחו בעיות אוטואימוניות ובעבר,  זו עליהם נוסתה טכנולוגיה בעלי חיים-ADE )dependent -Antibody
enhancement - רובם מתו –), ולאורך זמן יתר לנגיף עצמו  תגובת 

x  לנזק בלתי הפיך לפוריותיש חשש שחומרי החיסון והטכנולוגיה עצמה יגרמו 

 . , וגם זה נעשה תוך לחצים פוליטייםאישור חירום בלבד אלא, FDA-לא קיבל אישור מה תכשירה :FDAאין אישור  .2
,  נספח א (  לקבוצות מאסיביות כפי שקורה בישראלבודדים, ולא במסוימים  החתכי אוכלוסייאושר ל התכשיר –בנוסף 
שיחוסנו  האנשים  נאמר כי קבוצות מסוימות לא נבדקו, וכי יש ליידע את המתחסנים בכך.  FDA-באתר הכמו כן, ). 2מקור 

 , שלא מדעת. מחקר ללא קבוצת ביקורתקבוצת הם אם כן 

ישראל התחייבה לספק לפייזר מידע רפואי   , חושף כישנחשף בימים האחרונים ההסכם שנעשה בין חברת פייזר לישראל .3
 ). 3מקור , נספח א (  של המתחסנים ולספק כמות מתחסנים בפרק זמן קצוב



2 
 

הלסינקי, מאחר ולדבריהם   תבוועד התפטרו הרופאים החברים  2020בפברואר  יסויים בבני אדם:מהווים נ התכשירים .4
לאחר התפטרותם, שונה החוק כדי לאפשר הקלה בביצוע ניסויים בבני אדם  "משרד הבריאות נכנע לחברות התרופות".

 לכך נוספה הצהרת ועדת הלסינקי ההולנדית, ועוד.  ).4מקור , נספח א (   , בניגוד לקוד נירנברגללא יידועם

  תההישרדו, אחוזי FOX news -, כפי שמדווח בCDC- לפי ה: שלא מצדיקים סיכון מחומר ניסיוני זה אחוזי הישרדות גבוהים .5
 .  )5מקור , נספח א (  99.997%הינם  0-19מקורונה בקרב בני 

פשעים נגד  גם בארץ וגם בעולם, על  –לא מדווחות בתקשורת) משום מה : הולכות ומתרבות העתירות (ש המצב המשפטי .6
 )6מקור , נספח א (  . מדגם מובא פההאנושות

  התכשיר לא עבר בדיקת הרכב ובדיקת איכות ולא נרשם בפנקס התכשירים (באופן המנוגד לחוק). וכך אין :אלרגניות .7
 רשימה מלאה של הרכיבים, כולל אלרגניים.  

 : חשובות הערות

. מובאים  שםהכוללים מידע והצהרות מפי אנשי רפואה ומדענים ידועי  –קומץ קטן ממה שהצטבר  –מצורפים מקורות  נספח א ב )1
 . קורונהעולם לפעילות משפטית ופעילות של מומחי רפואה בכל הקשור לנושא הארץ ובמקורות לגבי התעוררות ב גם

 ם, טיפולים אלטרנטיביים, ותודעת המונים.התכשיריבנספח ב מצורף מידע נוסף לגבי נפגעים מ )2

============ 

  ,מבקשים מכם לקטוע זאתאנו  ו שמופעל עליכם,אתם פועלים תחת לחץ נראה ש ש מביניםהורים אזרחים וה , נדגיש כי אנו הלסיכום
הורים תומכים בכם ומתייעצים עם צוותים משפטיים המעורים בנושא וקוראים לכם לא  אזרחים והכי לכם הכוח ולא לילדינו. אנו ה

  עלול לחשוףכל מנהל בית ספר צריך להיות מודע לכך שהוא לתת יד לשינוי חוקי המדינה הדמוקרטית והערכים עליהם גדלנו. 
 של פגיעה כלשהי בבריאות הילדים שיחוסנו על דעתם וללא אישור ההורים.  את עצמו לתביעה נזיקית אישית במקרה

אנו כותבים לכם כדי לסייע לכם להבין את מצב הדברים בתקופה מבולבלת זו ומביעים את עמדתינו כי מדינת ישראל לא תגן עליכם 
ובית ספר אינו המקום   ,ת אחריות ההורים בלבד כשלוחיה במידה ותתבעו באופן אישי. עניינים בריאותיים של ילדינו צריכים להיות תח

לחיסון או טיפולים רפואיים. כל הורה רשאי להחליט בעניין ילדיו ויכול לטפל מול רופא המשפחה בהתאם לשיקול דעתו. אנא עימדו 
ת עתה ישנם כבר  איתן מול הלחצים המופעלים עליכם. יש לכם תמיכה מליאה מההורים שאינם מבולבלים ויודעים את הדין. נכון לע

בעיקר אשר משום מה אינם מדווחים בתקשורת,  –רבים ותמותה  אשפוזים ,על תופעות לוואיברשתות החברתיות  דיווחים קשים 
ואנחנו מבקשים מכם לעזור לנו למנוע את האסון הבא או את ההשלכות העתידיות על בריאות   )1מקור , נספח ב( לאחר החיסון השני

 פגיעה כלשהי בבריאות ילדים שהם תחת חסותכם.  ם. אנו בטוחים כי אינכם מוכנים לקחת על מצפונכילדינו 

המקורות שצירפנו הם  –לעומקו אנו מדגישים שוב את תמיכתינו בכם, ומבקשים בכל פה ומעומק ליבינו, כי תבדקו את הנושא 
 איכותיים ונגישים, ונשמח לספק עוד מידע. 

אחדות לבבות. לנו ברור כי לא רחוק היום בו הדברים הרוח האנושית הטובה, בערבות הדדית וב  ןבניצחו אנחנו מאמינים בלב שלם 
 יתבהרו ונצא לאור מהתקופה הזו.  

 

 בשאלות ניתן לפנות 

 לעו"ד וולנטינה נלין: 

052-368-4127 

valentina.nelin.adv@gmail.com 
 
 

 בברכה, 

  בריאות ילדינו מטה ההורים למען 
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 נספח א: מקורות

 (תגובת יתר לחשיפה לנגיף) מחלות אוטואימוניות ושינוי הגנום: ADEפגיעה בפוריות, : סיכוני החיסון  .1

a. חוקרים מאוניברסיטת מיאמי ממליצים להקפיא זרע לפני חיסון קורונה, לשימור הפוריות: פוריות 
fertility-vaccine-covid-sperm-ezehttps://greatgameindia.com/fre/   

b.  ,פוריותADEעתירה דחופה הוגשה ל: , אלרגיות-EMA  רשות התרופות האירופאית, לעצור את כל המחקרים על ,
העתירה הוגשה על ידי ד"ר מייקל יידון, לשעבר סגן נשיא פייזר והמנהל המדעי הראשי של מחקרי . חיסוני הקורונה

תגובת יתר לנגיף   – ADE: ירההחששות המרכזיים שהועלו בעת. (בחברה, וד"ר וופלגאנג וודארגהאלרגיה והנשימה 
חשש מהשפעות ארוכות טווח  שממנו המתחסנים, חשש מתגובות אלרגיות קשות, חשש לפגיעה בפוריות של נשים,

 .שכלל לא ניתן להעריך עקב זמן הפיתוח המזערי)
-https://2020news.de/wp

fARUAQbkArj_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf?fbclid=IwAR3V6gK14YBBWScontent/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition
m_25CHR13Zx0UOpRM-Wt3eps1I-zUQFT6E   

c.  לפגיעה בלתי הפוכה בפוריותרופאים באירופה חתמו על עצומה, כי החיסון עלול להוביל. 
https://hebrewnews.com/article/37248   

d. ADE:החמרת המחלה בגלל הנוגדנים המושרים עי החיסון : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7645850/   

 
https://youtu.be/NofWOmY8u6U 

 
-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%A1%D7%95%D7%9Fhttps://he.knowheretoknow.com/post/%D7%97%D7%99%D7
-%D7%91%D7%99%D7%92%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%93%D7%9C-%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90

95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%-%D7%92-%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99-D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98%   
 

https://www.besodh.com/lessons/video/3344 
 

gbeV8aGce/viewhttps://drive.google.com/file/d/1Ut6vfC7ms3_0EFGwfJP6Z7h   

e.  החדרתSARS Cov2 לגנום 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7743078/   

f. :סכנות החיסון: הרב יובל אשרוב 
https://www.youtube.com/watch?v=nRbSS35D_6g   

g. ומשהו עמודים בפירסום של פייזר וכך התרשם  400ני מאמרים מצויינים של דר' גיל שחר יוסף, שקרא את כל ה ש
 מהיעילות ובטיחות של החיסון: 

safety-vaccine-medicine.org.il/category/corona-https://www.rambam 

h.  חזית של רופאים מרחבי העולם שהוציאו יחד סרטון ואומרים שאין מגיפה והחיסון מסוכן 
-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99-now.com/post/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9Dhttp://he.knowheretok
-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D

%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9F-D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F%   

i.  פוריות  פוליאתילן גליקול –נים: אלרגיה מתוכם מסוכ – רכיבי החיסון ;-  
https://www.fda.gov/media/144414/download    

 
-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9-https://michalharancoil.wordpress.com/2021/01/18/%d7%94%d7%90%d7%9d
-%d7%aa%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa

9c%d7%-d7%94%d7%a4%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9d%/   
j.  אחד הרכיבים בחיסון: פוליאתילן גליקול הסיכון לאלרגיה חמורה לדר מיכל הרן, על 

-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9-https://michalharancoil.wordpress.com/2021/01/18/%d7%94%d7%90%d7%9d
-%d7%aa%d7%90%d7%99-%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7-%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa

%d7%9c-d7%94%d7%a4%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9d%/   

k.  יצרנית התרופותmerck   החליטה לזנוח את פיתוח חיסוני הקורונה: יותר בטוח לקבל את הנגיף עצמו מאשר את
 החיסון

recover-and-virus-the-get-to-effective-more-its-says-vaccines-covid-scraps-https://summit.news/2021/01/26/merck / 

l.  11:14דוגמה  אחת מיני רבות (דקה  -דיווח תמותת בעלי חיים בניסויים בטכנולוגיה החדשה ( 
https://www.instagram.com/p/CJpTZFSqIRn/   

m.  פרופסור דולורס קהיל: מדוע אנשים יתחילו למות מספר חודשים לאחר קבלת מנת התכשירmRNA   הניסיוני
 (המכונה "חיסון") 

https://www.bitchute.com/video/XcBJsMi0S96i/   

n. :נימוקים בגוף הפוסט, כולל העלאת חשש  וקצת... לא תתחסן בשלב הזה נגד קוביד  17ביתי בת  דר רעיה ליבוביץ)
 לשיקולים זרים בקריאה לחסן קטינים)

k.com/story.php?story_fbid=3813349762085718&id=100002321965268https://m.faceboo 
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 , אלא אישור חירום בלבד, בלחץ פוליטי: FDA- לא קיבלו אישור מה תכשיריםה .2

a.  מסמך הFDA:אישור אין ऀࣿ�  , בו מוצהר במפורש FDA  לשום חיסון לקורונה, אלא אישור חירום בלבד, בתנאים
 . הראשונה למנה אלרגיה תסמיני שפיתח מי לכל נוספת מנה לתת איסור חל ऀࣿ� מגבילים.

https://www.fda.gov/media/144414/download   
b. מכתב ההרשאה של ה- FDA היתר חירום לשימוש חירום!! (ראשי תיבות  פסקה שנייה, שורה ראשונה: :לפייזרEUA(  .

בניגוד למאסיביות שנותנים אותה בישראל, שמתאימה   - 16יחידים מעל גיל שורה שלישית באותה פסקה: עבור 
 לתרופה מאושרת 

c. לחצים פוליטיים על ה-FDA הובילו לאישור הזמני : 
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3881011    

d.  כשמתקשרים לפייזר, נאמר מפורשות כי אין אישורFDA לחיסוני הקורונה 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159101178649269&id=729224268&_rdr   

e.   באתר הרשמי של פייזר רשום שהחיסון לא אושר ע"יFDA. 
shttps://www.pfizer.com/science/coronaviru   

 

 

 : ההסכם עם פייזר, עם חלקים מושחרים .3

a. עו"ד ולנטינה נלין מסבירה את מהות ההסכם בין מדינת ישראל לבין חברת פייזר 
https://live.ahava528.com/v/1243?channelName=_5fa3f98774bc3_5fa3f9878160d_5fa3f9a   

b.  מוגבל.   זמן בפרק מתחסנים כמות לספק המדינה התחייבה, ישראל מדינת לבין פייזר בין בהסכם ऀࣿ�זקס: עו"ד בתיה
שוחד למתחסנים: אם   מתן זהו ऀࣿ�  .ההסכם בתנאי לעמוד  כדי, האזרחים על  לחץ הפעלת הינו הירוק הדרכון ऀࣿ�

?)  סלקציה, (ב לסוג א  מבוג אזרחים בין אפליה  הינו הירוק הדרכון ऀࣿ� תתחסן תקבל הטבות! זו אינה הסכמה מדעת
 אין: רפואית סודיות של הפרה זוהי ऀࣿ� .במדינה אזרח זכויות כל של יסודית בהפרה מדובר ऀࣿ� .הדעת  על תעלה שלא 
 נגד  נפעל אנחנו  ऀࣿ� ך לספר על מצבו הרפואי לכל מאבטח או שומר.יצטר למשל לקניון  הנכנס שאדם סיבה שום

 עוד שירלי אגדיש. ,דוד  ירון ד "עו, פרייס ריטה עוד  עם ביחד  הירוק הדרכון
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158923183458563&id=584238562    

c. סכםהה חתימת של בתאריך סודי כך כל מה ■: האפידמיולוגית אלה נוה ההסכם עם פייזר, עם חלקים מושחרים ? ■ 
 מותר - פייזר לרבות, בהסכם צד  לכל ולמה ■)  6-7 עמוד  ראו? ( וחבות נזק הגבלת, שיפוי בסעיף  סודי כך כל מה

 ) להסכם 10לפני פרסום ?  ראו בעמוד  רפרנסים ולמחוק לתקן
redacted.pdf-agreement-collaboration-pfizer-moh-https://govextra.gov.il/media/30806/11221   

d. וכתב  אהוד ברק חושף)YNET  משרד הבריאות ישתפו : ת הדברים)מאשר א חושף שמנכ"ל משרד הבריאות מאשר
 את פייזר במידע שהם יאספו מקופות החולים על המתחסנים

https://www.facebook.com/groups/CoronavirusHasbara/permalink/429759835055181 
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 החיסונים הינם ניסויים בבני אדם  .4

a. החלטתם של  טליה אלדר גבע מסבירה את סיבת התפטרותם של חברי ועדת הלסינקי בפברואר לפני שנה:  'פרופ
 רה"מ ושר הבריאות לאפשר ניסויים בבני אדם 

b. משרד הבריאות נכנע לחברות רופאים חברי ועדת הלסינקי, עקב שינוי בנוהל ניסויים בבני אדם התפטרות ה :
 התרופות 

1.8500664-remiumhttps://www.google.com/amp/s/www.haaretz.co.il/amp/news/health/.p 

c.  :ועדת הלסינקי צפויה להכריז: פייזר עושה בישראל ניסויים בבני אדם ללא אישורכתבה בעיתון כלכליסט 
 הכותרת המקורית) –(הכתבה עצמה שונתה לאחר שפורסמה... למטה 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158919876627629&id=677092628   

d.  ראש הממשלה מצהיר בדאבוס כי ישראל היא מעבדה 
-%D7%91%D7%93%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A1-D7%99%D7%94%D7%95https://www.bahazit.co.il/mivzakim/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%
-5%D7%9C%D7%9D%D7%9C%D7%A2%D7%9-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%/   
 

www.facebook.com/watch/?v=473611700472137https:// 
 

e.  תכריז על ניסוי אנושי בלתי מורשה מאת פייזר בישראל ועדת הלסינקי ההולנדית 
israel-in-experiment-human-unauthorized-performing-pfizer-declare-to-committee-s://www.thelibertybeacon.com/helsinkihttp/   

 

f. :קוד נירנברג 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92 

haprakim.pdfhttps://www.cancer.org.il/download/files/nispach_2_achrei_ 

g.  ריינר פולמיץ: החיסונים הינם הנדסה גנטיתפרופ דולודרס קהיל ועו"ד 
https://m.youtube.com/watch?v=1FOMqMicZXg&feature=share   
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 נוער" בקרב בני  99%אחוזי השרדות מעל   .5

a.  אתר  –אחוזי השרדות מקורונה לפי גיל   fox-news מדווח לפי ה-CDC 

 

b.  :הקורונה מהווה סיכון נמוך ביותר לחיילים, נמוך  מודל הגיון בריא: קבוצת רופאים בכירים ישראלים המתנגדת לכפייה
לעודד התחסנות   יותר מהסיכוי להפגע בתאונת אימונים או תאונת דרכים במהלך הסופ"ש. ובכל זאת, ההנחייה

 הפכה למערכת של לחצים וכפיית חיסונים על החיילים, ביחידות בשטח
https://www.facebook.com/ModelCommonSense/posts/165175575376757 

c.  ?עמית שדה, ביולוג: פתאום הילדים נדבקים ומדבקים יותר 
https://www.facebook.com/amit.sade.1/posts/10158834898523006 

 : תביעות ועתירות רבות בארץ ובעולם, על פשעים נגד האנושות משפטי מצב   .6

a. יש לעצור באופן מיידי את חלוקת המוצר החדש והנסיוני לאנשים עד שניתן יהיה לוודא את  שקד: -ןעו"ד רונית ליר
 בטיחותו הרפואית המלאה 

9Zf9YGY20AnJK70rgZYdb76Ju6gAPYDhnc-LS_Investigate_Vaxxx_3_1_2021?fbclid=IwAR0xF72LO_yihfVjfhjHNXhThttps://bit.ly/R   
 
76https://www.facebook.com/groups/savingisrael/permalink/6886520618238   

b. :אסור למנוע כניסה של תלמיד ללימודים בבית הספר , גם כאשר התלמיד   מכתב ייעוץ המשפטי של משרד החינוך
 לא ניתן לחייב הבדיקה כתנאי לחזרה לבית הספר!  אינו מעוניין לעשות בדיקת קורונה .

c. משפטים ותביעות בנושאי קורונה ברחבי העולם 
aizu.ac.jp/howard/fuellmich-http://enformtk.u/   

d. :האמת מאחורי המגיפה: עם עו"ד תמיר טורגל ועו"ד סופיה שטיין 
-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA

%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%94   

e.  רמנית קורונה, טוען כי יש לדון את האחראים  ריינר פולמיץ', החבר בוועדת החקירה הג  –עורך דין ידוע בגרמניה
 לשערוריית הונאת הקורונה בגלל הפשע הגדול ביותר נגד האנושות בהיסטוריה

S6lnQsAMkVUPpxOf1Q-6NBJe1gTBcaQVBuSIVaTHl3-Qpn8Uc3rud-s://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ&feature=share&fbclid=IwAR089http  
 

04651https://www.facebook.com/tsionbit.b/videos/34631933204 / 
 

https://m.youtube.com/watch?v=ZpOzHHJmy7g&feature=youtu.be   

 
f. בימ"ש בגרמניה קובע שהסגר אינו חוקתי : 

unconstitutional-lockdowns-court-https://greatgameindia.com/german/ 

g. אפנדורף (-פרופסור פושל ראש הרפואה המשפטית בבית החולים האוניברסיטאי המבורגUKE ( 
tid=0&v=1234202500269161https://www.facebook.com/watch/?ex   

h.  רופא אומר את האמת על מכונות ההנשמה 
https://youtu.be/u0xPSlytB_056 א 
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i. 76 שה,  לאחר עו"ד בארה"ב תובעים את המדינה על הונאת הפנדמיה בארה"ב, ומאשימה בפשעים נגד האנושות -
CDC מנפטרי הקורונה בארה"ב, אכן נפטרו מהנגיף.  6%זמן שרק האמריקאי קבע לא מ 

efforts/stories/20200901126-relief-pandemic-its-over-ohio-sues-group-humanity-against-https://www.toledoblade.com/local/Coronavirus/2020/09/01/crime   

j.  אנשי רפואה בעולם: הפסיקו עם מדיניות הסגרים 6500מעל 
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3855432   

k. הצהרת ברינגטון הגדולה https://gbdeclaration.org/  אלף   700עליה חתמו מעל
  signatures/-https://gbdeclaration.org/viewאיש

l. Department of Justice Requesting Data From Governors of States that Issued COVID-19 Orders that 
May Have Resulted in Deaths of Elderly Nursing Home Residents 

-have-may-orders-19-covid-issued-states-governors-data-requesting-justice-https://www.justice.gov/opa/pr/department
c5hstqAlYYAudKYFCPcD9chBAPf7don0-resulted?fbclid=IwAR3AcxO0ayvlNKVRZwRtNwcCuo   

m.  במישיגן בית המשפט פסק כי חלק גדול מחוקי החירום אינם חוקיים 
-court-supreme-state-after-orders-emergency-covid-forget-and-masks-your-burn-says-attorney-/michiganhttps://www.fox2detroit.com/news

0Qr_N0WOZHyax3IZFVBeuRshuT5f2R86s9fQrPeBM-decision?fbclid=IwAR3YipmFoQ1SBzrfs   

n. Belgium Health Experts demand investigations into the role of WHO in an Open Letter 
letter/amp-open-an-in-who-of-role-eth-into-investigations-demand-experts-health-https://www.google.com/amp/s/goachronicle.com/belgium / 

o. Forensic Pathologist: No One in Hamburg Has Died of COVID-19 Alone 
-alone/?fbclid=IwAR3H0x-19-covid-of-died-has-hamburg-in-one-no-pathologist-https://gatesofvienna.net/2020/05/forensic

hgiQIgQz3cctIc2TM_aWutckSCh3t5WQo72cS__OkUQSnwt63px5 

p. Dr. Mike Yeadon Chief Science Officer for Pfizer Says “Second Wave” Faked on False-Positive COVID 
Tests, “Pandemic Is Over” 

over-is-pandemic-tests-covid-positive-false-on-faked-wave-second-says-pfizer-for-officer-science-.com/2020/10/06/chiefhttps://thehuntingtonian/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch7wze46md0 

q.  1500-טוענת שעשתה ריצוף גנטי ל  -ולקולרית ובעלת רזומה עשיר ביותר בתחום  ביולוגית מ  -פרופ' דולורס קהיל  
 : SARS COV-2בלבד! אפס  B-ו Aשיצאו חיוביות ונחשו מה היא מצאה? וירוסי שפעת  PCRבדיקות 
sequencing-test-pcr-cahill-rlddoctorsalliance.com/blog/deloreshttps://wo / 

r. לראש ממשלת ישראל, לחברי ממשלת ישראל ולחברי   2020-אוקט-12שקד מיום -של עו"ד רונית לירן  המכתב
 אחריות אישית בפשעי השמדת עם ופשעים נגד האנושות  הכנסת:

bit.ly/RLS_Bagaz_Corona_END 

s. ת הספר אינה חוקיתביב תבית משפט באוסטריה: חובת מסיכו 
https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Schulen.php   
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 נספח ב: מידע נוסף 

 : משרד הבריאות מסתיר נתונים של נפגעי החיסון  .1

a.  אביגדור ליברמן: משרד הבריאות מסתיר מהציבור שמאות ישראלים נדבקו אחרי החיסון השני 

b.  תופעות הלואי מהחיסון?האם נערך בישראל רישום מסודר של 
6Rebook.com/yaffa.shirraz/posts/10158934926602629?__cft__%5B0%5D=AZUqz3BHZTe5ZsiRrk_eqsw3X_9kqRGMFdwz2eQISZzD7h6Kx3JWxZKT0j6Poxhttps://m.fac

R-WmLnaYDLSaeUFU1qmEVnQhJsJsSZquuTTpQTAaIrYLzgMQ&__tn__=%2CO%2CP  

c. אתר דוגמה אחד מיני  -חות עי התקשורת תופעות לואי ומוות מהחומר הנסיוני מתועדות עי האזרחים, אך לא מדוו
 רבים
victims-vaccine-19-https://seethetruth.club/covid/   

 
category/side_effects_vaccine/https://www.kukurona.com   

d. בחירה מושכלת  -הודעה לעיתונות מטעם עמותת חיסונים 
safety-vaccine-choice.com/covid19-https://www.educated/   

e.   :קוראים לעצור את חיסוני  ינייםסמומחי בריאות תגובות לחיסוני קורונה בנורווגיהmRNA   של פייזר לאוכלוסיה
 המקרי מוות; אזהרה למבוגרים  13; מבוגרת, עקב התמותה בנורוגיה

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212915.shtml   
 
80-over-patients-sick-for-risks-vaccination-of-warns-15/norway-01-https://www.bloomberg.com/news/articles/2021 

  
340231-effects-side-vaccines-Pfizer-to-deaths-13-links-https://apa.az/en/europe/Norway   

f.  המנה השנייה: עשרות דיווחים על תופעות לוואי חריגות 
https://www.bhol.co.il/news/1173870   

   

  

   
 המדינה מגייסת כלכלה התנהגותית להשפיע על תודעת הציבור .2

a.  :דן אריאלי מגוייס להשפיע על תודעת הציבור 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324609 

b. קיצור תוחלת החיים למען הכלכלה, מסמלץ: 2017-, בידן אריאל 
OGUhttps://youtu.be/MyfS3tns 

c. קיצור תהליכי אישור תרופות עי הפיכת ישראל למעבדת ניסוי, מסמלץ: 2017-, בידן אריאל 
https://youtu.be/qoFFsIokgC4 
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 (אוסף מדגמי של רופאים מעידים):  קיימים טיפולים אלטרנטיביים ומוכחים .3

a.  טיפולים שמקטינים  קורונה, !) סוגי טיפול תרופתי ומניעתי לה (תשע  9 -מרכז את כל המחקרים שנעשו בהתר א
סוגי טיפול שלא ידעתם עליהם, כי צנזרו אותם, כי הרופאים לא  . תמותה ואשפוז, עם הוכחות מדעיות מחקריות

 : מכירים, כי לא רוצים שתדעו עליהם
https://c19ivermectin.com/   

b.  מגפת הפחדה.  רופא אמריקאי: זוהי –דר זלנקו 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158576319130860&id=632000859&sfnsn=mo   

c. דר סימון גולד מגוללת את השלשלות ארועי הקורונה 
https://youtu.be/xFntHpk1uok   

 
-singled-fbi-bullhorn-a-with-around-walking-capitol-us-the-in-filmed-was-she-after-monday-on-gold-simone-dr-critic-cdc-arrests-hetruedefender.com/fbihttps://t

out-her/   
d.  המדען המוערך, הרב אלון, בהסבר מקיף על המתרחש: אין קשר לבריאות 

https://youtu.be/GaKb3ZrD60g   

e.  דרLee Merrit החיסון:ו על הקורונה: , בעלת רקע רפואי עשיר, הכולל תפקידי מפתח והובלה במספר גופים בארהב  
  -הצפויות והמוטציות, החיסון, הנגיףऀࣿ� .מתו החיים בעלי  - הזו בטכנולוגיה חיים  בבעלי  ניסוי הצליח לא  מעולםऀࣿ�

של  מפעלים ששני מיקרי זה והאם, תרופות על הציבור את מיידעים לא  מדועऀࣿ� .ביולוגי כנשק נראים
, המסכות  את לזרוק, חהנחיות להשמע להפסיק, הטלויזיה את לסגור: פשוט הפתרוןऀࣿ� הידרוקסיכלורוקויין נשרפו?

 . לחיות לשוב  -  הקרובים את לחבק, העסקים את לפתוח
WRmvEjYjpSwEPs/view-https://drive.google.com/file/d/169bDubnhyopohQmg8   

f.   בנזק-הסתיים-חיים-בבעלי; אדם-בבני-מעולם- התנוס-א : הטכנולוגיה הזו למקוצר עם כתוביות -דר לורנס פלבסקי -
 .ומוות-ריאותיב

https://www.instagram.com/p/CJpTZFSqIRn/   
 

-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%90-mrna-https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
-%D7%93%D7%9D%D7%90-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99-C%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9
-%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99D7%95%D7%91%D%
-%D7%93-1-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-D7%91%D7%A0%D7%96%D7%A7%

%D7%A4%D7%9C%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99-1%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A-D7%A8%   

g. ל הסיכונים שבחיסון, הפעם מפיו של קנדי ג'וניורע 
https://m.facebook.com/groups/ruthroy/permalink/2570986603163241/?_rdr   

h. זעקה ובבכי על החיסונים. כואב לשמוע.הרב סופר ב 
https://www.youtube.com/watch?v=yHaifFn0fR4&feature=youtu.be   

i. !שמזריקים להםכתבה מקיפה: האזרחים בישראל לא קיבלו מידע לגבי החומר  זה איננו חיסון 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294852   

 

 


