
זה סיפור שמתחיל באו"ם שמום וסופו לעת עתה, במדעת
***********************

מסוימת על ציר הזמן.זאת כמובן לא ההתחלה של הסיפור, אבל צריך להתחיל בנקודה
.1999ב-נתחילאז
הועדההעולם.ברחביהחיסוניםבטיחותבענייןלייעץיהיהשתפקידהועדהWHOה-מקים1999שנתב■

נקראת:
Global Advisory Committee on Vaccination Safety-בקיצוראוGACVS

GACVS:
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/

https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/


קראוהםוהחיסוניות.החיסוניםלקידוםמדינות,ביןעולמיתברית-מבנישינויעברהנושא-2000בשנת■
Globalתודו):קליט,יותר(זהGAVIלזה Alliance for Vaccines and Immunization.

האקלים”ב"ועידת1992ב-הוצהרההעולמיתהאג'נדהישראל,בארץ2021אג'נדהאומצה-2002שנת■
אוכלוסייתלכללחיסוניםעלמדברות13-הקיימותשלמטרות17מתוך.להפעלתהבדרךתחנהזאת.בריו

העולם.
תוכלו לשאול, מה בין קיימות וחיסונים ? שאלה טובה.

עםיחדמקימיםויוניסףהאו"םאוטוריטרי.גוףלהקמתמייעץמגוףכברועובריםמדרגה,עולים-2003-ב■
כמעט בכל שפה אפשרית, שיספקו לעולם “מידעארגון הבריאות העולמית, רשת של אתרים ורשתות חברתיות

"מהימן" אודות בטיחות החיסונים”.
הרשת נקראת:

VSN- VACCINE SAFETY NETWORK

:WHOה-מאתרקישור
https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/vaccine-safety-net

https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/vaccine-safety-net


.לבטיחותהנוגע"מהימן"למידעבנוגעתרופותתאגידיע"יממומניםאינםהםכילהדגישטרח-WHOה-■
מתוך הקישור בהמשך  )הנה כאן (לגלול למטה עד הסוף בקישור, מצרפת צילום מסך

https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/vaccine-safety-net

לבריתהצטרפהגייטסומלינדהבילקרןחיזוק:שחקןחתיכתGAVIהחיסוניםבריתקיבלה-2007בשנת■
כשותפה לתחום הפיתוח:

https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/vaccine-safety-net


https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gates/en/

,20פישלרווחזה,20$מרוויחהוא1$כלעלשלו.רווחיהכיהעסקזההחיסונים-בעצמואומרגייטסביל
רק על חיסונים.

וידאו:
https://live.ahava528.com/video/1038/%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%
99%D7%98%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A2---disturbed-bi

ll-gates?channelName=RaisingTheFrequency&t=45

או שילדיהם נפגעו מחיסונים וסיפורים אודות כךלמה? כנראה כי יש לא מעט אנשים "מסוכנים" שנפגעו מחיסונים
והכינו תשתית ראויה מבעוד מועד על מנת לקדםהחלו לצוץ ברשת. או שהם ידעו היטב לקראת מה אנחנו הולכים

את אג'נדת החיסונים והדיקטטורה הרפואית שלהם.

GVSIהוקמה-2011בשנת - global vaccine safety initiative.
https://www.who.int/initiatives/the-global-vaccine-safety-initiative/

https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gates/en/
https://live.ahava528.com/video/1038/%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A2---disturbed-bill-gates?channelName=RaisingTheFrequency&t=45
https://live.ahava528.com/video/1038/%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A2---disturbed-bill-gates?channelName=RaisingTheFrequency&t=45
https://live.ahava528.com/video/1038/%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A2---disturbed-bill-gates?channelName=RaisingTheFrequency&t=45
https://www.who.int/initiatives/the-global-vaccine-safety-initiative/


VSNול-WHOל"מדעת"-ביןהקשר

)Midaat(מדעתארגוןשלהאינטרנטאתר,)WHO(עולמיבריאותארגוןבאתר
)VSN(חיסוניםמפרויקטכחלקאליומשוייך

רפואהאנשימחנכים,עבור:חיסוניםלגבימהימןמידעלתת-בישראלמדעתאתהסמיכהVSNה■
מדינות.35דרךבעולםהכללילציבורגםכמו,החלטותומקבליומומחים,עיתונאים

מידעהמוסראתרכעלמדעתעלהעולמיהבריאותארגוןה-הכריז2019באוקטובר-בויקיפדיהמדעת""■
אוניברסיטה, לא אתר של בית חולים כלשהו. רק מדעת.הוא היחיד שקיבל הכרה כזאת. לאנכון אודות חיסונים.

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%9E%D7
%93%D7%A2%D7%AA

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA


הוא אתר מדעתהאוטוריטה העברית לאמת המדעית- לגבי בטיחות חיסונים-■
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/midaat/en/

https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/midaat/en/


עמותת מדעת
,שמדוברהראושבוצעוהבדיקות.בישראלהביובבמערכותפראפוליונגיפיהופיעו-2013-בקיץ

עליהם מפני השפעות המחלה ושיתוק, אבלאשר מגןחיסון מומתבאוכלוסיית ילדים צעירים אשר קיבלו

, הוחלט על קיוםאשר לא ניתן לחסןבכדי להגן על האוכלוסיות החלשותאינו מונע העברת המחלה.

הילדים הצעירים ומיגור המחלהבאוכלוסייתהשלמת החיסון המוחלששמטרתומבצע 'שתי טיפות',

בישראל.

בכלי התקשורת, באינטרנט וברשתותבתגובה להחלטה התעוררו עד מהרה מתנגדי החיסונים, ופרסמו

קבוצתוההפחדה קמההחברתיות מידע מוטה ומטעה נגד המבצע. בתגובה למסע הדיסאינפורמציה

ומבוסס מדעית לגבי חיסון הפוליוושמה לה למטרה לתת לקהל הרחב מידע אמיןהורים ומתנדבים

המוחלש והשפעותיו האפשריות.

רישוםיום-12.8.2014((ע"ר)מושכלתבריאותלמען-"מדעת"הוקמה-2014

העמותה ).

טכנולוגית, מתמחהמיום הקמתה. במקצועה, יועצת עסקית--מנכ"לית- אדוה לוטן

באדפטציה של  ארגונים לעידן הדיגיטלי.

נתונים כלכליים של העמותה :

https://www.guidestar.org.il/organization/580595254

:תפקיד בתקשורת וברשתות החברתיות

הצהרה על מתנגדי- עמותת מדעת לקחה על עצמה את התפקיד של" מגזין מדעת"

כנגדלדברהמעיזיםרופאיםועל,מסוכנות"מחלות2"הפצתעלכאחראייםמחוסנים

פרופ' יהודה שיינפלד המוערך .החיסונים:כמפיצי מידע המסכן את הציבור. ביניהם אפילו

https://www.midaat.org.il/midaat/press/releases/

קבוצת הפייסבוק "מדברים על חיסונים "-
https://www.facebook.com/groups/171810053014040/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/groups/154989868031889/
https://www.facebook.com/groups/154989868031889/
https://www.guidestar.org.il/organization/580595254
https://www.midaat.org.il/midaat/press/releases/
https://www.facebook.com/groups/171810053014040/?ref=bookmarks


קבוצת הפייסבוק - "קהילת מדעת " -
https://www.facebook.com/groups/Midaat/

אביו למשל, היה נשיא מכון.וגם חלק מצוות עמותת "מדעת"ארז גרטי הוא ממכון דוידסון,

ויצמן.

https://www.midaat.org.il/midaat/people/

https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/people-and-events-he/n-7223

קשרים בין "מדעת" - מכון דוידסון ומכון ויצמן :

:הם זרועות של אותו הדבר■ בקישורים הבא ניתן לראות כי מדעת, ויצמן ודוידסון
- מאמר של מדעת בו צוטט מאמר של מכון דוידסון .תגובה לסרט של אורלי וגיא - " ומה אם כל העולם טועה
מדעתהזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע , בשיתוף עם חברי

https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/world-is-right/

דרך " מדעת ":מכון דוידסון - נותן קישור לתגובה לסרט של אורלי וגיא■

https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA

https://www.facebook.com/groups/Midaat/
https://www.midaat.org.il/midaat/people/
https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/people-and-events-he/n-7223
https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/world-is-right/
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA


מכון דוידסון - הגוף החינוכי של מכון ויצמן לחינוך מדעי

.ארה"במדטרויטדוידסון)(בילויליאםשלמתרומותהוקם-1999

נתוני העמותה לפי גיידסטאר:

https://www.guidestar.org.il/organization/580335818

.55,000,000:)2019(שנתימחזור

.1,188,404:)2020(ממשלתיתתמיכה

.39,466,714:)2019(לממשלהשרותים

.1,102,899ממשלתית:תמיכה

.85,506החינוך:משרדתמיכת

מתנדבים.14חברים,18עובדים,424ישנם

מכון ויצמן ופייזר :
והזרועויצמן""מכון,"פייזר"התרופותחברתחתמה,06.06.2016ב-:פייזר"את"ויצמןהענייניםניגוד■

,רפואיתלכימיהלאומימכוןיוקםהשותפותבמסגרתשנים.5ל-שת"פהסכםעל,"ידע"חברתשלוהיישומית
במרכז הלאומי לרפוא מותאמת אישית ע"ש ננסי וסטיבן גרנד.

https://www.guidestar.org.il/organization/580335818


https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/technology/n-8035

מקורות מימון של מכון ויצמן :
, בתמורה לפיתוחי תרופות, מה שמעמיד אותםתעשיית הפארמה מממנת את מכון ויצמןניגוד אינטרסים -

התרופות האלה כל כך מעולות - וכן גם קרן בילבניגוד אינטרסים כשאחת הזרועות שלהם מגיעה להסביר מדוע
.2017מ-החלהאחרונות,השנים3ב-למכוןדולרמיליוןורבע4שתרמהגייטסומלינדה

:2017ממאיבגלובסכתבה●

https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/technology/n-8035


●

*











אחרי כל זה, לא ברור איך המוסד הזה עדיין מכונה "אקדמי", ולא "מעבדת מו"פ
פארמה-טכנולוגית תאגידית" :

YEDA:ויצמןמכוןמוסדות , FEINBERG GRADUATE SHCOOL

ועוסקתלמדעויצמןמכוןשלבבעלותוידעמסחורחברתהיא,בע"מופתוחלמחקרחברה-1959-ידע
במסחור הידע שנצבר במכון.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%

97

https://www.yedarnd.com/node/5695:ידעבמכוןגניםעריכת

האקדמאית:הזרוע–1958פיינברג-

:מציעה לימודים בכל התחומים הקשורים למצב הקורונה

Cell Biology: Epigenetic regulation of gene expression/ RNA Biology/ Transcriptomics and
epigenomics/ Translation/ DNA replication and repair/Post translational modifications/ Cell
cycle/ Senescence and cell death/ Organelle Biology/ Trafficking/ Cellular communication/

Protein degradation/ Metabolism/ Signaling/ Microbiology/ Virology/ Parasitology

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/general-information

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about-feinberg-graduate-school-fgs

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://www.yedarnd.com/node/5695
https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/general-information
https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about-feinberg-graduate-school-fgs


:עמותות, אגודות  וקרנות הפועלות עבור מכון ויצמן

(ע"ר)למדעויצמןמכון–ויצמןידידיאגודת–1973

https://www.weizmann.ac.il/AgudatHayedidim/

דור ההמשך של אגודת ידידי ויצמן - ויצמן וייב

https://www.weizmann.ac.il/AgudatHayedidim/clubs/vibe-club

https://www.weizmann.ac.il/AgudatHayedidim/
https://www.weizmann.ac.il/AgudatHayedidim/clubs/vibe-club


דולר)מיליון25(לקורונהקרן

https://www.weizmann.ac.il/pages/he/coronavirus/coronavirus-fund

קרנות ברחבי העולם למכון ויצמן

https://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute/contact-our-worldwide-committees

ציריך(שוויץ)רחובות-)1960(ויצמןבמכוןלתמיכההאירופאיהועד

https://www.weizmann.ac.il/pages/he/coronavirus/coronavirus-fund
https://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute/contact-our-worldwide-committees


https://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute-our-international-committees/european-co
mmittee-weizmann-institute-scienceבעברית

https://www.weizmann.ac.il/pages/about-institute-our-international-committees/european-commit
tee-weizmann-institute-scienceבאנגלית

https://stwww1.weizmann.ac.il/en/?page_id=234:ויצמן-רוטשילדתכנית

נווט תרומות למכון ויצמן :
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4812

https://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute-our-international-committees/european-committee-weizmann-institute-science
https://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute-our-international-committees/european-committee-weizmann-institute-science
https://www.weizmann.ac.il/pages/about-institute-our-international-committees/european-committee-weizmann-institute-science
https://www.weizmann.ac.il/pages/about-institute-our-international-committees/european-committee-weizmann-institute-science
https://stwww1.weizmann.ac.il/en/?page_id=234
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4812


אותו טריק עם פייזר קרה גם עם חברת התרופות●
מרק (שיש לה מניות בפייזר, לפייזר יש בה מניות

ביוטכנולוגיהבמעבדתשותפותגםהן2021מ-והחל
מסוימת כאן ברחובות. לא ברור אם במעבדה של מכון

ויצמן, אולם כתובת המכון הוא ברחובות). קישורים
רלוונטיים:

ברוכהשנההייתה(שכנראה2016מ-כתבה-
בוויצמן): מרק תממן מחקרים במכון ויצמן

בשני מיליון אירו.
צירוף מקרים קוסמי - המחקרים התמקדו

בחקר הסרטן ובמערכת החיסון.
Merckמיליוןבשניוייצמןבמכוןמחקריםתממן

אירו

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/755/117.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/755/117.html


שמכוןרחובותעירייתבאתר2016מ-כתבה-
ויצמן החליט להעניק את פרס ויצמן למדע
למנכ"ל חברת התרופות מרק כאות תודה

והערכה:
https://www.rehovot.muni.il/articles/25

9/

נשאלת רק השאלה אם אחרי זה
עוד אפשר להישאר אובייקטיביים,
כשמחווים דעה על מוצר של מרק/

פייזר או של כל חברה אחרת
שנעשו עמה עסקים.

דמיינו שרפאל היו מקימים עמותת
דברור שתברר לעולם למה כדאי

להיכנס לקונפליקטים תמידיים
ולמה אין שום סיכון בהכרזת

מלחמה (על איזו מדינה שתבחרו).

כשמדען של מדעת מתראיין
בטלויזיה ואומר שתפקידו רק

"לתקשר" את המדע
שמפתחים חבריו בויצמן/

דוידסון/ ידע, הוא אומר
שתפקידו "לדברר".

איך אפשר בלי הקרן של ביל ומלינדה גייטס,●
עד2017מלמכוןפיתוחמענקישהעניקה

https://www.rehovot.muni.il/articles/259/
https://www.rehovot.muni.il/articles/259/


ורבע4מ-למעלהשלצנועבסכום2019
מיליון דולר, בתמורה לפיתוח ומחקר:

https://www.rehovot.muni.il/articles/259/

https://www.rehovot.muni.il/articles/259/




מעניין על הקרן וקשרי פארמה מתוך פוסט שלאם בקרן ביל ומלינדה גייטס עסקינן פעם נוספת, הנה משהו
האפידמיולוגית אלה נווה:

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2020/11/inv018603

חדשהריפויגישתלפיתוחבתמורהלביונטק,דולרמיליון5ל-קרובבשוויצנועמענק2020בשנתהעניקההקרן
מ-החלמהקרןויצמןמכוןגםקיבלדומה(סכום.mRNAה-מזריקתפייזר,שלזאתביונטק?איזו.19לקוביד
ופיתוח)למחקרבתמורה2019ועד2017

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2020/11/inv018603


שהתפרסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין (כתב עתמה שעוד לומדים מהקישורים שמוסיפה אלה נוה הוא מאמר
שהוא פורסם כבר בסוף פברואר - כחודש לפנייוקרתי מאוד לרפואה) באפריל אשתקד. הערת עורך מלמדת

עדיין ווהאן והמזרח בעיקר. הכותב בכתב העתשהפנדמיה התחילה "להשתולל" בעולם, בשלב ההוא המוקד היה
חיסונים ומגיפות), שמודיע לעולם שאנחנו בפניהוא לא אחר מאשר ביל גייטס (הלא הוא-רופא לענייניהרפואי

נגיף שרואים אחת למאה שנים.

על  ניגודי עניינים, וכך בלי למצמץ, מצהיר הלא-רופאכתב העת מכריח את גייטס למלא טופס גילוי נאות ולהצהיר
וכי הוא מחזיק במספר חברות המפתחות חיסונים (בשלבבכתב העת של הרופאים שיש לו גם יש לו ניגודי עניינים

כלל עולמית, מי בכלל מדבר על חיסון? עוד לא(אולי!) כמגפהשמסתמןההוא מדובר בינתיים בנגיף ובמה
אמורים לדעת על הנגיף הזה כלום, נכון?)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2003762

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2003762


המצורף למאמר):וכאן ביל גייטס מצהיר על ניגוד העניינים שלו (מתוך הקובץ

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMp2003762/suppl_file/nejmp2003762_disclosures.
pdf?fbclid=IwAR0WuN3HMqgayt_2hlwXewxmfvCh9tqkcbXOKi2eh1u0vab7P49J3Pr_150

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMp2003762/suppl_file/nejmp2003762_disclosures.pdf?fbclid=IwAR0WuN3HMqgayt_2hlwXewxmfvCh9tqkcbXOKi2eh1u0vab7P49J3Pr_150
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMp2003762/suppl_file/nejmp2003762_disclosures.pdf?fbclid=IwAR0WuN3HMqgayt_2hlwXewxmfvCh9tqkcbXOKi2eh1u0vab7P49J3Pr_150


הפוסט של אלה נווה לסקרנים:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159169853069437&id=522779436

(המפיצה הבלעדית של הזריקות של פייזר בארץ ומי* ואחרון חביב - הקישור על השותפות בין מרק לפייזר לטבע
של הזריקות) ואסטרה זניקה. מקום שיתוףשעתידה לקבל את המתכון מפייזר להתחיל לייצר בייצור מקומי

הוא מעבדה חדשה ברחובות:הפעולה בחסות בין היתר של משרד הסייבר (כי מדובר בביוטכנולוגיה!)

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3884172,00.html
הן קשורות במניות זו לזו.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159169853069437&id=522779436
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3884172,00.html




בועה המתרחשת אי שם ביקום מקביל מחוץ לחיינו,הקשרים התאגידיים בין חברות הפארמה, אינן כלואות בתוך
- הדרך קצרה אל חיינו היומיומיים. אחד מארבעתוהם זולגים לתוך הפוליטיקה, לתוך קבלת ההחלטות ומשם
אבינועם ספיר, שכאשר החלה ה"פנדמיה" להשתוללהאבות המייסדים של מפלגת "יש עתיד" לצורך העניין, הוא
לה חוזה הפצה בלעדי לזריקות של פייזר, ולוטשתבארץ, הוא כיהן עדיין כמנכ"ל טבע ישראל (אותה טבע שיש

הוא עבר מתפקידו רק בתום הגל הראשון:עיניים לקבלת הזכות לייצר את הזריקות בייצור מקומי).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4366146810079142&id=100000515990853&sfnsn
=mo

בוגריה ומקימים את מדעת, המשמשת שופר למידעעד כאן מקורות מימון הפארמה של ויצמן שמתוכה יוצאים
את ויצמן."טוב" ונכון" אודות המוצרים של חברות הפארמה שמממנות

צנועים בעשרות מיליוני דולרים ובמאות מיליוניבל נשכח את הפילנטרופיה, את הנדבנים התורמים לה סכומים
דולרים:

https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/life-sciences/n-4207

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4366146810079142&id=100000515990853&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4366146810079142&id=100000515990853&sfnsn=mo
https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/life-sciences/n-4207






ישמשולש.למעשההואWHO-UNICEFהשת"פכיונגלה,2019-2022לשניםבזמןקדימהרגענקפוץעכשיו
Eueopian(האירופיתהמועצהושמונוסףקודקודלו Commition(

באירופה.חיסוניםדרכונילהחלתשנים,5ל-מפורטתחומשתכניתדרכים,מפתמכיל2019ממאימסמך■

שהיאמצופה2022שנתועד),2018ב-שהחלוככאלההוזכרומסוימים(סעיפים2018ב-החלההתכנית
תושלם.



https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

"להשתולל"שהחללפניחודשים10וכ-בווהאן,פרץשהנגיףלפניחודשים7זה,2019מאילהדגיש:חשוב■
בעולם.

:2021-2022השניםשלהיעדיםאחדמופיע,2022עד2018משנתהמפורטתבתכנית4בעמוד■

בין המערכות הלאומיות המכילות מידע אודות"להתגבר על מכשולים משפטיים (וטכניים) של חילופי המידע
חיסונים."

באותהחיסוניםדרכוןאג'נדתועל)sustainability(קיימותעל5בעמודמדבריםהםמדועיודעומי■
?2018-2022השניםביןנשימה,

דרכוני חיסונים:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf


שלך לא חוקית:הדבר ה"מעצבן" הזה שנקרא חוק, שצריך להתגבר עליו כשהתכנית



חיסונים וקיימות, הדרכון ופלטפורמת שיתוף מידע און ליין, הגמוניית לוחמה ב"פייקים" ברשת והרופאים,
:)VSNה-מטרותכמוזהבמסמךחופפת(מטרהכמטרהההחלטותומקבליהתקשורת

https://t.co/3n0DbPthER?amp=1

https://t.co/3n0DbPthER?amp=1


בדו"חבווהאן."ההתפרצות"טרוםחודשים2019,3מספטמברהאו"םשלהמנטרתהמועצהשלשנתידו"ח
נשימתיפתוגן"שחרורעלהמדברתאחתלרבותמערכתיות,רבסימולציות2לבצעהדרישהמופיעה39בע"מ

2019באוקטובר201כארועלנומוכרתהסימולציותאחתקטלני".

מדעת

תחשבו שאת כל זה היה נגיד מניע….. ארגון טרור?
לפגועכלומר שכל השחיתות הזו מנוהל על ידי ארגון טרור שרוצה

בכם והשחיתות איננה עוסקת רק בכסף ומרמה אלא הרבה יותר
מזה, עניינה חיים, כיבוש מדינות וכולי

ולמה הדוגמא הזו דווקא?
כי כשבודקים טיפה יותר לעומק מגלים ש...

מדעת מקבלים כסף מ



VSN

וארגוןWHOמכסףשמקבלים

UNICEF

כאןהאם יוניסף ארגון שבאמת דואג לילדי העולם? או שמסתתר
משהו יותר אפל ?

UNICEFשלומהעובדים3300מעל
נשפטו על פדופיליה ,

!ילדיםאלף60,000מיותראנסוהם

UNICEF–בעולם.הגדוליםהחיסוניםמרוכשיאחדגםשהוא



פברואר,חודש2018משנתכתבה,לפניכם.1

אחד.עשורבמשךאונס,מקרי60,000בכאשמיםהתגלוהאו"םשלעובדים3300שזהעלמדוברשבה

קישור לכתבה :

https://thefreethoughtproject.com/report-finds-un-employs-3300-pedophiles-responsible-60000-r
apes-worldwide/

קישורים נוספים לכתבה הזאת

https://newspunch.com/report-un-pedophiles-rapes/

https://thefreethoughtproject.com/report-finds-un-employs-3300-pedophiles-responsible-60000-rapes-worldwide/
https://thefreethoughtproject.com/report-finds-un-employs-3300-pedophiles-responsible-60000-rapes-worldwide/
https://newspunch.com/report-un-pedophiles-rapes/


https://neonnettle.com/news/4739-former-un-boss-united-nations-is-an-international-pedophile-ri
ng

https://www.thelastamericanvagabond.com/un-whistleblower-exposes-network-of-pedophilia-an
d-rape/

https://www.thesun.co.uk/news/politics/5562215/un-aid-workers-raped-60000-people-as-its-clai
med-organisation-employs-3300-paedophiles/

שפורסם על ידי בכיר לשעבר מהאו"ם ,תרגום של הכתוב בכתבה :  תיק ( אוסף של מסמכים)  מזעזע
Andrew:שמו Macleod

!!שנים10שלזמןבטווחאונסמקרי60,000ביצעוהאו"םשלשהעובדיםהמסמכים,תיקבאמצעותחשףהוא
ויותר.שנה30במשךביצעוכמוהםואחריםהםפשעיםכמהלחשובמחריד

העולם.ברחבימדינותובזזואנסהמיליםשלהישירבמובןהאו"ם"עזרה"שלבמסווהשנים,20“במשך
הבעיה יצא כל כך משליטה, שבכיר לשעבר מהאו"ם ששמו

Andrew Macleodשלבינלאומיפיתוחשללמשרדההוכחותאתולהעבירזה.אתלפרסםסוףסוףצריךהיה
Pritiלמזכיר,DFIDבריטניה Patel.

THEהעיתון-שלהבלעדיהדיווחלפי SUN,שעובדיםהפדופילים3300לכל,שבנוסףחושףהמסמכיםתיק
טורפים על מקומות עבודה בעמותות צדקה ועזרה,בשביל האו"ם, יש עוד אלפי אנסים אכזריים שמתמקדים כמו
כדי להיות קרובים לנשים וילדים חלשים שחשופים לפגיעה.

מושתקאלה,המזעזעיםוהאונסההתעללותמקריכלעללפרסםשמנסהמי,כלMacleodשלדבריולפי
מידה כמו -הפרשה של אונס ילדים בוותיקן.ומפוטר. והוא מוסיף, שתיק המסמכים הזה הוא חמור באותה

שהמספריםמעריךMacleodהאו"ם,בתפקידיפעיליםפדופיליםשהםעובדים3300כרגעישהדיווחשלפיבעוד
האמיתיים הן הרבה יותר מזה.

https://neonnettle.com/news/4739-former-un-boss-united-nations-is-an-international-pedophile-ring
https://neonnettle.com/news/4739-former-un-boss-united-nations-is-an-international-pedophile-ring
https://neonnettle.com/news/4739-former-un-boss-united-nations-is-an-international-pedophile-ring
https://neonnettle.com/news/4739-former-un-boss-united-nations-is-an-international-pedophile-ring
https://www.thesun.co.uk/news/politics/5562215/un-aid-workers-raped-60000-people-as-its-claimed-organisation-employs-3300-paedophiles/
https://www.thesun.co.uk/news/politics/5562215/un-aid-workers-raped-60000-people-as-its-claimed-organisation-employs-3300-paedophiles/


"יש עשרות אלפי עובדי סיוע ברחבי העולם, עם נטיות פדופיליות,
לעשותמעונשפטורלךישעושה,אתהמהאותךישאללאאחדאףUNICEFשלחולצהלובשאתהאםאבל

מה שאתה רוצה. “

זו ממש מגיפה בתעשיית הסיוע ברחבי העולם.

רבות.המערכת לקויה, והיינו צריכים לעצור את זה לפני שנים
-במאודבכיריםתפקידיםכוללהעולם,כלברחביהאו"םבשבילסיועכמנהלעבד-Macleodפרופסור

Balkan, Rwanda,Pakistan.



שם הוא היה ראש המבצעים במרכז חירום וניווט של האו"ם.

סיוע, וגם מנסה לעשות כך שהאנסים המתעלליםהוא מנסה לקדם בדיקות הרבה יותר מחמירות על כל עובדי
תהיה מובילה במאבק הזה.בינהם, יובאו לדין.כדי שהצדק יעשה.  הוא רוצה שבריטניה

Antonioהאו"םומזכירהגנרלשהגישהמידעעלמבוסס60,000-הפרופסורשטועןהמזעזעהמספר
Guterresשלאזרחייםופקידיםשלום,עללשמורהאו"םידיעלשמפוקדיםשהאנשיםשעברה,בשנהעוד

.2016שנתבמהלךחודשים12רקשלזמןבטווחאדםבני311בהתעללוהאו"ם,

והתעללות שביצעו עובדי האו"ם, הוא כפולהאו"ם גם מודה שסביר מאוד שהמספר האמיתי של מקרי אונס
מהמספר המדווח.

בגלל שהנתונים מחוץ לאזורי המלחמות לא אורגנו ולא סודרו.

מדווחים.האו"ם,עובדיידיעלשבוצעווהאונסהתקיפהמקרי10מתוך1שרקמעריךגםMacleodפרופסור
.14%רקהואהדיווחאחוזבבריטניה,שאפילוואומר

,MacLeodמפרופסורההוכחותעלבהתבסס
Priti–לשעברהשריםאחד Patelבינלאומיפיתוחשלבמשרדשעברשבועשעברה,בשנהבנובמבר,התפטר

האלו.הפשעיםהסתרתמכלחלקהיושהםבזהבכיריםהאשיםהוא,DFIDׂבריטניהשל

ידי משלמי המיסים של בריטניה. ““  פשעים של אונס של ילדים, בהיסח דעת מומנו חלקית על
.Macleodפרופסורהסביר-

לגבי זה שצריך לעשות משהו, אבל שום דבר יעיל לא“ אני יודע שהיו הרבה דיבורים בדרגות בכירות של האו"ם
פשעים האלה, אתם תגלו שהם כולם פוטרו. “יצא מזה.  ואם תסתכלו על הרשימה של האנשים שחשפו את

בכנסיה הקתולית, אם לא יותר. ““אנחנו מסתכלים על בעיה, שהיא בקנה מידה של מה שקרה

שלום"של"שומריבהשמעורבים,Haitiבמדינתילדיםאונסשלמאודגדולהפשערשתהתגלתהבנוסף
וגם בכירים אחרים מרחבי העולם.האו"ם



ואף אחד מהם לא נכנס לכלא.במשך שנים, "שומרי השלום"  של האו"ם, והמפקדים הבכירים שלהם, באים ל-
Haiti,12בגילאיקטנותובנותבניםלאנוסבשביל.

מאודקטנהכמותורקאותם,שאנסובטענותבאוילדים300-מיותרהאחרון,בעשור,HAITIבמדינת
מהנאשמים קיבלו סוג של עונש.

כדי שיהיה שלום עולמי , לא מפתיע שכולנו נמצאיםוזה הארגון ( האו"ם ) שממשלות ברחבי העולם סומכות עליו
במצב מתמיד של מלחמה.

Freeהזה"הזמןכלבמשך" Thought Project"-שנים,במשךדיווח
וכמו שהכתבה הזאת מראה, כל מי שחושף את זה,אף אחד מהפושעים האלה לעולם לא הועמד לדין, לא נענש.

מפוטר.”

עובדה מעניינת מתוך המסמך הזה :

מדינות.16ל-עדהגיעההזאתהבינלאומיתהפדופיליהרשתבלגיה,משטרתלפי

אדם.בבניוסחרפדופיליהרצח,מקרישביצעהאו"םשלפשערשתוגילההנושא,אתרבותחקר,EIRארגון
פשע נוספות בעולם,כולל מקרי חטיפה ורצח של מאות אלפי ילדים בארה”ב, ורשתות

מולר.רוברטהאו"ם-מזכ"לידיעלשנוסדארגון.WICCEה-ארגוןמעורברבים,במקרים

ופדופיליה.אדםבבניבסחרמאודמעורבוהואמהאו"ם,הגיעWICCEה-ארגוןאז



לפי דיווחים בעיתון האיטלקי,
עולמית.ברמהפדופיליהלרשתותמקושרשהואמצאו,UNICEFארגוןעלחקירותנעשו

שוויץ.צרפת,בריטניה,להולנד,עדהגיעוUNICEFשלהקשרים

שהייתה,ילדיםצילמושבהפורנורשתעלפשיטהבמסגרתנעצר,VerbeeckששמוUNICEFשלמנהל.4
Brussel(בריסלבמרכז suburb of Ixelles,(שלהמפקדההמטה/אתהמהווהCRIES-הןהתיבותראשי

Center:הואופירושןבצרפתית. for Research and information on on infants and sexuality.
המרכז למחקר ומידע על תינוקות ומיניות.

.UNICEFלאותםאתהובילוזהCRIESעלחקרוהרשויות

שמותנמצאו,UNICEFשבמחשביכךעללציבור,פרסוםשלהאפשרותנשקלהנמשכות,שהחקירותבזמן.5
בכירים.ותפקידיםבדרגות,שנמצאיםפדופילים400של

_______________

תרגום מתוך הכתבה :
נפאלבכיר לשעבר מהאו"ם עומד בפני האשמות בפודפיליה במדינת

Nepal.
https://www.newsweek.com/former-senior-united-nations-official-facing-pedophilia-charges-nepa

l-876783
Peter-שמו Dalglish,שלהמייסדוהוא"Street Kids International"

https://www.newsweek.com/former-senior-united-nations-official-facing-pedophilia-charges-nepal-876783
https://www.newsweek.com/former-senior-united-nations-official-facing-pedophilia-charges-nepal-876783


.Xinhuaהחדשותסוכנותשלדיווחלפי–8אפרילראשוןביוםנפאלמשטרתידיעלנעצרהוא
Peterאתלתחקררצונפאל,משטרתשלCIBהחקירותמרכז Dalglishשהואכךעל,כלפיוהאשמותלגבי

.Kathmanduנפאל,שללבירהצפוניתקילומטר50בערך,Kavreבאזורפדופיליהבפעילויותמעורב
וילדים שנפגעו ממלחמות.הוא היה "הסמכות" המובילה בעבודה עם ילדים, ילדי רחוב,

הוא נעצר על ידי המשטרה הנפאלית בקשר לחקירה על פדופיליה.



אותםאנסשהואלפנייותרטובההשכלהוגםבחו"ל,טיוליםלילדיםהציע60בןשגברטענוההתחלתיתבחקירה
Myמינית. Republica–הזה,הבכירידיעלאונסעברו,14ו-12בניילדים,ששנידיווחוPeter Dalglis.

והם הוצלו על ידי הרשויות בנפאל.
Pushkarהמשטרה,שלהחקירותמחלקתושלCIBשלמפקד Karki,שלחלמדינה,מחוץכלשהושארגוןאמר

Peterל-בנוגעלמשטרה,אזהרה Dalglishאותו.ישחררושהםכדיהמשטרהעלללחוץרצוהם.(כנראה(

עניים ועזרה חיונית,  הוא ניצל ואנס את הילדים" תחת מסווה של עובד ציבור, שטען שהוא נותן השכלה לילדים
האלה.

שנכנסים לנפאל.אנחנו פיתחנו רשת קולית, כדי לעקוב ולעצור פדופילים
אנחנו עקבנו אחרי הפעולות של

Peter Dalglisשלו.הפעילויותעלמבחוץאזהרהשקיבלנואחריהאחרונים,השבועייםבמשך“
.Kathmanduשלהפוסטלפיאמר,הוא-

Peter Dalglishהאתניהל
Himalayan Community Foundation

.2015שנתמאזנפאלבמדינת

סוכנויות של האו"ם,והיה נציג של האו"ם באפגניסטן.לפני העבודה המוסווית  שלו בנפאל, הוא עבד בשביל מספר
Liberiaהאפריקאית“ברפובליקהEbolaהלנגיףחירוםתגובת",בנושאהאו"םשלמהמבצעחלקגםהיההוא
האבולה.”נגיףהתפשטותאתלעצורלעזורכדי,"העולמיבריאותארגוןשלהיועץגםהיה.הוא2016לשנתעד

_______________

של האו"ם להעסקה לא חוקית של ילדים,  נעצר בגללמנהל ויועץ לשעבר של האו"ם, שהיה מעורב בתוכנית סיוע
ביצוע פדופיליה.

https://www.collective-evolution.com/2018/04/21/ex-chief-adviser-for-the-uns-child-labour-progra
m-arrested-for-pedophilia/

תרגום מהכתבה :
יש הרבה פדופילים,במשך עשרות שנים הייתה המון חשיפה לגבי אליטות שבהן
הודעות דואר אלקטרוני מוזרות ומרשיעות שלאבל יותר תשומת לב לזה הגיעה בשנה האחרונה.   כל מיני

Johnוותיקים,פוליטיקאים Podesta.שנקראתהפרשהכלשלהחשיפההתחילהכךPizzagate.

https://www.collective-evolution.com/2018/04/21/ex-chief-adviser-for-the-uns-child-labour-program-arrested-for-pedophilia/
https://www.collective-evolution.com/2018/04/21/ex-chief-adviser-for-the-uns-child-labour-program-arrested-for-pedophilia/


https://www.collective-evolution.com/2017/01/27/award-winning-american-journalist-perfectly-ex
plains-the-facts-behind-an-elite-pedophile-controversy-pizzagate

,NBCמחדשותדיווחשעברה,בשנהזה,רקולא
https://www.collective-evolution.com/2017/09/23/hillary-clinton-covered-up-elite-pedophile-ring-a

t-state-department-according-to-nbc-news-report/

Hillaryש-נאמר Clinton,העליוןבמעמדפדופיליהעלהחקירהאתהמדינה,סגרהשלהמזכירהשהייתהבזמן
אחת -"האליטות”.של עשירים ובעלי תפקידים בכירים מאוד בארה”ב, במילה

וכדי להגן על הפושעים שיושבים בתפקידים בכירים,החקירה נסגרה , כדי למנוע מהומה ענקית על הפשע הזה,
כמו על שגריר ארה"ב.

זה די מטורף, לא כך ?
נציגה לשעבר של ארה"ב,

Cynthia MacKinney
,DynCorpבשנמשכהלשחיתותמודעתהייתה

Donaldלשעבר,הביטחוניהמזכיראתחשפההיא.2005בשנתזהאתציינההיאלמעשה Rumsfeld,לגבי
לתאגידשהיהDynCorpהצבאיהתאגידעםשלהפעולהושיתוף,והכניעההאמריקאיתהממשלהשלהמעורבות

הזה עסק של סחר בילדים ונשים.
היא הייתה אמיצה מספיק כדי לפרסם את זה.

יותר מעשור אחרי זה, מפקד לשעבר מהצבא האמריקאי,

James Grazioplene-התאגידשלנשיאסגןהיהבפנטגון,עבדDynCorp-מקרי6עלבמשפטעומדכרגע
אונס.

https://www.collective-evolution.com/2017/04/20/ex-us-general-vp-of-military-contractor-with-ties
-to-child-sex-trafficking-charged-with-rape-of-a-child/

מגוחך.הרשימה של הדוגמאות ממשיכה, ולהכחיש כאלה דברים זה פשוט
עם  סמכות וכוח רבים.זה משהו שקורא במספר תעשיות, על ידי אנשים שנמצאים בתפקידים

Hollywoodהילדיםוכוכבשחקןנוספת.דוגמא-היאCorey Feldman,באונס.כלפיובהאשמותהבולט

איפה עוד סוג כזה של פעילות קורה ?
(סחר בני אדם אונס וכו’ )

למרבה הצער זה נעשה גם על ידי אנשים שבתוך האו"ם.

https://www.collective-evolution.com/2017/01/27/award-winning-american-journalist-perfectly-explains-the-facts-behind-an-elite-pedophile-controversy-pizzagate
https://www.collective-evolution.com/2017/01/27/award-winning-american-journalist-perfectly-explains-the-facts-behind-an-elite-pedophile-controversy-pizzagate
https://www.collective-evolution.com/2017/09/23/hillary-clinton-covered-up-elite-pedophile-ring-at-state-department-according-to-nbc-news-report/
https://www.collective-evolution.com/2017/09/23/hillary-clinton-covered-up-elite-pedophile-ring-at-state-department-according-to-nbc-news-report/
https://www.collective-evolution.com/2017/04/20/ex-us-general-vp-of-military-contractor-with-ties-to-child-sex-trafficking-charged-with-rape-of-a-child/
https://www.collective-evolution.com/2017/04/20/ex-us-general-vp-of-military-contractor-with-ties-to-child-sex-trafficking-charged-with-rape-of-a-child/


אדם,בבניסחרשלקורבנותמיליון20.9שישמעריך-הבינלאומיהתעסוקהארגון
מין.למטרותבהםשסוחריםבגללכלואיםעכשיוהעולםברחביאדםבנימיליון4.5ו-העולם,ברחבי

9.8$מוסיףשזהזונות.למטרותבהםושמשתמשיםשנלכדיםילדים100,000לפחותישבארה"ב,שנהכל
מיליארד דולר לתעשיית סחר בבני אדם וניצולם מינית בארה"ב.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_182109/lang--en/index.htm

אלו לא רק סרסורים ונאשמים שברחו,
האליטות, מנהלי העסקים העשירים,אלו האנשים מכובדים שאמורים להוות דוגמא לכולם, הפוליטיקאים,

הייתם מצפים.השכנים שלכם, וברוב המקרים, האנשים שאתם הכי לא פחות

,חקירה עיתונאית לתוך האו"ם חשפה
https://apnews.com/article/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1

שלהשלוםשומריידיעלוניצולמיניתהתעללותשלאישומים,2000כ-נאספוהאחרונות,השנים12במהלךכי
ילדים.מעורביםהיוהאלהמהמקרים300-מביותרהעולם.ברחביאחריםעובדיםידיועלהאו"ם,

לפשעים שלהם.בכל אופן מעט מאוד פושעים נעצרו באמת, ונעמדו לדין בנוגע
.Haitiבהשלום""שומרישלהמבצעיםבמהלךגםכזאתהתעללותשלהאשמותכאלההיו

.12גילאיבסביבותצעיריםמילדיםמיןיחסידרשוהאו"ם,שלהשלום""שומרילמזון,בתמורה

)1מספרקורבן(”VO1"שלהשהכינויילדה,אמרה–חזה"אפילוליהיהלא“
!!שנים3במהלךהשלום""שומרי50בערךעםמיןיחסילקייםבכוחאותהאילצו

.15–12הגילאיםבין
מין.יחסיעבורסנט75להשנתןמפקדהיההפושעיםאחד

VO1לבסיס.עדהאו:”םשלבמשאיותישנהפעמיםהרבהשהיאסיפרה
:אתם יכולים לקרוא עוד על הסיפור הזה פה

https://apnews.com/article/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1
https://www.collective-evolution.com/2017/04/13/united-nations-peacekeepers-caught-running-a-child-sex-ring-2000-cases-of-sexual-abuse-reported


\https://www.collective-evolution.com/2017/04/13/united-nations-peacekeepers-caught-running-
a-child-sex-ring-2000-cases-of-sexual-abuse-reported

145:באמתהודההאו"םומפקדמזכיר,2017שנתבתחילת
.2016בשנתקורבנות311מעורביםהיושבהםמקרים

הקורבנות האלו היו בעיקר במהלך "מבצעי שלום ".

אם אנחנו רוצים להתקדם כאנושות,
את זה לאור.אנחנו צריכים להסתכל על הצד האפל של האנושות, ולחשוף

המדמים עצמם כפועלים למען רווחת בני אדם.אנחנו חייבים לחשוף את הארגונים ה -" הומניטריים "
כאלה.ואנחנו חייבים לחשוף את "המנהיגים" שלנו שמבצעים פשעים

מי אנחנו, כאנושות, את מי אנחנו מרשים להביא לעמדותכך שאנחנו יכולים לראות את התמונה היותר גדולה לגבי
כוח/סמכות.

https://www.unicef.org/tajikistan/press-releases/unicef-lead-procurement-and-supply-covid-19-v
accines-worlds-largest-and-fastest-ever

2020מספטמברהכתבה
כתבה נוספת :

https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/unicef-to-lead-global-procurement-supply-of-co
vid-19-vaccines/articleshow/77970627.cms

UNICEFםבעולומהירגדולהכיהמבצעבאמצעותקורונה,חיסונישלואספקהברכישהמובילה

UNICEFחיסונישלואחסוןלוגיסטיקה,ומטענים,חיסוניםשלהשגהעלושותפיםיצרניםעםביחדיעבדו
.COVAXה-מרכזלטובתקורונה,

COVAX facilityידיעל.מנוהלGavi,החיסונים.איחוד

https://www.collective-evolution.com/2017/04/13/united-nations-peacekeepers-caught-running-a-child-sex-ring-2000-cases-of-sexual-abuse-reported
https://www.collective-evolution.com/2017/04/13/united-nations-peacekeepers-caught-running-a-child-sex-ring-2000-cases-of-sexual-abuse-reported
https://www.unicef.org/tajikistan/press-releases/unicef-lead-procurement-and-supply-covid-19-vaccines-worlds-largest-and-fastest-ever
https://www.unicef.org/tajikistan/press-releases/unicef-lead-procurement-and-supply-covid-19-vaccines-worlds-largest-and-fastest-ever
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/unicef-to-lead-global-procurement-supply-of-covid-19-vaccines/articleshow/77970627.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/unicef-to-lead-global-procurement-supply-of-covid-19-vaccines/articleshow/77970627.cms


UNICEFקרןעםביחדפעולהמשתפתPAHO,לחיסוניםלספקבמאמץיובילווהםCOVAX,מדינות-92ול
תמיכה של המערכת שלשבהן יש הכנסה נמוכה,  הרכישה שלהם של חיסונים, תקבל

GAVI COVAX AMC,חירום.מצבישלהומניטרימצבורשלוגם

אתשהביאוגבוהות.הכנסותהעולם,בעלותכלכלות80לשארחיסוניםשלבהשגהיתמכוUNICEFבנוסף
הכוונה שלהם להשתתף ב

COVAX facility,שלהם.הציבורימהתקציבהחיסוניםאתיממנווהם

UNICEFהעולמיבריאותארגוןעםקרובפעולהשיתוףעםהאלההמאמציםאתלעשותהתחייבוגםWHO,
GAVI

CEPI, PAHO, WORLD BANK, Bill and Melinda Gates Foundation,אחרים.ושותפים

COVAXה Facilityקורונה.חיסוניללאתישארלאמדינהששוםלהבטיחכדיהארצותלכלפתוח

יצרנים, ושותפים רב צדדים, כדי להמשיך את המאבק“זה שיתוף פעולה שבו כל הידיים על השולחן, בין ממשלות,
המסוכן נגד מגיפת קורונה " - אמר

Henrietta Fore,שלמנהלUNICEF.
“ במרדף המשותף שלנו אחרי חיסונים,

UNICEFהוגנתגישהתהיההמדינותשלכללהבטיחכדיחיסונים,בהשגתשלההמיוחדהכוחאתמעלה
לחיסונים בטוחים התחלתיים, כשהם יהיו זמינים.

“UNICEFלחסןכדישנה,מדיחיסוניםשלמנותמיליארד2מיותר-חיסוניםשלביותרהגדולההרוכשתהיא
מדינות.100בשגרתי,באופן

UNICEFשלהעיקריתהשותפההיאGAVI,
חיים"."מציליחיסוניםעםילדיםמיליון760מליותרהאחרונות,השנים20ב-שהצליחההחיסונים,איחוד

UNICEFלחיסוניםלהשיגכדישלובכוחותישתמשCOVAX Facility.

מדינות10במפעליםעםיצרנים28פנו,COVAXלחיסוניםלספקיוניבחודשUNICEFשללהצהרהבנוגע
ושיתפו את תוכניות הייצור שלהם.

“UNICEFמחציליותרלהגיעלנועזרוהםעשורים.2במשךהזההזמןבכלבשבילנוהכרחייםמאודהם
מאוכלוסיית העולם עם חיסונים מצילי חיים. “

DRאמר- Seth Berkley
.GAVIשלהמנכ"לשהוא

UNICEF, GAVI, WHOׁׂעולמיבריאות(ארגון,(PAHO
פעולה עם שותפים וממשלות לאומיות כולל :התחילו עבודה קריטית למען מוכנות חיסונים במדינה בשיתוף

ומכשירי קירור לחיסונים.- עבודה עם יצרני מכשירים כדי להביא ציוד בטוח להזרקה



אחסוןראוי,ושימושחיסוניםבמדיניותלתמוךכדיאימוןעולמי,בריאותארגוןWHOעםביחדהדרכותפיתוח-
והפצה של החיסונים.

להשיג מנות חיסונים למדינות במהירות ובבטיחות ככל-  עבודה משותפת עם יצרני פתרונות לוגיסטיקה, על מנת
האפשר מהרגע שהם יוצרו.

אלו שהם הכי בסיכון.- תמיכה במדינות למען העברת חיסונים, כולל התמקדות על

מיודעים היטב לגבי חיסוני קורונה, ולהקפיד על- מאמצי הסברה לקהילות ושותפים אזוריים כדי לוודא שאנשים
קורונה.ההנחיות כדי לקדם אמון ולהילחם נגד מידע מטעה נגד חיסוני

:UNICEFלגבימהאתר,תרגום
“UNICEFעושים.שאנחנודברבכלילד,כלשלוהרווחההזכויותאתמעלה

למעשיםהזאתהמחויבותאתלהעבירכדיואזורים,מדינות,190-בעובדיםאנחנושלנו,השותפיםעםביחד
הכי רגישים, פגיעים שלא נכללו בתוכנית, למעןפרקטיים. מיקוד של המאמצים המיוחדים כדי להגיע לילדים

“.1993,מאזTajikistanבפועלUNICEFמקום,בכלהילדים,כלשלהרווחה/הטובה

“.UNICEFועולמיבריאותארגוןWHO–קורונהמגיפתבזמןהכרחיחיסונים-שירותישלשיגרהמתחזקים“

_________________

https://www.unicefusa.org/stories/unicefs-guide-fighting-misinformation-about-vaccines/38082
:2021לינואר18מתאריךהכתבה

כדימדריךמוציא,UNICEFקורונה,נגדבהיסטוריה-גדולהכיחיסוניםלמבצעמתכוננותשהמדינותבזמן
להפריך שמועות ומיתוסים שיכולים להשפיע לרעה על המאמצים.

בהיסטוריה.גדולהכיוהספקההרכישהמבצעזהקשה-משימהיהיהקורונה/19קובידנגדהעולםחיסון“
מיליארד2לרכושכדיושותפיםייצרניםעםעובדUNICEFהארגוןבזה.וחשובגדולבתפקידנמצאUNICEFו

נמוכות ולטובתחיסוני קורונה כדי לספק אותם השנה, למדינות בעלות הכנסות
global COVAX Facility

https://www.unicefusa.org/stories/unicefs-guide-fighting-misinformation-about-vaccines/38082


“UNICEFוישגשג.ישרודילדשכלעדתעצורלא“

אותה כתבה בקישור אחר :
https://www.rediff.com/news/report/unicef-to-lead-global-supply-of-covid-19-vaccines/20200907.

htm

________________________

https://www.msn.com/en-us/news/world/unicef-says-to-ship-2-billion-covid-vaccines-to-poor-nati
ons-in-2021/ar-BB1bgcFH

Thomsonקרןבלונדון,,11/23/2020בתאריך Reuters–באמצעותקורונהחיסונימיליארד2כמעטתשלח
mammoth“שנקראבמבצע)2021(הבאהבשנהמתפתחותלמדינותומטוסיםספינות operation”.

שלהפצההבטיחומדינותמנהיגיכאשרשני,ביוםדיווחהUNICEF–ילדים""למעןהאו"םשלהסוכנות
חיסונים.

UNICEFותובלהתעופהחברות350מיותרעםעובדיםשהםדיווחו

,Burundiכמועניות,למדינותמזרקיםמיליארד1ו-חיסוניםלהעבירכדי Afghanistan, Yemen,
.WHO-העולמיהבריאותארגוןעםביחדחיסוניםהעברתשלעולמיתתוכנית,COVAXמ-כחלק

https://www.rediff.com/news/report/unicef-to-lead-global-supply-of-covid-19-vaccines/20200907.htm
https://www.rediff.com/news/report/unicef-to-lead-global-supply-of-covid-19-vaccines/20200907.htm
https://www.msn.com/en-us/news/world/unicef-says-to-ship-2-billion-covid-vaccines-to-poor-nations-in-2021/ar-BB1bgcFH
https://www.msn.com/en-us/news/world/unicef-says-to-ship-2-billion-covid-vaccines-to-poor-nations-in-2021/ar-BB1bgcFH


“שיתוף פעולה החשוב הזה ימשיך בדרך רחוקה כדי להבטיח שמספיק נפח תובלה יהיה זמין למבצע ההיסטורי
Mammothשנקראהזה operation.“-אמרהEtleva Kadilli,שלההספקהאגבשלמנהלתUNICEF.

COVAXעםפעולהבשיתוףשמנוהלתGAVI , WHO,עםוביחד
IPI – Epidemic Preparedness Innovations–אלהחיסוניםלאגורסתםלאממשלותלעודדמתכוונים

להתמקד קודם כל על לחסן את האנשים שהכי בסיכון בכל מדינה.

תרופותחיסוניםלהעבירהבטיחובעולם,גדולותהכיכלכלות20שלמנהיגיםהזה,השבועG20באירוע
קונבציונליות ובדיקות למדינות עניות.

"שנלחמיםרפואהלאנשימגןציודועודחיסוניםלהעבירמוכניםשהםאמרKadilliבשםUNICEFמבכיר
Panעםביחדעובדהואקורונה".במגיפת American Health OrganizationעםוגםInternational Air

Transport Association.

קורונהחיסונישלהגדולההרוכשתהיא–UNICEFשבגללהואCOVAXעםUNICEFשלהפעולהשיתוף
בעולם.

UNICEFמדינות.100ב-שגרתייםחיסוניםבשבילשנהמדיחיסוניםמיליארד2מיותר,ירכשו

________________________

https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/unicef

UNICEFל-מתפתחות.למדינותחיסוניםשלביותרהגדולהוהספקיתהרוכשתהיאUNICEFמכריעתפקידיש
החיסונים.איחודשלהמדיניותובעיצובידה,עלהמסומנותבמדינותGAVIשלההתחסנותתוכניותביישום

UNICEFשלבמועצההקבועיםהגופים-4מאחדהיאGAVI.

UNICEFוקהילות,תקשורת,ערוצימקומיים,מנהיגיםבריאות,משרדיעםצמודפעולהבשיתוףעובדת
חיסונים.”"כדי לוודא שיש להם מידע בדוק ואמין לגבי בטיחות של

https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/unicef


,בשוויGAVIבהןשתמכהלתוכניותהחיסוניםכלאתרכשבדנמרקUNICEFשלהאספקהאגף2014בשנת
.דולרמיליארד1.48היה,2014בשנתחיסוניםבקנייתUNICEFשהשקיעהכסףדולר.סכוםמיליארד1של

“UNICEFמחלקלהיותגאהGAVI,ילדיםומיליוניחייםמציליחיסוניםביןהפערעלגשרבוניםאנחנוביחד
שצריכים אותם.”
Henrietta Fore-שלמנהלתUNICEF.

________________________
https://www.voltairenet.org/article192156.html

.2015פברואר26הכתבהשלתאריך
הבריאותשארגוןבעודשלישי,עולםמדינותשלהאנשיםאת,מעקריםUNICEFעםביחדהעולמיהבריאותארגון
אותם.מחסניםשהםטועניםUNICEF-ועולמי

https://www.voltairenet.org/article192156.html






VOLTAIREידיעלנכתב NETWORK
ובפיליפינים,Nicaraguaב-במקסיקו,שהיוהשערוריותבעקבותהגדולהזעםעלמעקבאחרי
במדינתהואשמו,שוב,UNICEF–ילדים""למעןהאו"םשלוסוכנות,WHOעולמיהבריאותארגון

Kenyaלטטנוסהתחסנושהםהאמינושהםבזמןלעקרות,גרמושהחיסונים.

האפריקאיתבמדינהחוליםבתימספרמנהלתקתולים,בישופיםמועצת,2014אוקטוברובחודשמרץ,בחודש
UNICEFידיעלוגם,WHOה-ע"יאורגןההתחסנותמבצעלטטנוס.התחסנותשלבמבצעהשתתפוהזאת, ,

14 .המתחסניםשלהגילאיםטווח-49-
הבישופים ביקשה משר הבריאות של המדינה,לפני השמועות העקשניות שהיו ברחבי המדינה, המועצה של

Jamesששמו Wainaina Macharia,החיסונים.הרכבאתלאשר

AgriQשנקראתלמעבדהפנוהםאזסירב,הבריאותשר Qest Ltd
שלאחוז24-37.5%הכילוהחיסוניםאישרו,כימומחיםהחקירה.אתלנהלכדי

)ß HCG (human chronic gonadotropin.ה-ידיועלאנושייםעובריםידיעלשמיוצרהורמוןזהplacenta
היא השיליה, האיבר הנשי שמתפתח ביחד עם העובר.

בהחלט יכול לגרום לעקרות.העובדה שהמוצר מכיל את ההורמון האנושי הזה, בריכוז הנקוב,

הזהההורמוןאתשהכניסואפשריבלתישזהואמרהחקירהשלהתוצאותאתדחהKenyaשלהבריאותשר
אתלהציגכדילוועדהוהבישופיםהבריאותשראתהזמינהKenyaשלהפרלמנטריתהוועדהלחיסונים.בהמשך,

הרשויות מעולם לא אישרו את החיסוניםהממצאים שלהם. התגלה ,שבניגוד להצהרות הקודמות של הממשלה,
לפני שנעשה בהם שימוש.

היו3מתוכןדגימות.9הציגוהבישופיםשבמועצתבעודשליליות,תוצאותעםדגימות10הציגוהרשויות,לבסוף
חיוביות. זו היתה הנקודה , בה שר הבריאות נסוג מהוויכוח.

Monseigneur Paul Kariuki Njiru
לתקשורתפנהוהוא,KenyaשלהקתוליםהבישופיםשלהבריאותמועצתשלוהנשיאEmbuשלהבישוףהוא

שלוהממשלה,UNICEFהעולמי,בריאותארגוןאתוהאשים
KenyaהמעקרהחומראתהזריקובכוונהשהםזהעלHCG-אותם.לעקרכדישלהם,הידיעהללאלמטופלים

.HCGהמעקרהחומראתהכילמנהמכלפעמים.שליש3ב-הוזרקהטטנוסחיסון
דרך.ארגון בריאות העולמי החליט לא להגיב לפרשה הזאת בשום

כתבה נוספת בעניין :



__________________________________

https://www.lifenews.com/2014/11/10/mass-sterilization-campaign-un-laces-tetanus-vaccine-wit
h-drug-to-cause-miscarriages/

מועצת הבישופים בקניה הצהירה מספר דברים:
.Kenyaב-רגיליםלחיסוניםהתנגדולאהםחיסונים.מתנגדילאהם.1
,UNICEFועולמיבריאותארגוןידיעלשמומןהטטנוסחיסוניקמפייןשלהשניבשלב,2014במהלך.2

חוסר השקיפות.הכנסייה הקתולית שאלה לגבי הסודיות של על המבצע הזה,
של שליטה על כמות אוכלוסייה, שדווח עליה במדינותהם העלו שאלות לגבי האם חיסוני טטנוס היו חלק מתוכנית

הפלות.ולמספרלעקרותשגרם,HCGהמעקרההורמוןאתהכילדומהחיסוןשבהןבעולם,מסוימות
המנהלואתבקניההבריאותמשרדשלהאחראימזכיראתפגשנו,2014ובאוקטובר,262014מרץבחודש.3

לגבי החיסונים והסכמנו לבדוק את החיסונים.של שירותי בריאות ואנשים אחרים, והעלנו את החששות שלנו
של החיסונים לא בוצעו.בכל אופן משרד הבריאות לא שיתף איתנו פעולה, והבדיקות

ממשלתיותמעבדות4ל-שלחושהםהחיסון,שלמנותמספרורכשהלהילחםהמשיכההקתוליתהמועצה.4
שלא קשורות בינהן ,בקנייה ובחו"ל .

ואוקטוברמרץבחודשKenya-בבושהשתמשושהחיסוןהציגוהדגימותשכלכאן,להצהיררוציםאנחנו.5
.HCGההורמוןאתהכיל,2014

הקבינטלמזכירהמעבדה,בדיקותתוצאותשלעותקיםהביאההקתוליתהכנסייה,2014לאוקטובר13ב-.6
.172014באוקטוברהציבורבריאותשירותישללמנהלמיילבעניין,ושלחובריאותשירותישלוהמנהל

של“ בהתבסס על הדברים האלו, אנחנו , הבישופים הקתולים
Kenyaהבאיםהדבריםאתלהצהיררוצים:

https://www.lifenews.com/2014/11/10/mass-sterilization-campaign-un-laces-tetanus-vaccine-with-drug-to-cause-miscarriages/
https://www.lifenews.com/2014/11/10/mass-sterilization-campaign-un-laces-tetanus-vaccine-with-drug-to-cause-miscarriages/


בנושאוהרשלנית,האחריותחסרתההתנהגותומןהאמינות,הכנות,חוסרשלהרמה,מןבזעזועבשוק,אנחנו.1
.Kenyaממשלתשלבידייםשהיהרציני,כךכל

שהממשלהשטעןהבריאות,משרדידיעל,42014בנובמברבריאות,בנושאהפרלמנטריתלוועדהשהוצגהדיווח
בדקה את החיסונים,

Betaהמעקרמההורמוןנקייםשהםומצאה HCG,-אתלסלףמכווןניסיוןהיהוזהשקרית.טענההייתהזאת
.Kenyaבאזרחיםמיליון42ולהטעותהאמת,

המידעאתוחיזקושאימתובריאות,מומחיכלפישנעשווהסחיטה,האיוםמניסיונותומבוהליםמיואשים“אנחנו.2
משבחים ותומכים בכל המומחים שעמדו לצד האמת.לגבי החיסונים האלה, עם איומים לפעולה משמעתית.אנחנו

אתמכיליםהםכיהאלה,טטנוסמחיסונילהימנע,Kenyaאזרחימכלנדרושעדייןשאנחנומצהיריםאנחנו.3
מוסווית.אוכלוסייה,כמותעלשליטהתוכניתשזהמשוכנעיםאנחנווכי,HCGהמעקרההורמון

,1993ב-במקסיקו,היואוכלוסייהכמותעלשליטהשללזהדומותאחרותתכניות
.HCGגםשהכילשלבים,5שלטטנוסחיסוןקיבלונשיםשמה,1994בבפיליפינים

Dr. Wahome Ngare,בשלוהטיעוניםאתפירסםוהואגניקולוג,הוא
MaterCare International:

היהבקמפיין,בהםשהשתמשוטטנוס,חיסונילגביהמקודמות,1990ה-בשנותאפריקהבדרוםאותגרנוכאשר“
הוכחות.וביקשבסיס.כחסרתהזאתבהודעהניפנף,WHOעולמיבריאותוארגון,HCGהמעקרהמרכיבבהם

בריאות עולמי הזה טען שהמרכיבים האחרים שהיוכשההוכחות הובאו לו מגופים קתולים באותן מדינות, הארגון
שגויה.בתהליך הייצור של החיסונים, יכלו לגרום לתוצאה חיובית

הם לבסוף אמרו שחיסונים מסויימים אכן יכלוכשלא ויתרו, להם והמשיכו קדימה יותר בויכוח הזה, אז
הייצור.תהליךבמהלךלתוכןשהגיע,HCGהמעקרהמרכיבאתלהכיל

!טטנוסחיסוןלאגם!חיסוניםשלייצורתהליךבשוםמשמשלאוהואמרכיב,לאזהHCGאופן,בכל
נאטם.הזההנושאאזטטנוס,חיסוניאתשקיבלובנשיםנראוHCGנגדשנוגדניםאחרירקזה

הפכו לעקרות.הנשים שחוסנו, סבלו ממספר של הפלות ספונטניות וחלקן
שאנחנו ננקוט בפעולות כלשהן ?האם אנחנו צריכים לחכות עד שמצב כזה יקרה גם אצלנו לפני

בלי להתחשב במה שקורה,
כדי להפחית את הפחד הציבורי, כדי לוודא שאנשיםיש בוודאות צורך להגביר את השקיפות על התוכניות האלה

מוגנים ממחלות.

החיסונים האלה.בכל אופן יש שאלות מאוד רציניות ומהותיות לגבי תוכניות
המחלה.אתלמנועכדימספיקות,טטנוסחיסוןשלמנות3או2שכתובעולמי,בריאותארגוןשלבאתרלדוגמא

חיסון.מנות5צריךולא

מאוד מדאיג אם זה באמת אמיתי.זו האשמה רצינית ביותר על ידי הבישופים של קניה. וזה
בריאות.תוכניותשלבמסווהנשיםשלבפוריותלהתערבצריכיםלאUNICEFו-העולמיהבריאותארגון

לכללגמרייחלידהציבורשאמוןלפניהאלה,ההאשמותעללענותצריכיםUNICEFוהעולמיהבריאותארגון
לי בעיה להכיל את זה בראש לי/ לתפוס את כל זה.תכניות הבריאות שלהם. אני לגמרי בעד חיסונים, אבל יש

בואו מקווה שתשובות כלשהן יגיעו לאזרחי קניה.



עוד כתבה
https://tpchronicles.com/un-vaccines-sterilize/

________________________

עוד מידע על פרשת חיסוני טטנוס המעקרים באפריקה, קניה.

hCG. sterilization. Tetanus Vaccinations
Kenya Government Caught Using Tetanus Vaccinations to Sterilize Women

http://www.thelibertybeacon.com/2014/10/20/kenya-government-caught-using-tetanus-vaccinati
ons-to-sterilize-women/

Tetanus Vaccines Sterilizing Women In Kenya? Catholic Church There Raises Suspicions
http://www.greenmedinfo.com/blog/tetanus-vaccines-sterilizing-women-kenya-catholic-church-th

ere-raises-suspicions

Vaccine Conspiracy or Racist Population Control Campaign: The Kenyan Tetanus Shot
http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-conspiracy-or-racist-population-control-campaign-ke

nyan-tetanus-shot
https://web.archive.org/web/20141109205853/http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-consp

iracy-or-racist-population-control-campaign-kenyan-tetanus-shot

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/23163/1/109028.pdf
https://web.archive.org/web/20151030181433/http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/231

63/1/109028.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/61301/1/WHO_HRP_WHO_93.1.pdf

ANTI-CONCEPTIVE TECHNOLOGY PHASE V ([NOlA) (Ct:Zntrol filq No. 89-0041)
TECHNICAL REPORT (1991 - 1996(

https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/16399/3/106748.pdf
Kenya: 500,000 Women Sterilized - Catholics |14 February 2015

http://allafrica.com/stories/201502150078.html
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WHO Puts Kenyan Tetanus Vaccine Under Police Guard to Avoid Testing
http://www.greenmedinfo.com/blog/who-puts-kenyan-tetanus-vaccine-under-police-guard-avoid-

testing?page=2
The WHO's Private Vaccine Laboratory: The Developing World

http://www.greenmedinfo.com/blog/whos-private-vaccine-laboratory-developing-world

Catholic Bishops In Kenya Call For A Boycott Of Polio Vaccines
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/08/09/430347033/catholic-bishops-in-kenya-call

-for-a-boycott-of-polio-vaccines
Polio Vaccines Laced with Sterilizing Hormone Discovered in Kenya – WHO is Controlling

Population?
http://vaccineimpact.com/2015/vaccines-laced-with-sterilizing-hormone-discovered-in-kenya-wh

o-is-controlling-population/#sthash.ed64jjQs.dpuf

http://www.thelibertybeacon.com/2015/09/24/tlb-radio-exclusive-the-who-caught-using-a-second
-vaccine-to-sterilize-unsuspecting-populations/

---
WHO Caught Recommending Vaccinations Known To Render Primates Infertile

https://web.archive.org/web/20151030175241/http://www.thelibertybeacon.com/2014/09/02/who
-caught-recommending-vaccinations-known-to-render-primates-infertile-2/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/61301/1/WHO_HRP_WHO_93.1.pdf

https://web.archive.org/web/20151030175507/http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/61301/1/
WHO_HRP_WHO_93.1.pdf

Tetanus vaccine may be laced with anti-fertility drug. International / developing countries |
Vaccine Wkly. 1995 May 29 - Jun 5:9-10.

Abstract
PIP:

A priest, president of Human Life International (HLI) based in Maryland, has asked Congress to
investigate reports of women in some developing countries unknowingly receiving a tetanus
vaccine laced with the anti-fertility drug human chorionic gonadotropin (hCG). If it is true, he

wants Congress to publicly condemn the mass vaccinations and to cut off funding to UN
agencies and other involved organizations. The natural hormone hCG is needed to maintain

pregnancy. The hormone would produce antibodies against hCG to prevent pregnancy. In the
fall of 1994, the Pro Life Committee of Mexico was suspicious of the protocols for the tetanus

toxoid campaign because they excluded all males and children and called for multiple injections
of the vaccine in only women of reproductive age. Yet, one injection provides protection for at
least 10 years. The Committee had vials of the tetanus vaccine analyzed for hCG. It informed

HLI about the tetanus toxoid vaccine. HLI then told its World Council members and HLI affiliates
in more than 60 countries. Similar tetanus vaccines laced with hCG have been uncovered in the

Philippines and in Nicaragua. In addition to the World Health Organization (WHO), other
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organizations involved in the development of an anti-fertility vaccine using hCG include the UN
Population Fund, the UN Development Programme, the World Bank, the Population Council, the
Rockefeller Foundation, the US National Institute of Child Health and Human Development, the
All India Institute of Medical Sciences, and Uppsala, Helsinki, and Ohio State universities. The

priest objects that, if indeed the purpose of the mass vaccinations is to prevent pregnancies,
women are uninformed, unsuspecting, and unconsenting victims.

http://web.archive.org/web/20130522213941/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12346214

https://fastapo.files.wordpress.com/2013/05/tetanus-vaccine-may-be-laced-with-anti-fertility-d-va
ccine-wkly-1995-may-29-jun-5-pubmed-result.pdf

Vaccines for control of fertility and hormone-dependent cancers*
Immunology and Cell Biology (1997) 75, 184–189; doi:10.1038/icb.1997.26

http://www.nature.com/icb/journal/v75/n2/abs/icb199726a.html

https://web.archive.org/web/20151030173209/http://www.nature.com/icb/journal/v75/n2/pdf/icb1
99726a.pdf

Observations on the antigenicity and clinical effects of a candidate antipregnancy vaccine:
beta-subunit of human chorionic gonadotropin linked to tetanus toxoid. | Fertil Steril. 1980

Oct;34(4):328-35.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7418885

Bypass by an alternate ‘carrier’ of acquired unresponsiveness to hCG upon repeated
immunization with tetanus-conjugated vaccine | Int. Immunol. (1990) 2 (2): 151-155.

http://intimm.oxfordjournals.org/content/2/2/151

Isoimmunization against human chorionic gonadotropin with conjugates of processed
beta-subunit of the hormone and tetanus toxoid | Proc. Nat. Acad. Sci. USA Vol. 73, No. 1, pp.

218-222, January 1976 Medical Sciences
http://www.pnas.org/content/73/1/218

https://web.archive.org/web/20151030180810/http://www.pnas.org/content/73/1/218.full.pdf

Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage | Human
Reproduction Update 1997, Vol. 3, No. 4 pp. 301–310

http://humupd.oxfordjournals.org/content/3/4/301.full.pdf

https://web.archive.org/web/20151030181003/http://humupd.oxfordjournals.org/content/3/4/301.
full.pdf

A birth control vaccine is on the horizon for family planning. | Ann Med. 1993 Apr;25(2):207-12.
Abstract
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Vaccines for control of fertility are likely to have an important impact on family planning methods.
They are designed to act by mobilization of an internal physiological process and do not require

external medication on a continuous basis. A number of birth control vaccines are at different
stages of development, the most advanced being a vaccine inducing antibodies against human

chorionic gonadotrophin (hCG). This vaccine consists of a heterospecies dimer (HSD, beta hCG
associated with alpha-subunit of ovine luteinizing hormone, beta hCG:alpha oLH) linked to

tetanus toxoid (TT) or diphtheria toxoid (DT) as carriers. The vaccine has recently passed an
important milestone; it has completed the first leg of phase II efficacy trials. Women of proven

fertility leading active sexual life were protected from becoming pregnant at antibody titres > or =
50 ng of hCG bioneutralization capacity per ml. This vaccine has previously been demonstrated
to be reversible in its effect. It is free from any notable side-effects on endocrine, cardiovascular
and other body functions. Ovulation was not disturbed and menstrual regularity was maintained.

A logistic disadvantage of the present vaccine is the requirement for multiple injections. This is
expected to be overcome by encapsulation of the requisite doses of the vaccine in

biodegradable microspheres, which could be given at a single contact point for sustained
antibody titres lasting over a year. A live recombinant vaccine has also been made that elicits

high anti-hCG titres in monkeys for nearly 2 years following primary immunization and a booster
at 8-9 months.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7683889

https://web.archive.org/save/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7683889

A vaccine that prevents pregnancy in women Proc Natl Acad Sci U S A. 1994 Aug 30; 91(18):
8532–8536.

We report here results of clinical trials on a birth control vaccine, consisting of a heterospecies
dimer of the beta subunit of human chorionic gonadotropin (hCG) associated noncovalently with
the alpha subunit of ovine luteinizing hormone and conjugated to tetanus and diphtheria toxoids
as carriers, that induces antibodies of high avidity (K(a) approximately 10(10) M-1) against hCG.

Fertile women exposed to conception over 1224 cycles recorded only one pregnancy at
antibody titers of > 50 ng/ml (hCG bioneutralization capacity). The antibody response declines
with time; fertility was regained when titers fell to < 35 ng/ml. This study presents evidence of

the feasibility of a vaccine for control of human fertility.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC44640/

--

WHO welcomes the Bill & Melinda Gates Foundation pledge of US$ 10 billion over the next ten
years to accelerate global vaccine efforts.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/gates_gavi_20100129/en/

קטעים מעניינים מהכתבה :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7683889
https://web.archive.org/save/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7683889
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/gates_gavi_20100129/en/


Humanשלוהנשיא-הכומר Life International (HLI) based in Marylandההורמוןעלהממצאיםלאחר
המעקר שהיה בחיסוני הטטנוס,  הוא דרש מהקונגרס להאשים בפומבי את מה שאחרי על מבצע החיסונים הזה,

האחרים שמעורבים בזה.ולהפסיק את המימון לסוכנויות של האו"ם וכל הארגונים

Proהמועצה,1994בשנת- Lifeהטטנוס,חיסוניקמפייןשלבפרוטוקוליםחשדהמקסיקו,של
גברים וילדים, אלה היה כתבו שצריך להזריק מספר מנותכיוון שבפרוטוקולים של החיסונים האלה, לא נכללו בכלל

רק לנשים שהן בגיל הפוריות.

.HCGההורמוןאתישאםבדקוטטנוס,נגדהחיסוןבקבוקוניאתבדקובוועדה
מדינות.60-מביותרולשלוחותיהשלההעולמיתהמועצהלחבריהטטנוסחיסוניעלדיווחHLIואז

אז נשים שקיבלו אותם הן קורבנות חסריהכומר  אמר שאם מטרת החיסונים ההמוניים היא למנוע הריונות,
ידיעה, תמימים ונטולי הסכמה.

ובניקרגואהבפיליפיניםנחשפו,HCGהמעקרהמרכיבבהםשהיהטטנוסנגדדומיםחיסונים-
)Philippines and in Nicaragua(.

:הםHCGהמעקרהרכיבאתשהכילומעקריםחיסוניםבפיתוחשמעורביםנוספיםארגונים-
World Health Organization (WHO),The UN Population Fund, the UN Development Programme,

the World Bank, the Population Council, the Rockefeller Foundation, the US National Institute of
Child Health and Human Development, the All India Institute of Medical Sciences, and Uppsala,

Helsinki, and Ohio State universities.

תרגום הרשימה הזאת :

),WHO(עולמיבריאותארגון
של האו"ם,  הבנק העולמי, מועצת האוכלוסייה, קרןקרן של האו"ם העוסקת בנושא אוכלוסיה, תוכנית הפיתוח

Allשנקראהמוסדאנושי,ופיתוחילדיםבבריאותשעוסקארה"בשלהלאומיהמוסדרוקפלר, India Institute
Medical Sciences,האלהבמדינותארה"בשלוהאוניברסיטאותUppsala, Helsinki, and Ohio..

קישורים :
http://web.archive.org/web/20130522213941/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12346214
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ברשתשישלמרותכאן,עודזהעללקרואיכוליםאתם,Vatican/הוותיקןלתוךעמוקגםהולכיםדבריםכאלה
מידע רב בנושא, עד שהצנזורה תוריד את המידע הזה
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