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6 כי ציד בפיו

הקדמה

חיסוני בנושא  לפני  כבר פסקו הרבנים מה שפסקו, אלא שעכשיו אנחנו  החיסונים, 

הילדים, עתיד הדור הבא בידינו. ברור שנושא הדן בענייני פיקוח נפש בכלל 

ושל עתיד העם היהודי בפרט, מצריך בדיקה יסודית ומקיפה עד מאד. דא עקא, חלק חשוב מהחומר 

הנדרש כדי לקיים בדיקה יסודית ומעמיקה כזו כתוב באנגלית, והוא אינו נגיש לרוב הציבור ולרבנים. 

יתירה מזו, החלק החשוב אף יותר ממש נסתר מעיני הציבור והרבנים, החלק הזה מראה כיצד רימו 

אותנו, שלב אחר שלב ובמתכוון.  התמונה שמציירים לנו היא אחיזת עיניים, שכמו בכל שקר טוב יש 

בה גם מן האמת. איך זה יכול להיות? בזה דנה חוברת זו - באיך זה יכול להיות שהצליחו לרמות ככה 

את כל הציבור? ויותר חשוב - למה רימו אותנו?

את החלק הזה, שנסתר מעיני הציבור והרבנים, לא לקחו בחשבון, והוא יכול להפוך את כל ההתייחסות 

שלנו למציאות  הנראית לעינינו. מטרת החוברת הזו היא להנגיש חלק זה. רגע לפני מתן החיסונים 

כדי  ומתאימה למגזר שלנו  בצורה מסודרת, אמינה  להנגיש חלק ממנו  עמלנו קשה מאד  לילדים. 

החיסונים,  בנושא  לפסוק  כדי  יסודיים  פרטים  לו  שחסרים  להתרשם  הפחות,  לכל  הקורא,  שיוכל 

וגם כדי להבין לקראת מה עם ישראל צועד. בשל בהילות השעה עמלנו בריצה נגד הזמן, ובשל קוצר 

היריעה לא הרחבנו יותר ממה שמובא למרות שאפשר לכתוב ספר שלם על כל פרק.

נציין רק שכל המובא בחוברת זו הוא פרי מחקר ארוך, ממקורות רבים הניתנים לבדיקה ואימות. בנוסף, 

יש כאן פרטים חשובים שדנים במושגים לא מוכרים לרבנים, אך למרות הקושי כדאי לפנות זמן ולעיין 

בחוברת בישוב הדעת ובצלילות המוחין.

למה? כדי שאח"כ, כשההרס והחורבן יגע בכל אחד מכם, לא תצטרכו להתמודד עם השאלה הקשה 

מכל - למה? למה לא הקשבתי לפחות?  למה אטמתי אוזני משמוע?  איך עשיתי זאת לילדים שלי 

ולמשפחתי?  למה לא יידעתי את הרבנים? ואותם רבנים שלא רצו לשמוע איך יכלו לפסוק? למה לא 

פרק א'



7כי ציד בפיו

הקדמה

למדתי מגדליה בן אחיקם שהיה לו לחשוש לפחות, ולא חשש ובכך חתם את הגלות והחורבן, ונפזרו 

נאמר  גדליה הרגם, שכן  גדליה הריגת האנשים, כאילו  ייחס הכתוב אל  וכבר  גחלתן.  וכבתה  ישראל 

בפסוק )ירמיה מ"א ; ט(: "את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהו", ואומר רש"י במקום: וכי גדליהו 

הכה, והלא ישמעאל הרגם, אלא כיון שהיה לו לחוש לעצת יוחנן ולא חש, כאילו נהרגו על-ידו.

מנהג ישראל הוא לקרוא את מגילת פורים כשהיא פתוחה, והטעם הוא כדי שיכיר בנס. כי בכל פרק בפני 

עצמו לא ניכר הנס רק בהצטרפות כל הפרקים יחדיו. גם כאן, כמו במגילה, כל פרק בפני עצמו מעורר 

אמנם סימני שאלה אבל רק בצרופו עם שאר הפרקים מתעצמת משמעותו של כל פרק ומתבררת 

התמונה השלמה. 

הרבה  עוד  ויש  שלמים,  כרכים  לידי  יגיעו  שביחד  הפרטים  כל  את  מלהביא  היריעה  שקצרה  כמובן, 

מה להשלים,  אך את החלקים שכן הבאנו יש לראות  בחיבורם אחד עם השני וכך תתקבל התמונה 

השלמה.



8 כי ציד בפיו

הקדמה

שאלות קשות ואיתותי אזהרה רבים

נקדים ונאמר שהחוברות הקודמות 'שאלה להלכה', 'ונשמרתם', העלו שאלות קשות:

האם החיסונים לקורונה עלולים להיות מעקרים עד כדי סכנה להמשך הדור?	 

האם הם יכולים להיות מסוכנים עד כדי שינוי הגנום האנושי )כלומר, הדנ"א, הכרומזומים, צורת 	 

האדם ותפקודו(?

האם יכולים להיות בהם חומרים מסרטנים? 	 

האם יכולים להיות בהם חומרים הגורמים להפסקת ייצור חלבונים חיוניים לבניית המוח של עוברים 	 

ותינוקות?

האם יכולים להיות להם השפעה הרסנית על מערכת החיסון ו/או מערכות שונות בגוף האדם כמו 	 

תופעת ה- ADE למשל?

האם הם עלולים לגרום להתקף לב, לדלקת בלב, לשבץ מוחי ואף למוות?	 

האם צריך לחסן ילדים, שהם לא נמצאים בקבוצת סיכון והסיכוי שלהם להיפגע מהווירוס הוא 	 

אפסי?!  כשלעומת זאת הסיכונים שאנחנו שומעים על החיסונים הם כן משמעותיים בשבילם, 

ושיעור הנפטרים בקרב הצעירים  עלה בעשרות אחוזים מאז מתן החיסונים?!  

האם נזריק לגוף מוליקולות שמלמדות אותו לייצר חלבוני קוץ רעילים )שהם חלק מממעטפת 	 

נגיף הקורונה( ושהם מסוכנים לילדים פי 50 יותר מהוירוס עצמו?! ושד"ר מונטייה )זוכה פרס 

הנובל לפיזיקה ורפואה( טוען שבמקרים מסויימים הגוף לעולם לא יפסיק לייצר אותם? 

שאלה נוספת, שעולה ונידונה בחוברת זו, האם יכול להיות שהחיסונים מתוכננים מראש למטרת 	 

זדון?

משרד הבריאות ודובריו מכחישים הכל, כמובן, ובכל זאת יש לא מעט נורות אזהרה שמהבהבות וצופרי 

אזעקה שיש לשים לב אליהם:

אם להתחיל מהקל לכבד בכירים רבים בכל הענפים  טוענים שהצגת הנתונים על מגיפת הקורונה 	 

לא מהימנה. רופאי ועדת הקורונה רשמו במכתב לממשלה שלא מציגים להם את כל הנתונים 

182( מאי נפקא מינה על דבר שכבר עבר? הנפקא מינה היא בעניין  )ראה עמ'  ואת כל האמת! 

החיסונים. 

רופאי ועדה הקורונה הם לא היחידים, שמרגישים שהתמונה שהוצגה היא מעוותת, גם ח"כ רזבוזוב 	 

120 אנשי רפואה ומדע: פרופסורים בעלי שם עולמי, מנהלי בתי חולים, אפידמיולוגים,  יחד עם 
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ופרוייקטור  הבריאות  שר  הממשלה,  לראש  בדרישה  פנו  מיון  חדרי  ומנהל  חולים  קופות  מנכ"לי 

הקורונה לבצע ספירה מחודשת של קורבנות הקורונה בישראל כי התברר שכל אדם שנפטר בבי"ח 

ונושא גם את הקורונה - סיבת  מכל סיבה )סרטן, מחלת לב,אלצהיימר( וסיבות תמותה נוספות 

המוות העיקרית שתרשם בדו"ח תהיה קורונה! התנהלות שמטה את סטטיסטיקת הנפטרים ויוצרת 
תדמית של מגיפה ללא הצדקה. 1

הלשכה 	  לפי  העולמי(  הבריאות  )מאירגון  מ'גבוה'  שניתנה  הזאת  התמוהה  ההוראה  ולמרות 

המרכזית לסטטיסטיקה בישראל נתוני התמותה ב - 2020 היו בממוצע הנמוכים ביותר בעשרים 

שנה האחרונות! ולפי אתר האו"ם אין גם בעולם עליה בנתוני התמותה!  אז איפה כאן המגפה? 

)ראה עמ' 178(

נתוני התמותה מראים שאין כאן מגיפה אבל כל המציאות, התקשורת, הממסד, העולם צועקים 	 

אחרת -  משהו כאן לא מסתדר!  

החיסונים 	  רגע,  אבל  בסדר.  הכל  וב"ה  החיסונים  את  קיבלנו  שכבר  חושבים  אנשים  לכאורה, 

ה'מיוחלים' פותחו בשיטה חדשה שלא נוסתה מעולם באופן שגרתי לבריאים והיא נוגעת בדנ"א 

של האדם )הגן שקובע את צורת האדם ותפקודו(!  ולא רק שהיא לא נוסתה, אלא שאישרו אותם 

תוך דילוג על שלבים מקדימים חיוניים במחקר, כמו ניסיון על בעלי חיים.

וזה מעורר דאגה, כשיודעים שהנסיונות שנעשו לפתח חיסון נגד סוגי הקורונה במשך השנים נכשלו 	 

משום שבשלב הניסויים על בעלי החיים - בעלי החיים מתו מדלקת ריאות או מיד או כשנפגשו 

בנגיף בפעם שניה!

החיסון לא באמת אושר, אלא בנוהל חירום )שעוקף נהלי מעקב( ניתן רק אישור חירום2, וגם 	 

אישור זה ניתן תחת איום פיטורין! שכן ראש הסגל בבית הלבן איים על ראש ה- FDA בפיטורין 

אם לא יגיש את האישור לחיסון באותו יום! ) ה- 11.12.2020 למניינם(

גם ככה לא ראוי שנסמוך על האישור לחיסון  לאחר שנתגלתה העובדה המזעזעת והלא תאומן 	 

שמחלקת הבריאות בארה"ב, ה- HHS, הודתה כי במשך 30 שנה לא העבירה לקונגרס אפילו 

דו"ח בטיחות אחד לגבי חיסונים!!!3 וכל החיסונים הללו נכנסו לתוכנית החיסונים השנתית בלי 

שקיבלו עליהם דו"ח בטיחות אחד!! איך נסמוך, אם כך, על משרדי והסוכנויות הפדרליות  של 

ארה"ב בנוגע לאישור החיסון?! 

https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-788895  1

ראה עמ' 112  2

https://times-herald.com/news/2018/08/government-not-requiring-vaccine-safety-studies  3
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חוק 	  בארה"ב  העליון  וביהמ"ש  הקונגרס  אישרו  שב-1986  כך  כדי  עד  לכת  הרחיקו  שהם  בפרט 

המקנה חסינות לחברות התרופות, המייצרות את החיסונים, מפני תביעות על נזקים ואף מקרי 

מוות הקשורים לחיסונים!! 

אז אם לא ניסו אותם על בעלי חיים  מי הנסיינים?  אנחנו.	 

וכפי שהצהיר ראש הממשלה, בוועידה השנתית בדאבוס, שישראל היא מעבדת ניסוי עולמית 	 

לחיסוני הקורונה, ומנכ"ל החברה, אלברט בורלא, דיווח שראש הממשלה התקשר אליו עשרות 

פעמים לשכנע אותו שישראל היא תהיה מדינת הניסוי העולמית!! )ראה עמ' 79(

ולחיסונים!  	  זיהומיות  ונתנו בלי להתייעץ עם הוועדה המייעצת למחלות  ואת החיסונים רכשו 

ומדעי בקשר  ייעוץ רפואי  כדי לספק למשרד הבריאות  כל חודש,  זו, שהתכנסה כמעט  ועדה 

למניעת מחלות מדבקות בישראל, תוך שימת דגש על החיסונים - לא כונסה כל שנת 2020!!

והנה, חוזרים לשגרה, לא מבין שזה לא רק אקט לא 	  -חוצפה, לא בסדר, אבל עבר,  מי שחושב 

אלא  והסכמתו!  ידיעתו  ללא  עולמי  לניסוי  הציבור  את  לרתום  הציבור,  הונאת  של  ומזעזע  חוקי 

יודעים את השלכות החיסונים. עדיין לא תמו 5-8 שנות המעקב הנדרשות  שאנחנו עדיין לא 

למתן אישור  לחיסונים. ד"ר מייקל ידון, סגן מנכ"ל והמדען הראשי לשעבר של פייזר הצהיר 

שיש חשש למחלות אוטואימוניות עקרות ומוות בחיסונים לקורונה ויצא בעצומה עולמית לעצור 
את החיסונים!4

ויש תקדים להתנהלות זו מצד אירגון הבריאות העולמית, שהודה שעד 2014 השתמש בחיסונים 	 

מעקרים באוכלוסיות שונות בעולם ללא ידיעתן!  )ראה עמ' 109( כלומר, לא רק שאנחנו לא יכולים 

יכולים לסמוך על אירגון הבריאות העולמי ממנו הממשלות  לסמוך על הממשלה, אנחנו גם לא 

וגופי הרפואה בעולם מקבלים הוראות! 

וגם 	  ופייזר  מודרנה  החיסונים  בחברות  מניות  בעל  גם  שהוא  הקורונה,  על  פטנט  שרשם  ומי 

המממן הראשי של אירגון הבריאות העולמי, ביל גייטס, מואשם בפשעים נגד האנושות בענייני 

חיסונים, כלומר, בעיקור מכוון של מעל חצי מיליון נשים קנייתיות ע"י שימוש של אנטיגן נסתר, 
HCG, בחיסוני הטטנוס שנתנו שם!5

ועכשיו מסתבר מעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים כמו החיסון נגד הקורונה! 	 

https://www.google.com/url?q=https://www.wodarg.com/app/download/9033912514/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_  4

Trial_FI&sa=D&source=editors&ust=1622792079008000&usg=AOvVaw3UGT3joDJ5mgmYbPEuFhD4

/https://muslimmirror.com/eng/call-for-investigation-into-bill-gates-crimes-against-humanity-and-medical-malpractice  5
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ה-CDC )המרכז לבקרת מחלות ומניעתן( דיווח ש- 4,647 אנשים מתו כתוצאה מהחיסונים 
לקורונה וזה יותר ממספר האנשים שמתו כתוצאה מחיסונים ב-22 שנים האחרונות )4,571(!! 6

בארץ מציינים משפחות הנפטרים מחיסונים שנציגי משרד הבריאות הגיעו לביתם וביקשו לא 	 

לספר או לדווח על המקרה!

יותר מזה, רופאים בכירים העידו שקיימת הוראה של משרד הבריאות שלא לחקור תופעות 	  וזה 

לוואי  בין החיסונים לתופעות  והורו לקופ"ח להסביר שאין קשר  24 שעות מקבלת החיסון,  לוואי 

קשות הפוגעות במתחסנים, כמו שבץ לב, רעידות, תגובות אלרגיות וכד'!

2015 ע"י משרד החוץ האמריקאי,שמדבר על 	  ועכשיו נחשף ממסמך של הצבא הסיני משנת 
שימוש ב-COVID כנשק ביולוגי נגד אויבים!7

ובמקביל מגלים שהנגיף הונדס במעבדות בהוואן במימון הווירולוג הבכיר ומוליך מהלך הקורונה 	 
בארה"ב - ד"ר פאוצ'י!8

זה לא יכול להיות. זה סתם דיבורים, אם באמת זה היה ככה היינו כבר יודעים על כל הדברים האלו. 

התקשורת כבר היתה צועקת, העולם כבר היה רועד… ואם זה לא קורה כנראה שאין כל כך מה לדאוג 

מעורבא פרח, העולם מלא פרשיות שחולפות...

על זה אנחנו בדיוק רוצים לדון בחוברת זו. אנחנו טוענים ש:

נתונים אלו לא הובאו לפני גדולי ישראל שפסקו להתחסן, לא רק שלא הובאו אלא הוסתרו.. 1

אנחנו רוצים להוכיח שהעדים על פיהם פסקו גדולי ישראל הם עדים פסולים ומשוחדים. . 2

שיש כאן 'דין מרומה' ולא הוצגו כראוי דעות מומחים רבים המתנגדים לחיסון, עדויות רבות מאד . 3

של תופעות לוואי וכוונת הזדון שמאחורי הכל. 

שיש סכנה גדולה בחיסונים, שתוכננו זמן רב מראש, ולא מצד חברות החיסונים שרוצות להרוויח . 4

על חשבון האזרח אלא מצד שונאינו שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו. 

https://vaccineimpact.com/2021/cdc-death-toll-following-experimental-covid-injections-now-at-4647-more-than-22-years-of-  6

recorded-vaccine-deaths-from-vaers

https://hebrewnews.com/article/40041  7

https://hebrewnews.com/article/40461  8
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לסיכום:

כשבאים לבחון את נושא החיסונים רואים שזה לא משוואה כ"כ פשוטה: יש מגפה  ♦

- יש חיסונים - מתחסנים - אין סכנה. 

מדוע? משום שיש מקורות כבדי משקל שאומרים שהחיסונים האלו מסוכנים לא  ♦

פחות מהמגיפה ובעצם הרבה יותר.

משום שרופאי ועדת הקורונה טוענים שלא מציגים להם את כל הנתונים ואת כל  ♦

האמת.

משום שבזמן שאין עדיין אישור לחיסונים רק אישור חירום זמני מנסים לחסן את  ♦

כל סוגי האוכלוסיה פה בארץ כולל ילדים, שהם בכלל לא אוכלוסיית סיכון! בזמן 

שיש תרופות עובדות לקורונה שמוסתרות מהציבור.

נסיוניים  ♦ הם  שהחיסונים  הצהירו  פייזר  מנכ"ל  וגם  הממשלה  ראש  שגם  משום 

וישראל היא מעבדת הניסוי.

כבדת  ♦ היסטוריה  יש  פייזר,  החיסונים,  את  שמייצרת  שלחברה  שרואים  משום 

משקל בתחום הונאה ושוחד לרופאים בנושא התרופות )ראה עמ' 172(. 

ומשום שביל גייטס, המממן הראשי של אירגון הבריאות העולמי, הדוחף לחיסונים,  ♦

הואשם בעיקור של למעלה מחצי מליון נשים באפריקה ע"י חיסוני אנטי טטנוס, 

מחצי  ליותר  פוליו  ופגעי  שיתוק  ובגרימת  לעקרות,  שגורם  חומר  בהם  שהוסיף 

מליון הודים ע"י החיסון הנסיוני החדש לפוליו שנתן שם.

משום שנתוני התמותה בארץ ובעולם מראים שאין עליה באחוזי התמותה!!! אז  ♦

איך אומרים שיש מגיפה עולמית?!!

מהחיסון  ♦ הנפטרים  שכמות  פירסם   CDC-ה ומניעתן  מחלות  למבקרת  והמרכז 

לקורונה בכמה חודשים הראשונים לנתינתם היא יותר מכמות הנפטרים מחיסונים 

במשך ה-22 שנים האחרונות!

והסינים נתפסו עם מסמך המדבר על קוביד כנשק ביולוגי! ♦

והתגלה שהנגיף הונדס במעבדות בסין וכנראה שבמימון של ד"ר פאוצ'י. ♦

בדיעבד,  ♦ מסתבר  הללו  הענקיים  השאלה  סימני  כל  לפנינו  כשמזקרים  ועתה 

שלפסיקה בעניין החיסונים לא מספיקה חוות דעת של כמה רופאים ועסקנים, 

הסכמת  ללא  ניסיון,  מעבדת  תהיה  שישראל  שהחליטה  ממשלה  אותה  שלוחי 

התושבים. 
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מילה ושמה
קונספירציה

קונספירציה משמעותה תיאוריה מופרכת למזימה חשאית. 
מה הבעיה עם דברים חשאיים? הבעיה היא שאיש לא רואה אותם, ולכן קל מאד להכחיש אותם. אם 

יש מזימה שנרקמת בחשאי איך נדע? הלא כל עניינה זה החשאיות שלה.

והיות ויש כ"כ הרבה תיאוריות הזויות לגבי כ"כ הרבה דברים בודאי שאין אנו יכולים  לחקור ולדרוש אחר 

יותר קל לתייג )להגדיר( כל תיאוריה  וגם להקדיש זמן להפריך אותה. לכן, הרבה  כל תיאוריה כזאת, 

שנשמעת הזויה כ'קונספירציה', מה שאומר שאנו מכחישים אותה, ואם המציאות תוכיח אחרת נעביר 

בראשינו את הנושא מתיוג קונספירציה לתיוג מציאות. 

כי באמת, אין שעתינו פנויה לשמוע כל תיאוריה הזויה.

מה שבטוח זה, שאם באמת היתה איזו מזימה אי שם, בוודאי שכל אותם זוממים היו עושים הכל לגרום 

לנו לתייג כל מה שקשור לאותה מזימה כ'קונספירציה' - זו תהיה הדרך הכי קלה לגרום לנו שלא נפריע 

יש הרבה  להם בדרך.  לא צריך להתמודד מול מתנגדים, פשוט להשתמש בפסיכולוגיית המונים. 

שיטות לעשות את זה:

לנו תמוהה 	  תיאוריה שנשמעת  כך  שכל  מגוחכות,  קונספירציה  תיאוריות  המון  להפיץ  אפשר 

ומוזרה,  תתחבר לנו מיד עם אותן תיאוריות קונספירציה מגוחכות - וכך נתייג באופן אוטומטי גם 

את מה שבאמת קורה ורוצים להסתיר - כ'קונספירציה'.

לא 	  השקר,  וכשמתגלה  אמת.   עם  שמעורבב  שקר  מעורבבים,  מידע  חלקי  להפיץ  אפשר  ואז 

יודעים איפה נגמר השקר ומתחילה האמת. ואז, שוב, כל החבילה, כל המידע 'מתוייג' אצל הקהל 

- 'קונספירציה'. 
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יש עוד שימוש בשקר ואמת שנקרא ליצנות. הצגת העובדות האמיתיות בצורה כזאת המעוררת 	 

ראשי   250 משך  בה  קורח  של  אומנותו  היתה  וזו  לעורר.  רוצה  שהלץ  רושם  אותו  אחר,  רושם 

סנהדרין9. הליצנות  מערבבת אמת ושקר ומציגה הכל בצורה מופרכת. גם על הליצנות נאמר - מגן 

המשוח בשמן, אי אפשר לעבור דרכו כי הוא גורם לכל דבר להראות מגוחך או מופרך. 

עוד שיטה היא לתת במה לאנשים שאומרים את הדברים בצורה גסה ולא מבוססת מספיק.  על 	 

אנשים אלו כבר יש לנו דעה מיד, ואח"כ אותה דעה מודבקת מיד לכל מי שיגיד אותו דבר, גם אם 

יגיד את זה אחרת - הוא כבר שייך למשהו שפסלנו בראשינו. פסיכולוגיה פשוטה. 

אפשר לחזור על השקר באינסוף צורות ונוסחאות עד שלבסוף מאמינים בו )הגרמנים היו מומחים 	 

בזה בתעמולה נגד היהודים(.  

אפשר לטבוע בשפה מושג כמו 'קונספירציה' ולתת לו משמעות שלילית. אחרי שהדביקו עליו 	 

תווית שלילית יגרמו לדברים החשובים שרוצים להסתיר - להיות משוייכים למושג זה. ואז הדרך 

סלולה למה שרצו מהתחלה - להוריד את העין הבוחנת מהם, ולסגור את האוזן מלהקשיב אם זה 

נשמע קונספירציה זה נשמע דמיוני, לא ראוי להתבוננות וחקירה, זה עד כדי כך פשוט.

אבל לכאורה מופרך לחשוב 	  את כל הדברים האלו אפשר לעשות בנקל אם התקשורת בידינו. 

שהתקשורת העולמית, שכולה אומרת אותו דבר, תהיה בידו של אדם אחד או אפילו קבוצה אחת. 

לכאורה מופרך, כי אותה תקשורת, שממנה אנחנו שואבים את המידע שלנו, לא נותנת לנו שום רמז על 

זה. אם היא היתה מצהירה זאת קבל עם ועדה אז היינו 'יודעים'.  בכל זאת, אם אנחנו רואים צנזורה 

עקבית על כל התנגדות לקורונה, על כל סעיפיה, הסגרים, מסכות, חיסונים וכו' המתבטאת במחיקת 

סרטונים, מסמכים, קבצים, פייסבוקים דו"חות של מומחים ואלפי רופאים בכירים בעולם, זה כבר 

קורח סיפר להם, בין היתר, על אלמנה שרצתה לחרוש בשדה אמרו לה "לא תחרוש בשור וחמור יחדו",   9
רצתה לזרוע אמרו לה "שדך לא תזרע כלאים", באה לקצור אמרו לה "הניחי לקט, פאה ושכחה", הכניסה 
לגורן אמרו לה "תני תרומה ומעשרות" מכרה את השדה וקנתה כבשות, כשילדו אמרו לה "הבכורות לכהן", 
כשגזזה צמרן אמרו לה "ראשית הגז לכהן", שחטה אותן "הזרוע, לחיים וקיבה לכהן"  וכן הלאה הסיפור 
עוד ממשיך על האלמנה ה'מסכנה' שמה שלא עשתה לא ניצלה מ'הגוזלים'.  רק שהאמת היא שכלל לא 
היה לה שדה כי הם היו במדבר. ולו גם היה לה שדה הרי היתה לה הנאה ממנו, רק היתה צריכה לדעת איך 
לחרוש ולזרוע אותו. לו היה לה תבואה וכבשים, היתה לה הנאה מהם, רק שהיתה צריכה להפריש מהם 

קצת לאחרים.
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בצנזורה  משתמשים  ומשטרים  מדינות  באיזה  יודעים  אנחנו  חשדות,  אצלנו  לעורר  לגרום  אמור 

ומדוע... 

אז איך נדע באמת מה היא תיאוריה בדויה של קונספירציה, ומה הוא דיווח אמיתי על מזימה חשאית? 

כבר אמרו לנו חז"ל:

"אמר רב אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות
 רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים"

  )יומא י' א'(

נכון, את זה אנחנו יודעים מזמן כי בכל מאורע היסטורי מזכירים לנו את הציטוט הזה, ומנסים להלביש 

עליו את המציאות.  ובכל זאת, כולם מודים שאנו נמצאים כבר בתקופת עקבתא דמשיחא. ואין ויכוח 

על דברי חז"ל אלו, רק שאנחנו דמיינו את דברי חז"ל כמו שאנחנו רגילים מההיסטוריה: בא עם כובש 

ומשתלט על העמים סביבו ומקים אימפריה בכח הזרוע והצבא. 

ככה מובא גם בנביא )יחזקאל ל"ח( על גוג ומגוג שיבוא בראש עמים רבים )אמנם שם כתוב שיבוא עם 

סוסים וחרבות, מה שגורם לנו להבין שבשפת אותו דור דיבר, אבל עדיין ברור שיש מלך כובש ועמים 

רבים איתו( ואת זה אנחנו לא ראינו עדיין.

ומה אם אותו עם כובש, אותו עמלק, הוא לא מקובץ כעם בפני עצמו, אלא הוא מפוזר בין העמים, וכדי 

לשלוט, עליו לעלות ולהתקבץ מתוך עמים רבים, לא כמו הדמיון שאנחנו רגילים לחשוב? 

המהלכים  לאיך  שלנו  והרגילות  שהדמיון  הוא  שברור  מה  שלא,  להיות  ויכול  כך,  שזה  להיות  יכול 

שולט  שמישהו  שייתכן  להאמין  או  לחשוב  מלשמוע,  אותנו  לעכב  פועלים  ודאי  להראות  אמורים 

בצורה נסתרת. 

יוכיחו אבותינו באירופה, שהדמיון וההרגל הזה היו בעוכריהם - ומכוחם לא יכלו להאמין ולא רצו 

לשמוע. כי לא יכלו להאמין שהממסד והעם הגרמני המתורבת להם האמינו - ישקרו במצח נחושה 

וירצחו עם שלם. כמה ניסו להזהיר אותם אבל אפילו לניצולים המעטים שנמלטו ממחנות ההשמדה 

האזהרות  את  תייגו  הם   - פסיכולוגי  מעכב  אותו  בגלל   - האמינו  לא  אחרות  למדינות  וברחו  בפולין 

כ-'קונספירציה' , ואת הפליטים כהזויים.

כמובן, זה עדיין לא הוכחה, אלא רק נקודה שלמדנו על בשרנו ואולי כדאי שנשים אותה  לנגד עינינו, 

כשאנחנו בוחנים בהגיון כמה נקודות לגבי אותו מאמר חז"ל, וכדלהלן:
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האם שליטה על המערכות הכלכליות נקראת שמה שליטה?  

כן, בוודאי.  הלא בעל המאה הוא בעל הדעה. 

האם שליטה על המערכות המדיניות פוליטיות נקראת שליטה?  

כן, בוודאי. הלא מי שעומד בראש  הוא המחליט והוא השולט.

האם שליטה על הצבא, על מערכת הביון והמשטרה נקראת שמה שליטה?

 בוודאי.  הלא אלו הן מערכות השליטה ממש. 

האם שליטה על המערכת השופטת נקרא שמה שליטה?  

ברור, שכן מערכת זאת מפעילה את המערכת המבצעת.

האם שליטה על התקשורת נקראת שמה שליטה?  

בודאי, הלא התקשורת היא המעצבת ושולטת על דעת הקהל, כולל של השופטים.

האם שליטה על הגוף של האדם נקרא שמה שליטה? 

ברור, ואין צורך להסביר. 

האם שליטה על מערכות החינוך נקראת שמה שליטה?

זו המערכת שמעצבת את הדעת והחשיבה של הדור הבא. 

האם שליטה על מוסדות הבריאות נקראת שמה שליטה?

בימינו הוכח שכן.

לסיכום:
לשימוש במילה 'קונספירציה' - יש אפקט פלאי שגורם למחוק ולמנוע כל חקירה,  ♦

מחשבה ובדיקה , ולתייג מיד כהזוי.

שנשמע  ♦ משהו  על  ברצינות  ולברר  לדבר  מתביישים  אפילו  שאנחנו  כך  כדי  עד 

לכל  המאמינים  ופתיים  מדומיינים  נשמע  בעצמינו  אנו  שמא  כ'קונספירציה', 

שטות.   
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'יודעים'  ♦ כבר  שאנחנו  מה  שלנו.   הבסיסיות  התפיסות  את  לשנות  לנו  נוח  לא 

מתיישב לנו מאד חזק עם המציאות שאנו מכירים, וכל מה שסותר את זה - שייך 

לאותו דבר שכבר הגדרנו כהזוי - או מישהו דאג שנחשוב עליו כהזוי. ואין יותר מה 

לדון על זה. 

ויש את ה'קונספירציות',  ♦ יש את ה'אמת', כלומר, מה שהתקשורת משדרת לנו. 

שגם עולות בתקשורת אבל משום מה תמיד בצורה מגוחכת, אז כל בר דעת מבין 

מיד שהן לא אמת...

האספקט הפסיכולוגי המדהים של התופעה הזאת גרם ל- CIA )סוכנות המודיעין  ♦

המרכזית של ארה"ב( להשתמש בה כנשק פסיכולוגי תקשורתי מאחרי מלחמת 

העולם השניה והלאה, כשהתחילו להתגלות דברים שהפלילו את השלטון ואת ה - 

CIA. חוץ מהשימוש בצנזורה, עד כמה שניתן, דאג ה- CIA שאותם דברים שלא 
רצו שיחשפו ישמעו כ'תיאורית קונספירציה' מגוחכת של חתרני שלטון.

זו  ♦ המונים  בפסיכולוגיית  משתמשים  שמאז  מופלאה  כך  כל  בצורה  עבד  הדבר 

בכל פעם שרוצים להסיח את דעת הציבור מאיזה נתון שלא מעוניינים שהציבור 

יתיחס אליו ברצינות הראויה. 

קונספירציה או לא קונספירציה חז"ל גילו לנו שעתידה מלכות רומי שתפשוט על  ♦

כל העולם תשעה חודשים.   

על  ♦ אחת  מדינה  של  לעין  נראה  פיזי  כיבוש  היא  ששליטה  רגילים  שאנחנו  רק 

מדינות אחרות, ולכן עד שאנחנו לא רואים את זה בעין אנחנו לא מזהים שליטה, 

ולכן עד אז אנחנו מתייגים 'קונספירציה'. 

בתקשורת לא שמענו על זה. הם לא סיפרו לנו, סימן שזה לא קיים.  ♦
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שליטה
מאחורי הקלעים

נח לשלוט במישהו שהוא לא יודע שהוא נשלט. שהוא פועל בשבילך מתוך האינטרסים כמה 

שלו. אתה מרוויח שני דברים: א. הוא עובד במלוא המרץ מתוך מחשבה שהוא פועל 

בשביל עצמו. ב. הוא לא מתמרד. 

אם התקשורת בידך, תוכל לצייר את המציאות בעיני הציבור איך שרק תרצה.

אם הכסף, הממשל והצבא בידך - תוכל ליצור את המציאות איך שתרצה. 

הבה נסתכל מה אומרים לנו אנשים שנמצאים בצמרת הממשל: 

מה אומרים בכירי הממשל לדורותיו

הסנאטור וויליאם ג'נר בנאומו משנת 1954 למניינם:

הממשלתית  המערכת  בתוך  חוקתית.  ממשלה  לנו  יש  חוץ  "כלפי 

 – ממשלה  של  אחרת  צורה  המייצג  גוף  עוד  פועל  שלנו  והפוליטית 

אליטה בירוקראטית."

"פועל עוד גוף המייצג צורה אחרת של ממשלה - אליטה בירוקראטית".

אליטה, קבוצת אנשים מצומצמת הנמצאת בצמרת.  והיא, אומר הסנטור ג'נר, פועלת מאחורי הקלעים, 

מפעילה את מה שנראה כלפי חוץ הממשלה החוקתית. טוב, אנחנו לא שמענו את זה, התקשורת לא 

סיפרה לנו על זה, אז מה אם הוא אומר…

פרק ג'
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ם הקלעי י  ר ו מאח טה  י של

הנשיא ה-26 של ארה"ב תיאודור רוזוולט:    

ממשלה  הכתר  על  לה  יושבת  המדומה  הרשמית  הממשלה  "מאחורי 

בלתי-נראית, שאינה שומרת אמון  ולא לוקחת שום אחריות כלפי העם".

"מאחורי הממשלה הרשמית המדומה - יושבת לה על הכתר ממשלה בלתי נראית". האם יכול להיות 

מסתירה  שהתקשורת  משהו  אולי  יודעים?   לא  שאנחנו  משהו  ידעו  שלה  והסנטור  ארה"ב  שנשיא 

מאיתנו? אולי משהו שאותה "ממשלה בלתי נראית" לא רוצה שנדע?  שבעצם היא זאת ששולטת ולא 

מה שנראה לנו...

הנשיא ה- 28 של ארה"ב וודרו וילסון:

"אנו נשלטים בצורה הגרועה ביותר, אנו בין הממשלות הנשלטות ביותר 

קולות  את  שמייצגת  ממשלה  עוד  לא  חופשית,  דעה  יותר  אין  בעולם. 

המצביעים, קולות הרוב, אלא ממשלה בה נקבעים הדברים על פי לחציה 

של  קבוצת גברים קטנה, תאבי שליטה"

"ממשלה בה נקבעים הדברים עפ"י לחציה של קבוצת גברים קטנה, תאבי שליטה". האם יכול להיות 

שאותה קבוצת גברים, שעל פיהם נקבעים הדברים, קשורה לאותה 'אליטה בירוקרטית' שהסנטור ג'נר 

דיבר עליה? האם יכול להיות שזה קשור לאותה 'ממשלה בלתי נראית' שהנשיא תיאודור רוזוולט דיבר 

עליה?  ל"ריכוז העוצמה בידיים פרטיות ללא שום השוואה בהיסטוריה" שהנשיא פרנקלין רוזוולט דיבר 

עליו, כפי שנראה להלן?

הנשיא ה-32 של ארה"ב פרנקלין רוזוולט:

או  אינדיבידואל  ידי  על  נשלטת  כשהממשלה  פשיזם.  בתמצית,  "זהו, 

קבוצה, או כל כח אחר בעל שליטה.  אנחנו מתמודדים כיום עם ריכוז 

עוצמה בידיים פרטיות ללא שום השוואה בהיסטוריה"
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"אנחנו מתמודדים כיום עם ריכוז עוצמה בידיים פרטיות ללא שום השוואה בהיסטוריה". כלומר, העוצמה 

היא בידי גופים פרטיים, אנשים פרטיים, לא בידי העם והממשלה.

 הנשיא ה- 35 של ארה"ב גון קנדי:

"כי אנחנו מתמודדים מסביב לעולם עם קנוניה  ענקית וחסרת 

להרחבת  סמויים  אמצעים  על  בעיקר  שמסתמכת  רחמים 

וחומריים  אנושיים  משאבים  שגייסה  מערכת  זו  השפעתה... 

המשלבת  ויעילה  מתקתקת  מכונה  של  בנייתה  לצורך  עצומים 

מבצעים צבאיים, דיפלומטיים, מודיעיניים, מדעיים ופוליטיים".

אותו נשיא שניסה לחשוף את אותה קנוניה ענקית וחסרת רחמים שמסביב לעולם, לחשוף ולהלחם - 

נרצח. 

בנג'מין דיזראלי, ראש ממשלת אנגליה:

"העולם נשלט בידי אנשים שונים לגמרי ממה שמדמיינים... על 

אחרות,  ממשלות  עם  רק  לא  להתמודד  ימינו  של  הממשלות 

רודנים, מלכים ושרים אלא גם עם כתות סודיות ועם סוכניהם 

המפוקפקים שנמצאים בכל מקום, ושיכולות בין רגע לערער את 

כל תוכניות הממשלה"

במקום אחר בעולם, באירופה, אומר לנו ראש ממשלת אנגליה ש"העולם נשלט בידי אנשים אחרים 

לגמרי ממה שמדמיינים, ושהם יכולים בן רגע לערער את כל תוכניות הממשלה".  כלומר, זה לא רק 

בארה"ב זה גם באירופה.

הסנטור בארי גולדווטר: 

"הועדה התלת-צדדית נועדה להיות הכלי לאיחוד הרב-לאומי... ע"י 

של  כוונתה  ארה"ב.  של  הפוליטית  בממשלה  השליטה  תפיסת 

הועדה התלת-צדדית היא יצירת מעצמה כלכלית עולמית שתהיה 

כמנהליה  המעורבות.  המדינות  של  הפוליטיות  לממשלות  עליונה 

ויוצריה של המערכת, הם ישלטו בעתיד"
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כמעט מאה שנה מאוחר יותר אומר המועמד לנשיאות, סנטור גולדווטר, "שכוונתה של הועדה התלת 

צדדית ליצור מעצמה כלכלית עולמית שתהיה עליונה על הממשלות הפוליטיות והם ישלטו בעתיד". 

על  יודעים  באמת  בעניינים  עמוק  עמוק  שנמצאים  אלו  אולי  קורה?  באמת  זה  אולי  אז 

אולי  בשליטתה?  חדש  עולמי  סדר  להנהיג  ומנסה  הקלעים  מאחורי  ששולטת  אליטה 

לא סתם עוד נשיא ועוד נשיא ועוד ראש ממשלה וכו' אומרים אותם דברים פעם אחר פעם?

מטרתו של פרק זה היא להראות את אירגוני הענק השולטים מאחורי הקלעים על המדינות והעולם 

כולו. אירגונים אלו הוקמו ונשלטים ע"י אליטות, הכוללות את ראשי ההון והכח כמו רוקפלר, רוטשילד, 

פורד, קארנגי ועוד הללו נפגשים ביניהם בדלתיים סגורות ומגבשים מתווי פעולה, הנוגעים להתנהלות 

העולמית הכללית. שורשיהם של אירגונים אלו הם עתיקים וחברי האליטות כולם שייכים למסדר אחד 

בעל מטרה אחת וכפי שנראה בהמשך. 

עובדות ן

הועדה התלת צדדית, ועדת השלישיה

איל  העולם  מעשירי  אחד  של  ביוזמתו   1973 בשנת  שהוקם  פרטי  אירגון  היא  צדדית  התלת  הועדה 

ההון דיויד רוקפלר. מטרתו היתה לקדם את היחסים ושיתוף פעולה בין ארצות הברית, אירופה ואסיה, 

ויש לו מטה פעולה בניו-יורק, צרפת ויפן. אותו אירגון פרטי הצליח להכניס את אנשיו לעמדות מפתח 

מרשימות בארה"ב: 7 מתוך 12 נשיאים וסגני נשיאים, 10 מתוך 17 יועצים לביטחון לאומי, ו-6 מתוך 8 

נשיאי הבנק העולמי הם חברי הוועד. שניים ממעגל המייסדים הראשון, אלן גרינספן ופול וולקר, הפכו 

לאחר מכן לראשי הבנק הראשי של ארה"ב, הפדרל ריזרב שגם הוא בבעלות פרטית!!  

 

כלומר, רוב הנשיאים, סגני הנשיא, היועצים לביטחון לאומי ונשיאי הבנק המרכזי בארה"ב היו חברים 

אירגון פרטי זה מקבל החלטות מרכזיות בענייני מדיניות של ארה"ב  באירגון פרטי שהקים רוקפלר. 

ועוד מדינות. 

מפתיע ומעורר דאגה שארגון פרטי, שחבריו לא נבחרו והוסמכו ע"י הציבור, דן בעניינים מדיניים 

וציבוריים. ממתי ארגון פרטי אמור לקדם שיתופי פעולה בין יבשות?  שליטה כזאת בידיים פרטיות? 

את התופעה הזאת נראה כקו חוזר בכמעט כל האירגונים שנדון בהם.  אירגון פרטי לא מחוייב לציבור 
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וגם לא צריך לדווח לו על כלום, יש לו בעלות פרטית והוא לא מחויב לציבור, הכח בידיים שלו, ואין 

ציבור בוחרים שיכול להפקיע אותו ממנו. 

פוליטיקאים,  שלטון,  אנשי  כולם  העולם  רחבי  מכל  חברים   274 כ-  מונה  צדדית  התלת  הועדה  כיום 

ראשי הבנקים ומנהלים בכירים, אנשי אקדמיה, אסטרטגים, ראשי ועדי עובדים ומסחר, וראשי ארגונים 

הממוקמים בראש פירמידת הכח בעולם.

"הוועדה המשולשת" היא כנופיה שמטרתה לזרז ולהאיץ את כינון הסדר העולמי החדש 

של ממשלה עולמית אחת. מטרתה האחרת של "הוועדה המשולשת" היא להביא לביסוסה 

של כלכלה עולמית הנשלטת בסתר בידי הנהגת המסדר הסודי, ה'אילומינטי'.                                             

                                   טקסה מארס, נשיא ההוצאה לאור 'אמת חיה' טקסס

משפחת רוקפלר 

בכל  לאחד מעשירי תבל  ונחשב  בווארי,  גרמני  הוא אמריקאי ממוצא  רוקפלר  די  ג'ון  ראש השושלת 

הזמנים. עיקר הונו בא לו מעסקי נפט )תאגיד סטנדרד אויל( אבל גם מתעשייה ובנקאות )בנק צ'ייס 

מנהטן הענקי(.  שליטי בריה"מ טענו בעקשנות שרוקפלר הוא השליט האמיתי של אמריקה. 

בנאום פומבי אמר בנו דיויד רוקפלר: 

ובקשירת קשר  באינטרנציונליזם  ומשפחתי מעורבים  אני  כי  "יש החושבים 

עם גופים אחרים בעולם על מנת לבנות מבנה אקונומי פוליטי יותר מאוחד, 

עולם אחר אם תרצו. אם זו האשמה - אזי אני מודה באשמה וגאה בכך".

עובדות ן

  CFR  -המועצה ליחסי חוץ ה

המועצה ליחסי חוץ, ה- CFR, היא "קבוצה פרטית שהוקמה בעיר ניו יורק ב-1921 מתוך גוף 
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בעולם".  אמריקה  של  ותפקידה  החוץ  מדיניות  הבנת  לקידום  במטרה  ווילסון  לנשיא  מייעץ 

עוד  הצטרפו  בהמשך  ומורגן.  רוקפלר  ע"י  הקמתה  עם  ונשלטה  המועצה  צמחה  למעשה, 

משפחות אילומינטיות שאף הפכו ממני האירגון. ה- CFR זה גם ראשי תיבות לשלושת הקרנות 

האילומינטיות שמממנות את האירגון - קרנגי, פורד, רוקפלר. 

יותר   1972 ל-   1945 השנים  בין  שנבדקו  ממשלה  פקידי   502 מבין  כי  מצא  ביקורתי  מחקר 

הנציגים של  כל שמונת  זו.   והיו חברים במועצה פרטית  בכירי מדיניות החוץ  היו  ממחציתם 

ארה"ב בכנס היסוד של הועדה התלת צדדית היו חברי המועצה ליחסי חוץ.

'המועצה' נחשבת על ידי רבים כגוף בעל ההשפעה הגדולה ביותר על הפוליטיקה העולמית. עיקר 

פעילות "המועצה" מוכוונת על ידי גוף פנימי הנקרא "תוכנית המחקר של דוד רוקפלר" מכון 

מחקר רב מוניטין זה מגבה את המדיניות המוצהרת והנסתרת של ה'מועצה' ומשפיע על יחסי 

חוץ ע"י המלצות לקהילה הדיפלומטית והנשיאותית.  חלקם של החברים הינם חסויים, ודיוני 

המועצה נשמרים תחת מעטה סודיות כבד. 

מועצה זו  מונה כיום כ-5000  חברים וביניהם נשיאים, עשרות מזכירי מדינה, ראשי מערכת הביון 

ואנשי מפתח בכל העולם.  מפגשי  האמריקאי, בנקאים, עו"ד, אקדמאים, אנשי תקשורת בכירים 

וקהילת  המודיעין  בארגוני  ובכירים  העיסקי,  העולם  מנהיגי  בכירי ממשל,  עם  ה-CFR מתקיימים 

יחסי החוץ כדי לדון בעניינים בינלאומיים.

אבל לא רק זה, המועצה הקימה קרנות אדירות )כדוגמת קרן קרלייל ועוד( הפועלות כתאגידים פרטיים 

שאינם חשופים לעין הציבור ואינם מחוייבים לו. הרכב חבריהן והשקעותיהן נשאר חסוי, כל שידוע הוא 

כי החברים נמנים על בעלי העוצמה הגדולה ביותר מבין הבנקאים הבינלאומיים וראשי הקונגלומרטים 

)מספר חברות בבעלות אחת( בעולם. שיטת הקרנות מאפשרת חשאיות בשר למטרות וכיווני המועצה. 

"קולנל האוס, מיזמי ההתארגנות, ניסח את התיזה של המועצה להשגת שלטון עולמי: "יש ליצור 

השליטה  את  להגביר  המועצה.  חברי  ע"י  המועדף  הפיתרון  את  להם  ולהציע  עולמיים  משברים 

על האמצעים הפיננסים תוך שחברי המועצה 'משווקים' את הרעיון לציבור באמצעות התקשורת 

עקבות  את  שתסיר  היא  עולמית  שממשלה  הציבור  את  ומשכנעים  המועצה,  בשליטת  הנמצאת 

המשבר מעל האומה ותחזיר את השלום לעולם".
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סנטור ויליאם פולברייט  יו”ר הוועדה ליחסי חוץ של הסנאט בשנות ה-60:  

"הטיעון של ממשלה הנתונה בידי האליטות הוא לא ניתן להפרכה”

 

רה"מ, בנימין נתניהו, חבר 2804 ב- CFR  מצדיע למועצה!
 CFR -ורה"מ לשעבר אהוד אולמרט חבר 2894 ב

 

   http://www.mega.nu:8080/ampp/roundtable/CFRL-Rlist.html#N

ראשי ממשלות לצד נשיאים כמו ביל קלינטון ואשתו מזכירת המדינה הילרי קלינטון, אובאמה, ג'ו 

ישראל לשעבר, סטנלי פישר,  בנק  נגיד  ב-CFR. פה בארץ   כולם חברים   - ושגרירים  ביידן שרים 

שמונה ע"י רה"מ נתניהו  - חבר ב-CFR, כמו גם מרטין אינדיק -  ממנהלי הקרן החדשה לישראל, 

המליארדר רון לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, עוזר סגן ההגנה האמריקאי ואחד מהבעלים 

של ערוץ 10 בטלויזיה, ועוד.  

קבוצות השולחן העגול

למעשה, אין אלו רק שני אירגונים שהוקמו ע"י רוקפלר, יש עוד אירגונים מרכזיים שהוקמו ומנוהלים 

ע"י אליטות של עשירי תבל,  והם מהווים מנגנוני שליטה פוליטיים פרטיים המשומנים בכסף רב, ולהם 

זרועות תמנון בכל גוף ממשלתי, כלכלי, צבאי, מודיעיני, תקשורתי וכדומה, וכדהלן:
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עובדות ן

ע"י אחד מעשירי העולם,  כקבוצה סודית פרטית,   ב-1901  'קבוצת השולחן העגול' הוקמה באנגליה 

שליטת  את  להרחיב  במטרה  רודז,  ססיל   - באנגליה  המלכותית  המועצה  וחבר  היהלומים  טייקון 

האליטות הבריטיות בעולם. עם מותו הורחבה האגודה ועל הצוות המייסד נמנו הלורד נתן רוטשילד 

והלורד בלפור.

מאה עשרים שנה לפני כן, ב - 1776, עזר רוטשילד מאבות השושלת לפרופ' הישועי אדם וייסהאופט 

להקים את המסדר האילומינטי הבווארי )גרמני(.  על מסדר זה  נמנים ראשי האליטות, המתוארות  

-  לכונן 'סדר עולמי  בציטוטים שהבאנו, כשליטים האמיתיים שמאחורי הקלעים.  מטרת המסדר 

חדש' בשליטתו, כפי שנראה בהמשך. 
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מ- 1919 החלו להיווצר תת אירגונים של ה'שולחן העגול', שהיו אירגוני ענק בפני עצמם, ודרכם השליטו 

'הוועדה  היה  השני  באנגליה',  בינלאומיים  לעניינים  המלכותי  'המכון  היה  הראשון  השפעתם.  את 

קבוצות  אותם  כל  בילדרברג'.  'קבוצת  הוקמה   1954 וב-  קודם,  הזכרנו  אותה   ,  CFR-ה חוץ'  ליחסי 

ה'שולחן העגול' מאגד את  סגורות.  אג'נדות שגובשו במסתרים, בדלתיים  אותן  קידמו את  ואירגונים 

כל אותם ארגונים ועוד אגודות נוספות כמו 'מורגן בנקינג', 'הקרן לשלום עולמי'  'בוהמיין גרוב10' 'קרן 

קרלייל' ועוד רבות.

המטרה הסופית של קבוצות השולחן העגול כמו גם שאר הקבוצות שצמחו מתוכן היא הקמת ממשלה 

עולמית, בלתי דמוקרטית המנוהלת בידי הבנקים והבנקאים הבינלאומיים ומשפחות המלוכה האירופיות.

זמן לא רב מאז הקמתם - כמעט כל הבכירים בממשל בארה"ב ובאנגליה הפכו לחברי האגודות הללו. 

מדובר בבכירים במערכות הבנקאות, בצבא, מודיעין, מדיה ותקשורת,  עסקים, מסחר וכד', מנהלי 

רשתות הטלוויזיה והעיתונות המרכזיים כמו ה: NBC ,ABC ,CBS , ניו יורק טיימס, לונדון טיימס, 

וושינגטון פוסט, מגזין הוולסטריט, טיים, טריביון, פורצ'ן, ה'גארדיין' ועוד רבים. אותה תקשורת ממנה 

אנחנו שואבים את ידיעותינו, ממנה אנחנו מגבשים את דעותינו - מנהליה חברים בארגונים פרטיים 

שאת ההחלטותיהם הם מקבלים בדלתיים סגורות. כשדברים נעשים בסודיות זה על פי רוב כי יש 

משהו להסתיר.  כמובן, שלאחר קבלת ההחלטות, כל הדלתות פתוחות בפניהם להעביר אותן בכל 

גוף שלטוני או אחר וליצור דעת קהל כפי מה שבחרו מראש. 

בתחילת החוברת, שאלנו מהי שליטה? מהי אותה שליטה של מלכות רומי, עמלק? הסכמנו כבר שמי 

ששולט בדרג הפוליטי, הכלכלי, הצבאי, מסחרי, תקשורתי וכו' - השליטה בידיו.  בכירי כל הקטגוריות 

הללו הם חברי אירגוני 'השולחן העגול'. 

האו"ם, שהוא אחד מאירגוני 
השולחן העגול, 

מעוצב במודל השולחן העגול 

של  בכינוס  ב-1942  שהתקבלה  ההחלטה  גרוב.  הבוהמין  במועדון  חברים  רבים  נשיאים  היו  מ-1923   10
ה'בוהמיין גרוב' על פתיחת 'מבצע מנהטן' לייצור הפצצה הגרעינית היא דוגמא להחלטות המתקבלות 

בכנסים אלו.
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סמל יעדי פיתוח בר - קיימא של האו"ם 
מעוצב בצורת השולחן העגול 

האיחוד האירופי, שמהווה התחלת הקמת ממשלה
גלובאלית אחת, רומז בדגלו על 'השולחן העגול'. 

 

ביל גייטס עם סיכת דש עגולה
של סמל יעדי האו"ם

עובדות ן

האו"ם

"ועידת סן-פרנסיסקו" שהתכנסה בשנת 1945 לשם הקמת מוסד האומות המאוחדות כללה 74 מחברי 

"המועצה ליחסי חוץ".  עליהם נמנו גם מספר סוכנים סמויים סובייטים חשובים, שגם הם היו חברי 

המועצה. הרעיון להקמת האו"ם נהגה על ידי "הועדה לבעיות שלאחר המלחמה" אשר אוישה רובה 

הותיקן  של  חשוב  שרת  כלי  הוא  האו"ם  האילומינטית.  חוץ'  ליחסי  'המועצה  חברי  ידי  על  ככולה 

)שבהמשך נבין את תפקידו בפירמידה האילומינטית( ויותר מ- 70% מעמותות האו"ם הן עמותות 

נוצריות הכפופות לותיקן. 

נהותיקן קיבל מעמד מיוחד של משקיף באו"ם, והאפפיור משתמש בסמכותו לשלוח את מאמיניו הדיפ

בין הקרנות העיקריות התומכות באו"ם הן הקרנות של חברי האליי  לומטים לקיים כל משימה רצויה.

טה האילומינטית שנפגוש בהמשך: קרן ביל ומלינדה גייטס, קרן וורן באפט, קרן פורד, קרן טרנר, 

קרן רוקפלר, קרן קלינטון ועוד.
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עובדות ן

מועדון רומא

מועדון פרטי המציג את עצמו כצוות חשיבה המספק הצעות לאו"ם. מועדון זה הוקם ע"י דיוד רוקפלר 

1968 באחוזתו הפרטית ליד רומא חולש על עשרות מכונים, וועדות, איגודים, תאגידים ומרכזים ביננ -ב

לאומיים כמו כל שאר אירגוני השולחן העגול הוא. מרכז בידיו עוצמה פוליטית אדירה. המועדון מהווה 

צוות חשיבה המכין תוכניות מגובשות לפרטים לצמרת האילומינטית.

מועדון פרטי, המשמש כצוות חשיבה מספק הצעות לאו"ם

הוקם בשנת 1968, בין היתר על ידי דיוויד רוקפלר, באחוזתו הפרטית ליד רומא
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קבוצת בילדרברג

קצין  שהיה  ברנהרד,  הגרמני  הנסיך  ע"י  ב-1952  שהוקמה  פרטית,  קבוצה  היא  בילדרברג  קבוצת 

באס אס. לאחר שעבר הנסיך לאנגליה עודד אותו הלורד נתן רוטשילד להקים את קבוצת בילדרברג,  

130 אנשים מהעשירים ורבי העוצמה באירופה ובעולם, ביניהם משפחות המלוכה  ובה חברים כ- 

והאצולה באירופה.

לקבוצה כנס שנתי, לא-רשמי, בדלתיים סגורות ולמוזמנים בלבד, בו נוכחים מדי שנה כ-130 מחברי 

המלוכה  אנשי  את  לראות  אפשר  המשתתפים  ברשימת  ואירופה.  ארה"ב  של  הפוליטית  האליטה 

מהולנד, אנגליה, ספרד, בני משפחת רוטשילד, רוקפלר, ביל גייטס ועוד. שליש מהמוזמנים הם אנשי 

ממשל כמו נציב האיחוד האירופי למשל, וכשני שלישים הם אנשי כלכלה כמו ראש הבנק העולמי,אנשי 

ותקשורת - כמו מנכ"ל גוגל למשל וקודקודים נוספים שחברים גם ב'מועצה ליחסי  עסקים, חינוך 

  CFR -חוץ' ה

לעיתים קרובות מוזמנים לישיבות אלו מנהיגים פוליטיים שצפויים לעלות לשלטון בארצם, כמו לדוגמא, 

נשיא ארה"ב לשעבר, ביל קלינטון, שהשתתף בכנס בילדרברג ב-1991 עת היה מושל בארקנסו ונבחר 

גורדון בראון שהפך אח"כ להיות רה"מ של בריטניה שקרא ל'סדר עולמי  לנשיא שנה לאחר מכן, או 

חדש'. 'הסכם רומא'  שבו הוחלט על השוק האירופי המשותף מקורו בבילדרברג כפי שהודה שגריר 

כפי  למציאות  הפך  בבילדרברג  שנידון  המשותף  האירופי  המטבע  ג'י.  מק.  ג'ורג'  בגרמניה  ארה"ב 

שהעיד יו"ר הבנק המאוחד וחבר בילדרברג - ג'ק שיינקמן. 

ועל  "קשה לחנך מחדש את האנשים שחונכו על מציאות של מדינות 

הזדהות לאומית, לרעיון הוויתור על חלק מהריבונות הלאומית לטובת 

גוף על-לאומי" 

הנסיך ברנרד, מייסד בילדרברג
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לסיכום: 

בכירי ממשל ונשיאי מדינות, בתקופות שונות ובמקומות שונים בעולם, חוזרים  ♦

ואומרים לנו שיש ממשלה של אליטה בירוקרטית ששולטת מאחורי הקלעים. 

המרכזים  ♦ אילומינטיים,  אליטה  אנשי  ע"י  שהוקמו  פרטיים  על  אירגוני  ראינו  

צבא,  תקשורת,  בבנקאות,  בממשל,  הבכירות  הדרגות  בעלי  אנשים  בתוכם 

כמו  כולו,  מהעולם  וגם  מארה"ב,  ועוד  חינוך  עסקים,  תעשיה,  מסחר,  מודיעין, 

את  מתווים  אלו  גופים  ועוד,   ואירופה  מאנגליה  מלוכה  ואנשי  ממשלות  ראשי 

מדיניות ארה"ב ואומות העולם.  

ברור ששליטה באירגוני על פרטיים אלו החולשים על מדינות שמה שליטה, שלטון.  ♦

חז"ל אף הזכירו את מלכות רומי הפנימית, ואין פה שום פרשנות קונספרטיבית 

כי עד עתה דנו בעובדות בלבד, בדברים שאפשר לאמת,  ולא בפירושים שלהן.

הכתבים של המסדר האילומינטי מדברים על כינון 'סדר עולמי חדש' בשליטתם.  ♦

חדש  עולמי  סדר  על  מדבר  גם  הקלעים  מאחורי  ידם  על  שנשלט  האו"ם,  אתר 

בשליטה מרכזית אחת.

מה  ♦ עם  לנו  מסתדר  עמלקית  אילומינטית  אליטה  בידי  אחד,  מרכזי  שלטון 

שאמרו חז"ל: "אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם 

כולו תשעה חודשים" )יומא י', א'.  וראה בתוספות, ע"ז ב', ב' בד"ה משכא (

מלכ
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מלכות אדום העמלקית
האילומינטים

הגרמנים

האילומינטים - מקור כל אירגוני השולחן העגול

"אמר רבי יצחק : מאי דכתיב "אל תתן ה' מאויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלה" אמר 
יעקב לפני הקב"ה: 'ריבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאוות לבו".

)מגילה ו'(

זו גרממיא של אדום, שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו"  - זו מטרתם   - "זממו אל תפק" 

להחריב את העולם.

וברש"י )שם( כתב: 'שם מלכות והיא מאדום' ועל זה כתב היעב"ץ : "גרממיא - רצונו לומר גרמניא - היא 

אשכנז שלנו".

הגר"א )יומא י.( כתב: "גרממיא - צריך לגרוס גרמניא".

עשו הוא אדום הוא עמלק הוא גרמניה - שם הכל התחיל

בשנת 1776 ייסד פרופ' אדם וייסהאופט הגרמני )בווארי( את המסדר האילומינטי, הפרופ' וייסהאופט 

היה חבר במסדר הבונים החופשיים וחבר לשעבר במסדר הישועי. יש חוקרים הטוענים שמסדר זה מומן 

ע"י רוטשילד.

אמשל רוטשילד בנו של מייסד השושלת, מנהל הסניף בגרמניה, עונד 

את הצלב המלטזי המרובע לצווארו. אמנם צלב זה ניתן לעיתים כאות 

כבוד והוקרה אבל עדיין זה צלב )ראה עמ' 57(. בדורות הבאים נראה 

בראש  ומככבת  משורשיה  בהדרגה  מתנתקת  רוטשילד  משפ'  את 

האליטה האילומינטית. 

פרק ד'
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מאז 1776 ועד היום היתה תמיכתם של משפ' רוטשילד כרוכה במסדר האילומינטי - שהם מראשיה. 

המסדר  רבות.  מכתות  אלמנטים  של  ובשילוב  הישועים  מסדר  של  המבנה  פי  על  עוצב  המסדר 

מיזג בתוכו תורות כשפים רבות, לטענתם, אף כשפי מצריים העתיקה, בשלהן נמשכה אליו האצולה 

האירופאית שהתעניינה תמיד במאגיה שחורה, ובנוסף, המסדר אחז בפולחני דת אליליים. 

על-פי  הסודית,  האילומינטית  האגודה  למשרדי  )גרמניה(  בוואריה  משטרת  פרצה   1786 בשנת 

הוחרמו  הסודיים  מסמכיו  החשאי,  המסדר  פורק  פשיטה  אותה  בעקבות  בוואריה.  מושל  הוראות 

ופורסמו ביוזמת המושל. הודות לאותו פרסום השתמר עד היום מידע על המסדר הסודי המסוכן, 

שחבריו היו עובדי השטן,  ועל דרכי פעולתו. הסודיות היא הדרך היחידה שבה הם יכולים לפעול באין 

מפריע ולחמוק ממשפט האומות. 

המסדר  את  למזג  ודאג  השברים  את  לאסוף  מיהר  וייסהאופט  פרופ'  פורק,  רשמי  שבאופן  למרות 

האילומינטי עם מסדר 'הבונים החופשיים' כדי לאפשר לו להמשיך לפעול תחת אפה של המשטרה 

המסדר  חברי  עם  לשכות,  מאתיים  מעל  החופשים',  ה'בונים  לשכות  כל  מוזגו  ב-1789  הבווארית. 

האילומינטי. כך השתמשו האילומינטים בבונים החופשיים כדי להסתיר את זהותם.  האילומינטים גם 

ובשיטות הפעולה שלהם כדי להתפשט בעולם, הסדר  השתמשו בפלטפורמה של הבונים החופשים 

שנמשך עד היום. לבונים החופשיים לא גילו האילומינטים מי עומד בקודקוד הפירמידה ומה מטרות 

ובעזרתם הצליחו להתברג במערכות מדיניות  ולשון חלקלקה  העל, הם השתמשו בהם בדרכי רמיה 

וממסדיות כמו בתי המשפט, מערכות פוליטיות, צבאיות וכלכליות.  כדי לקנות את לבם וליצור הרגשה 

של זהות הם משתמשים גם בסמלים של הבונים ומציגים להם מטרות הנראות כנעלות.

האג'נדה האילומינטית

במסמך סודי שחיבר וייסהאופט, ניסח שש נקודות עיקריות, להובלת "מהפכה אלימה חובקת-עולם, 

בדורות הבאים, שתניב סדר עולמי חדש בנוסח דיקטטורי":

ביטול כל הממשלות הלאומיות בכל צורה שהיא על מנת להקים ממשלה עולמית בשליטתם.. 1

ביטול הזכות של האזרחים לרכוש פרטי.. 2

ביטול זכויות הירושה.. 3

ביטול כל גילויי הפטריוטיזם )נאמנות למולדת(  למטרות לאומיות.. 4

קידוש . 5 )אין  קשרי-אישות  של  הגדרים  ביטול  משפחה.  המגדירים  והגדרים  הכללים  כל  ביטול 

למישהו אחד( ביטול כל גדרי המוסר בין בני זוג ובין המינים )לא חייב דווקא זכר עם נקבה(. 

ביטול הדתות העובדות את הקב"ה והמרתן בעבודה לשטן ולכוחות הטבע.. 6
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הבונים  באגודת  חבר  היה  בסקוטלנד  אדינבורו  באוניברסיטת  לפילוסופיה  פרופסור  רובינזון,  ג'והן 

החופשיים, והוצע לו להצטרף למסדר החדש והסודי של האילומינטים, הוא סרב והוציא ב-1798 ספר 

'הוכחות לקנוניה', שם כתב: "המטרה המוצהרת של האגודה היא עקירת כל  על האילומינטים בשם 

הממסדים הדתיים בעולם, הפלת כל הממשלות והקמת ממשלה בה ישלטו מנהיגי הקבוצה בעוצמה 

בלתי מרוסנת, בעוד יתר אוכלוסיית העולם תשועבד כאמצעי למימוש המטרות הפרטיות של שליטיה  

הנסתרים. כדי להשיג מטרות אלו כל  האמצעים כשרים: שקרים, תרמית, הטעייה, גניבת-דעת, שוד, 

וייסהאופט הנחה את חברי מסדרו הסודי לא רק לגנוב את  ריב.  פרופ'  גניבה, רצח או חרחור  גזל, 

דעת הציבור הרחב, אלא - וזאת הזכיר והדגיש בפניהם שוב ושוב - להסתיר את כוונותיהם האמיתיות 

כדי  סותרים,  מסרים  באמצעות  הידריכם,  כך  לעשות,  יש  זאת  את  עצמו.  המסדר  "בוגרי"  מפני  אף 

שהמטרות האמיתיות של הארגון תישארנה חסויות אפילו מפני החברים הזוטרים.

דרכי הגיוס

כדי למשוך חסידים למסדר הסודי וכדי להבטיח את נאמנותם למסדר, חיוני שהם יזדהו עם האידיאולוגיה 

המוצהרת של הארגון. אותה אידיאולוגיה מנוסחת בניסוח עמום ה"מצלצל" כמו אמת. הניסוח הרעיוני, 

אידיאליסטית, הראויה  להניע את המצטרפים להתגייס לפעילות למען מטרה  נועד  נעלה,  הלכאורה 

להערכה חברתית. 

קשר  כל  ואין  גמור  שקר  המקרים  ובכל  תמיד  היא  השורה  מן  לחסידים  המשּוֶוֶקת  האידיאולוגיה 

הפנימי  למעגל  רק  ידועות  אלה  המסדר.  של  והאפלות  הסודיות  האמיתיות,  המטרות  לבין  בינה 

לאלו  שהיא כשלעצמה קבוצה סודית בעלת מטרות נפשעות.  של המנהיגות החשאית של המסדר, 

הנמצאים בדרגות 'חניכה' נמוכות במסדר, אין ידע על המעגלים הפנימיים וסודותיהם. 

תשוקתם  את  יביעו  הציבור  כלפי  השטן.  עובדי  הם  ביותר  הגבוהות  בדרגותיהם  האילומינטי,  חברי 

להפוך את האנושות ל'משפחה אחת טובה ומאושרת'.  ויעשו כל מאמץ להסוות את מטרתם האמיתית, 

בהשתמשם בשמו של מסדר 'הבונים החופשיים'. 

בכל תכסיס-עורמה אפשרי הצליחו למשוך אל מסדרם את האנשים העשירים ורבי-העוצמה והנכבדים 

ביותר באירופה, ובכלל זה את הבנקאים רבי העוצמה ביותר. ולכן עמדו לרשות המסדר משאבים רבים 

מאד למן תחילת דרכו.  כוח המשיכה החזק ביותר היה טמון בהבטחות לשררה ולשלטון. 

"החניכים", כתב וייסהאופט, "משוכנעים שהמסדר ישלוט בעולם, וכך יהפוך כל חבר לשליט בפני 
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אנשים  והן  טובים  אנשים  הן  מפתה  זו  מחשבה  ולכן  למלוך,  מוכשרים  שאנו  חושבים  כולנו  עצמו. 

מושחתים, וכך - המסדר יגדל ויתפשט".

דרכי השליטה

לא  שאיש  סודית,  כה  פירמידת-פיקוד  על  המבוסס  ארגוני  מבנה  בהקימו  שליטה  השיג  וייסהאופט 

יסוד אצל  היא אבן  הוא המנהיג המכהן בראש הפירמידה. שיטת הפעולה החשאית  כי  ידע למעשה 

האילומינטים.

 "לפיקודי הישיר כפופים שני אנשים שלתוכם אני נופח את רוחי ואת נשמתי. ולכל אחד מהם כפופים 

גם כן שני אנשים כאלה וכך הלאה. בדרך זאת יכול אני להפעיל אלף אנשים ולהציתם לפעולה באופן 

הפשוט ביותר. וזאת הדרך שבה יש להוריד פקודות ולפעול גם בתחום הפוליטיקה"

ומה מטרתו הפוליטית של וייסהאופט? באחד המכתבים שהוחרמו בידי הרשויות נכתב: "המסדר יחליף 

את מקומן של המדינות ויהפוך אותן למיותרות. על הארגון להחליט מי יחיה ומי ימות, אחרת חורבן גדול 

יתרחש. ולכן המסדר, וגם השליטים הגלוים )שתחתיו( חייבים ליישם את זה לטובת השימור שלהם כמו 

גם לטובת האנושות".

משטר  מדינה  בכל  להקים  מתכנן  "המסדר  הזהיר  מהמסדר,  שפרש  אוצ'שניידר,  פון  ז'וסף  השופט 

שיהיה כפוף לשליטת המסדר. מועצת המסדר תחליט לגבי המינויים, קידומים ופסילת אנשים".

11

"והנה סוס חיוור" שדרן הרדיו  ויליאם קופר - שהיה בעברו חבר במסדר האילומינטי ומכיר את הפשעים   11
שלהם מבפנים, בתיאור מצמרר על 'שיטות העבודה' שלהם.
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השבועה האילומינטית

גם  הם  לו  הגדול,  לאדון  אמונים  להישבע  צריכים  האילומינטים  ביותר  הגבוהות  החניכה  ברמות 

צריכים להקריב קורבנות אדם. 

 - כולל הפרת הסודיות  שונות,  על-ידי פעולות  כבלתי-נאמן למסדר  יתגלה  אם אחד מחברי המסדר 

מובטח לו שהוא יירצח ברצח פולחני, בשיסוף גרונו, ועוד צורות שאין הדף יכול לסבול.  גם בדרגות יותר 

נמוכות, כלומר, אצל הבונים החופשיים יש שבועת אמונים, מול גולגולת עם חרב מתחת לגרון. גם שם, 

מי שמגלה דברים אלו החוצה מפקיר נפשו למיתה.

חלק מנוסח השבועה הקדום: "אני מצהיר כי אין לי כל דעה או רצון משל עצמי אלא לציית ללא היסוס 

לכל פקודה שאקבל מן הממונים עלי בצבא האפיפיור וימ"ש הקדוש". 

ארמילוס

באותו סדר עולמי חדש ימלוך, לפי תוכניתם, מלך שלפי הגדרתם הוא "מגזע אלוהי". בהזדמנות זאת, 

הם מגלים כי הם מתכננים לחבל בכל גואל עתידי, בפרט בגואל האמיתי - משיח בן דוד, משיח צדקנו.  

כתחליף, הם יציגו "גואל"-שקר משלהם )אותו האיש(.

בראש הפירמידה

בראש הפירמידה האילומינטית, כפי שנראה בהמשך, נמצאת העין הרואה את הכל.  היא השולטת על 

כל פירמידת השליטה האילומינטית. כפי שכבר ציינו המסדר האילומינטי נבנה על יסוד המסדר הישועי, 

השטן.  עבודת  של  עניין  יש  הפרוטסטנטית  הנצרות  כמו  לא  הישועי,  למסדר  שנה.   500 לפני  שנבנה 

השבועה האילומינטית כוללת שבועת  לאפיפיור הישועי דווקא.  בראש הפירמידה האילומינטית, אם 

כן, יושב קודקוד המסדר הישועי )ה- IHS(, תחתיו האסיפה הישועית השחורה, האסיפה הישועית 

החדש  העולמי  הסדר  הפירמידה(.  של  ה'עין'  היא  הזאת  המערכת  )כל  הותיקני  והאיחוד  האפורה 

הוא בשליטתם אותו הם רוצים לכונן, והוא כולל את כיבוש ירושלים )ממש כפי שכתוב בחז"ל( והכנסת 

הנסתרות  העולמיות  האליטה  משפחות  נמצאות  הפירמידה'  ל'עין  מתחת  המקדש.  למקום  הוותיקן 

והנגלות. ומתחתיהן שאר אירגוני השולחן העגול החולשים על כל מוקדי תבל.
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הנאצים 

היטלר ימ"ש הוכנס בסוד הדוקטרינה האילומינטית בידי מדריכו הרוחני דיטריך אקהרט"12 , והעתיק 

את פולחני הכשפים שלהם אל צמרת המפלגה הנאצית13.   וכך, את האס-אס בנה הימלר, שר הפנים 

וראש הגסטפו, על יסוד מסדר הישועים עליו בנוים גם האילומינטים.  בצוואתו לאומה הגרמנית אומר 

ואכן,  מטרותיך".  את  להשיג  כדי  מחופש  להיות  חייב  אתה  נשף-מסכות.  הוא  "העולם  ימ"ש:  היטלר 

אחדים מאמצעי השמירה על הסודיות של פשעי הגרמנים היו שיטת ההטעיה, ההונאה וגניבת-הדעת 

גם בימינו משתמשות האליטות בשיטות של גניבת דעת והטעית הציבור. 

בספרו "ברחתי מאושוויץ", כותב רודולף ורבה:

ביוני 1955, בעקבות משפט קסטנר שזיעזע את ישראל, אמר השופט בנימין הלוי:

 "יהודי הגטו עלו בהמוניהם לרכבות הגירוש בצייתנות גמורה משום שלא ידעו את 
הצפוי להם. הם האמינו במידע הכוזב שנמסר להם, ועל-פיו הם נשלחים ל'אכלוס 

מחדש' לשם עבודה".

הנאצים לא היו יכולים להוליך שולל המוני יהודים ביעילות כזאת, אלמלא הפיצו מידע כוזב 

זה באמצעות צינורות יהודיים. יהודי הגטאות לא בטחו בנאצים ולא בשליטי הונגריה, אך 

היה להם אמון במנהיגיהם היהודים.  אייכמן ואחרים הפכו עובדה זו לחלק מתוכניתם 

המושחתת להוליך שולל את היהודים". 

האדון/המכשף הגדול" של אגודת "תוּלְה", סניף מינכן של ה"אילומינטי" בבוואריה, גרמניה.  12

היטלר מדבר - קול החורבן 109  13
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לסיכום:
 

מזהה  ♦ אותה  בגרמניה,  המחודשת  תחילתם  השטן,  עובדי  האילומינטי,  המסדר 

הגמרא עם עמלק הוא אדום, היא המלכות העתידה לשלוט באחרית הימים. 

התפשט  ♦ המסדר  רעיונותיו.  ויישם  זה  במסדר  חבר  היה  ימ"ש,  הנאצי,  הצורר 

לשלוחות בכל אירופה וארה"ב דרך ארגון הבונים החופשיים בו השתמשו כמסווה 

הישועי  המסדר  יסוד  על  נבנה  האילומינטי  להתפשטות.המסדר  וכפלטפורמה 

ובראש הפירמידה האילומינטית יושב קודקוד המסדר הישועי

וחלקלקות,  ♦ בלשון מרמה  הנפשות  את  לצוד  בפיו'  ש'ציד  עשיו,  שיטתם, שיטת 

נופת צופים בפיהם ושבע תועבות בליבם.  לעולם ירמו את הסובבים כדי להמשיכם 

בלשון חלקלקות עד פי פחת, תוך שימוש בשוחד ותגמולים מחד ואיומים ומשטר 

אימה מאידך. 

המסדר האילומינטי נבנה על יסוד המסדר הישועי ובראש הפירמידה האילומינטית  ♦

יושב קודקוד המסדר הישועי.

בשואה השתמשו הנאצים במנהיגים היהודים כדי לגרום לאוכלוסיה להאמין להם.  ♦

הכתבים של המסדר האילומינטי מדברים על כינון ממשלה עולמית טוטליטרית  ♦

בשליטתם , ביטול הדתות, הרכוש הפרטי וסגידה לשטן.  
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פרק ה'

הסמלים 
האילומינטים

הריבונות  הכרזת  מגיעה  היכן  עד  מציג  זה  פרק  ריבונות.  הכרזת  כלומר,  כדגלים,  כמוהם  סמלים 

האילומינטית.

הפירמידה האילומינטית מופיעה על המטבע העולמי היציג - הדולר

בראש  האילומינטי.  השליטה  אופן  על  מרמזת  היא  האילומינטים,  של  עיקרי  סמל  היא  הפירמידה 

הפירמידה עומד המעמד השולט, ותחתיו המשמשים השונים, ובתחתית הפירמידה ממש - אוכלוסיית 

הפירמידה  בראש  לעמוד  שרצה  ימ"ש,  הנאצי,  הצורר  כמו  ממש  כעבדים.  לשמש  שאמורה  העולם, 

ותחתיו עבדים במספר שיכול לשרת ולא לאיים על השולט. 

לא סתם היה ביכולת האילומינטים להטביע את הסמלים שלהם על הדולר - הממשל והכלכלה בידיים 

שלהם! גם הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, נמצא בידיים פרטיות, הוא הוקם ע"י רוטשילד, 

מורגן, ורבורג ורוקפלר וכפי שנראה בהמשך. 

וזה לא רק הפירמידה. יש בדולר עוד סמלים אילומינטים: בראש הפירמידה העין שרואה את הכל. 
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את הסמלים האילומינטים אנחנו יכולים לראות גם בבית המשפט העליון:

                        וכך נראית הפירמידה של                                       הדמיה של הפירמידה 

                      בית המשפט העליון מבחוץ                                   שרוצים לבנות בירושלים

תמונה מחצר ביהמ"ש  העליון בירושלים שהוקם מכספי האילומינטים

    

                

      

הרימונים בביהמ"ש הנם סמל אילומינטי               אנחנו רואים את הרימון ההפוך   
                                                                                        על הפירמידה האילומינטית עם

                                                                                           העין במרכזה

בבית המשפט העליון סמלים נוצריים: מים מבעבעים בחצר ומדרגות היוצרות צלב.
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 עובדות ן

תפקיד  על  המדבר  שלם  פרק  יש  החוברת,  סוף  לקראת  המוזכרים  רוקפלר,  במסמכי    14
הפילנתרופיה בביסוס השליטה שלהם.

קרן 'יד הנדיב' של רוטשילד תורמת סכומים גדולים לגופים רבים בישראל, למוסדות ולפרויקטים, בהם 

פרויקטים חינוכיים רבים. בין היתר מעורבת הקרן בהקמת: הכנסת, בית המשפט העליון, הטלוויזיה 

הלימודית, מט"ח ועוד.  

והעלמת  עקבות  טשטוש  שליטה,  של:  דרך  היא  נדבנות,  פילנתרופיה,   - בידינו  נקוט  זה  כלל  יהא 

מיסים. היא ממש חלק מהטקטיקה ושיטת העבודה של האליטה האילומינטית14, עד כדי כך שאם 

אנחנו רואים נדבן גדול במיוחד כבר יש לבדוק אחריו אם הוא שייך לכת האילומינטים, וכפי שאנחנו 

רואים שקרנות הפילנתרופים פרוסים היטב בגופים המרכזיים שלהם. 

אבל לא רק על הדולר ובבית המשפט מצויים הסמלים האילומינטיים )והסמלים של משמשיהם 'הבונים 

החופשיים'( אלא גם באמצעי המדיה. 

הסמלים האילומינטיים במדיה
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פייסבוק - Facebook הרשת החברתית האינטרנטית הגדולה בעולם.

מיליון מהם   800- כש  מיליארדי חברים הרשומים באתר,  על כשני  דיווחה החברה  למניינם,   2017 ב- 

פעילים בתדירות יומיומית.

ג'ימייל - דואר אלקטרוני של חברת גוגל, המשמש יותר ממאה מליון לקוחות ברחבי העולם.  

גוגל כרום - הדפדפן המוביל בעולם. כלומר, התוכנה הנפוצה ביותר בעולם להצגת דפי אינטרנט.  

חנות אפל - רשת חנויות מחשבים ואלקטרוניקה עולמית

ג'י פי אס גוגל -  תוכנת ניווט עולמית המספקת מפה ומסלול התקדמות לפי הגדרת יעד של המשתמש. 

גוגל פליי - חנות אינטרנטית עולמית לרכישת משחקי מחשב, סרטים, מוזיקה וכל האביזרים הנלווים. 

'הקרן  אכזר':  פתנים  'ראש  היא  בארץ  העליון  המשפט  ובית  המשפט  במערכת  יד  לה  יש  שעוד  מי 

החדשה לישראל'.  'הקרן החדשה לישראל', שעובדת עם הנוצרים הישועים מפעילה תכנית הכשרת 

משפטנים בחו”ל לקראת עבודתם בפרקליטות בכל ארגוני הזכויות למיניהם.  כולם עוברים “הכשרה” 

בנושא זכויות האדם ואנטי לאומיות ישראלית יהודית, בשובם לארץ הם מתמקמים בתפקידים בארגוני 

הקרן. 

השיטה שלהם היא: מצד אחד למלא את בתי המשפט בישראל באין ספור עתירות, ע"י אירגונים שהיא 

מקימה או מממנת, ומנגד, היא דואגת לשתול את אנשיה בתוך הפרקליטות, וכך, גם זה שתוקף את 

מדיניות הממשלה וגם זה שאמור להגן עליה, שניהם הם בניה של 'הקרן החדשה', ושניהם חשים 

מחויבות אישית וערכית לאג’נדה שלה.  קרן החדשה לישראל15 נקראה בראשיתה 'קרן פורד ישראל', 

ואח"כ שונה שמה ל'הקרן החדשה לישראל'. פורד, כפי שנראה בהמשך הוא מגדולי האנטישמים, 

והוא יושב במרומי הפירמידה האילומינטית. 

תוכניות  מדיניות  דעת קהל,  במדינה, מעצבת  בכל תחום  כמעט  פורד  קרן  פועלת  כארבעים שנה 

לימודים, מחקרים אקדמיים מהטכניון ועד בר אילן. היא מנהלת לוביסטים בכנסת, ועשרות, אם לא 

מאות, עמותות החוסות תחת גגה ומיישמות את שליטתה בכל תחומי החיים במדינת ישראל: אם זה 

מוסדות הסוכנות היהודית, הפדרציות של צפון אמריקה או קרנות קולנוע וטלוויזיה ציוניות, התנועות 

הרפורמיות והיותר חשוב - במחוקקי חוקיה ובשופטיה!

New Israel Fund. יש לה סניפים בארה"ב, קנדה, אנגליה, שוויץ, אוסטרליה. חדוה רדנוביץ',   15
בעת שכיהנה כסמנכ"לית ומנהלת מחלקת המענקים של הקרן, הביעה את עמדתה לפיה "אני מאמינה 
הטרגדיה  תהיה  לא  יהודית  כמדינה  ושהיעלמותה  ערבי,  רוב  בעלת  תהיה  ישראל  שנים  מאה  שבעוד 
שהישראלים חוששים ממנה מכיוון שהיא ]ישראל[ תהיה דמוקרטית יותר"פברואר 2010. חסן ג'בארין, 
מייסד ומנכ"ל 'עדאלה', אחד מארגוני הדגל של 'הקרן החדשה', ציין כי "אנחנו לא מקבלים את הערכים 
החוקתיים האתניים של מדינת ישראל ושואפים למדינת כל אזרחיה )הערבים( דמוקרטית", אוקטובר 

.2015
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את חדירתה למשטרת ישראל יישמה הקרן באמצעות 'קרן אברהם' ותאגיד 'ראנד'16

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/539700

נחזור לדולר- בראש הפירמידה אנו רואים צורת עין, זו 'העין שרואה את הכל', היא העין של השטן עצמו 

לו הם סוגדים, המפקח ומשגיח על הכל...

1776 - שנת היווסדה של ארה"ב אבל גם של האירגון האילומינטי 

MDCCLXXVI=1776

בפירמידה יש 13 שלבים, כמספר הדרגות בארגון האילומינטי 

היעד של  ה'סדר העולמי החדש' של האילומינטים רשום על הדולר:

https://www.themarker.com/misc/1.570305  16
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 NOVUS ORDOI סדר חדש של הדורות

רבותינו על הבונים החופשיים

כתב הגאון המפורסם רבי דוד לוריא )הרד"ל( בפירושו על פרקי דרבי אליעזר )פרק כ"ד ס"ק נ"ה( על 

דור הפלגה, וז"ל: 

"לקחו איש חרבו ונלחמו - תחת אשר חשבו שיהיו מאוחדים כל העולם, לעולם, לעם אחד 

ודברים אחדים, אוהבים זה את זה - היה אחריתם להילחם איש ברעהו לעונש על שהשליכו 

מלכות שמים". 

ובהגהות )י"ז( מסיים הרד"ל:

כגון כת הבונים החפשיים אשר הסתעפו מדעותיהם  כל ההולכים בדרכיהם  "וכה משפט 

המבהילים )של דור הפלגה( לאחוז יחד באחווה. וסופם באו לפריקת עול מלכות ה' מעליהם 

והיה עונשם כדור הפלגה להיות אחריתם חרב איש ברעהו להשחית".

ליקוטי הלכות על שולחן ערוך או"ח, הלכות בי"כ, הלכה ט':

"...כי כל בוני המגדל היו כופרים... אשר גם עתה כל הכופרים הגדולים  נקראים על שמם 

גבוה  בניין  וראשו בשמיים לבנות  כידוע... עד שרוצים לעשות מגדל  - הבונים החופשיים, 

מדעות רעות שלהם... שלא יזכר ח"ו שם ה'..."
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ר' יצחק אקריש בספרו 'קרית ארבע':

"חיובא רמיא עלי להודיע על דין עסק ביש פרי מייסון )הבונים החופשיים( כי נתברר לנו 

עפ"י מגידי אמת כי אמונה הלזו היא בת בליעל, עבודה זרה גמורה, שורש פורה ראש מדור 

הפלגה וכן הוא מבואר בספר 'אשל לאברהם'..."

לסיכום:

את  ♦ אותו מקום.  על  בעלות  פירושו  היכן שהוא  מונף  דגל, כשדגל  כמו  זה  סמל 

הסמלים והיעדים האילומינטים אנחנו רואים במטבע היציג העולמי! 

את הסמלים האילומינטיים אנחנו מוצאים גם בבית המשפט העליון שלנו, אותו  ♦

בנה רוטשילד. 

הסמלים- הדגלים - של הבונים החפשיים מונפים גם באמצעי המדיה והתקשורת!  ♦

כלומר, גם על המדיה הם שולטים.

על הדולר כתוב גם היעד האילומינטים: סדר חדש של הדורות. כלומר, סדר עולמי  ♦

חדש הוא יעד עתיק.

רבותינו אומרים שהבונים החופשיים מסתעפים מדור הפלגה. דור הפלגה, כידוע,  ♦

רצו שלטון עולמי בשמיים ובארץ.
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פרק ו'

שליטה
כלכלית

 
שכבר אמרנו, סמל זה כמו דגל, והצבת דגל משמעותה, הכרזת ריבונות. היכולת של האליטות כפי

להטביע סמלים אילומינטיים על השטר העולמי היציג - הדולר,  מרמזת לנו על עומק השליטה 

שבראש  מי  האילומינטית.   השליטה  שיטת  על  גם  רומזת  הדולר  על  הפירמידה  שלהם.  הכלכלית 

השליטה  שמעליהם.  מי  ע"י  ונשלטים  שתחתיהם,  מה  רק  רואים  השאר,  כל  הכל,  רואה  הפירמידה 

הכלכלית העולמית גם היא בנויה בצורת פירמידה. 

כאשר בתחתית הפירמידה 	 

ניצבת אוכלוסיית העולם. 

מעליה, נמצאות הממשלות 	 

השולטות על האוכלוסיה. 

נמצאים 	  הממשלות  מעל 

שלטון  נקרא  וזה  התאגידים 

התאגידים, שכנגדו יצאו רבות 
ממדינות אירופה וגם בארה"ב 
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שלטון התאגידים

להצטרפות  דיונים  התקיימו  בארץ  התאגידים.17  עם  בינלאומי  שירותים  הסכם  הוא  טיס"א,  הסכם 

להסכם זה שלא היו חשופים לא לציבור ולא לכנסת!

מהסכם טיס"א יוצא שהתאגיד הוא מעל המדינה, משום שהחתימה עם התאגידים מאפשרת להם 

תביעה על כל חקיקה, תקנה או רגולציה של המדינה, שהם טוענים שפוגעת בהשקעות או הרווחיות 

או אפילו הציפיות לרווחיות של התאגיד. התאגידים משתמשים בהסכמים שנקבעו בחשאי כדי להבטיח 

את חופש הפעולה שלהם ואת שליטתם בעולם.

ההחלטות של הטריבונל השופט הן סופיות ומחייבות את המדינות, וכוללות קנסות ענק, שיכולים 

להביא לפשיטת רגל של המדינות הנתבעות. 

ולהחליפו  רעיל  דלק  להוציא מהחוק תוסף  קנדה, למשל, שרצתה  מול ממשלת  זה התרחש  תהליך 

 19 זול ופחות רעיל, ובשל תביעה של תאגיד אמריקאי נאלצה לבטל את תוכניותיה, לשלם  בתחליף 

מיליון דולר פיצויים לתאגיד, ולפרסם שאין בתוסף שום סיכון!! 

דניאל ברטוסה, בכיר באיגוד הסחר העולמי, המייצג 699 איגודים מקצועיים ברחבי העולם, אמר בראיון 

ל'אינדיפנדנט' הבריטי: "כל מי שמעוניין בשמירה על הדמוקרטיה צריך להיות מודאג מאד מטיס"א"!   

תאגיד הוא התחברות של אדם או קבוצת אנשים שיוצרים ישות משפטית עצמאית )גוף שמסוגל לשאת 

בזכויות וחובות(, שיש לה מטרות שונות. התאגיד פועל באופן נפרד מבחינה משפטית מהבעלים שלו, 

המכונים  על  ובתאגידי  בתאגידים  מאוגדות  בעולם  רבות  חברות  בתאגיד.  והחברים  שלו  המפעילים 

תאגידים רב לאומיים. לתאגיד רב לאומי יש בעלות או אחזקת מניות משמעותית בתאגידים וחברות 

בת רבות. 

ככל שיש  כשבוחנים את השלטון על התאגידים בוחנים את מחזיקי המניות העיקריים בתאגידים. 

יותר בעלות על התאגיד. בנוסף, בעלי   - יותר מניות בתאגיד כלשהו, פירוש  לישות או חברה כלשהי 

אותו  ומנהלים  )הועד המנהל( של התאגיד  הדירקטוריון  בהנהלת  יושבים  ביותר  הגדולים  המניות 

בפועל. 

אם נעבור ענף אחר ענף ונבדוק את בעלי המניות העיקריים נראה את אותם בעלי מניות בכל הענפים! 

המקביל להסכמי סחר בינלאומיים בו צפויות להיות שותפות 50 מדינות ו-70% מסך הסחר   17
העולמי בשירותים.
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ניקח לדוגמא את ענף המזון, יש מס' תאגידים רב לאומיים בענף זה: 

נסטלה - חברת המזון הגדולה בעולם. היא עצמה הבעלים של חברת הקוסמטיקה הגדולה בעולם 	 

- לוריאל, ועוד הרבה חברות ענק ותאגידים נוספים. 

פפסיקו - חברת המזון השניה בגודלה בעולם, הכוללת חוץ מפפסי 58 חברות ענק ותאגידים. 	 

קוקה קולה - ה'מתחרה' הגדולה של פפסיקו, היא תאגיד רב לאומי שבבעלותו גם עשרות תאגידי 	 

ענק כמו למשל קפה קוסטה, שהיא רשת בתי הקפה השניה בגולדה בעולם.

מרס - תאגיד המזון השישי בגודלו בעולם	 

ועוד ששה תאגידים רב לאומיים נוספים שכל אחד מאגד בתוכו עשרות חברות ותאגידי ענק. 

אם נבדוק את בעלי המניות העיקריים בכל עשרת התאגידים הרב לאומיים הללו, נראה ברובם את 

מורגן, ווילנגטון, נורט'רן טראסט וסטייט סטריט אבל בכולם כמעט נראה את 2 בעלי המניות הגדולים 

ביותר יהיו: ואנגרד ובלק-רוק. אלו שמות של חברות פרטיות השייכות לראשי האליטה ואת שליטתם 

נראה כמעט בכל אשר נפנה. 

אם זה בענף החקלאות, שענף המזון תלוי בו, כמו תאגיד הענק מונסנטו והבעלים שלו באייר או בענף 

הטקסטיל וההלבשה כמו זארה, נייק, אדידס, גוצ'י ועוד או בענפים משמעותיים הרבה יותר, כמו למשל 

-  בעלי המניות  המדיה החברתית:פייסבוק )שהיא גם הבעלים של וואטסאפ ואינסטגרם( וטוויטר 

שהזכרנו נמצאים גם פה בעשרת מחזיקי המניות העיקריים, ומעל כולם: ונגארד ובלק-רוק )בטוויטר גם 

מורגן(. מדובר פה על כמעט כל המדיה החברתית בעולם שמשמעותה אותו מספר משתמשים אם 

לא יותר כמו בערוצי התקשורת בטלויזיה ובאינטרנט! ובעלי המניות העיקריות הם שיושבים בראש 

הענק  בתאגיד  היושבים  גם  הם  יעלה.  ומה  החברתית  במדיה  יצונזר  מה  ומחליטים  המנהל  הועד 
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אלפא בית שהוא הבעלים של גוגל, ג'ימייל, יוטיוב וכו' - גם שם ואנגרד ובלק רוק הם בעלי המניות 

העיקריים היושבים בועד המנהל. 

רוק  ובלק  ואנגרד   - רבות  ועוד   IBM אפל,  שלה  וה'מתחרה'  מיקרוסופט,  הטכנולוגיה:  ענקיות 

והניידים  המחשבים  לכל  והחומרות  התוכנות  את  המייצרים  התאגידים  על  פה  מדובר  בקודקוד. 

החכמים בעולם! אלו אותם בעלי מניות היושבים בועד ההנהלה גם בחברות שנדמות לנו כ'מתחרות'. 

בעצם הם לא מתחרות אלא מסונכרנות להפליא. רק נוח לאליטות שלא נראה את השליטה המוחלטת 

שלהם ונחשוב שהכל מופרד ולא קשור אחד לשני. 

אותה התמונה נראה בענף הנשק, בענף הטייס, בחברות התעופה וגם הפלדה ממנה מיוצר המטוס גם 

היא באחזקתם, כי בהמון מכרות משאבים בעולם יש לואנגרד ובלק רוק אחזקת מניות מבין הגדולים אם 

לא הגדולה ביותר. מדובר פה על אחזקת המשאבים בעולם! גם בתאגידי וחברות הסליקה והרכישה 

כמו פאיפאל, ויזה, אמזון, עלי באבא, עלי אקפסרס EBAY, ועוד - ואנגרד ובלק רוק הם בעלי המניות 

הראשיים. ואנחנו מדברים על אמצעי הרכישה ותאגידי המסחר המקוון בין הגדולים בעולם!

כמובן וכמובן, שבחברות התרופות כולל פייזר, ביונטק, מודרנה, אסטרה זנקה וג'ונסון ג'ונסון וכו', הם 

מבעלי המניות הראשיים.  שאלו תאגידי ענק שיש להם שליטה רבה, כמו שאר התאגידים המוזכרים 

פה, על מדינות! אותן אליטות מחליטות מה יהיה בחיסונים, ומה יפורסם על כך אח"כ בתקשורת 

שגם היא, כאמור, בבעלותם!

מעל  פעמים  הרבה  שכוחם  התאגידים,  על  הבעלות  את  נראה  נפנה  שלא  ולאן  נלך  שלא  להיכן 

הממשלות, נמצאת בידי אותן אליטות. אם הזכרנו באחד הפרקים הקודמים את השליטה הפוליטית 

בממשלות ובגופים העולמיים השונים - כאן מצטרפת גם השליטה הכלכלית. 

התאגידים משמשים שופר למושגי הסדר העולמי החדש                                            
כמו 'בר קיימא' 'קיימות' וכו' המופיעים באג'נדה 21

פרט מעניין בתאגידים שבשליטתם שלכולם יש קרנות פילנטרופיות )נדבניות(, שזו הדרך הנוחה 

ביותר להלבנת כספים מאסיבית ולשליטה בגוף לו תורמים. וכולם מקדמים את מושגי אג'נדה 21: 

הם  דרכו  מושג  עוד  שזה  כדור-הארץ'-  של  הגלובלית  'התחממות  נושא  ואת  'קיימות'  'בר-קיימא' 

רוצים בסופו של דבר לכפות על האוכלוסיה חוקי שעבוד בהסכמת הציבור. 

דרך הקרנות של התאגידים מעבירות האליטות כספים לחיזוק הרשת העולמית שבנו למימוש יעדיהם 

מליארד  תרמה   2020 שבשנת  הצהירה  קולה  קוקה  לדוגמא,    .21 באג'נדה  סמויה  בצורה  המופיעים 
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דולר! לחיזוק ה'קיימות' ברחבי העולם. מדובר על מענקים למעל מאה חמישים אירגונים ברחבי העולם 

שפועלים בנושא ה'קיימות'.  ה'קיימות' היא אותו דגל של עולם טוב יותר, שאיך יבנה? בסדר עולמי חדש 

וממשל עולמי אחד שינהל את העולם.  העיתונות מדווחת על מאות מליונים שמתים מרעב בעולם - 

להם לא עברו כספי הקיימות, הם לא זכאים להתקיים. הכספים עוברים למרכזי שליטה שנושאים שמות 

יפים ותוכניות שטניות. 

'בר-קיימא' בשטחים חקלאיים.   ו'אוכל הזבל' מדברת על שימוש  יצרנית המשקאות הקלים  פפסיקו, 

"עלינו להפוך את החלקאות לאינטילגנטית יותר וקיימת יותר" , מה הקשר בין חקלאות 'ברת קיימא' 

ליצרנית המזון שלא מאכילה אותנו שום דבר בריא?  מגרונה של פפסיקו מדברת אותה אליטה ששולטת 

זיהום האוויר. אותה אליטה ששולטת על  - היצרנים העיקריים של  והנפט  על ענפי התעשיה השונים 

את  ומאשימה  המסרטנים  והריסוסים  הכימים  הדשנים  תאגידי  על  והגרעינים,  המזון  הינדוס  תאגידי 

הניהול הקלוקל של החקלאות בזיהום אויר, ואיכות הקרקע וכד'.  כמובן, שאם השליטה על הקרקעות 

זוהי מצד אחד תעמולה לקידום השתלטות  יהיה שונה.  יעברו לניהול אחר )שלהם( הכל  והמשאבים 

תאגידי בר קיימא בעולם, ומצד שני תירוץ להשתמש בקרנות הפילנטרופיה )המזוכות ממס( של אחד 

 21 אג'נדה  )אירגוני  אירגוני שליטה כאלו   2000 העסקים הגדולים בעולם להעברת כסף לחיזוק מעל 

ודומיהם( ברחבי הבעולם. 

מהזרעים   90% על  ששולט  ענק  תאגיד  הוא  מונסנטו  'מונסנטו'.  עם  גם  נראה  ממש  דבר  אותו  את 

המהונדסים בעולם. הוא נתבע לשלם כמעט 290 מיליון דולר לחקלאי שקיבל את ה'מחלה' מהריסוס 

שלהם, שטענו בשער בת רבים שאינו מסרטן והוא מתפרק באופן טבעי באדמה!  ויותר מזה, גם הזרעים 

המהונדסים שלהם, שיש להם עליהם פטנט, התגלו כמסרטנים!  תאגיד זה שהואשם בזיהום חשאי 

וכללו  מדינות  ב-52  התנהלו  שלו  הזרעים  הינדוס  נגד  מחאה  ושצעדות  בארה"ב  האלבמה  נהר  של 

מליוני אנשים! תאגיד זה 'דואג' כ"כ לחקלאות ה'ברת קיימא' בהודו, לאדמות, לשטחים, למשק המים, 

ולחקלאים המסכנים עד שפתח קרן מיוחדת 'לסייע' להם )כלומר, להשתלט על החקלאות שלהם(.

הבנקים

אבל זה לא הסוף כי גם רוב הבנקים בעולם שייכים לאליטות האילומינטיות, ובעיקר לרוטשילד. 	 

אותם  של  )באתרים  בממשלות.  וגם  בתאגידים  גם  ששולטים  הבנקים,  עומדים  התאגידים  מעל 

מדברים  הם  גם   ,21 באג'נדה  ונראה  בתאגידים  שראינו  סיסמאות  אותן  את  לראות  נוכל  בנקים 

רק  כאשר  בריבית.  מהלוואות  עושרם  עיקר  את  שואבים  הבנקים  וכו'(  ו'קיימות'  קיימא'  'בר  על 

10% מהכסף המופקד אצלם נשמר כרזרבה, מה שנקרא הלוואה ברזרבה חלקית, והשאר עובר 
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להלוואות. באמצעות שליטתם בבנקים הבינלאומיים מנסות האליטות ליצור חובות והתחייבויות 

כספיות של מדינות ונוגשים לבנקים. משנוצר החוב הופכת המדינה החייבת להיות כפופה להוראות 

והנחיות 'הבנקאים הבינלאומיים' בכל האמור למדיניותן והתנהלותן הפוליטית.

מעליהם עומדים, קרן המטבע הבינלאומית ה - IMF  והבנק העולמי, שהוקם ב- 1955 ע"י משפחות 	 

האליטה האילומינטיות רוקפלר ופורד. פעילותו של הבנק נועדה לכתחילה לסייע בשיקומה של 

אירופה לאחר מלחה"ע ה-2, אך עד מהרה הפך לתומך בפיתוח מדינות העולם השלישי והשתלטות 

כלכלית על כל מדינות העולם.

 ומעליהם הבנק להסדרים בינלאומיים שבשוייץ, מיסודם של רוטשילד ורוקפלר ה- BIS, שמימן 	 

את הרייך השלישי של היטלר כל ימי המלחמה.  בנק זה משמש כמדינה בתוך מדינה.  לאף אחד 

של  החוקים  לכל  מעל  נמצא  הוא  ביקורת.  לעשות  או  לשם  להכנס  סמכות  אין  לעובדים  מחוץ 

העולם, מעל בתי משפט ואף לממשלות אין סמכות לעשות ביקורת או להתערב באופן הפעילות 

האמיתי שלו.

"תנו לי שליטה על המטבע של המדינה ולא אכפת לי מי מחליט על חוקיה" 

                                                                                           ברון מאיר אמשל רוטשילד

הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב

הבנק המרכזי בארה"ב, הפדרל ריזרב, הוא בנק בבעלות פרטית של משפחות האליטה 

האילומינטית: רוטשילד, מורגן, זאקס, רוקפלר ווורבורג. 

אח"כ  שהיגרה  מגרמניה,  יהודית-שבתאית  עסקים  ואנשי  בנקאים  ממשפחת  מוצאו  וורבורג,  אותו 

לארה"ב. הוא שימש כמנהל בכיר בחברה הכימית אי גה פארבן שייצרה את גז הציקלון בו השתמשו 

לרצח יהודים במחנות ההשמדה! )לפי דו"ח קילגור מ-1942 לכל חברי מועצת המנהלים היה ידע מוקדם 

שמשתמשים בציקלון לרצח אזרחים במחנות, ואף אחד לא ניסה לעצור את  ייצור הגז(. 

'הפדרל ריזרב' הוא הבנק אליו כפופים כל הבנקים, הכנסות המס הלאומיות מגיעות אליו, והתשלומים 

הממשלתיים יוצאים דרכו. בו מחזיקים הבנקים הפרטיים את העתודות שלהם והחשוב מכל - לו יש את 

המונופולין על הדפסת הכסף של המדינה! מתי שהם רוצים הם פשוט מדפיסים כסף!

ה'פדרל ריזרב' הוא תאגיד פרטי שאי אפשר לתבוע אותו! משרדי וחשבונות הפדרל ריזרב מעולם לא 
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נבדקו, ומעולם לא שילמו מיסים! הוא  נוסד ב- 1913 תחת מעטה סודיות ותוך ניצול המשבר הכלכלי 

של 1907, שהכשיר את הקרקע לריכוזיות בנקאית, וצמצום אלפי הבנקים שהיו בארה"ב לבנק מרכזי 

ליצירת  בידי האליטות הבנקאיות18. המשמעות של הבנק המרכזי היא שהוא מחזיק מונופול   - אחד 

אשראי לא מוגבל! הבנק המרכזי יוצר כסף כחוב-נושא-ריבית, ומלווה אותו למדינה ולבנקים מסחריים. 

כל שנה, רווחי הריבית של הבנק המרכזי מחולקים למשרד האוצר, לבעלי המניות בבנק המרכזי או 

נצברים להון-העצמי של הבנק עצמו.   במקרה של ה'פדרל ריזרב' )הפד( זה לבנק עצמו. 

בנק ה'פדרל ריזרב' הוא קרטל )איגוד( בנקאי בשותפות עם הממשלה. מה שיש לאליטות מהקרטל זה 

ריכוזיות כל הכח הבנקאי בידיים שלהן והון עתק שמיוצר מההלוואות בריבית של הכסף שהם מדפיסים. 

מה שיש לממשלה מהקרטל זה היכולת למשוך מזומנים ברגע שהתקציבים שלהם נגמרו, בלי להזדקק 

קיבל  כך  ולצורך  יבחרו,  לא  או  ולהסתכן בכך שיודחו  לציבור על החוסר בתקציבים  וחשבון  דין  לתת 

ה'פדרל ריזרב' מהקונגרס את אישור הדפסת הכספים. לציבור הוצג ה'פדרל ריזרב' כגוף שיעזור לייצב 

את הכלכלה וישאר נפרד מהפוליטיקה.

את ההחזר מחזירה הממשלה לבנק דרך המיסים שהיא גובה מהתושבים )תוך שנה מהקמת הפדרל 

ריזרב נחקק חוק מס הכנסה בארה"ב(. כמה נוח, האליטה, בעלת הבנק, דואגת שהממשלה תיקח את 

ההלוואה, והבנק יקבל את ההחזר עם הריבית. 

כפי שכבר הסברנו למעלה, חוק הרזרבה החלקית, לו דאגו הבנקים, מאפשר להם להלוות ללא עתודות 

מלאות  להלוואה, אלא רק בסכום של 10% מערך ההלוואה.  

בבנקאות  קורה  מה  מבינים  לא  שהציבור  "טוב 

שתהיה  מאמין  אני  יבינו  הם  אם  כי  שלנו,  ובכלכלה 

מהפכה לפני מחר בבוקר".

הנרי פורד, 1922

זוהי תרמית מגובה בחוק19 - אין להם שום בעיה לרמות ולשעבד, ולמעשה זו תכלית האליטות לרמות 

http://kalkala-amitit.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.html                :אחד מני מקורות רבים  18

19   לשמוע ולקרוא על כך עוד אפשר למשל בקישורים אלו:
http://kalkala-amitit.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.htmlttps://www.youtube.com/watch?v=mqmYRnBVmEo&feature=play

er_embedded&ab_channel=BenSwann
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את האנושות עד לשעבוד המלא שלה, וזה מה שהם עושים איתנו ברגע זה ממש. כלומר, אם הבנק 

ילווה לנו כסף - מאיתנו הוא יקח משכון על ערך הכסף בסכום המלא - הוא ימשכן את הבית שלנו. אבל 

מול ההלוואה שהוא נותן לנו יש לו רק 10% ערך ממשי שמגבה את ההלוואה.  

- מקורם  והריבית שהם לוקחים ומשעבדים אליה את כל ארה"ב  ריזרב  כלומר, הכספים של הפדרל 

בתרמית, שעבוד לכסף שלא קיים בכלל.

נראית', שכמו תמנון ענק,  'הממשלה הבלתי  "האיום האמיתי על הרפובליקה שלנו הוא 

קטנה  קבוצה  עומדים  בראש  ואומתנו.  מדינתנו  עירנו,  על  הדקיק  אורכה  על  משתרעת 

של בנקאיים המכונים בדרך כלל "בנקאים בינלאומיים". הקבוצה הקטנה הזו של בנקאים 

בינלאומיים רבי עוצמה ממש מנהלת את ממשלתנו למטרות אנוכיות משלהם".

 ג'ון פ. היילן, ראש עיריית ניו יורק, 1922

הסוף לכסף המזומן

השלמת השליטה הכלכלית ושעבוד האוכלוסיה, תהיה ע"י מטבע קריפטו וארנק דיגיטלי שמשמעותם 

בפשטות - הסוף לכסף המזומן.  כל הכסף הוא דיגיטלי בלבד, ואותו אחד שיש לו שליטה על החשבונות 

הדיגיטליים - הוא זה שיש לו את השליטה על כל האוכלוסיה. 

את זה הם מקדמים כרגע בהרבה אופנים: 

ב-2012 קרן ביל ומלינדה גייטס עזרה בהקמת ברית "יותר טוב מכסף מזומן"20 המאגדת בין ממשלות, 

אירגונים פרטיים והמגזר הפרטי כדי להאיץ את המעבר מתשלומים מזומנים לתשלומים דיגיטליים. 

מארק צוקרברג, חבר בילדרברג ובעל חברות התקשורת הענקיות פייסבוק ווואטסאפ  דחף מצידו 

ליצירת מטבע דיגיטלית.

 

Better Than Cash Alliance  20
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,

כמובן, ששליטה דיגיטלית בחשבונות הבנק, ללא אפשרות להתנהל עם מזומן מאפשרת שליטה מלאה 

באוכלוסיה. 

היטיב לתאר זאת פרופ' קרול קוויגלי בספרו 'טרגדיה ותקווה':

כ'קבוצות  לזהות  יכולים  בינלאומית שאנחנו  דור, רשת  והייתה קיימת כבר במשך  "ישנה 

השולחן העגול'... אני יודע על הפעילות של הרשת הזאת כי חקרתי אותה במשך 20 שנה 

והורשתי לשנתיים, בראשית שנות ה-60, לבחון את המסמכים והתיעודים הסודיים שלה... 

פרטיות,  בידיים  פיננסית  שליטה  של  בינ"ל  מערכת  יצירת  היתה  שלהם  המטרות  אחת 

המסוגלת לשלוט בשיטה הפוליטית של כל מדינה ובכלכלה של העולם בשלמותו. שיטה 

זאת אמורה להתנהל על ידי הבנקים המרכזיים של העולם, הפועלים בתיאום, ע"י הסכמים 

סודיים, המושגים על ידי פגישות פרטיות תכופות וועידות. הפסגה של אותה מערכת היא 

הבנקים  ובשליטת  בבעלות  פרטי  בנק  בשוויץ.   ,BIS בינלאומיים,  סליקה  להסדרי  הבנק 

המרכזיים של העולם, שגם הם בבעלות פרטית."



55כי ציד בפיו

ת י כלכל טה  י של

'המגיפה' מקדמת מאד את תהליך זניחת הכסף המזומן

מטבע דיגיטלי

ולהלן מטבע הקריפטו )הדיגיטלית( העולמית כפי שהיא מופיעה בעיתון הכלכלי הידוע )של רוטשילד( 

אקונומיסט, שנחשב לאחד העיתונים המשפיעים בעולם. )יש לציין שזו אחת מהמטבעות הדיגיטליים 

העולמיים המנסים להיות מקודמים עכשיו. למעשה מאחורי הקלעים  הכל מגיע מאותם מקורות(



56 כי ציד בפיו

ת י כלכל טה  י של

בכיתוב למעלה - רשום מטבע דיגיטלי ממשלתי, על איזו ממשלה מדובר? ממשלה עולמית אחת וכפי 

שנראה בהמשך. במרכז אנחנו רואים את האות  G המשמשת כסמל ידוע בבונים החפשיים ובאילומינטי 

 

מימין -  הפירמידה האילומינטית הידועה שבקודקודה העין הרואה את הכל.

ומשמאל - בית המקדש של הבונים החופשיים.



57כי ציד בפיו

ת י כלכל טה  י של

ולהלן ראה בתי מקדש של הבונים בוושינגטון, בסקוטלנד ובאלכסנדריה. 

      בית המקדש של הבונים בוושינגטון              

            בית המקדש של הבונים בסקוטלנד                  בית המקדש של הבונים באלכסנדריה  

מלמטה -  כיתוב באנגלית: בטכנולוגיה אנו בוטחים. זו הבינה המלאכותית ו'טראנס הומאניזים' שלא נוכל 

להכנס להסברת חוברת זו, והם ישארו יחד עם המושגים 'קיימות' 'בר-קיימא' 'התחממות גלובאלית' 

של כדור הארץ ועוד רבים, כמושגים שקשורים לאג'נדה ודרך הפעולה האילומנטית שיש עוד להכיר 

וללמוד אותם.  דרך פעולה של שימוש במושגים יפים, בכותרות 'הומאניות' ובמלל רב שבקושי ניתן 

להבנה לכיסוי על דברים הגרועים מכל.

צלב 
מלטזי
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לסיכום:
פירמידת השליטה האילומינטית הכלכלית בנויה על מערכת שעבוד של ממשלות  ♦

לתאגידים ובנקים.

 הבעלות על רוב הבנקים והבנק המרכזי של ארה"ב והבנק העולמי )כמו גם על  ♦

תאגידים רבים( היא בידי ראשי האליטות האילומינטיות. 

או  ♦ להרים  באפשרותם  שלהם.   בידיים  היא  העולמית  הכלכלית  השליטה  לכן, 

למוטט את השווקים כרצונם. 

השלמת השליטה הכלכלית תהיה מטבע דיגיטלי במקום כסף מזומן.  מי שישלוט  ♦

ניתן  יהיה  לא  כבר  כי  כולה,  האוכלוסיה  על  ישלוט  דיגיטליים  חשבונות  באותם 

לקנות דבר באמצעות כסף. 

מערכת שליטה כלכלית באמצעות מערכת  האשראי ואמצעי מעקב דיגיטליים  ♦

כבר מונהגת בסין.

*עיתון האקונומיסט, מהמשפיעים ביותר, פירסם את תמונת המטבע הדיגיטלי  ♦

העולמי החדש, )אחת מהן( המעוטרת בסמלים אילומינטים.

      ומה קורה בסין?
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פרק ז'

סין - המודל
לכפייה שלטונית

של האליטה האילומינטית היא, כפי שאמרנו, להנהיג סדר עולמי חדש.  אותו סדר השאיפה 

עולמי ישליט עריצות דיגיטלית בשילוב עם מערכת דירוג אשראי חברתית כוללת. 

תאגידים,  פרטיים,  אנשים  על  ובקרה  מעקב  של  זו  שיטה  חלוצת  היא  סין  של  העממית  הרפובליקה 

וישויות סוציו-פוליטיות.

ורושם כמעט כל  הבקרה מתנהלת בצורה בה האדם מחובר לשבב, דרך מכשיר או כרטיס, שמתעד 

פעילות אישית. על מנת לזכות לנוע ולנסוע למקום מסוים, על האזרח נדרש להוכיח "התנהגות טובה", 

המזכה אותו בנקודות. 

וקבלת  חברתית  התרחקות  מסכה,  חבישת  חובת  תכלול  טובה'  'התנהגות  מגיפה,  במהלך  לדוגמא, 

חיסונים ספציפיים על מנת לקבל אישור לעבוד או לנסוע ממקום למקום. 

עובדות ן

סין שולטת באזרחיה בצורה מקסימלית. מצלמות פרושות בכל מקום, בניידים יש אפלקיציית מעקב, 

תעודות הזהות הביומטריות עוזרות לזיהוי מלא, וכרטיסי האשראי משלימים את המעקב והשליטה. 
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https://www.makorrishon.co.il/news/269331/
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  https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3774530,00.htmlasia/1.6984158

https://www.haaretz.co.il/news/world/
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'דירוג  ולכפות מערכת   אמצעי המעקב והשליטה על האשראי מאפשרים לשלוט בכלל האוכלוסיה, 

חברתי'. 

מערכת הדירוג החברתי מופעלת לפי נקודות כאשר כל מעשה שאינו 'מורשה' מוריד לאזרח את הניקוד 

שלו - וכך גם את הזכויות שלו. 

שיטת הניקוד של הכללים שיש לשמור מתפרסמת במרכז כל שכונה

https://www.youtube.com/watch?v=j7plgDpC02I&ab_channel=HaimYativ

הלשנה מזכה ב-5 נק' - היא נקראת 'דיווח'. 

מתנגדי השלטון מוכנסים למחנות כליאה - 'מחנות חינוך מחדש'. למעלה ממיליון איש מוחזקים שם. 

שם גם מוכרים את האיברים של המתנגדים, לבתי חולים ברחבי העולם מה שמכניס לסין למעלה מ-2 

מיליארד דולר לשנה. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4728124,00.html
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דיוויד קילגור, לשעבר מזכיר המדינה הקנדי לענייני אסיה, מחבר שותף של ספר 'קציר הדמים': 

"הממשל מנהל תכנית

תעשייתית להרוג אנשים

 ולמכור את אבריהם"

 https://youtu.be/XQW7EH5MKX8?t=49/

דייויד מטאס, עו"ד בינלאומי לזכויות האדם, מחבר שותף לספר 'קציר הדמים', בשידור ששודר בערוץ 

הכנסת, באדיבות 'מרכז המחקר לקצירת איברים בסין': 

"זה אכן נכון, זה קורה

בכל רחבי סין מ- 2001" 

עובדות ן
מה אומרת הויקיפדיה על הדירוג החברתי?

https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%97%D7%91%D
7%A8%D7%AA%D7%99

המזעזע הוא שגם בארץ עלה דיון על דירוג חברתי במשרד המשפטים.
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"מסמך זה מבקש להציב זרקור על תופעת השימוש בטכנולוגיות ל'דירוג חברתי".
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"נשקל פיתוח של מערכת ריכוז מידע... אשר תאגור מידע על אודות אזרחים ממקומות שונים... 

מערכת כזו תוכל בקלות להפוך 'מערכת של דירוג חברתי נרחב!"

ריכוז  מערכת  פיתוח  על  בממשלה  דיבור  יש  הקורונה  משבר  בחסות  מפה?   מבינים  אנחנו  מה 

'הרשות להגנת  מידע של האזרחים, מערכת שיכולה בקלות להפוך למערכת דירוג חברתי נרחב.  

הפרטיות' של משרד המשפטים מבקשת להימנע מפני השימוש בו ככל האפשר. מי יחליט כמה אפשר 

להימנע מכך?  אותם משפטנים שופטים ואנשי ממשל, שלוחיהם של האליטה האילומינטית, שהתברגו 

במערכות המשפט והממשל שלנו בסיוע הקרנות : 'הקרן החדשה לישראל'  ו'קרן וקסנר' של רוטשילד 

רוקפלר ופורד?

קרן וקסנר

תוכנית למנהלים  והאיגודים האילומינטים, שמנהלת  כל הקרנות  כמו  קרן פרטית,  היא  וקסנר'  'קרן 

בכירים בשירות המדינה. מנהל הקרן, ג'רי אפשטיין, ידידו של ביל גייטס וחבר ב- CFR ובועדה התלת 

צדדית, התאבד לאחר שנחשף כמנהל רשת לסחר בילדים וקטינות למטרות פריצות, ומארח על אי 

הוא מתעד אותם  ביותר בעולם שם  הידועות  והדמויות הציבוריות  נשיאי העולם  פרטי בקריביים את 

במעמדי פריצות קשים ומשתמש בזה לסחיטה אח"כ.

חוץ ממנו, מי שעומדת מאחורי הקלעים בקרן זו היא לין דה רוטשילד יו"ר בנק ההשקעות רוטשילד-

ברונפמן. ברונפמן ורוטשילד נמצאים בראש הפירמידה של 'ממשלת הצללים' בארץ.
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והנה רשימה חלקית של הבוגרים של קרן וקסנר: 

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק   1

מנכ"ל משרד הבריאות - פרופ' חזי לוי  2

לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו  3

רוב מנהלי בתי החולים בישראל  4

בכירי המוסד והשב"כ, וביניהם ראש השב"כ לשעבר עמי אילון והמזכיר הצבאי של נתניהו, יוחנן   5

לוקר

הרמטכ"ל אביב כוכבי   6

סגן הרמטכ"ל לשעבר, ח"כ יאיר גולן  7

הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף שרון אפק  8

מפקד חיל האוויר לשעבר עידו נחושתן, כיום יו"ר הוועדה המייעצת לישראל של קרן וקסנר  9

 מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק  10

 מפקד פיקוד צפון, אלוף אמיר ברעם   11

 מנכ"ל הרשות לפיתוח אמצעי לוחמה )רפאל( ידידיה יערי  12

 אבי דדון, ראש מנהל הרכש במשרד הביטחון   13

 מפקד המכללות הצבאיות, אלוף איתי וירוב   14

המרכז   15 מנכ"ל   כיום,  צה"ל,  של  המודיעין  באגף  המחקר  חטיבת  ראש  לשעבר  בידץ,  יוסי   

לטכנולוגיה חינוכית  

 הפרשן הצבאי של חדשות 13, אלון בן דוד  16

 נספח צה"ל בוושינגטון, אלוף יהודה פוקס   17

 מנכ"ל משרד המשפטים, משה שילה  18

 היועצת המשפטית לנשיא: אודית קורינלדי - סירקיס   19

 פרקליט המדינה, משה לדור  20

 שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן   21

 נציב שירות המדינה לשעבר, שמואל הולנדר  22

 מנהל חטיבת התוכניות בערוץ הראשון אליעזר יערי  23

 חבר הכנסת יאיר גולני )מרץ(    24

 ראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל תנ"צ ערן קמין  25

 ראש המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר, אורי כרמל  26

 נדב תמיר, שכיהן כקונסול ישראל בבוסטון ויועצו האישי של פרס - הוא ראש  מועצת הבוגרים   27

של הקרן. 
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 מנכ"ל משרד התרבות והספורט, יוסי שרעבי  28

 מנכ"ל רשות הנמלים, יואב צוקרמן   29

 סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה מיכל פינק  30

 ראש מינהל שירותים חברתיים במשרד הרווחה, איריס פלורנטין  31

 נשיא אוניברסיטת ת"א פרופ' איתמר רבינוביץ המקורב לאהוד ברק  32

 ראש אגף אסטרטגיה ברשות החשמל, גל גבאי   33

 מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח ונציבת שוויון הזדמנויות בעבודה שרון אברהם-וייס  34

 רענן אביטל, שירת 25 שנה במשרד ראש הממשלה במגוון תפקידים בארץ ובחו"ל, חבר בתנועת   35

מפקדים למען ביטחון ישראל, עמד בראש התוכנית  להכשרת מנהלים בכירים במשרד- מנכ"ל 

קרן וקסנר

 עו"ד בכר, מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה   36

 סיגלית מאור הירש שסייעה לפיקוד העורף בהסברה לחברה החרדית ולמגזר הערבי  37

 מנהל סניף ביטוח לאומי רמלה, עופר כהן   38

 ראש מועצת גזר, רותם ידלין  39

כולם גדלו על ברכי הקרן שהיא הזרוע האילומינטית פה בארץ, ולא סתם השקיעו בהם כספים אדירים 

להכשירם - הם מקבלים הוראות. 

רה"מ בנימין נתניהו כתב על הקרן: 

ישראלית  אליטה  של  אי  הקימה  היא  מבוקר.  ובלתי  עצום  כוח  היום  יש  וקסנר  "לקרן 

האי  צומת מרכזית של המדינה את  בכל  בהגאי השלטון  דרך הפקידות  חדשה שאוחזת 

הזה בנה לווקסנרים ג'פרי אפשטיין, שהתמחה בבניית רשתות אליטיסטיות כאלו של כח 
ושתיקה".21

ועדיין קשה לנו להאמין. עדיין אנחנו חושבים שאצלינו בוודאי שלא ישתמשו במערכת כפיה שלטונית 

דרך האשראי ו/או במערכת דירוג חברתי.  את הביטוי "אצלינו זה לא יכול להיות" אנחנו מכירים היטב. 

השתמשו בו הרבה בגרמניה ובאירופה מ- 1935 ואילך.  

היינו מאמינים שאופציה של דירוג חברתי פה ארץ בכלל תעלה לדיון?!  לא, לא היינו מאמינים - אבל 

הנה ראינו שהקורונה מאפשרת את זה. 

/https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10157501306272076  21
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היינו מאמינים שיעבירו את המידע הגנטי שלנו לסין? לא הגרמנים שם אלא פה בישראל? לכתחילה 

לא היינו מאמינים שמידע גנטי שנחשב נשק לכל דבר יעבור לגורם זר - אבל הנה אנחנו רואים שהמידע 

שלנו עובר לפייזר ולסין, ולהלן:

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3886752,00.html

הנה אנחנו רואים שמידע גנטי שלנו עובר לסין

https://epoch.org.il/280250/
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)PCR( או דם )סרולוגית( מאפשרת לקרוא את המידע הגנטי שלנו. ומה  דגימה פשוטה של רוק 

עושים עם המידע הגנטי שלנו? 

עוד לפני הקורונה היה מידע גנטי של תושבים ישראלים שעבר לסין.  עכשיו מאז שמשרד הבריאות 

הורה להשתמש דווקא בבדיקות הסיניות BGI לבדיקת הקורונה, למרות שעובדי המעבדות והרופאים 

כמעט מסרבים לעבוד איתן מרוב שהן גרועות, אין לדעת כמה מידע עובר לאותה חברת BGI שעובדת 

עם חברת הריגול הסיני, כפי שנראה במסמכים לפנינו. "כך החל לעבור מידע גנטי של אזרחי ישראל 

לענקית הגנום הסינית"

https://epoch.org.il/280250/
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אם נסכם, יש טכנולוגיה שמאפשרת לקרוא את הדנ"א בקלות ע”י בדיקת רוק או דם. BGI, המנהלת את 

מאגר המידע של הדנ"א בסין חתמה חוזה עם ישראל לביצוע בדיקות קורונה, שמשתמשות בבדיקות 

רוק או דם. ל - BGI יש הסכם שיתוף פעולה עם חברת ריגול סינית, שיתוף הפעולה נוגע למידע גנטי. 
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ידע גנטי הוא נשק לכל דבר, המאפשר השמדת יחידים או עם.

מנכ"ל חברת  הסייבר, 'ספיו סיסטמס', יוסי אפלבאום:                              

 "הסיכון הוא אמיתי ומיידי ואסור להתעלם מדבר כזה"

אז על משרד הבריאות, שדרכו כבר עבר מידע גנטי, סומכים שיסתיר להבא את המידע הגנטי שלנו? 

עליו אנחנו סומכים שהמידע לפייזר יהיה אנונימי?

https://13news.co.il/item/news/domestic/health/pfizer-details-1192332/
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בעולם מנצלים טכנולוגיות דיגיטליות כדי לעקוב אחרי אנשים

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/isolation-enforcement-tech-corona/he/publications_batap_olami_isolation-
enforcement-tech-corona.pdf

על הרשויות אנחנו סומכים שלא ינצלו את המידע לצורך דירוג חברתי ?

אז הרשות כבר מדברת על מעקב ועל דירוג חברתי. כמובן שתחת סיפור כיסוי כלשהו, כי תמיד צריך 

איזה תירוץ.  על ניסויים בבני אדם, משהו שקיים באתר משרד הבריאות, יגידו לנו - זה רק בהסכמה. 

ועל מערכת הדירוג החברתי שעלתה בכנסת יגידו - נכון, יש מערכת מעקב אזרחים 'בחסות הקורונה' 

לכן חשוב לנו להקפיד שלא ישתמשו בה לדירוג חברתי.  אבל עם כל התירוצים - מערכות המעקב 

מוקמות!

התו הירוק / דרכון החיסונים -                                                                                   
מעבר שקט לפלטפורמת דירוג חברתי

מה זה דרכון החיסונים או 'התו הירוק'? זו מערכת שעוקבת אחרי האזרחים ומדרגת אותם. אזרח 

סוג א' - עשה חיסון. אזרח סוג ב' - לא עשה חיסון. בינתיים, לאזרחים סוג ב' יש הגבלות רק על חלק 
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למטבע  המעבר  עם  יחד  החיסונים  דרכון  להחמיר.  יכולות  האלו  ההגבלות  הזמן  עם  מהשירותים, 

דיגיטלי יאפשר שליטה מוחלטת באוכלוסיה ממש כמו בסין.

בסין, המשטר יכול לאתר מתנגד לשלטון תוך 5 דק' בגלל המעקב הרצוף של מערכת הדירוג החברתי.  

בארה"ב ענקיות הטכנולוגיה מייקרוסופט )של ביל גייטס( וסיילספורס השיקו מערך של  דרכוני חיסונים 

יחד עם אפל פיי )מערכת תשלום( ועם הארנק של גוגל.

מייקרוספט אמרה שהמערכת יכולה לדאוג שאנשים 'חיוביים' לא יוכלו לצאת מהבית! יש הרבה דרכים 

לעשות זאת: היא יכולה לשדר לכל מערכת התחבורה ולמנוע ממך להשתמש בה. לחסום את האשראי.  

אין שום דרך לאמת את בדיקות ה- PCR שכבר הוכיחו שהן יכולות לייצר תוצאות כוזבות ע"י הגדלת 

מחזורי השכפול יותר מ- 25 פעמים. כלומר, אם אתה מתנגד לשלטון תצא תמיד חיובי לקורונה ואין שום 

דרך לאמת את זה או לערער על זה.

הקוד שצריך לסרוק )ב'תו הירוק'( כשנכנסים למסעדה עובר למסד נתונים, שמזהה בדיוק מי יושב סביב 

אותו שולחן.  אם אותו מסד נתונים משולב עם נתוני הגוגל, פייסבוק ויוטיוב שלך אז המערכת גם יודעת 

בדיוק מה הדעות שלך ושל הסובבים ויכולה למנוע מיד את ההתכנסות, את הפעילות - כל דבר! וזו רק 

דוגמא, הצלבת הנתונים של כל מערכות המידע על האזרחים, יוצרת פרופיל מלא של כל אזרח הכולל 

כל הפרטים   וכמובן  ראה  כל מה שעשה, כתב,  חייו האישיים, דעותיו, הנהגותיו, חבריו,  כל פרטי  את 

האישיים מפרטים רפואיים ועד כרטיסי אשראי וכל מה שביניהם.  בחסות 'התו הירוק' אפשר להשתמש 

כרגע בחלק מהמידע והכפיה ובהמשך, כמו בסין, יהיה אפשר להפעיל מעקב ושליטה מלאים. 

בחסות המגיפה

אם נסתכל על זה בלי שום פרשנות נראה שמגיפת הקורונה איפשרה ליישם הרבה אמצעי מעקב 

ואכיפה באופן חוקי על האוכלוסיה, ודי בהסכמתה:

המגיפה איפשרה ליישם אפליקצית מעקב בניידים, ש'תגן' על התושבים מפני חולי הקורונה.. 1

ניידים . 2 בחסות המגיפה רכשו גם צמידי מעקב ב-50 מיליון ש"ח כדי לעקוב אחרי אנשים ללא 

חכמים.

 המגיפה איפשרה חוק מעקב  שב"כ אחרי חולים, שפותח פתח למעקב אחר כלל האוכלוסיה.. 3
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המגיפה מחייבת מתן חיסונים, כלומר, החדרת חומרים כימיים לגוף, גם אם לא הסתיים שלב . 4

הבדיקה שלהם,  ומאפשרת להגביל את הלא מחוסנים. 

המגיפה מאפשרת לסגור את התושבים בבית וכן יצירת תלות בממשל שכופה הוראות משתנות.. 5

המגיפה מאפשרת סגירת עסקים.. 6

המגיפה מאפשרת לקיחת נתוני זיהוי מכל אדם בהכנסו לכל מרחב ציבורי.. 7

המגיפה מעניקה סמכויות נרחבות למשטרה, ואף מאפשרת כניסת שוטרים לבתים. . 8

המגיפה מאפשרת לממשלות לקחת סמכות יתר, שלא היתה לה קודם, מהרשות המחוקקת. . 9

כמו החוק שהתקבל ב-2020 7 7 למניינם, המאפשר לממשלה להחליט על הגבלות ללא אישור 

מהכנסת אלא רק בדיעבד, שזה אמצעי שליטה מובהק המאפיין את המשטר הדיקטטורי. 

המגיפה מאפשרת צנזורה, שגם היא מאפיינת את המשטר הדיקטטורי.  כמו שפרסמה המשטרה . 10

"שתמצה את הדין עם כל מפיצי השקרים". שקרים = להגיד משהו נגד הקורונה והחיסונים. 

החלטות . 11 לקבל  וכך  שנה,   30 למשך  הממשלה  דיוני  על  חיסיון  להטיל  מאפשרת  המגיפה 

הפוגעות בזכויות היסוד של האדם בלי שיש בידי הציבור את הנתונים המשמשים בסיס לקבלת 

ההחלטות, והיכולת לבדוק את ההתאמה, ההיגיון והסבירות שלהן.

המגיפה מאפשרת לבודד אנשים במחלקות סגורות ולהשאיר את גורלם לידי החלטה שאינה . 12

ניתנת למעקב  

אחרי . 13 למשל,  כמצלמות  נוספות  מעקב  במערכות  ולהשתמש  להתקין  מאפשרת  המגיפה 

אזרחים משום 'סכנת הציבור'.

המגיפה מאפשרת פרישת רשת העברת נתונים טכנולוגית )ג'י 5( בכל העולם בזמן שהתושבים . 14

נמצאים בסגר. רשת שמשמשת את צבאות העולם, כפי שנראה בהמשך, ללוחמה.

המגיפה מאפשרת יישום של מערכת דירוג חברתי. כלומר, מעקב ושליטה על התושבים.. 15

המגיפה מאפשרת מעבר נוח לארנק דיגיטלי ומטבע קריפטו.  שמשמעותו - אין כסף מזומן.  . 16

יש מישהו ששולט לך על הכסף וברגע אחד הוא יכול לסגור את הארנק אם אתה לא מספיק 

ממושמע! 

המגיפה מאפשרת לכלוא אנשים שמהווים 'סכנה בריאותית לציבור', נראה בהמשך. . 17
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לסיכום:
 

את מודל הכפיה השלטונית אותה רוצה האליטה להנהיג על העולם כולו היה צריך  ♦

לנסות קודם במתכונת מצומצמת. 

סין, רפובליקה קומוניסטית מרובת אוכלוסין, היא המודל המושלם לביצוע ניסוי  ♦

זה. 

כללית,  ♦ שיעבוד  מערכת  אחרות,  במילים  חברתי,  דירוג  מערכת  מונהגת  בסין   

נתון,  רגע  בכל  פרט  כל  אחרי  העוקבים  דיגיטליים  מעקב  באמצעי  המשתמשת 

מתעדים את התנהגותו ומתגמלים אותו בהתאם.  מתנגדי השלטון נכלאים ואף 

נרצחים. 

 גם בכנסת ישראל עלה הנושא של מעקב אזרחים ודירוג חברתי בחסות המגיפה. ♦

את  ♦ המנהלת  לחברה  לסין  בעבר  עברו  הדנ"א DNA שלנו  על  נתונים  כמו-כן,   

מאגר הדנ"א DNA  בסין.  אותה חברה מכרה לנו כעת את הבדיקות הסרולוגיות, 

דרכן ניתן לקחת נתוני דנ"א DNA,  והיא חתומה בחוזה שיתוף פעולה עם חברת 

ריגול סינית.

חיסונים  ♦ דרך  להתבצע  שיכולה  ביולוגית  ללוחמה  בסיס  הם   DNA דנ"א  נתוני   

למשל. 
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פרק ח'

מערכת
מעקב ושליטה

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3087762,00.html  22

מאפשרת חקיקת חוקי מעקב, שליטה ומעצר.  בארה"ב כבר הוקמה מערכת מעקב המגיפה 

המונים באופן רשמי היא נקראת ה - IAO, המשרד למידע ואינפורמציה.  כמובן, 

זו הוא מעקב אחרי  שאי אפשר פשוט לעקוב אחרי תושבים, לכן התירוץ הרשמי של מערכת מעקב 

טרוריסטים תירוץ שמאפשר לעקוב אחר כלל האוכלוסיה היות ולא יודעים מי טרוריסט בפוטנציאל או 

יצר מאגרי מידע ממוחשבים עצומים לאיסוף ואחסון מידע  . המשרד  משתף פעולה עם טרוריסטים 

אישי של כל התושבים, כולל המידע המופיע במיילים, ברשתות החברתיות, בכרטיסי האשראי, שיחות 

כללה מימון  בנוסף, התוכנית  חיפוש.   צו  דרישת  כל  ללא  רבים אחרים  ומקורות  רפואי  טלפון, מידע 

לטכנולוגיות מעקב ביומטריות, שיכולות לזהות ולעקוב אחר אנשים באמצעות מצלמות מעקב ושיטות 

אחרות.  ב- 2010 היו כבר 30 מיליון מצלמות מעקב בארה"ב.

זה סמל המשרד למידע ואינפורמציה: 

כן, אותה פירמידה אילומינטית ידועה, שראינו על הדולר, עם העין הרואה 

הכל, וכאן היא משקיפה על כל יושבי תבל - מערכת מעקב רשמית עם 

הסמל האילומינטי.  )בשלב מסוים הסמל הזה הוסר מהאתר שלהם, אבל 

אפשר לראות הרבה עוקבים ששואלים: "למה הורידו אותו?"(

באנגליה יש מעל 4 מיליון מצלמות מעקב, מצלמה על כל 14 תושבים22.. 

ניידים. באופן  ולאיתור  באוסטרליה השיקו מצלמות מעקב משולבות ב'בינה מלאכותית' לזיהוי פנים 

רשמי על מנת להוריד את מספר ההרוגים ב - 30% עד 2021. טענה קצת מגוכחת בהתחשב בכך שהם 

דיווחו על 329 הרוגים ב- 2019, כלומר, בשביל להציל  97 אנשים בשנה, לטענתם, הם פורסים מצלמות 
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מעקב הפועלות בצורה משוכללת עם 'בינה מלאכותית' בכל אוסטרליה )גם במקומות וכבישים שאין 
בהם תאונות קטלניות(. 23

ודרכונים  ניתן להנפיק בארץ ישראל תעודת זהות    2017 יוני  בארץ לא נשארו מאחור.  ראשית, מאז 

ביומטרים בלבד.  במקביל, יצא חוק שמחייב כל אזרח להכנס למאגר הביומטרי. תעודת זהות ביומטרית 

כוללת צילום פנים ושבב שבו עוד מאפיינים יחודיים וטביעות אצבעות.

בנוסף, ישראל בונה מערכת מעקב אזרחים מהמשוכללות בעולם, כפי שנרמז לנו במסמך של משרד 

המשפטים המוצג למעלה.  מערכת המבוססת על מצלמות בינה מלאכותית ומאגר המידע הביומטרי 

של משרד הפנים.  מערכת אנוויז'ין המחוברת למצלמות לזיהוי וניתוח נתוני פנים בשניות, נמצאות 

בכל מקום בישראל.  היא משווקת ל- 43 מדינות והיא החברה הגדולה ביותר מסוגה בעולם המערבי. 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727278,00.html

תוכנה זו הוכנסה לשימוש ע"י צה"ל והמשטרה.  האחראי לריגול נגדי בישראל, שהוא גם הממונה על 

היועצים שלה הוא ראש  ואחד  - הוא אחד ממקימי החברה,  קיין  - אמיר  הביטחון במערכת הביטחון 

המוסד לשעבר - תמיר פרדו.

https://www.themarker.com/wallstreet/1.8200772  23
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ולהלן, טכנולוגיית זיהוי פנים, שכבר משתמשים בה בארץ, מתוך סרטון הסברה של המוסד

בטכנולוגיות האלו משתמשים למבוקשים לא לנו, נכון?  כך גם אמרו כשהקימו את מערכת המעקב עם 

. IAO -הסמל האילומינטי בארה"ב ה

הנקודה החשובה להבנה היא שברגע שהמערכת קיימת אפשר להשתמש בה לאיזה צורך שמוגדר 

באותו רגע.  בחסות המגיפה, למשל, אנחנו יכולים להיות  על כוונת המעקב והזיהוי ולא רק פושעים 

ואנחנו  יכולים להיות כל אחד מאיתנו אם למשל החוק הוא חיסונים בכפיה  'עוברי חוק'  ועוברי חוק. 

נחשוש להתחסן או כל דבר אחר שהממשלה תחליט עליו. 

קיימות  שכבר  המעקב  במערכות  בגלוי  להשתמש  מנת  על  המתאים  התירוץ  את  למצוא  רק  צריך 

כיסוי  ויכולים לשמש סיפור  'חוקי הקורונה' עושים את העבודה  גם כאן  ולהפעיל את הדירוג חברתי. 

לשם כך. 

פריסת מצלמות מעקב בארץ, בנהלים לא מוגדרים, נכון ל - 2011

https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/mada2011-12-06.doc
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התקנת  אפקטיביות  את  בדקו  שלא  לנו  מגלה  הכנסת  של  וטכנולוגיה  למדע  הוועדה  במסמכי  עיון 

המצלמות בטרם התקנתם, לא בארץ ולא בחו"ל. כלומר, למישהו היה מאד דחוף להתקין מצלמות 

ההפעלה  נהלי  לגבי  ברורות  תקנות  קביעת  בטרם  אפילו  שלהם!  התועלתיות  בדיקת  לפני  אפילו 

ושימוש במידע שלהם!

הכל זה לטובתינו כמובן, אנחנו סומכים על משרד הבריאות ועל הרשויות ועל החוק שלא ישתמשו בשום 

מידע עלינו לרעתינו. על אותם אלו שמעבירים את מידע הדנ"א שלנו לסין. על אותם אלו שמנסים עלינו 

את החיסונים. אנחנו סומכים על החוק.

אנחנו סומכים. כי ככה הורגלנו לחשוב. כי ככה זה נראה לעיניים, שיש פה מערכת חוק מסודרת. כי 

אנחנו לא מבינים מה הפירוש שאנשי המשפט והממשל הבכירים הם בוגרי קרנות של האילומינטים.

ב-2018 דו"ח של מגזין הטריביון חשף כי )למרות החוק( כל הפרטים כולל שם, כתובת, מיקוד, תמונה טל' 

 AADHAAR - ומייל של כל המיליארד הודים הרשומים בתוכנית הזהות הדיגיטלית של ביל גייטס

היו זמינים לרכישה דרך וואטסאפ בעבור  7$ לאדם! לאחרונה הודיעה וואטסאפ על מדיניות חדשה 

שכל הפרטים של כל אחד משותפים גם בפייסבוק - כלומר, גלויים וניתנים לשימוש על ידי החברה.  כדי 

להמחיש לנו את הכוונה זה דומה לציטוט לכל שיחות הטלפון.  צריך להבין שזה לא רק שהנתונים 

שאותם  אלא  בחיסונים,  נסיון  שפני  משמשים  שאנחנו  רק  לא  זה  ונסחרים.  נמסרים  חשופים,  שלנו 

אמצעי מעקב ושליטה אמורים לשמש את ממשלת הסדר העולמי החדש.

העברת נתוני המתחסנים בישראל לצורך הניסוי העולמי

החוק לא עזר להודים, וגם לא לנו כי אותה ממשלה ושלוחותיה )משרד הבריאות( שאנחנו סומכים 

עליהם חתמה עם פייזר הסכם "עפ"י ההסכם ישראל תעביר ל'פייזר' מידע סטטיסטי אודות השפעות 

תרכיב החיסון על המתחסנים בישראל. המידע שיימסר יהיה אנונימי אולם איננו מוגבל לשימוש ב'פייזר' 

רק לצורך מחקר על החיסון" -

כלומר:    א. הממשלה פעלה לכך שישראל תשמש מעבדת ניסוי עולמית!

      ב. לצורך הניסוי העולמי יעברו הנתונים שלנו לפייזר, וברשותה להשתמש  בנתונים אלו  

          לא רק לצורך המחקר על החיסון!

https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-1161ffd07622871026.htm
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מנכ"ל חב' פייזר מצהיר שרה"מ נתניהו מכר את תושבי המדינה להיות שפני ניסיון עולמיים -ובכל זאת 

אנחנו סומכים עליו שעלינו לקחת את החיסונים? 

נישול ועדת הלסינקי מסמכויותיה

אז מנכ"ל חב' פייזר, אלברט בורלא, הצהיר שרה"מ ביבי נתניהו מכר את תושבי המדינה להיות שפני 

ניסיון, ללא ידיעתם - ואנחנו עדיין מאמינים לו וסומכים עליו שעלינו לקחת את החיסון? כבר שנה לפני 

פרוץ הקורונה, התחיל משרד הבריאות תהליך של נישול ועדת הלסינקי העליונה מסמכויותיה. מהלך 

זה הכשיר את הקרקע להפוך את ישראל למעבדת ניסוי עולמית מבלי שיהיה גוף גדול וחזק מספיק 

שיוכל למחות. חברי הועדה שהבינו אל נכון את השלכות המהלך, וראו שאין בידיהם יכולת מספיקה 

לעצור אותו - התפטרו ברובם!

https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.8500664

"רוב חברי הועדה העליונה האחראית לאישור ולפיקוח על ניסויים בבני אדם צפויים להתפטר מתפקידם. 

זאת בתגובה להחלטת מנכ"ל משרד הבריאות לבטל באת רוב סמכויותיה של הועדה ולקדם מדיניות 
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חשבון  על  בישראל  קליניים  ניסויים  לערוך  המבקשות  התרוופת  חברות  עם  תיטיב  חבריה  שלדברי 

האינטרס הציבורי. כמה מחבר הועדה כבר התפטרו ובהם יושבת הראש שלה" 

ג'י 5 - רשת אלקטרומגנטית                                                                                  
מסוכנת לבריאות והמשמשת למעקב ושליטה 

אם היינו רוצים לשלוט במישהו, הדבר שהכי נח לנו היה: אנשים ומכשירים מחוברים יחד תמיד בכל 

מקום.  למה? כי אחרי מכשירים קל לעקוב.

כך בדיוק מתמצת מנכ"ל רדקום24 את מהותה של המהפכה התעשייתית הבאה: 

"דור 5 צפוי לאפשר את המהפכה התעשייתית הבאה

בה אנשים ומכשירים מחוברים תמיד ובכל מקום"25

מנתוני שוק עולה שהיום חוץ ממיליארדי האנשים המחוברים לרשת דרך הניידים והמחשבים,  גם לא 

50 מיליארד חפצים מחוברים לרשת האינטרנטית ע"י חיישנים למיניהם. חיישנים אלו   - פחות מ 

כולם מספקים  ומכונת כביסה.  וכלה במקרר, מכונית  דיגיטלי החל ממחשב  מורכבים על כל מכשיר 

נתונים למערכת. המידע המסופק למקבלות הנתונים ברשת למיניהן ע"י מכשירים ו/או אנשים נקרא 

שיווק  צרכנות,  לשימושי  האוכלוסיה  נתוני  את  המפלח  מידע  זהו  עתק.   הון  שווה  והוא  דאטה'  'ביג 

ומסחר, יכול לשמש גם לצרכים פוליטיים וכמובן למעקב.  

רדקום בע"מ היא חברה העוסקת בפיתוח מערכות ניתוב וניהול תעבורה אינטרנטית ברשתות תקשורת.  24

https://www.new-techonline.com/2020/09/%D7%93%D7%95%D7%A8-5-g5-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%99-  25
%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7־

/%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91
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העיתונאית, זוכת פרסים בתחום המדע, בלייק לוויט: 

"ההגדרה של מערכת חכמה היא מערכת שבבסיסה הופכת 

כל מכשיר חשמלי בבית למקביל של סלולרי משדר"

צורות  באלפי  למעקב  נתונים  נהיה  כלומר,  למעקב.  וניתן  האינטרנט  לרשת  מחובר  יהיה  דבר  כל 

אפשריות.  בכמה חשמל אנחנו משתמשים, בכמה מים, באילו מכשירים, מה אנחנו מחפשים ברשת, 

עם מי אנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים, כותבים, קוראים. זה נקרא IOT האינטרנט של הדברים.

כבר היום גוגל יכולים להצליב במהירות נתונים של כל משתמשי המייל שלהם - כולל כל היסטורית 

החיפושים שלהם,  כל האנשים שאי פעם התכתבו איתם במייל, כל המסמכים שכתבו דרך תוכנות של 

גוגל, כל הפרסומות שאי פעם משכו את ליבם, כל הסרטים שצפו דרך יוטיוב, דרך איזה מחשב עשו 

זאת, היכן הוא ממוקם, ואילו עוד מחשבים וכתובות מייל מקושרים לאותו משתמש בצורה כלשהי - 

פרופיל מלא של המשתמש.  אם יש להם אינטרס כלשהו לחקור - אי אפשר להתחמק מהם. 

אינסטגרם, פייסבוק ווואטסאפ כולם בבעלות אחת )של מארק צוקרברג( - והם יכולים להצליב את כל 

הנתונים שהמשתמש מעלה לרשת החברתית, כלומר כמעט הנתונים האישיים שלו. כל אנשי הקשר 

שלו, כל הקבצים והתמונות שאי פעם צרף, כל ההודעות שקיבל ושלח. פרופיל שלם של המשתמש - גם 

מהם אי אפשר להתחמק. 

כל בעלי החברות הללו הם חברים בבילדרברג )ראה עמ' 29(

60 מגה הרץ( ובזמן  בשביל כל הנתונים הללו צריך רשת שיש לה יכולת תעבורת נתונים גדולה )של 

זמנית!  היא הוצבה על פנסי הרחוב  בו  נפרסה בכל העולם  זו  5. רשת  ג'י   -  5 דור  וזוהי רשת  אמת, 

הפחות  לכל  או  בדר"כ  מצלמות  גם  כוללת  והיא  הקורונה,  של  הסגרים  בחסות  הושלמה  ופריסתה 

תשתית למצלמות. 
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תחילה התקין משרד הבינוי והשיכון פנסי לד חדשים בארץ. עפ"י המפרט היה על הפנסים ההלו לכלול 

ממשק תקשורת!! האזרחים שהתקשרו לברר מדוע מתקינים תשתיות לג'י 5 לפני שאושר בארץ נענו 

שהאנטנות על הפנסים הן רק כדי לשדר למערכת איזה פנס צריך תיקון!  כשאושרה הפריסה של ג'י 

5 ע"י בועז הנדל, התברר שהיה פה מחטף והשתמשו באישור של משרד הבינוי והשיכון בשביל לפרוס 

תשתיות של ג'י 5 במהירות ובזמן הסגרים מתחת לאף של התושבים בלי למשוך את תשומת לב הציבור 

ובלי לעורר התנגדות.  משרד התקשורת הכריז על מענקים והפחתת אגרות בסך חצי מליארד שקל 

לקבלן המבצע!  משעה ששהוצבו הפנסים מי שפוגע בהם עובר על החוק כמובן!

https://www.themarker.com/technation/1.7487374

כלומר, רשת ג'י 5  מסוגלת לשמש גם כרשת מעקב. ובנוסף, היא גם מסוכנת לבריאות. פרופ' מרטין 

פאול זוכה 9 פרסים בינלאומיים על מחקר בתחום הרפואה הסביבתי:

״יש לנו את כל הסיבות לצפות שג'י 5  הוא יותר מסוכן מכל דבר שראינו עד כה! אסור לפרוס 

5 ללא בדיקות בטיחות ביולוגיות נרחבות! ומה שהם עושים זה פריסה ללא אפילו  ג'י  את 

בדיקת בטיחות ביולוגית אחת של קרינה מ-  ג'י 5! זוהי שערוריה! אנחנו יודעים שהקרינה 

האלקרטומגנטית עובדת ע"י אתחול ערוצי סידן. ואנחנו יודעים ממחקרים גנטיים שאתחול 

הערוצים הערוצים הללו גורם לאוטיזים... יש לנו דאגה חמורה מזה, בפרט בתקופה הקרובה 

ללידה ואחריה שאז בקלות יכולה להשתבש יצירת הסינפסות במח"

התקבלה החלטה משפטית באיטליה כי בנייה ויישום רשת ג'י 5 מנוגדת לחוקי זכויות האדם, מכיוון 

שישנן הוכחות מדעיות המראות כי קרינה אלקטרומגנטית מסוכנת לכל היצורים החיים26 

חוות דעת משפטית דומה הובאה בדנמרק:

http://www.stopsmartmetersbc.com/2020-04-01-danish-court-5g-contravenes-human-rights/?fbclid=IwAR2y-gGgCmn4O5iY4D  26
saHF1sfyz3VyBpZ1Rcakq-D2eqvhSs4rNpxyYmhik
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"המסקנה של חוות דעת משפטית זו היא כי הקמה והפעלה של רשת 5G , כפי שהיא מתוארת כיום, 

באמנת  אדם,  לזכויות  האירופית  באמנה  המעוגנים  הנוכחיים  והסביבה  האדם  לחוקי  מנוגדת  תהיה 

האו"ם לזכויות האזרח, בתקנות הילד, האיחוד האירופי, ואמנות ברן ובון.

הסיבה היא:  מכלול התיעוד המדעי המשמעותי ביותר, המראה כי קרינה אלקטרומגנטית בתדירות 

רדיו מזיקה ומסוכנת לבריאותם של בני אדם )במיוחד ילדים(, בעלי חיים וצמחים. זה חל גם כאשר 

הקרינה נותרת בגבולות המומלצים על ידי ICNIRP ומשמשת כיום בדנמרק, כמו גם באופן נרחב בתוך 

האיחוד האירופי".

פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, בישיבת 'השולחן העגול' בנושא דור 5  ב- 10.11.19 

למניינם: 

״שאלת השאלות היא דור 5, אנחנו מדברים על קרינה מאד מורכבת ומסובכת… אנחנו מדברים על 

הרבה מאד השפעות: גידולי מוח, לוקמיה, מערכת השמע ועוד השפעות בנושא של החשיפה אל 

הקרינה... דור 5 הולך לשנות דרמטית את התמונה, אנחנו עוברים לתדר בקרינה ועוצמות". 

מחקר27 מתאריך 02.02.2018 למניינם הוצג לחברי התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה )רעילות( בארה"ב 

(UNTP), וחשף נתונים מדאיגים במיוחד על נזק ל-דנ"א הנוצר מחשיפה לקרינה28. המחקר הראה 
שלבעלי חיים שנחשפו לקרינה כמו זו של 5G במשך 9 שעות ביום במשך שנתיים היו: 

⋅    נזקים בלתי הפיכים ב-דנ"א,  

      מחלות כרוניות ומחלות מסכנות חיים.

⋅    שכיחות גבוהה יותר של גידולים  

      סרטניים.

⋅    פגיעה משמעותית במערכת  

      החיסונית.

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/high-exposure-radiofrequency-radiation-linked-tumor-activity-male-rats  27

/https://healthiertalk.com/5g-cellphone-radiation-dangers  28
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29 מדענים מרחבי העולם ומביא 1800 מחקרים בנושא  ולבסוף דו"ח הביו-אינישיטיב29 שהוכן ע"י 

מדווח על סכנות של סרטן, פגיעה בדנ"א, בפוריות, במערכת העצבית ועוד סכנות רבות נוספות.

סגרים  עליה  ומכילים  הפעילות  כל  את  בה  עוצרים  המדינה,  כלכלת  את  שהורסים  בזמן  כלומר, 

בתואנה של 'בריאות הציבור', בו בזמן פורסים בה רשת אלקטרומגנטית מסוכנת מאין כמוה!

בשביל נוחות העברת נתונים אפשר לסכן את הציבור? ועוד בבהילות כזאת בזמן 

שמגבילים אותו בגלל סכנה בריאותית בכל דרך אפשרית?

עיקרון הזהירות של משרד הבריאות

לפי עיקרון הזהירות של  משרד הבריאות ודאי שאי אפשר לסכן את ציבור בשביל נוחות העברת נתונים. 

"עקרון הזהירות עוסק בחשיבות מניעת סיכונים ונזקים גם במצבים של חוסר ודאות מדעית: בכל מקרה 

של חשש פוטנציאלי מפגיעה בבריאות בני אדם או בסביבה בה הם חיים, כתוצאה מפעילות פיתוח 

תעשייתי, מסחרי, טכנולוגי וכו' וגם אם הקשרים הסיבתיים בין הגורמים והתוצאות אינם מוכחים באופן 

מדעי מבוסס - יש להעדיף את טובת האנשים, הקהילות והסביבה מחמת הספק".

אם נבין שממשלה עולמית בשליטתם זו המטרה של האילומינטים, נבין הכל. נבין שבריאות הציבור 

אינה לנגד עיניהם אלא שליטה ושעבוד. 

רשת ג'י 5 מאפשרת:

קליטת כמות אינסופית של נתוני מעקב מכל המכשירים והכרטיסים שבידינו שמשדרים נתונים . 1

לרשת.

מעקב ושליטה בהיותה רשת מכ"ם המסוגלת לראות גם מעבר לקירות, ולדעת היכן נמצא . 2

כל אחד בכל רגע נתון. 

ואם לא די בכך יש בה מצלמות או תשתית למצלמות וכך יש פריסת מצלמות עולמית בכל . 3

מקום.

וכן, כמו שאפשר לקבל נתונים מצ'יפים אפשר לשדר נתונים לצ'יפים ולהפעיל אותם, הפעלת . 4

/https://bioinitiative.org/conclusions  29
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 - נמצאים במכשירים(  ובין אם הם  בבני אדם  )בין אם הם מושתלים  הם,  הצ'יפים באשר 

מתאפשרת ע"י רשת ג'י 5  

משמשת ללוחמה נגד יחידים או ציבור. . 5

וכפי שרואים במפה המוצגת באתר הפורום הכלכלי העולמי של הגרמני קלאוס שוואב האילומינטי, 

מייסד פגישות האליטות בדאבוס, שוויץ.

במפה רואים את הממשל העולמי אותו הם רוצים להקים נשען על זרוע של רשת דור 5 ומשתמש 

בקורונה שמאפשרת את ה'אתחול הגדול' עליו נדבר בהמשך. אפשר לראות גם את הממשל התאגידי, 

אותו הזכרנו, ועוד דברים רבים שאין היריעה מאפשרת להרחיב עליהם. 

)מפה מתורגמת(: 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO?tab=publications
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ג'י 5  -  לוחמה בגלי מיקרוגל

קלייר אדוארד, בישיבת האו"ם

אלקטרומגנטית  קרינה  לפלוט  כדי  מעוצב   5 "דור 

באותו  הנוכחיות  מהרמות   100 פי  וממוקדת  מרוכזת 

אופן בו פועלים נשקי אנרגיה מונחית" 

 רוברט בס שעובד על אמצעי לוחמה מתוך כתבה של ה - CNN  עוד מ- 1985 30

"קרינה אלקטרומגנטית יכולה פשוט לטגן אנשים. קרן   

 ממוקדת יכולה להפיל מטוס"

פרופ' תומס בראון מנהל מח' מדעים באוניברסיטה האינטרנטית של  ניוארת' 

תחום  אותו  הוא   5 בדור  התדרים  תחום  כי  "מתברר 

התדרים ששומש עבור נשק לפיזור קהל"

בארי טראוור המומחה הצבאי למלחמה בגלי מיקרוגל בצי המלכותי של בריטניה

זה  בגלי-מיקרו,  שימוש  עושה  מכ"ם  בעזרת  "לוחמה 

הנשק המושלם לממשלה" 

https://archive.org/details/cnn-report-in-1985-admitting-emfs-60ghz-5-g-is-a-weapon  30



88 כי ציד בפיו

טה י ושל מעקב  מערכת 

"אנחנו הקרנו גלי-מיקרו על הקתולים בצפון 
  

אירלנד כדי לגרום להם להיות חולים"

מארק סטיל, מאנגליה, אחד המומחים המובילים בעולם                                                              

במערכות ואמצעי לוחמה, שגם המציא כמה מהם: 

עבור  ייחודי  הוא   5 ג'י  של  -הרץ  מגה   868  - ה  "תדר 

דרך  לחדור  יכול  הוא  הקרב.  בשדה  חקירה  מערכות 

קירות בטון בקלות.  בנוסף, זהו משדר מתוחכם בלתי 

בתלת  למפות  הוא מסוגל  לאשר.   וכזה שאסור  חוקי 

קרן,  לכוון  יכול  הוא  בביתך.  שלך  הסביבה  את  מימד 

על  להתביית  יכול  קרב!  שדה  של  מכ"ם  ביסודו  שזה 

מטרות, כולל מטרות אנושיות כמובן". הראשונים שהשתמשו בהכוונת קרן היו הנאצים. נאמר לנו 

במסמך IEEE BEAM FORMING ש"הטכנולוגיה יכולה לטגן את עינייך כמו טיגון של ביצים, כפי 
שהיה במלחמת העולם השניה". 31

ואותה מערכת מעקב של ג'י 5 אמורה להיות מושלמת ע"י מערכת מעקב לווינית שסוקרת כל פינה 

על כדור הארץ, והיא כוללת קרני לייזר שיכולות לפגוע בכל מטרה בכל מקום.  

המשקיע העיקרי בחברה המבטיחה לפרוס מערך גדול של לווינים מתקדמים שתצלם בזמן רציף 

בכל מקום בעולם  - ביל גייטס.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=838454139843433&ref=watch_permalink  31
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https://www.themarker.com/wallstreet/1.6013417

ביל גייטס, אותו חבר אירגוני 'השולחן העגול' שהכריז ב- 1993 על 'חיסון לשליטה על הילודה', אותו 

חיסון שגרם למעל חצי מיליון עקרות בקניה. 

אותו אחד שמואשם בפשעים נגד האנושות על פגיעה בחצי מיליון הודים ע"י חיסוני הפוליו.

אותו אחד שתרם 400 מיליון דולר לתוכניות ל'בקרת אוכלוסין' ומממן את 'הורות מתוכננת' אותו 

אחד שהוא המממן הראשי של אירגון הבריאות העולמי וברית החיסונים )גאבי( ושאר גופי בריאות 

בעולם, הדוחפים אותנו עכשיו להתחסן. 

אותו אחד שיש לו פטנטים על הקורונה ומניות בפייזר ומודרנה.  

בחברות  מניות  ורכש  פטנט  רשם  כבר  הבאה  למגיפה  מוכנים  לא  שאנחנו  שכשטען  אחד  אותו 

החיסונים. 

מגיפה שתהיה זיהומית יותר תתפשט מהר יותר מכפי שאבולה עשתה

אותו אחד -  משלים את שליטת רשת המעקב העולמית של ג'י 5, המוצמדת לפנסי הרחוב - דרך 

לוויינים שמתצפתים כל פינה על כדור הארץ!  ובנוסף הוא אחראי לעוד תוכניות מעקב.

פרויקטים של  זהות דיגיטלית 

ביל גייטס קשור לעוד פרוייקט מעקב בינלאומי. האו"ם יחד עם ביל גייטס,  רוקפלר ו'ברית החיסונים' 
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)גאבי( הובילו את פרויקט תעודות הזהות הדיגיטלית - ID 2020, עבור מליארד אנשים ללא תעודת 

זהות ברחבי העולם, תעודה שתאגור שפע של מידע אישי.

בהודו עזר להקים את מערכת  AADHAA כדי ליצור מסד נתונים אשר יעקוב אוטומטית כאשר אזרח 

עובר בין ערים או קונה רכוש חדש, וישלב נתונים אלו בזמן אמת במסד נתונים גיאוגרפי של סוכנות 

החלל של הודו!

זה לא רק סין, זה קורה גם בהודו, וזה לא רק הם, כל האוכלוסיה העולמית על הכוונת.  המטרה ליצור 

חברה שבה כל אזרח מנוטר ומנותח בזמן אמת על כל מהלך פיזי או  כלכלי שלו ונשמר במאגר נתונים 

ע"י הממשלה.

בשנת 2018 פרסם אירגון ID 2020 מאמר בו הוא אומר שהדרך 

המושלמת להכניס לעולם זהות דיגיטלית -  היא החיסונים! 

זוהר בעור למתחסנים  ייצור טכנולוגיה של קעקוע  גייטס מימן  ביל  יהיה מעקב:  גם  ועל החיסונים 

המעקב המושלם שאי אפשר להתחמק ממנו.  אבל זה לא רק מעקב אלא שמדבקה כגון זו המוצגת 

בתמונה, מכילה מחטים זעירות רבות, המורכבות מתערובת סוכר מומס, פולימר )PVA( צבע נקודתי 

והחיסון  להתמוסס  מתחילות  המחטים  לעור,  המחטים  מדבקת  הצמדת  לאחר  וחיסון.  קוונטי 

משתחרר לגוף תוך בערך 2 דקות32   

https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5558

בדצמבר 2019 קבוצת חוקרים, ובראשם פרופ' רוברט לנגר, פרסמה ב- MIT מחקר על שימוש בקעקועים   32
קוונטים נקודתיים לאנשים שקיבלו חיסון.  הם יצרו דיו שניתן להטמיע בבטחה בעור לצד החיסון עצמו. 
אלו קריסטלים זעירים הזוהרים תחת אור אינפרא-אדום. ואפשר לראות אותם ע"י אפליקציה מיוחדת 

שיכולה להיות מותקנת בניידים החכמים
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סוכנות המודיעין המרכזית בארה"ב                                                                     
הוקמה ומנוהלת ע"י נאצים אילומינטים

ומי עוד? מי שותף לכל נתוני המעקב בארה"ב חוץ מהמשרד למידע ואינפורמציה? סוכנות המודיעין 

להגיע  והיכולת  במדינה  אזרח  כל  על  הנתונים  כל  זו  סוכנות  בידי   .CIA ה-  ארה"ב,  של  המרכזית 

לכל נתון שחסר להם. בהקשר זה כדאי שנדע ש ה- CIA, שהקים הנשיא טרומן, הוקמה בפועל ע"י 

קצינים נאצים! 

מבצע מהדק נייר, PAPER CLIP - הוא המבצע המשותף של ה- CIA והותיקן להברחת 1600 בכירים 

ומדענים נאציים, שכללו את מרבית האנשים החשובים בצמרת הרייך השלישי והתברגו בצמרת של 

כל גוף בעל כח, שליטה והשפעה! בראש ראשות הביון ה- CIA עמד הנאצי ריינהרד גלן, והנאצי פושע 

המלחמה ורנר פון בראון הקים את סוכנות החלל נאס"א והפך לראש 'תכנית החלל'.

CIA, היו חברים ב'ועדה ליחסי חוץ'  כל המנהלים של סוכנות המודיעין המרכזית של ארה"ב, ה- 

יש    .)CFR( חוץ  ליחסי  המועצה  של  המבצעת  הזרוע  היא   )CIA( המודיעין  סוכנות   .CFR ה- 

לציין שבכירים רבים בסוכנות הביון המרכזי של ארה"ב ה- CIA הם חברים במסדר הסודי 'גולגלות 

ועצמות' )ראה עמ' 147(. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2HFw9l1WeY&ab_channel=SaveOurSovereignty3
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לסיכום:

ושליטה  ♦ מעקב  אמצעי  אזרחיה  על  כפתה  שסין  ראינו  הקודם  בפרק  אם 

ובאמצעותם הנהיגה דירוג חברתי, וראינו שבארץ ישראל גם מדובר בכנסת על 

דירוג  על  ומדברים  בהם  משתמשים  כבר  והמשטרה  והצבא  מעקב,  טכנולוגיית 

זה שבארה"ב מיישמים את אמצעי  רואים בפרק  חברתי כאן בארץ. הנה אנחנו 

המעקב ההמוניים, באופן רשמי בתירוץ של מיגור הטרור.

 ראינו שמלבד המידע הרב שיש למערכת על כל אזרח - כל מכשיר דיגיטלי, אפילו  ♦

מקרר או מכונת כביסה הוא בפוטנציאל וגם בפועל נושא צ'יפ בעל יכולת שידור  

למערכת אוספת נתונים.  לצורך זה הוקמה בארץ ובעולם כולו בימי הקורונה רשת 

ביותר,  )G5( המשתמשת בגלי רדיו אלקטרו מגנטיים מסוכנים  נתונים  העברת 

ומאפשרת  העברת נתונים מרובה בזמן אמת, כמו שצריכה מערכת מעקב. 

 אבל יותר מזה, במערכת זו בעצמה יש תשתית להרכבת משדרי מכ"ם )שייתכן  ♦

יכולה להיות מכוונת מול מטרה, בית,  והיא  וכן נמצאים כבר בחלק מהפנסים(, 

אדם וכו' בסביבתה הן למעקב והן ללוחמה בגלי רדיו. 

אמת  ♦ בזמן  נתונים  לשדר  המסוגלת  לווינית  מעקב  במערכת  מגובה  זו  מערכת   

על כל מקום בארץ. במערכת הזו שותף ביל גייטס מי ששותף בייצור החיסונים 

לקורונה, ושותף בפרויקט הזהות הדיגיטלית לכל אחד ובייצור מעקב קעקוע על 

חיסונים, קעקוע שהוא בעצמו כולל גם חיסון.

ב- 2018 פירסם ארגון הזהות הדיגיטלית של גייטס מאמר שטען שהדרך הטובה  ♦

ביותר להכנס לעולם זהות דיגיטלית היא ע"י חיסונים. 

 אחת מסוכנויות המעקב העדכניות ביותר, העובדת גם בשיתוף עם המוסד, היא  ♦

ה-CIA, סוכנות הביון העיקרית של ארה"ב. סוכנות זו הוקמה ע"י הנאצי ריינהרד 

 CIA ה-  מנהלי  וכל  והוא  לארה"ב.  נאצים  מדענים   1600 עוד  עם  שהוברח  גלן 

היו חברים ב-CFR, המועצה ליחסי חוץ, המשמשת את זרוע השליטה העיקרית 

לאליטה האילומינטית. 
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פרק ט'
דילול אוכלוסין
מהיעדים של המסדר

האילומינטי

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7186420 ועוד מקומות  33

לאפשר השתלטות נוחה יותר על האוכלוסיה צריך לדלל אותה, וזה אחד מהיעדים של עמלק כדי 

כדור  את  האליטה  בעבור  שיחזיקו  תושבים,  מיליארד  חצי  רק  בעולם  להשאיר  האילומינטי 

הארץ בתוספת רובוטיקה ובינה מלאכותית, אותה הם מפתחים בכל המרץ, כדי שישלימו את הידיים 

החסרות. 

פורד ובילדרברג

אם יש לנו ספק אם ראשי האליטה נמנים על המסדר האילומינטי כדאי שנתבונן לאיזה אידיאולוגיות 

הם מתחברים.  ראשי האליטה האילומינטית מימנו את הנאצים וממשיכים לממן פעולות השבחת 

הגזע ודילול אוכלוסין עד ימינו: 

שנחשב  פורד,  פורד.   - רבות  שנים  במשך  מימן  האילומינטית  בילדרברג  קבוצת  של  הכנסים  את 

העולם",  של  המרכזית  הבעיה   - הבינלאומי  "היהודי  הספר  את  כתב   באמריקה  האנטישמים  לגדול 

'קרן האחדות  פורד הקים את  לגרמנים.  כסף  אין  חינם  הנאצי  והפיץ משרד התעמולה  חילק  ואותו 

יהודים ממחנה  לה סיפק   - ועזר לממן את מכונת המלחמה הנאצית  ביהודים',  העולמית למלחמה 
העבודה בוכנוואלד הועסקו אצלו כעובדי כפיה בין 33.1944-1945

           

ליום הולדתו ה-75 קיבל 

מהנאצים מדלית כבוד. 
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המזעזעים  הגזע  בניסויי  שעסקו  וילהלם.  הקיסר  שם  על  לרפואה  המכונים  את  מימנו  הרוקפלרים, 

וקיבלו איברי אנוש ישירות מד"ר מנגלה. בנוסף ערכו ניסויים על היהודים בשליטה מוחית ומכות 
חשמל. 34

התוכנית לדילול אוכלוסין

מתורת האאוגניקה. תורה הטוענת, שכמו  ימ"ש, היה תורת הגזע, ששאבה  מה שהנחה את היטלר, 

שבטבע הזנים ששורדים הם אלו היותר מפותחים, כך גם בגזע האנושי יש גזע נבחר )הגזע הארי( שהוא 

צריך להיות השליט, יש גזעים נחותים )שאר עמי אירופה הלא 'ארים'( שהם אמורים לשרת )כעבדים( 

את הגזע העליון, ויש גזע שהוא שריד להתפתחות האבולוציונית הטבעית בין הקוף לאדם, זהו גזע ביניים 

בין האדם לקוף והוא לא ראוי לשרוד - אלו היהודים.  תורת האאוגניקה לא התחילה אצל הנאצי ימ"ש, 

היא התחילה זמן רב לפני כן. למעשה בכירי הקצינים הנאצים שנשפטו במשפטי נירנברג המפורסמים 

טענו ששאבו את הרעיונות האאוגנים מהאמריקאיים. 

https://www.prisonplanet.com/the-population-reduction-agenda-for-dummies.html  34

עובדות ן

יוג'ניקס אמריקה - המוסד ל'הורות מתוכננת' 

יוג'ניקס באנגלית פירושו - ֵאאּוֶגִניָקה = השבחת הגזע. תורת האאוגניקה לא דגלה בדיוק באותן הגדרות 

הגזע של היטלר שר"י אבל כן באותם עקרונות. כלומר, יש גזע נבחר אבל הוא לאו דווקא הגזע הארי, 

אלא נמנים עליו אלו שהוכיחו שהצליחו מעל כולם,  האליטה העליונה של המוצלחים והעשירים. 

אירגון יוג'ניס אמריקה שם לו למטרה לדלל את האוכלוסיה, ע"י שליטה על הילודה והפלות, וקודם כל 

של האוכלוסיה המיותרת כגון יהודים, אפריקנים ומשפחות עם פיגור.  

זה,  מוסד  בשירות  מתבצעות  בשנה  הפלות   350,000 וכ-  מתוכננת'  ל'הורות  שמם  שינו  יוג'ניקס 

במסחר  כעוסקת  מתוכננת'  'הורות  נחשפה   בימינו  בארה"ב.   מרפאות   600 מ-  למעלה  המחזיק 

בחלקי עוברים!
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סנגר, מקימת הארגון, הצהירה כי "לצורך השלום עלי אדמות, יש לעקר 'חומר אנושי נחות' ולהפריד 
אותו על ידי הכנסתו למחנות ריכוז".35

הגזע,  תורת  האאוגניקה,  הפכה   1927 עד  העמלקי  העגול'  'השולחן  אירגוני  שליטי  אותם  בעזרת 

למשהו המקובל בזרם המרכזי בארה"ב, וב- 25 מדינות הונהגו חוקי עיקור כפוי!

"החברה יכולה למנוע ממי שאינו 

כשיר בעליל להמשיך להתרבות" 

https://www.educated-choice.com/corona-gift/

ב- 1952 ייסדה סנגר את ארגון הגג הגדול בעולם לתכנון המשפחה ה- IPPF שהתחיל לקבל את 

מימון האו"ם ב- 1958   המנהל הרפואי של אותו ארגון לתכנון המשפחה, מלקולם פוטש, אמר ב- 1993 

ש"לא ניתן ליישם תוכנית כלשהי של תכנון משפחה ללא הפלות נרחבות"

לאורך הדרך, מי מימן את סנגר ואת מוסד 'הורות מתוכננת'?  מקימי וחברי אירגוני ה'שולחן העגול' 

למיניהם:  רוקפלר, פורד ומלון ובימינו תומך בארגון זה גם ביל גייטס. אביו של גייטס, חברו הקרוב 

של רוקפלר היה חבר הדירקטוריון של 'הורות מתוכננת'.

במגזין ליגת ה- 1932 במאמר שכותרתו "תוכנית השלום"  35

עובדות ן

הקונגרס מקצה תקציבי ענק ל'תכנון משפחה' )דילול אוכלוסין(

ה-  חוץ,  ליחסי  הוועדה  חברי  הם  המדינה  ומיועצי  מהנשיאים  הקונגרס,  מחברי  רבים  שאמרנו,  כמו 
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במשרד  מוברגים  הם  האילומינטית(,  האליטה  של  השליטה  )זרועות  בילדרברג  כנסי  ומראשי   ,CFR
החוץ, בסנאט, בקונגרס ובכל מקום. כהכנה להעצמת תוכניות דילול אוכלוסין שלהם דאגו שב- 1959 

כי: צמיחה  דו"ח על מגמות האוכלוסייה העולמיות, שהגיע למסקנה  יפרסם משרד החוץ האמריקני 

מהירה מאיימת על יציבות בינלאומית. וכך השיגו שהקונגרס האמריקאי הקצה תקציב של  50 מיליון 

דולר ל"תכנון משפחות", סכום אסטרונומי בזמנו.  'תכנון משפחות' משמעותו: עיקור, מניעת הריון 

והפלות. 

והתוכניות הקיפו לא רק את ארה"ב אלא את העולם כולו: ב- 1966 הצליחו לחוקק חוק ש"כל תוכניות 

הסיוע של ארה"ב ינתנו רק אם  ישתתפו הממשלות הנתמכות בתוכניות משרד החוץ האמריקאי 

לבקרת אוכלוסין"!

עד  נשארו בתוקפם  )שחלקם  ל-34!  גדל  חוקים אאוגנים  שחוקקו  ובמקביל, מספר המדינות בארה"ב 

.)1974

רוקפלר, גייטס ודילול אוכלוסין

באחד מנאומיו הצהיר רוקפלר:

"צריך לייצב את כמות האוכלוסין בעולם וזאת 

יעשה וינוהל באופן המיטבי בידי חברות פרטיות".

וביו-טכנולגיות  ו'מועצת האוכלוסין של האו"ם' מימנו מחקרים  והוא אכן אמר ועשה: קרן רוקפלר 

הגורמות לעקרות. 36  ואם לא די בזה, קרן רופלר תרמה 2 מליון דולר לשדרוג מפעל תרופות סיני 

שמייצר תרופת הפלה RU486 שבאמצעותה נעשות כ-5 מיליון הפלות בשנה בסין!

מזכיר המדינה של ארה"ב, לשעבר, מקציני קבוצת בילדרברג, הנרי קיסינג'ר, כתב על הזרקת אמצעי 

כגון  ב'נשאים'  השימוש  על  בהודו  ניו-דלהי  של  לאימונולוגיה  הלאומי  המכון  ע”י  מחקר  נערך  ב-1989   36
 Oxford -המאמר פורסם ב .HCG רעלני טטנוס ודיפטריה לעקיפת מערכת החיסון והעברת ההורמון הנשי
 Bypass by an alternate 'carrier' of acquired unresponsiveness“ ב- 1990 בשם University Press

.]to hCG upon repeated immunization with tetanus-conjugated vaccine.“ ]1
      בעוד שההורמון hCG נחוץ בזמן ההריון, הזרקתו לגוף תוך חיבורו לרעלן טטנוס גורם לתגובה חיסונית-

עצמית )אוטו-אימונית(, ולהתנתקות השליה, כלומר, לעקרות וחוסר יכולת ללדת.
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מניעה לנשים כשיטה אפשרית להפחתת ובקרת אוכלוסיה: "הפחתת האוכלוסייה היא מטרה רצויה 
כיוון שהיא משרתת את...האינטרסים הכלכליים של ארה"ב".37

ביל גייטס תרם מיליוני דולרים לאוניברסיטת ייס, לאמן ולחקור תוכנית לתכנון המשפחה ומומחים 

ל'רבייה בריאה' - שזה שם אחר להפלות ומניעת הריון.  וב-1993 הכריז ביל גייטס על "חיסון לשליטה 

על ילודה" בעבור "תוכנית תכנון המשפחה". אותו חיסון התגלה כחיסון מעקר,  שגרם למאות אלפי 
עקרות בקניה, שם ניתן ללא יידוע של האוכלוסיה על נזקיו!38

https://hebrewnews.com/article/35670

מסמך האו"ם -                                                                                                           
איך להוריד פוריות במדינות הלא מפותחות

ב- 03.09.2009, למניינם, הוציא האו"ם מסמך תחת הכותרת - תמצית מדיניות אגף האוכלוסין באו"ם. 

המסמך פותח בשאלה הבאה "מה נדרש כדי להאיץ את ירידת הפוריות במדינות הפחות מפותחות"? 

וממשיך "גידול מהיר של האוכלוסיה גורם לקושי בהשגת המטרה של הפחתת העוני ומטרות אוניברסליות 

אחרות".  הדו"ח כולו דן במטרה ה'חשובה' של הפחתת הילודה והורדת קצת ההתרבות.כלומר, הפוריות 

זו. כדי  מאד מפריעה לאו"ם עד שהוא מקדיש לכך מסמך שלם כדי לדעת איך להתמודד עם בעיה 

לסבר את האוזן הוא מתרץ במקצת אמת, ואומר שהתרבות גדולה משמרת את העוני והבעיות הסוציו-

אקונומיות. אחרי 9 שנים שמסמך זה ישב באתר האו"ם הוא הורד מהאתר כשנה לפני פרוץ הקורונה, 

ב'תזכיר לימוד ביטחון לאומי 200' משנת 1974  37

https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=81838  38
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מפגשם של  2009 התפרסם בכל אמצעי התקשורת  חודשיים לפני כן ב-מאי  2018, למניינם39.  בסוף 

חברי האליטה: רוקפלר, וורן בפט, ביל גייטס, טד טרנר ואחרים בניו יורק, את הפגישה זימן ביל גייטס. 

הדיונים התקיימו בדלתיים סגורות, אבל התפרסם שהדיונים שם נסבו על הדרכים והפעולות המעשיות 

כיצד להאט באופן משמעותי את קצב הצמיחה של אוכלוסיית העולם. 

אותו טד טרנר, שהוא גם מייסד רשת החדשות CNN, התבטא במקום אחר:

מיליוני   250-300 להיות  צריכה  האוכלוסייה  "כל 

אנשים. לצמצם אותה ב- 95% יהיה אידיאלי"

הביליונר וורן באפט, מחברי האליטה האילומינטית, שהשתתף גם הוא באותה פגישה, משקיע סכומי 

עתק בקרנות ל'תכנון המשפחה' ברחבי העולם כולל השקעות נכבדות בהפלות ואמצעי מניעה כמו 

התרופה RU-486 להפלות שעזר לממן. בין 2001-2014 תרמה הקרן של וורן באפט למעלה ממיליארד 

וחצי דולר למטרות הקשורות להפלות, ומתוכם 427 מיליון דולר ל'הורות מתוכננת' הידועה לשמצה, 

ו-168 מיליון דולר ל'פדרציה הלאומית להפלות".

התוכניות לבקרת אוכלוסין של גייטס

ב"וועידת התכנון המשפחתי העולמית" שנערכה בשנת 2017 בלונדון, הודיעה מלינדה גייטס כי קרן 

גייטס תוציא כמעט 400 מיליון דולר על 'תכניות לבקרת אוכלוסין' עד 2020, שרבות מהן מממנות 

בעקיפין הרג של תינוקות.

בהרצאתו בכנס טד אמר ביל גייטס: 

נצליח  בחיסונים  מצויינת  עבודה  נעשה  "אם 

ככל הנראה, להקטין את האוכלוסיה בכ -10

15 אחוזים"

https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript

 https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwLtkVVJqpPdqHNsFdTffdLgNNt  39
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האוכלוסייה  בהפחתת  והמתמחה  רוקפלר(  ע"י  )שהוקמה   UNFPA האו"ם,  של  האוכלוסין'  'קרן 

האנושית, נחשפה בקונגרס כעוסקת בשיתוף פעולה עם הממשלה הקומוניסטית הסינית בנושא הפלות 

בכפייה ועיקור מאולץ.  מסתבר שהיא תרמה למעלה מ- 100 מליון דולר לתוכנית דילול האוכלוסיה 

הסינית. מימנה מתחם מיחשוב שיועד במיוחד לניטור תכנית האוכלוסין, וספקה את הידע המקצועי 

וכח האדם להכשיר אלפי סינים כפקידי פיקוח אוכלוסין. 

ולבסוף העניקה מדליה לסין 

על תכנית פיקוח )דילול( 

האוכלוסין המצטיינת ביותר. 

מחקר חיסון מעקר במימון ובשיתוף אירגון הבריאות העולמי, האו"ם, רוקפלר 
וממשלת ארה"ב - מעלה שהאו"ם שיתף פעולה בעיקורים כפויים בפרו

בפרו תחתיה  תכנון משפחה  תוכנית  מימנה  האו"ם  עם  פעולה  בשיתוף  1995-1997 ארה"ב   - ב   

עוקרו יותר מרבע מליון נשים.  משפחות עם ילדים בתת תזונה אוימו במניעת מזון אם יסרבו לעיקור. 
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תומס פרגוסון, הפקיד לענייני אוכלוסין של דרום אמריקה:

"יש רק מטרה אחת של כל העבודה שלנו – לצמצם את האוכלוסיה. או שהממשלות יעשו זאת 

בדרך שלנו, באמצעות שיטות טובות ונקיות או שהן תצטרכנה להתמודד עם בעיות כמו אלה 

שיש לנו בסלבדור, באיראן או בֵבירּות. האוכלוסייה, היא בעיה פוליטית. ברגע שהאוכלוסיה 

יצאה מכלל שליטה, המצב דורש ממשלה סמכותית, אפילו פשיזם, כדי לצמצם אותה"

אג'נדה 21 או אג'נדה 20-30

אג'נדה 21 היא למעשה תוכנית השליטה והבקרה על כל המשאבים על פני כדור הארץ, כולל אדמות, 

האנושי(  למין  )דאגה  הומאניטריות,  של  במעטה  ואנרגיה  מידע  אנשים,  טבע,  אוצרות  צמחים,  מים, 

)פיתוח  'בר-קיימא'  ופיתוח  בין היצורים החיים והמשאבים על כדור הארץ(  )איזון  ו'קיימות'  אקולוגיה 

צרכי ההווה מבלי לפגוע בצרכי העתיד(, האג'נדה היא הבסיס ל'סדר העולמי החדש'. 

על האג'נדה חתומות 178 מדינות וביניהן ישראל 

ב- 1992, למניינם, חתמו 178 מדינות האו"ם, וביניהן ישראל, על אג'נדה 21, עם מטרה להגיע ליישום 

מלא עד 2030, למניינם, באמצעות תת-אג'נדה 20-30 )כלומר, האמורה להיות מיושמת בשנים אלו(.

לחלוטין.  וטובות  )אנושיות(  הומאניות  נראות  המנהיגים,  חתמו  ועליהן  באג'נדה,  המוצגות  המטרות 

במעטה הומאני יוצרים תשתית לשליטה מלאה על כלל האוכלוסיה, ובמעטה הומאני מתאפשר כינון 

ממשל עולמי טוטאליטרי בראשו הם מתכוונים לעמוד. קשה לפה להגיד ולמח להכיל את התוכניות 
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למשטר זה, אך לאט לאט, מתגלים הדברים, והנה מה שאמרו בישיבת הפרלמנט באיטליה, שנחשב 

לגוף החוקתי החזק באירופה. 

למרות שארה"ב חתמה על האג'נדה, היא לא אושרה ע"י הסנאט, לאחר שאנשים כמו מדען המערכות 

האקולוגיות, ד"ר מייקל קופמן, חשפו את השלכותיה האמיתיות. שהן להשתמש בתירוץ של שמירה 

על הסביבה כדי להחרים מחצית מאדמות ארה"ב, תוכניות שקיימות גם בשאר המדינות החתומות. 

המטרה, כמו שאמרנו שליטה על כל מקורות המים וההפצה, כל אספקת האנרגיה, כל הרכוש הפרטי 

ניתנים לשליטה, ע"י רשת  עירוניים  וייושבו בריכוזים  יפנו את כל איזורי הכפר  וכל האנשים. האנשים 

מעקב של ג'י 5 כפי שנראה בהמשך. כשנחתמה האג'נדה ב'ועידת ריו' בברזיל, בהנחיית מליארדר עסקי 

הנפט - מוריס סטרונג, שאת העושר שלו עשה מתעשיית הנפט אמר "אם התקוה היחידה של הפלנטה 

הזאת היא שהאנושות המתועשת תתמוטט - האם לא באחריותינו להביא לכך?"  

למעלה מ- 2000 ישובים עירוניים ומועצות אזוריות ברחבי העולם הקימו תוכניות אג'נדה 21 מקומיות 

לקידום הפיתוח בר-קיימא ברמה המקומית, הם מאוגדים תחת מועצת האו"ם ICLEI המשלבת גם 

אירגונים לא ממשלתיים, צוותי חשיבה, קרנות, נאמנויות ו'שגרירויות' ברחבי העולם למה שהם מכנים 

החברה ה'פוסט )שאחרי( - תעשייתית'  'פוסט-דמוקרטית'. סגן יו"ר מועצה זו, הארויי רובין אמר, לגבי 

זכויות הפרט ש"יהיה עליהן להדחק 'למושב האחורי' לטובת הקולקטיב".
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דילול אוכלוסין באג'נדה 21 

של  המלא  "תוכנה  מזעזע  מידע  לנו  מגלה  העולמית(  האינטרנטית  )האינציקלופדיה  ה'ויקיפדיה' 

אג'נדה 21 נחשף ב'פסגת כדור הארץ' ב- 1992. התוכנית מכילה סדרה מקיפה של עקרונות שנועדו 

לסייע לממשלות ולמוסדות אחרים לפתח וליישם מדיניות ותוכניות לשיפור איכות הסביבה, דילול 

אוכלוסיה ופיתוח בר קיימא"

לעת כזאת הוסר נוסח זה מהאתר אך השתמר בידינו צילום מסך של הנוסח כפי שהופיע בויקיפדיה נכון 

ל-31.12.2020, למניינם, ולהלן:

נחזור על הדברים: "התוכנית מכילה סדרה מקיפה של עקרונות שנועדו לסייע לממשלות ליישם מדיניות 

ותכניות לשיפור איכות הסביבה, דילול אוכלוסיה ופיתוח בר-קיימא"

ומדוע נסמך דילול אוכלוסין לשיפור איכות הסביבה וופיתוח בר-קיימא? הלך זרזיר אצל עורב, יש כמה 

ודילול  מעקב  שליטה,  מהלכי  להחדרת  כיסוי  המשמשות  'קיימות'  'בר-קיימא'  כמו  יפות  'סיסמאות' 

אוכלוסין. 
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והבה נתבונן במסמך הבא מהאג'נדה עצמה:

"לבעיה המעיקה של הגידול העצום באוכלוסיית העולם - מתן שירותי בריאות ו'תכנון 

משפחה' יסייעו להתאים את קצב הילודה לשאיפת ההורים, להאט את קצב הגידול של 

אוכלוסיית העולם" 

מה פירוש המילים "להתאים את קצב הילודה לשאיפת ההורים"? משמעותם כפי שהם כותבים בהמשך 

- להאט את קצב הגידול של אוכלוסיית העולם!  איך עושים זאת?  מוסד 'הורות מתוכננת' של אביו של 

ביל גייטס יכול לתת לנו את ההסבר כי זו סיסמא שהוא משתמש בה הרבה: ע"י הפלות, מניעת הריון 

ועיקור. 

מה עוד כותבת האג'נדה?
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והולכים,  המצטמצמים  למשאבים  הביקוש  את  מגביר  העולם  באוכלוסיית  גידול  "כל 

ומכאן השאיפה להקטין את קצב הגידול של אוכלוסיית העולם".

גידול  קצב  את  להקטין  כולם  ומטרת  אחדים,  בכיוונים  השפעה  המוצעות  "לפעולות 

האוכלוסיה"

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%27%D7%A0%D7%93%D7%94_21

האו"ם, יוצרי אג'נדה 21 , מקבל מהקונגרס                                                                   
את המימון הגדול ביותר בעשור - ל'תכנון המשפחה'

המועמדת לנשיאות ומזכירת המדינה, לשעבר, הילרי קלינטון :

האוכלוסין  קרן  באמצעות  הרבייה  בריאות  שירותי  של  המימון  את  חידשה  הברית  "ארצות 

מיליוני   648 הקצה  האמריקאי  הקונגרס  לאחרונה,  נוספת.  השקעות  וצפויות  האו"ם,  של 

דולרים לתוכניות סיוע לתכנון המשפחה ובריאות הרבייה בכל העולם. אני חייבת לציין שזוהי 

ההקצאה הגדולה ביותר של הכספים בעשור האחרון ויותר".

הבה נזכור רק שהמילים 'תכנון משפחה' הן מילים מכובסות לעיקור, הפלות ומניעת הריון.  כלומר, עוד 

דרך לדילול אוכלוסין.

ג'ורג'יה' העשויות גרניט ומתנשאות  'אבני  110 טון של  זו של דילול האוכלוסין מופיעה גם על  מטרה 
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לגובה של 5.5 מטרים, אנדרטה שתוכננה במשך 20 שנה. על לוח גרניט בצידן כתוב שמתחתיו קבורה 

'קפסולת זמן'

האבנים כתובות ב-8 שפות וביניהן עברית ועליהן עשרה כללים )עשר דברות(: 

הכלל הראשון אומר:  לכלכל אנושות אשר תהיה מתחת 	 

לחמש מאות מליון איש בשיווי משקל תמידי עם הטבע. 

משקל תמידי עם הטבע = 'בר-קיימא' = 'קיימות' = דילול 

אוכולוסין.

והכלל השני מדבר על:  לכוון את הילודה בתבונה	 

כלומר, היינו הך, 'תכנון משפחה' - דילול אוכלוסין. 

הכלל השלישי: לאחד את האנושות בלשון חדשה. 	 

כלומר, שפה אחת

משא ומתן בינלאומי יקבע בבית הדין 	  הכלל החמישי: 

העולמי. כלומר, חוק אחד בבימ"ש עולמי. 

הכלל השמיני: לאזן זכויות אישיות עם חובות חברתיות.	 

כלומר, סוציאליזם, החברה מעל הפרט. מי יקבע מה אותן 

חובות חברתיות?

הכלל העשירי: אל תהיו לסרטן עלי ארץ. השאירו מקום 	 

לטבע. כלומר, ריכוז אוכלוסיה בערים.

פרט מעניין נוסף הוא שהאבנים ממוקמות בג'ורג'יה, היכן 

שנמצא האי שבו תוכנן בנק הפדרל ריזרב...
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לסיכום:

לאו"ם  ♦ היא מטרה מוצהרת של האילומינטים, שהצליחו לחדור  אוכלוסין  דילול 

הגבלת  )חוקי  אאוגנים  חוקים  ולחוקק  ארה"ב,  בממשלת  השולטים  ולאירגונים 

ילודה(. הם הצליחו להקים אירגונים אירגונים באו"ם )קרן האוכלוסין( בממשלה 

ובמדינה לבקרה על צמיחת האוכלוסיה ולדילולה, לצורך כך אף הצליחו להשיג 

תקציבי ענק מהממשלה. 

האוכלוסין  ♦ קרן  האוכלוסין:  דילול  של  העיקריים  והמממנים  הפעילים  בנוסף, 

האליטה  )חברי  באפט  וורן  גייטס,  ומלינדה  ביל  של  הקרן  רוקפלר  האו"ם,  של 

האילומינטית(.

את דילול האוכלוסין הבליעו גם באג'נדה 21, שהיא תוכנית של האו"ם לפיתוח  ♦

ועליה חתומות כמעט כל מדינות העולם  בר-קיימא, כלומר, לסדר עולמי חדש, 

כולל ישראל. 

ג'ורג'יה  ♦ אבני  על  גם  מופיע  איש  מיליארד  לחצי  עד  האוכלוסין  דילול  יעד 

האלמוניות. מול חופי ג'ורג'יה ניצב  האי ג'ייקל, עליו הוקם בחשאי הבנק המרכזי 

של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הנמצא בבעלות פרטית, אילומינטית.
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פרק י' חיסונים
מעקרים מונעי ילודה
דרך ארגון הבריאות 

העולמי

ב- 11.03.2020, למניינם, הכריז ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO  , על הקורונה )קוביד 19( כמגיפה 

עולמית. אירגון הבריאות העולמי הוא זרוע של האו"ם וממומן ע"י תרומות ובעיקר ע"י ביל גייטס. אירגוני 

היא שליטה במהלך  זה  הוראות מארגון הבריאות העולמי. שליטה באירגון  הבריאות בעולם מקבלים 

העו הבריאות  ארגון  של  והמממנים  השולטים  העגול-האו"ם(  השולחן  )ולארגון  גייטס  לביל  נהעולמי. 

למי - יש את המעמד והאפשרות להוביל את מבצע החיסונים העולמי - שמטרתו הסופית היא דילול 

אוכלוסיית העולם.

לביל גייטס יש פטנט רשום על הקורונה 

לא מוזר שלמישהו יש פטנט על נגיף?  אם הנגיף הוא טבעי - אי אפשר לרשום עליו פטנט, כי אי אפשר 

לרשום פטנט על הטבע!  לכן אם יש עליו פטנט סימן שהוא מהונדס.  נמצא שהפטנט הזה מוכיח את 

מה שאומר הפרופ' הצרפתי לוק מונטנייה, בעל פרס נובל לוירולוגיה: שנגיף COVID 19 הונדס בכוונת 

תחילה ע"י בילוגיה מולקולרית!

והנה עכשיו נודע שהנגיף הונדס בסין והתקשורת מצביעה על ד"ר פאוצ'י כאשם! בהתחלה הדליפו 

מסמך של צבא סין המדבר על הנגיף כנשק ביולוגי.  אח"כ התפרסמו ממצאים על הינדוס הנגיף! אח"כ 

על הקשר של ד"ר פאוצ'י, הוירולוג הראשי של הבית הלבן למימון ותכנון הנגיף המהונדס.  ואל נשכח 

שד"ר פאוצ'י הוא אחד המנהלים ב'שותפות' של המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות, קרן ביל 

ומלינדה גייטס ואירגון הבריאות העולמי. הקשר בינו לבין גייטס, בעל הפטנט על הקורונה - הוא הדוק.
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לביל גייטס יש פטנטים רשומים על הקורונה:

שפעת החזירים, מגיפה עולמית שהתגלתה כתרמית

ומנייות  גייטס בעל הפטנט על הקורונה  לאירגון הבריאות העולמי שנמצא באירגון 'שותפות' עם ביל 

בפייזר ומודרנה, ועם המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות בהנהלת פאוצ'י - לאירגון זה יש עבר 

בהכרזה מדומה על מגיפה. המחלה האחרונה שהוכרזה כמגיפה עולמית על ידי ארגון זה היתה שפעת 
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החזירים שפרצה ב - 2009, מגיפה שהתגלתה כתרמית כבר אז שימש האירגון, כזרוע אילומינטית לניסון 

יצירת מגיפה עולמית המחייבת חיסונים עולמיים.  מי שמכיר את יו"ר אירגון העולמי, הפושע הקנייתי 

תיאודור אדרהנם, ושאר חבריו הקנייתים וההודים רואה בחוש שאלו חבר בובות נשלטות מרחוק. ולהלן 

דו"ח ועדת הבדיקה של המועצה האירופאית על שפעת החזירים המגיפה שלא היתה:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3899534,00.html

אירגון הבריאות העולמי מממן מחקרים על חיסונים מעקרים

אבל גרוע מכך, אירגון הבריאות העולמי עוסק במשך עשרות שנים בחקר חיסונים מעקרים! 

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

http://apps.who.int/iris/handle/10665/50085

אירגון הבריאות העולמי מפתח חיסונים מעקרים

כתב העת הרפואי, הסקריפ, שהוא אחד מכתבי העת המדעיים הנחשבים ביותר בעולם המדעי הרפואי, 

על  עובד  הבריאות  שאירגון  הוא  גם  פרסם  המדע  עולם  על  עצומה  השפעה  יש  שם  כתבה  ושלכל 

חיסונים מעקרים תוך שימוש בשחלוף הדנ"א.

בכתבה ציין הסקריפ שעד שנת 1976 ייצרו חוקרים מטעם אירגון הבריאות העולמי 'חיסון שליטה 
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גורם  זה  חיבור  אנושי   כוריוני  גונדוטרופין  הורמון  עם   )TT( טטנוס  מסוג  רעלן  נגד  חיסון  ילודה'!  על 

להורמוני ההריון להיות מותקפים ע"י המערכת החיסונית. התוצאות הצפויות הן הפלות לנשים בהריון ו/

או חוסר פוריות למי שלא בהריון. כלומר, מה שאנחנו טוענים שנמצא בחיסונים לקורונה עכשיו - גורמים 

מעקרים - נמצא במחקר כבר 50 שנה ע"י אירגון הבריאות העולמי! 

ועכשיו הם השתדרגו, בעת הנוכחית חוקרים מטעם אירגון הבריאות העולמי עובדים על פיתוח חיסונים נוגדי 

פוריות רבי עוצמה יותר תוך שימוש בשיחלוף גנטי בדנ"א (DNA). מעבדות ביוכימיה עצמאיות ובלתי תלויות 

מניירובי )קניה( בחנו דוגמיות של חיסוני הטטנוס של אירגון הבריאות העולמי שנעשה בהן שימוש בחודש 

(HCG) השלישי של 2014 ומצאו שם הורמון גונדוטרופין כוריוני אנושי

מתוך עתירת הרופאים והכמרים נגד אירגון הבריאות העולמי וקרן החירום של האו"ם לילדים )יוניצף(

       https://www.corvelva.it/iw/corvelva-papers/5-maggio-2020.html

"היות וההורמון נמצא בלפחות ממחצית מדוגמיות החיסון של ארגון הבריאות העולמי )HCG(  ורופאים 

שפיקחו על שימוש החיסונים בקניה דעתינו שמבצע חיסוני 'אנטי טטנוס' בקניה היה מגמתי להפחתת 

הילודה".
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הודאה של אירגון הבריאות העולמי 
בשימוש בחיסונים מעקרים  ללא ידיעת המתחסנים!

ידיעת  ללא  לעקרות  הגורמים  בחיסונים  שימוש  על  העולמי  הבריאות  אירגון  מטעם  הודאה  להלן 

המתחסנים עד שנת 2014!

       מתורגם

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/

ולהלן נוסח ההודאה:

"כמו בכל אמצעי מניעה אחר, יש לספק עיקור רק בהסכמה מלאה חופשית ומושכלת של האדם. עם זאת, 

אנשים במדינות מסוימות, אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה מסוימות כולל אנשים החיים עם מוגבלות, 

המלאה,  הסכמתם  ללא  מעוקרים  להיות  ממשיכים  מיניים,  וביו  טרנסג'נדרים  אתניים,  ומיעוטים  ילידים 

החופשית מדעת. 

הצהרה זו נועדה לתרום לסיום עיקור מאולץ, כופה ולא רצוני אחר. היא מאשרת מחדש כי עיקור כאמצעי 

מניעה ותכנון משפחתי צריך להיות זמין, נגיש, מקובל באיכות טובה ונקי מאפליה, כפייה ואלימות, וכי חוקים, 

תקנות, מדיניות ופרקטיקות בעיקור צריכים להבטיח כי מתן נהלים הנובעים מכך מבוסס על קבלת החלטות 

מלאה חופשית ומושכלת של האדם הנוגע בדבר".
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מאתר ה-FDA אין אישור לחיסון קוביד-19 )יש רק אישור חירום( 

https://www.fda.gov/media/144414/download

שיא בעליית כמות הנפטרים בישראל מאז תחילת מתן החיסונים

עפ”י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל בחודש ינואר 2020 למניינם היו 4585 נפטרים. 1

2021, למניינם, לאחר מתן החיסונים, עלתה כמות הנפטרים לשיא חדש של נפטרים  בינואר 

בעשרים שנים האחרונות - 5457 נפטרים! כלומר, גידול של 19.01% בנתוני התמותה העודפת, 

אוכלוסיה  לפלח   22.7% של  גידול  )4254(, שהוא  ומעלה   70 גילאי  הם מקרב  הנפטרים  כשעיקר 

זה.  כמו-כן יש 'שיאי פטירה' יומיים בעשור האחרון, כאשר השיא היומי הגבוה ביותר עומד על 222 

נפטרים ביום אחד )ה- 24.01.2021 למניינם(.

בחודש פברואר 2021, למניינם, לאחר ש-90% אחוז מהאוכלוסיה הפגיעה יותר לנזקי החיסון כבר 

חוסנה חודש לפני כן )גילאי 70 ומעלה( - יש מגמת ירידה באחוזי הנפטרים, לעומת חודש ינואר 

אבל עדיין יש גידול לעומת חודש פברואר בעשרים שנים האחרונות! עדיין יש תמותה עודפת של 

526 נפטרים בפברואר 2021, למניינם, לעומת פברואר 2020, שהיא שנת המגיפה לפני החיסונים. 

גידול של 13.3%. ולמעשה גידול של 17%, כי בחודש פברואר 2020 היו רק 29 יום. כך שאם נשווה 

רק את ה-28 יום הראשונים של ינואר ל-28 יום הראשונים של פברואר יצא גידול של 17%.
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למרבה הזעזוע, ניכר קשר ישיר בין כמות החיסונים שניתנו לכל גיל, לבין התמותה העודפת שלו,   2

כך לדוגמה קבוצת הגיל, שקיבלה הכי הרבה חיסונים, היא 70-80, שבה התמותה עלתה ב-35%, 

מתונה  היא  אצלם  בתמותה  העליה  פחות,  הרבה  חודש  באותו  +80 שהתחסנו  בגילאי  האזרחים 

משמעותית ועומדת על 18.4%. ויותר מכך, בקרב קבוצת הגיל של עד 50, שכידוע כמעט לא חוסנה 

בחודש ינואר, היתה ירידה של 11% בתמותה ביחס לשנים קודמות.

 ,2020 2021 למניינם. גם כאן נראית עליה באחוז התמותה ביחס לשנת  וכעת לנתוני חודש פברואר 

כאשר התמותה קשורה ביחס ישיר למבצע החיסונים: בקבוצת הגיל עד 50 – שחוסנה לראשונה לקראת 

חודש זה ובמהלכו - נראית לראשונה עליה בתמותה בשיעור של 13.6%. בגילאי 50-60 עליה של 23.6%, 

בגילאי 60-70 עליה של 28.3%, בגילאי 70-80 עליה של 31.8%, בגילאי +80 עליה של 9.1%. שוב יחס ישיר 

בין כמות החיסונים לאחוז התמותה העודפת.

חודשיים אלו הינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון!

'טביעת אצבע' מתמטית שהתמותה העודפת קשורה  הנתונים הרשמיים, החד-משמעיים, מהווים 

ברורות למבצע החיסון, ולא לווריאנט הבריטי וההדבקה של הקורונה!

כפי שנוכחנו לעיל נצפה קשר ישיר בין עליה בכמות החיסונים, בשכבת גיל מסויימת, לעליה דומה 	 

בשיעור התמותה בשכבת גיל זו בדווקא.

 	 50 ינואר שיא התפשטות הווריאנט הבריטי, היתה ירידה משמעותית בתמותה בקרב בני  בחודש 

ומטה )די מובן, שכן ה'קורונה' כמעט אינה פוגעת בגיל זה(. מאידך, בחודש פברואר שאז בעיקר 

התנהל מבצע החיסונים בגיל זה, התרחשה עליה חדה של 24.6% בתמותה )שביחס לפברואר שנה 

קודמת מהוה עליה של 13.6%(!

בקרב בני +80, אף שהינם מסוכנים יותר לקורונה, לדברי משרד הבריאות, הרי שגם בשיא התפשטות 	 



114 כי ציד בפיו

י מ ל העו ת  או י הבר ן  ו ג אר דרך  דה  ו ל י י  ע נ מו ם  י מעקר ם  י נ ו ס י ח

הנגיף, העליה בתמותה אצלם היתה קטנה בהרבה מהעליה בקרב גילאי 70-80 הצעירים יותר, זאת 

בהתאמה לאחוז ההתחסנות, שהיה גבוה יותר בקרב גילאי 70-80.

בקרב גילאי 20-29 חלה עליה חדה של 32% בסך המתים לעומת תקופה זו בשנה הקודמת, בה לא 	 

היו חיסונים עדיין, היתה רק מגפה.

צופן  עוד  ומה  בתמותה.  לעליה  החיסונים  בין  ישיר  קשר  מראים  הללו  הנתונים  כל  ציינו,  שכבר  כפי 

העתיד? המנהל הרפואי הראשי של מודרנה מודה שהשימוש הנסיוני של MRNA, כפי שמשתמשים 

גם בפייזר,  יכול לשנות את הקוד הגנטי שלנו! אבל זה לא רק במודרנה

הזרקת ה- mRNA בחיסונים יכולה לשנות את הדנ"א )מבנה המין האנושי(

יש  נוגעים בקוד של התוכנה  ואם  יש קוד  הדנ"א הוא הקוד הגנטי של האדם. כמו שבתוכנת מחשב 

השלכות עצומות לגבי כל התוכנה, כך לאדם יש מעין 'קוד תוכנה' שהוא הקוד הגנטי שלו, כשנוגעים 

בקוד הגנטי,הדנ"א, אי אפשר לדעת מה יהיו השלכות צורת ומבנה האדם לדורותיו. והנה מנהל מודרנה 

מודה ששיטת החיסון לקורונה )גם של פייזר( ה-MRNA יכולה לשנות  את הדנ"א, כלומר, הקוד 

הגנטי של האדם!

https://israel-news.co.il/archives/25085

מודרנה היא הזרוע של התאגיד הגרמני באייר. באייר היא חברת בת של אי גה פארבן שייצרה את גז 

הצקלון איתו השמידו את מליוני היהודים בשואה. עם מודרנה חתם רה"מ ביבי נתניהו חוזה רכישת 

חיסונים ע"ס 66 מיליון דולר עוד לפני שפיתחו את החיסון! למה?



115כי ציד בפיו

למי העו ת  או י הבר ן  ו ג אר דרך  דה  ו ל י י  ע נ מו ם  י מעקר ם  י נ ו ס י ח

לסיכום: 

ע"י  ♦ הממומן  אירגון  הוא  האו"ם,  של  זרוע  שהוא  העולמי,  הבריאות  אירגון 

תרומות ובעיקר ע"י ביל גייטס. אותו ביל גייטס האאוגני שתורם מאות מיליונים 

לכל אירגוני ההפלות ומניעת ילודה, אותו ביל גייטס שיש לו פטנט רשום על 

בשיתוף  כעוסקת  התגלתה  שלו  האוכלוסין'  ש'קרן  האו"ם  אותו  הקורונה, 

פעולה עם סין בנושא הפלות בכפיה ועיקור מאולץ ומימנה מחקר משותף עם 

ממשלת ארה"ב וקרן רוקפלר לחיסון מעקר, אותו האו"ם שקיבל את התקציב 

הגדול ביותר בעשור מארה"ב לצורך הגבלת אוכלוסין. 

'שפעת  ♦ בשם  עולמית  מגיפה  על  העולמי  הבריאות  אירגון  הכריז    2009  - ב 

החזירים', מגיפה שהתגלתה כתרמית עולמית מהגדולות בעולם. 

ארגון הבריאות העולמי הודה שמימן עוד מ-1993 מחקר על חיסון מעקר, ומי  ♦

שחשף את זה ביתר שאת הוא כתב העת המדעי הסקריפ, שהדגיש שמדובר 

על חיסון מעקר המשתמש בשחלוף הדנ"א.

ב-  ♦ נשים  מיליון  על  בקניה  שעשו  הטטנוס  לחיסון  הוצמד  זה  מעקר  אנטיגן 

  2014

♦  2014 עד  שאכן  שלו  באתר  הודאה  העולמי  הבריאות  אירגון  פרסם  בתגובה 

השתמש בחיסונים מעקרים על חלקים מהאוכלוסיה ללא ידיעתה.

בל נשכח שמשרד הבריאות, שדוחף לחיסונים, כפוף לאירגון הבריאות העולמי  ♦

הזה שהודה בשימוש בחיסונים מעקרים על אוכלוסיות עולם שלישי )פחות 

משכילות( ללא ידיעתן!
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למי העו ת  או י הבר ן  ו ג אר דרך  דה  ו ל י י  ע נ מו ם  י מעקר ם  י נ ו ס י ח

אותו אירגון דוחף אותנו גם עכשיו לקחת חיסונים לא מאושרים חוץ מאישור  ♦

יעילות  תרופות  של  מציאותן  להעדר  הכוזבת  הטענה  בגלל  רק  שניתן  חירום, 

למניעת הקורונה, שזהו התנאי לאישורו.

וכל זאת למרות שכן נמצאו תרופות שהוכחו כיעילות, כמו למשל ההידרוכלורוקווין  ♦

HCQ בשילוב עם אזניל ואבץ, לכן, האישור אינו עונה להגדרה של אישור  וה- 

חירום. 

כמו שהחיסונים המעקרים שניתנו בקניה נוגעים בדנ"א, גם החיסונים לקורונה  ♦

נוגעים בדנ"א, וטוען המדען הראשי לשעבר של פייזר שהם מעקרים!

אותם חיסונים פותחו ע"י חברה שהורשעה בהונאות ענק בתחום התרופות ונזק  ♦

עד מוות לאנשים. 

והחשוב מכל, לפי נתוני הלמ"ס יש שיא של העשרים שנים אחרונות באחוזי פטירה  ♦

מאז תחילת מתן החיסונים! וקשר ישיר בין אחוזי התמותה בכל פלג אוכלוסיה 

לבין התמותה באותו פלג גיל.
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סדר
עולמי חדש

עולמי חדש, מי שהצהיר בריש גלי על 'סדר עולמי חדש' וממשלה עולמית חדשה שהוא סדר 

יעמוד בראשה היה היטלר ימ"ש ושר"י, מי שהוכנס בסוד הדוקטרינה האילומינטית. וזו 

המטרה עבורה הם עובדים כבר דורות - סדר עולמי חדש שכולל:

ממשלה אחת ולה - דת אחת, חוקה אחת, שפה אחת, מטבע אחד, צבא אחד. 

תפקיד קבוצות השולחן העגול האילומינטים וכל האירגונים שצמחו מתוכן הוא ליצור סדר עולמי 

חדש וממשלה עולמית אחת המנוהלת על ידם.  

הורשו  הבונים החופשים,  ארגון  ובוודאי מתוך  בודדים מתוך המסדר האילומינטי  אך  כי  לציין  למותר 

להיות מודעים למטרות הסופיות של האירגון.  

על הסדר העולמי אנחנו שומעים מזה זמן רב בתקשורת:

                              ביל קלינטון                                                           ג'ורג' בראון
                     נשיא ארה"ב                                                  ראש ממשלת אנגליה

                       "סדר עולמי חדש"                                           "זהו סדר עולמי חדש"

                    "סדר עולמי חדש"                                                  "זהו סדר עולמי חדש"      
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ג'ורג' בוש, נשיא ארה"ב, במושב הקונגרס 

https://mosescollins3.wixsite.com/mysite/forum/khdshvt-htsybvr-mhshtkh/nshy-
syn-shy-g-ynpyng-ndr-lhnhyg-t-hsdr-h-vlmy-hkhdsh

"מה שעל כפות המאזניים הוא יותר ממדינה אחת קטנה זהו רעיון גדול: סדר עולמי חדש"

ממובילי הסדר העולמי החדש הנרי קיסינג', לשעבר מזכיר המדינה בארה"ב
  

                ספרו של קיסינג'ר          "אם אפשר ליצור סדר עולמי חדש זו הזדמנות נהדרת"

       "סדר עולמי"

הכלכלן הראשי של בנק הפועלים פרופ' ליאו ליידרמן  
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     ג'ון קלוד נשיא הבנק האירופאי                    הרמן ון רומפוי ראש ממשלת בלגיה               
              במפגש של ה- CFR                                נשיא האיחוד האירופאי לשעבר      

                                                                                     חבר בועדה התלת צדדית
 

    "שאנחנו בסדר החדש הזה של ממשל עולמי"                   "סדר עולמי חדש"

ובמיוחד בעת הזאת מדברים יותר ויותר על הסדר העולמי החדש, רק שבתקשורת לא מובן אלו דברים 

מסתתרים מתחת כותרת זו. האם הגיוני שיגידו לנו שיש כאן כוונות השתלטות, שיעבוד ודילול אוכלוסין?  

עיקור  הפלות,  מסתתרים  ההורים"  לשאיפת  הילודה  קצב  את  "להתאים  הכותרת  תחת  שלא,  ודאי 

ומניעת הריון. 

תחת הכותרת מעקב אחר טרוריסטים מסתתרות שיטות מעקב משוכללות אחרי האוכלוסיה כולה. 

ותחת הכותרת של 'מצב חירום' אפשר בארה"ב לשעבד את כל האוכלוסיה בעבודות כפיה, להחרים 

מה  שידרש.  רפואי  טיפול  וכל  חיסונים  לקבל  מחוייבים  יהיו  שם  למחנות  ולהעבירה  הבתים  את 

מסתתר תחת הכותרת 'בר קיימא'? שאג'נדה 21 של האו"ם היא בעצם מסמך הפיתוח שלה?

הצצה לכוונות האמיתיות שלה נתן לנו מוריס סטרונג, יו"ר ועידת ריו, בה נחתמה אג'נדה 21: 

שימוש  בשר,  של  גבוהה  בצריכה  הכרוכים  הצריכה  והרגלי  הנוכחי  החיים  "אורח 

בדלקים, שימוש במזגנים והתיישבות כפרית - אינם ברי קיימא!!" 

תחת הכותרת 'מגוון ביולוגי' פרסם האו"ם:

"זכויות הקניין אינן מוחלטות, כי אם מייצגות יחסים מורכבים ומשתנים בין שני שני 

גורמים או יותר על הציר של מרחב וזמן".  

תחת הכותרת 'חינוך ל'פיתוח בר-קיימא' כותב האו"ם:

 "בכלליות, יותר אנשים משכילים, בעלי הכנסה גבוהה יותר, צורכים  יותר משאבים 

מאשר חסרי השכלה, לפיכך, יותר השכלה מגדילה את האיום ל'קיימות'.

פרסומת חביבה על האו"ם שהופיעה לאחרונה פעמים לא מועטות אומרת: "אין לי כלום ואני שמח", 

למה הם התכוונו?
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לסיכום:

'סדר עולמי חדש' המושג בו נופף היטלר בזמנו הוא מושג שחוזר בעשור האחרון,  ♦

ובמיוחד עכשיו, לכותרות. 

לפתע קוראים כל המנהיגים באשר הם ל'סדר עולמי חדש' בגלל משבר הקורונה…  ♦

הסדר העולמי החדש הוא המטרה המוצהרת של האילומינטים אותו הם מתכוננים  ♦

אלו,  מנהיגים  עולמי חדש.  לסדר  מנהיגים  אותם  קוראים  לא סתם  דורות.  כבר 

נפגשים   - דרכם  השלטון  לכס  ועולים  האילומינטית  הצמרת  ע"י  הממומנים 

או  העולמי(  הכלכלי  הפורום  )נשיא  שוואב  קלאוס  שמארגן  דאבוס  במפגשי 

בבילדרברג או במועצה ליחסי חוץ ה-CTR וכד'  ומתכננים שם היטב את הסדר 

העולמי החדש.

המטרה הלא מוצהרת והנסתרת של הסדר העולמי החדש היא  שליטה עולמית  ♦

באמצעות ממשלה אחת, צבא אחד, מטבע אחד, שפה אחת, חוק אחד, דת אחת 

ומשטר רודני.
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מדיה
וצנזורה

המדען הגדול פרופ' אלברט איינשטיין:

"למעמד השולט יש את בתי-הספר והתקשורת בידיים. 

עובדה זו מאפשרת לו לשלוט ברגשות ההמונים."

מזמן פרשו האליטות האלומינטיות זרועות בכל מקום, ובוודאי שהתקשורת אשר ממנה אנו כבר 

ניזונים היא בשליטתם. כבר ב-1917 הכניס חבר הקונגרס אוסקר קלאווי הצהרה לפרוטוקול 

בה חשף שג'י. פי. מורגן )ממקימי בנק הפדרל ריזרב( קנה  שליטה ב-25 מהעיתונים הגדולים ביותר 

CFR רוצה לשווק  והציב עורך בכל אחד מהם לוודא שהמידע המתפרסם הוא בהתאם למידע שה- 

)היא  חוץ'  ליחסי  ב'מועצה  חברים  הם  וכו'  טוויטר  פייסבוק  גוגל,  כמו  התקשורת  ענקי  בימינו  לקהל. 

ממשלת הצללים( ובילדרברג  )הזרוע שלה(.

כמה שנראה לנו שיש המון רשתות, המון עיתונים והמון אמצעי תקשורת זה לא כך.  מאז שממשלת 

ארה"ב העבירה את חוק אמצעי התקשורת ב- 1996, התאפשר מיזוג של רוב חברות התקשורת, וריכוז 

השליטה בכל המידע בידי קבוצת אנשים קטנה. קבלת ההחלטות נעשית על ידי 6 עסקים שנותנות 

לצופים אשליה של בחירה. 
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פעם היו חמישים חברות תקשורת וכעת יש רק שש

גם כשהיו 50 חברות היו חברי ה-CFR שולטים בחברות התקשורת המרכזיות, וכדלהלן:

ועכשיו כשזה הצטמצם ל-6 ראשיות השליטה בהן הרבה יותר קלה 

ל- CFR ולסוכנות המודיעין ה- CIA )סוכנות הביון המרכזית( יש חוזה ישיר וחשאי עם חברות התקשורת 

לתקשורת  מידע  מחדירים  המרכזית(  המודיעין  )סוכנות   CIA וה-   CFR ה-  חברי  וכך  והטכנולוגיה. 

החדשות לצרכי תעמולה לעם האמריקני.
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גם בארץ זה עובד באותה צורה: "חלקים גדולים של התקשורת הישראלי מוחזקים ע"י בעלי הון עם 

יחסים בזירה הפוליטית"

https://www.themarker.com/magazine/MAGAZINE-1.3023378

והשליטה לא מסתכמת רק בזה. יש עוד קשרים  רבים בין המושכים בחוטים האילומינטים לתקשורת. 

בביהמ"ש  בכירים  לה  שיש  מטעמם  )הקרן  החדשה  ישראל  קרן  של  כיו"ר  שכיהן  שמי  לדוגמא,  נציין 

ונציג  העיתונים,  עורכי  ועדת  כיו"ר  גם  שימש  פרי,  יורם  פרופ'  בארץ(,  הגבוהים  הדרגים  ובכל  העליון 

הציבור בנשיאות מועצת העיתונות ועתה הממשלה מתכננת להעביר את אמצעי התקשורת לידיים 

זרות. איך זה יכול להיות? איזו מדינה בעולם תמכור את התקשורת שלה, שאמורה להיות נייטראלית, 

לידיים זרות? התקשורת שממנה אנחנו ניזונים ועל פיה אנחנו מעצבים את החלטותינו והשקפותינו 

תהיה נתונה בידיים זרות?! התקשורת, שהיא אחד ממנגנוני הביקורת הבלתי פורמליים על המשטר?!

https://www.davar1.co.il/212099/

כשהתקשורת בידיהם - דעת הציבור בידם. הם מחליטים בדיוק איזה דיעות ואילו נתונים הציבור 

ישמע, ומצנזרים כרצונם.
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וכך העזה התקשורת בצעד חסר תקדים לצנזר את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בעודו נשיא! חסמה לו 

את חשבון הטוויטר, הפייסבוק והאינסטגרם40 ואחד מערוצי החדשות הודיע שהוא לא משדר את הנאום 

שהנשיא אמור לשאת לציבור!!! הדבר גם עוגן בחוק - צנזורה חוקית - ולהלן: 

התחייבות לצנזר 'דיסאינפורמציה' בנושא הקורונה

כל מה שלא מתאים ל'סיפור' אותו הם מעוניינים למכור לציבור הם מצנזרים בתור אינפורמציה מוטעית:  

בתאריך 28.10.2020 למניינם, במהלך שימוע בסנאט בארה"ב, הסנאטורית תמי דאקוורת' דרשה את 

התחייבות מנכ"לי החברות הגדולות בעולם האינטרנט, גוגל/פייסבוק/טוויטר לצנזר את האינטרנט 

והיא הדגישה  'דיסאינפורמציה' )מידע מוטעה( לגבי הקורונה  ולהסיר ממנו את מה שהם קוראים 

ספציפית "כגון שמסכות לא עובדות".

לאחר בקשתה להתחייבות זו, נתנו את רשות הדיבור למנכ"לים של חברות הענק והם התחייבו בזה אחר 

זה לצנזורה! הסנטורית הודתה להם ואמרה שההצלחה או הכישלון שלהם במניעת "הדיסאינפורמציה" 
הזו תהיה משמעותית בסוגיית חיים ומוות של אנשים.41

כלומר, כל דעה שסותרת את הנרטיב )הסיפור שרוצים שנאמין בו( - נקראת שקרית!  ולצורך כך מוקמים 

אתרי 'בודקי עובדות' הממומנים על ידם, שמסמנים כל ידיעה הסותרת את הנרטיב כשקרית - 'פייק 

ניוז'.

טוויטר  למניינם.  ל-2019  נכון  חברים  מליארד   2.3 מונה  בעולם,  הגדולה  האינטרנטית  החברתית  הרשת  פייסבוק   40
נכון ל-2019 למניינם. אינסטגרם רשת  321 מיליון משתמשים  )Twitter( רשת חברתית אינטרנטית ענקית, מונה 

חברתית לשיתוף תמונות,  300  מיליון חברים נכון ל- 2019, למניינם.

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/1hQHsUpmuEPTVKuyOVq_M_s5Nk40pQBc7ZR_YHEhQr1yQ3qT2a39sCKXTzTvsOeRrmOTgNgW0IIpu  41
GzC1BPMuc4QbSk?loadFrom=PastedDeeplink&ts=11152.92
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https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,,00.html

ומצנזרים כל 'ידיעה מטעה' דוגמאות לסרטים שהוסרו מיוטיוב:42

      

42  ראה באתר https://he.knowheretoknow.com/  את רשימת הסרטים המצונזרים
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 - ניהול משברים'  'ניתוח  בשם  ושנקרא  הרופאים,  טובי  הפנים, שהכינו  דו"ח ממשלתי של משרד 

מצונזר משום שהוא טוען שהקורונה היא אזעקת שווא והניהול של המשבר - כושל.  
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וזה רק מעט מזעיר, הרשימה היא ארוכה לאין ערוך.  התקשורת היא בידיים שלהם וזה אומר - התודעה 

של הציבור.  לכן, כשאומרים "איך זה יכול להיות שכולם אומרים אותו דבר, מה כולם התאחדו ביחד?!"  

צריך להבין שהכולם האלו זה קומץ בעלי חברות!! ומי שאומר אחרת מושתק. 

הרשתות החברתיות גם נמצאות באותן הידיים. מארק צוקרברג, חבר בילדרברג, הבעלים של פייסבוק 

קנה גם את וואטסאפ וגם את אינסטגרם - מה שמרכז בידיו את השליטה בכל הרשתות החברתיות!  

ההשפעה על התפיסה הציבורית דרך הרשתות החברתיות היא מכריעה.

גם המכללות למיניהם, ובעיקר של הרפואה, הן בידיים שלהם

 מימים ימימה - וגם זה אומר תודעה של הציבור.

 

טופס בעלות של רוטשילד על 'האוניברסיטה הפתוחה'

הם מעצבים את התודעה שלנו. משתמשים בתקשורת, שבידיהם, כדי להציג איזה סיפור שהם רוצים 

יוצרים שיח ציבורי לא כמו בסין או רוסיה, שומעים רק  לכאורה, הם  בו, בצורה מתוחכמת.  שנאמין 

צד אחד ומבינים שהכל מכור. הם כן מביאים עוד צדדים אבל , בצורה סמויה, שם הם שולטים בשני 

הצדדים. 

הציבור בחו"ל, למשל, שומעים תמיד שישראל היא מדינת כיבוש פוגענית והפלסטינאים הם הנפגעים. 

גם כשהם יורים עלינו רקטות בכל הארץ בתקשורת בחו"ל יראו את הילד בעזה שנפגע.  בצורה זו ממש 

בצורת כתבות,  מוח  למימון שטיפת  כסף  נקרא.  או  רוצים שנראה  לנו תמיד מה שהם  הם מעבירים 

כתבים, מחקרים, פרסומות וכד' לא מהווה בעיה כמובן, לא בעיתונות )גם החרדית( ולא בשום אמצעי 

מדיה. כמיטב המסורת של מייסד האילומינטי וייסהאופט שרשם במסמך מ-1776 "עלינו לרכוש השפעה 

הנחה את חברי  וייסהאופט  כזכור,  לנהל את מחשבת האדם".  או  לעצב  בכוחם  בכל המוסדות שיש 
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המסדר לגנוב את דעת הציבור הרחב, ולהסתיר את כוונותיהם האמיתיות אף מפני בוגרי המסדר עצמו. 

וזה ככה עד היום.

לסיכום:

אין ספק שמי ששולט בתקשורת דעת הקהל בידיו. בארה"ב, הצטמצמו אמצעי  ♦

חברות  לכמה  חברות,  מחמישים  למעלה  על  פרוסים  בעבר  שהיו  התקשורות, 

בלבד.  חלקן מאוגדות בחוזים עם ה-CIA, שהיא זרוע הביצוע של 'המועצה ליחסי 

חוץ' אותה מכנים הרבה כממשלת הצללים השולטת מאחורי הקלעים, וחלקן  הן 

של חברי האילומינטי ממש. 

גם בארץ אמצעי התקשורת נשלטים בידי בעלי הון ובקרוב יעברו לידיים זרות..  ♦

ברשתות  ♦ היא מעלה, אבל  מידע  איזה  באמצעי התקשורת, התקשורת מחליטה 

החברתיות, בהן הציבור מעלה את המידע מתבצעת צנזורה אגרסיבית ורשמית 

)סיפור(  נרטיב  את  שסותר  מה  כל  כלומר,  'דיסאינפורמציה',  שהוא  מה  כל  על 

הקורונה והחיסונים הרשמי. 

אחר,  ♦ מידע  לשום  נגיש  אינו  הוא  יומיומית,  מוח  שטיפת  עובר  שהציבור  יוצא 

והתקשורת גם בוחרת אילו נתונים לפרסם ואיך להציג אותם בצורה המשכנעת 

ביותר. 
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הכל
תוכנן מראש

העבודה הידועה שלהם מבוססת על הדיאלקט של הפילוסוף הגרמני )איך לא( הייגל, שיטת 

שחי בזמן ייסוד האילומינטי, והיא:

יצירת משבר  

 לאחר מכן, העצמת אותו משבר בכל צורה אפשרית 

וכשהציבור מבקש פיתרון למשבר להביא את הפיתרון המוכן מראש,

 ללא התנגדות הציבור.

כלומר: יצירת משבר הקורונה < שימוש באמצעי התקשורת וכל הזרועות הנחוצות כדי  שיעצימו את 

המשבר בכל צורה אפשרית < הבאת פיתרון החיסונים אותו רצו מראש ליישם וקידום ה'סדר עולמי 

החדש'. 

אותו משבר חייב לכלול את המרכיב הפסיכולוגי העוזר ביותר לשליטה בהמונים - הפחד.  ציבור שיהיה 

מפוחד מהנגיף יהיה צייתן. 

"כל מה שאתה צריך הוא 

 להשאיר את הציבור מפוחד,

 וכך אתה משיג צייתנות"

                 ג'וזף גבלס, שר התעמולה הנאצי   

פרק י"ג
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מה הם השלבים הדרושים לכינון ממשלה עולמית ושליטת המונים?

השתלטות על מוקדי המפתח כמו מרכזי ההון, השלטון, התקשורת, הרפואה ועיצוב דעת הקהל . 1

העולמיים - תאפשר גישה ושליטה הן על הממשלות, הן על ארגונים עולמיים והן על מהלכים 

עולמיים ודעת הקהל העולמית.

פיתוח אמצעי שליטה ובקרה עולמיים.. 2

על . 3 והגנה  עולמי  פיתוח  של  במסווה  העולמיים  השליטה  אמצעי  ליישום  הרשויות  רתימת 

האוכלוסייה מפני סכנה או משבר.

יצירת אותו משהו, אותו משבר, שיאפשר לכפות אמצעי שליטה ויוביל לצורך של   יצירת ממשל . 4

עולמי.

כמו שראינו הכל כבר נעשה.

מסמכי רוקפלר חוזים את המגיפה ב- 2010

המשבר הגדול הזה כבר 'נחזה' ע"י חבר האליטה האילומינטית, רוקפלר, לפני 10 שנים!  הוא הובא 

באתר שלהם ב-2010 07 01 למניינם. )וכמובן שהוסר מהאתר בזמן האחרון(  

מסמך בשם 'תרחישים 

עתידיים' מתאר את תהליכי 

השלטת הסדר העולמי החדש. 
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בעמ' 18 בפרק בשם 'סגר'     

וכותרת משנה: "תרחיש של עולם

עם שליטה ממשלתית צמודה

ומנהיגות סמכותית מלמעלה

ותמיכה אזרחית מלמטה"

מופיע תרחיש של מגיפת וירוס קטלני שתתפשט בעולם במהירות, תהרוג הרבה אנשים ותשפיע באופן 

קטלני על הכלכלה העולמית. 

"מנהיגים ברחבי העולם, ובמיוחד בסין, ישתמשו בסמכויותיהם לכפות סגר על האזרחים, לבישת 

תתפוגג,  שהמגיפה  לאחר  אף  ויתעצמו  שילכו  האזרחים,  על  פיקוח  ואמצעי  חום  מדידת  מסכות, 

בטענה של הגנה על האזרחים מפני התפשטות עולמית של המגיפה ושל השפעותיה כמו הרעב והטרור".

"האזרחים" אומר המסמך "יהיו יותר סבלניים כלפי פעולות אלו ואפילו ישתוקקו לקבל פקודות ופיקוח 

מלמעלה וכך מנהיגי העולם יקבלו חופש פעולה רחב יותר".

מגיפה עולמית, סין, סגר, מסכות, מדידת חום, אמצעי פיקוח...  הכל כבר נחזה לפני 10 שנים.

ימים לאחר מכן   19 וירוס הקורונה )מסוג קוביד-19( כמגיפה עולמית.  ב-11.03.2020, למניינם, הוכרז 

כבר פרסם האו"ם מסמך בן 51 עמודים ובו תוכנית עולמית לפתרון כל הבעיות הכלכליות והסוציאליות 

הכלל-עולמיות הנובעות ממשבר הקורונה.

מעורבות  בוחן  העולמיים,  החיים  תחומי  בכל  נוגע  המסמך 

סוציו- השלכות  שירותים,  תעסוקה,  בתשתיות,  לאומית  בין 

אקונומיות ועוד. מיותר לציין, שהאפשרות לפתח, לדון, ולהגיע 

להסכמות לגבי כל הפרטים הסוציו-אקונומיים של כלל המדינות 

 19 תוך   - העולמיים  הגורמים  שיתוף  על  דעת  ונתינת  בעולם, 

ימים וגם תוך כמה חודשים - שואפת לאפס.

בנוסף, המסמך מציין, מס' ימים בלבד לאחר הכרזת המגיפה, 

12-18 חודשים! איך אפשר לחזות דבר זה  שזמן המגיפה יהיה 

בימים הראשונים של המגיפה?
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מסמך  גם  האו"ם  פרסם  יום   19 תוך  הכל,  לא  עוד  זה  אבל 

הכללית  ההומניטרית  התגובה  "תוכנית  בשם  עמ'   80 בן 

העולמית" - בו כבר הוכרז על הקמת סוכנות HRP שתתאם 

כאלה  שדברים  כמובן  הממשלות.  כל  מול  הפעילות  את 

ועידנים  עידן  ולוקח  מראש  היטב  מתוכננים  להיות  צריכים 

יום?!   19 תוך  זה  את  עושים  איך  איך?  לפרטיהם,  בהם  לדון 

הרי דבר כזה לוקח חודשים על חודשים, אם לא שנה ומעלה! 

לזמן את כל הדמויות הנחוצות ולקיים דיונים על כל הפרטים, 

לתאם עמדות מול כל הממשלות, לסכם הכל, להעלות הכל 

על הכתב ולערוך....

שממשיכי  טוענים  אנו  הקורונה.  פרוץ  לפני  הרבה  הרבה  הוכנו  שהמסמכים  טוענים  אנו  ואכן, 

ההשתלטות הנאצית תכננו והשתמשו בקורונה כדי לתת מענה להשתלטות העולמית המתוכננת. 

ואנחנו לא היחידים שטענים כך: 

משרד החוץ האמריקאי בשיתוף עם סוכנויות המודיעין הבריטיות והאוסטרליות גילו מסמך של צבא 

סין בן 263 עמ' מ-2015 המתאר שימוש בקוביד כנשק ביולוגי.  במסמך מצויין ש"גל פתאומי של 

חולים הזקוקים לאישפוז עלול לגרום לקריסת המערכת הרפואית של האויב".

https://hebrewnews.com/article/40041
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והמכון הלאומי לבריאות )NIH( של ד"ר פאוצ'י מימן מס' פרוייקטים הקשורים לכך, וביניהם גם 

2017, למניינם, חידש המכון מימון  חלק גדול מהעבודה של מעבדת ווהאן עם וירוס הקורונה. ב- 

לשינוי גנטי של וירוס הקורונה על עטלפים בהואן ללא אישור של גוף פיקוח ממשלתי. 

באותה שנה ממש, 2017 למניינם, חזה' ד"ר פאוצ'י את התפרצות המגיפה בתקופת כהונתו של הנשיא 

טראמפ. הוא עשה זאת בהרצאה שנשא באוניברסיטת ג'ורג' טאון הישועית.  

 "אין בכלל שאלה שבתקופת הכהונה הקרובה )של טראמפ( יהיה אתגר רציני"

"אבל כמו כן תהיה התפרצות מפתיעה של מגיפה"

גם אחד  הוא  זיהומיות,  ומחלות  לאלרגיות  היותו מנהל המכון הלאומי  להזכירינו, מלבד  פאוצ'י,  ד"ר 

המנהלים של שותפות מכון זה עם קרן ביל ומלינדה גייטס ואירגון הבריאות העולמי, הוא משמש כרופא 

המייעץ לנשיאי ארה"ב ומוביל את מהלך הקורונה בארה"ב. 
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סחר עולמי בערכות בדיקה לקורונה  3 שנים לפני פרוץ המגיפה 

לראות באתר  ניתן  ד"ר פאוצ'י את התפרצות המגיפה, באותה שנה ממש  'ניבא'  בה  באותה שנה 

אתר  הוא  זה  אתר  הקורונה.  לבדיקת   PCR ה-  בערכות  מאסיבי  סחר   ,WITS ה-  העולמי  הסחר 

והועדה הסטטיטסטית(, הבנק העולמי, אירגון הסחר  ופיתוח  )הועדה לסחר  משותף של:  האו"ם 

העולמי ומרכז הסחר הבינלאומי.

בארץ דווח על סחר בכמות של מעל 800 טון באותה שנה )ראה תמונה(, באיחוד האירופי מעל 40 אלף 

טון, בארה"ב כמעט 30 אלף טון, בגרמניה מעל 30 אלף טון, בצרפת כמעט 30 אלף טון וכן הלאה שאר 

ארצות העולם.  

בשנים 2018-2019 המשיך הסחר כשארה"ב העלתה את הכמויות וסחרה  במעל מאה אלף טון ערכות 

PCR! האיחוד האירופי וגרמניה במעל 100 אלף טון ערכות כל אחת, שאר המדינות וכן ישראל המשיכו 
גם הן לסחור.

אולי זה משהו שהמדינות סוחרות בו תמיד? מוצר שמשמש לבדיקות לדברים אחרים? 
פרוץ  לפני  בדיוק  שנים   3 התחיל  המסחר  אלו!  בערכות  מסחר   0 היה  ב-2016  לא. 

המגיפה, בדיוק מתי שפאוצ'י 'חזה' אותה. 

PCR 2016 אין מסחר כלל בערכות
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 ,PCR 2017 בעולם מתחיל מסחר מסיבי בערכות
ישראל סוחרת בכמעט 400 טון של ערכות

 

מסחר עולמי של מאות אלפי טון בערכות
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 למה ומדוע התבצע סחר עולמי מאסיבי בערכות PCR החל מ-3 שנים לפני המגיפה?

אירוע 201 - תרגיל הדמיית התפרצות הקורונה

ב- 2019 10 18 כחודשיים לפני התפרצות הקורונה בסין אירגן ביל גייטס יחד עם מרכז הופקינס 

לביטחון הבריאות43 ועם הפורום הכלכלי העולמי - תרגיל הדמיה של התפרצות נגיף הקורונה, שצפה 

את מותם של 65 מיליון איש כתוצאה מוירוס הקורונה. לאירוע זומנו כל גורמי המפתח מהתקשורת, 

מהממשל, בנקאות, מסחר, מערכת הביון והתאגידים החזקים ביותר במשק -  להתווית קווי התמודדות 

במקרה של מגיפה עולמית. קווים שהם ישמו אחד לאחד חודשיים אחר כך. האירוע נקרא  - אירוע 201.

 

התקשורת  אמצעי  בכל  המגיפה  התפשטות  של  'חדשות'  והקליטו  צילמו  האירוע  הדמיית  לצורך 

לדעת  צריך  ממגיפה  העולם  את  להציל  שכדי  דובר  באירוע  להם.  הגיבו  האירוע  ומוזמני  העולמיים 

ותעבורת  האנשים  תנועת  ברמת  המסחרית,  הביטחונית,  הרפואית,  ברמה  המגיפה  עם  להתמודד 

הסחורות, כלכלית ותקשורת המונים, והכל בצורה ממושמעת ואחידה, ולכן צריך שלטון עולמי אחד 

שמאגד את הגופים כמו הפורום כלכלי העולמי , קרן המטבע העולמית, אירגון הבריאות העולמי וכו'.

חודשיים אחרי כן פרצה המגיפה. כשכל מה שדובר בתרגיל ההדמיה, כולל חבישת מסכות,  סגרים, 

קריסת הכלכלה, סגירה אווירית של השמים, יישום אמצעי מעקב ואכיפה ועוד ועוד - יושם במלואו!

ו'ממשלה עולמית חדשה' הם הצהירו מראש באתרים שלהם,  'האיתחול הגדול'  על היעדים שלהם: 

כשהעולם עוד לא ידע מה ילד יום ולאן יובילו הדברים. 

43  מיסודו של ג'ון ד. רוקפלר
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הקורונה  ובמרכזה  מפה  המגיפה,  פרוץ  מאז  עוד  הוצבה,  הרשמי  העולמי  הכלכלי  הפורום  באתר 

העולם  על  הקורונה  מגיפת  של  אחרת  השפעה  מתארת  זרוע  כל   - זרועות  עשרות  נמשכות  וממנה 

ומה ההתמודדות מולה, וכל זרוע כזאת נפתחת לעוד 200 שכבות ובהן מפות, מסמכים וחומרי אודיו 

מוקלטים.הקורונה, כפי שאנחנו רואים מודגש, מובילה לאתחול הגדול!

https://www.weforum.org/platforms

לקורונה היתה מטרה - הקורונה מאפשרת מעבר לאיפוס הגדול, שיוביל לממשל העולמי בשליטתם, 

והקורונה מחייבת חיסונים, דרכם אפשר לעשות דילול אוכלוסין ומעקב אוכלוסין.   
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והנה מדברים בגלוי על ניצול משבר הקורונה לאיתחול הגדול:

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3889331,00.html

לנצל את משבר הקורונה  "תוכנית האיתחול הגדול שתוצג באופן מקוון בפסגת דאבוס, מבקשת 

ובעיצומו של מרוץ ההתחסנות כמה  והכלכלה... לכבוד השנה החדשה  כל היבטי החברה  לחידוש 

בפסגה  להציג  מתכננים  הם  ל-2021.  הגלובלית  העסקית  התוכנית  על  עמלים  העולם  ממנהיגי 

השנתית של הפורום הכלכלי העולמי של דאבוס". 

הבנק העולמי והקורונה

פחות מחודש מאז פרוץ הקורונה, 02.04.2020, למניינם, הוציא הבנק העולמי מסמך בן 63 עמ’ בשם: 

SPRP קוביד 19- אסטרטגיית הכנה ותוכנית תגובה. 

את מועד סיום ‘פרוייקט הקורונה’ קובע המסמך ל- !2025 כשעד 2023,למניינם, יוציאו על הפרוייקט עד 

350 מליארד דולר!!!

הבה נחשוב, כמה זמן לוקח לרשום מסמך רשמי מפורט בן 63 עמ’ הנוגע למדינות כולם? לפחות חודש 
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אם לא הרבה יותר?  כלומר, שצריך להתחיל לכתוב אותו ממש בתחילת הקורונה או אפילו לפני הכרזת 

הקורונה כמגיפה עולמית כדי שיהיה מוכן ב- 02.04.2020, למניינם, ובתחילת הקורונה או לפני  אין עדיין 

שום נתונים! לא כמה זמן תמשך המגפה, לא מה תהיה חומרתה, לא כמה קורבנות היא תגבה, לא איזה 

נזק יהיה ממנה. וכך, עם 0 נתונים אפשר לתכנן תוכנית במימון של מאות מיליארדי דולרים?!!  איך 

אפשר ולמה לעשות זאת? 

וביניהם:  העדר  לפרויקט.   סיכונים אפשריים  רשימת  מביא המסמך   44-49 בעמ’  בזה,  די  לא  ואם 

מחויבות פוליטית להציב את קוביד 19 ומגיפה עולמית בראש סדר העדיפות הלאומית.

כבר  למה  הלאומית,  העדיפות  סדר  בראש  להיות  להפוך  מראש  מתוכננת  היתה  לא  המגיפה  אם 

בתחילת המגפה, כשעדיין לא יודעים מה יוליד יום, ולא יודעים מה הנזק, למה כבר אז הבנק חושש 

שהמדינות לא יציבו את המגפה בראש סדר העדיפות הלאומית?!

המסמך מזכיר כמה וכמה פעמים את החוסן הכלכלי של הממשלות והסקטור הפרטי שעומדים להפגע 

כתוצאה מאמצעי הטיפול! אם זמן המגפה, אופן הטיפול, והתוצאה הרצויה לא היו מתוכננים מראש, 

איך הבנק העולמי יודע לחזות כבר בתחילת המגפה ש’אמצעי הטיפול’ של הממשלות במגיפה יגרמו 

למשבר כלכלי?!

‘סיכון’ נוסף שמוזכר הוא חשש להכחשת המידע הרשמי  והפצת ‘מידע כוזב’ בקשר לקוביד-19.  אם 

לא היתה פה הונאה למה שהבנק יחשוש כבר בשלב זה מהכחשת מידע קיים והפצת ‘מידע כוזב’ 

)שחושף את ההונאה( לגבי המגפה?! 

ושאר אמצעים שינקטו!!   ולבסוף, הבנק חושש מביקורת על פגיעה בזכויות האזרח בשל ה’בידודים’ 

אם כל המהלך לא היה מתוכנן מראש איך הבנק ידע מראש שצפויים להיות סגרים שיפגעו בחופש 

הפרט, ושיתקלו בביקורת עזה?!  סגרים לא היו נהוגים אף פעם, ואדרבא בתוכניות מגירה של ועדות 

שקבעו נהלים לזמן מגיפה נשללו הסגרים44 

ומה התגלה עכשיו? 

שהנגיף הונדס בסין במימון של ד"ר פאוצ'י, הוירולוג הבכיר של הבית הלבן, מנהל המכון לחקר מחלות 

זיהומיות ומניעתן וחבר הדירקטוריון של  'שותפות' המכון שלו, אירגון הבריאות העולמי והקרן של ביל 

ומלינדה גיטס. 

מסמך זה, שנמצא אצלינו במלואו נגנז מאתר הבנק הלאומי ובמקומו הוצב מסמך מה-  31.10.2020,   44
למניינם, תאריך שלא מעלה את כל השאלות ששאלנו. 
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https://hebrewnews.com/article/40461

אז כשאנחנו מצרפים את כל פיסות המידע אחת לשניה הרבה התנהלויות לא ברורות של הממסד - 

מתבררות, ומתגלה מה שטענו מתחילת החוברת, שיש כאן כוונת זדון ביצירת מגיפה שתאפשר לאכוף 

אמצעי מעקב ושליטה, תאפשר קריסה שתדרוש 'סדר עולמי חדש' בשליטת האליטות כמובן, ותאפשר 

מתן חיסונים לדילול האוכלוסיה:

ולכן היה חשוב כל-כך להציג את הקורונה כמגיפה עולמית.	 

לכן שינה אירגון הבריאות העולמי את ההגדרה של מגיפה עולמית. במקום:  "מגפות הקורות בו 	 

זמנית ברחבי העולם, מספר עצום של מקרי מוות וחולי חמור" - שונתה ההגדרה מגיפה עולמית 
מוכרזת גם עם  "אפס מקרי מוות"!!45

לכן היה כ"כ חשוב לצנזר את כל הרופאים בעולם שטוענים שאין פה מגיפה וזו מגיפה תקשורתית.	 

לכן פוטר והושתק כל מי שהעז לדבר נגד הקורונה.	 

2009 חודש לפני שפרצה 'שפעת החזירים' שהוכרזה כ"אחת מההונאות  הגדרה זו שונתה ב-   45
הרפואיות הכי גדולות של המאה"
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לכן לא התכנסה הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים כבר מינואר 2020 	 

לכן עשו מהלכים חשאיים ללא יידוע הציבור והדיונים לגבי 144 תקנות ציבור בנושא הקורונה 	 

קיבלו חיסיון ל-30 שנה. ממש כמו החיסיון על מכירת תינוקות תימן והניסויים שנערכו בהם.

לכן התקשורת ומספר רופאים טוענים שהמחלקות קורסות בבתי"ח ורופאים אחרים ומאושפזים 	 

טוענים הפוך.

לכן השתמשו בבדיקות אימות לקורונה שמאפשרות לאמת או לשלול את הקורונה לפי מספר 	 

סיבובי ההגדלות שעושים בבדיקה, על אף שהממציא שלהם והמדען הראשי של פייזר לשעבר 
ומדענים מכל העולם יוצאים נגדן. 46

וגם אם זה נראה 	  הורה ארגון הבריאות העולמי לרשום כמעט כל נפטר כנפטר קורונה47,  לכן 

טעות להשאיר את הרישומים כמו שהם, לצרכי סטטיסטיקה. 

לכן מונעים את התרופות לקורונה מהציבור בטענה שהן לא נוסו ולא עוזרות, בזמן שמחסנים 	 

את כל הציבור עם חיסונים שלא נוסו על בני אדם, וחיות שניסו עליהן חיסונים שבהן אנטיגן זהה 

לאנטיגן שבחיסונים הנוכחיים - מתו. 

ומתן 	  התרופות  בתחום  ענק  הונאות  היא  שלה  שההיסטוריה  מחברה  חיסונים  רכשו  לכן 
אינפורמציה כוזבת לרשויות האמריקאיות. 48

לכן שילמו לרופאים ובתי"ח שירשמו נפטרים כנפטרי קורונה.	 

לכן מיהרו לתת אישור חירום לחיסונים למרות שעדיין לא הושלמו שנות הבדיקה הדרושות. 	 

הממציא שלהם חתן פרס הנובל קארי מוליס:  "הבדיקות רק עוזרות להגדיל משהו ממשהו. בגלל   46
שבגוף האדם יש כמעט הכל, תוכל למצוא כמעט הכל בבדיקות, הן לא יכולות לאבחן וירוסים 

זיהומיים!"

וחייבים להסיר  " הבדיקות האלו פגומות באופן אנוש  ידון  ד"ר מייקל  ויו"ר פייזר לשעבר,  המדען הראשי 
אותם באופן מיידי - לפחות 94% מהתוצאות המאומתות לקורונה הן כוזבות!"

יו"ר איגוד עובדי המעבדות, אסתר אדמון: "אנחנו יודעים שערכות הבדיקה של הסינים לא טובות, תשאל כל 
מנהל מעבדה שמבצע בדיקות קורונה…

כלומר, אפילו אם למישהו יש רק ספק סימפטומטי לקורונה, אפילו אם לא עבר בדיקת מעבדה אפילו אם   47
רק נראה לרופא שזה ככה וכו' וכו'תמיד לרשום בסיבת הפטירה קורונה.

ראה פרק אחרון. המלחמה בתרופות הבדוקות והבטוחות שקיימים לנגיף הקורונה נובעת מסיבה אחת. -   48
כי אם יש תרופה אחת לנגיף הקורונה כבר אי אפשר לקבל אישור לחיסון. האישור לחיסון ניתן כשיש שני 
תנאים: 1. אין תרופה 2. יש מגיפה מסוכנת - את המגפה יצרו ע"י אמצעים שקריים שהוזכרו לעיל ואת 
התרופות שהצילו רבבות השמיצו בנתונים שקריים לחלוטין, וכך נוצרו החיסונים המסוכנים שאין בהם 

צורך ותועלת רפואית.
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למרות 	   FDA ה-  ע"י  ומאושר  רושם באתר שלו שהחיסון בטוח  לכן משרד הבריאות בישראל 

שה- FDA פירסם שאין שום אישור לחיסון מנע לקוביד 19, ושהאישור הוא אישור חירום בלבד.

לכן הוציאו תקציב אסטרונומי שאין לו שום תקדים בהיטוריה על משבר הקורונה, יותר מ- 130 	 

מליארד ש"ח, שהם כשליש מתקציב מדינת ישראל. 

לכן לוחצים על כל האוכלוסיה להתחסן למרות שרוב האוכלוסיה אינה בקבוצת סיכון.	 

לכן לוחצים לחסן ילדים למרות שאינם בסיכון, למרות שרוב האוכלוסיה בסיכון כבר מחוסנת, 	 

ולמרות שהחיסון מאושר לשימוש חירום בלבד ואין כרגע, גם לשיטתם, מצב חירום.

לכן התעלמו מהרס הכלכלה והרס החברה שכל הסגרים גרמו. 	 

אדרבה, הם מחפשים את המשבר הגדול שיוביל לאיפוס הגדול ולממשל העולמי החדש בשליטתם. 

מלאות  היו  )או  מלאים  והעיתונים  קורונה,  חולי  בזמנו(  מלאות  היו  )או  מלאות  המחלקות  "אבל 

בזמנו( בנפטרי קורונה" - שואלים אנשים תמימים? התשובה שיש מי שדואג להראות לנו שהחולים 

במחלקות - הם חולי קורונה! ולא שום מחלה אחרת, ע"י שדואג שישתמשו בבדיקות לא אמינות - 

המאפשרות אימות קורונה מאסיבי של האוכלוסיה, שבאמת לא חולה בקורונה כלל. זה עוד חלק 

מהמזימה.  

ויש מי שדואג שגם חולי סרטן קשים, נפטרי תאונות דרכים וכדו' - ירשמו כנפטרי קורונה!

ומעל הכל יש את התקשורת שמלבה סיפורי קורונה, פחדי קורונה, מתי קורונה, ומסתירה את כל 

הפטירה",  תעודת  את  לקבל  בשביל  מקורונה  נפטר  שקרובי  לרשום  אותי  "הכריחו  שאמרו  אלה 

התקשורת מעלימה כל דבר שמערער את המצג הזה. 
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לסיכום:

הידוע  ♦ הדיאלקט  את  הייגל  הפילוסוף  טבע  בגרמניה,  האילומינטי  שנוסד  זמן  באותו 

בו משתמשים האילומינטים: יצירת משבר  <  העצמתו  <  בקשת פיתרון מהציבור  <  

הבאת הפיתרון הרצוי שבשלו יצרו את המשבר. 

ראינו שבשביל כינון ממשלה עולמית צריך משבר שיאפשר לה לקום מתוך ההריסות  ♦

שלו.  

כשמבינים שהמגפה תוכננה מראש מתבהרים הרבה סימני שאלה שריחפו באויר כל  ♦

הזמן. מתבהרות הרבה החלטות תמוהות והרבה התנהלויות לא ברורות.

יצירת מגיפה עולמית מאפשרת למתכננים כינון ואכיפת אמצעי מעקב ושליטה בחסות  ♦

המגיפה, ומאפשרת קריסת מערכות ומעבר לשיטה אחרת בשליטה חדשה. 

מסמכי רוקפלר מלפני 10 שנים תיארו השתלטות של וירוס קטלני על העולם שיהרוג  ♦

צמודה  ממשלתית  בשליטה  ילווה  הוא  הכלכלה.  קריסת  על  וישפיע  אנשים  הרבה 

שתאכוף סגרים ומסכות. 

באופן מפתיע תוך פחות מחודש מאז הכרזת המגיפה כבר קמה לה במהירות שיא 'יש  ♦

מאין' סוכנות עולמית לתיאום פעילות המשבר מול כל הממשלות בעולם!

ממובילי  ♦ ואחד  מדבקות  ומחלות,  לאלרגיה  הלאומי  המכון  מנהל  פאוצ'י  אנתוני  ד"ר 

החיסונים בעולם  חזה ב 2017 התפרצות מגיפה בקדנציה של טראמפ. 

חודשיים לפני פרוץ המגיפה התנהל אירוע הדמיית מגיפת קורונה, אירוע 201! האירוע  ♦

מגיפה  לניהול  קשורים  להיות  היכולים  הלאומיים  הגורמים  כל  בהשתתפות  התקיים 

ג'ון הופקינס  וניהולם של מרכז  זרוע אפשרית כלשהי, במימונם  עולמית בפועל בכל 

מיסודו של ג'ון. די. רוקפלר, הפורום הכלכלי העולמי והקרן של ביל ומלינדה גייטס.

אותו פורום כלכלי עולמי הציב באתר שלו מפה ובמרכזה הקורונה וממנה זרוע המובילה  ♦

לאתחול הגדול.
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האיפוס הגדול

רוצים סדר עולמי חדש, הם כבר כתבו את זה על הדולר. מה צריך בשביל לכונן סדר עולמי הם 

חדש?

ראש המועצה ליחסי חוץ, האילומינטי דיויד רוקפלר סיכם זאת כבר לפני 20 שנה בכמה מילים: 

כל  גלובלית.  “אנחנו על הסף של טרנספורמציה 
מה שאנחנו צריכים זה את המשבר הגדול הנכון 

והאומות יקבלו את הסדר העולמי החדש”

צריך משבר גדול כדי שהעולם יהיה מוכן לשינוי -  לאיפוס הגדול 

נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, לפני שנבחר
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יורש העצר האנגלי, הנסיך צ'רלס, על האיפוס הגדול

https://hebrewnews.com/article/36975

https://www.nytimes.com/2020/11/15/opinion/biden-foreign-policy-international-relations.html
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"רעיון האיפוס הגדול חשוב מאי פעם"

מזכיר המדינה לשעבר, ג'ון קרי 

מזכיר המדינה לשעבר, ג'ון קרי, "האיפוס הגדול - מיתוג מחדש של אותו סדר עולמי חדש"

כמו הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש וכמו ראשי סוכנות המודיעין הראשית בארה"ב,  ה- CIA , כולם חברים 

באחוות  'הגולגלות והעצמות', שהיא עוד אגודת סתרים, של חברי האילומינטים, המתקיימת מאז 
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1832 באוניברסיטת ייל.  בין החברים בה בשנות לימודיהם ניתן למצוא נשיאים, שופטים עליונים, קציני 

צבא וראשי תעשייה המהווים את עמוד השדרה הפוליטי, החברתי והכלכלי של ארצות הברית. החבר 

הבכיר ביותר באחווה נקרא 'שטן גבוה'.  סמל הגולגולת והעצמות הוא הסמל המזוהה והמובהק של 

עובדי השטן. 

קוביד 19 - הקורונה הוא המשבר הגדול 'הנכון' שיכול ליצור את ה'איפוס הגדול' 



149כי ציד בפיו

ל דו הג ס  פו האי

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש

"האיפוס הגדול הוא הכרה מבורכת בכך שהטרגדיה האנושית הזו 
חייבת להיות קריאת השכמה"

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3801752,00.html

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3889331,00.html
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מנהיגי העולם מדקלמים אותו טקסט: "לבנות בחזרה טוב יותר" 

אנדרו קומו מושל מדינת ניו יורק                 נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון
  "לבנות בחזרה טוב יותר מבעבר"                                        "לבנות בחזרה טוב יותר"

 

https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-
% D 7 % 9 C % D 7 % 9 1 % D 7 % A 0 % D 7 % 9 5 % D 7 % A A - % D 7 % 9 1 % D 7 % 9 7 % D 7 % 9 6 % D 7 % A 8 % D 7 % 9 4 - % D 7 % 9 8 % D 7 % 9 5 % D 7 % 9 1 -
%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8

ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה
 "מגיפה זו סיפקה הזדמנות לאיפוס"                                        "לבנות בחזרה טוב יותר"

 

                ביל גייטס                                                  נשיא ארה"ב ג'ו ביידן
"בחינוך, בריאות נפשית ולהתחיל"                                             "לתוכנית שלי לבנות 

לבנות חזרה בצורה אופטימית יותר                                         חזרה בצורה טובה יותר"
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                  הנסיך צ'ארלס                                                הנסיך הבריטי הארי
         "הזדמנות חסרת תקדים לחשוב                                          "לבנות בחזרה טוב יותר"

        מחדש את הדרכים בהן אנו חיים"

באתר הפורום הכלכלי מוקדש פרק שלם לאתחול הגדול49

הנסיך  ובראשם  ועוד,  שוואב  קלאוס  הכלכלי,  הפורום  ראש  האו"ם,  מזכיר  כמו  בכירים  מוצגים  ושם 

צ'רלס,  המדברים כולם על חלון ההזדמנויות שיצרה הקורונה  לאתחול הגדול בכלכלה ובכל המערכות 

העולמיות.

מייסד הפורום הכלכלי העולמי, קלאוס שוואב הגרמני, הוא מקציני  'בילדרברג', מבכירי אג'נדה 21 

אתר  של האו"ם והיה חבר בוועדה המייעצת של האו"ם בנושא פיתוח בר - קיימא. הוא הקים את 

הפורום הכלכלי שם מוצגות מפות השעבוד קבל עם ועדה. הכל כמובן בלשון חלקלקה.  בין המחזיקים 

את אתר הפורום הכלכלי הם הקרן של ביל ומלינדה גייטס ורוקפלר. 

העולמיים  המפתח  אנשי  עם  סגורים  מפגשים  שנה  מדי  שמקיים  פרטי  אירגון  הוא  הכלכלי  הפורום   49
בדאבוס. מייסד ויו"ר הפורום - הגרמני קלאוס שוואב.
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מפת הממשל העולמי 
כפי שהיא מוצגת באתר הפורום הכלכלי העולמי 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO?tab=publications

מה יותר מזה? מה יותר מאשר להציג לנו במפה בצורה מוצהרת את הרצון ליצור ממשל עולמי? 

אותו ממשל עולמי שהתשתית שלו כבר קיימת בנסתר ועליו מדברים מזה זמן רב. 

5 מובילים לממשל  יותר מזה? מאשר להציג לנו במפה איך האתחול הגדול, הקורונה ורשת דור  מה 

העולמי?

המפות הללו הוצבו באתר הפורום ממש בתחילת הקורונה.  כבר אז 'הבינו' שיש משבר שחייב להביא 

ל'אתחול גדול' ולממשל עולמי.
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"ממשלה עולמית אחת"

ג'ו ביידן, כיום נשיא ארה"ב

"יש צורך דחוף ברשות פוליטית עולמית אמיתית" 

האפיפיור בנדיקטוס ה-16
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אותו ממשל עולמי שהתשתית שלו כבר קיימת בנסתר ועליו מדברים מזה זמן רב:

"תהיה לנו ממשלה עולמית, בין אם נרצה או לא.

 השאלה היחידה היא האם הממשלה העולמית

תושג בכיבוש או בהסכמה".

גיימס וורבורג, היועץ הכלכלי בממשלת רוזוולט

 CFR -ריצ'רד הס, היועץ המדיני של ארה"ב ונשיא ה

"אנחנו מחליטים על החוקים של העולם"      
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לסיכום:

צריך משבר גדול כדי להוביל ל'איפוס גדול' וליצירת הסדר העולמי החדש בשליטתם,   ♦

לזה חיכתה האליטה מזה זמן רב. 

שהציבור  ♦ עד  העצמתו   > משבר  יצירת  תמיד:  משתמשים  הם  בה  הידועה  בשיטה 

מייחל לפיתרון < לבוא עם הפיתרון המוכן מראש ללא התנגדות הציבור. 

על ה'איפוס הגדול' הם מדברים בגלוי, על ה'סדר עולמי החדש' הם מדברים בגלוי  ♦

וראינו  ולממשל העולמי הם מדברים,  גדול  לאיפוס  בין הקורונה  אפילו על הקשר 

באתר  המוצגות  קישורים,  מאות  שמחזיקות  היטב,  מתוכננות  במפות  גם  זה  את 

הפורום הכלכלי.  מזכ"ל האו"ם אומר ש"הטרגדיה האנושית של הקורונה היא קריאת 

השכמה לאיפוס הגדול". 

ולהלן, אחת לאחת: הספר של קלאוס שוואב, יו"ר הפורום הכלכלי העולמי - קוביד  ♦

19  - האיפוס הגדול:                       

עומדים  בעולם  ביותר  הגדולים  “הכוחות 
כעילה   19 קוביד  במשבר  לשימוש  בשורה 
להכנסת שינויי אקלים חדשים, תוך התמקדות 
זכויות  את  שתפשיט  אחת.  עולמית  בכלכלה 

הקניין, והזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות".
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כדי  ♦ גדול  משבר  שדרוש  מכריז  האילומינטית,  האליטה  מראשי  רוקפלר,  דיויד 

שהעולם יהיה מוכן לשינוי - לאיפוס הגדול.

על האיפוס הגדול מדברים גם מנהיגי העולם: נשיא ארה"ב לפני ואחרי שנבחר - ג'ו  ♦

- הנסיך צ'ארלס,  ראש ממשלת קנדה, מזכיר המדינה  יורש העצר האנגלי  ביידן, 

הבריאות  למנכ"ל  המשנה  ובארץ  האו"ם,  מזכ"ל  קרי,  ג'ון   - ארה"ב  של  לשעבר 

לשעבר פרופ' איתמר גרוטו לדוגמא, ועוד רבים.. 

יותר:  ♦ טוב  עולם  מחדש  לבנות  על  מדברים  גם  כולם  מראש  מתואם  תסריט  וכמו 

מושל ניו-יורק, נשיא קנדה, ביל גייטס, ג'ו ביידן, יורש העצר הנסיך צ'ארלס ו'הנסיך 

הארי'  הבריטי, ועוד רבים.

וכמובן כמובן שמדבר על כך אתר הפורום הכלכלי העולמי והוא גם מציג את המפה  ♦

שבמרכזה ממשל עולמי גלובאלי, ושמובילים אליו - האיפוס הגדול והקורונה.  

כיצד  ♦ שוואב   קלאוס  העולמי  הכלכלי  הפורום  יו"ר  מתאר  הגדול  האיפוס  בספרו 

לכלכלה  יובילו  זה(  לצורך  שאימצו  תירוץ  )עוד  האקלים  ושינויי  הקורונה  משבר 

עולמית חדשה, שבסופו של דבר יגרמו לביטול זכויות הקניין והדמוקרטיה.
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פרק ט"ו

כל הדרוש לכינון
משטר טוטליטרי 

על ביטול זכויות הקניין והדמוקרטיה התבטאו גם בפרלמנט באיטליה

"המטרה היא שליטה מוחלטת בבני אדם - שישמשו כשפני מעבדה ועבדים - 

המפרה את הריבונות והבחירה החופשית של בני אדם"

בוא  דיברו עליה. לתקופה בה ממשלת אדום תשלוט על כל העולם לפני  כן, הגענו לתקופה שחז"ל 

משיח, ואנחנו רגע לפני שמלכותה מתגלה בצורה הקשה ביותר.  רגע לפני שהסטרא אחרא יוצאת עם 

הנשקים הכי חזקים נגד האנושות ונגד עם-ישראל. רגע לפני שנצטרך לבחור ב'מי לה' אלי. הם חזקים, 

הם עצומים, הם חסרי רחמים ורשעים. הם ישקרו וישלמו כל סכום לכל מי שצריך כדי לשחד ולרמות 

את הציבור עד לרגע שהשליטה כבר תהיה מושלמת ולא יצטרכו להסתיר עוד. 

האזרחים  על  להשתלטות  בארה"ב  הקרקע  את  שמכשירים  והחוקים  מהתקנות  חלק  נראה  הבה 

בנוסח הרייך השלישי, הנאצי:   

תקנה מבצעית 11490 מאפשרת לממשלת ארה"ב להשעות את החוקה בשל כל סיבה של 'מצב . 1

חירום לאומי'. 

תקנה זו מאצילה לסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום - FEMA את הסמכות להוציא לפועל . 2

את כל סעיפי התקנות לשעת-חירום. כל מה שצריך להתרחש כדי ש- FEMA תוציא לפועל את 

כל סעיפי התקנה הוא הכרזה של נשיא ארה"ב על מצב-חירום לאומי, בכל אמתלה שהיא, מכל 

סיבה שהיא, תקנה זו שנחתמה ב-1976 למניינם ע"י הנשיא קרטר הפכה לחוק. 

תקנה מבצעית מס' 10995 : מעניקה ל- FEMA את הסמכות החוקית להשתלט על כל אמצעי . 3

התקשורת בארה"ב.
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י טר י טל טו משטר  ן  ו נ י כ ל ש  הדרו כל 

מערך . 4 כל  על  להשתלט  החוקית  הסמכות  את   FEMA ל-  מעניקה   :109997 מס:  מבצעית  תקנה 

האנרגיה בארה"ב: אספקת-חשמל, אספקת-דלק, גז ומינרלים.

תקנה מבצעית מס' 10988 : מעניקה ל- FEMA את הסמכות החוקית להשתלט על כל מאגרי-. 5

המזון ועל כל אמצעי אספקת-המזון במדינה - חוות, אדמות ומחסני מזון. 

FEMA את הסמכות החוקית להשתלט על כל מערך . 6 10999 : מעניקה ל-   תקנה מבצעית מס' 

חברות-מטוסים,  רכבות,  נמלים-ימיים,  נמלי-תעופה,  כבישים,  בארה"ב:  והתעבורה  התחבורה 

חברות-אוטובוסים.

כל . 7 את  ולארגן  לגייס  החוקית  הסמכות  את   FEMA ל-   מעניקה   :  11000 מס'  מבצעית  תקנה 

האוכלוסייה האזרחית לאוגדות של עבודה בפיקוח הממשלה.

להשתלט כל מערכות-. 8 FEMA את הסמכות החוקית  11001 : מעניקה ל-   תקנה מבצעית מס' 

החינוך, הבריאות והרווחה.

תקנה מבצעית מס' 11002 : מעניקה למנהל הראשי של שירותי-הדואר לערוך רישום של הפרטים . 9

האישיים של כל אוכלוסיית המדינה.

שדות-. 10 כל  את  להחרים  החוקית  הסמכות  את  לממשלה  מעניקה   :  11003 מס'  מבצעית  תקנה 

התעופה ואת כל המטוסים שבמדינה.

תקנה מבצעית מס' 11004 : מעניקה למנהלת-האוכלוסין והכספים את הסמכות החוקית לאכלס . 11

מחדש אוכלוסיות שונות. 

בידי הממשל  אותם מאזורים שיקבעו  לעקור  לגרש אזרחים מבתיהם  פירושו  "לאכלס מחדש" 

ולהעתיקם לאן? 

ל - FEMA יש בגלוי 6 מחנות ריכוז גלויים בתוקף חוק  HR 645, ועוד מאות מחנות הפזורים 

בכל ארה"ב באופן נסתר.

מסילות-ברזל, . 12 להחרים  הסמכות  את  ארה"ב  לממשלת  מעניקה   :  11005 מס'  מבצעית  תקנה 

מקורות-מים ומחסני-מזון ציבוריים.

בסמכותו של נשיא ארה"ב להפעיל את התקנות מס' 11.000 עד 11.004 , המאצילות לו את הסמכויות:

לגייס את כל אזרחי ארה"ב לעבודות-כפייה בפיקוח ממשלתי.. 1

ליפות את כוחו של מנהל שירותי-הדואר לערוך רישום של כל הגברים, הנשים והילדים . 2

בארה"ב.

להחרים את כל המטוסים ואת כל שדות-התעופה במדינה.. 3

למטרות . 4 ארה"ב  אזרחי  של  דירות-השרד  את  או  הפרטיות  הדירות  כל  את  להחרים 

האכלוס-מחדש הכפוי של אוכלוסיות.
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 בגרמניה-

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9157971/Covid-Germany-hold-people-refuse-quarantine-detention-centres.html

מה קורה בארץ?

אי אפשר לדעת למה, אבל ב- 20.05.2020, למניינם, בלב סערת הקורונה, כאשר תקציב מדינת ישראל 

לשנת 2020 עדיין לא אושר,  אושרה תוכנית תמ"א לעוד 17 מתקני כליאה חדשים ברחבי הארץ.

id=6vCdEltSxBURRDbyb%2F9XOI8zcL0vWnUwniXHVzS%2BcNuUp5smOwWq0sWXSTYfTL406U%2B55wIC8E%2Fx-
cf7Sns1Z5TGYKkwH2LOwsDhN4w7UxnY%3D&et=1id=6vCdEltSxBURRDbyb%2F9XOI8zcL0vWnUwniXHVzS%2BcNuUp5s
mOwWq0sWXSTYfTL406U%2B55wIC8E%2Fxcf7Sns1Z5TGYKkwH2LOwsDhN4w7UxnY%3D&et=1
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במקביל דאג המשרד לבטחון פנים, שאף עו"ד לא יוכל להכנס לעצורים ושלא יוכלו להתגונן 50 

הצעת חוק 666 - חוק מעקב והמעצר

קוראים  שהם  )המספר    666 חוק  הצעת  בקליפורניה  האליטות  העלו  בקונגרס  שלהם  האנשים  ע"י 

)TRACE ACT( אחרי כל אחד. החוק מאפשר להכנס  לו המספר של השטן(. זוהי הצעת חוק למעקב 

לביתם של אזרחים ועל בסיס חשד לקורונה להוציא אנשים ואף ילדים מהבית ולשים אותם בבידוד.  

איזה סוג בידוד שיקבע על ידם, כמובן.  

הצעת חוק A416 - חוק המעצר 

בניו יורק העלו הצעת חוק דומה: "חוק A416 יאפשר למושל ולכל פקיד בריאות הציבור במדינה  לרכז 

ולעצור במתקן מעצר כל מי שהוא באופן פוטנציאלי 'מקרה', 'בא במגע' או 'נשא' של וירוס כדוגמת 

קוביד 19. הוראת סעיף זה תנוצל במקרה שהמושל מכריז על מצב חירום בריאותי עקב מגיפה של כל 

מחלה מדבקת. 

להימצא  עלולה  או  מצויה  הציבור  שבריאות  ומשכנעות  ברורות  ראיות  באמצעות  הקביעה,  עם  מיד 

בסכנה ע"י 'מקרה' 'בא מגע' או 'נשא' או חשד ל'מקרה' 'בא במגע' או 'נשא' של מחלה מדבקת אשר 

לבריאות  ומשמעותי  קרוב  איום  להוות  עלול  נציב הבריאות  עם  לדעתו של המושל, לאחר שהתייעץ 

הציבור, שיגרום לתחלואה קשה או תמותה גבוהה.

מושל או נציגו יכולים להורות על כליאתו של אדם זה או קבוצת אנשים, באמצעות הוצאת צו בידוד 

המזהה את האנשים הללו באמצעות שמם או באמצעות תיאור ספיציפי באופן סביר של אינדיבידואלים 

או הקבוצה שיש לכלוא אותה. 

הצעת חוק זו מאפשרת לכלוא בן אדם לחודשיים ללא צו מבית משפט! 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona-summary--report/he/publications_mops-  50
operations-ocronavirus-accessible.pdf עמ' 3
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  "המושל יכול להנפיק ולאכוף כל הוראה אחרת אשר הוא יחליט שהיא נחוצה או מתאימה על מנת 

למנוע הפצה או העברה של מחלות מדבקות או מחלות אחרות שעלולות להוות איום על הציבור. וזה 

או  מבודדים  להשאר  מודרים,  להיות  במעצר  נמצאים  לא  אשר  קבוצה  או  אדם  לכל  הוראה  כולל 

להיסגר בביתם או במתקני בידוד, לבחירתם, אשר הם מקובלים על המחלקה ובתנאים ולתקופה אשר 

תמנע את ההעברה של המחלה המדבקת או מחלות אחרות".

הצעת החוק גם יכולה לדרוש ביצוע בדיקות רפואיות של אנשים, שייתכן ונחשפו  למחלה מדבקת 

או זוהמו …)אפילו אם לא בטוח, רק ייתכן שנחשפו(, לקבל טיפול רפואי כפי שיירשם לו או תרופה 

מונעת או חיסונים, כולל פיקוח ישיר לטיפול במחלה ומעקב של פקידי הבקרה.

כלומר:

המושל יוכל להכריז על מצב חירום בריאותי ואז הפקידים יוכלו, בהתאם לשיפוטם, לזהות כל אחד 

כאיום אפשרי, ולעצור ולכלוא אותו במתקן כליאה בלי צו בית משפט עד לתקופה של 60 יום.  הם 

יוכלו לחייב ביצוען של בדיקות רפואיות, לעבור טיפולים ולקבל חיסונים. וכל זאת תחת פיקוחם של 

פקידי הבקרה. 

פטנט קריפטו השולט על פעילות הגוף                                                              
WO 2020/060606 פטנט

תיאור הפטנט: "ניתן להשתמש בפעילות גוף אנושי, הקשורה למשימה שניתנה למשתמש, בתהליך 

כרייה של מהלכת קריפטו.  שרת עשוי לספק משימה למכשיר שמקושר לשרת ומוצמד למשתמש. 

החיישן המוצמד או מורכב להתקן של המשתמש, עשוי לחוש בפעילות הגוף של המשתמש.  ניתן 

להפיק נתוני פעילות גוף על סמך חישת פעילות הגוף של המשתמש. מערכת הקריפטו המתקשרת 

עם מכשיר המשתמש יכולה לוודא אם פעילות הגוף עומדת בתנאים שהציבה לו  המערכת,  ולתגמל 

אותו בהתאם. 

מהפטנט הזה אנחנו לומדים שיש טכנולוגיה שיכולה ע"י חיישן לחוש את פעילות הגוף ולתכנת אותו 

ע"י תגמול לפעולות הרצויות או לא רצויות. 

מה זה תגמול? זה יכול להיות זרם חשמלי, התרחשות ביולוגית או כימית כל דבר שהגוף יכול להרגיש 

ולהבין.
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שימוש צ'יפים בבני אדם 

צ'יפ   -  VeriChip את    )FDA( והתרופות  המזון  מינהל  אישר   2004 באוקטובר   12 ב-  שנה   17 לפני 

מושתל, ליישומים רפואיים בארצות הברית. למעשה זוהי תעודת זהות המשדרת בתדרי רדיו ומאפשרת 

לשדר ולקבל אינפורמציה. מהפטנט החדש שהוזכר למעלה למדנו שהטכנולוגיה כיום מאפשרת ע"י 

הצ'יפ המושתל גם לשלוט על הגוף באמצעות 'תגמול'. 

https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2004/10/18/FDA-clears-RFID-chip-for-humans
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יועצו של דונלד טראמפ  ושל הנשיאים הקודמים, רוג'ר סטון:                                 
"ביל גייטס יצר את וירוס הקורונה כדי להשתיל שבבים לאנשים"

https://israel-news.co.il/archives/22900

יוצא שהטכנולוגיה לשליטה על הגוף מרחוק באמצעות צ'יפים קיימת, ה- FDA אישר אותה, ועכשיו 

הפנטגון מלביש את זה על המגיפה - הצ'יפים יעזרו באיתור המגיפה.

מדענים של הפטנגון חשפו צ'יפ זעיר שיכול לאתר את מחלת הקורונה לפני שתופיע, הצ'יפ הזעיר 

יושתל מתחת לעור ויעקוב אחר הבריאות שלך:

https://www.thesun.co.uk/news/14623566/pentagon-microchip-skin-detects-covid-
before-symptoms/
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https://hebrewnews.com/article/36957

בצ'יפים זהותנו הדיגיטלית והביולגית מתאחדות, יועץ האו"ם ויו"ר הפורום הכלכלי העולמי קלאוס 

שוואב מכריז שהטכנולוגיה הקרובה מאפשרת לרשויות לחדור למרחב הפרטי של ראשינו לקרוא את 

מחשבותינו ולהשפיע על התנהגותנו. הוא אומר, לא 'הקונספירטורים' אומרים.

לסיכום:

בית משפט  ♦ צו  כליאתם ללא  וכן  לגבי מעקב אזרחים  הועלו הצעות חוק  בארה"ב 

למשך חודשיים בהוראת המושל או בא כוחו, כשבזמן זה מחובתם לקבל כל טיפול 

רפואי או חיסון שיוחלט בעבורו!
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במקרה  ♦ האזרחים  על  דיקטטורית  להשתלטות  השטח  הוכשר  חוקתית  מבחינה 

ומוגדר 'מצב חירום'.

'מצב חירום' יכול להיות מוגדר ע"י נשיא ארה"ב בכל תירוץ שהוא.  ♦

הסמכות  ♦ חירום FEMA את  מצבי  לניהול  הפדרלית  לסוכנות  מאפשר  החוק 

להשתלט על כל אמצעי התקשורת, מערך האנרגיה, מאגרי המזון והאדמות, מערך 

התחבורה ושדות התעופה ומערכות הבריאות, החינוך והרווחה. 

החוק מאפשר לגייס את האזרחים לעבודה בכפיה בפיקוח ממשלתי ♦

החוק מאפשר לממשלה לגרש אזרחים מבתיהם לשם 'איכלוס מחדש' )הטקטיקה  ♦

למחנות  ואח"כ  לגטאות  היהודים  את  להעביר  בשביל  הנאצים  בה  שהשתמשו 

ההשמדה( ולהחרים את בתיהם הפרטיים!

במסגרת החוק יש ל- FEMA מחנות ריכוז )חלקם גלויים ורובם חסויים(. ♦

ספרד הודיעה שתיצור רשימה משותפת לכל אירופה של מתנגדי החיסונים, גרמניה  ♦

הודיעה שמפירי בידוד קורונה יוחזקו במרכזי מעצר. 

בארץ אושרה במאי 2020, למניינם, תוכנית ל-17 מתקני כליאה חדשים בכל הארץ  ♦

לחדש  שמעוניינים  משומשים  לא  מתקנים  הם  השאר   ,8 רק  פורסמו  )בתקשורת 

אותם פתאום( ועדכנו את החוק שעורכי דין לא יוכלו להכנס לעצורים.

קיים פטנט המאפשר לעקוב ולשלוט על פעילות הגוף באמצעות שבב.  ♦

ב- 2004 אישר מנהל המזון והתרופות של ארה"ב ה- FDA שימוש בתעודת זהות  ♦

רפואית בצורת שבב מושתל המתקשר באמצעות גלי רדיו. 

♦  - החדש  העולמי  הסדר  וחוזה  דבוס  ופגישות  העולמי  הכלכלי  הפורום  מייסד 

ואולי  )צ'יפים  יתאחדו  והביולוגית  הדיגיטלית  שזהותנו  מצהיר   - שוואב  קלאוס 

לקרוא  למוחנו,  להכנס  יוכלו  הרשויות  הטכנולוגיה  ושבעזרת  אחרות?(   דרכים 

מחשבותינו ולהשפיע על התנהגותנו.
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פרק ט"ז

קורונה וחיסונים
ממבט אחר

שאנחנו יודעים את מטרתם, הבה נחשוב: אם אותה מלכות הרשעה, שעתידה לשלוט ועכשיו 

בכיפה באחרית הימים, היתה רוצה להקים ממשל עולמי בשליטתה, כגזירת הכתוב, 

יש שתי אפשרויות בידה - או לעשות זאת בכח  או בהסכמה.  אין ספק שקל יותר, בטוח יותר למימוש 

ואז צריך  המטרה ופחות בר סיכון זה ליצור מצב המאפשר השתלטות בהסכמה, לפחות בהתחלה.  

לפתור את הסוגיה של למה שהציבור ירצה ויסכים לקבל איזשהו ממשל עולמי שישלוט בו?

מן הסתם שאם הציבור היה משוכנע שזה לטובתו -הוא היה מסכים. מילת המפתח אם כן היא - לטובת 

הציבור!  לתת לציבור את ההרגשה שפועלים לטובתו.  גם אם זה לא נכון ולא פועלים לטובתו, גם אם 

זו הונאה - כלומר, גם אם זה ציד בפיו. 

אם יהיה איזשהו משבר שהממשל העולמי הזה יכול לנהל יותר טוב 'לטובת הציבור' מאשר הממשלות 

הקיימות, משבר שיגרום לקריסת כל הממשלות האחרות ואז מתוך השברים יקום ממשל עולמי חדש, 

שיפעל 'לטובת הציבור' ו'יציל' אותו מאותו משבר - זה וודאי יעזור להציב את שלטונם בהסכמה ולא 

בכח. זה יכול להיות משבר כלכלי, למשל, מתקפה ביולוגית או ויראלית, מתקפת סייבר שתשתק את כל 

המערכות, מלחמה עולמית, יש הרבה אפשרויות. 

"אפשר תמיד לגרום לאנשים ללכת אחרי המנהיגים. זה קל. כל 

את  ולהאשים  מותקפים,  שהם  זה  להם  להגיד  צריך  שאתה  מה 

הפטריוטים בחוסר נאמנות למדינה ובחשיפתה לסכנה. זה עובד 

אותו דבר בכל מדינה"

 הרמן גרינג, סגנו של היטלר. 

הדרך הנוחה והקלה ביותר לגרום לציבור להרגיש מותקף, ולתת לו הרגשה שאתה פועל לטובתו היא 
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אחר ממבט  ם  י נ ו ס י ח ו ה  נ ו ר ו ק

דרך מגיפה.  המגיפה מתקיפה בלי שיש צד 'אשם', היא לא מחייבת שני צדדים  כמו שיש במלחמה, 

ואז הצד המובס הופך להיות מתנגד השלטון.  המגיפה מאפשרת לאכוף חוקי מעקב ושליטה בצורה 

נרחבת יותר מאשר מלחמה, והקריסה הכלכלית, שגם היא נחוצה כדי  לשכנע את האוכלוסיה שצריך 

מישהו שיעשה 'סדר מתוך התוהו' - בוא תבוא בעקבות הסגרים שיאכפו על האזרחים 'לטובת הציבור'. 

יהפכו 	  הם  כי    - האכיפה  חוקי  את  להשליט  שיעזרו  אלו  הם  יהיו  האזרחים  המגיפה  בחסות 

למלשינים ומוסרים, שילשינו על כל מי שימרה את חוקי המגיפה ויהווה 'סכנה לציבור' - 'רודף'.  

בדיוק כמו שהיה בגרמניה הנאצית ב-1938 

ואת 	  המגיפה  את  להכריע  כדי  הנדרש  ככל  אלא  אחת  פעם  רק  ולא  חיסונים!  תחייב  המגיפה 

המוטציות שלה. 

בחיסונים יהיה ניתן לשים רעלים מדללי ומעקרי אוכלוסין  וכך לממש את יעד דילול האוכלוסיה 	 

והשליטה עליה, ולנצל את הננו טכנולוגיה )טכנולוגיה זעירה( לשתול גם שבבי מעקב. אם יתאפשר 

הדבר.

ואם לא, בכל מקרה המגיפה תחייב אמצעי מעקב אחרי האוכלוסיה לבדוק מי חולה, מי חיובי, מי 	 

נשא, מי התחסן ומי לא.

המגיפה תאפשר צנזורה לגיטימית של כל מי ש'מסכן את הציבור' ומעיז לומר בפרהסיא דברים  	 

הסותרים את 'מצג' המגיפה. 

המגיפה תוכל לאפשר הפעלת 'דירוג חברתי' תחת המסווה של טיפול ב'סרבני חיסונים המסכנים 	 

את האוכלוסיה'.

כמובן שהמגיפה תוכל להיות מוכרזת כ'מצב חירום לאומי' שיאפשר למדינה להפוך בין רגע למדינה 	 

טוטליטרית דיקטטורית. 

ואז מתוך המשבר העולמי שיווצר - תמותה מאד גדולה, חולאים רבים, קריסה כלכלית, אבטלה, יאוש, 

יוכלו לבוא ולהגיד  - יש צורך לאחד כוחות, את כל הכוחות העולמיים כדי לפעול כביכול  אלימות...  

להצלת הציבור ממשבר זה, אנחנו צריכים ממשל עולמי זמני )שמהר מאד יהפוך כמובן לקבוע(. 
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כמו פה למשל:  

ג'ורג' בראון, 
ראש ממשלת

אנגליה לשעבר
מאיץ במנהיגי העולם

ליצור ממשלה עולמית
זמנית כדי להתמודד
עם המשבר הרפואי

והכלכלי

ויוכלו להגיד זאת מנהיגים רבים ממקומות שונים בעולם, בעת ובעונה אחת, בלי שיחשדו בהם שהם 

קשורים אחד לשני.  

המגיפה אם כך - היא הפיתרון האידיאלי. 

בדיוק כמו שכתוב במפות הפורום העולמי הכלכלי! מפת הקורונה שיוצאת ממנה זרוע של ממשל 

עולמי, ומפת ממשל עולמי שאחת הזרועות שלו היא הקורונה.  שתי זרועות ששלובות אחת בשניה.

ונגיף זיהומי קטלני לא כ"כ קשה לייצר באיזו מעבדה בעולם.  יש המציינים שכבר ב- 1957 הכין ד"ר 

אאורליו פצ'אי, נשיא 'מועדון רומא' של ה'שולחן העגול' דו"ח סודי ובו הצעה "להפיץ בעולם מגיפה 

שתוצאותיה הקטלניות תהיינה  זהות להיקף ההשמדה שחוללה "המגיפה השחורה" באירופה בשלהי 

בנגיף  תידבק  ושהאוכלוסיה  האדם,  של  החיסונית  המערכת  את  שיתקוף  נגיף  לפתח  ימי-הביניים. 

. Global-2000 באמצעות זריקות-חיסון". הצעה זו הפכה לחלק מתוכנית המכונה

נכון, שתוכנית זו מדברת על חיסונים שיפיצו נגיף שיחסל את האוכלוסיה אבל אם זה לא מסתדר אפשר 

להפוך את הסדר ולהפיץ נגיף שיחייב חיסונים שדרכם אפשר יהיה לחסל  את האוכלוסיה. 
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ומה צריך בשביל שהציבור כולו יסכים ליטול חיסונים אלו?

ליצור נגיף זיהומי ולהפיץ אותו.. 1

לדאוג שאירגון הבריאות העולמי יכריז עליו כמגיפה.. 2

שיהיו מספיק רופאים ופרופסורים שישכנעו את הציבור שיש פה מגיפה נוראה.. 3

בכל . 4 המגיפה,  )'סיפור'(  נרטיב  את  לאוכלוסיה  עקבי  באופן  שתחדיר  מאסיבית  תעמולה  ליצור 

פעולות  את  ותאפשר  מפוחד,  הציבור  את  תשמור  שהתעמולה  לדאוג  התקשורת.  פלטפורמות 

החירום, כביכול, של הממשלה, פעולות המתוכננות מראש. 

תעמולה שתיצור תדמית חיובית מאד לדמויות שמקדמות את ה'מצג' הרצוי ותדמית שלילית 

לדמויות שטוענות הפוך, ולהשתיק במידת היכולת את כל מי שטוען הפוך. 

צריך שיתוף פעולה של ראשי מדינות, ראשי אירגוני/משרדי בריאות נוספים בעולם ומשרדי ממשל . 5

חשובים אחרים בממשלות השונות.

שתהיה תמותה שתצדיק הכרזת מגיפה.  6

שיהיה איזשהו חיסון מוכן בהמתנה לרגע שיצטרכו אותו.  7

ליצור תרגיל הדמיה מלאכותית שמשלב את כל הכוחות שצריכים לשתף פעולה אח"כ, ואז אפשר . 8

לצאת לדרך…

א. לייצר נגיף וירוס קטלני זה אפשר. יש את היכולת הטכנולוגית אם בעלי היכולת הכלכלית הגדולה 

בעולם רוצים - זה בגדר היכולת של האנושות היום, אפשר לשלם למעבדה לעשות את זה. גם להפיץ 

אותו אפשר. 

ורוב אירגוני הבריאות המרכזיים  ב. קל מאוד למי שהוא המממן הראשי של אירגון הבריאות העולמי 

בעולם לדאוג שהאירגון יכריז על מגיפה עולמית

דולר  לאירגון  50 מיליון  ו-  דולר לאירגוני הבריאות השונים!   3.6 מליארד  כ-  גייטס  ביל  פיזר  בסה"כ 

- ממש לפני הכרזת  'תוכנית למציאת תרופה לקורונה'  הבריאות העולמי דרך שיתוף אירגונים בשם 

הקורונה כמגיפה עולמית.  
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https://humansarefree.com/2020/08/great-reset-bill-melinda-gates.html

ג. אם יש מספיק שנים לתכנן הכל מראש ויש מספיק כסף, ואנחנו יודעים שחברות התרופות הן העסק 

הכי עשיר על פני כדור הארץ51, אפשר לדאוג מראש להכל. להקים ארגוני תשתית, לקנות פרופסורים, 

הנכונים  האנשים  את  להציב  אפשר  כן  לפני  שנים  מספר  בריאות.  שרי  ואפילו  מחלקות  מנהלי 

במקומות הנכונים, להפוך אותם ל'מעצבי דעה', לדאוג לתת להם תשלומים שהם הופכים תלויים בהם.  

לדאוג להושיב אותם בכיסאות הנכונים, להפוך אותם להיות תלויים, להפוך אותם ל'ממלאי הוראות', 

שימלאו את ההוראה הנכונה בזמן הנכון. 

פייזר דאגה לחלק תקציבים למשרד הבריאות ולמכון וייצמן, כמו שנראה בהמשך, וגם לבתי חולים 

ומי שמחזיק ברוב המניות של החברות )האליטות( - הוא בעצם השולט בהן.   51
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כמו ביה"ח שיבא ולפרופ' גליה רהב מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בשיבא, לפרופ' רן בליצר - ראש 

קבינט המומחים הלאומי להתמודדות עם משבר הקורונה, המייעץ למערך 'מגן ישראל' ולממשלה 

וקופ"ח כללית. מי ששימש כסנטור בקבוצת היועצים הבכירים של ארגון הבריאות העולמי בתחום 

בקרה ומניעת תחלואה כרונית ומנהל את המרכז למחקר, מניעה ובקרה של מחלות כרוניות, לד"ר 

נועה דגן, ד"ר, נועם ברדה, ד"ר מארק כץ, ד"ר אלדד קפטן ועוד ממכון המחקר של קופת חולים 

כללית. ועד לאפדמיולוג )מומחה לחקר מגיפות( המפורסם בעולם פרופ' מארק ליפשיץ שהוא גם 

האפדימיולוג היועץ לראש הממשלה נתניהו. )ראה תרשים בסוף החוברת על הקשרים של רופאים 

רבים לגופים אלו ולחברת פייזר(

פרופסור פיטר גוטשה
דוקטור לביולוגיה וכימיה, רופא ופרופסור למחקר קליני

"הם קונים כל סוג של אדם
 אפילו שרי בריאות 
במדינות מסוימות"

https://www.youtube.com/watch?v=ococpvG4FKk&feature=youtu.be&ab_
nnel=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%90
%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA

זה קורה בכל המדינות וקורה גם אצלנו. למשל, פרופ' גבי ברבש, מנהל ביה"ח איכילוב לשעבר וחבר 

במטה המקצועי למאבק בקורונה הוא זה שדוחף בחוזקה לסגרים וחיסונים. הוא דירקטור בחב' כלל 

ביוטכנולוגיה, שאוחזת במניות משותפות עם חב' ביונטק הגרמנית שפיתחה את החיסון עבור  פייזר.

את  ולהונות  בשמה  לדבר  רפואיים  מקצוע  ואנשי  רופאים   4500 ששיחדה  ב-2009  הודתה  פייזר 

הציבור52.  מנהל ניירות הערך והחליפין של ארה"ב הודיע שהגיעו להסדר פשרה על 45 מיליון דולר 

עם פייזר בתביעה על מתן שוחד לרופאים ואנשי מקצוע מתחום הבריאות מחוץ לארה"ב על מנת 

https://www.nytimes.com/2010/04/01/business/01payments.ht 52                       מקור:  

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history   
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להגדיל מכירות במדינות זרות53. פייזר גם שילמה 75 מיליון דולר על הפרת החוק הבינלאומי בעניין 

ניסויים בבני אדם של אנטיביוטיקה חדשה ומסוכנת בבני - אדם54  

 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1278939

למרות ההיסטוריה הרפואית הרשלנית והפושעת המוכחת  נבחרה פייזר להיות ספקית החיסונים 

של ישראל. הכיצד? כפי שאמר פרופסור גוטשה: "הם קונים כל סוג של אדם". כשנתיים לפני פרוץ 

הקורונה )2018-2019( 'תרמה'  פייזר כ-18 מליון ש"ח למשרד הבריאות.  כן, אותו משרד הבריאות 

עליו אנחנו סומכים עכשיו בעניין נתוני הקורונה והחיסונים.

           https://www.sec.gov/news/press-release/2012-2012-152htm                                                                                                       :מקור  53

/https://www.cbsnews.com/news/pfizers-trovan-settlement-demands-irk-nigerian-kleptocrats  54
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מלמעלה ועד למטה - מהאו"ם ועד מכון מדעת
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ינגד משרד הבריאות בישראל מוגשת תביעה חמורה על חיסון נסיוני שניתן לכמעט חצי מליון תינו

קות בישראל ללא ידיעת ההורים והסכמתם, וממנו נפגעו אלפי ילדים. חיסון זה אושר בישראל למרות 

שלא אושר בארה"ב והוסר מהמדפים בארץ לאחר התגלות הנזקים.

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5348495,00.html

למחקרים  לדאוג  והכללי.   הרפואי  הסקטור  שאר  לכל  כללית  מוח  שטיפת  ליצור  אפשר  במקביל  ד. 

ממומנים מבעוד מועד, לפתוח אתרים, בלוגים, חשבונות פייסבוק, לפרסם 'תגובות למערכת' באתרים 

השונים, שכולם תומכים באותו העניין. כולם ירגישו שכביכול נוצר פה דיון ציבורי בלי להבין שיש אינסוף 

צוותים מאחורי הדיון הזה שדואגים לבנות אותו בצורה שתוביל למסקנה הנבחרת מראש.  מי שלא 

יאמין ירגיש יוצא דופן ושלא יכול להיות שכולם טועים… 

מי שלא מסכים עם המסקנה הנבחרת, עם הנרטיב שרוצים  לבודד את  היא  עיקר השיטה  למעשה, 

שהציבור יאמין בו. יתקפו אירגוני חדשות שמפרסמים משהו סותר, יצרו אווירה מאיימת לאלה שיגידו 

משהו אחר.  כמו למשל הפיטורין של פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה לאונקוגנטיקה בשיבא תל 

והמגישים  העיתונאים  בסרט של  לאחר שהתראיין  פוטר  פרידמן  פרופ'  הלסינקי!  ועדת  ויו"ר  השומר 

אורלי וילנאי וגיא מרוז 'מה עם כל העולם טועה'. סרט, שהתקשורת לא הסכימה לשדר, והופץ ברשתות 

החברתיות. 
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בסרט זה העז הפרופ' לומר:

מההחלטות  נכבד  שחלק  מרושם  יותר  לי  "יש   

מהצורך  ורק  אך  נגזר  אינו  בישראל  וההנחיות 

הבריאותי… 

של  מהמדיניות  חלק  שזה  חושב  אני  יודע,  לא  אני 

להפחיד אותנו, מדיניות של לשמור אותנו כנועים". 

ערוצי החדשות לא פרסמו את דבר הפיטורין כדי שלא יתחילו לצוץ שאלות ותמיהות. 

ההשתקה לא נעשית רק ע"י איומים מפורשים או מוסווים אלא גם באמצעות צנזורה מאסיבית, כפי 

וע"י שכירת אנשים מדעיים או מומחים בתחום שיטרחו מחד לחזק את  שתיארנו בפרק על צנזורה, 

הנרטיב  על  חולק  או  שמערער  מי  כל  התקשורת  באמצעי  להפריך  ומאידך  הקיים  )הסיפור(  הנרטיב 

שאותו רוצים שהציבור יקבל. פייזר למשל חתמה חוזה לפני 6 שנים עם מכון ויצמן, מאז הפך המכון 

למכון העשיר ביותר בארץ. הזרוע החינוכית של מכון ויצמן הוא מכון דוידסון והזרוע שלו מכון מדעת 

שלושתם עושים כל מאמץ להפריך כל דעה שסותרת את נרטיב הקורונה והחיסונים.

ה. שיתוף הפעולה עם ראשי מדינות, ראשי אירגונים ומשרדי בריאות בעולם זה דבר מהותי שהוא בסיס 

הפעולה של כל התוכנית. לדבר מהותי זה דואגים במשך שנים ועשרות שנים. בשביל זה הקימו את כל 

ארגוני ותת-אירגוני 'השולחן העגול', בהם חברים אילומינטיים שעומדים בעמדות המפתח הראשיות 

בעולם או שמקושרים אליהם בחוזים מחייבים דרכם שולטים עליהם. כמו שה - CIA )סוכנות המודיעין 

הראשית בארה"ב( חתם עם ערוצי תקשורת שונים. 

בנוסף, יש אירגונים וקרנות שמאתרות את הדמויות הפוטנציאליות לשמש כראשי מדינות וראשי 

היטב באוניברסיטאות  ומתוכננים  יוקרתיים  לימודים  ומממנות להם  אירגונים ממש מתחילת דרכם, 

שגם הן ממומנות ונתמכות. כל ראשי האירגונים שמנינו בקרן וקסנר, למשל, עוברים הכשרה מתוכננת 

בלי  או  נוסף  מימון  עם  במערכת  מתברגים  אלו  אנשים  הזמן  עם  בארה"ב.  הרווארד  באוניברסיטת 

ו'ממלאים הוראות'.  וכמו שאנחנו רואים בכתבה להלן שפרופ' חזי לוי מנכ"ל, משרד הבריאות, הוא 

בוגר קרן וקסנר.  ולא בצירוף מקרים גם המשנה, לשעבר, למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, 

גם הוא בוגר קרן וקסנר. 
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ושלוחותיה הרבות, שפועלת בשיטה דומה  ה'קרן החדשה לישראל'  גם את  יש  וקסנר'  ל'קרן  בנוסף 

את תאגיד ראנד, את 'שגרירי רוטשילד', 'מסאר', 'קו הזינוק' של  ובתחום הכלכלה הכניס רוטשילד 

שותפויות אדמונד דה רוטשילד ועוד איגודים רבים.. 

ע"י  בעיקר  הממומן   ,WHO ה-  העולמי  הבריאות  אירגון  דאג  גבוהה  תמותה  לאחוז  לדאוג  כדי  ו. 

האילומינטי ביל גייטס, להפיץ חוזר ובו הוראות לכל רושמי תעודות הפטירה, ובהם סעיפים הדואגים 

גבוה. החוזר, מסביר איך לגרום לעליית סטטיסטיקת נפטרי הקורונה בכך שהוא  לרישום תמותה 

מאפשר לרשום את הקורונה כסיבת הפטירה לכל נפטר שנמצאו לו נוגדנים, אפילו ללא תסמינים, 

אירגון הבריאות הדגיש שאסור למדינות  לרופא.  נראה  בדיקת מעבדה, מספיק שכך  ללא  ואפילו 

יובילו  אחת  מדינה  ברמת  שינויים  כי  מקורונה,  המתים  במספר  כטעות  להם  שנדמה  את   לתקן 
לשינויים שפחות תואמים למדינות אחרות ולכן פחות יעילות לניתוח סטטיסטי"55

ולאותם  הפטירה  כסיבת  'קורונה'  הרושמים  ורופאים  חולים  לבתי  כלכליים  תמריצים  ניתנו  בנוסף 

הרושמים מכונת הנשמה כחלק מהתהליך. ולמרות הכל - זה לא עזר. אחוז התמותה לא היה יותר גדול!

ז. חיסון לקורונה מוכן מראש, הוגש למכון הפטנטים ב- 2014 ואושר 5 שנים לאחר הגשתו בנובמבר 

. 56EP3172318B1'2019, למניינם, 5 חודשים לפני פרוץ המגיפה. החיסון נרשם כפטנט מס

ח. הזכרנו כבר את תרגיל 201. תרגיל הדמיית מגיפה עולמית, שמדמה מותם של 65 מיליון איש מוירוס 

55 א. גם לנפטרים שניתן להניח שנפטרו מקורונה גם אם בדיקת מעבדה לא מצביעה על כך!
    ב. ואם לא צויין בתעודת הפטירה אם יש איבחון מעבדה או לא מומלץ לסווג בקוד שמראה שכן   

        יש איבחון מעבדה מאומת! )סע' 3.1(
 ג.  גם לנפטרים שניתן להניח שהקורונה רק 'תרמה' לסיבת המות - לרשום שמתו מקורונה. )סע' 2(
ד. גם לנפטרים שמתו מכל מחלה אחרת, למשל, סרטן, דלקת ריאות, התקף לב וכו' , אם נמצאו לו    
    נוגדני קורונה - לרשום בסיבת הפטירה הרשמית - קורונה, ואת ההתקף לב, לדוגמא, כסיבוכי 

רקע 
    או גורם משני! )סע' 3. שרשרת האירועים כל הדוגמאות של תעודות הפטירה שם( 

ה. גם אם לנפטר היתה דלקת ריאות ורק חשד לקורונה, יש לרשום בסיבת הפטירה - חשד לקורונה 
בלבד )סע' 2, התעודה השניה(

ו. גם אם הנפטר מת מתאונת אופנוע לרשום בסיבה הפטירה המשנית - קורונה, מה שמשפיע על 
נתוני סטטיסטיקה )סע' 2, התעודה השישית, מסומנת בכותרת אדומה אלכסונית עליה(

ז. בשל סיבות סטטיסטיות אין לתקן את נתוני הפטירה גם אם הם נראות טעות! "בהתאם לסעיף 
4.2.3 . חלק 2 של איי-סי-די 10, המטרה של הסיווג )קידוד( היא השגת מידע סטטיסטי היעיל 
ביותר. לפיכך, למקרים בהם מבחינה רפואית יש לדחות או לאשר את שרשרת האירועים, יכולה 
להיות משמעות מעבר למה שנחשב רפואית נכון או לא נכון. לכן, אסור למדינות לתקן את מה 
יובילו לשינויים שפחות תואמים למדינות אחרות  שנדמה כטעות, כי שינויים ברמת המדינה 

ולכן פחות יעילות לניתוח סטטיסטי".

https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-  56
%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%93-%D7%A8-
%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%90%D7%A8
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הקורונה הקטלני, שבוצע ע"י ביל גייטס ומכון הופקינס של רוקפלר חודשיים לפני פרוץ המגיפה, ואליו 

זומנו כל הכוחות שצריכים לשתף פעולה אח"כ.

גם ב-3 ביוני 2003, למניינם, ניסו להכריז על מגיפת הסארס )קורונה(, בתגובה פרסם ד"ר לאונרד 

הורוביץ, מומחה עולמי מהשורה הראשונה למחלקות מדבקות ולמגפות, מאמר בשם "סארס )שזה 

בעצם סוג של קורונה( - התרמית העולמית הגדולה": "מגיפת ה- SARS יותר משהיא איום לבריאות 

העולמית - היא תרמית מבחילה". טענתו היא כי "מתקפה נגיפית זו היא למעשה ניסוי חברתי פוליטי 

בקנה-מידה עולמי. הניסוי נוקט בטרוריזם ביולוגי ממוסד וממלכתי למטרת שליטה עולמית. ניתוח 

רב-תחומי של תופעת ה- SARS מצביע על-כך שמגיפה זו, המתפשטת מאסיה ועד לאמריקה, נועדה 

להכשיר את דעת - הקהל העולמית לקראת 'המגיפה הגדולה', נגיף צפוי המתוכנן לדלל את אוכלוסיית 

העולם בכשליש או בכמחצית".

שטיפת מח

שר  של  לשיטתו  המתייחס  מושג  היא  גבלס'  'תעמולת  תעמולה.   תעמולה,  תעמולה,  צריך  ושוב, 

התעמולה הנאצי בתעמולתו נגד היהודים, והיא לחזור על השקר כל כך הרבה פעמים עד שמקבלים 

אותו כאמת הוא התחיל עם זה שהיהודים מפיצי מחלות וצריך לכלוא אותם בגטאות. כלומר,  צריך 

שתהיה שטיפת מוח כזו של הציבור בעניין הקורונה והחיסונים עד שלא יהיה מקום בכלל לערער ולחשוב 

משהו אחר, במילים אחרות - שטיפת מוח. 

יום אחר יום הציבור ישמע על מס' המאומתים, ישמע על מאושפזים, על נפטרים, על עסקים נסגרים, 

על סגרים וכו', בכזאת אינטנסיביות שבכלל לא יהיה לו רגע לעצור ולשאול - רגע אם יש כזו מגיפה 

למה אחוז התמותה הכללי לא עלה בצורה משמעותית במשך כל שנת הקורונה 2020?!  הלא אם 

היתה מגיפה כל כך משמעותית כמו שעושים מהקורונה הייתי צריך לראות עליה של מאות אחוזים 

בנתוני התמותה!! אבל אין עליה בנתוני התמותה!!! וזה נתון שאי אפשר להתווכח איתו, הנתון 

הכי חשוב בכל הסיפור. כי אם אין עליה בנתוני התמותה איך אתם אומרים לי שיש פה מגיפה קטלנית 

שתובעת קורבנות רבים?! ולמרות שאירגון הבריאות העולמי טורח כל כך לדאוג שכמעט כל נפטר ירשם 

כנפטר קורונה ושלא ישנו את הנתונים האלו גם אם הם נראים כטעות כי זה פוגע בסטטיסטיקה! -בכל 

זאת אין עליה בנתונתי התמותה! 

מתי יש עליה הכי גדולה בעשור בנתוני התמותה בארץ?  דווקא אחרי מתן החיסונים! )ראה עמ' 112(.
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נתוני תמותה עולמיים של ה-20 שנה האחרונות, המראים בבירור                     
שאין עליה באחוז הנפטרים בשנת 2020 - "שנת המגיפה"

 https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/death-rate

 

צעד אחרי צעד הכל הולך לפי התוכנית

השפעה  העולם,  על  קטלני  וירוס  השתלטות  המתאר  מסמך  רוקפלר  באתר  הוצב   01 07 2010  - ב 

הרסנית על הכלכלה ושליטה ממשלתית צמודה שמונהגת בעקבות כך )ראה עמ' 131(.

מגיפה  מדבק,  וירוס  של  התפרצותו  את  האקדמית  טד  בועידת  גייטס  ביל  חזה  למניינם,   ,2015 ב- 
עולמית, משבר כלכלי57

/https://www.pc.co.il/featured/312717  57
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ב- 2015 07 23, למניינם, הגיש מכון פירברייט )של ביל גייטס( כמה בקשות  למכון הפטנטים האירופאי 
לאישור פטנטים על נגיף הקורונה ועל שימושו בחיסונים!58

ב - 2017 01 12, למניינם, חזה יו"ר המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות וחבר במועצת המנהלים 

של קרן משותפת עם גייטס, ד"ר אנתוני פאוצ'י, את ההתפרצות של מגיפה בזמן כהונתו של טראמפ 

)ראה עמ' 134(.

.PCR החל מ- 2017 מתחיל סחר עולמי במאות ומאות אלפי טונות של ערכות

ב - 2019 10 18, למניינם, ערך ביל גייטס את אירוע 201 - תרגיל סימולציה של מגיפת קורונה עולמית, 

בשילוב כל אנשי המפתח והכוחות שצריכים להתמודד עם משבר עולמי כזה )ראה עמ' 137(.

ב - 2019 11 20, למניינם, אושרו הבקשות לפטנט על הקורונה )ראה קישורים בהערת שוליים(.

ב - 2020 03 10 אחרי זמן רב שביל גייטס מבקש מארגון הבריאות להכריז על הקורונה כמגיפה, הוא 

מכריז על רצונו לתרום 50 מיליון דולר לשותפות של מספר אירגונים הנקראת 'תוכנית מציאת תרופה 

לקורונה' ודרכה מועבר כסף לארגון הבריאות העולמי.

ב - 2020 03 11, למניינם, יום אחד אחרי התרומה של ביל גייטס - הכריז אירגון הבריאות העולמי על 

מגיפת הקורונה כמגיפה עולמית.

אם לא יגיש את  למניינם איים ראש הסגל בבית הלבן על ראש ה-FDA בפיטורין   ,11 12 2020  - ב 
האישור לחיסון באותו יום.59

ב - 2020 12 12, למניינם, נתן ה - FDA אישור חירום לחיסון הקורונה.

ב - 2020 12 19, למניינם, שבוע לאחר מכן כבר היו מיליוני חיסונים מוכנים של פייזר בארץ והתחילו 

להתחסן לקורונה.  

https://patents.google.com/patent/EP3172319B1/en  58
 https://patents.google.com/patent/EP3172319A1/en            

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3881011,00.html  59
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מזהירים, רק  מדברים,  כבר  מיליונים  העולמית.  המגיפה  בנרטיב  מאמין  העולם  בכל  הציבור  כל  שלא 

צועקים בכל העולם, שיש כאן תרמית מכוונת. 

תביעה ייצוגית בינלאומית נגד 'שערוריית הקורונה'

העולם  מרחבי  דין  עורכי  אלפי  של  חסותם  תחת  שהוקמה  ייצוגית  תביעה  הוגשה  בנירנברג  הדין  לבית 

שבראשם עורך הדין האמריקני-גרמני ריינר פולמיך )Reiner Fuellmich(, שתובעים לדין את האחראים 

.)Davos( לשערוריית קוביד-19 שעוברת מניפולציה על ידי הפורום בדאבוס

לטענת עו"ד ריינר פולמיך, כל ההונאות שביצעו חברות גרמניות מתגמדות בהשוואה לנזק שמשבר הקורונה 

גרם וממשיך לגרום. יש לשנות את שמו של משבר הקורונה זה ל"שערוריית הקורונה" ויש להעמיד לדין את כל 

האחראים בגין נזקים אזרחיים עקב מניפולציות ופרוטוקולי בדיקה מזויפים. לכן, רשת בינלאומית של עורכי 

דין עסקיים תעתור בתיק העוולה הגדולה ביותר בכל הזמנים, שערוריית ההונאה של הקורונה, שהפכה 

בינתיים לפשע הגדול ביותר נגד האנושות שבוצע אי-פעם.

ועדת חקירה של הקורונה הוקמה ביוזמת קבוצת עורכי דין גרמנים במטרה להביא לתביעה ייצוגית בינלאומית 

ה-  מתאריך  פולמיך  ד"ר  של  מדבריו  האחרון  התמציתי  התרגום  הנה  האנגלו-סכסי.  בחוק  שימוש  תוך 

:15.02.2021

"גביית העדויות של כמאה מדענים בעלי שם עולמי, רופאים, כלכלנים ועורכי דין בעלי שם עולמי, אשר נערכו 

על ידי ועדת החקירה בברלין בפרשת קוביד-19 מאז 10.07.2020, הראו בינתיים בסבירות קרובה לוודאות כי 

שערוריית קוביד-19 לא הייתה בעיה בריאותית בשום עת. במקום זאת, מדובר על ביסוס הכוח הבלתי לגיטימי 

פרק י"ז



181כי ציד בפיו

ר י הק על  בת  הכתו את  א  ו לקר

עושר  ידי העברת  על  דאבוס" המושחתת  "קליקת  של  פליליות(  בשיטות  הושג  מכיוון שהוא  לגיטימי  )לא 

העם לבני קליקת דאבוס, תוך השמדת, בין היתר, חברות קטנות ובינוניות במיוחד. פלטפורמות כמו אמזון 

)Amazon(, גוגל )Google(, אובר )Uber( וכו' יכלו על ידי כך לנכס לעצמם נתח שוק ועושר".

 PCR -פעולות לביטול אישור החיסון הוגשו נגד הנציבות האירופית, משפט בניו יורק על מעמד בדיקות ה

ישנם משפטים בגרמניה, משפטים בקנדה, משפטים באוסטרליה, משפטים באוסטריה, משפטים בבית הדין 

הבינלאומי לצדק ובבית הדין האירופי לזכויות אדם.

ועדת הקורונה: יש כאן הונאת הציבור

ובארץ, להלן מכתב של ועדת הקורונה:

"אנו יודעים היטב לקרוא את הנתונים ויודעים כי קריאה זו אינה משקפת את המציאות... מערכי חירום 

לא פרושים כלל, ומחלקות קורונה חדשות עומדות עדיין בשיממונן…"

"ב -2018 היה עמוס הרבה יותר... לא הצבנו בפניכם עובדות היסטוריות נוספות כמו עומסים כבדים של 

180% בחדר מיון רמב"ם ו -200% בשיבא"

"בנובמבר 2016 "אז כינה אותם פרופ' אור משיבא "עומסים העולים בחיי אדם". האם מישהו העלה אז 

בדעתו לסגור את המדינה אפילו לזמן קצר?"

"אמירתכם אינה דגל אדום כי אם דגל שחור: דגל שחור המתנוסס ומעיד על פשיטת רגל מוסרית של 

העוסקים במנהל הרפואי, על וויתור על הנאמנות העליונה שלנו לאדם למען אינטרסים תקציביים

וענייני יוקרה"

"אתם מסתמכים על רואי שחורות חסרי השכלה רלוונטית מתחומים שבינם ובין בריאות ומגפות אין כל 

קשר. שתחזיותיהם הופרכו פעם אחר פעם".

מתעלמים  אתם  התחסנו...  כבר  בציבור  מיליונים  כאשר  מעריכית'  'גדילה  על  לדבר  ממשיכים  "אתם 

מנתונים ברורים: בכל מדינות העולם פלח הצעירים שנפגעו מקורונה הוא מזערי עד לא קיים. בשבדיה 

לא מת ולו ילד אחד, למרות מערכת חינוך פתוחה. בארה"ב נפטרו 000002% 0 ילדים, המקביל בישראל 

לתמותה של 5 ילדים - פחות ממחצית מספר הילדים שנפטרים מדי שנה ממחלות דמויות שפעת ישראל.
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מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה: אתם בוחרים בתחזיות אימים שבינם לבין 
הספרות המקצועית אין כל קשר
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אתם בוחרים שוב ושוב בדרך פעולה אחת - הפחדות, איומית ותחזיות אימים שבינם לבין הספרות המקצועית 

המקובלת אין כל קשר. אתם מסתמכים על חוזי שחורות חסרי השכלה רלוונטית מתחומים שבינם ובין בריאות 

ומגפות אין כל קשר, שתחזיותיהם הופרכו פעם אחר פעם".
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מכתב אחד מני רבים של עורכי דין בעניין הונאה ומניפולציה מצד הממשלה 

ומשרד הבריאות בנוגען למגפת הקורונה. 
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ר י הק על  בת  הכתו את  א  ו לקר

הפיכתם  בכוח  אזרחים  דיכוי  מיצרים,  ללא  שלטוניות  סמכויות  צבירת  דגלו  על  חרט  הקורונה'  משטר 

'המלחמה  בשם  אנשים.  משטיחים  העקומה...  את  להשטיח  המדומה  הצורך  שם  צייתנים…  לנתינים 

בתחלואה' נלחמים באנשים"



187כי ציד בפיו

ר י הק על  בת  הכתו את  א  ו לקר

הנתונים הנוגעים למחלת הקורונה מוצגים  ע"י הממשלה לציבור ואף לחברי הכנסת וועדותיה הרלוונטיות 

באופן חלקי בלבד, לעיתים מניפולטיבי, כדי להעצים את חומרת ה'המגיפה' לצורך ההגבלות חסרות התקדים 

המוטלות על הציבור"

מוות  סיבות  נתוני  )21 01 03,למניינם(  היום  עד  סופקו  לא  הבריאות...  משרד  נציגי  התחייבות  "למרות 

מקורונה בלבד ללא מחלות רקע"

"אף הגדרת ה'חולים הקשים' ..הוחמרה ע"י הממשלה באופן מניפולטיבי".

זה  ליום  )עד  החולים  בתי  לקריסת  הסיכון  תבהלת  את  מלאכותי  באופן  להעצים  כדי   12 07 2020 "ביום 

ספיקת חמצן בדם מתחת ל-90% היתה קו אדום… מיום זה אך ורק לחולי קורונה, ספיקת חמצן מתחת 

93% הוגדרה כ'חולה קשה'( כך בן לילה נוספו 200% חולים קשים… בעוד המדד הישן )90%( עדיין משמש 

להגדרת 'חולים קשים' בכל המחלקות האחרות"

"קיים קושי להעריך את מספר החולים לאור חוסר אמינות בדיקות ה- PCR בהן נעשה שימוש בלעדי לצורך 

אבחון כמות ה'חולים'..." 

עריכת  מיקום  הכוונת  ע"י  רצונה  לפי  התחלואה  נתוני  את  ומנפחת  מתמרנת  הממשלה  בכך  די  לא  "אם 

הבדיקות.. והכפלת מספרן ב- 2-5 לפי צרכיה, כמגמה לבסס הטלת מגבלות מיותרות ומזיקות שאינן יעילות 

ואינן נחוצות כלל…"

על  עומד  בישראל  החולים  כלל  בקרב  יחסית  הנמוך  התמותה  שיעור  דלעיל,  המדינה  להצהרת  "בהתאם 

728% 0 בלבד.."

“הקורונה היא המחלה הראשונה בהיסטוריה הרפואית שבה אדם נחשב ונספר כחולה גם אם אין לו בנמצא 

ולו תסמין פתולוגי אחד”.

“...הוועדה המייעצת במשרד הבריאות האמונה על אישור החיסון בישראל לא התכנסה מאז חודש ינואר 

2020 למניינם,...

אי התכנסותה היא כה הזויה עד כי קשה להשתחרר מהרושם שהיא מכוונת מלמעלה, מתוך מטרה למנוע 

בחינה עניינית ומעמיקה של אישור החיסון לקורונה בישראל”.
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ר הקי על  בת  הכתו את  א  ו לקר

קשר בין דלקת שריר הלב לחיסון

יצאו בעניין אינספור סרטים, מסמכים, הצהרות, עדויות, צועקים על זה בכל מקום. נכון, עמלק מצנזר 

הכל אבל ממשיכים כל הזמן להתריע על זה - המגזר החרדי לא חשוף לזה. 

דברים  שהמון  כדי  זעירים  שינויים  אלפי  עכשיו התרחשו  עד  העיניים.  מול  לנו  קורים  האלה  הדברים 

גדולים ישתנו מבלי שנבחין בהם.  עכשיו הקצב מואץ, השינויים הם גדולים רק שלכאורה הם ‘לטובת 

הציבור’, וזה מה שמטעה. 

מלכות הרשעה אמורה לשלוט < כבר הוקמו כל אמצעי השליטה <  כבר נאכפת שליטה< זו רק שאלה 

של זמן עד שהכל יתגלה והשאלה הכואבת היא: על כמה חללים ונזקים נשלם עד שנבין ונפעל בהתאם.

ולהלן מהאג’נדה האילומינטית
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ומטרתם: ממשלה עולמית אחת ומערכת כספית אחת תחת שליטה תמידית של משפחות האליטה 

למעמד  השימושיים  אנשים  מליארד  לחצי  מוגבלת  אוכלוסיה  עצמם.  מתוך  עצמם  את  שיבחרו 

השולט, באזורים מסויימים ומפורשים שיוגדרו. לא יהיה קיים מעמד ביניים רק שליטים ומשרתים. 

המורדים  כלכלית.  ושליטה  צבא  משטרה  כוחות  ע"י  הנאכפת  אחת  עולמית  ומשפט  חוק  מערכת 

יורעבו למוות, יכלאו או יוכרזו כפושעים שדמם מותר לכל. 

כל כך קשה להאמין במשהו שלא ניצב ברור מול העיניים, בפרט שאנחנו כל כך לא רוצים להאמין , וכמו 

שאמר ג'יי אדגר הובר, ראש ה-FBI )הבולשת(:

"האדם הופך לנכה בהיפגשו פנים אל פנים עם קנוניה

 כל כך ענקית, שהוא אינו מסוגל להאמין שהיא קיימת"  
                                    

נזכיר רק-

שב- 1936 כשחוקי  הגזע, חוקי נירנברג, הפכו לחוקי המדינה, ושלטים שאסרו כניסת היהודים 	 

נורא עומד  - היהודים לא האמינו שמשהו  למקומות ציבוריים הוצבו בערים ובאתרי התיירות 

לקרות. כמו היום עם הדרכון הירוק. 

והפקעת 	  'ליל הבדולח', למרות ההתעללויות, למרות האיסור על מסחר  1938, למרות  ב-  גם 

לא  כבר  לא האמינו שהמצב  הרוב  עדיין   - הפולנים  היהודים  גירוש  למרות  והרכוש,  העסקים 

יחזור למה שהיה,  רוב היהודים אזרחי גרמניה הנאמנים רצו פשוט לחזור לשגרה.  כמו היום עם 

הקורונה. 

יכלו 	  - היהודים ברחבי אירופה, שעוד  1942, כשהרכבות לאושוויץ כבר עבדו בלי הפסקה  ב- 

לברוח, עדיין לא האמינו שמתרחשת השמדה המונית. 

ב-1944 כשכולם כבר ידעו - היה מאוחר מדי.	 

כשנראה את הקורבנות בטווח של השנה - יגידו לנו זה בגלל המגיפה, זה בגלל המוטציות - לא יגידו 

לנו שזה בגלל החיסונים, זה מה שכבר אומרים לנו, וזה ימשיך ככה..

"והנה סוס חיוור" שדרן הרדיו  ויליאם קופר, שהיה חבר בכיר במסדר האילומינטי.   62
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כשנראה את העקרות בטווח הארוך יותר - זה כבר יהיה מאוחר מדי.

   
כשנראה את השינוי בדנ"א, ונזקים קשים בגוף ובנפש - זה יהיה בלתי הפיך.

כשלא יהיו מזומנים כי נעבור לכסף דיגיטלי ותכלה הפרוטה מן הכיס ונהיה בשליטה דיקטטורית 

נוכל רק להתפלל, לא יותר מזה. 

שיוותר  מה  את  העולם,  כלל  אוכלוסיית  את  לשעבד  רוצים  הם  אבל  להאמין  קשה  לשמוע,  קשה 

ממנה. להחרים את הרכוש הפרטי, להפוך את הנשארים לעבדים. זו המשמעות של ה'סדר העולמי 

החדש'.  בדיוק כמו שרצה הנאצי העמלקי היטלר ימ"ש. איך ישתלטו על כולם? זה חומר לכרכים 

נוספים רבים.

חלק ממנו כבר רשמנו, נוסיף עוד על קצה הקולמוס ש'המהפכה התעשייתית הרביעית' המדוברת 

כל כך של ימינו, הכניסה את ה'בינה המלאכותית'. הבינה המלאכותית היא פיתוח על של המחשב, 

המאפשר למחשבים ורובוטים להחליף את האדם. הרובוטים עובדים 24/7, הרובוטים נשלטים ע"י 

מי שתכנת אותם. הרובוטים הם צבא חזק העומד לרשות מתכנתיו. 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוציא כב ב- 2018 6 3, למניינם, מסמך בנושא הבינה המלאכותית. 

המסמך הזה מציין גם את כח המידע האינסופי על האוכלוסיה הנאסף באמצעות הבינה המלאכותית 

בזמן אמת. נוסיף למעקב הצמוד בזמן אמת גם את ביטול המטבע המזומן והשליטה המוחלטת על 

התזרים שלנו והרי אנו עבדים מושלמים לדיקטטורה דיגיטלית. 

אז הקורונה זה רק הפתיח, החיסון הוא רק חלק מהתוכנית 'התו הירוק' הוא גלישה למערכת דירוג 

חברתי )כלומר, שליטה דיקטטורית( והסדר העולמי החדש הוא שליטת מצריים המושלמת. צריך 

ה'חיסון  אומרים  היום   וקיבלו,  סברו  והעם  משחררת'  'העבודה  אמרו  אז  שאמרו  שכשם  להבין 

האינסופיים  סימני  כל  על  לתהות  בלי  לחקור,  בלי  לברר,  בלי  ומקבלים.  סוברים  והעם  משחרר' 

)שהצגנו בחוברות(.

בלי לדעת שאנחנו עומדים על פתח פי תהום בידי אותה מלכות הרשעה שעתידה לעמוד בסוף גלות 

אדום, בפתח דורו של שמד. 

אז, לפני 80 שנה - לא האמינו שיש פה הטעיה, לא בדקו.

גם עכשיו לא רוצים לשמוע, גם עכשיו לא מאמינים שיש פה הטעיה 

 אבל הפעם לפחות תבדקו כשמנסים לפקוח לכם את העיניים,  

 החיים של כולנו תלויים בזה.



"אמר ליה רבי יהושע:

אם אין עושין תשובה

אין נגאלין 

אלא הקב"ה מעמיד להן מלך 

שגזרותיו קשות כהמן וישראל 

עושין תשובה ומחזירן למוטב" 
)סנהדרין צ"ז, ב' (

בסופו של דבר, מה יש לנו לעשות?
 "אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיים"

 כמו שאומרת הגמרא:
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לוח מודעות
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אלברט בורלא מנכ”ל פייזר

https://top-news.online/court-peru-blamed-gates-soros-rockefellers-creating-pandemic/amp/
https://lpderecho.pe/jueces-covid-19-creada-bill-gates-soros-rockefeller-etc-nuevo-orden-mundial/?utm_
source=onesignal&utm_medium=web-push
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מגיפה של ניגודי אינטרסים
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חיים רבינוביץ
אדמו"ר ממשכנות הרועים

אברהם שמחה א. חנון
אדמו"ר מקהל חסידי ירושלים

משה זאב זארגער
דומ"צ העדה החרדית וקיט"ל דסאטמאר 

 מכתב 
הרה"ג דוד מיכאל שמידל שליט"א 

עבור הרבנים החותמים הנ"ל

צבי אריה זארגער
מו"צ בעדה החרדית

חיים זאב שניידר
מרבני ישיבת מיר 

נאמנים עלי הרה"ג שחקרו בענין
וכן ראשי הישיבות בארה"ב שבררו היטב, וחמירא סכנתא

ובפרט שיש חששות של מגמה אנטי דתית

לפענ"ד ענין החיסונים נגד הקראנא אינו פשוט כלל, 
 ויש מקום לכמה וכמה חששות ואין ליכנס לענין 

שיש בו סכנה ח"ו. ובאעה"ח

עי' יו"ד סי' קנ"ה שמעיקר הדין אסור להתרפאות מעכו"ם ואפיקורס שהם חשודים על רציחה, וההיתר הוא משום לא 
מירע אומנותו, ולדאבונינו שמלכות נהפך למינות בכל העולם ובפרט שאינו סוד שמעורבים כאן משומדים וגויים מהגרועים 
שבאומות כופרים גלויים שכל שיטתם ואומנותם היא מרידה בהקב"ה רח"ל כחוקי תועבה והשחתה ועוד, וחשודים על הכל 
וכבר ראו בתקופה האחרונה שנצלו את תמימות הציבור והוליכום שולל והתחרטו ע"ז מאוד וצריך לעצור מבעוד מועד שלא 

יהיו צועקים על העבר שאין להשיב

יהושע בלאאמו"ר הגאון הגדול ר' אברהם אטיק זצוק"ל
רה"כ "גיבורי חיל"

צבי פרידמן
גאב"ד בדץ מסורת

יהושע אשר רבינוביץ
מרבני ק"ק משכנות הרועים

שמעון שפירא
משפיע דחסידי ברסלב

מנחם מנדל סאבווויטש
גאב"ד קהל חרדים בית שמש

שמעתי הדברים הנ"ל ממקורות נאמנים ומוסמכים וראיתי את החומר 
וחוו"ד של רופאים ומומחים וברור שכל רב שישמע ויראה הדברים יתנגד 

ויאסור להתחסן וכל מי שלא אוסר פי' שלא ראה ולא שמע הנתונים

אברהם כהן
חבר בד"ץ העדה החרדית הספרדית

הננו להודיע בשער בת רבים כי לאחר בירורים יסודיים, דרישה וחקירה ועדויות מהימנות ביותר של הרבה רופאים, מומחים, אשר 
אין להם נגיעות ממוניות ופוליטיות וד"ל, וכן אצל עסקני רפואה יראי ד'.

כי החיסונים נגד קורונה מכל החברות, מיוצרים בשיטה מסוכנת וחדשה הטומנת בחובה סכנות ממשיות, הן במניעת ילודה לגברים 
סכנת נפשות אמיתית  ונשים וכן נזק עתידי לילדים, וזה שייך לאיסור החמור של סירוס וגרימת עקרות וכו'. כמו כן יש בחיסונים 

פעמים מיד ופעמים לאחר זמן.

בנוסף, יש עדויות כי ישנם פעולות של שינויים גנטיים הנעשים ע"י החיסונים, שהוא דבר הפסול בתכלית, הגורם במישרין לילדים 
פגועים רח"ל, וכן שינויים בנטיות הנפש, שהוא סכנה רוחנית חמורה במיוחד בענייני קדושה וצניעות, אשר אחריתה מי ישורנה )ועי' 

כעין זה ברמב"ן פר' שמיני י"א ג' ופר' אחרי י"ז י"א(.

על כן הננו לגלות דעתנו לעם ד':

קול קורא בס"ד
מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל העדות והחוגים

אזהרה ואיסור חמור כנגד החיסון

אין לקחת חיסון נגד קורונה בשום פנים ואופן, גם אם ינסו להכריח ח"ו, יש לעמוד על נפשנו להתנגד בכל תוקף. א. 

בכל החודשים האחרונים נתפרסם בכל רחבי תבל, כי נעשו רציחות לאלפים בבתי חולים בכל העולם, גם חלק מעסקני  ב. 
הרפואה החרדים היו אשמים בכך שיעצו לרעה ללכת לבתי חולים. על כן הרבה רופאים ויועצי רפואה איבדו את מהימנותם 
על כל המשתמע מכך. כמו"כ היו כמה סוגי תרופות לקורונה שהוכחו ברחבי העולם כרפואה בדוקה, והממסד הרפואי חסמו 

והתנכלו לתרופות אלו. 

במיוחד יהודים חרדים יש עליהם שנאה מצד הגויים והחילונים, כמו שהוכח בעליל לעין כל, בפרט לענין ריבוי הילודה, הם  ג. 
כקוצים בעיניהם פן ירבה. לכן הם חשודים מאד מאד להתנכל אליהם בעניני הרפואה והילודה, בפרט שאצלם ריבוי הילודה 

הוא חסרון רח"ל. ושאיפתם הוא 'דילול האוכלוסיה' כלשונם הטמאה.

רגל  דריסת  לתת  לא  לבנות,  או  לבנים  מוסדות  מנהלי  בפרט  וסיוע,  עזרה  בכל  החיסונים  לעושי  ולעזור  לפרסם  אסור  ד. 
ואפשרות לעושי החיסונים ומשתפי הפעולה שלהם, ויש בזה "לפני עיוור" ועוד איסורים. וכמו שראו כולם בתקופת הקורונה 
כיצד השלטונות ומשתפי הפעולה רדפו כל דבר שבקדושה, ובמיוחד את לימוד התשב"ר והישיבות ובתי חינוך לבנות ישראל.

ואיזה פתי יאמין לדורשי רעתו ורודפיו שהם אלו הרוצים ברפואתו וברפואת ילדיו. אתמהה!

על כל ההורים לעמוד על המשמר בכל תוקף ועוז לבל יהינו איזה מנהלי מוסדות לנצל את תמימות ההורים ולהפעיל  ה. 
עליהם לחץ לחסן את בניהם, וכן יש להודיע גם בעל פה וגם בכתב מטעמכם למנהלי המוסדות שאתם אוסרים בכל 

תוקף לחסן את בניכם - גדולים וקטנים בנים ובנות.
יש לשקול בכובד ראש פרסום הוראה לרבים לברר לפני קשרי שידוכים שאין אחד מהצדדים ח"ו מעושי החיסונים. ו. 

אנו קוראים לציבור יראי ד' לפעול לעצור בעד המשחית, וזה ודאי נכלל ב"לא תעמוד על דם רעיך", הקב"ה יראה בעניינו ויחיש לגאלנו 
בגאולת עולם, אכי"ר.

נאמנים הרבנים הגאונים שבררו את נוראות חומר הענין, 
ומצוה לשמוע דברי חכמים ולהזהר בכל מה שהזהירו, 

וגם להזהיר אחרים, והשי"ת ירחם עלינו ויצילנו

דוד מיכאל שמידל

ראובן מרצבך
רה"כ לומדת יראתך
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מכתב נורא מהגאון הגדול רבי משה מרדכי קארפ שליט"א 

עדות על הרוגי ונפגעי החיסונים בימים האחרונים
ואודות האיסור החמור לסגור תתי"ם וישיבות

בס"ד

עזה  ובטלטלה  מאד  קשה  בתקופה  שנה  כבר  נמצא  ישראל  עם  הן 
מאז פרוץ נגיף הקורונה, אשר רבים חללים הפילה בגוף ובנפש, ורבים 
חללי הנפש מחללי הגוף. כי גם אלו שלא נדבקו בקורונה עברו את 
אימת הקורונה והיא גרמה לשינוי סדרי עולם ותהפוכות בכל דרכי 

החיים, ולאחרונה נתווספו חולים רבים וקשים ד' ישמרנו ויצילנו.
ומצד הדין היה צריך להתענות ולהתריע, ולא כאשר טעות מושרשת 
לומר שעדין אין כאן דבר, ושיעור הדבר שהוא ג' מתים מתוך חמש 
מאות בג' ימים זה אחר זה. כי אין חובת התענית וההתרעה מדין 

מכת הדבר, אלא מדין מתענין על החולאים.
)סי' תקעו  ובשו"ע  והלכה פסוקה ברמב"ם  יט:  והוא דינא דגמ' תענית 
וז"ל: “מתענין על החולאים כיצד הרי שירד חולי אחד לאנשים  ס"ה( 

סוגר  חולי  )פירוש  אסכרה  כגון  העיר,  באותה  הרבה 
מאותו  מתים  והיו  בהם,  וכיוצא  חרחור  או  הגרון( 

תענית  עליה  וגוזרין  צבור  צרת  זה  הרי  חולי, 
וז"ל:  יוסף,  הבית  בשם  )שם(  וברמ"א  ומתריעין". 
בשלשה  שימותו  צריכין  אינן  חולאים  “ובאלו 
ימים זה אחר זה, כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי 
החלאים  אלו  על  ומתריעים  מתענים  אלא  אויר, 
מיד". ובמשנ"ב )שם ס"ק יח( בשם הריטב"א דעכ"פ 
בעינן שיהיו מתים מאותו חולי שלשה אנשים ואז 
נתחזקה החולי לממית, רק שאין צריך לזה שיהיה 
דוקא בשלשה ימים כמו בדבר אלא בין ביום אחד 
או יותר מתענין ומתריעין עליו. אך מסיק המשנ"ב: 
“אכן לפי מה שמבואר בב"י בשם הירושלמי מוכח 
אחד  רק  ממנה  מת  לא  אפילו  אסכרה  דלענין 
ונראה דמ"מ דוקא כשירד חולי זה  מתענין עליו. 
מהן  אחד  רק  עדיין  מת  שלא  אף  אנשים  להרבה 

צריך להחמיר וכדמשמע לשון השו"ע", ע"כ.
הרבה  אצל  המתפשט  כזה  דחולי  בזה  ומפורש 
מזה  אחד  שמת  במה  סגי  אסכרה  ובפרט  אנשים 
ולא  עליו,  מתענין  אנשים  הרבה  אצל  ומתפשט 

מדין דבר אלא מדין שמתריעין על החולי. ואין לך חולי גדול מזה וגדר 
מתפשט אצל הרבה אנשים כמו הקורונה ובפרט לאחרונה שרק בעירנו 
זה  דחולי  ידוע  וגם  ויציל.  ישמור  ד'  לנו  ידועים  חולים  אלפי  כמה  יש 
הוא קרוב לחולי האסכרה כמ"ש רבינו הגרח"ק שליט"א. ואין לך דבר 
השייך דין זה כדוגמת חולי הקורונה המתפשט בישראל וביותר ביראי 

ד' ובעולם כולו.
הפוסקים  מש"כ  ידוע  אך  ולהריע,  להתענות  עלינו  הדין  מצד  והנה 
דבזמן המגיפה צריך לשמור ביותר מזג האויר שבגוף, ולא להתענות 
דהוא  בשובבים  המתענים  כגון  להתענות  שיכולים  אלו  ומ"מ  בו, 
ומי  באמת זמן התענית הראוי בודאי יש להתענות ולהתחנן על זה, 
וגם  כן.  לעשות  ראוי  בודאי  בחורף  יום  חצי  עכ"פ  להתענות  שיכול 
ידוע מהספר חסידים דהוא בריא לגוף להתענות פעם בחודש יום או 
חצי יום, למי שיכול, ובפרט בחורף שאין התענית מזיק ולכן יסדו בו 

תעניות השובבים.
כמה  ואדרבה  ולהריע,  לזעוק  מהחיוב  אותנו  פוטר  זה  אין  ומ"מ 

שפחות מתענין יש  יותר חיוב לזעוק ולהריע.

עש"ק פרשת וארא לסדר והעתרתי אל ד' ב' שבט תשפ"א לפ"ק

המשך מעבר לדף <<<

והרבה הרבה יש לנו לזעוק אל המלך בין על סכנת חולי הגוף ובין 
חולי הנפש וההתדרדרות העצומה והביטול תורה ותפילה שנגרם 
בדרכי  לציבור  נכנסו  חדשים  ומושגים  הזו,  הנוראה  המחלה  עקב 
חיים ובלימודים ובשעורים ובתפילות בצבור ובמקום התפילה, ואין 

צריך להאריך בדבר הידוע לכל.
והמכה הנוראה ביותר היא ביטול תשב"ר שהם הם הנטורי קרתא 
למען  עז  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  כדכתיב  ישראל  עם  של 
מהמגפה  השמירה  היא  והיא  ומתנקם"  אויב  להשבית  צורריך 
כמבואר להדיא בב"ק ס: ובתשו' הרשב"ש שציינו הגרע"א ז"ל 
בגהש"ס שם. וסגירת ישיבות לגמרי ולמחצה ולשליש ולרביע. 
החילוניים  ומושגים  לחיים  התרגלות  הוא  כולנה,  על  והעולה 
להם  התרגלו  שרבים  התקשורת,  למכשירי 
ונפלו ברשת מכונת ההשמדה של האינטרנט, 
רובץ,  חטאת  ולפתח  ולילה  יומם  שם  ומבלים 
במ"ט  ואח"כ  היתר  של  אחד  בשער  תחילה 
ברישתה,  שנפל  למי  לו  ואוי  טומאה,  שערי 
מזה  צווחים  שבישראל  הריקנין  ואפילו 
שקועים  זו  בתקופה  שילדיהם  ביותר 

באינטרנט עד כדי התאבדות רח"ל.
ובודאי שזהו פיקוח נפש אמיתי לסגור כהיום 
וכבר  ות"ת  ישיבות  האינטרנט  דור  בדורנו 
ראינו מה שיצא בקיץ מסגירת הישיבות ובתי 
החינוך, והסכנה בזה גדולה יותר מכל הקורונה 
והיא  ההורגו",  מן  יותר  המחטיאו  “גדול  כי 

סכנה לכל היהדות כולה.
והנה תחילה תלינו יהבינו בג' דברים: מסכה ריחוק 
אל  ומסגר  הקורנה  את  שניצחו  וחשבו  והיגיינה, 
סגר יצאו, ונשארו בידם רק עם גדרי ההשתדלות, 
ולא שבנו בתשובה על דרכינו ולא קיימנו בנפשנו 

“נחפשה דרכינו ונחקורה".
כמוצא  החיסונים  של  הקסם  פתרון  מצאו  וכעת 
כמה  כדבריהם  יהיה  הלוואי  מהמגיפה,  שיצאו  ובטוחים  רב  שלל 
גואה,  התחלואה  ליום  מיום  הרבים  בעוונותינו  אבל  מהר.  שיותר 
ומיום שבאו החיסונים רבו גם רבו החולים הקשים והמתים ד' ישמור 
ונשובה עד ד'" לעקור את  ויציל. כי עדין לא קיימנו “נחפשה דרכינו 
שורש החולי והרע, ותלינו ביטחוננו בבשר ודם וגדרי השתדלות, ואנו 
יום, ועל  ילד  יודעים מה  עומדים באימה מיום ליום באין אונים באין 
כל זה צריך לזעוק ולהריע, ולכל הפחות להתרגל לומר פרקי תהלים 
אם  "אבל  ה"ג(:  מתענית  )פ"א  הרמב"ם  שכמ"ש  תפילה  כל  אחר  בציבור 
לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה 
במעשיהם  להדבק  להם  וגורמת  אכזריות  דרך  זו  הרי  נקרית,  נקרה  זו 
הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי 

בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי".  
גם  מערערים,  הרבה  יצאו  עצמם  החיסונים  אודות  על  והנה 
וכל החיסון לקורונה נעשה בבהלה  בין הרופאים והמומחים, 
נגיעות רבות כידוע,  נוגעים בדבר עם  ידי הרבה  ובחיפזון על 

ובודאי שזהו פיקוח 
נפש אמיתי לסגור 
כהיום בדורנו דור 

האינטרנט ישיבות 
ות"ת וכבר ראינו 
מה שיצא בקיץ 

מסגירת הישיבות 
ובתי החינוך, והסכנה 
בזה גדולה יותר מכל 

הקורונה כי “גדול 
המחטיאו יותר מן 

ההורגו", והיא סכנה 
לכל היהדות כולה.
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 חורףתשפ"א


מתןבעדמאודלוחציםועודשהרופאיםכיון ,˙ÚÙ˘‰„‚ÔÂÒÈÁלעשותהאםהשואליםלרבים
שישנם,שפעתנגדהחיסוןמתןלאחרשקרוהקשיםהמקריםמפרסמיםאינםהםשניומצד,החיסונים
להםהידועאתולספרלומרויועציהםמהרופאיםומונעים,רח"למוותשעריעדשהגיעומהמחוסנים

 .כללדיעהלהביעולאלשתוקהפחותולכל,דעתםנגדלומראותםמחייביםאלא,הרחבלציבור

דעתםפרסמו'הבריאותל'משרדמשועבדיםשאינםורופאים,'Â˜ÈÒ˜Ó˙ÚÙ˘'במדוברהיהכאשרבעבר
אוכלוסיית למעט החיסון שמטרת והוסיפו בזאת, פרטים הרבה ופירטו החיסון, בכללות השלילית
 .כהיוםהנפוצה'˙ÚÙ˘'השלהחיסוןלתוךהנ"למהחיסוןהכניסו,השתאועדשלאחריהובשנה.העולם

 .הנ"להחיסוניםאתמלקבלנמנעו,ועודותלמידיהםהבכיריםמהרופאיםרבים

בעצמםהםכאשר,בעצמםבושוולא,להםמזיקזהכי,ברביםדעתיאתמביעאנימדוע,השלטונותמראשיאליהתקשרוובעבר

 .החיסוןמלקבלנמנעו

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

ילדים ראיתי עוד לאחרונה ועד רח"ל, ממנו ניזוקו שרבים ידוע אשר '˙ÏÚ˘' נגד החיסון ובדבר
אבל,החיסוןנגדהרופאיםדעתבזהוגם,ממשנפשפיקוחשללמצבהגיעוהחיסוןקבלתלאחרשמיד
לחלל ומותר החיסון, מתן לאחר מאושפזים שילדים המקרים לפרסם לא עצומים לחצים עליהם יש
בבתי מאושפזים שעדיין ילדים שישנם גמורה, בידיעה לי וידוע בזה, שהסתכנו הילדים עבור שבת

 .ונוראיםרביםייסוריםועובריםהחיסוןקבלתמאזחולים

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

 .'˙ÏÚ˘'ה

ראובעצמםהםכאשרגם,דעתםמלהביעמהםשנמנע,מרופאיםשמעתי'˙ˆÁ'הנגדבחיסוןגם
,דעתםמלהביעבעדםעוצריםשהשלטונותשכתבתיוכמו,הנ"למהחיסוןשניזוקו,רביםמטופליםאצל

 ,È˙Ú„ÚÈ‡‡Ï˘ÚÂ˘˜ÈÈÓÓÌ‚Âומאיימיםעליהםבפיטורין.

טיב יודעים לא עדיין הקורונה, מחלת כאשר ,‰ÂÂ˜‰ „‚ ÔÂÒÈÁ והנהעלעתהבאתי,
שלאורבים,קשהוניזוקוהמשמרותכלעלשמרוהרבה,מזיקאינוולמימזיקולמי,באמהיכן,המחלה
Â‡ˆÈ˘,Ï"ÂÁÂı‡ÌÈ‡ÙÂ‰ÌÈÂ,מזהבחיסוניםמביניםשהםלחשובורחוק,כללניזוקולאשמרו
ËÙÂ,‰ÊÏÚÂ˙Î˘˙Â˘˘Á‰‰Â,‰˙Ú„ÚÂ˙È˘ÌÈÂÒÈÁ‰ÏÎÓ˙ÂÈ‰‰,ÂÏÏ‰ÌÈÂÒÈÁ‰„‚
ÌÈ‡ÙÂ‰Ó˜ÏÁÂ,ÂÏ‡ÔÂ‚ÎÌÈÂÒÈÁ˜Â„Ï˙ÂÎˆ‰Â˙ÂÚÂ„È‰˙Â˜È„‰ÏÎÂ˜„‡ÏÔÈÈ„ÚÌÈÂÒÈÁ‰˘

 .ÏÏÎÌ˙˙ÏÂÒ‡ÂÌÈÂÒÈÁ‰˜ÂÁ„‚‰Ê˘Â˙ÎÛ‡

זמ וכל ,בה שיש התועלת בוודאות הוברר שלא עוד כל כי ,ואסיי
תשובות ונקבל ,בגינ להופיע שעלולי הנזקי לחלוטי נשללו שלא

 .מהולהתרחקלהימנעיש,מהרופאי

˙ÁÂÂ‡ÈÂ,ÂË˙ÎÌ‰ÈÏÚ‡Â˙ÂÌÚÂÈÌÈÚÓÂ˘ÏÂ
 .Ï‡˘È˙È˙‡Ù˙ÏÈÙÂ˘ÚÈÂÂÏ„‚ÈÂ,Á"ˆÂÈÏÎÓ‰˘Â„˜„
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שינבוט  הזרע  מבשיל  האדמה,  במעמקי  החורף,  של  בשקט 
את  מכינים  הציבור  מעין  הרחק  עכשיו,  של  בשקט  באביב. 
נקיטת  את  שתאפשר  והפסיכולוגית  המשפטית  התשתית 
את  לחסן  הציבור  את  שיביאו  המתאימים,  הלחץ  אמצעי 
הפחדה.  יכללו  שינקטו  הפסיכולוגיים  האמצעים  הילדים. 
כלומר, דיווח תקשורתי על סכנת קורונה או וריאנט של קורונה 
או נגיף דומה שתוקף את הילדים דווקא, אם זה יהיה הקורונה 
פתאום  להם.  יהיה  חיסון  בצורת  הפתרון  את  דומה  נגיף  או 
ילדים  ועל  דווקא,  בילדים  עמוסות  מחלקות  על  לנו  ידווחו 

דווקא שחולים ונפטרים.

ובהמשך  הזה,  לנראטיב  מסיבי  רפואי  בגיבוי  ילווה  כמובן  זה 
יגרור שימוש ב'סמכויות חירום להתמודדות עם הקורונה':  זה 
אף  וייתכן  החינוך  למסגרות  להגעה  מחוסנים  לא  ממניעת 
לא  שבהן  למשפחות  פיטורין  איום  ועד  בדיקות,  וחיוב  סגרים 

כולם מחוסנים וכל אמצעי לחץ אפשרי.

למה? הממסד נגדינו? על שאלות אלו בדיוק נסובה חוברת זו. 

  על קצה קצהו של מזלג, כמה עובדות קשיחות: 

"מיומיים אחרי החיסון לקורונה היא לא יכלה לדבר ולאכול, לא להזיז 	 
את הידיים והרגליים ולא לשלוט על פעילויות גוף. מצבה הדרדר עד 
שבועיים  ובמשך  חריפה,  ריאות  דלקת  עם  לתל-שומר  שהועברה 
הייתה מורדמת ומונשמת. כיום היא סעודית מלאה, נכה 100%"                       
                                      אמא של אלונה שיינין, בת 34 

הקורונה 	  חיסוני  נפגעי  של  דיווחים  אלפי  התקבלו  ל-10.6.21  עד 
נתונים  לרכז  שהתנדבו  ורופאים,  פעילים  של  פרטיות  ועדות  אצל 
שמוסתרים מהציבור, ודיווחים אלו הם המעט המגיע אליהם, המצב 

בשטח הרבה יותר חמור, בין הנפגעים יש גם עשרות נפטרים

עפ"י נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התמותה בחודשי 	 
ינואר-פברואר בהם ניתנו החיסונים היא הגדולה ביותר ב-20 שנים 

האחרונות )ראה עמ' 112(

לפי מרכז המידע הלאומי לחיסונים בארה"ב מספר נפטרי החיסונים 	 
כל  נפטרי  ממספר  יותר  גדול  ל6000(  )קרוב  בארה"ב  מקורונה 

החיסונים ב-22 שנה האחרונות. 

מרכז זה, ששואב את הנתונים מה-CDC גם פרסם שמס' האנשים 	 
שהגיעו לנכות אחרי החיסונים הוא  4,874, מס' האנשים הנמצאים 

בסכנת חיים - 6,156, מס' האנשים שהגיעו לטיפול נמרץ - 47,791

* מרכז זה, ששואב את הנתונים מה-CCC גם פרסם 
שמס' האנשים שהגיעו לנכות אחרי החיסונים הוא  

4,874, מס' האנשים הנמצאים בסכנת חיים - 6,156, מס' 
האנשים שהגיעו לטיפול נמרץ - 47,791

מי שרוצה לעצום את העיניים ולאטום 

פסקו,  הרבנים  ולהגיד  האוזניים  את 

שידע  יורוך"  אשר  "ככל  לנו   יש 

לחקר  העולמית  שהועדה 
המונה  באירופה,  הקורונה 
של  הראשונה  השורה  את 
ועורכי הדין, טוענת  הרופאים 
הגדולה  הציבור  הונאת  שזו 
המוחות  מיטב  בהיסטוריה! 
מחשבה  זמן,  כסף,  מספיק  השקיעו 

קשרים  של  היטב  טוויה  ורשת 

ממומנים כדי להונות את הציבור כולו.

באירופה 1940 לא רצו לדעת, 
חשבו שכלום לא יקרה.

למען  הפחות,  לכל  לכן, 
את  תקראו   – שלכם  הילדים 

החוברת! 

לא  היא  הזו  החוברת 
לא  'נבואות',  לא  פרשנויות, 
היא  הזו  החוברת  ל...  שופר 

אוסף עובדות.

גם אין בה ביטול תורה  כי זה 
החיים  על  וזה  נפש,  פיקוח 

שלכם ושל הילדים שלכם.

תשובות  לכם  תהיינה  אם 
מספקות לכל מה שתקראו - 

אתם פטורים.

"אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה"

חיסוני ילדים   


