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 בס"ד 

 G5  הבלתי מייננתסכנת הקרינה  

 שליט"א   דניאל עשור הרבכבוד מאת: 

 

  מיקרוסופט   נשיא,  קלג  פרנק  של  דבריו  תמלול  .1

 : בקנדה- לשעבר

מ   230למעשה    וחוקרים  לאו"ם,    41-מדענים  רשמית  פנו  העולם  ברחבי  מדינות 

את   והביעו  העולמי,  הבריאות  ולארגון  החברות  מהפרי למדינות  ה ס דאגתם 

ילדים, נשים    –, ובמיוחד בהתייחס לאוכלוסיות הפגיעות  5Gהמתוכננת לטכנולוגיית  

רגישות   שמראים  ואנשים  הרות 

מחוקקים   אליהם  חברו  לקרינה. 

פדרליים   שמבקשים  ורגולטורים 

נגרם    –   FCCלספק ראיות   לכך שלא 

מפריסת   כתוצאה  בריאותי  נזק 

של   ני מודע לקיומו ינ. א5Gטכנולוגיית 

מטעם   שנערך  לימוד  או  מחקר  אף 

תעשייה אליה אני משתייך או תעשיות  

הבריאותיות   בהשפעות  ועוסק  דומות 

טכנולוגיה   של  הבטיחותיות  או 

 אלחוטית. 

על   חשובות  עובדות  מספר  הנה 

 : 5Gטכנולוגיות 
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 מעולם לא נבדקה.  G5טכנולוגיית  .1

 לשימוש.בטוחה  G5איני מכיר מחקר אחד שמראה שטכנולוגיית  .2

3. G5    י רדיו שנספגת בגוף האדם, ומצטברת בגוף האדם.  גלפולטת קרינה בתדר 

בטכנולוגיית   .4 אחד  את    G5רכיב  משמשים  מילימטר  גלי  מילימטר.  גלי  הוא 

וישראל ארה"ב  שמש   , ממשלות  האקטיבית'  'השלילה  לשליטה    משת במערכות 

אי הגוף.  כואבת מאוד בעור  תגובה  מייצרים  מילימטר  גלי  מושג מה  בקהל.  לנו  ן 

תהיינה ההשלכות לבריאות האדם. בשימוש בטכנולוגיית גלי מילימטר ובחשיפה  

 ימים בשבוע.   7שעות ביממה,  24לה במשך 

בשימוש   .5 כתוצאה  ומוכחות  משמעותיות  בריאותיות  השפעות  קיימות 

 : וביניהן בטכנולוגיה אלחוטית ומכשירים אלחוטיים.

 נדודי שינה  •

 כאבי ראש  •

 עייפות   •

 ת לב דפיקו •

כולם נגרמים כתוצאה מחשיפה למכשירים אלחוטיים ולקרינה שנפלטת מהם.   .6

 תסמינים חמורים יותר כוללים: 

 הפרעות בקצב הלב  •

 פגיעה בפוריות   •

 טנטון  •

 חוסר תחושה או נימול בגפיים  •

 סוכרת  •

 סרטן  •

 )לקוד הגנטי(   – DNAונזק תמידי ל •

 של:  מתבטאת בעליה מוגברת בתופעותו בריאות הנפש נפגעת גם היא  .7

 חרדה  •

 דיכאון  •
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   ומאוטיזם  ADD/ADHDבעלייה בשיעורי הסובלים מהפרעות קשב  •

 מתנודות במצב הרוח   •

 מחוסר יציבות רגשית. •

מציגים   .8 מחקרים  כשמאות  האחרונות  שנים  בשלושים  גדלו  הללו  תופעות 

 הוכחה לנזק ביולוגי.
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בתאריך   .2 נערכה  עגול"  "שולחן    10.11.2019ישיבת 

בנושא בהשתתפות   בישראל  הבריאות  משרד  בכירי 

 .ו"הערים החכמות" 5חשיפה למסכים, ופרישת דור 

 

 

 

אידלמן, ליאוניד  נשיא    פרופ' 

ההסתדרות העולמית הרפואית, יו"ר  

המכון לאיכות ברפואה בהסתדרות 

הרפואית בישראל, חבר קליני בחוג  

בבי"ס   נמרץ  וטיפול  להרדמה 

ומנהל   אביב  תל  באונ'  לרפואה 

 מחלקת הרדמה בביה"ח בלינסון: 

 

מצב  באיזה  נמצאים  "אנחנו 

חירום בריאותי חינוכי, או חינוכי  

לקרא  הזה  בנושא  ת  בריאותי 

 במיוחד.   5כניסה של דור  

את   להביא  שחובתנו  חושב  אני 

 עת הציבור" יזה ליד 
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סדצקי סיגל  שירותי    פרפ'  ראש 

 בריאות הציבור במשרד הבריאות:  

 

הרבה   על  גם  מדברים  "אנחנו 

מוח,   גידולי  השפעות.  מאוד 

ועוד   השמע  מערכת  לוקמיה, 

השפעות בנושא של חשיפה אל  

היום אנחנו מדברים על    הקרינה. 

ההשפעות בשימוש בטכנולוגיה  

 נה והתמכרויות.." מ הזו על הש

  

 

אור " ובעיות  תבעיות  ופדיות 

ראיה ושינה שהן על הגבול. יש  

השפעות של קרינה וגם  להן גם  

קשורות   שאינן  השפעות 

דור   לשנות    5לקרינה.  הולך 

אנחנו   התמונה.  את  דרמטיות 

ועוצמות.   בקרינה  תדר  עוברים 

יודע   לא  היום  בעולם  אחד  אף 

הקרינה   רמת  תהיה  מה  להגיד 

 " 5כשאנחנו מדברים על דור  

  

 

דבינדוביץ' נדב  ועד    פרופ'  חבר 

הציבור"   בריאות  רופאי  ב"איגוד 

ראש ביה"ס לבריאות הציבור באונ'  

 בן גוריון:

 

"המרחב הציבורי הוא של כולנו  

תפס ע"י  יוהיום המרחב עומד לה 

 .  5דור  
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מכל   וירוויח  יבוא  בעצם  מי 

אפשר   האם  האלה?  הדברים 

לראות שהרווח גם יחזור בסופו  

 של דבר לחברה?" 

  

 

לוין חגי  רופאי   פרופ'  "איגוד  יו"ר 

מסלול   וראש  הציבור"  בריאות 

"בריאות וסביבה" בביה"ס לבריאות  

העברית   והאונ'  הדסה  של  הציבור 

 בירושלים:  

 

עמדתנו   מה  חושבים  "אנחנו 

, שזה דבר מאוד גדול  5לגבי דור  

כנס, וההשפעה שלו  ישהולך לה

שלנו   הפרטיות  אדירה.  תהיה 

המרחב   של  ניצול  יהיה  תפגע, 

מה  הציבורי.   לחשוב  גם  צריך 

בריאות   על  ההשפעה  תהיה 

 . "הציבור

  

 

"הבעיה הזאת היא בעצם בעיה  

של   בעיה  הכלל  נחלת  של 

חברות   יש  הציבור.  בריאות 

כסף   מאוד  הרבה  שמרוויחות 

מהקשב שלנו ושל הילדים שלנו.  

יש כוחות כלכליים מאוד רציניים  

מה   למכור  להמשיך  שרוצים 

 שלנו". שהם רוצים לילדים  
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יכולים   ובישראל,  בעולם  "והם 

ולדאוג   כאלה  תהליכים  לעצור 

שהם יכלו להמשיך שיהיה להם  

הילדים   של  למוח  ישירה  גישה 

 שלנו.  

 

  – אם אתה מקבל מוצר בחינם  

   זה אומר שאתה המוצר"

 

 

 

סיון מבצעי באמצעי  ייהודה בעל רקע טכני ונ- עידו בן .3

 וטכנולוגיות מתקדמותלחימה )אמל"ח( 
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הוא    G5-לשהתרגלנו אליו לראות אנטנה גדולה    G4בין    ההבדל

ה יפרסו ברחובותינו מאות אנטנות קטנות  תמע   . נטנותמספר הא

לבין   בינם  מקושרות  ואף  המרכזית  לאנטנה  מקושרות  שיהיו 

אקטיבי הפרוס  - מגנטי רדיו-עצמם באופן שיצרו שדה אלקטרו 

 על כל העיר.  

במערכת   שלנו.  המכשירים  עם  ידברו  הקטנות    G5האנטנות 

הגלים הינם מילימטרים ומצריכים ריבוי משמעותי של אנטנות  

כן   כמו  הקיימת.  לקרינה  קרינה  במערכת השיוסיפו  קרינה 

G5   איננה קפיצה במספר אחד מטכנולוגיית  היאG4    אלא היא מהווה קרינה

 משמעותית המהווה נשק צבאי לכל דבר ועניין. 

גיגה הרץ גם בהספק נמוך,    2.4צריך לזכור ש  

המים   של  המולקולות  את  לכולנו  מרטיט 

הזו   שהקרינה  שברגע  להבין  צריך  שבגוף. 

משפיעה על הגוף מערכת החיסונית של הגוף  

 נכנסת לסטרס.  

ב  נולדתי  זוכר  1975אני  לא  אני  כשנולדתי   ,

ואני לא   שהיו בתי חולים לילדים חולי סרטן, 

 שנים האחרונות.   10-15בה אוטיזם. זה משהו שקרה בזוכר כל כך הר 

השינויים הולכים להיות משמעותיים     ( G5אז במעבר מגלי מיקרו לגלים מילימטרים )

יותר, מה שאפשר לעשות עם הגלים המילימטרים, יש נשקים שיכולים    הרבה הרבה 

נשקי  יש  להקאות..  לבחילה,  ראש,  לכאבי  מסוימות,  לתחושות  לבנאדם  לגרום 

על   שעובדים  תדרים  נשקי  יש  לב.  התקף  לקבל  לאדם  לגרום  שיכולים  תדרים 

האוויר   מזג  על  אקלימיות  הגופים מניפולציות  של  שהאינטרס  בטוח  לא  אני 

 מפתחים, מייצרים, מתקינים, אני לא בטוח שהאינטרס שמנחה ומביל  ש

 ברחובות 5Gתאורת לד עם מערכת  

 מרכזית 4Gאנטנת 
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 . אותם זה לטובת הקהילה

לבין  הזו  הסיטואציה  בין  המרחק 

 הוא אפסי.   – להשתמש בה לרעה 

 

הפריסה של המערכת הזו היא צעד מאוד  

משמעותי בדרך שלנו לאיזושהי מציאות  

פשיסטית   טכנולוגית  דיקטטורה  של 

 כלל עולמית.  

 

 מומחה וחוקר רפואי, אונ' תל אביב.  - רופ' שלמה מלמד פ .4

 

, הוא למעשה קפיצת מדרגה משולשת יותר מהדור השלישי  חמישיהדור הזה הדור ה

והדור הרביעי בו אנו משתמשים, הוא  גורר אתו סכנות מוחשיות ומאוד מאוד קשות  

לה כדי  הזאת  הקרינה  הציבור.  של  להתקין   עבירלבריאות  חייבים  הלאה  אותה 

של   במרחק  מטר    40-  30אנטנות 

ה. זה דבר נוראי, משום  יאחת מהשני

שלמעשה בלי שישאלו אותנו ומבלי  

של   שלנו  האישור  את  שיקבלו 

ברחוב בקניונים   24/7הציבור, אנחנו  

של   קרינה,  תחת  נהיה  מקום  בכל 

יש הרבה מאוד עבודות  וייו   מיקרו ב, 
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כתו שנגרמים  הנזקים  המיקרועל  של  הזאת  מהאנרגיה  באנרגיותיי וו  צאה  גם    ב 

איננה קרינה רגילה, אנחנו יודעים כי האנרגיה הזאת גורמת    G5נמוכות. הקרינה של  

, על כל תא בגוף יש לנו קולטנים תעלות של סידן, זה נקרא קלציום  DNA-שברים ב 

ולתהליכים    צ'אנל התא  אל  וכניסה  מהתא  ליציאה  חיוני  מאוד  מאוד  הזה  הסידן 

ברנה, הוא מושפע על ידי וולטאג' חשמלי. מסתבר  מפיזיולוגיים רבים, האזור הזה במ

האלה גורמת למעשה לנטרול שלהם ויש    הרצפטוריםנספגת על ידי   G5שאנרגיית  

ה מאוד לתאים בכל  חדירה בלתי פוסקת של סידן לתוך התא, זה גורם לנזק קש

מוניות ומחלות אנדוקריניות  ימיני מקומות לא רק מההיבט של סרטן אלא מחלות  א

והחיוניות    ה לדוגמ גם בעיה בירידה בפריון, כי הזרע של הזכרים התנועתיות שלו 

גם   הזאת,  מהאנרגיה  כתוצאה  מושפע  בעיות  דפרסיותשלו  שינה,  הפרעות   ,

אני   סרטן.  דווקא  לאו  "שדור  נירולוגיות,  שראינו",    5אומר  מה  מכל  לגמרי  שונה 

הזאת   מדרגה    לאהיא קפיצה    5G  לטכנולוגיית הקפיצה  לא  זו  אחת,  של מדרגה 

זהו   רדיקאלימתונה,  מהותי(    שינוי  עומק  עכשיו  )שינוי  שעד  באנרגיה  בשימוש 

שימשה להשמדה או להרתעה פיזית וכרגע מאמצים אותה להעביר אינפורמציה. 

שניה, יופי! האם זה   1/2מהטכנולוגיה הזו? נוכל להוריד סרט תוך   מה נוכל להרוויח 

 שווה לנו? עלינו לזכור מהם הסכנות האיומות האורבות לנו מטכנולוגיה מסוכנת זו. 

 

 

ט      אר     ב   .5 מיקרו  -  ואר     ראו       י  נשקי  בשירות גמומחה  ל 

 טי יהחשאי בצבא הבר

פייל מתקדמת,  זמד    בעל יקה 

הוראה     בפיזיולוגיה תעודת 

אנושית, מלמד כימייה יש לו שני  

לכמה   יועץ  אקדמאיים,   תארים 

 ארגונים בינלאומיים וגם בריטיים.  
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מכיר   אני  הצבא.  עם  מיקרוגל  גלי  בלוחמת  השישים  בשנות  את    מצויןהתאמנתי 

ההשפעות של גלי המיקרוגל, שהם כל המשדרים: וויפי, אייפוד, אייפד, הם כולם  

מיק בגלי  מיקרו  משתמשים  גלי  ההם,  שבימים  בגלל  הצבא  עם  התאמנתי  רוגל. 

במלחמה הקרה השתמשו כנשק חמקני כפי שהם גם היום. בגלל השימוש שלהם  

כנשק חמקני דבר שהבנתי, זה הטריד אותי מאוד כשהתעשייה החלה לצאת עם  

שאני לגמרי מודע לנזקים שזה יכול לגרום    לילדים  WIFIובמיוחד  טלפונים ניידים  

הצבא,  לילדו את  כשעזבתי  ונשים.  צעירות  עבור  ת  מתעסוקתי  קטן  חלק 

במיוחד  הקרה.  המלחמה  בזמן  שנשבו  מרגלים  לחקור  היה  הממשלה 

דיברתי עם    חודי מומחה בלוחמת גלי מיקרוגל.ימרגלים שהיה להם מידע י

קבוצות טרור. העבודה העיקרית שלי הייתה לחקור ולגלות שחיתות ברמה הגבוהה  

וברמה הגבוהה של הממשלה הבריטית. ראשית, כאשר  י רשל המשטרה הב  טית 

עובדים.  המיקרוגל  תנורי  כך  למים.  מגיב  מיקרוגל  המיקרוגל,  גלי  על  מדברים 

באמת   ההוכחה  לכך  הוכחות  המון  יש  כאן,יגהלמעשה,  לי  שיש  במסמך     עה 

גורמים   מיקרוגל  שגלי  בהבנה  בזמנו.  ביותר  הסודי  מסמך  היה  המסוים  המסמך 

שמבוסס על מים, סוכנות הביון האמריקאית פרסמה את המסמך    ף לגונזק  להמון  

זה הולך לגרום הזה שהופץ לכל הממשלות. פיסת הנייר הזו, עם משפט אחד.  

השנייה! העולם  מלחמת  מכל  כאב  ויותר  סבל  יותר  מוות,  מה    יותר 

שהממשלות עושות ועדיין נאכף כיום, הם אמרו מה שנבדוק כתקן בטיחותי, אנחנו  

לא ניקח את הרמה בה המיקרוגל משפיע על תהליך התאי בגוף, אלא נבחר רמה  

היום לכל הטלפונים הסלולריים.  וזה השימוש  מוחלט.  לנו חופש  גבוהה שנותנת 

ול. וזה למה, מדינה אחרי מדינה  דקות של חימום, וזה הכ  6א וזה     ר     ט         גלי ט    וואפיל

מגלות כעת שיש להן מכת סרטן, מכת לוקמיה, כל מני סוגים של בעיות שקיימות.  

מסמכים מרשיעים מהצבא המסבירים על איך גלי מיקרו    8,300עתי יש  ילמיטב יד

מקרי בימ"ש עליון במדינות שונות מוכחים שמגדלי אנטנות סלולר    5גורמים לחולי,  

ים, מחקר  ימחקרים אפידמיולוג  14מים לסרטן, נזק נירולוגי ונזק פיזי.  וטלפונים גור 

 כאלה.   14שנים כל אחד, יש   10על אלפי אנשים  
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החלטות שיפוטיות    23יש עכשיו  

שבהם   משפט  בבית  שאינם 

מחוקק או ראש העיר או מישהו  

התערב והורה לסגור משדר או  

להוריד אותו. יש הרבה הוכחות  

פמשפטיות.   רי  א למנטרכינוס 

:  3המועצה האירופאית, בעמוד  

 הוכחש על ידי התעשייה והממשלות.  בעקבות כל הידע שנצבר אך

 

סטייל   .6 נשק    -מארק  באמצעות  האמריקאי  בצבא  לוחם 

 השנים האחרונות. 30במשך   5Gקרינה 

נאמר  עושה ומה הם אומרים שהיא עושה.    5ית הדור היגוזה חשוב שנבין מה טכנול 

יכולה לטגן את עינייך כמו טיגון של   הטכנולוגיה "   IEEE Beam Formingלנו במסמך

שאלה נשקים צבאיים  ביצים, כפי שהיה במלה"ע השנייה, וכולכם צריכים להבין 

 צריכיםאך אם אין ברצונכם לאסוף ידע נוסף זה מה שאתם    אלה תדרי תקיפה 

 .שזה מה  זה מיקרוגל, בגלי לוחמה  זוהי דעת ל

 

לוחמה   במערכות  מומחה  "אני 

אחד המומחים המובילים בעולם  

בנושא האמת היא שחשפתי את  

והסיבה   לזה  בהקשר  עצמי 

היא   בתחום  למומחה  שהפכתי 

משום שאני המצאתי מערכות לוחמה מה שאני הולך להגיד  כאן היום אל תאמינו  
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אפילו לא אחת אני רוצה שאתם תעשו את המחקר שלכם  למילה אחת שאני אומר 

 אתם תמצאו שהמידע מעורר אימה. 

שלפנינו היא מערכת לוחמה אני חייב ליידע אותם לגבי הממשלה    5- פריסת הדור ה

יותר מכל דבר אחר. ההשפעות על מנורת הלד   יודע על מערכות לוחמה  כי אני 

הם גורמים לנזק ותוקפים    5-ה  משדרות כבר עכשיו באנגליה את טכנולוגיית הדור

    לה לסביבה ולאנושות".את הקהילה. זהו איום קיומי לכלכ

 

 יושב ראש הוועדה לתקשורת פדרלית בארה"ב  -  טום ווילר .7

 

התקשורת   במועדון  להיות  כבוד  "זהו 

הדור הראשון של התקשורת     - הלאומי  

הקול לגבי  היה  השני  האלחוטית  הדור   ,

טקסט,   וגם  )קול(  דיבור  הדור  אפשר 

השלישי היה האינטרנט, בצורה מוגבלת. 

הרביעי    הטכנולוגיה  הדור  היום,  של 

הנדידה   את  הדיגיטלית,  השלימה 

שהוא   לכם  אומר  מישהו  אם  אך 

שהדור   מה  על  הפרטים  את  יודע 

לכיו רוצו  להיות  יהפוך  ן  והחמישי 

 ההפוך" 
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זמיר  .8 במפגעים   -   ד"ר  ויועץ  רפואי  מיקרוביולוג 

 אלקטרומגנטיים

של    5G-ב הקצב  פשוט 

יואץ.   והמוות  התחלואה 

שפוגעת   קרינה  תהיה 

שתגרום   שמסרטנת 

בעיות   רביה,  לבעיות 

ביע חיסון, עניים,  יות 

והכל יהיה  בעיות עצבים  

החוק.  כמו    במסגרת 

מה עושים? דואגים שהקרינות יהיו בצורה  .  לא ידוע  -   לא הוכח:  שאמרו חברות הטבק

חכמה. אם הקרינה תהיה פחות ממיקרוואט לסנטימטר רבוע לא יהיו כמעט נזקים  

ואנשים יחטפו את הקרינה עם כל נזקיה    ,אין לאנשים לאן לברוח  5אבל בדור    –

והנשקים רק ילכו ויגברו, ולכן אם אנחנו לא שומרים ולא דואגים לכך שיהיה תקן 

בתחלואה גם  עלינו  לא  זה  על  נשלם  אז  הכותב:ובמוות.    בטיחותי    )הערת 

אין תו תקן בטיחותי, ולמרות זאת החליטה ממשלת ישראל   5G  לטכנולוגיית

 (. למניינם 2024בכל ערי ישראל עד תום שנת   5Gהתקין ללא להמתין 
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סדצקי .9 סיגל   בריאות   שירותי  ראש  לשעבר  -  פרופסור 

 הציוני הבריאות במשרד הציבור

 ושרירותי״  בריאותית  משמעות  חסר  הוא  ן   ק     ת      ״ה  

הגדולה היא שתעשיית    השערוריה

הסלולר הצליחה לגרום לכך שאף  

מחקר   שום  תערוך  לא  ממשלה 

ה   השפעות  בריאות  G 5לגבי  על 

בקרב   ליצור  הצליחו  הם  האדם. 

זהו   מרוץ לערים חכמות,  - המדינות  

מרוץ אל עבר רמות קרינה חסרות  

בשימוש   אשר עד היום היו תקדים

בקרב   ויישומן  בלבד  צבאי 

הגדול   אזרחית, ללא בדיקות מקדימות, נחשבת בגדר ניסוי על בני אדם   אוכלוסיה

   .בהיסטוריה הנעשה ללא הסכמתנו

 

רון מלנייק .10 ותק בתכנית    28בעל    טוקסיקולוג בכיר,  -  ד"ר  שנות 

    .מדעי בריאות סביבתיות להלאומית לטוקסיל במוסד הלאומי 

נערך   חשוב להבין שבתקופה שבה 

יתה שההשפעה  י המחקר, ההנחה ה

היחידה של קרינה מהסוג הזה תהיה  

לא   ,חימום קרינה  שזו  מיינת,  -מפני 

כימיים.   קשרים  שוברת  איננה  היא 

ההשערה   את  לבדוק  רצינו  אנחנו 
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שיערנו שחימום אכן יתרחש, האם קיימת השפעה שאיננה נובעת מחימום  הזו:  

קרינה   שונות של  לרמות  חיים  בעלי  פיילוט תרמי" שבו חשפנו  "מחקר  ערכנו  אז 

עלי למנוע  מנת  על  הטמפרטורה.  את  צלזיוס ומדדנו  אחת  ממעלה  יותר  של  יה 

בטמפרטורה הגוף שלהם. מפני שזה הבסיס לתקנים של המכשירים הסלולריים.  

הממצאים היו: שוואנומה בלב. )גידול ממאיר( גליומה במוח,  שהם גידולים נדירים, 

בנוסף הופיעה מחלת לב קרדיומיופתיה זו מחלה של רקמות שריר של הלב. הופיע  

אמר שלא ניתן להשליך מידע זה   FDAמנהל המזון והתרופות של  דנ"א במוח, ונזק ל

על בני אדם אבל הם לא נתנו שום סיבה. הם פשוט פרסמו ההצהרה והכריזו שלא  

אישר את    FDA  - ניתן להשליך את הממצאים על בני אדם. וזה לא הגיוני בכלל, כי ה

הניסוי מלכתחילה על מנת שנוכל לבצע הערכת סיכונים כמותית על בני אדם. כך  

תנער מאחריות ולא עמד במטרת המחקר שהוא עצמו הציב.  ה  FDA  - שלמעשה ה

כשרואים כאלה השפעות אנחנו מבינים שאותה הנחה ראשונית שאות תוכנן המחקר  

לבחון, ההנחה הזו שגויה. ההנחה שהשפעה היחידה האפשרית הוא חימום הריקמה  

  היא הנחה שגויה. מפני שביטלנו עד כמה שאפשר את גורם הטמפרטורה, אז לנוכח

לדון   בבואנו  כעת.  ההנחות  על  להסתמך  אפשר  אי  שראינו  הרבות  ההשפעות 

  .במכשירים אלחוטיים

 

 חוות דעת מומחה פרופ' מרטין פאל .11

מיל מתקינים  אנטנות  יאנחנו  או    5Gוני 

שבקרוב   שמתוכנן  או  הותקנו  שכבר 

בית   בית,  לכל  כמעט  בקרבת  להתקין 

בית   ספר, 

חולים,  

וכ"ו,   עסק 

ביצוע   ללא  זה  את  לעשות  שערורייה  זו  מחשיפה  הימנעות  מאפשר  שאינו  דבר 
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מחקרים ביולוגיים רציניים והתוכניות שכעת נמצאות בשלב מתקדם בהרבה ארצות  

יה  יזוהי שערורבטיחות ביולוגי אחד  אפילו מחקר  מסביב לעולם הן: לעשות זאת בלי  

מאמרים על השפעות השדות האלקטרומגנטיים על    8ואסור לזה לקרות. פרסמתי  

ישנו  התאים של גופנו, ומאמרים אלו התקבלו באופן נרחב על ידי קהילת המדענים.  

זהו    "הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת "  ICNIRPארגון הנקרא  

ארגון שהוקם על ידי התעשייה על מנת כביכול להגן עלינו מקרינה אלקטרומגנטית  

והם הציעו הנחיות בטיחות אשר אמורות להגן עלינו ורוב העולם אימץ את הנחיות  

להגן   מנת  על  כביכול  להנחיות שלהם,  דומות  הנחיות מאוד  או  הבטיחות שלהם 

סוגי מחקרים אשר    8יש  ICNIRP - עלינו הטרגדיה היא שהם בכלל לא מגינות עלינו ל

בוצעו פעמים רבות וכל אחד בחן את החיזוי של הנחיות הבטיחות שלהם וכל פעם  

מאסיבי בכישלון  נכשלים  הם  אז  נבחנים  משמע    שהם  ביולוגיות  השפעות  בחיזוי 

 .כישלון בחיזוי בטיחות

 

 חוקר, סופר, מרצה בכיר בתנועת התשובה   -   הרב דניאל עשור  .12

עד   כי  מבינים  אנו  התקשורת  משרד  מתגובת 

מכוסים  למניינם,    2024שנת   יהיו  ישראל  ערי 

הטכנולוגיה   של  הסברינו    5Gבתשתית  וכל 

שלא   זו  טכנולוגיה  של  הסכנה  גודל  בדבר 

נחקרה ואין לה תו תקן בטיחותי ובריאותי לא  

 (1 )ראה נספחהתקבלו. 

כי  יבפני לי  הובהר  בנימין  מטה  למועצת  תי 

נורות הלד שהותקנו בכוכב יעקב ותל ציון אינם  

5G    5ואף אינן תואמותG    נורות הלד שהותקנו

נורות לד המתקשרות ביניהן על מנת לגלות בחדר    כוללות מערכת אחת בלבד של
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הבקרה איזו מהן אינה תקינה, ובכך לחסוך את סיורי הפועלים על מנת לגלות איזו  

 ( 2)ראה נספח נורה אינה פועלת. 

צלם את כל  לאת אחת הנורות ואת הכובע שעליהן    למעשה, ניתנה לי רשות לפרק

וכךולהשיבם שלמים למקומם  החלקים הפנימיים עשיתי. שלחתי את הצילומים    , 

עולמי לנשק   לעיל(    5Gלמומחה  וקיבלתי   )ראה  את  בשם מארק סטיל בלונדון, 

פנימיות מערכות  שתי  ישנם  "כי  האומרת:  בכתב  ה    :תשובתו  מערכת  ד    ל                האחת 

תואמת   והשנייה  שהותקנו.  החדשות  בנורות  הרשות    ".5Gהקשורה  כי  מתברר 

רה וכי ראש המועצה סובר כי מדובר בנורות  והמקומית איננה יודעת את האמת לאש

לד תמימות, כנראה קיבל מידע כוזב. אני מצרף בזאת את התמונות ששלחתי ואת  

 מכתב התגובה של מארק סטיל באנגלית לעיונכם.

הינו   זו  ממערכת  המתקבל  התדר  ה    2.4כעת  אך    ר          גיגה  הפרוס   ץ  ולפי  לפי  פקט 

יוכלו להרניתן    ,הסבריו של מארק סטייל את    ים בכל נקודת זמן שבה הם יבחרו 

מוזר מאוד כי דווקא בתקופה קשה זו בה מתמודדת מדינת ישראל עם  . 5Gל   התדר

בלילות בשעות לא סבירות    ,אנו בבידודר  שכא פת הקורנה" ו ימה שהיא מכנה "מג

ל   נורות  ברחובות                מתקינים  הציבורי  במרחב  מיהרו    ,ד  ובכלל  מגורים  בתי  בקרבת 

מזור, בית"ר עלית, ירושלים, בני ברק,    ,, אלעדבערים החרדיותלהתקינן תחילה, 

יעקב. כוכב  ציון  הסוצ"ובשכונות    תל  בישראל-יו בשכבות  הנמוכות  .  "אקונומיות 

כפי    שתכליתה   5Gציבור בקשר להתקנת טכנולוגית  דעת ה  תהונאישנה    ,כמדומני

לנו   מהיר  "שנאמר  אינטרנט  אוטונומייםלהנגיש  בשכונות    " ורכבים  אנו  כאשר 

 החרדיות כלל איננו נזקקים לזה.  
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 תשובה ממארק סטיל: 

"Yes it is the 5G .. Those LED are toxic as you know. This is 

the Node controller part of the radar mesh...  I can weaponize 

the signal what the Council believe to reduce light exposure . 

I would like to see the antenna in the node as this will tell us 

if it’s radar scanning only or a target acquiring weapon.  Could 

be very useful to show that the deep state is gearing up to 

attack the people of Israel" 

http://www.saveusnow.org.uk/illegal-toxic-led-streetlights/ 

 

 עוד ממארק: 

"Yes..  I have seen these.  The antenna is very interesting 

and needs further investigation. Thickness of PCB board 

shows its high power rating.. Not required for an antenna 

board which confirms its weapons capability" . 

 

 

 

http://www.saveusnow.org.uk/illegal-toxic-led-streetlights/
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 : לעברית  תרגום תשובתו של מארק סטיל

ר    ק                        כידוע. זהו החלק של ב    ,דים האלה רעילים     . הל  ..  5G  - זה ה  "כן

ל   יכול  אני  הרדאר.  רשת  של  ל  ק     ש     נ                                 הצומת  את ק(     ש     נ           )להפוך 

חשיפת   תתלהפח  נועדזה  שהמועצה מאמינה  לעומת זאת,    .האות

זה יגיד לנו   ,שכן  ,האור. הייתי רוצה לראות את האנטנה בצומת 

או   בלבד  מכ"ם  בסריקת  מדובר  באם   לשימוש מטרה  שמדובר 

שמדינת  נשק. יכול להיות שימושי מאוד להראות  בתדרים הללו כ

)ה עצמוהעומק  את  שמסווה  השטח,  פני  שמתחת   (שלטון 

 . מתכוונת לתקוף את עם ישראל

streetlights-led-toxic-http://www.saveusnow.org.uk/illegal/ 

  

. כן  ממארק:  מאוד . עוד  מעניינת  האנטנה  אלה.  את  ראיתי   .

  ספקהמראה את דירוג ה  PCBוזקוקה להמשך בירור. עובי של לוח  

נדרששלו.הגבוה   לא  המאשר  ת..  אנטנה  יכולת  תללוח   ואת 

 ". נשקלשמש כ

http://www.saveusnow.org.uk/illegal-toxic-led-streetlights/
http://www.saveusnow.org.uk/illegal-toxic-led-streetlights/
http://www.saveusnow.org.uk/illegal-toxic-led-streetlights/
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שלחתי לו צילום   ,יל   ט          מארק ס  בקשתו של  ל

 של אנטנה מרכזית באזורנו  

בוודאות  היא  מילים,  מאלף  יותר  שווה  זו  תמונה 

של   מרכזית  ציון.5Gאנטנה  תל  יעקב  בכוכב   ,  

היא   שמאל  בצד  של    לפני התמונה  ההתקנה 

, שתי התמונות למטה  G5ים המרכזיים של     ר     ד     ש      המ  

של המשדרים המרכזיים של    ביום ההתקנה   צולמו

G5   התש"פ אב  א'  יעקב  כוכב  ציון    22/7/20)  בתל 

 למניינם( 

 

 

 

 תשובתו של מארק סטיל לצילומים המופיעים כאן: 

Yes you can see a number of directional antenna and that is one of the technical 

parameters of 5G. Also densification.  that is obvious by the image 

 

ו  , כןתרגום:   אנטנה  כיווני  מספר  לראות  יכול  מהפרמטרים   דאח  זהאתה 

 לפי התמונות. לחלוטין . זה ברור G5של לזיהוי  הטכנולוגיים
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)פוסט"ד  -  פלוננבאום-אופיר .13 מדען -ר    פעיל   דוקטורט( 

 מנהל שני כתבי עת מדעיים ,בביופיזיקה מתמטית

 

פנו אלי בעצם פעילי מחאה בארץ לכתוב חוות  

לבג בנושא  "דעת  שלחו  שהם  אני  G5צ   .

על    בביופיזיקהמומחה   להסתכל  ויכול 

מאמרים מדעיים בתחום ולראות האם מבחינה  

  1-5קרינת סלולר בדורות  מדעית יש עדויות ש 

ועל מערכות    הביולוגיים משפיעה על התאים  

ויש     G5-ביולוגיות ועל חיות וגם על אנשים הרי יש מקומות בעולם שכבר נחשפו ל 

וי קרינה  בנושא  בעיות  עם  שנים  כבר  לרופא  שבאים  סטטיסטיקות  אנשים  גם  ש 

בנושא הזה. לאחר סקירה של הרבה מאוד מאמרים מדעיים ופניה להרבה מאוד  

צ, "מומחים מהעולם שזה התחום שלהם להכין מסמכים עם חוות דעת משלהם לבג 
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ולהגיד שקרינת סלולר בעוצמות שקיימות   יכול לבוא  לי אישית, אני  שענו בעצם 

אחד מיקרו ואט לסמ"ר זה גבול   –ם היום בשטח גורמת לתחלואה. מבחינת מספרי

זה הגבול העליון של מספר מדינות    3.5מעבר לזה מתחילה תחלואה.  הבריאות,  

ר אם  " ואט לסמומיקרו    10זה תחלואה קלה, ו  3.5באירופה, מבחינה מדעית רואים ש

כמה שעות כל יום, הם  אנשים חשופים לזה באופן שיגרתי במקום העבודה שלהם  

מיקרו ואט לסמ"ר זו תחלואה    20בעצם מתחילים לפתח מחלות בעיתיות כמו סרטן.  

מקרו ואט לסמ"ר אם זה הממוצע בארץ אנשים היו    50חמורה לכלל האוכלוסייה.  

חס להמלצת השר של איכות  מתים ממזמן כמה שנים במאות אלפים. לבוא להתיי

טוען   הסביבה  מאיכות  סטיליאן  בדיחה.  פשוט  זה  מגוחך.  פשוט  זה  הסביבה 

זה   לזה במקום    50שההמלצה שלו לסף  ואט לסמ"ר. אם אנשים חשופים  מיקרו 

או   שלהם  בדירות  או  שלהם  את  העבודה  ששומעים  המועצה  לחברי  טוען  אני 

עוד הרבה מאוד פניות לבתי המשפט    צ, יהיו" אנחנו הגשנו בג  G5הדברים לא לפרוס  

יכול להיות שזה לא הטכנולוגיה המתאימה. בשטח אנחנו רואים שאם בפועל בתל  

מקרו ואט לסמ"ר או שניים אם לא מדברים בטלפון ואין פה הרבה    1אביב בפועל יש  

ברגע    G5  -מיקרו ואט לסמ"ר, זו קרינה מאוד מרוכזת ב   10אנשים סביבי זה יהפוך ל

זה עושה קרינה    G5  אם זה הכל ב   wifi-דברים בסלולר או משתמשים ב שאנשים מ

שמדדו  אנשים  של  סרטונים  ויש  אותם  שמודדים  העוצמות  את  ומעלה  מרוכזת 

בארה"ב במרכזים מסחריים שהתקינו אנטנות כאלה וזה מקפיץ את הקרינה לסמ"ר.  

ברי  אם מישהו חשוף לזה כל יום במשך כמה שעות זה מגדיל את התחלואה. לח 

המועצה יש אחריות אישית כשהם שומעים את הטענות. אלו טענות מדעיות, זה לא  

יותר מ יהיה  יותר קרינה.  רואים שתהיה הרבה  זה. בשטח    5סתם אני ממציא את 

פשוט קורא לאנשים    G5מיקרו ואט לסמ"ר שאיכות הסביבה טוענים שיהיה אחרי  

זו הייתה המסקנה שלי מחוות    .לראות מה קורה בעולם שפרסו את זה   G5לא לפרוס  

זה לא הטכנולוגיה שצריך להשתמש בה.      G5צ. יכול להיות ש"הדעת שהגשנו לבג 

יהיו עוד טכנולוגיות. שימציאו טכנולוגיה שהיא לא גורמת לתחלואה. זה בערך כמו  

כור גרעיני. האם צריך להשתמש בכור גרעיני האם צריך לפרוס כור גרעיני שהוא  
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אני חושב שיש מספיק  זה בערך האקוויוולנט. עם הדברים האלה  ממילא דולף? 

אני גם שלחתי לפעילים מסמכים להפנות לחברי  בה לחברי המועצה,  חומר למחש

זה גורם    G5-המועצה ושלחתי לפעילים שיפנו לחברי המועצה. בהחלט חושבים ש 

לתחלואה ואין צורך לפרוס אותה אם לא יודעים איך להשתמש בה שהיא לא גורמת  

 לתחלואה. זה לא חוק טבע.  

 

ועבד    מאסטר בהנדסת חשמל מהטכניון  –סימון   .14

 הרבה שנים בהייטק 

 

אותנו   מלמדת  ההיסטוריה 

יכולות   על  ביותר  קשים  דברים 

מתקדמות   טכנולוגיות 

כשלמדו   משיגה.  שהאנושות 

לבקע את האטום האם אני ואתה  

האטום   ביקוע  לא!  מזה?  נהנינו 

יכול לשמש לכורים ליצור חשמל  

זה הדבר הראשון שעשו כשביקעו את האט חיובי. אבל האם     ום? לא!שזה דבר 

הקימו פרויקט שלם שנקרא פרויקט מנהטן שתכליתו הייתה להפיל שתי פצצות  

השנייה ולהרוג במכה אחת עשרות אלפי אנשים בכל מקום.   במלה"עאטום מעל יפן  

5G    4חבה של             הוא לא הרG!  4G    היה הרחבה של תחום תדרים מצומצם. גםWIFI  

מתחילים   אנחנו  לראשונה  פתאום  פה  בלוטוס.  תדרים גם  לתחום  לחרוג 

יותר רחב מ   נכון אנחנו הולכים להתפרס לתדרים הרבה   4Gמשמעותית 

  5G-, ולא שמעתי מישהו שמזכיר ש יםיגלים מילימטר  :יותר גבוהים מה שנקרא

משרת  שמשהו  לא  מתכנן לרדת לתדרים נמוכים יותר, ונשאלת השאלה למה, כי זה  

יש לנו פה רשת תקשורת שיש לה יכולות שלא היו לאף רשת  מהירות תקשורת.  
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הגוף שלנו משמש    תקשורת בהיסטוריה האנושית, והיכולות שלה זה לטגן אותנו.

ומסוימייכאנטנה מאוד טובה לתדרים אלקטרו מגנטי ם בפרט. כשאנחנו  ם בכלל 

חודרים דרך הגוף. אז    שלאמדברים על גלים מילימטריים אנחנו מדברים על גלים  

אם הם לא חודרים דרך הגוף אז מה קורה להם? נקלטים על ידי הגוף. אותם מקומות  

ג'יגה    60-יקרה להם משהו חריג? ב   –ג'יגה הרץ מגיעים אליהם בקלות יחסית     60ש

אפשרות,   יש  אפשרות  הרץ  יש  אשמח,  אני  אז  כי  שאין  לי  ויראה  יבוא  ושמישהו 

יותר גדול תדר הזה.   . כי המולקולות של החמצן בולעות את תאורטית לנזק קצת 

החמצן מובל על ידי זרם הדם. השאלה אם הדם שלנו יתחיל לרתוח באותם תדרים.  

משהו  כל אחד יודע שזה לא טוב להכניס מתכת ולהפעיל את המיקרוגל. מתכת זה  

ואז במקום להתחמם ולהתבשל   שקולט קרינה אלקטרומגנטית בצורה טובה מדי 

  כמו שאנחנו רוצים אז זה פשוט מתחיל לעשות ניצוצות. האם יש לנו בגוף מתכות?

התשובה היא לצערי כן. בשיניים, בעצמות, אנשים שנפגעו ויש להם כל מיני גפיים  

א  היא  הקרינה  מלאכותיים.  ומפרקים  לה  מלאכותיות  יש  אז  לקטרומגנטית. 

אינטראקציה גם עם חומרים שמגיבים אלקטרית, שזה אלומיניום, אם יש לנו ליתיום  

  אינה  מאיזו שהיא סיבה, שזה גם הוא מתכת. כל מה שהוא מתכת. המטרה שלי

פ  לאלזרוע  אלא  סתמית,  ל  עורר ניקה  שצריך  לסכנות  הלב  תשומת  לב את    שים 

מה הולכים לעשות עם הדבר הזה  כגון  אלות  . הייתי שמח לקבל תשובות לשןליהא

הקרינה   בין  להיווצר  שעלולה  מסוכנת  אינטראקציה  אותה  את  ולמנוע 

 האלקטרומגנטית לחומרים האלה.  

און חוקר עצמאי שעשה עבודה יסודית ומעמיקה - שי דן.  15

בסרטון הבא פורש בפנינו את כל מה שמסתירים מהציבור ו

טכנולוגיית   של  מיידיים  ביולוגים  נזקים   : G5לגבי 

https://youtu.be/FW2zLxEg1is 

 

https://youtu.be/FW2zLxEg1is
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 נספחים:

 (1)נספח 
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 התקשורת משרד תגובת

 

 

 ( 2)נספח 
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בנימין: מטה  מועצת  אחת   תגובת  במערכת  רק  מדובר  המועצה  לטענת 

 G5בלבד של נורות לד והמעכב אחר פעולתן. כמוכן, אילו תותקן מערכת  

יצטרכו אנטנות אחרות לחלוטין שאין להם כל קשר לנורות הלד המותקנות  

 ברחובות.  

זו מוכחשת על ידי מומחה עולמי בשם מארק סטיל שהובאה לעיל  טענה 

הנורות והאנטנות הכובע שעליהן בתשובתו    אליו שלחתי את התצלומים של

שניתן ל"נשק" אותן כלומר    G5נאמר מפורש כי מדובר במערכות תואמות  

לנשק   ברגע   G5להופכן  והשליטה  הבקרה  מחדר  מתג  הרמת  ידי  על 

ההחלטה להפעילן. כמוכן, נאמר שמדובר באנטנות סיניות מהסוג הגרוע 

הצילומים של האנטנה המרכזית  ביותר. כמוכן, ביקש מרק סטיל לשלוח את  

בגבעה   ההתקנה  באמצע  אותם  שתפסנו  לאחר  עשינו  את וכך  ושלחנו 

הצילומים למרק. אכן, תשובת הפוליטיקאים המקומיים אינה מספקת את 

המומחים  צבא  ואנשי  רבים  מדענים  נצבים  מנגד  כאשר  הישר  השכל 

השהות אגב, ישנם ישובים בהם החליט ראש המועצה לבתחומם בנושא זה.  

האחרים  במקומות  קורה  מה  לבדוק  מנת  על  ההתקנה  את  לשנה  לפחות 

,אלא שבאזור מטה בנימין כבר מיהרו להתקין G5בהם התקינו את מערכת ה

בראשונה את המערכות הללו מבלי לתת את הדעת על גודל הסכנה והאסון 

 שעלול לצמוח מהתקנת המערכות התואמות הללו.   

 למען ההגינות אבי בפניכם את תגובת המועצה המקומית.  

 

המקומיים   הפוליטיקאים  של  הפוליטית  תגובתם  בנימין  הנה   ושלבמטה 

מקצועית   תמחלק מבחינה  אחד  בקנה  עולים  שאינם  והתאורה  החשמל 

   עם המומחים שהזכרתי לעיל: לדעתי 
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 המועצה  ומחלקות  אגפי המועצה בנימין מטה

 מחלקת חשמל ותאורה  אגף שפ"ע תפעול ותשתיות 

תפריט    לאזור תאורת הלד החדשה במרחב הציבורי יעילה ובטוחה לבריאות הגעת  

זה תאורת הלד החדשה במרחב הציבורי יעילה ובטוחה    אזור צדדי. לחץ לדילוג על  

לבריאות מועצה אזורית בנימין יצאה לפני מספר חודשים בפרויקט לשדרוג התאורה  

בת  הישנה  התאורה  מוחלפת  במסגרתו  המועצה  וחסכונית  ביישובי  חדישה  אורה 

התאורה   וטיוב מערך  לניהול  ובקרה  תקשורת  מערכת  הכוללת  לד,  בטכנולוגיית 

וב  – הציבורית   והתושבים  י אזרחית  הושלם המהלך  כבר  יישובים  טחונית. במספר 

רקע   על  היישוב.  והארת  הרחוב  בתאורת  ומבורך  משמעותי  שיפור  על  מדווחים 

 " מדינות,  G5מחאת  במספר  הדומיננטית  התקנת  "  נגד  מחאה  בישראל  גם  קמה 

ולטענות בנושא הזה מצטרפות גם שאלות מתחומים אחרים מצד    5טכנולוגיית דור  

 תושבים.  

כבר בפתח הדברים נוכל לומר שבניגוד לשמועות ולדיווחים כוזבים ברשת,  

דור   ולמעשה אין כלל בישראל5אין בבנימין  כדי    . ,  כך בהרחבה.  על  נפרט 

מדוע   לחלוטין  להסביר  בטוחה  היא  ביישובים  מקימה  בנימין  שמועצת  התאורה 

ועומדת בכל תנאי התקינה ואף מחמירה מאד על גביהם, פרסנו בפניכם את המידע  

 בצורה מובנת וברורה. אנו מקווים שמסמך זה יהיה לכם לעזר.

 תקציר הדברים: 

לד.   מועצת בנימין החלה בחודשים האחרונים לשדרג את מערכת התאורה לתאורת 

ממש   של  בשיפור  מדובר  רבים.  יתרונות  החדשה  היישובים.    בנראות לתאורה 

הכבישים שלנו יהיו מוארים יותר, השבילים, הרחובות, השטחים הפתוחים והגינות  

הציבוריות. גם שירות התאורה יהיה טוב ויעיל יותר שחדר הבקרה יוכל לדעת באופן  

 אוטומטי היכן קיימת תקלה ומהי. 
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והשמ דור  הטענות  על הכנסת  אין את G5)  5ועות  בבנימין  נכונות.  אינן   )

ולמעשה הטכנולוגיה הזו לא קיימת בישראל כיום. ההחלטה    G5טכנולוגיית  

דור   טכנולוגיית  הכנסת  של   5על  אלא  בנימין  מועצת  של  אינה  לישראל 

לפי הצפי הקרוב ביותר, הטכנולוגיה הזו תיכנס   מדינת ישראל והממשלה.

אולי   כשיבואו לישראל,  הגדולות.  בערים  תתחיל  אז  וגם  שנה,  בעוד  רק 

הדברים לפועל, מועצת בנימין תפעל כדי להבטיח את בריאות התושבים 

טכנולוגית התפתחות  עידוד  תוך  ההולך    והסביבה,  העידן  עם  שצועדת 

ולדאוג   ומתקדם. ויעדה המרכזי של המועצה הוא להיטיב עם התושבים  תכליתה 

קוד והבריאות  מערכת  לרווחתם  משתמשת  בהם  התקשורת  תדרי  לכל.  מת 

ומערכת המאור והבקרה התקשורת והבקרה של התאורה הינם תדרים פתוחים  

במידה    – לכשעצמה   אפסית,  קרינה  מזו   מסוימתמייצרת  פחותה  אף 

בנימין   מועצת  והביצוע,  המכרז  במהלך  עוד  הישנה.  התאורה  שפולטת 

הקרינה   למדדי  ביחס  מאד  מחמירה  בגישה  והמערכת  נקטה  והאנרגיה, 

תקינה   ובהם  מחמירים  בקריטריונים  עומדת  ביולוגיתהמותקנת  ,  פוטו 

ותקנים  הישראלי  התקנים  מכון  התקשורת,  הבריאות,  משרדי  ואישורי 

הזמינה המועצה דו"ח מומחה שיצא   2020בינלאומיים. בסוף חודש אפריל  

י מעל לבדיקה בשטח ביישובי מערב בנימין. המומחה קבע בדו"ח רשמי כ

תאורת הלד שבפרויקט אינה  לכל ספק אין סכנת קרינה ואף לא קרוב לכך.  

מזיקה לבריאות. משרד הבריאות קבע כי אין בכך סכנה ולמרות זאת המועצה נקטה  

בדיקות   דו"ח  מלאה.  בשקיפות  פועלת  המועצה  בנושא.  מאד  מחמירה  בגישה 

צועיים, מופיעים  הקרינה שביצעה המועצה באמצעות מומחים כמו גם חומרים מק

ויושלם במלואו עד לסוף  כאן. פרויקט שדרוג הפנסים יסתיים בכל יישובי בנימין 

. המועצה משקיעה רבות, משאבים ומחשבות כדי לשפר את איכות חיי  2020שנת  

התושבים ומטרה זו נמצאת בראש מעייניה. שדרוג התאורה הוא רק אחד מיני רבות  

רווחת תושביה והיא מחויבת להמשיך בדרך  מהפעולות שמקדמת מועצת בנימין ל

 זו. 
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הלד  תאורת  של  היתרונות  ומה  הישנה  התאורה  להחליף  צורך  יש  מדוע 

 החדשה?

ברוב הבתים בישראל וודאי במשרדים ובתעשייה עברנו מהתאורה הישנה של חוט  

לתאורת לד. תאורת הלד מאירה הרבה יותר מתאורה ישנה, היא   רסנטים ולהט ופל 

במקומות   כמו  רב.  וכסף  אנרגיה  חוסכת  וגם  האנושית  ולחוויה  לעין  יותר  נעימה 

הפרטיים, כך גם במרחב הציבורי. אנחנו רוצים שהכבישים שלנו יהיו מוארים יותר,  

וכרשו והגינות הציבוריות.  רוצים  השבילים, הרחובות, השטחים הפתוחים  ת אנחנו 

להתייעל ולחסוך בכספי ציבור ולעודד חסכון באנרגיה על כל המשמעויות שבכך.  

רחוב   לפנסי  ביחס  אור  זיהום  פחות  פולטת  לד  תאורת  הציבורי,  במרחב  בעיקר 

 רגילים בטכנולוגיית נתרן לחץ גבוה או מטאל הלייד.  

החידוש   איך בנויים הפנסים החדשים ומה  -  התקנת תאורת ביטחון בפסגות

 בהם מלבד איכות התאורה והחיסכון?

גם   כולל  גוף תאורת הלד החדש  ברחוב,  היתרונות של עצם תאורת הלד  מלבד 

יחידת בקרה פרטנית חיצונית לפנס המאפשרת את ניהול המערכת באופן מיטבי  

יתרונות: אם בתאורה   נותן לנו מספר  וגם ביצוע פעולות מרחוק שדרוג המערכת 

יכולה לדעת על תקלה בלי שהתושב ידווח על    הייתה ומית לא  הישנה הרשות המק 

הפנס  למועצה.  אוטומטי  באופן  בעיה  על  לדווח  יודעת  הנוכחית  המערכת  כך, 

של    אופייה מעביר חיווי על תקלה ובדרך כלל גם על   באמצעות מערכת הניהול  

בד  התקלה וכך ניתן לשלוח צוות לתיקון מהיר, תוך זמן קצר מאד מזמן התקלה. מל

בזיהו המקור   לסייע  יכול  חיווי המערכת  זמן התגובה המהיר של הגעת הצוותים, 

כמערכת    בנויה לתקלה מה שיכול לקצר גם את משך הטיפול בה. בנוסף, התאורה  

אחידה שבאמצעות תדר רדיו מעבירה קשר בין גופי התאורה לבין עצמם ולמערכת  

העמ אלו.  תדרים  על  נרחיב  רגע  עוד  במועצה.  חלקים  הפיקוד  משלשה  בנוי  וד 

הבקרה   יחידת  הוחלף(.  לא  )העמוד  בקרה.  ויחידת  הלד,  פנס  עמוד,  עיקריים: 
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שלנו   התאורה  וכך  הפיקוד.  למרכז  התקלות  דיווח  ואת  התקשורת  את  מקיימת 

 ביישובים הופכת לא רק לנעימה וחסכונית אלא גם לחכמה ויעילה. 

  

 (? 5)דור    G5את טכנולוגיית  האם במסגרת התקשורת החכמה הזו מתקינים בפנסים  

בבנימין אין את   זהו כנראה אחד הדיווחים הכוזבים שגרמו לסערה על לא כלום.

ובכל זאת, אם    ! למעשה בכל מדינת ישראל אין את הטכנולוגיה הזו. G5טכנולוגיית  

כיום   שלנו  התקשורת  טכנולוגיית  בקצרה:  נסביר  מדובר,  במה  יודעים  לא  אתם 

ומאפשרת לנו תקשורת    4בפלאפונים החכמים ועוד עובדת על רשת סלולארית דור  

תקשורת   רשת  וכדו'.  קבצים  העברת  וידאו,  שיחות  של  יציבה  אינטרנטית 

הנוכחית המועברת ומוגברת    צפויה להחליף את רשת התקשורת   5בטכנולוגיית דור  

באמצעות אנטנות אזוריות , ובמקום זאת החיבור ייעשה אל תאי שטח קטנים בהם  

התקשורת   רשת  אחרים.  באופנים  ו/או  קצרים  בגלים  ושידור  קליטה  אמצעי  יהיו 

החדשה תאפשר העברת קבצי אודיו )קול / שמע( ווידאו )סרטונים ותמונות( ברוחב  

קליטה ושידור מהירים. הטכנולוגיה תאפשר תקשורת גם  פס גבוה במיוחד ובקצב  

בהיבטים   גם  ותסייע  מיטבית  לא  הנוכחית  הסלולארית  הרשת  בהם  במקומות 

המדינה .  בטחונים ברמת  אסטרטגי  תהליך  היא  תקשורת  רשת  פריסת 

תקשורת   תדרי  והקצאת  מחמירים  ורגולציה  אישורים  .  וסלולריומצריכה 

ומנוהל על   יזום, מובל  ידי משרד התקשורת בין היתר באמצעות  התהליך 

רזי טרם הושלם, אין תוצאות וזוכים    כ                                  מכרזי תקשורת ותדרים. התהליך המ  

לאחר  ברחבי המדינה  פריסת הרשת  פעילה. תהליך  רשת  שאין  ובוודאי  

שנים. כאמור, כל זאת לא    4-5-כרזי ימשך לפי הערכות כ                השלמת ההליך המ  

ואין פריסה   ( בארץ 5G)  5של רשת תקשורת בדור  רלוונטי עבורנו מאחר 

  בכלל וכך גם בבנימין.
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ראו את מכתב מנכ"ל משרד התקשורת שמבהיר כי אין בישראל את טכנולוגיית  

G5 ראו את מכתב מומחה הקרינה במשרד להגנת הסביבה  

 ערים לסביבה שומרון  ראו גם את מכתבו של מנכ"ל איגוד

 

מתכננים להכניס את הטכנולוגיה הזו , אבל אתם  G5אמנם היום אין את  

אין קשר בין דור חמש לבין מערכת התאורה החדשה. לא רק שאין    בעתיד.

כשירצו  הימים  מן  ביום  תידרש  תשתית  איזו  ידוע  לא  אפילו  אלא  קשר 

. כך ששדרוג התאורה כלל לא נועד ולא תוכנן  5להתקין את טכנולוגיית דור  

 .5לאחסון דור 

לתשתית התקשורת של דור חמש אין    - לקשור בין הדברים  לכן גם כאן לא נכון  

  5אגב, ההחלטה על פריסת רשת תקשורת דור    קשר למערכת התאורה החדשה.

הצפי   לפי  והממשלה.  ישראל  מדינת  של  אלא  בנימין  מועצת  של  אינה  לישראל 

הקרוב ביותר, הטכנולוגיה הזו תיכנס לישראל, אולי רק בעוד שנה, וגם אז תתחיל  

גסה מדברת על  בערים   )הערכה  רב  זמן  עוד  כנראה  יקח  לבנימין    4-5הגדולות. 

בכל אופן, כשיבואו הדברים לפועל, מועצת    שנים( עד שהדבר יבוא לכדי מעשה.

התושבים   בריאות  את  להבטיח  כדי  ותפעל  היום  עד  שנהגה  כפי  תמשיך  בנימין 

ההולך   העידן  טכנולוגית שצועדת עם  עידוד התפתחות  תוך  ומתקדם. והסביבה, 

ולדאוג לרווחתם   ויעדה המרכזי של המועצה הוא להיטיב עם התושבים  תכליתה 

 והבריאות קודמת לכל. 

התאורה  החלפת  לאחר  בלילה  שמקיימים   -  עפרה  התאורה  שעמודי  שמענו 

 בקרה ותקשורת חכמה מייצרים קרינה מזיקה לבריאות. האם זה נכון?

שסובבים אותנו ביום יום מייצרים אנרגיה שהופכת  לא נכון. ראשית, כלל המכשירים  

גם לסוג מסויים של קרינה. תדרי התקשורת בהם משתמשת מערכת התקשורת  

  – והבקרה של התאורה הינם תדרים פתוחים ומערכת המאור והבקרה לכשעצמה  
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עוד במהלך המכרז והביצוע, מועצת בנימין נקטה בגישה    מייצרת קרינה אפסית.

ביח  מאד  עומדת  מחמירה  המותקנת  והמערכת  והאנרגיה,  הקרינה  למדדי  ס 

תקינה   ובהם  מחמירים  ביולוגיתבקריטריונים  הבריאות,  פוטו  משרדי  ואישורי   ,

 התקשורת, מכון התקנים הישראלי ותקנים בינלאומיים.

   .עיינו כאן במסמכי מכרז המועצה והמפרטים הטכניים

שלו להתלונן על ה"קרינה    רק כדי לסבר את האוזן, אדם המתקשר מהסמארטפון

בתאורה החדשה", נחשף בשיחת הטלפון שלו לכמות קרינה שהיא פי כמה מאותה  

תאורת הלד. שלא לדבר אם אדם   קרינה שהוא כביכול נחשף אליה על ידי מערכת  

אגב, גם בתאורה הקודמת היתה קרינה. גם כן במידות    כזה מחזיק בביתו מיקרוגל. 

שה הוא  החידוש  מאד.  של  קטנות  החשמל  שקופסת  הראו  המקצועיות  בדיקות 

בתאורה   שנפלטת  זו  מאשר  יותר  גבוהה  קרינה  פלטה  דוקא  הישנה  התאורה 

לפחות מזו   50%-צריכת החשמל בתאורת לד במרחב הציבורי נמוכה בכ   החדשה.

הנפלטת   מגנטית  האלקטרו  החשמלית  וההפרעה  הקרינה  רמת  וכך  לד  שאינה 

 נמוכה יותר. – ממקור האור 

גורמים הא  ידי  על  נתמכת  מסכנת,  קרינה  אין  כי  הנחרצת  האמירה  ם 

 מקצועיים חיצוניים למועצה?

בסוף  הרשמיים.  בתקנים  ובעמידה  השגרתיות  בבדיקות  הסתפקה  לא  המועצה 

אפריל   ביישובי    2020חודש  בשטח  לבדיקה  שיצא  מומחה  דו"ח  המועצה  הזמינה 

ספק אין סכנת קרינה ואף    מערב בנימין. המומחה קבע בדו"ח רשמי כי מעל לכל

  ELF"במדידות קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל )  בדו"ח נכתב כי  לא קרוב לכך. 

מגנטיים(  להגנת   שדות  המשרד  ע"י  המותר  החשיפה  מסף  חריגות  נמצאו  לא 

והסלולר   הסביבה". הרדיו  מרשת  מייננת  בלתי  קרינה  "במדידות  כי  צויין    RFוכן 

נמצא לא  אלקטרומגנטית(  המשרד  )קרינה  ע"י  המותר  החשיפה  מסף  חריגות  ו 

 להגנת הסביבה".
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 קראו את דו"ח המומחה

נמדד  ערך  כל  עבור  עמודה  שיש  לראות  תוכלו  המומחה  דו"ח  את  תפתחו  אם 

המציינת מה בדיוק נמדד, מה ערכי הנורמה וכמה הערך הנמדד הוא אחוז מהרף  

פריטים על גבי עמוד התאורה  גם באתרים שנבדקו שכוללים מספר רב של    המותר.

ובסמיכות לצרכני אנרגיה ותקשורת )עמדת בטחון(, הערך הנמדד היה מזערי ורחוק  

 מאד מהרף המותר. 

ונזקים  שינה  לבעיות  גורמת  או  לראייה  מזיקה  עצמה  הלד  תאורת  האם 

 בריאותיים אחרים?

-30  נעים בין  בפרויקט לא. התאורה נמדדת ביחידות הספק בוואט. גופי התאורה  

וואט. גוון תאורה הנפלט    70-1500וואט ומחליפים גופי תאורה בהספקים של בין    240

( באופן שככל שטמפרטורת הצבע נמוכה יותר, גוון התאורה הוא  Kנמדד בקלווין ) 

על   עומד  המועצה  רחבי  בכל  'חם'.  ההצפה    K3000יותר  ותאורת  )קלווין( 

קבל קנה מידה, הספק תאורת לד  )קלווין(. רק כדי ל  K4000)פרוז'קטורים( הינה  

כ  הוא  אנחנו    8-16  -בבית  שם  הרחוב  לעומת  סטנדרטי,  בחדר  בממוצע  וואט 

בכ  נוספת    30-מתחילים  ציבורי(.דאגה  במרחב  היא    לענייןוואט  בריאותית  פגיעה 

מרכיב האור הכחול ביחידת המאור העומדת על ערך מירבי מומלץ באחוזים. אין  

ול אך הוגדר טווח בערכי אחוזים כדי לנקוט משנה  תקינה בענין רכיב האור הכח

מפרט תאורת הלד לרחובות ולשטחים ציבוריים פתוחים של    זהירות מונעת ואחריות.

בה חברים בין היתר נציגי משרד הבריאות והגנת הסביבה    משרדית-הביןהוועדה  

וין,  קלו   3000-4000מגדיר גוון תאורה מקובל )קלווין( במרחב הציבורי בטווח שבין

כלומר בין גוון צהבהב/כתמתם חם לבין גוון לבן קר. מפרט זה הוא המחייב במגזר  

ישראל,   נתיבי  מע"צ,  הבטחון,  משרד  השיכון,  משרד  את  משמש  והוא  הציבורי 

מחקר שנערך על ידי משרד הבריאות ונתיבי ישראל בשנת    השלטון המקומי ועוד.

ברש  2015 התאים  על  הכחול  האור  "אפקט  כך:  במספר  מעלה  הוכח  העין  תית 

גוף  של  במאפיינים  כתלוי  נמוך,  סיכון  רמת  כבעל  שונים  עמדה  וניירות  מחקרים 
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ה  ועוד".   LED-תאורת  מידת החשיפה  תקינת    הנבדק,  "גופי  כי  נכתב במחקר  עוד 

 Groupsקבוצות סיכון)  4- ל   LEDתאורה עולמיים מחלקים את רמות הסיכון של נורות  

Risk    ) היא הגבוהה ביותר.    3-היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו  0. כאשר  3ועד    0- מ

גופי התאורה של   יש צורך בהתוויית אזהרה על גוף התאורה".  2החל מדרגת סיכון  

 מועצת בנימין הם ברמת סיכון אפס.

 האם גוון האור של תאורת הלד מזיק לבריאות? 

לצבע    תאורת הלד שבפרויקט ודאי לא מזיקה. במחקר של משרד הבריאות ביחס 

כוללים דיודה    LEDהאור נכתב כך: "מחקרים מצאו שלמרות שמרבית גופי תאורת  

בדיקות שנערכו לא מצביעות על יותר אור כחול שנפלט מהן מאשר מגופי    – כחולה  

דומה". צבע  בטמפרטורת  מקבילים  בבנימין   תאורה  הפנסים  של  האור  צבע 

ונמוך בהרבה   (  2100-2400K)  הקרוב מאוד לצבע האור של נורות הנל"ג   3000Kהוא

שנמצאות   פלואורסנט  נורות  של  האור  )מצבע  מוסדיים  במבנים  (  6500Kלדוגמא 

'פיק'   רף מקסימלי של  הגדירה המועצה  מן הספק,  וכדי להתרחק  זאת,  .למרות 

האור הכחול ואף פסלה מציע שלא עמד בדרישה שהוגדרה! במסגרת הפרוייקט  

אגב, באף אחת    .פוטו ביולוגייםדרשה המועצה וקיבלה אישורי עמידה גם בתקנים  

 שש אמיתי מתאורת הלד, למעט ההגדרה של התקןמהמדינות המפותחות אין ח

ביולוגי עומדים.   הפוטו  אנחנו  כאמור  ובהם  בהן,  הסיכון שצריך להתחשב   ורמות 

  – פנסים ברמת סיכון אפס אינם מסכנים על פי התקינה האירופאית. וכאמור לעיל  

 הפנסים בבנימין הם ברמת סיכון אפס.

ומז זרים  ממניעים  משהו  מסתירה  המועצה  בריאות אולי  נושא  את  ניחה 

 התושבים? 

בנימין  שבמועצת  לזכור  חשוב  דבר  של  בסופו  שהובא,  המפורט  למידע  מעבר 

ביישובי   בכירים מתגוררים  ואלה שאינם  הבכירים  העובדים  כמו  המועצה  הנהלת 

בנימין. לכולם יש משפחות וילדים, וגם ביישובים שלהם מוקמת תאורת לד חדישה. 
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שמניעים עלומים יגרמו לנו, עובדי המועצה להעמיד  אף אחד לא יעלה על הדעת  

אסור    חל איסור חמור לפגוע ברכוש ובגופי התאורה   בסכנה את ילדינו ומשפחותינו.

לקחת את החוק לידיים! חבלה במתקן תאורה היא עבירה פלילית. אסור לפגוע  

מו  בשום פנים ואופן בכספי ציבור והמועצה רשאית לתבוע אזרחית את הנזקים שיגר 

כזו. מכוונת  מחבלה  מי    כתוצאה  סכנה!  הוא  חשמל  כי  לזכור  חשוב  לזה,  מעבר 

בנוסף, חבלה    שמנסה לשבש או לחבל בפעילות של מתקן חשמלי מסתכן בחייו. 

ופגיעה בתאורה עלולה להכשיל עוברי אורח ונהגים שכתוצאה מהחבלה והחוסר  

חשוף אף לתביעת נזיקין בתאורה יפלו או יסטו מהדרך. במקרה כזה, האדם שחיבל  

מעבר לשאר העבירות שכרוכות בזה. המועצה לא תאפשר פגישה ברכוש ציבורי  

 ולא תהיה סלחנית לסיכון הציבור. 

קדימה  הפנים  ויושלם  |  עם  בנימין  יישובי  בכל  יסתיים  הפנסים  שדרוג  פרויקט 

שנת   לסוף  עד  כדי  2020במלואו  ומחשבות  משאבים  רבות,  משקיעה  המועצה   .

את איכות חיי התושבים ומטרה זו נמצאת בראש מעייניה. שדרוג התאורה    לשפר

הוא רק אחד מיני רבות מהפעולות שמקדמת מועצת בנימין לרווחת תושביה והיא  

המועצה פועלת בשקיפות מלאה. דו"ח בדיקות הקרינה     להמשיך בדרך זו.  מחויבת 

 מופיעים כאן.שביצעה המועצה באמצעות מומחים כמו גם חומרים מקצועיים, 

 ( 2020מסמך ההסברה נערך על ידי דוברות המועצה ואגף שפ"ע )אפריל  
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 חוות דעת מומחה פרופ' מרטין פאל
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  4G מ יותר 15 פי תהיה 5G ה עוצמת

 :סלולר  באנטנות זרוע -  היום אביב תל אזור נראה כך

 

                         

 בישראל :       G5מערכת  

    04.08.20    הכתבה התפרסמה באתר רוטר בתאריך : יום שלישי י''ד באב תש''פ 

 

   בישראל: בלילה אחד נרים את המפסק 5Gפלאפון משיקה רשת 
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מהמעבדות ומגיעה לקהל  טכנולוגיית הדור החמישי בסלולר יוצאת  

ייהנו   תומכים  מכשירים  עם  לקוחות  מבטיחים:  בחברה  הרחב. 

 מהמהירות והיתרונות ללא תוספת מחיר

יוצאת מגבולות המעבדה והתיאוריה ותגיע  5G-האם טכנולוגיית ה

בקרוב לקהל הרחב? חברת פלאפון הפתיעה כאשר הודיעה לפני זמן  

לטענת החברה,  ה שלה.  קצר כי היא משיקה רשמית את הרשת החדש

בימים  כבר  לפעול  ותתחיל  אילת”  ועד  “מדן  בארץ  נפרשה  הרשת 

 .בספטמבר 1-הקרובים, ולכל המאוחר ב

 בדיקת המהירות בשידור חי הגיעה ליותר מגיגה לשניה

ה הדור  תדרי  מכרז  פתיחת  את  ניצלה  כדי    5-פלאפון  היום  שהחל 

של פלאפון   5-הלהשיק את מה שהיא מכנה “פלאפון+”, רשת הדור  

)שתהיה זמינה גם ללקוחות רמי לוי(. החברה קיימה אירוע עיתונאים  

מבית פלאפון אשר בגבעתיים, שם בוצעה הדגמה בשידור חי לרשת  

שנפרשה בבניין. במהלך הבדיקה הגיעה פלאפון למהירות   5-הדור ה

גם לבדיקת העלאה  ,1.4Gbpsהורדה של   אך לצערנו לא המשיכה 

 .מלאה

פר “ דור  כבר  אתרי  מאות  הארץ”,    5סנו  ברחבי  החדשים  בתדרים 

היא   כי  חשפה  החברה  פלאפון.  מנכ”ל  גוראון,  רן  במפתיע  הודיע 

בחרה בטכנולוגיה של חברת אריקסון, באמצעותה פרשה אתרי דור 

הרץ, בנוסף לאתרים נוספים  -גיגה  3.5ברחבי הארץ בתחום תדר    5

ון טוענת שעם סיום הרץ כבר עכשיו. פלאפ-מגה  700שפועלים בתדר  

-שהחל כאמור היום, וצפוי להסתיים עד ה  5-שלב מכרז תדרי הדור ה

בספטמבר, היא תוכל “להרים את המפסק” בין לילה, ולהפעיל את    1

 .הרשת החדשה 
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שמחזיקים  בפלאפון  קיימים  לקוחות  כי  וטענו  הפתיעו  בחברה 

ה הדור  ברשת  תמיכה  עם  לרשת  5-במכשירים  להתחבר  יוכלו   ,

ברגע עלייתה לאוויר, ללא כל תוספת תשלום. החברה כבר   החדשה

 Poco-של שיאומי, ה Mi 10-ה :5Gמכשירים תומכי    3החלה במכירת  

F2 Pro  לשאלת וואווי.  של  ביתי  ראוטר  גם  ההפתעה,  ולמרבה 

לחבילת להצטרף  ניתן  מהחברה  נמסר   500בנפח   Data גיקטיים 

- ראוטר עומדת על כעלות ה .5G- גיגה, ולגלוש בבית על גבי רשת ה

כ  1,900 על  עומדת  החבילה  ועלות  לחודש  60-שקלים,   .שקלים 

ובהן חבילת גיימינג  5G-עוד השיקה החברה חבילות נוספות לרשת ה

גיגה נפח גלישה, ושימוש חופשי במשחקים    200הכוללת קו סלולרי,  

שקלים לחודש; חבילה   50-כמו פורטנייט, פאבג’י, מיינקראפט ועוד ב

שקלים לחודש; וחבילה   60-גיגה נפח גלישה ב  500קו עם  הכוללת  

קו,   שירות  200הכוללת  של  הסדרות  חבילת  ואת  גלישה   גיגה 

StingTV חבילות   70-ב גם  החברה  תשיק  בהמשך,  לחודש.  שקלים 

 .IoT-לעסקים המותאמות בין היתר לתחומי ה

 המכרז הגדול החל היום

בעצמה,   התדרים  למכרז  שניגשת  היחידה  המפעילה  היא  פלאפון 

כיוון שהיא השחקנית היחידה שגם לא חולקת את הרשתות שלה.  

ניגשו כקבוצה אחת, בעוד פרטנר והוט    סלקום, גולן טלקום ואקספון

מובייל ניגשו כקבוצה נוספת. החברות מתחרות בפועל על רצועות 

לרש-גיגה  2,600-ו  700התדרים   ההרץ  הדור  ותדר  4-ת   ,3,500  

שמצריך כמה שפחות   700-. תחום ה5-שמיועד להפעלת רשת הדור ה

פרישה עבור כיסוי מירבי הוא התחום עליו צפויה להיות המלחמה  

מגה, וכל   30השחקניות, כיוון שהוקצו לשלושתן    3העזה ביותר בין  

מגה. בכך, משרד התקשורת מקווה    10מפעיל יכול לרכוש רצועה של  
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המדינה, לה עבור  כסף  שיותר  כמה  שתניב  מחירים  למלחמת  גיע 

 במקום לאפשר לכל שחקנית לקנות את החלק השווה שלה
 

   

 "גיקטיים" מקור:

network/-5g-plus-pelephone-launches-https://www.geektime.co.il/pelephone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geektime.co.il/pelephone-launches-pelephone-plus-5g-network/
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 בס"ד

 למניינם( 20.05.20)  כ"ו אייר ה'תש"פ

 

   רבני וגדולי הדורלכבוד: 

  

   עם ישראל עומד בפני סכנה גדולה הנדון: 

  

מהמצב  מאוד  מודאגים  אשר  העם,  נציגי  אנו  מכובדי.  רב  שלום 

ידי  על  לא  גם  תשובות   עליהם  שאין   שאלות  הרבה  לאור  הנוכחי, 

 משרדי הממשלה.  

  

מ רחוקים  קונספרטיביות"אנו  עניין,  ןלמיניה  "תאוריות  יש  אך   ,

 עליו את הדעת.    שנדרש לתת

כפי שנראה לעין רות את הנאמר על ידי משרדי הממשלה ותסו הראיות  

! אנו רבתיעם ישראל עומד בפני סכנה  ומתוך ראיות הקיימות בשטח,  

 מבקשים ממכובדנו בראשית הכל לתת את הדעת בעניין זה. 

  

ערוץ טלוויזיה מרכזי ברוסיה,    ברשת,  מתפרסמיםה  רבים  סרטונים

    .אנשים בעלי שם עולמי ועוד..  ,פרופסוריםרופאים,  נשיאים, 

נפחים את העניין מתקשורת והממשלות  הפה מדומה,  יבטענה  שהמג

ומטרותיהם בכיפת העולם    לטובת אינטרסים של בעלי הון השולטים
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הקמת  , חיסונים,  5G  , התקנת מערכתדילול אוכלוסיההמוצהרות הן  

 חיישנים לכל אדם. נֹו    ונ   "חכמות"ערים 

  

 :ם"ואממסמך שהודלף מהתמצית להלן 

 

 

 סדר עולמי חדש של האו"ם  2030-2020

  

אחת.   עולמית  ממשלה  משטר  )*  קוסמופוליטי,  ממשל 

 (עולמיכלל ריכוזי 

 * מטבע עולמי חסר מזומנים.  

 * בנק מרכזי עולמי.   

 * צבא עולמי אחד.   

 * סוף לריבונות הלאומית.   

 * סוף לרכוש בבעלות פרטית.  

 * סוף לתא המשפחתי.   
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, שליטה  )דילול כמות האנשים בעולם(  * סילוק אוכלוסין

 צפיפות האוכלוסיה.  בבגידול האוכלוסיה ו

 * חובה להרבות בחיסונים.  

 .  (ע   נ     צ  ) קוסמופוליטית* הכנסה בסיסית 

מיקרוצ'יפ  השתלת  דיגיטליים(  *   לרכישה   )שבבים 

 בקרה.   למעקב ולנסיעות, ל, כרטיסי אשראי()במקום 

עולמית חברתית  אשראי  מערכת  יישום  כלכלה )  * 

   .הקומוניסטית( סין בכמו שיש ) (קוסמופוליטית

 5G* טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור 

 ילדים באחריות הממשלה   ה  * חינוך

 * בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית. 

כלי על  פרטית  ת  בעלּול  סוף  תחבורה הפרטית,ל* סוף  

 וכו'   רכב
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 * כל העסקים יועברו לבעלות הממשלה/התאגיד.   

י  אדם  בני  ערים רוכ*  אנושית,  התיישבות  באזורי    זו 

 .   בלבד

 * סוף ההשקיה.  

 * סיום המשק הפרטי והחי   

    משפחתיים פרטיים ורק בניה לגובה. בתים     ל  * סוף 

 צרכים אנושיים.   ת* שימוש מוגבל בקרקע המשרת

)החזרת האדמה לטבע ובידוד האדם מהטבע, כי האדם הרס 

 את הטבע(

תרופות של  האיסור  מזון  *  ם  שאינ)  יםטבעי  ותוספי 

 . נטורופתיתרפואה איסור על ו (סינתטיים

שהתשובות ממשרדי הממשלה רבות,  מהנקודה הזאת עולות שאלות  

   .סותרות את הראיות המוצגות 
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את האנושות ובפרט את עם ישראל בסכנה   יםמעמיד  ,בשטח בפועל,  

 גדולה ומיידית. היום עניין זה גורם לפילוג וחוסר הבנה בשיח הציבורי. 

 אנו פונים אליכם כמובילי הדור מתוך דאגה יתרה.  

             

 : להלן השאלות 

  

מסביר על גבי מסמכים מקוריים  של ארגון  דניאל וידיסלבסקי •

  אשר מסביר את  ההנחיות, שכל סיבת  1הבריאות העולמי 

מוות יכולה להיות רשומה כסיבת מוות מקורונה, מכאן מספרי 

 מוות מנופחים . 

  

.www ההונאה הגדולה בכל הזמנים קורונה - דניאל וידיסלבסקי •

israel-shelanu.online/18/8/1a   

  

אפשר לשים לב שכל הנבדקים ולא משנה  נדבקים. 10%              

 מה זה אומר?  2-תמיד יש כ ,כמה נבדקים

  

  תה סימולציה שפורסמה באתר הרשמי,  סימולציה משקפת אתיהי

 הנעשה היום החל מ   1/1/2020. 3. בתחילת  2019

  

עמותה של ביל ומלינדה גייטס  מממנת את הפורום הכלכלי  •

 הבינלאומי , ארגון   

 

הבריאות   johns Hopkins) המגפה מעכבים בינלאומיים בזמן             

את החיסונים,  פיתוח כל 5Gהעולמי,האוניברסיטה   ונאנו חיישנים .

 הקשור לקורונה סביב ביל גייטס הרבה לפני .  
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מנכ"ל ארגון משרד הבריאות העולמי טרוריסט לשעבר,               

 נשיא ארצות הברית של אמריקה הפסיק לממן את הארגון 

כשלים,  היום כל משרדי הבריאות  של הממשלות  עקב               

 נת ישראל .  כפופים אליו, בפרט מדי

ביל גייטס ועוד עשירי עולם  מדברים במשך שנים על                   

לכוהם מסבירים שכדור הארץ לא 15%.  5דילול אוכלוסיה בהתחלה

 יכול להכיל יותר ממיליארד איש והם חייבים לתקן זאת.  

איך הם מתכוונים לדלל את האנושות היום ?     אנשים                   

 INDIEכתבה בפורום עולמי    491,000נכים מחיסוניםנשארו  

BOUND  .6  . שפיתח ביל גייטס 

ואלה אותם המקורות המספקים חיסונים לכלל ישראל                 

בזמן הקרוב, אפילו בכפיה בחוק שחוקק בכנסת מתחת לרדאר שלנו,  

  לחיסונים ניסויים בבני אדם בכפיה . 

  

לגבי חיסונים בכפיה, וניסויים על בני הממשלה העבירה חוק  •

 7. 1/5/2020אדם.

עוברים נחתכו  לחתיכות        חקירה של  ד"ר סטנלי פלוטקין  •

 76 קטנות כדי לייצר חיסון אחד | ד"ר סטנלי פלוטקין

https://israel-shelanu.online/72/3/1a   

  

בהודו אחרי חקיקת חוק נגד חיסונים, התמותה ירדה   •

 האחרונים שלהם. מה זה אומר ?  8מחקריםמשמעותית לפי ה 

  

  Первый каналבעל  רוסיההמרכזי ב ערוץ הטלוויזיה) הוא                

תפוצה רחבה ונקלט כמעט בכל מכשיר  9.  רוסית: הערוץ הראשון (ב

    טלוויזיה רוסי.
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  חקרו וטוענים את אותם העדויות •

www.1tv.ru/shows/chelovek-i-zakon/vypuski/chelovek-i-

zakon-vypusk-ot-24-04-2020   

  

  2019 יילךמשרד התקשורת פרסם את מכרז התדרים ואם הכל  •

 – לפי התוכנית  100" מהקיימים כיום  10. בתאריך   14ביולי 

  2021"כבר בשנה הבאה נוכל ליהנות מקצבי מהירות פי  ומשרד

המפעילים יידרשו  250מוקדי שידור בדור   5עד לסוף שנת 

התקשורת הודיע כי החברות שיקדימו יוכלו 200לפרוש   מיליון

ה  בשיטת כל הקודם זוכ – לזכות במענקים בגובה של עד ש”ח 

ביותר. החברה שתסיים את הפרישה ראשונה תזכה ב  מיליון  

מיליון ש”ח, החברה שתסיים שנייה,   66ש”ח והחברה שתסיים

 שלישית תקבל 52מיליון ש”ח.   82-תזכה ל

  

  במשבר, מה היה דחוף?  העולםבזמן שכל  •

www.geektime.co.il/5g-tender-in-israel  

  

 5Gשימוש בטכנולוגיית    בעלי נסיון ושם עולמי,  לפי מומחים •

 . רקמה חיה )אדם, בע"ח וצמחים(לבריאות כל  נתמאד מסוכ

  

סטיל • האנושות-מארק  נגד  אמיתי  פשע  סטיל  :זהו  -   מארק 

אלקטרוניםמ בנשקים  עולמי  סכנות    ,ומחה  על  מסביר 

" החמישיטכנולוגיית  העולם    נתהמותק   "הדור  כולל   בכל 

   www.israel-shelanu.online/22/8/1a :בישראל 
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חשיפה: סכנה לאנושות ! בכירי משרד הבריאות הישראלי על   •

   www.israel-shelanu.online/29/3/1a :5דור 

  

 גייטס,, ביל  בקהל  .משמשות לשליטה  G5טכנולוגיית    מערכות •

ו מימייסד  לשעבר ינשיא  -www.israel  :קרוסופט 

shelanu.online/32/3/1a  

  

ראש  ,  סיגל סדצקי  'פרופ-טכנולוגיה שמקדימה את הביולוגיה •

הציבור בריאות  הבריאות.  של    ,היוצאת  שירותי  משרד 

https://israel-shelanu.online/50/1/1a   

  

• 5G   מילים אלף  שווה  אחת  -https://israel  ! תמונה 

shelanu.online/57/1/1a  

  

ופרופסורים   • רופאים  כמה   פוחדיםמאות  בתקשורת  להגיד 

 פה. ישהם חולקים  על המצב בטענה שאין מג

  

ידוע עד כמה    * אך העובדות    , ם מקורי "מהאושדלף  מסמך  הלא 

למיטב  מסביבו   הנאמר  את  ומדגישות  רבים חזקות  הבנתנו, 

אנשים בעלי שם עולמי בתחום טוענים    ,פרופסורים המרבנים,  המ

הדבר אותו  את    את  לראות  במסמך  וניתן  המוצהרות  המטרות 

האו"ם  בתכנית  העוסקים  הרשמיים  האו"ם  באתרי  גם  שהודלף 

בר קיימא", פיתוח  "או    " 2030אג'נדה  "או    "21אג'נדה  "שנקראת  

 ים רבות. שמדינת ישראל חתומה עליה כבר שנ
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 מה עלינו לעשות ?   **

 

  

 מקורות נוספים 

  

-הקורונה-הרב דניאל עשור  5Gכט הבונים-סדר עולמי חדש-         

חמשיד אמריקה.  -החופשיים       - ור  של  -www.israelעתיד 

shelanu.online/49/8/1a  

  

       משהו מסריח מתרחש במעבדות הקורונה   -נשיא טנזניה          

www.israel-shelanu.online/75/3/1a  

  

דיין    2009           בבני אדם כתבתה של אילנה  .www       ניסויים 

israel-shelanu.online/74/3/1a  

  

 925ויטוריו סגרבי, חבר הפרלמנט  -נפטרו באמת מקורונה            

רק   -www.israelהאיטלקי         מתוך  25,000אלף 

shelanu.online/69/1/1a  

  

חבר אילומינטי לשעבר חושף את השורשים של כט הבונים            

   www.israel-shelanu.online/45/8/1a      החופשיים והאילומנטי ! 

  

           5g-    קצר דנון     -הסבר  -www.israel       שי 

shelanu.online/14/8/1a  
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       ביל, מנהל טכני    -NSAשליטת אוכלוסין זה מה שקורה !  -          

www.israel-shelanu.online/33/8/1a  

  

?  תחקיר של                  מי מממן בחשאי את המחקרים המדעיים 

  www.israel-shelanu.online/73/3/1aכריסטופר ברייסון 

  

מאחורי הקלעים,  שליטה מוחלטת  -חשיפה: אלוף משנה                

  https://israel-shelanu.online/31/3/1a      על האנושות 

   

דניאל שלמה         לשאלות נוספות או לתאום פגישה עם נציגינו 

.    -בוריסוב   בישראל  הציבור  זכויות  ומגן  חברתי  -052-545פעיל 

1919 
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 בס"ד 

חוברת הסברה בנושא הסכנות 

 שבחיסונים

 שליט"א  דניאל עשורכבוד הרב מאת: 

 

פאלבסקי  .1 לורנס  ובלונג  ד"ר  במנהטן  עובד  - פדיאטריסט 

 יילנדא

 

הוכשרתי   במקור 

הספר   בבית 

יורק   בניו  לרפואה 

באוניברסיטת  

NWY    את סיימתי 

ב  לימודיי  - חוק 

ואת      1987

סיימתי   הכשרתי 

. את התמחותי עשיתי בבית  1990בבית החולים "הר סיני" בניו יורק בשנת  

את   ניהלתי  שנים  תשע  במשך  חוץ.  מרפאות  במחלקת  בלוויו  החולים 

החולי  בבית  נמרץ  הטיפול  עבדתי  מחלקת  דבר  של  בסופו  כמוכן,  ם. 

 במרפאה פרטית שלי.  

בתחילת הקריירה שלי סברתי שחיסונים הם דבר בטוח ממש כפי שלמדו  

אותי והצעתים לכל הפציינטים שלי. באחד הפעמים כשהמלצתי על חיסון  

לילד אמרה לי אמו ד"ר לורנס , אתה יודע שהחיסונים מכילים כספית?  
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ונשבעתי את שבועת הר יותר בעצימת  היות  ופאים, החלטתי לא לסמוך 

עיניים על מה שלמדתי והחלטתי לבצע מחקר בעניין החיסונים. מחקרי  

 העלה את הממצאים הבאים: 

 החיסונים אכן, מכילים כספית. הכספית גורמת את מחלת הסרטן. .א

חומר   .ב שבתוספת  פרטיקאל  ננו  שהוא  אלומיניום  מכילים  החיסונים 

מוח. זהו עצם זר שחודר פנימה  -סום הדםמתחלב סורביטול עובר את מח

למוח על מנת להכניס אתו את החיסון פנימה הוא מהווה עצם זר אשר  

גורם אינפקציה ובכך גורם לאוטיזם ולהפרעות קשות של קשב וריכוז ועוד,  

 ועוד.  

החיסונים מכילים רכיבים שנוסו על בעלי חיים וגרמו מחלות קשות   .ג

ואף תמותה בקרב בעלי החיים, אך לצערי עדיין משתמשים בהם כדי לחסן  

 את ילדינו.  

האוטיזם   .ד בתופעת  משמעותית  לעלייה  עדים  אנו  האחרון  בעשור 

 והפרעות קשב וריכוז ועוד.

לא מצאתי ולו מחקר אחד שמראה כי החיסונים בטוחים בריאותית   .ה

 ואז התחלתי באמת לדאוג.  

אני יכול מדעית ובאמתחתי הוכחות וראיות ברורות לחלוטין על מנת   .ו

 להראות את הקשר. 
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וביולוגיה  .2 ביוכימיה  חוקרת  מדענית  מייקוביץ:  ג'ודי  ד"ר 

 מולקולארית 

 

מחלת   על  מחקרים  ערכתי 

ב  במכון  הסרטן,  עיקר 

הסרטן   לחקר  הלאומי 

מאז   מרילנד  בפרדריק, 

הייתה  1980 ..עבודתי   .

ה את  "אינטרפרון  -ליצור 

הראשון   החיסון  אלפא" 

עוצמתיים   כמה  עד  גילינו  סרטן.  לרפא  מנת  על  לאנשים  שהוחדר 

"כדורי הקסם"    -החלבונים שהופקו מתאי חיות )האינטפרונים( הם נחשבו ל 

, בשנת לימודי  1980למרץ ,    31-ן "טיימס", בנגד סרטן. זה פורסם בירחו

באמת   האם  הייתה  הגדולה  השאלה  וירג'יניה.  באוניברסיטת  האחרונה 

נצליח.   שבאמת  תקווה  של  פתח  גם  היה  אבל  לסרטן?  תרופה  מצאנו 

 אמרתי לעצמי : זה מה שאני הולכת לעשות!

הרטרו עם  לעבוד  הראשונים  -התחלנו  בין  היינו  הראשון.  האנושי  וירוס 

שהחלו לזהות שכאשר כל הבחורים הצעירים שנדבקים בכל מיני מחלות  

מין כתוצאה מחוסר זהירות. נהגו לכנות זאת "רשת כשלים חיסוניים בקרב  

המחקר שלנו במידה רבה    HIVגברים הומוסקסואליים". בודדנו את הווירוס  

שינה את העולם. התזה של עבודת הדוקטורט שלי שינתה את התפיסה  

גבי ווירוסים. באותו זמן חשבנו שסוג מסויים של תאים הנקראים  הרווחת ל

T   הם הבעיה במחלה. חשבנו שתאי ה -T    הללו הומתו אבל הם לא נהרגו

על ידי הווירוס. הם הומתו על ידי מנגנון לא ישיר. נהגנו לכנות זאת : "מנגנון  

הצופה מן הצד". התזה שלי לדוקטורט הוכיחה את עצמה כשבוע לאחר  
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מג'יק ג'ונסון הודיע במסיבת עיתונאים על פרישה    - הכדורסל דאז  שכוכב 

 . 1991לנובמבר , 14-עקב אבחונו כנשא איידס. היה זה ב 

עבדנו על מחקר בנושא אוטיזם, ועל מחלה בשם: "תסמונת    2009בשנת  

העייפות הכרונית" והתברר שלרבים ממשפחות המטופלים היו סוגי סרטן  

ל המחלות הללו, כולל הסרטן נגרמו מווירוס  רבים ושונים. אני חשבתי שכ 

כי זה נראה כמו וירוס, זה "הריח" כמו וירוס מאחר ואלה הם בדיוק סוגי  

הווירוסים המוכרים לנו כמשבשים את מערכת החיסון. למעשה עוד מספר  

הצליחו לבודד וירוסים מאנשים שהיו חולים בסרטן,    90- חוקרים בשנות ה

מווי נגרם  שהסרטן  שהם  ולהוכיח  לווירוסים  קראה  הממשלה  אבל  רוס. 

למחלה.   קשורים  ושאינם  אמיתיים  לא  שהם  שיקרו  הם  "נגעים".  מצאו 

אנחנו בודדנו מהמטופלים משפחה נוספת של וירוסים שקראנו לה "וירוס  

הם   אלו  ללוקימיה.  גרמו  למשל  הללו  הווירוסים  ללוקימיה"  המשוייך 

וחר יותר המחקר הזה שלנו  וירוסים המגיעים מעכברי מעבדה. שנתיים מא

ב  בעולם.  האיכותיים  המדעיים  המגזינים  באחד  ,    8-פורסם  לאוקטובר 

ומצאנו,  2009 שראינו  הללו  הווירוסים  מכל  שלנו,  מהתגלית  ההבנה   .

הייתה מבהילה. בדרך כלל    שהווירוסים )מהמעבדה( שגרמו את המחלה,

ולהתפתח    גילויים מסוג זה גורם למדען החושף את הבעיה לקבל קרדיט

עם הקריירה שלו, אך במקרה שלי זה סיים את חיי כפי שהכרתי אותם ואת  

הקריירה שלי כמדענית. התגלית שלנו הבהילה גם אותנו. ההכרה שכל  

את   יצרו  סרטן,  חולי  של  מגופם  ובודדנו  וגילינו  שראינו  הללו  הווירוסים 

מיליון    25. זה היה מבהיל. המחשבה על  .המחלה. העובדה שהם אמיתיים.

אמריקנים שהודבקו בהם. הווירוסים הללו הגיעו מהמעבדות והוזרקו לבני  

הובילה לכך שפוטרתי   הזו שחשפתי  וחיסונים. התגלית  דם  אדם במנות 

ונשלחתי לכלא. ללא עילה ובלי שימוע וללא זכויות אזרח כלשהן. פשוט  

ב  אחד.  יום  באזיקים  מביתי  אותי  סירבתי  2011לנובמבר,    18-גררו   .

את  ל לנו  יש  טעות.  שזו  לומר  סירבתי  שלי.  המחקר  לממצאי  התכחש 

המידע, הצגתי את המידע, את כל המידע מהמחקר. סירבתי! הם אמרו:  
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ש   לכולם  הכל   ד     ב                  "תגידי  אם  מלבך  ית  אבל  הביתה.  ללכת  תוכלי  וכך   "

נהרוס אותך. ואכן, הם הרסו אותי מבחינה מקצועית וכלכלית.    –תסרבי  

לא   לאל  תודה  למשפחתי  אך  לבעלי,  שלי,  לאמונה  הודות  לכך.  מעבר 

ולמטופלים שלי שלא עזבו אותי. התשוקה שלי לא הייתה כסף. מדענים  

לא מרוויחים הרבה כסף.  התשוקה שלי הייתה לעזור לאנשים ומטופליי  

 מעולם לא נטשו אותי.   

 

 

 ד"ר אריה אבני: רופא כירורג וקולונוסקופיה  .3

 

התרמיו אחת  הם  ת  החיסונים 

בכלל   שקיימות  הגדולות 

ככל   רוב  כי  הרפואה.  בתחום 

כגון   המדבקות  המחלות 

שעלת   חזרת,  אדמת,  חצבת, 

כתוצאה    1950נעלמו בסביבות  

כביסה,   נייר טואלט, מכונת  ביוב,  זורמים, תשתית  מים  בהיגיינה.  השינוי 

זורם ברחובות   זה היה  זה היה אחרת, בעבר  בתי שירותים נאותים. פעם 

רמת הסניטריות השתנתה ובכלל הדברים מיזוג אוויר כיווני  רמת החיים ו 

 רוח ועוד ועוד.  

כל הגרפים מראים שהמחלות הגדולות נעלמו. מה שאנשים לא יודעים זה  

בכפייה    1880  -שב חיסונים  נגד  בבריטניה  ענקית  הפגנה  הייתה 

יש שיתוק   שבעקבותיה הופסקו לחייב חיסון לאבעבועות.  חישבו, למה 

כל חמשת   ילדים  ואין שיתוק הורים? האם במשפחה של חמישה  ילדים 

הילדים ידבקו ממחלת פוליו בגלל ילד אחד חולה? התשובה היא לא! אחד  
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באוסטרייה מצאו את הסיבה לכך ואף אחד    מקבל או שניים והשאר לא! 

ויטמין   יודע, כל מי שהיה לו רמת  בדם גבוהה לא חלה. או חלה     Cלא 

במחלה קלה בלבד קצת כאבי ראש קצת כאבי עיניים כמו שפעת בלבד  

גבוהה ורמת     Cואח"כ הוא מבריא זה הכול אם יש רמה חיסונית של ויטמין  

 גבוהה אז אין מחלה.  Dויטמין 

 

 ופסור רומיין ג'ררדי: בית החולים הנרי מונדורפר  .4

 

רבה   לב  בתשומת  חקרתי 

שהיו   המחקרים  כל  את 

מחלת   הופעת  לפני 

או    -MMF.ה שידוע  מה  כל 

על   שידוע  שחשבו 

האלומיניום.   האדג'ובנט 

 הכל לא נכון! הכל לא נכון!!!

המחקר שמצוטט כסימוכין לדרך שבה סופג   כי המדע מקוטע ולא שלם. 

בוצע על ידי חוקר    1997  - הגוף את האדג'ובנט האלומיניום שבחיסון הוא מ

של   ה"אפיפיור"  הם.  סטנלי  הוא  למחקר  שותפו  פלרנד.  אמריקאי בשם 

 . האדג'ובנטים

לשתי   רדיואקטיבי  אלומיניום  איזוטופ  מהזרקת  מורכבת  הייתה  עבודתם 

נבות. שתי ארנבות אלו קבלו את הזריקות לשריר  ארנבות. אך ורק שתי אר

ואז המדענים ניטרו את הקצב בו הצליחו הארנבות להיפטר מהאלומיניום  

הרדיואקטיבי על ידי מדידת האלומיניום בשתן של שתי הארנבות. התוצאה  

ימים    28של הבדיקה הזו כשלעצמה היא די מבהילה רמת הניקוי לאחר  

מהאלומיניום הרדיואקטיבי נותר   94%ות  בלבד. במילים אחר  6%עמד על 
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טוענים   עדיין  המדענים  זאת,  למרות  הארנבות.  שתי  של  בגופן 

מזה,   גרוע  בודדים.  שבועות  בתוך  האדם  מגוף  מתנקה  שהאלומיניום 

המדענים ב"אורח פלא" "איבדו" את העצמות של שתי הארנבות. העצמות  

אלומיניום.   מאכסן  הגוף  שבהם  המקומות  כאחד  לכך  ידועות  מעבר  אז 

שבניסוי הם השתמשו רק בשתי ארנבות המדענים איבדו את עצמות הירך  

השריר   מטופש.  כמה  הושמדו,  שהן  או  המזל  לרוע  הארנבות  שתי  של 

שהוזרק לא נבדק, במילים אחרות הם לא יכלו להחליט אם האלומיניום  

שהוזרק לשריר נשאר שם או לא! בנוסף אנו מוצאים את עצמנו עם מחקר  

יום בלבד, כשכעת אין כלל ספק שהאלומיניום   28דני זה בלבד שארך  יחי

הרדיואקטיבי נותר בגוף לאורך שנים. המחקר הזה שאומר "הכול כשורה  

הימים הראשונים    28מעט מאוד אלומיניום נספג במוח" יהיה נכון רק למשך  

בלבד.  אבל מה עם שישה חודשים, שנה, שנה וחצי מיום ההזרקה? אז  

שנד בעולם  כדאי  החיסונים  תורת  שכל  המחקר  הוא  זה  שמחקר  ע 

  28מסתמכים עליו. שתי ארנבות בלבד שאבריהן נעלמו ושנחקרו במשך  

ואין   וכראוי  מחדש  הזה  המחקר  את  לערוך  יש  בפשטות  בלבד!  ימים 

 הוא איננו אמין. -להסתמך על המחקר הקיים  

 

פייפר .5 מרצה - מרסלה  סופרת,  עצמאית,  חוקרת  טרי: 

 ת ואקטיביסטי

 

 

 

ושהתינוקות שלהן ייוולדו פגומים באופן מחריד אם הן  

 תמשכנה את ההריון
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שכנעו   אדמת.  התפרצות  הייתה 

לאדמת,   נחשפו  שהן  הרות  נשים 

פגומים   ייוולדו  שלהן  ושהתינוקות 

באופן מחריד אם הן תמשכנה את  

ל נזקקו  הם  הפלות    27ההיריון. 

לפני שמצאו עובר אחד עם זיהום  

אימהות הפילו כי נאמר להן שהתינוקות שלהן ייוולדו פגומים.    26אדמת. אז  

  27ו כלל לא היו עם אדמת. רק ההפלה מספר  למרות שהתינוקות הלל

זהו הנגיף שמשתמשים     RA273נמצאה עם זיהום אדמת. הנגיף מכונה בשם  

 . MMR-בו בחיסון ה

= מספר ההפלות שהיו  27=הפלות,   A=אדמת ,   Rהשם של הנגיף מסמל :  

נוגדנים   ממנו  ולייצר  בנגיף  הנגוע  העובר  את  למצוא  מנת  על  נצרכות 

= מספר הרקמות שלקחו מאבריו השונים של העובר  3לאדמת. המספר  

שממשיכים   העוברים  שורות  שתי  החיסון.   את  לייצר  מנת  על  הנגוע 

. הללו    MARC5ו   WI38להשתמש בהם עד היום המאושרים בארה"ב הם  

נוצרו משתי הפלות נוספות הראשונה מתינוקת )ממין נקבה( והשני מתינוק  

. שתי שורות העוברים הללו  60-ה  )זכר(. ההפלות הללו התרחשו בשנות

משוכפלות כל הזמן שוב ושוב כך שהן ממשיכות עוד ועוד. בעבר התייחסו  

מוות" אבל הם לא נצחיים אפשר לשכפל  -אל  אל החיסונים הללו כאל "בני 

אותם רק מספר מסוים של פעמים . ככול שהם משוכפלים יותר ויותר הם  

ויותר. מפני ששורות תאי עוברים הן בעייתיות,  הופכים להיות מסוכנים יותר  

כי הן בעלות פוטנציאל גבוהה ליצור גידולים. הן נוטות לייצר סרטן. אז  

ככל שהן מזדקנות הן יותר נוטות לגידולים והופכות יותר מסרטנות. ואת  

 ולשלבקת. Aולאבעבועות, הפטיטיס   MMRזה אנו נותנים לילדים שלנו. ל

ם אומרים שלצורך יצורם היו שתי הפלות בלבד הם  כאשר מיצרי החיסוני

אינם אומרים אמת הם מעלימים מהציבור את מספר ההפלות הרב שקדמו  

למציאתן של שני העוברים הנגועים הללו. אז זה דבר אחד, המניפולציות  

 זה מספר ההפלות שבוצעו 27



 

69 
 

בעיה   זו  הפלה  לבצע  להם  לגרום  מנת  על  נשים  על  שעשו  והשקרים 

ים שההפלות היו אלקטיביות ושהן  מוסרית אחת אבל אותם המדענים טוענ

נעשו רק לצורך יצור ופיתוח חיסונים. על כל פנים, הרקמה חייבת להיות  

חיה כדי שאפשר יהיה להרבות את הנגיף  על הרקמה הזו. רקמה מתה  

היא חסרת תועלת עבור מפתחי החיסונים. אז אם אילו הפלות שהיו צריכות  

לצורך   נעשות  היו  ולא  מקרה  בכל  ממש  להתרחש   זו  אז  חיסונים  ייצור 

כדי   החיות  הרקמות  את  לאסוף  כדי  מדען  מדהימה שעמד שם  מקריות 

להטיס אותן למעבדה והרקמות יהיו עדיין שמישות זה פשוט לא הגיוני.  

מהתינוקות הללו שבוצעה בהם הפלה יולדו חיים    50%ישנו מידע שלפיו  

 והם בותרו מיד ללא הרדמה.  

"האבא .6 פלוטקין:  סטנלי  )ביתר    ד"ר  החיסונים"  של  הטוב 

 תינוקות חיים לאחר לידתם לצורך יצור ופיתוח חיסונים(

  

ידי   על  נשאל  סטאנלי  ד"ר 

 התובע בבית המשפט:  

לחיסונים   הקשורה  בעבודתך 

השתמשת   עוברים  בכמה 

לצורך כך? בעבודתי האישית  

 שניים! 

רק   השתמשת  בחיסונים  עבודתך  ובכל  שלך  הקריירה  בכל  אז  התובע: 

 י עוברים לייצור חיסונים?בשנ

 ד"ר סטאנלי: על מנת לייצר חיסונים, כן!

 41התובע: אני אתן לך את מה שהתובע סימן כנספח 

 האם המאמר הזה מוכר לך ד"ר סטאנלי?

 ד"ר סטאנלי : כן! 
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 התובע: האם אתה חתום על המסמך כמי שחיבר אותו?  

 ד"ר סטאנלי: כן! 

 ויסטאר נכון?  התובע: את המחקר הזה עשיתם במכון  

 ד"ר סטאנלי: כן! 

 התובע: הייתה במכון ויסטאר, נכון?  

 ד"ר סטאנלי: כן! 

במאמר   המתועד  לפי  למחקר שלכם  עוברים השתמשתם  כמה  התובע: 

 הזה כתבת?  

ד"ר סטאנלי: הרבה , אבל תשובתי הקודמת התייחסה רק לכמה עוברים  

 השתמשתי לייצור ופיתוח החיסון עצמו בלבד.  

אני אשאל אותך שוב בעבודתך לייצור חיסונים בכמה עוברים  התובע: אז  

 השתמשת?

לצורך   היו  האחרים  אבל  עוברים  בשני  השתמשנו  לייצור  סטאנלי:  ד"ר 

 אבחון.

התובע: אז האחרים גם קשורים לעבודתך ולצורך ייצור חיסונים נכון? אז  

 נכון?   74כמה כתוב שם ? 

 ד"ר סטאנלי: אני לא זוכר כמה! 

 של המחקר!  12התובע: דפדף לעמוד 

   76ד"ר סטאנלי : 

התובע: זה כולל עוברים שהופלו בגלל סיבות סוציאליות ופסיכיאטריות,   

 נכון?

 ד"ר סטאנלי : נכון! 
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 התובע: אלו אברים קצרתם מהעוברים הללו?  

ד"ר סטאנלי: אני באופן איש לא קצרתי כלל, אבל שותפיי לעבודה עשו  

 זאת.... 

 

פרופסור כריסטופר אקסלי: המומחה המוביל בעולם  .7

 לחשיפה אנושית לאלומיניום.  

 

אסכים   לא  "לעולם 

שמכיל   חיסון  לקבל 

בבריטניה   אלומיניום" 

רקמות   להשיג  הצלחנו 

בני  מ חמישה  של  וח 

אדם. קשה מאוד להשיג  

הזה.  מהסוג  רקמות 

מעט מאוד מהן זמינות. הנתונים הכמותיים, אפשר לומר זעזעו אותי. הפעם  

האחרונה שבה הייתי כה מזועזע, הייתה כשמדדנו אלומיניום במוחות של  

אנשים שמתו מאלצהיימר. אצלם נמדדו כמויות האלומיניום הגבוהות ביותר  

ולם. כמויות האלומיניום במוחות האוטיסטים הגיעה מאוד מאוד  שדווחו מע

קרוב לכך. במאמר שכתבתי העליתי שאלה: איך הגיעה כמות ענקית של  

שנפטר מאוטיזם? איך כמות ענקית כזו של    15אלומיניום למוחו של ילד בן  

אלומיניום הגיעה לתאי המוח שלו? לא היה לזה הסבר ברור מאליו. אצל  

שים האלה הייתה מה שאני מכנה בשם: "כמות אלומיניום  כל חמשת האנ

לוגי" ובמקרים מסוימים גבוהה עד מאוד, במגוון אונות  ו גדולה באופן פת

המוח השונות. זה כשלעצמו היה מדאיג ביותר. מחקר מהסוג הזה לא בוצע  

מעולם. הדבר הקרוב ביותר הידוע לנו על הקשר בין אלומיניום לאוטיזם  

שיער, וכולכם יודעים מה דעתי על זה, והיו גם מחקר או  היה מחקר על  
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שניים שבדקו דם ושתן. אז בעצם מדובר בשלושה ארבעה מחקרים שאי  

פעם נערכו , כולם דו משמעיים. אנחנו ביצענו את המחקר הזה כדי לנסות  

אלומיניום.   משקעי  נשארו  באוטיזם.  לאלומיניום  תפקיד  יש  האם  לוודא 

דיווחים על מוות תאי בחולי אלצהיימר. אצל חולי  ואנחנו מקבלים הרבה  

אלצהיימר אלה היו משקעים חוץ תאיים של אלומיניום. אבל מה שאתם  

רואים כאן אינם משקעים חוץ תאיים של אלומיניום. כאן האלומיניום נמצא  

בגוף   שמסתובבים  תאים  של  סוג  הם  דלקתיים  תאים  התאים.  בתוך 

ן. הם אוספים פסולת שיש בגוף ,פסולת  ואוספים דברים, כמו עובדי ניקיו

שהגוף רוצה להיפטר ממנה. הם אוספים דברים שאנחנו לא רוצים ונפטרים  

מהם. התאים הללו הולכים לאזור של הזרקת החיסון כדי לאסוף אלומיניום  

נעים   הללו  לכך שהתאים  ראיות  יש  כאן  הזאת  בתמונה  הזריקה.  מאזור 

ת קרומי המוח. ראינו ראיות לכך  מהגוף לתוך רקמת המוח. הם חוצים א

מועמס   כשהאלומיניום  המוח.  לתוך  הלימפה  מתאי  עובר  שהאלומיניום 

מתבוננים   אנחנו  הזו  בתמונה  דלקתיים.  תאים  בתוך  מונוציטים,  בתוך 

הדם  מחסום  דרך  האלה  -במעבר  בתאים  מועמס  האלומיניום  שוב  מוח: 

מיניום איתם.  שנמצאים בגוף ועוברים לתוך המוח. הם לוקחים את האלו

של   הניקיון'  'עובדי  והם  "מיקרוגליה",  הנקראים  דומים  תאים  יש  במוח 

המוח. חלקם יכולים להגיע מהגוף וחלקם נמצאים רק במוח, והם אוספים  

את האלומיניום שבתוך המוח. אולי מה שחשוב במקרי אוטיזם זה שלתאי  

עושי  "מיקרוגליה" אוטיזם. מאמינים שהם  ביצירת  ם משהו  תפקיד מרכזי 

שמשנה את החיבורים בין הסינפסות בנוירונים, הם משנים את הדרך שבה  

נוירונים יכולים לתקשר זה עם זה. זה נקרא "גיזום סינפטי". זה חשוב, כולנו  

זקוקים לזה זה עוזר לנו לתקשר. אבל באוטיזם, אנחנו יודעים שהתהליך  

שלכם מלאים    "מיקרוגליה"הזה לא מתפקד היא לא עובד כראוי. אם תאי ה

באלומיניום, הם לא מתפקדים כראוי. כבר הרבה שנים אני נשאל על ידי  

אנשים "אנחנו תומכים בהוצאת האלומיניום מהחיסונים" מה איתך? אתה  

" כי לא ראיתי חלופה , וחשבתי שזה עובד  ! גם תומך בזה?" ואני אמרתי "לא
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סונים שהם  מצויין, חשבתי שאלומיניום בטוח לעומת חומרים אחרים בחי

רעילים. אולם דברים משתנים, מבחינתי זה אומר שכיום כל חיסון שכולל  

אלומיניום, אם תקבלו ממנו אלומיניום שיגיע למוח שלכם. זה אומנם לא  

כפי   גנטיים  כנראה  נוספים,  גורמים  גם  ויש  כולנו  אצל  מחלות  מייצר 

יות  רגישים  מסוימים  שאנשים  שאומר  מה  קודם,  הזכיר  כאן  ר  שמישהו 

האלומיניום   את  אוגרים  שהם  או  למוחם  ממנו  יותר  ויעבור  לאלומיניום, 

הבדלים   שיש  הוא  שברור  מה  יותר.  ארוכה  לתקופה  המוח  ברקמת 

חשופים   יותר  שהרבה  אנשים  יש  ולכן  שונים  אדם  בני  של  בפיזיולוגיה 

לתחלואה מאחרים. עם זאת, המשמעות היא עדיין, שכמות מכובדת של  

הנראה   ככול  בגלל  אנשים  מוחית  מהפרעה  כלשהי  בצורה  סובלים 

האלומיניום שבחיסונים. ולכן, אני אומר שלהתחסן זה רק אם מישהו מוכיח  

לכם שרק החיסון יציל את חייכם! אני כיום, לא אסכים בשום אופן לקבל  

 חיסון אם יש בו אלומיניום.    

 

פוליטיקאי   בורטון  דן 

נציג   רפובליקני: שימש כ 

ה של    6וה  5- הקונגרס 

אינדיאנה   מדינת 

בארה"ב: חוקר את נציגת  

התרופות    FDAה מנהל 

אותה   ומביך  האמריקני. 

נתונים   באמצעות 

כי   מוכיחים  אשר  בקונגרס  מדענים  של  עדויות  כולל  מדעיים  וטיעונים 

הכספית, אלומיניום וטמריסול רכיבים שמוכנסים בתוך החיסונים גורמים  

יון אתו בתקשורת האמריקאית  מגיפת אוטיזם בקרב ילדים בארה"ב.  ברא

אומר דן בורטון למראיין: בעיות נוירולוגיות במוחם של בני אדם נגרם על  

ידי כספית ואלומיניום וטמריסול. הכספית לא צריכה להיות בחיסונים. נכדי  
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קבל תשע זריקות ביום אחד, בשבעה מהם היה כספית בתוכם הוא הפך  

מדענים לנו  יש  זמן.  לפרק  אוטיסט  שטוענים    להיות  העולם  רחבי  מכל 

הקונגרס   ראש  יושב  הייתי  מוחית.  הפרעה  גורם  שבחיסונים  שהכספית 

שנים במשך שלוש שנים היה לנו שימוע בנושא והיו בפנינו את    6במשך  

העולם   מכל   מדענים  הרבה  בעניין.  שאלה  שום  ואין  הללו  המחקרים 

העצבי למערכת  שמסיב  פקטור  הוא  שבחיסונים  שהכספית  ת  סבורים 

השפעה הגורמת בעיות ובכללם אוטיזם. אני אינני נגד חיסונים אבל עלינו  

 להוציא את הכספית מכל החיסונים. 

ממ   מידת'אן  קארן  ד"ר  את  חוקר  בורטון:  התרופות     ה     נ                                          דן  ל 

  FDA-האמריקני ה

לנו   להכניס  מתעקשים  הם  מדוע 

ד"ר   של  התרוצים  לחיסונים  רעלים 

 מידת'אן: 

יש   "עדיין  הקונגרס:  ראש  יושב 

 בחיסונים טמריסול?"

חיסונים    יש  עדין   ! כן  מידת'אן:  ד"ר 

 מחולקים למנות,שיש בהם טמריסול. 

 יושב ראש: למה הם לא עוברים לחיסון בודד במנה אחת? 

 

אמקארן  ד"ר   יודעת  ממידת'אן:  אני   ...

 ששוקלים את האפשרות לעשות זאת.  

להם   אומרים  לא  אתם  למה  ראש:  יושב 

 לעשות זאת? 
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ד"ר מידת'אן: אנחנו בוחנים את החיסונים הללו שיש בהם טמריסול כך  

שיהיו   חשוב  זה   ... שוקלים  אנחנו  זאת  ובכל  בטוחים.  יעילים  שיהיו 

 חיסונים... 

העדויות של האנשים שהעידו פה? המדענים  יושב ראש: האם שמעת את  

 והרופאים? 

 ד"ר מידת'אן: כן, שמעתי! 

היושב ראש: האם ראית את המחקר מקנדה שמראה את הנזק שגורמת  

 אפילו כמות קטנה מאוד של כספית לתאי המוח של המחוסן? 

ד"ר מידת'אן: אני חושבת שקשה להרחיב את המסקנה הזו למה שמתרחש  

 במצבים קליניים.  

כל מחקר שאתם   דוקטור,  שנעשה,  מחקר  כל  יודעת,  את  ראש:  היושב 

פרסמתם, בכדי להראות שאין קשר בין טמריסול ואוטיזם, לא קובע באופן  

חד משמעי שטמריסול לא גורם לאוטיזם. הם לעולם לא כותבים זאת. האם  

את יכולה להגיד לי כעת, ללא הסתייגויות, ללא ספק, ובאופן חד משמעי  

 ספית בחיסונים לא גורמת לאוטיזם?וחותך שכ

זה מה שהממסד הרפואי   לי לומר  ד"ר מידת'אן: אני חושבת שמה שיש 

 הסיק, שגוף הראיות... 

היושב ראש: אני רוצה שתעני לי בכן או לא! אם את יכולה להגיד ברגע  

זה, חד וחלק, פשוט תגידי! האם את יכולה להגיד לי ללא צל של ספק, 

ולתמיד, או    שהכספית  אחת  נוירולוגיות  לבעיות  גורמת  לא  בחיסונים 

 לאוטיזם?

 ד"ר מידת'אן: איננו יכולים לאשש או להפריך את הגורם הקשר... 

 היושב ראש: אז מה שאת אומרת זה שאת לא יכולה להגיד לי את זה. 

 את לא יכולה להגיד זאת חד וחלק, נכון?
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 .ל..ד"ר מידת'אן: אנחנו לא יודעים אם הדרך הזו או האחרת אב 

היושב ראש: אז למה אתם ממשיכים להכניס את זה לחיסונים אם אתם  

לא יודעים אם הדרך הזו או האחרת...? כשאתם יודעים שיש מגיפה של  

 אוטיזם? 

אם ישנה מגיפה, למה אתם מזריקים זאת אם אתם לא בטוחים? כי בכל  

לא   אתם  בטוחים.  לא  שאתם  במפורש  כתוב  שראיתי,  שלכם  מחקר 

 מר כן או לא.מסוגלים לו

שמאפשרים   היתרונות  את  לשקול  שצריך  חושבת  אני  מידת'אן:  ד"ר 

החיסונים, וישנם יתרונות ברורים לחיסון השפעת. ולכן חשוב מאוד שתהיה  

 כמות מספיקה של חיסונים במלאי... 

יושב ראש: בסדר, תאפשרי לי להמשיך מכאן. האם לחיסון שניתן במנה  

 אחת צריך להוסיף טמריסול?

 .מידת'אן: לא, אבל הם.. ד"ר

 יושב ראש: אז למה אין לנו חיסונים במנה אחת?

ד"ר מידת'אן: יש הרבה עניינים של ייצור שקשורים בכך. יש צורך בהרבה  

דברים   של  שונים  סוגים  יותר  גם  צריך  יצור.  בקווי  למילוי  תכולה  יותר 

להיות... התרופות    שצריכים  שחברות  ולמרות  זאת.  לעשות  אפשר  אי 

התחילו לייצר זאת, זה לא משהו שכרגע בהווה   " אוונטס פסטורי"ו " וונס א"

 יש לנו הקיבולת או היכולת לעשות. 

כיום   מייצרות  התרופות  חברות  משהו.  אותך  לשאול  לי  תני  ראש:  יושב 

חיסונים במנות רבות, האם הייתה להן בעבר היכולת לייצר, והאם הן ייצרו  

 חיסונים במנה בודדת?

עושות    "אוונטס פסטור" ו  "אוונס "כן הן עשו זאת. וזה מה ש  ד"ר מידת'אן:

 גם היום. 
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היושב ראש: אבל מה עם כל יתר החברות של תעשיית התרופות? האם  

 לכל חברות התרופות יש אפשרות לייצר חיסון במנה בודדת?

ד"ר מידת'אן: אני לא יכולה להגיד זאת באופן חד משמעי. אני לא יודעת.  

כן   אני  את  אבל  בהחלט  יש  שלהן  שהזכרתי  החברות  שתי  לגבי  יודעת 

 כי הן עושות זאת כבר עכשיו.  האפשרות לעשות זאת.

והתרופות( בשביל לא לקחת    FDA  - יושב ראש: אז למה ה )מנהל המזון 

אלף    250- סיכון ולהיות בטוחים כאשר אנחנו יודעים שיש לנו כיום יותר מ

אלף ילדים אוטיסטים ויש    150-ילדים אוטיסטים יש מי שטוען שמדובר ב

לכך. למה שלא   גורמים  וכספית  וגדלה שטמריסול  הולכת  ראיות  כמות 

תלכו במסלול הבטוח, במקום להגיע לכאן עם מחקרים נוספים ולהגיד:  

"ובכן , אנחנו לא בטוחים" "אנחנו לא יכולים להגיד כן או לא". למה לא  

 ול( לעבור לחיסון במנה אחת? )שבה אין כספית וטמריס 

ד"ר מידת'אן: כי אנחנו מאמינים שהחיסונים במנות קטנות ממשיכים להיות  

יעילים ובטוחים, ודואגים שתהיה מספיק אספקה של חיסוני שפעת, וזה  

 משרת מטרה חשובה... 

יודעת כסטודנט למדתי   ולומר זאת: את  יושב ראש: תני לי לעצור אותך 

הקודש לעיתים קרובות. אבל  בסמינר תנ"ך.  ואני לא אוהב לצטט מכתבי  

ואת   שם  יושבת  את  לראות".  שלא  המתעקשים  מאלה  יותר  עיוור  "אין 

ממשיכה להגיד שוב ושוב שאתם חושבים שאין סכנה ממשית בכספית  

מ יותר  יש  לנו    50,000- שבחיסונים.  יש  בעיה.  שיש  שקובעים  מחקרים 

מסרטון   הדגמה  בעצמך  ראית  את  לפה.  שהגיעו  העולם  מכל  מדענים 

המחקר הקנדי שמראה את ההשפעה ההרסנית גם של כמות קטנה מאוד  

של כספית לתאי המוח. וזה בלתי נתפס שאתם ממשיכים להגיד: "ובכן,  

לא   אתם  אבל  מאוד".  קטנה  כספית  כמות  "זו  כך".  חושבים  לא  אנחנו 

אין מחקר אחד שהבאתם לפנינו, או שפרסמתם לא שאני ראיתי,    יודעים! 

אה באופן חד משמעי שכספית בחיסונים לא גורמת  אפילו לא אחד! שמר
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בעיות נוירולוגיות או אוטיזם. את גם לא יכולה להגיד לי עכשיו עברנו שוב  

ושוב על הנושא מכל כיוון אפשרי. ואתם ממשיכים לבוא לפה ולהמציא  

תירוצים. ואני לא מבין למה. למה לא פשוט להוציא את החומרים הרעילים  

 הללו מהחיסונים? 

 

 

רופאה פנימית, מומחית ברפואת    MDד"ר סוזאן האמפריז  

  כליות

רעלים   אילו  ובכלל  פוליו  למחלת  הילדים  את  לחסן  לא  מדוע  מסבירה 

 מכילים החיסונים ומדוע אין להאמין ל"דת" החיסונים ולאמונתן העיוורת.  

משתמשים   שבו  החיסון 

משנת   הוא    2004בישראל 

הוא   המומת.  הפוליו  חיסון 

או   הדבקה  עוצר  אינו  כלל 

העברת הווירוס. הוא מתוכנן  

לו נוגדנים  בזרם  ליצור  וירוס 

בזרם   נוגדנים  ומשתכפל במעיים.  שווירוס הפוליו שוכן  כיוון  הדם. אבל, 

"הגנה  שה ותהדם אינם יכולים לעצור הדבקה מאדם לאדם. הרשויות יודע

החיסון" ק  של  היא  מצהירות,  הן  חלק     צ                          עליה  אמינה.  ואינה  מועד  רת 

ייצרים  מהאנשים, למרות שהם מחוסנים אינם מייצרים נוגדנים ואלו שכן מ

יכולים להיעלם מהר מאד. אנשים רבים, למרות שקיבלו חיסון,   נוגדנים 

בפוליו   תחלואה  בכלל  אין  זאת,  ובכל  הפוליו,  וירוס  בפני  חסינים  אינם 

חיסוני   הפוליו...?  חולי  כל  הם  איפה  הפראי.  הפוליו  מווירוס  בישראל 

 הזריקה אינם יכולים למנוע את התפשטות הפוליו.  
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ה דרך  לגרום  וחיסונים  שעלול  מה  הפוליו  נגיף  את  להפיץ  עלולים  פה 

למען   חלשה.  חיסונית  מערכת  עם  אנשים  של  ושיתוק  כרונית  להדבקה 

איך   לימדו  הוויכוח.  צדדי  שני  את  לימדו  הארוך  בטווח  ילדיכם  בריאות 

נכונה.   תזונה  באמצעות  ילדיכם  של  חזקה  חיסונית  מערכת  על  לשמור 

 וכן הימנעו מרעלים.   הימנעו מאנטיביוטיקה ככל האפשר 

  

 

רופאים נוספים   100עוד  של  ר וא   ט  ּודעתו של ד"ר ראשיד ב

 על החיסון של ביל גייטס

  

החיסון שאמור להיות מסוג  

RNA  הוא  -רטרו וירוס, 

שישווק  הראשון 

הוא   הזאת.  מהקטגוריה 

RNA    ה את    DNA  -משנה 

.    DNA-שלנו, משכתב את ה

מתכננים   שהם  החיסון 

ביליון דולר    1.5להוציא, אם זה יהיה של מודרנה הם בשלבי פשיטת רגל  

 באחיזה של ביל גייטס בהצלתו.  

אם הם אלו שיקבלו את החוזה, אם אלו כמו שנראה יצאו לשוק לפי ד"ר  

רטרו '   צ  אּו   פ   חיסון  יהיה  זה  מסוג  -י,  על    RNAוירוס  נוסה  לא  שהוא, אחד: 

זה. שלוש:  החיסון הלא הוציאה חיסון לפני    " ה   נ     ר     ד  מֹו"תיים:  בעלי חיים. ש

מודרנה לא ייצרה צרכנות לבני אדם לפני. ארבע: הם ילכו ישר לניסויים  

בבני אדם. אם זה יקרה, בוודאות לילדים שלנו לא תהיה אפשרות להביא  

ילדים לעולם. אבל, יותר סביר מעבר לזה הדור השני אני אפילו לא יודע  



 

80 
 

נגיע לדור שני אבל בוודאות בדור השלישי הגנום שלנו, הקוד הגנטי  אם  

 שלנו לא יהיה מה שהוא עכשיו.   DNA-שלנו, ה 

אנחנו למעשה לא נהיה בני אדם יותר. עכשיו השינוי בקוד הגנטי, אני מניח  

האנשים   ויהיו  המתנדבים  שיהיו  שאנשים  משמעותיים  מאוד  שיהיו 

נאמר להם כבר שהם לא יכולים לקיים    הראשונים שייקחו את החיסון הזה,

 יחסי מין.  

רבייה עם  אין  לניסוי  הולכים  יתרבה כשהם  רוצים שאף אחד  לא  הם   ,

החיסון הזה.  והדבר היחיד שאני יכול להבין מזה הוא הדאגה שלהם שאם  

מישהי מהם תתעבר אז הילד יהיה בחריגות משמעותית או דברים שהם  

גם אם האדם מסכים עם בעיית החיסון    לא רוצים שהעולם ידע עליהם. אז 

או לא, החיסון הזה בעייתי מאוד בגלל שברוב החיסונים לוקח חמש עד  

הם תמיד    DNAשש שנים להכין. הם תמיד מוסיפים דברים כדי ליצור תוספי  

מוסיפים דברים כמו כספית, פורמלין, ניקל הם רעלנים ביותר אנחנו עוד  

 .   19כאילו יהיו בווירוס קוביד   לא יודעים באיזה שילוב של דברים 

יודעים שעל בסיס העדיפות ההיסטורית בהצלחת החיסונים   אבל אנחנו 

שההצלחה שווה לאפס שאין הצלחה עם חיסונים קודמים. זאת הסיבה  

שאנחנו   לפני  האחרון  והדבר  ערמומית.  היא  שהאג'נדה  מאמין  שאני 

יודע שיש את השאלות לפעמים הרופאים אני  כי  אילו    מסיימים  במיוחד 

 שרק נכנסים לזה, חוקרים את זה הם שואלים מה לגבי פוליו? 

אז אם אתם רוצים להסתכל על פוליו לדוגמא, תסתכלו על המקרה של  

DDTהעולמית לכלכלה  הוצג  הכימי  ההרכב  רוב  את    . .  לקחו   dirtyהם 

dozen" האלו    12- עשר הרעלים שנאסרו בכל מדינה בעולם. ה-" = שניים

שהוג מינימום  לפני  העולמי  בקונגרס  בהם  השתמשו  רעים,  שנה    50דרו 

שנה לפני שהגדירו כמה הם מסוכנים.  בעבר בתקופת    70-כשרובם יותר מ 

- האבעבועות הרוח היה את הכימיקל די.די.טי וכיום הוא נחשב כאחד מה 

בו,    12 משתמש  לא  אחד  אף  בכל  הרעילים  ואסור  רעיל  נחשב  הוא 
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בארה"ב עם ילדים שאמרו "יתושים לא המדינות. אבל היו פרסומות  

   באים אליי כי יש לי די.די.טי" 

ר: ניתן בהחלט להסיק כי גם החיסון העתידי  א מדבריו של ד"ר ראשיד בוט

קוביד   קורונה  עבור  ארוך    19המיוצר  לא  זמן  במהרה  להתברר  עתיד 

וכטעות חמורה. טעויות מעין אילו הינם   מהשימוש בו כאסון כלל אנושי 

בלת ידעה  חלק  אותה  החיסונים  של  הטראגית  מההיסטוריה  נפרד  י 

עשרות   של  כבד  מחיר  וגבו  בעבר  אירעו  כאילו  רבות  טעויות  האנושות, 

וכפי הנראה אנו צועדים בשאננות ובבטחה בדיוק   ומאות אלפי בני אדם 

גורל.    הלאותו הכיוון אלא שהפעם האסון הוא כלל אנושי, כלל עולמי והר

הפעם הסכנה ניכרת ונראית מראש וחובה עלינו להשתדל לעצור אותה  

 בעוד מועד.        

 

גייטס ופילנתרופ(   ביל  מיקרוסופט  מיליארד    10השקיע    :)מייסד 

- בהעולם  תדולר לצורך ייצור חיסונים על מנת לדלל את אוכלוסיי

אחוזים כפי שהצהיר על כך בהרצאתו בפומבי לפני קהל    15עד    10

 רב ומעל הבמה. 
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ביל גייטס: אנו נצבים בפני אתגר חדש. והאתגר החדש הזה קשור לפחמן  

של   והמשוואה  שלנו.  הכוכב  את  מחמם  חמצני  הדו  הפחמן  חמצני.  דו 

הפחמן הדו חמצני היא למעשה מאוד ישירה וברורה. אם נסכם את הפחמן  

לעליית   גורם  מהווה  הוא  המוצע  חמצני  ועליית  הדו  הטמפרטורה. 

הטמפרטורה מובילה למספר השפעות שליליות. השפעות על מזג האויר,  

והשפעות לא ישירות כמו זו שהמערכת האקולוגית לא מצליחה להסתגל  

המספר   קורסת.  האקולוגית  המערכת  וכך  האלה.  המהירים  לשינויים 

ה  המדויק, שבו מנווטים בין גדילת הפחמן הדו חמצני לקביעת הטמפרטור

כמה   עד  לגבי  ודאות  אי  וישנה  לחלוטין  לא  אך  שם.  ודאות  חוסר  יש 
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ההשפעות יהיו חמורות. אך אין ספק שהן יהיו חמורות מאוד. שאלתי את  

המדענים המובילים מספר פעמים האם אנחנו באמת צריכים לרדת קרוב  

ותשובה    - ל או ברבע?  בחצי  הכמות  את  להוריד  לא מספיק  אפס. האם 

וזה אתגר  ..0-יע קרוב ל הייתה: שעד שנג . הטמפרטורות ימשיכו לעלות. 

. אנו פולטים המון פחמן דו חמצני בכל  0- רציני, זה משהו שחייב להגיע ל

 שנה. 

מ  כ  26-יותר  על  מדובר  אמריקאי,  כל  עבור  טון.  אצל    20-מיליארד  טון. 

טון לכל    5  - אנשים במדינות עניות מדובר על פחות מטון הממוצע הוא כ

. ואיכשהו אנחנו חייבים לעשות שינויים שיורידו את המספרים  אדם בעולם

. הקצב בעלייה מתמדת, רק משברים כלכליים כאלה ואחרים  0-קרוב ל 

שינו או שיטחו את המספר. אז עלינו להגיע מעליה מהירה ומתמדת לירידה  

 גורמים. 4. המשוואה שזאת כוללת 0-דרסטית עד ל 

. וזה מתבסס על  0צריכים להגיע ל הפחמן הדו חמצני בצד שמאל שאנחנו  

 : ארבעה גורמים

 . P. מספר האנשים בעולם= 1

 Sהצריכה הממוצעת לכל אדם=שירותי . 2

 E. האנרגיה הנדרשת עבור כל שירות=  3

 C. והפחמן הדו חמצני שנפלט עבור כל יחידת אנרגיה=4

CO2=PxSxExC  

-או נבחן את הגורמים הללו כנראה אחד הגורמים יצטרך להתקרב ל ו אז ב

0  . 

. הדבר הראשון שאנחנו  .זה לפי האלגברה ברמה התיכונית. באו נסתכל.

כ  מכיל  היום  העולם  האוכלוסייה.  את  זה  אדם.    7-בוחנים  בני  מיליארד 

עכשיו, אם נעשה עבודה  מיליארד.    9-ואנחנו מתקרבים בקצב מהיר ל 
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טובה   שבאמצעות  מאוד  בריאות,  מערכת  חדשים,  רותי יחיסונים 

 אחוז...   10-15בריאות רבייה, נצליח להוריד את המספר אולי ב

 

ל גייטס מצהיר על כוונותיו לדלל את אוכלוסיית העולם  בי

השקיע    15%עד    10%ב הוא  חיסונים.   10באמצעות 

ברורות  שכוונותיו  מקווה  אני  בפרוייקט.  דולר  מיליארד 

 .לכולנו

 

 עם:  "עבודה טובה"

 . חיסונים חדשים אשר יפגעו ביכולת הפיריון והילודה ובבריאות הציבור.  1

. "מערכת בריאות" עם מגמת דילול דרך הפארמה של רוקפלר שתדאג  2

 לייצור תרופות מרפאות סימפטומים ולא מחלות. 

. שרותי "בריאות" ו"רבייה" כמו הפלות וטיפול בשיטת האיאוגניקה לזקנים  3

 ונכים ולחסרי ישע.  
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70             
הסינים רוכשים את חברת שירותי הרפואה מקרן סקיי של צבי יוכמן 

ומיריב לרנר במחיר שמשק  תשואה של מאות אחוזים. מנכ"ל נ לי נמרוד 

אל מן ינהל גם את הפעילות שתוקם בסין 

 07:5404.12.14גיל קליאן

:      

 סאנפאוור •

 נ לי •

 צבי יוכמן •

 ניר דגן •

 קרן סקיי •

סאנפאוור הסינית רכשה את השלי ה בחברת שירותי הרפואה נ לי הישראלית לפי 

 מיליון דולר. ל"כלכליס " נודע כי בימים אלה משלימה החברה 70שווי חברה של 

הסינית את הרכישה. השותפים הישראלים שהחזיקו עד כה בחברה, קרן סקיי של צבי 

יוכמן וניר דגן, וכן יריב לרנר שמכהן כיום כמנכ"ל קווינקו הבורסאית, ימשיכו לקחת 

חלק בניהול של החברה וכן בוועדה מייעצת לדירק וריון.  

 :                 

 "רפורמת גרמן לא תקצר תורים וחולים יישארו בלי  יפול" •

 רפורמת גרמן:  יפול קוסמ י במקום  יפול שורש •

 גרמן: "אינ רסים כלכליים כבדים לוחצים שלא לפגוע ברפואה הפר ית" •

מבחינת סקיי מדובר בתשואה של מאות אחוזים על ההשקעה. נ לי נמצאת בשלי ת 

, אז מוזגה עם סקיוליי , שנרכשה על ידי סקיי 2007 בידי סקיי( מאז 60%הקרן )

שנה קודם לכן בסכום שלא פורסם. מאז משכה הקרן דיבידנדים רבים מהחברה, 

והשקעתה הכוללת בחברה נאמדת בעשרות מיליוני שקלים. 
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 הישראלי. במשק אחיזה להשיג כדי אס ר גי, במהל  לישראל הכוח בכל האחרונות בשנים נכנסו הסינים
 היום עד זכו הסינים שקל. מיליארד 50בכ- מסתכמות בישראל הסיניות ההשקעות ההערכות, לפי

 הרכבת וקו הכרמל מנהרות דן, בגוש הקלה הרכבת וחיפה, אשדוד נמלי ובהם בישראל רבים במכרזים
 רכישת על להתמודד גם ניסו והסינים תנובה חברת על הבעלות את רכשה סינית חברה עכו-כרמיאל.

 ההיי ק בענפי משקיעים הם בנוס  הבי וח. על המפקחת ידי על נבלמו א  בישראל, בי וח חברות
 והסייבר.

  
 לרסן ישראל על ולחצו לאומית תשתית במכרזי הסינים של הגוברת המעורבות את אוהבים לא האמריקנים

 האחרון אוק ובר בחודש אישר המדיני-ב חוני הקבינ  דיונים, שורת ולאחר אמריקני, לח  בעקבות אותה.
 להב יח כדי הישראלי במשק סין השקעות על שיפקח מנגנון האוצר, משרד יעמוד שבראשו מנגנון הקמת
 בי חון היב י לבחון שתפקידה מייעצת כוועדה משמש המנגנון ישראל. של הלאומי בבי חון פגיעה מניעת
 בכלל. זרות השקעות אישור בתהלי  לאומי

 

 "             :                          

 לא ישראליים כלכליים נכסים למכירת הנוגעות בהחל ות פעם לא מעורב השב"כ היה האחרונות בשנים
 תו  לעיתים לסינים, כאלה נכסים למכור שלא השב"כ המלי  המקרים ברוב זרות. לידיים "בי חוניים"

 בשב"כ הישראלית. בחברה לשחק צריכה שסין התפקיד לגבי והכלכלה החו  משרדי עם חרי  עימות
 להקים צ'יינה" או  "בנק של הניסיונות נבלמו למשל, כ , ריגול. של גבוה פו נציאל עם גורם בסין רואים
 בי וח, חברות לרכוש הסיני הניסיון גם נבלם ישראליות. היי ק בחברות להשקיע במגמה בישראל סניפים

 דש. מי ב כמו השקעות ובתי בי וח, וכלל הפניקס כמו
 
 
  

 כדי סיניות חברות מסבסד ,MSSה- הסיני, ש"המוסד" יודעים בעולם, הביון גופי בכל כמו בישראל,
 בתקיפות העוסקות ,APT 10ו  APT 40 - יחידות שתי מפעיל הסיני המוסד וידע. מידע למרכזי שיחדרו
 מה האמריקני, הצי מול מופעלים הללו הגופים מתקדמות. מערביות ימיות  כנולוגיות על בדגש סייבר

 בין לעסקאות להתנגד האמריקנים את והביא לישראל הסינית מהחדירה בוושינג ון החשש את שהגביר
 לסין. ישראל

  
 מראשית כבר מוכר זרות למדינות אס ר גיות ותשתיות נכסים מכירת של הנושא בהסדרת הצור 

 נקודת את למצוא הצליחה ולא בנושא דנה הממשלה ראש במשרד לכלכלה הלאומית המועצה העשור.
 המ ה עצמו על לקח האחרונה בשנה חופשית. בכלכלה לרצון הלאומי הבי חון של האינ רס בין האיזון

 שם למעשה זהו קרי יות. בתשתיות זרות השקעות על פיקוח מנגנון ליצירת האחריות את לאומי לבי חון
 בישראל. הסיני הרכישות מסע על לדיון קוד
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מהמסמך חלק  של  של    תרגום  היום  "סדר 

 של האומות המאוחדות:  "21-המאה ה

 

 ממשלה עולמית אחת .  .1

 מטבע דיגיטאלית עולמית אחת.  .2

 בנק עולמי מרכזי אחד. .3

 צבא עולמי אחד.  .4

 הסוף לשלטונות הלאומיים.  .5

 הסוף לרכוש לבעלות על הרכוש הפרטי.  .6

 הסוף לתא המשפחתי.  .7

 האוכלוסייה, שליטה בגידול האוכלוסייה, ציפוף האוכלוסייה. דילול  .8

 כפיית ריבויי חיסונים. .9

 הכנסה אוניברסאלית בסיסית.  .10

 חברה עם שביבים לצורך כל רכישה, נסיעות, מעקבים ושליטה.  .11

חברה עולמית אחת הפועלת על בסיס מערכת קרדיט )כפי שפועלת   .12

 בסין(   

מערכת   G5כת טריליונים של אפליקציות המחוברות למער .13

 מוניטרית)דברים אינטרנטיים(   

 הממשלה תגדל את הילדים.  .14

 הממשלה תהיה הבעלים של בתי ספר, קולג'ים, אוניברסיטאות. .15

 הסוף לרכבים פרטיים, ובעלות על רכבים. .16

 תאגידים.  \כל העסקים יהיו בבעלות ממשלתית   .17

 מגבלות על טיסות לא הכרחיות.  .18

הגדולות לאזורי מגורי אדם והסוף ציפוף האנושות לתוך הערים   .19

 להתרחבות והפיזור. 

 הסוף לבעלות הפרטית על כפרים...  .20

 הסוף לבעלות על בתים פרטיים.   .21
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 בס"ד  

 תש"פ ה' ט"ו באב 

 מאת: דניאל עשור 

 

 מכתב מסכם 

 

לרבנים ביותר  החשוב  העוסק    , המכתב 

 : קיומנו בסכנות המאיימות על 

 

של   בדיקה  לאחר  המעוניין,  בתחום,  לכל  חוקרים  מספר 

 עלו הנקודות הבאות:

1 .G-5  ,הדור החמישי(GENERATION-5 ) 

עד היום היו ארבעה "דורות" של פריסת אנטנות ומשדרים  

 בעולם, לצורך תקשורת )פלאפונים, אינטרנט(.

G-5   זהו הדור החמישי. התחילו כבר להתקין אותו בכמה

 ראה בהמשך(. -מקומות בעולם )האם גם בארץ  

. הדור החמישי הוא קפיצת מדרגה, הן ביתרונות שהוא  2

והאפשרויות   הקרינה,  )עוצמת  שבו  בסכנות  והן  נותן 

 הטמונות בו לשימוש זדוני: שליטה ופגיעה בבני אדם(.

השאר 3 בין  פוגעת  זו  קרינה  ההולדה   .  במערכות  במוח, 

משכפלת  היא  החיסונית.  ובמערכת  ובנקבה(  )בזכר 

ובכך מגבירה את פעילותם. בקורונה עיקר   וירוסים בגוף 

, כאן הסכנה לכל  70או    60הסכנה הייתה לגילאים מעל  

 גיל.
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יש טענות שמוקדי ההתפרצות העיקריים של הקורונה 4  .

וף המזרחי  )כגון הח   G-5היו במקומות בהם הותקן כבר ה  

 של ארה"ב(. 

 אין תו תקן בריאותי כי הנושא לא נחקר. G-5. ל 5

. צבא ארה"ב השתמש בטכנולוגיה זו כנשק סודי, למשל  6

 לפיזור הפגנות )יש עדויות לכך מחיילים בצבא ארה"ב(. 

-G. יש החלטה בינלאומית להתקין רשת כלל עולמית של  7

ונאבקות   מדינות מסרבות לפעול על פי החלטה זו,  43.  5

 .G-5על כך שבתחומן לא יותקן ה 

לא 8 שדורשת  משפטית  תביעה  הוגשה  באוסטרליה   .

 שם.  G-5להתקין את ה 

: יכולת העברת  G-5. לציבור מוצגות רק היתרונות של ה  9

למנוע  למשל  שיאפשר  אמת  בזמן  מידע  עצומה,  מידע 

 תאונות דרכים, נוחיות בהפעלת מכשירים ועוד.

( לשלוח כמויות   star linkיקט )שנקרא  . התחיל כבר פרו10

טכנולוגיות   עם  לוויינים  של  שה   G-5גדולות     G-5באופן 

 יוכל להגיע בכל רגע לכל מקום על פני כדור הארץ. 

. נכון להיום מוחלפות התאורות ברחבי העולם לנורות  11

הסיבה  עצמן.  לבין  בינן  לתקשר  שיודעות  "חכמות"  לד 

והיכולת חיסכון  היא  מידי    המוצהרת  מידע  לקבל 

כשמתקלקלת נורה, היכן זה קרה. ההתקנה נעשית בצורה  

 .G-5כזו שבכל רגע ניתן יהיה להתקין שם התקן 

מתכתיים,  12 חלקיקים  בכוונה  מפוזרים  באטמוספירה   .

)נ   מזעריים  שבבים  דרך   נֹו                      שהם  לגוף  שנכנסים  שבבים( 

הגוף.   של  שונים  בחלקים  ומתיישבים  הנשימה  מערכת 

בתדרים הטכנולוג בקרינה  שימוש  ע"י  מאפשרת  יה 

יש   מחלות.  לדמות  ולמשל  לגוף,  לנזקים  לגרום  מסוימים 
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ידיעתם   בלי  שבבים  בגופם  שהושתלו  אנשים  של  עדויות 

עברו  שהם  הסבל  על  ומספרים  רפואי,  טיפול  במהלך 

 כתוצאה מהניסויים עליהם. 

הפוליטיקה,  13 הכלכלה,  בעולם  מדינות  בהרבה   .

התקשור נשלטים המודיעין,  ועוד  הבריאות  מערכות  ת, 

זה   לכך  הבסיס  השפעה.  בעלי  אנשים  קבוצת  ע"י  היום 

האילומינטי,   בפירמידה  מעליו  החופשיים,  הבונים  ארגון 

וכך הלאה עם דירוגי השפעה הולכים ועולים, עד קבוצה 

"ק   חלקי    ,ל"   ב             הנקראת  בכל  ושולטת  מנווטת  שהיא 

במולטי   משתמשים  הם  העולם.  ברוב  ודרכן  הפירמידה, 

מיקרוסופט( להגשמת   מייסדמיליארדרים כמו ביל גייטס )

 לחץ ואיומים.  ,תכניותיהם, ובעוד אמצעי השפעה

. מטרתם לתפוס את השלטון בעולם. לדעתם יש יותר  14

כלוסייה  מידי תושבים בעולם והם מתכננים לדלל את האו

 מהכמות היום. 10%העולמית ל 

. לשם כך יש תכנית של סדר עולמי חדש. בסדר העולמי 15

החדש לא יהיו מדינות ריבוניות כלל, תהיה ממשלה אחת,  

צבא בינלאומי אחד, מערכת כספים אחת, מערכת משפט  

הממשלה תהיה אחראית על   -אחת, מערכת חינוך אחת  

ק )כביכול להוריד את חינוך הילדים, התא המשפחתי יפור

לא   היהדות  לא  )שאינה  אחת  דת  תהיה  הילודה(,  רמת 

אוכלוסיית  את  לדלל  כוונתם  האיסלם(.  ולא  הנצרות 

ב שי90%  -העולם  כך  רק  י,  מהאוכלוסייה,    10%שארו 

 ושתהיה להם שליטה טוטליטרית בנשארים.

.  פוליטיקאים בכירים כמו הנרי קיסינג'ר ונשיאי ארה"ב 16

במוש הצהירו השתמשו  ואף  חדש".  עולמי  "סדר  של  ג 

 .2022בספרם כי מדינת ישראל לא תשרוד אחר 
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תת 17 ערים  למעשה  שהם  ענקיים  בונקרים  הוקמו   .

על   ידוע  כאל   ר     ק     נ  ּוב  1447קרקעיות.  העולם,    הים  ברחבי 

 ובעוד מקומות בארץ. מתחת לירושליםובתוכם "עיר" כזו 

האליטות ומשרתיהם למקרה בונקרים אלו מיועדים עבור  

גם   יכולים  אלו  בונקרים  גרעינית.  פצצה  כגון  תרחיש  של 

לשמשם כשיגיע רגע בו יחליטו להכחיד את רוב אוכלוסיית  

 העולם. 

יאפשרו צפייה על כל אדם ואדם וזיהויו    G-5. מערכות ה  18

)בין השאר ע"י תכנית להכנסת שבבים לכל אחד. סיפור 

שיהיה   העצומה  התועלת  הוא  השבבים  להכנסת  הכיסוי 

מהם: הם ישמשו כתעודת הזהות של האדם, כך שהוא לא 

האינפורמציה  כל  בהם  תהיה  מקום,  בכל  להזדהות  יאלץ 

שמשו ככרטיס האשראי עליו כגון הביטוח הלאומי והם גם י

 של האדם(.

. וירוס הקורונה הונדס באופן כזה, שבנוסף לתכונותיו 19

, ולכן  G-5הוויראליות הוא משמש גם כעין מקלט לקרינת ה  

מאפשרת  זו  תכונה  בו.  מתרכזת  היא  זו  קרינה  כשמגיעה 

בו,  לפגוע  מסוימים,  תדרים  ע"י  אדם  לכל  קרינה  לשלוח 

זו   להורגו.  ואף  חולי  שפגיעת לגרום  הסיבה  כנראה 

יותר באזורים בהם הייתה מערכת   הקורונה הייתה חזקה 

G-5 . 

. יש מסמכים רשמיים של האו"ם שמציגים חלק מתכנית 20

 זו. 

סלעים  21 ועליה  גבעה  ישנה  בארה"ב  ג'ורג'יה  במדינת   .

של  הדברות"  "עשרת  כתובים  שעליהם  ענקיים 

 . 90% -לומינטים, ובכללם דילול העולם ביהא
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  CIA  -קבוצת השליטה שהזכרנו כוללת אנשי מפתח ב  .22

ה  את  ארה"ב(,  של  החשאי  הביטחון   FEDERAL -)שירות 

RESERVE BANK בנק העל של ארה"ב(, את ה(-CFR   

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS)  ) -  המועצה לקשרי

את   העולמי,  הבריאות  ארגון  החלל   NASAחוץ,  )סוכנות 

 המאוחדות )או"ם(, אתארגון האומות  האמריקאית(, את

רומא"  ) CLUB OF ROME   -ה לוותיקן(,  "מועדון  שקשור 

 קבוצה הקשורה לבית המלכות באנגליה ועוד.

דווקא  23 נעשית  וממוקדת  מיוחדת  שפעילות  חשד  יש   .

באזורים חרדיים )שזה תואם את כוונתם ליצור מזרח תיכון 

 חדש שבו יש דת אחת שכמובן אינה היהודית(.

להם ענין מיוחד בארץ ישראל ובירושלים. ירושלים  . יש  24

 אמורה להיות מרכז השלטון העולמי ומרכז הדת העולמי. 

טוענים שכבר החלו לפרוס רשת 25 . אנשים רבים בארץ 

בישראל. טענות אלו אינן בדוקות. יש סרטונים   G-5של ה  

על ציפורים מתות, ועל קרינה מעבר לקו האדום המותר,  

ר שבע. יחד עם זאת יתכן ששימוש במוני  באור יהודה ובבא

גייגר לא מקצועיים גרם לשיבוש התוצאות. אכן, לאחרונה  

הודתה חברת פלפון כי היא כבר פרסה תשתית רחבה של  

G5    בספטמבר ובראשון  אילת  ועד  מדן  הארץ  בכל 

מתכננים להרים את המתג. הדברים הוצגו כבשורה טובה 

   G5יים של מערכת הלעם ישראל בגין היתרונות האינטרנט

לציבור.  האורבות  הבריאותיות  הסכנות  הוצגו  לא 

וסכנה לבריאותו  מבחינתנו מדובר בהונאת דעת הציבור 

 ושלומו של הציבור בישראל.  

 

  G-5. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לפרוס רשת של  26

שנת   עד  ישראל  במדינת  הערים  להיום 2024בכל  נכון   .
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התקש משרד  ע"י  מכרזים  החברות נערכים  לבחירת  ורת 

 שיבצעו בשטח את ההתקנות. 

בישראל 27 להפוך את הערים  ישראל מתכננת  . ממשלת 

אלא גם מצלמות   G-5 לערים חכמות, זה כולל לא רק את ה  

המזהים   הלד  בפנסי  חיישנים  ומקום,  מקום  בכל  רבות 

 אנשים בסביבה ועוד. 

היה כה מסוכן, ממשלת ישראל   G-5. יש טוענים שאם ה  28

זו אינה נכונה כי  לא   הייתה מסכימה לכך. לצערנו טענה 

לקבוצת השלטון הנ"ל יש שליטה בכלכלה ובפוליטיקה של 

הדחה   סכנת  כדי  עד  מפתח  ובאנשי  ישראל  מדינת 

מתפקידם, ואפילו חיסולם, כך שאין להם ברירה אלא לסור 

ואינם  ישראלים  אינם  האמיתיים  השליטים  למשמעתם. 

במערכות   מדובר  צללים מקומיים!  ממשלות  של  גדולות 

המאוחדות,   האומות  בארה"ב,  חוץ  ליחסי  המועצה  כמו 

מ   הבריטית,  הי     ד     ס                     המלכות  קבוצת     ע  שּו      ר  בוותיקן,  ים 

 ועוד ועוד.     הבנק הפדרלי העולמי בילדרברג,

. יש ראיות רבות המצביעות על כך שהתפרצות הקורונה 29

פרס   בעולם הייתה מעשה ידי אדם. יש מדענים כולל חתן

וירוס  וירוס האיידס, שבודדו את  נובל צרפתי שגילה את 

בזמנו   כן  כמו  במעבדה.  הונדס  שהוא  וטוענים  הקורונה 

נובמבר   בין  לתקופה  בידוד  עובדי  לגיוס  מכרזים  פורסמו 

. איך הם ידעו מתי יצטרכו עובדי בידוד  2020עד מאי    2019

 לפני פרוץ הקורונה? 

המ30 החלטת  את  לבטל  לפעול  חשוב  הנ"ל  .  משלה 

בצורות חוקיות )כך שהחלטת בית המשפט תגבר על הלחץ  

מקבוצת השליטה(. חשוב לעורר את הציבור על כל גווניו, 

יהודים, להקים   ולא  יהודים  ושמאל,  ימין  וחילונים,  דתיים 

והעסקנים  הרבנים  אל  להגיע  יש  בפרט  זעקה.  קול 
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, ואל כל אנשי המפתח שומר המצוותשמנהיגים את הציבור  

 ארץ. ב

החיסונים.  31 בתעשיית  מיליארדים  משקיע  גייטס  ביל   .

חיסונים  לקורונה.  חיסון  מציאת  היא  המוצהרת  המטרה 

)ש בחלשים  במכוון  לפגוע  עשויים  "נטל"אלו   מהווים 

"מעמסה" על הציבור(. ביל גייטס עצמו הצהיר שבמסגרת  ו

לדלל   יעשו    90%המאמץ  החיסונים    15%מהאוכלוסייה, 

 מהמלאכה. 

יש טענות שפגיעה מכוונת בתינוקות ע"י חיסונים שיאכפו 

 ע"י החוק, היא דרך לפתרון עודף הילודה בארץ ישראל.

נושא החיסונים 32 . מומחים בתחומם חקרו בארה"ב את 

על חיוניותם ומרכיביהם השונים והגיעו לכלל מסקנה כי  

החיסונים מכילים כספית שהשפעתה מסרטנת, אלומיניום  

כליתו לעבור את שער המוח ולחדור פנימה. מסקנתם שת

היא שגוף זר ברקמת המוח גורם אוטיזם ובעיות קשב וריכוז  

החיסונים   כן,  כמו  מפגעים.  של  ארוכה  רשימה  ועוד 

מורכבים מרכיבים שנוסו על בעלי חיים וגרמו לחולי ואף  

לתמותה בקרבם וכיום משתמשים בהם על מנת לחסן בני  

 אדם.     

לצ33 צבירת  .  לצורך  וגם  הציבור  בבריאות  שליטה  ורך 

והם   ידם,  על  ייוצרו  התרופות  שכל  להם  חשוב  רווחים 

שיש בתרופות  על התועלת הרבה  אינפורמציה  מסתירים 

 טבעיות.  

שתרופות 34 מפורש  אזכור  יש  הנ"ל  האו"ם  במסמך   .

 טבעיות ורפואה נטורופטית יוצאו מחוץ לחוק.

הכנסת שבבים תוך פיתוי  . יש המזהירים מפני הסכמה ל35

הציבור על היתרונות שלהם שהוזכרו לעיל, ומפני הכנסת  

שבבים בכפיה מתוך "דאגה לשלום הציבור", למשל ניתור 
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חולי קורונה כדי שלא ידביקו אחרים. כאמור לעיל שבבים 

 באלו מאפשרים שליטה מלאה באדם. 

. יש חשיבות להעברת אינפורמציה זו ובמיוחד לאנשים 36

השפעה בחברה. אנא העבר תוכן מסמך זה לאחרים  בעלי

על   אחריות  לוקח  שאינך  להדגיש  תוכל  יכולתך.  ככל 

 האינפורמציה והיא טעונה בדיקה.

הציבור  37 שבקרב  לי  ידוע  המצוות.  אמנון  שומר  הרב   ,

ברקוביץ  דב  הרב  עובדיה,  יובל  הרב  רבים     ' יצחק,  ועוד 

שנ הנושאים  )כולל  הללו  הנושאים  על  ראים מתריעים 

כ כ"הזויים"לקורא  המונה  גדול,  ארגון  יש  וכן   ,)71,000 

מאנשים   מורכב  שבעיקרו  מצוותאיש,  שומרי   שאינם 

טל ודניאל    און, וכן פעילים בו גי א-ןובראשו עומד עו"ד שי ד

בת"א  המדינה  בכיכר  הפגנות  קיימו  הם  בוריסוב.  שלמה 

ונגד G5 ואף נערכה הפגנה מול בנין הכנסת בירושלים נגד  

ומחאה רבתי על פגיעה בזכויות  ושבבים בכפיה  חיסונים 

 האזרח הבסיסיות שראוי שישמרו במדינה דמוקרטית.

. קבוצות מחאה שצברו כוח רב ומספר רב של מתנגדים 38

מנת  על  מהפייסבוק  נמחקו  הנ"ל  הממשלה  להחלטות 

למנוע את השפעתן על דעת הקהל ועל החלטות הממשלה  

את כללי הדמוקרטיה במדינה שסותרות את זכויות האדם ו

 מתוקנת.

מיום  39 חירום  במצב  נמצאת  ישראל  מדינת  .  היוסדה. 

שנחקקו   כמו  חירום  חוקי  הרבה  כ"כ  נחקקו  לא  מעולם 

נחקקו   כיפור  יום  במלחמת  הקורונה.  חוקי   11בתקופת 

חוקי חירום. זה נראה   95חירום, ובתקופת הקורונה נחקקו  

 לדיקטטורה.כשימוש בקורונה למהלך של מעבר 

מהטענות 40 חלק  על  המעידים  נספחים  עם  חוברת   .

 שהובאו צורפה. 
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לממשלה 41 המאפשר  ההסמכה  חוק  עבר  בישראל   .

להעביר חוקים ללא הצבעה בכנסת בגין חרום, חוק מסוג  

עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה .  1933זה נחקק בשנת 

חוק זה הפך את גרמניה הדמוקרטית לדיקטטורה לצערנו 

 נחקק חוק מסוג זה בישראל. 

וניסויים  הממשלה העבירה חוק לגבי חיסונים בכפיה, .  42

 . 1/5/2020 על בני אדם.

. נחקק חוק המכונה בשם פקודת בריאות העם מוכנה 43

מדובר על הלאמת רכוש   .ואילך..  12בסעיף     1940משנת  

מתחמים   לפי  מחדש  הארץ  וחלוקת  תרופות  מזון,  פרטי 

רק   נחקק  זה  חוק  ליצמן.  חתום  עליו  נגועים  ולא  נגועים 

תואנה לדיקטטורה  ובדרך  קיצון  שישנה   במצבי  שקרית 

מגיפה. למעשה אין מגיפה כלל גם אם ישנה תחלואה בשם 

ריאות  ודלקת  משפעת  אשתקד  המתים  מספר  קורונה. 

,מה גם שהמספרים עצמם   2020עולה על המספרים בשנת  

נופחו באופן שקרי וכל מקרה מוות משפעת או   2020בשנת  

כמחלת  נרשמה  דומה  מסוג  תחלואה  או  ריאות  דלקת 

בתע וזאת הקורונה  מהמקרים  רבים  לפחות  הפטירה  ודת 

ולהוביל   אמיתית  מגיפה  של  רושם  ליצור  מנת  על 

כל   בעיני  לשחוק  היה  זה  חוק  דיגיטאלית.   לדיקטטורה 

סטודנט למשפטים שהבין מייד כי מדובר החוק אשר הופך 

 מדינה דמוקרטית לדיקטטורה מיידית.  
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א"ל  עזר בעריכה יואב אלון. להערות אפשר לפנות לדו

israelhalp@gmail.com.                  

  

 

 

 תודה מראש, וקריאה נעימה )עד כמה שאפשר( 

 

 על החתום, 

 

 MBDMBD@WALLA.COMדניאל עשור: 

 

 

      

 - סוף -
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