
הילדים אינם מוגנים יותר במסגרות - עם או בלי מגן חינוך!
*************************************

מרוכזת יתחילו בחודש מאי, אז הנה כמה דבריםידוע לי שבמדיה המגויסת מטפטפים שהניסויים בילדים בצורה
שהורים חייבים לדעת:

שלי, שעה שהורים מנועים מלהיכנס למוסד החינוכי -■ השבוע ראש העיר ופמליה קטנה שלו ביקרו בגן של הבת
משתוללת. הגננת אפילו כתבה לנו את זה (בדיעבד!),לרבות הורים מוזרקים (!!!) - כי דיקטטורת קץ האנושות

כמנחה תמימה (הם רק בטעות מהנדסי תודעהוראש העיר אפילו הותיר מאחוריו שובל של ממתקים מפתים
בפוסט.1מספרתמונהלילדים).



חולני ומהנדס תודעה באמתחתה.■ ואז נזכרתי שבפברואר הבת שלי חזרה הביתה ומשחק ילדים

כדי לצלם אותו. ואז הבן שלי רצה לשחק בו (בןקודם זרקתי אותו תוך פחות מחצי דקה, אחר כך חיטטתי בפח
הגיוני יכול להבין, שהמשחק הזה מקולקל כי לחיות יששנתיים וחצי לכל הרוחות!), אז הסברתי לו בשפה שכל ילד

משחקים מקולקלים לפח.כיסוי על איברי הנשימה וזה לא בריא, אז אנחנו זורקים

שזה קורה ונגד מה אתה נלחם!כל היופי בהנדסת תודעה הוא שזה הפיך - רק צריך לדעת

בפוסט.3-6תמונות"המשחק".תוכןאתאפילוצילמומשליחזקהקיבהעםהורים





להתמודדות עם היענות שלילית לזריקות (מה שהם■ ואז נזכרתי שבינואר גיבש משרד המדע והטכנולוגיה מסמך
אוהבים לתייג באופן שלילי בשימוש השורש ס.ר.ב).

שתוייגנו(שעהבניסוישמדוברומשרדעםקבלמודההואהמסמךשל2בעמודהמדע?משרדשלעניינוזהלמה
פה כמפיצי פייק כשאמרנו בדיוק את זה).

גילמותאמיבמשחקיםשימושמתכנניםהםבפוסט),2(תמונההמסמךשל5בעמודלעניינינו.העיקרזהלאאבל
כלפי הזריקות, שהן עניין חברתי נורמטיבי שכולםכדי לצרוב להם בתודעה הרכה מעתה ועד עולם רגשות חיוביים

ברופא לגביו ולשקול סיכונים.עושים - ובכלל לא עניין רפואי שיש ללמוד אותו, להיוועץ

של אופנה שכולם חייבים כזה עכשיו.בדומה לפירסינג או חולצה כזו או אחרת, הזריקה היא עניין

- נקודת הטורפה הגדולה ביותר בהגנה על ילדים? כלצריך להגיד את המובן מאליו שהם מכוונים ללחץ החברתי
הורה טירון יודע את זה.



להלן המסמך (לעיון עם שקיות הקאה קרובות) :



https://www.gov.il/BlobFolder/news/most_news202001103/he/ %202021ינואר%20מפגש%20סיכום
התחסנות%20לעודד%20ניתן%20כיצד%20-%20 .pdf

הלסינקיועדתלחברישגרם(זההבריאותבמשרדאדםבבניהניסוייםנוהלשונה2020שבפברוארנזכרתיואז■
16לגילמתחתקטיניםלשתףמותרשמעכשיוואומרהשינויים),חרףבוחבריםהחדשיםוהחבריםלהתפטר,

את ההסכמה באמצעות סרטון או משחק מותאם גיל.בניסוי כל עוד הקטין הביע הסכמה בעל פה. ניתן להשיג

14בנוהלועיינוהעורף,מפיקודשלי4ה-בתשלבתיקשמצאתילמשחקתחזרועכשיו

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Documents/14_chap2.pdf

(ולאורפהבעלהסכמתםשיביעובכךשדי16לגילמתחתהקטיניםשל4.2בסעיףנעצרשמרביתכםיודעתאני
לעברם, זה לא יהיה קשה),המשחקים מותאמי הגיל והאוכלוסיה הממתקים והצ'ופרים המורעפים

מאוחרעמודים2חשבמישהוהפנדמיהפרוץלפניחודשאיךלבכםתשומתאתלהסבמבקשתדווקאאניאבל
יותר על נוהל הסכמה בחירום רפואי.

לפוסטמסךצילוםצירפתיבמסמך.14בעמוד4.4סעיףמהר".שיותר"כמהבדיעבדהאפוטרופוסמיודעשם
למסמך.בקישורעיינו).7(מספר

https://www.gov.il/BlobFolder/news/most_news202001103/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202021%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/most_news202001103/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202021%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Documents/14_chap2.pdf




אותהשיבצהוכברהאוםשל"21"אג'נדהאתאימצהישראלשמדינתראיתימזמןשכברנזכרתיכךאחר■
קיימא".בר"ופיתוחב"קיימות",שעוסקמנכ"לחוזרתחת2003ממאיכברהלימודיםבתכנית

https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd5bk9_4_5.htm

בטעותהואאם(או21באג'נדהרעומההסביבהלאיכותבתוכניתבסדרלאמהמביןולאהמסמךאתשקוראלמי
מתוך החוזר של משרד החינוך, ששותלת כבר אזחשב שזה סתם משהו של קונספירטורים), רצ"ב צילומי מסך
את רעיון דילול האוכלוסין בעטיפה ירוקה של איכות הסביבה

https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd5bk9_4_5.htm


הבריאותארגוןשלהחיסונים(בריתGAVIש-הואהזאתבאג'נדהמטורףוגם(?)מפליאמעניין,הזוי,עניין■
שלסעיפים17מתוך14שלהצלחתםלהבטחתהחיסוניםאתמפורשבאופןקושריםהאו"מ)שלהעולמית

האגנדה (צילום מסך מצורף) :

https://www.gavi.org/our-alliance/global-health-development/sustainable-development-goals

https://www.gavi.org/our-alliance/global-health-development/sustainable-development-goals




היאהזאתהזריקהכיוקובעהאג'נדה,להצלחתcovid19נגדהזריקהאתספציפיתוקושרמגדילאפילוהאו"מ■
):12(תמונהבאג'נדהקריטי""רכיב

https://www.un.org/sustainabledevelopment/?p=86081

https://www.un.org/sustainabledevelopment/?p=86081




שלנו.עכשיו אולי ברור יותר מה פשר עונת הציד שנפתחה על הילדים

להלן קישור למאמר מאלף של ד"ר אלון דהן מהחוג-ומי שעדיין לא מבין מה עניין שחיטה לאיכות הסביבה
זאת האג'נדה החולה הזאת במעטפת תמימהלמחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. הוא מסביר מעולה מה

משםתתחילוהכלל!).וטובתהקיימותבשםולדילוללעיקורמוביליםכולםירוק,שלגוונים50(ירוקהקיימותשל
ותתגלגלו משם הלאה

https://www.articles.co.il/article/157532/%D7%90%D7%92'%D7%A0%D7%93%D7%94%2021
%20%D7%95%D7%94'%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7

%99%D7%96%D7%9D'%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9

לאותו המאמר עם קישורים שנפתחים:
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94

%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7
%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9

c%d7%95%d7%9f/

שלי ושלמות גופם אינם בטוחים במערכת אם זאת■ זהו. אז בטלוויזיות מודיעים על מאי. אני הבנתי שהילדים
להיכנס לתוכה, אבל ההורים מנועים מלהיכנס,מערכת שבה כל מיני אנשים מטעם השלטונות והרשויות מורשים

של ילדיי.ואם תכנים זדוניים בעטיפה מתוקה מטופטפים בה למוחם הרך

לפי סרטון או "משחק" ובמקרה הטוב ליידע אותיבמערכת שבה עלולים לפתות את הילדים שלי להסכמה "מדעת"
להימצא בה!בדיעבד שהילד השתתף בניסוי - אני לא מרגישה שהם בטוחים

לחזות מוטציות עתידיות, גלי הדבקה, מתי יתחיל■ עכשיו תראו קסם: זוכרים איך אמ"ן והמל"ל והממשלה יודעים
ומתי יסתיים גל ולפיכך לקבוע תחילת סגר וסיומו?

שלי לא ירגישו טוב החל ממחר אולי מחרתייםהנה הקסם של האינסטינקט האימהי שלי: אני צופה שהילדים
עם בעלי), ואני צופה שהם יפסיקו להרגיש לא טוב(בימים הקרובים אסגר על זה בשעות הלילה בדיון לא-טלפוני

תנצח, והילדים ישובו להיות מוגנים במסגרות.כשהעתירה של עו"ד אירית ינקוביץ' ושאר החברים לעליון

(בטן, ראש, שיניים, אזניים וחוזר חלילה) עדאם העתירה לא תנצח, אני צופה וריאנטים של לא-מרגיש טוב
שנסיים להתארגן על המסגרות השפויות.

יותר שהיא רק מילאה את הוראות:■ אחסוך כבר עכשיו את הטיול של הקב"סית שתספר בהאג מאוחר

בניסוי לא חוקי בקטינים חסרי ישע! גם את לאאני לא שולחת ילדים למסגרות פוגעניות שעלולות לשתף אותם
אמורה!

https://www.articles.co.il/article/157532/%D7%90%D7%92'%D7%A0%D7%93%D7%94%2021%20%D7%95%D7%94'%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D'%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://www.articles.co.il/article/157532/%D7%90%D7%92'%D7%A0%D7%93%D7%94%2021%20%D7%95%D7%94'%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D'%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://www.articles.co.il/article/157532/%D7%90%D7%92'%D7%A0%D7%93%D7%94%2021%20%D7%95%D7%94'%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D'%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.ahava528.com/%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-21-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/



