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:הגדרת מושגים משפטיים

:סדר ציבורי ✓

, במשפט המינהלי הצרפתי, הסדר הציבורי הוא המצב החברתי האידיאלי המאופיין ב"סדר טוב
1ביטחון, בריאות הציבור ושלווה ", מוסר ציבורי וכבודו של 2

אדם אנושי . 3

המועצה החוקתית, שמבטיחה התאמה של חוקים לבלוק החוקתי, נותנת
הגדרה של הסדר הציבורי קרוב מאוד לזו הנהוגה במשפט המינהלי הצרפתי מאז
יותר ממאתיים: הסדר הציבורי מכסה "סדר טוב, בטיחות, בריאות ו

ל "



." שלווה ציבורית

המועצה החוקתית מצאה את " השמירה על כבוד האדם האנושי מפני
כל צורה של שעבוד והשפלה "בפסקה הראשונה של ההקדמה של
:( CC 94-343 / 344 DC) חוקת 1946 4

בעקבות הניצחון שניצחו העמים החופשיים על המשטרים שניסו  "
כדי לשעבד ולהשפיל את האדם האנושי, העם הצרפתי שוב מכריז על כך
לכל בן אנוש, ללא הבחנה בין גזע, דת או אמונה, יש זכויות
" .בלתי ניתנת לערעור וקדושה

1בענייני ביטחון הציבור על הכנסת המשחק Regnault-Desroziers פסק הדין של האיחוד האירופי, 28 במרץ, 1919

.אחריות המדינה לסיכון

EC, 1959, Les Films Lutetia2 פסק הדין של

Rrêt EC, 1995 הקומונה של Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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עקרון הכבוד לכבוד האדם האנושי הוא אפוא חלק מהגוש
חוקתי (כלומר כל העקרונות וההוראות שעל החוקים לכבד, זה
ביחד יש עדיפות על חוזים, אמנות ומשפט אירופי בהיררכיה של
.(תקנים

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


באופן קונקרטי, עקרון הכבוד מחייב, להשתמש בנוסחה של המועצה החוקתית, כדי
."כדי להגן על האדם האנושי "מפני כל סוג של שעבוד או השפלה

הכבוד מרמז על כך שהאדם נשאר אדון בגופו ובעצמו, מה שמניח מראש
.שהיא לא מוצאת את עצמה מנוכרת או משועבדת למטרות זרות לעצמה

:משפט פלילי, הגדרה ותורה פוליטית ✓

הכוונה לענף החוק המדכא התנהגות אנטי חברתית ומספק תגובה של
.החברה כלפי התנהגויות אלה

בנוסף, "התגבשה התורה הפוליטית המקורית שעליה נוסד חוק העונשין
ַמרִּכיב. זה מבוסס על האופי הבלתי נפרד של ממדי החופש והביטחון אשר
להבטיח את טובת הכלל ומובטחים על ידי מערכת זכויות וחובות העוסקות בטיפול
לשליטים ולנשלטים. במובן זה, הצהרת זכויות האדם ו
האזרח והחוקה מצד אחד, חוק העונשין מאידך ייחשב כשניהם
היבטים משלימים של מיסוד הסדר הציבורי. הראשון משיג את זה "ב
מלא "על ידי הצהרת האינטרסים והערכים הבסיסיים שעל המדינה להבטיח, השנייה

V.DAR 5העמוד פועל 66

עמוד 6

את העובדה "בחלול" בהגדרת ההתקפות הקוראות לסנקציה חברתית ו
צורות של זה. "5



תצפית זו ממחישה את הצורך, בחוק הפלילי, להעניש התנהגות שמכוונת אליה
להפריע, בכל דרך שהיא, לסדר הטוב, לבטיחות, לשליחות, לשקט, למוסר
.ציבורי כמו גם כבודו של האדם האנושי

:האינטרסים הבסיסיים של האומה ✓

תפיסה זו תואמת את כל היסודות המרכיבים את האומה, את שלמותה
טריטוריה וביטחונה, שמירה על אוכלוסייתה, טבעית, כלכלית ו
.ַתְרּבּוִתי

*** 

Genèses, 27,5 :לסקום פייר, דפיין אן. סיווג הסדר הציבורי בקטגוריות: הרפורמה בחוק העונשין הצרפתי משנת 1992. ב

עמ '5-29. דוי: 10.3406 / גנים.1997.1445 .1997
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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עמוד 7

.אני :פעולות טרור ופשע נגד האנושות

:הפרה מרצון של חייהם ושל אינטגרותם של אנשים .1.1

• עקרונות החלים במשפט הפלילי בעת ביצוע מעשים של

:ֵטרֹור

(סעיף 421-1 לחוק העונשין (פשעים ועבירות נגד האומה, המדינה ושלום הציבור

להוות מעשי טרור, כאשר הם קשורים בכוונה
מפעל פרטני או קולקטיבי שמטרתו להפר את הסדר הציבורי באופן חמור
:על ידי הפחדה או טרור, העבירות הבאות

התקפות מכוונות על החיים, התקפות מכוונות על שלמות האדם [הערה ° 1
של המחבר: שלמות פסיכולוגית, פיזית ומוסרית] , חטיפה וסגירה גם כן
כי חטיפת מטוסים, אוניות או כל אמצעי תחבורה אחר, המוגדר על ידי
;של קוד זה II ספר
(...) »

• עקרונות החלים במשפט הפלילי בענייני פשעים נגד

:ֶאנֹוִׁשיּות

:(סעיף 211-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

מהווה רצח עם בעובדה, בהוצאה לפועל של תוכנית מתואמת הנוטה להשמדה"
סך הכל או חלקי של קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, או של קבוצה
נקבע מכל קריטריון שרירותי אחר, להתחייב או להתחייב, ל
 :נגד חברי קבוצה זו, אחת הפעולות הבאות
 ;פגיעה מכוונת בחיים -
 ;פגיעה קשה בשלמות הגופנית או הנפשית -
כניעה לתנאי קיום העלולים להביא להרס מוחלט או -
 ;חלקי מהקבוצה
(...) 
 .העברת ילדים בכפייה -
 .רצח עם נענש במאסר עולם
שתי הפסקאות הראשונות של סעיף 132-23 המתייחסות לתקופת הבטיחות חלות על
." פשע הקבוע במאמר זה

:(סעיף 212-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

פלילי" מאסר ועונשו האנושות נגד פשע גם .מהווה

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


ל ל אסר  ו  ות ועו ו גד הא ע  הווה ג  .
נצח אחת הפעולות הבאות שבוצעו לביצוע תוכנית מתואמת נגד א

:קבוצת אוכלוסייה אזרחית בהקשר למתקפה נרחבת או שיטתית

; התקפה מרצון על החיים ° 1
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(...)
;גירוש אוכלוסייה או העברה בכוח ° 4
מאסר או כל סוג אחר של שלילת חירות פיזית חמורה ° 5
;הפרה של הוראות יסוד בחוק הבינלאומי
;עינויים ° 6
(...)
מעשים לא אנושיים אחרים בעלי אופי שגורמים בכוונה רבה ° 11
 .סבל או פגיעה קשה ביושרה הגופנית או הנפשית

• :יישום לעובדות

✓ :החלטות הנוגדות את האינטרסים הבסיסיים של האומה והאזרחים

• :הפרדת כוחות

מאז פרסום החוק מס '2020-290 מיום 23 במרץ 2020 למצב חירום
היו תקנות, גזירות, חוקי הרחבה covid-19 במהלך מגיפת
מיושם מבלי שכל כוח הצליח להטיל ספק בדמות
.שאינו חוקתי את האמצעים הללו

אנו יכולים לראות זאת במיוחד מקריאת החלטת המועצה
מיום 13 בנובמבר 2020, הנוגע לחוק המאשר את DC מס 'חוקתי מס' 2020-808
6הארכת מצב החירום הבריאותי , לפיה המועצה החוקתית מסרבת

:לצנזר את החוק האמור תוך

הממשלה השתמשה בהליך ההצבעות החסום (סעיף 44, אל '3 ל -
חוקה) ובכך מונע אימוץ של תיקון שמצמצם את
,(כליאה (תיקון שאומץ במהלך ההצבעה הראשונה
.ההנהלה התעללה ברציפות על הגוש החוקתי מאז תחילת המשבר -

החלטות שקיבל ההנהלה במועצה להגנה בדלתיים סגורות במקום להתקבל -
מועצת השרים, בעוד שהמשבר הנוכחי אינו מחייב התערבות של
.מועצה להגנה

מגדירה את" (CDSN) כזכור, המועצה הלאומית לביטחון וביטחון
הנחיות מבחינת תכנון צבאי, הרתעה, התנהלות
פעולות חיצוניות, תכנון תגובות למשברים גדולים
מודיעין, ביטחון כלכלי ואנרגיה, תכנות אבטחה



.פנים, תורם לביטחון המדינה ולמאבק בטרור "(צו מס
מיום 24 בדצמבר 2009 הנוגע למועצה להגנה וביטחון לאומי 2009-1657
.(והמזכירות הכללית לביטחון וביטחון לאומי

החלטות שאושרו על ידי הפרלמנט בזכות הרוב הנשיאותי הצייתני, מאת -
באמצעות הליכים מואצים ובאמצעות מערכת הקולות החסומים ובכך סותם את
קול העם שבדרך כלל נושא הפרלמנט. כמה מחברי האופוזיציה
." תיאר פעולה מסוג זה כ"הפיכה סמויה

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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הקמת ועדה מדעית וועדת ניתוח, מחקר ומומחיות -
:(ְלַטֵּפל)

לחברים מסוימים יש קשרים מעניינים עם תעשיית התרופות ולכן 7

לא יכול להיות אובייקטיבי בכל הנוגע להחלטות בנוגע לבריאותו של
אזרחים ( נספח 1 ). לוועדה מדעית שלא נבחרה יש יותר מדי כוח
.בהתחשב בכך שהוא מחליט בעקיפין על עתיד האומה

חתימת צרפת על הסכם הנוגע לתוכנית ההבראה האירופית , אשר -
פותח את הדלת לאינטגרציה האירופית על ידי יצירת תקציב אירופי, ללא כל
לא נערך דיון פוליטי בצרפת. אזרחים צריכים לצפות כעת ל
.יצירת מס אירופי

.חוסר ההפרדה בין הכוחות הברור הוא הרה אסון עבור האומה

• :החלטה על בלימה כללית, אמצעי לא פרופורציונלי

,בהתבסס על עצת הוועדה המדעית -
מבוסס על עבודת דוגמנות לא מדויקת (כולל אלה של פרופסור ניל - 8

9,פרגוסון , אפידמיולוג בריטי באימפריאל קולג 'המשפיע בלונדון

,(שהובילו מדינות רבות לבלימה

כל האוכלוסייה הצרפתית הייתה מרותקת בפעם הראשונה במהלך שנת
. התקופה שבין 17 במרץ ל -11 במאי 2020 10

ובכל זאת במדינות אחרות, כמו שבדיה, היו אותן נתוני מוות
.ללא אמצעי בלימה

שום מחקר לא מראה כי כליאה עשויה להאט
.מגפה

הזו הכליאה את להראות נוטים מתעוררים מחקרים הוא, נהפוך

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


אה הזו ל ו להראות את ה תעורר  חקר  וך הוא,  ה
אינו מוביל להפחתת שיעורי ההעברה של קוביד 19 ולא להפחתה

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

קוביד-הם-לא-עושים

8וינסנט פבן. הוקעת מדע אפידמיולוגי כוזב: כתב אישום נגד המאמר "הערכת

בצרפת ": 17 חוקרים מעשרה מכונים אינם מבינים את ההסתברויות וגם לא את SARS-CoV-2 הנטל של
"מתמטיקה וממציאים את "המשוואה הכללית של האמת" אותה הם פותרים לפני כן "כפול עיוור
v3הל -R0. 2020. 02568133 -להמציא בצורה מצערת את המצגת ולהתאבד על תיאוריית ה
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 2020 הדפסה מוקדמת שהוגשה ב- 15 במאי

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

10שפעת החזירים) בטענות מבהילות כי) H1N1 ניל פרגוסון כבר הטריד את משבר

(הובילו את המדינה לנקוט באמצעים לא פרופורציונליים לחלוטין (מיליארדי יורו לרכישת חיסונים
לטובת מעבדות. קיים דו"ח פרלמנטרי בנושא זה שאף אחת מההמלצות אינה
.שהוזכר באותה עת לא יושם
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12 11מספר מקרי המוות . זה אפילו משתתף, כמו באוסטרליה, בעלייה

- לדאוג להתאבדויות . »13

הוא בערך SARS-COV2 בנוסף, יש לציין כי שיעור ההרוגים הכללי של המקרים של
.כל הגילאים ביחד 0.07%

הגיל החציוני של מקרי מוות בקוביד 19 ברוב מדינות המערב גבוה יותר
בגיל 80 - כלומר 84 בשוודיה ובצרפת (שמתאים לגיל החציוני של
מוות כללי) ורק לכ -4% מאלה שמתו לא היה
. אין תנאים מוקדמים חמורים 14

הגורמים שיש לקחת בחשבון על מנת למקד "חולים" פוטנציאליים הם
ידוע לכל הרופאים. אלה בפרט אנשים המציגים
תחלואה נלווית ובגיל מאוד מתקדם (ההנחה היא כי גיל המוות הממוצע בצרפת הוא
covid-19: בן 82). עם זאת, לא נעשתה הבחנה בין אזרחים בסיכון לבין
.אזרחים אחרים על מנת להתאים את האמצעים

הוא בערך covid-19 -עד כה מספר מקרי המוות "כביכול" המקושרים ישירות ל
46 000.

אנו זוכרים כי גורמי המוות הבאים מעולם לא עוררו תוכנית כזו
:(לא פרופורציונלי (ללא כליאה, ללא מסכה

.בצרפת שפעת עונתית פוגעת ב -2 עד 8 מיליון בני אדם -
ברחבי העולם, שפעת עונתית גורמת 290,000 עד 650,000 מקרי מוות על ידי -
.ָׁשָנה

לל 300 000 ל

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


בצרפת, מגיפת הגסטרואנטריטיס של הרוטה פוגעת ב -300,000 אנשים כולל -
.מקרים חמורים 160,000

ברחבי העולם, מגיפת הגסטרואנטריטיס משפיעה על 700 מיליון אנשים -
.גורם לכ 800,000 מקרי מוות בשנה, כולל 500,000 ילדים מתחת לגיל 5
.בצרפת, בכל שנה, 30,000 מקרי מוות קשורים לתאונות ביתיות -
.בצרפת, בכל שנה, 80,000 מקרי מוות קשורים לזיהום אוויר -

SARS-CoV ו- Mers-CoV הופיעו גם בשטח צרפת
אמצעים כאלה ,SARS-CoV2 -עם שיעורי הרוגים גבוהים בהרבה מ
.עד כה מעולם לא יושמו מקרי רצח

למרות תצפית זו, באוקטובר 2020 חזרה ההנהלה על נקיטת צעדים לכיסוי
אש והכלה, תוך התעלמות ממודיעין קולקטיבי ומהיכולת
.אבחנה של רוב גדול של אזרחים

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

html.עבור-310565

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
; covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 / וירוס קורונה / מסמכים / עלון-לאומי
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

pdf.דוחות שבועיים-קוביד -19 / 2020 / קוביד -19-שבועי-דוח-שבוע -33-סופיים
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עם זאת, עולה כי מספר המקרים ירד בבירור לפני התאריך בפועל
מתחילת הכליאה השנייה. ואכן, הכבאים של מארסיי עוקבים אחר השיעור
של נגיף העטרה בביוב. בהשוואה למספר הזיהומים
covid-19, התוצאות תואמות את התוצאות שהתקבלו ממי שפכים בפריס:
הירידה במחזור הנגיף מתחילה הרבה לפני הבלימה. בלימה
הוא, להיפך, אחראי בתחילה לעלייה נוספת ב
. SARS-CoV2 קצב מחזור 15

 
ההשלכות של נעילה אלה הן הרות אסון 17 16,בשביל בריאות

:חיי האזרחים וכלכלת המדינה ובכך פוגעים בזכויות העם

פגיעה בחופש הפרט ובעקרון השמירה על כבודו של -
.אדם אנושי כנגד כל צורות השעבוד וההשפלה

הפרה של חופש התנועה / לבוא וללכת : במובן זה המדינה אשמה בכך -
מעצר שרירותי של אזרחים בזמן שלום. אזרחים ש
.להפר אמצעי בלימה נקנס

ל

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


על פי צו ביניים, שניתן ביום 23 באוקטובר 2020 (מס '445430), מועצת המדינה
דוחה ערעורים נגד עוצר . 18

,נכונות לבודד אזרחים "חיוביים" למבחן ולא חולים -
אשר יהיו דומים לאמצעי הסגירה . 19

הפרת העיקרון הכללי של הזכות לנהל חיי משפחה תקיניםעל ידי - 20

כדי להגביל את האפשרות ,EPHAD -האיסור לבקר אדם אהוב ב
.להשתתף בהלוויות ולאסור כל אפשרות של איחוד משפחות

הפרת החופש לנקוט וטיפול לא שוויוני : חברות קטנות ובינוניות הן -
,סוחרים, עצמאיים, מגזר התרבות כולו, קייטרינג
תחום הבגדים, תחום האסתטיקה, תחום התיירות, ה
,אירועים וכו '. בקיצור, כל עובדי המדינה שאינם עובדי מדינה (למעט מזון
בתי מרקחת, עיתונים וטבק) סובלים מאמצעים דרסטיים וקטלניים אלה. ֶׁשל
צפויות הליכי פירוק שיפוטיים רבים אך הצעדים
.אינם מורמים למרות פניית העם

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

20של מועצת המדינה מיום 8 בדצמבר 1978 מס '10097, 10677, 10679, פורסמו ב GISTI-CFDT-CGT החלטות

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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בצו ביניים, שניתן ביום 16 באוקטובר 2020
מועצת המדינה מסרבת להשעות את הסגירה ,(445102-445186-445224-445225)
מפעלי ספורט . 21

בצו ביניים, שניתן ביום 13 בנובמבר 2020
מס '445883-445886-445899), מועצת המדינה מסרבת להשעות את סגירת)
חנויות ספרים . 22

על פי צו ביניים שהוצא ב- 8 בדצמבר 2020 (מס '446715), המועצה
23.המדינה מסרבת להשעות את סגירת הברים והמסעדות

הפרת הזכות להפגין ולהתכנס: אלימות נגד -
מוחלט איסור או מפגינים

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


.מפגינים או איסור מוחלט

הפרת הזכות לחינוך במהלך ההסתגרות הראשונה ובמהלך השנייה -
כליאה, בידיעה שעל אוניברסיטאות להישאר סגורות עד 20 בינואר
נאלצים ללמוד למידה מרחוק, התלמידים נושרים .2021
מסיב . 24

על פי צו ביניים, שניתן ביום 10 בדצמבר 2020 (מס '447015), המועצה
.המדינה מסרבת להשעות את סגירתם של מוסדות להשכלה גבוהה

הפרה של חופש הפולחן על ידי סירוב להחזקת המונים בכנסיות -
.צרפת ואילו המאמינים זקוקים לפייס
בצו ביניים, שניתן ביום 29 בנובמבר 2020
מס '446930-446941-446968-446975), מועצת המדינה מורה לממשלה)
להשעות בדחיפות את המגבלה של 30 איש להתכנסויות ב
.מוסדות פולחן 25

• החלטה להפוך חובת חבישת מסכה בכל הנסיבות
:(ילדים (אוקטובר 2020) ומבוגרים (החל מקיץ 2020

נדרשת מסכה, בין אם אנשים חולים ובין אם לא. עם זאת, אין מחקר
.מדען מדגים את התועלת של המסכה במקרה של מגיפה

הוועדה המדעית לא ראתה לנכון לנתח מסכות משומשות על מנת לוודא האם
.נהפוך הוא, האמצעי לא הזיק לאזרחים

חברי ההנהלה לא הציגו מחקרים מדעיים המאפשרים זאת
.להדגים שהשימוש במסכה היה שימושי ובטוח

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

gyms.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

pdf.חנויות ספרים

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

php.קורבנות -9203702

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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אנו זוכרים שחלק מהנשים נאלצו ללדת בצרפת כשהן לובשות א
מסכה בניגוד לרצונם, המתאים כמעשה עינויים. (המקרה של ילדים ו
.(III מתבגרים הם הנושא של נקודה

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


אנו מציינים כי מחקרים מדעיים מצביעים על היעדר יתרונות או על

:המזיקות של לבישת מסכה, אפילו למקצוענים

- דוח ראשוני על מסיכה כירורגית הביא לדה-חמצון במהלך המיון
הדו"ח  " : (PMID 18500410 - באפריל Journal Neurocirurgia, 19 2008) ניתוח 26

ראשוני על מסכות כירורגיות גורם לדאוקסיגנציה במהלך
מבצעים גדולים. המחקר שלנו מגלה ירידה ברוויון החמצן
"  .(Sp02) פעימות עורקים

- שימוש במסכות פנים כירורגיות להפחתת שכיחות הצטננות בקרב
American Journal) עובדי בריאות ביפן: ניסוי אקראי מבוקר
השימוש ב  " : (PMID 19216002 - של בקרת זיהום, 12 בפברואר 2009 27

מסכת פנים אצל אנשי מקצוע בתחום הבריאות לא הוכחה
"  .מתן יתרונות להצטננות או להעברת הצטננות

- ניסוי אקראי של מסכות בד בהשוואה למסכות רפואיות ב
: ( PMID: 25903751 באפריל British Medical Journal, 22 2015 עובדי בריאות (כתב העת 28

נגיפים שאושרו במעבדה היו גבוהים יותר באופן משמעותי  "
קבוצה לבושה במסכות. חדירת המסכות על ידי חלקיקים הייתה
קרוב ל 97%. המחקר מזהיר מפני שימוש במסכות. ה
שימור לחות, שימוש חוזר במסכות ופחית סינון לקויה
"  .להוביל לסיכון לזיהום

- א :SARS – CoV-2 יעילותן של מסכות כירורגיות וכותנה בחסימת
באפריל Annales de Médecine Internne, 6) השוואה מבוקרת בארבעה חולים
29נראה שמסכות כירורגיות וגם מסכות כותנה  “ : (2020

בשיעול SARS-CoV2 להיות לא יעיל במניעת התפשטות
בסביבה ובמשטח החיצוני של COVID-19 חולים עם
"  .מסכות

- The New England Journal of) מיסוך אוניברסלי בבתי חולים בעידן קוביד 19
30אנו יודעים שלובש א  " : (PMID: 32237672 ,רפואה, 1 באפריל 2020

מסכה מחוץ למתקני בריאות מציעה מעט הגנה או ללא הגנה
" .נגד זיהומים

- מה לדעת על חמצת בדרכי הנשימה (חדשות רפואיות היום, 3 דצמבר
-(סעיף 313110 ,2018 31חמצת נשימה מתפתחת כאשר האוויר  " :

בשאיפה ובנשיפה מהריאות לא מחליפים כראוי בין דו-חמצני
.”  פחמן בגוף וחמצן באוויר

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110


עמוד 14

- כאבי ראש הקשורים לציוד מגן אישי - חתך רוחב
יומן) COVID-19 מחקר בקרב עובדי שירותי בריאות חזיתיים במהלך
32רוב המקצוענים ב  " : (PMID: 32232837 ,כאב ראש, 12 באפריל 2020

או ,N95 אנשים מפתחים כאבי ראש הקשורים למסכות מסוג
."  החמרה בהפרעות כאבי ראש קיימות

- כיסויי פנים, פיזור אירוסולים והפחתת הסיכון להעברת וירוסים
33-אוניברסיטת אדינבורו, 2020) : "לעומת זאת, מסכות כירורגיות ועובדות)

יד מייצרת סילוני נזילה משמעותיים שיש להם פוטנציאל להתפזר
נוזלים וחלקיקים עמוסי וירוסים לאורך מספר מטרים. (...) כולם מראים
סילונים רטרואקטיביים עזים במהלך נשימות כבדות או שיעול. זה חשוב
להיות מודעים למטוסים הללו, להימנע מתחושת ביטחון כוזבת
" .על ידי עמידה ליד או מאחורי אדם החובש מסכה מסוג זה

- השימוש במסכות ומונשמים למניעת העברת שפעת: א
Journal of Influenza & other) סקירה שיטתית של הראיות המדעיות
אף אחד מהמחקרים  " : (PMID: 22188875 ,נגיפי הנשימה, 21 בדצמבר 2011 34

לא ביסס קשר מכריע בין השימוש במסכה להגנה
" .נגד זיהומי שפעת

- : ( מסכות רפואיות (כתב העת של איגוד הרפואה האמריקני, 4 במרץ 2020 35

אנשים בריאים לא צריכים ללבוש מסכות פנים  "
להגן מפני זיהום בדרכי הנשימה, מכיוון שאין שום ראיות המצביעות על כך
מסכות פנים של אנשים בריאים יעילות במניעה
" .אנשים חולים

- יעילות הוספת המלצת מסכה לבריאות הציבור האחרת
אצל חובשי מסכות דניים, א SARS-CoV-2 אמצעים למניעת זיהום
משפט מבוקר אקראי (18 בנובמבר 2020) : חוסר האפקטיביות הכללית של 36

. מסכה להילחם במחלת קוביד 19

לכן יש עדויות מדעיות לסכנות הטמונות בלבישת מסכה ו
. מומחים הזכירו לנו פעמים רבות בפורומים 37

,ד"ר מרגרטה גריש-בריסון, רופאה לרפואה, נוירולוגית ונוירופיזיולוגית
מזהיר מפני ההשלכות החמורות והמסוכנות של חבישת מסכה לילדים ו
: אצל מבוגרים באופן כללי יותר 38

 .מחסור בחמצן גורם לנזק נוירולוגי בלתי הפיך

נשימת האוויר מחדש שאנו נושמים תיצור ללא ספק גירעון"
רווי חמצן ופחמן דו חמצני. אנחנו יודעים שהמוח

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

/ גורם לחמצן-נזק בלתי הפיך-נוירולוגי
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בני אדם רגישים מאוד למחסור בחמצן . ישנם תאי עצב, עבור
דוגמה בהיפוקמפוס, שלא יכול להישאר יותר מ -3 דקות בלעדיו
.חמצן - הם לא יכולים לשרוד

,תסמיני האזהרה החריפים הם כאב ראש, נמנום, סחרחורת
בעיות ריכוז, זמן תגובה איטי יותר - שהם
.תגובות של המערכת הקוגניטיבית

עם זאת, כאשר יש לך מחסור בחמצן כרוני, כל אלה
הסימפטומים חולפים ככל שמתרגלים אליהם. אבל הפעולה שלך
נשאר לקוי, ומחסור החמצן במוחך ממשיך
.להתקדם

אנו יודעים שמחלות ניווניות דורשות שנים אפילו
,עשרות שנים, להתפתח. אם היום תשכח את מספר הטלפון שלך
זה מצביע על כך שתהליך ההשפלה של המוח שלך החל 20 או
.שנה 30

אתה עשוי לחשוב שהתרגלת ללבוש מסכה ולנשום אוויר
שזה עתה פג תוקף, אך העובדה נותרה כי תהליכים ניווניים
.במוח שלך תגבר ככל שמחסור החמצן שלך ממשיך

הבעיה השנייה היא שתאי העצב במוח שלך אינם מסוגלים
להתחלק כרגיל. אז למקרה שממשלותינו יספיקו
נדיב כדי לאפשר לנו להוריד את המסכות ולנשום שוב בחופשיות
חמצן בעוד כמה חודשים, תאי העצב האבודים כבר לא יהיו
.התחדש. מה שאבד הולך לאיבוד

אני לא חובש מסכה, אני צריך שהמוח שלי יחשוב. אני רוצה לקבל את
רעיונות ברורים כששומרים על המטופלים שלי ולא מורדמים
.פחמן דו חמצני

אין פטור רפואי מופרך למסכות פנים, כמו
מחסור בחמצן מסוכן לכל מוח . כל בן אדם חייב
להיות מסוגל להחליט באופן חופשי אם הוא רוצה ללבוש מסכה לא יעילה לחלוטין
.להגן מפני וירוס

לילדים ובני נוער מסכות אסורות בהחלט. ילדים ו
למתבגרים יש מערכת חיסון פעילה ומסתגלת במיוחד, ויש להם
זקוקים לאינטראקציה מתמדת עם המיקרוביום של כדור הארץ. המוח שלהם הוא
,גם פעיל להפליא, כי יש לו הרבה מה ללמוד. המוח של הילד
או מתבגר, צמא לחמצן. ככל שהאיבר פעיל יותר מטבולית, כך יש לו יותר
זקוקים לחמצן. אצל ילדים ובני נוער, כל איבר הוא
.פעיל מטבולית

לשלול או להגביל את מוחו של ילד או מתבגר מחמצן
גם אלא לבריאותו, מסוכן רק לא שהיא דרך בכל

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


אותו, אלא גם א, לא רק מסוכן לבר בכל דרך שה
פלילי לחלוטין. מחסור בחמצן מעכב את התפתחות המוח, ו

.לא ניתן לתקן את הנזק שנוצר

הילד זקוק למוח כדי ללמוד, והמוח צריך חמצן
פּונקִצָיה. איננו זקוקים למחקר קליני בכדי לברר זאת. זו עובדה
פיזיולוגית פשוטה ובלתי מעורערת. מחסור בחמצן נגרם
במודע ובכוונה מהווה סכנה מוחלטת לבריאות, ונגד
.אינדיקציה רפואית מוחלטת
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,ברפואה, התווית נגד רפואית מוחלטת פירושה שתרופה זו
אין להשתמש בטיפול, בשיטה או במדידה זו ואינם מותרים
-להשתמש. לאלץ אוכלוסיה שלמה להשתמש ב
התווית נגד רפואית מוחלטת, חייבות להיות סיבות ספציפיות ורציניות
לכך, ואת הסיבות הללו יש להציג בפני גופים בינתחומיים
.אנשים מוסמכים עצמאיים, כדי להיות מאומתים ומורשים

כאשר בעוד עשר שנים דמנציה גוברת באופן אקספוננציאלי ו
הדורות הצעירים לא יוכלו לממש את הפוטנציאל המולד שלהם, זה לא יעזור
." לומר ש"לא היינו צריכים את המסכות

איך וטרינר, מפיץ תוכנה, איש עסקים, א
יצרן מכוניות חשמליות ופיזיקאי מחליטים את השאלות
הנוגע לבריאות האוכלוסייה השלמה? אנא, עמיתים יקרים, אנחנו
.כולנו צריכים להתעורר

,אני יודע כמה נזק למחסור בחמצן
קרדיולוגים יודעים כמה זה מזיק ללב, רופאי ריאות
דעו כמה זה מזיק לריאות. מחסור בחמצן
.פוגע בכל האיברים

איפה שירותי הבריאות שלנו, ביטוח הבריאות שלנו, העמותות הרפואיות שלנו? הוא
הייתה חובתם להתנגד בתוקף לבלום ולשים אותו
" .סוף - מההתחלה

אנו זוכרים כי בשיא המגיפה (כלומר באפריל 2020) המסכות היו
אסור למכירה בבתי מרקחת. כיום, אזרח שלא חובש מסכה הוא
מחויב בתשלום קנס בסך € 135, קנס בסך 1,500 אירו במקרה של עבירה חוזרת ומסכן א
.חודשי מאסר וקנס של 3,750 אירו במקרה של מילולית רביעית 6

:אולי, עדיין כדאי לזכור כי

יצרני מסכות מדביקים מסכות מגן על קופסאות -
:מערכת נשימה פרטנית, ההצהרה הבאה או שווה ערך

רפואי" מכשיר לא זה



ר רפוא .זה לא מכש
." מוצר זה אינו מגן מפני זיהומים נגיפיים או זיהומיים

(COVID-19 מחלת) SARS-COV2 מה שאומר שהמסכה אינה מגנה מפני
.וגם לא כל שפעת בכלל

שר הסולידריות והבריאות, כחלק מהתערבות לפני -
הסנאט מיום 24 בספטמבר 2020 דאג לציין כי המסכה היא
. חסר תועלת נגד שפעת 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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: הוא גם מציין כי 40

עד להוכחה להפך, אין מעבר אירוסולי של נגיף העטרה. זהו זה"
כפי שאמרו לנו מדענים מכל העולם. לבישת מסכה באוכלוסייה
לפיכך כלל לא היה נחוץ, ואף לא הומלץ בהכרח על פי
." הרשות העליונה לבריאות

לכן מדובר באמצעי לא פרופורציונלי לחלוטין, שאינו לוקח בחשבון את
יתרונות / סיכונים מאזניים במצב הידע המדעי שהוזכר לעיל ואילו
.לפיכך פוגע קשות בחייהם ובשלמותם של האזרחים
.צעד מסוכן זה ננקט ונשמר על בסיס מכוון לחלוטין

.התקפה אלימה על הסדר הציבורי ועל האינטרסים הבסיסיים של האומה <=

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ :מניפולציה של דעת הקהל במטרה לשלוט בטרור ולהפריע לסדר הציבורי

:תקשורת ממנהיגים המפיצה פחד •

אנו עדים כל יום מאז ינואר 2020, לכינון פחד, טרור ו
אשמה בקרב האוכלוסייה, במיוחד באמצעות נאומים חוזרים ונשנים
חברי ההנהלה והתערבויות ממנהל הבריאות, הועברו
.על ידי התקשורת הראשית

התערבויות חוזרות ונשנות אלה והפרסומות המעוררות חרדה, כנראה נועדו ליצור
. טראומה והיפנוזה קולקטיבית 41

BVA Group ההנהלה משתמשת בשירותיה של סוכנות תקשורת, הנקראת
.(BVA יחידת דחיפת)

הינה חברת מחקר וייעוץ צרפתית , מומחית למדע BVA קבוצת
התנהגותית, מדורגת בין 20 המובילות בעולם וההון שלה מוחזק על ידי
.( נקסיקפ פרטנר (חברת בת של קבוצת הבנקאות נטיקסיס 42

- הוא לא כשזה במלחמה שאנחנו הפועם נשיאותי נאום

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


אות הפועם שאנחנו במלחמה כשזה לא. הוא  נאום נש
.זו מגיפה, שאפשר היה לשלוט בה כבר מההתחלה

.נאום נשיאותי או משרדי המציג דמויות מופרכות ובלתי מבוססות -

נאום נשיאותי מיום 24 בנובמבר 2020 מאיים: "  אני מאחל כי -
הממשלה והפרלמנט קובעים את התנאים להבטחת בידודם של
נגועים, כולל באופן מגביל יותר . " וחיוב
.במקביל לסגן אוליבייה בכט שמטרתו לבודד "בכוח" את המקרים החיוביים

התערבויות של ראש הממשלה תוך שימוש במונחים לא הולמים, אגרסיביים ואינפנטיליזציה -
:ביחס לאזרחים

-עד עכשיו התאמנו החלטות מקומיות על ידי הסתמכות על ראש העיר"
... מחוזי, אבל כאן אני מאמין שעלינו להכות חזק יותר, כי הדעה אינה הולכת
נדרשים אמצעי דימום כדי שהצרפתים יפתחו
.(RMC 07.10.2020 -בוקע "(התערבות ב

אם ניקח בחשבון נבדק אלה "חיובי" ולא "חולה" על מנת להציג -
.דמויות חשובות, היוצרות טרור ומחלישות האוכלוסייה

שקרים הנוגעים לחולים בבתי חולים: חולים ונפטרים נספרו -
covid-19 כאשר מוות או מחלה הם תוצאה של פתולוגיה אחרת
. אחרת קשה יותר או תאונה 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

התנהגויות-ובריאות נפשית-במהלך המגיפה

https://youtu.be/k71OrRPBBxs43:התערבותו של ד"ר לורן מונטסינו
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.סוד סביב חולים שנפטרו: היעדר נתיחה ונתיחת ארונות עופרת -

מניפולציה של שיעור ההיארעות או לחץ המגיפה (תואם את מספר -
נגועים לכל 100,000 תושבים, לאורך שבעה ימים): הסף
מגיפה לכל מגיפת נגיף נשימתי (מחלה דמוית שפעת) מאז 1985
ועד 2018 (בשנה שעברה שבגינה פרסמה רשת סנטינל דו"ח
44שנתי ) נקבע באופן עקבי בין 150 ל -200 מקרים ל -100,000 תושבים . אף פעם לא

סף המגיפה לא נקבע על 50 מקרים לכל 100,000 תושבים, כפי שהיה מאז
.מאי 2020

גם כאן שינוי סף זה מאפשר לתפעל את דעת הקהל על ידי יצירתו -
45,(ARS) מאמין שהמצב חמור , המאפשרת לסוכנויות הבריאות האזוריות

.הנציגים והביצוע ינקטו צעדים דרסטיים

מניפולציה של שיעורי התפוסה במיטות טיפול נמרץ: הממשלה החליטה -

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


בטיפול נמרץ covid-19 הורדת רף הערנות מ- 60% ל- 40% מחולי

עם זאת, לדברי ד"ר מרטין וונדר, חברת פרלמנט ופסיכיאטרית, חולים רבים.סף התראה של 80 עד 60%
דורשים 2 עד 3 ליטר חמצן ואינם דורשים מיטות החייאה. זה לא בערך
."יתר על כן לא מדברים בקפדנות על "החייאה

בדיקות חיוביות מזויפות ולא :SARS-CoV2 -טיפול הקשור לבדיקות מיון ל -
לא ממש יכול לקבוע אם לחולה יש מחלת קוביד 19
אמיתי. בדיקות אלה מאפשרות לייצר מספר רב של "חיובי" ולקחת
צעדים חופשיים, לייצר טרור בתוך האוכלוסייה, וזה מזיק
.לכבוד האדם ומפריע לסדר הציבורי

:נייר פאניקה

דו"ח גרמני מסווג אך נחשף הדגיש את השימוש ב  "
.ריבוי מבחנים חיוביים כוזבים להפצת פחד בגרמניה
ברור שהטכניקות המשמשות להאמין במגיפה הן אלה
שהוטל על ידי ארגון הבריאות העולמי בהתאם להסכמים שנחתמו על ידי 194 מדינות בשנת 2017 במקרה של
מגיפה (שארגון הבריאות העולמי עצמו מכריז על קיומו על ידי שינוי הקריטריונים
. (קודם

תוצאות חיוביות שגויות דלקות בפחד באוכלוסייה וגוברות
במידה ניכרת מספר הדיכאונות, ההתאבדויות, האשפוזים בבית החולים
פסיכיאטריה שחסר במיטות בהיר במידה רבה כמו מיטות
החייאה, אך מעט דיברו עליה בתקשורת; צריכת אנטי
דיכאונים הוכפלו במידה רבה מאז אמצעי הבריאות הליברטידים
מאשר בקשות להתייעצויות מיוחדות או עזרה טלפונית. ה
סגירת אוניברסיטאות המתוכננת עד סוף ינואר היא גם אסון
לא רק להוראה - ההפגנה עומדת כעת לנגד עינינו
שהווירטואלי לא מחליף את הנוכחות הפיזית - אלא פסיכולוגי עם יותר
.מחצית מהתלמידים בדיכאון, לפעמים קשה

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

מגיפה
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הפחד שנבחר כדרך שלטון מוביל לתדהמת העם ו
מסביר את הקלות שבה ממשלות מצייתות לפארמה הגדולה באמצעות ארגון הבריאות העולמי
הצליחו במשך חודשים להטיל אמצעים שרירותיים, שאינם עולים בקנה אחד עם שלם
.סט אזרחים

.הדוגמה האחרונה היא זו של האיסור על פתיחת מעליות סקי
לל

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


.באתרי סקי פתוחים אחרת, אך ללא מסעדות או ברים
האיסור הצרפתי לעשות סקי בשוויץ או באוסטריה, ואילו בצרפת
תמיד סירב לסגור גבולות זה גם מצחיק, או אסטרטגיה
.מכוון ליצירת בלבול נפשי ודיסוננס קוגניטיבי

זה בוודאי מסביר חלקית את הקבלה החריגה מצד המסעדנים
נשאר פתוח ו RER -אמצעים נזיקיים (מרחק בין שולחנות בזמן שה
מטיילים ארוזים כמו סרדינים), ונדהמים היום שהם סגורים
באכזריות, כשהיו "חכמים". קבלת ההגשה כן
זה לעודד תליינים ורק מוביל להגשה עוד ועוד
ִאינֶטנִסיִבי. צריך היה להזהיר את הניסיון של בני זוג שהם קורבנות של סוטים נרקיסיסטיים
המקצועות השונים בבירור "התעללו" במובן הראוי, ללא כאלה
הצדקה בריאותית. " 46

" תעודה עצמית לכל תנועת אזרחים מכל הסיבות ה"מורשות -
בלבד ותחת קנס של 135 אירו במקרה של אי הופעה: מידה
.משפיל ואינפנטיליזציה

צנזורה ופעולות מכל הסוגים בוצעו על ידי ההנהלה, על מנת להשיג -
מודיעין וזירוז המעקב אחר האזרחים: פגיעה בחופש
ביטוי ופגיעה בפרטיות האדם. לבסוף, הצעת חוק על
.ביטחון מקיף נמצא כעת בדיון בבתי הפרלמנט

פרסום שלוש גזירות מס '2020-1510, מס' 2020-1511, מס '2020-1512 מה -2 בדצמבר -
מה -2 בדצמבר n ° 2020-1511 בכתב העת הרשמי של ה -4 בדצמבר 2020, כולל צו 2020
לתיקון הוראות קוד ביטחון פנים המתייחס לעיבוד 2020
47נתונים אישיים : צו זה מסמיך רישום יחידים על פי

דעות" פוליטיות, שכנוע פילוסופי, דתי או זיקה"
ִהתַאֲחדּות. גזירות אלה מוסיפות גם את האפשרות להגיש "נתוני בריאות
חושף מסוכנות מסוימת ". עבור שירותי הביון זה יהיה
לשים לב לנתונים הנוגעים להפרעות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות
." הושג בהתאם לחוקים והתקנות בתוקף

לפקידי מודיעין טריטוריאליים יש כעת את היכולת לרשום
" אלמנטים הנוגעים ל"אימון ספורט ", החזקת" בעלי חיים מסוכנים
ואפילו, אלמנט חדש, נתונים המתייחסים ל"גורמי שבירות ", כגון
."גורמים משפחתיים, חברתיים וכלכליים" או "התמכרויות"

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = נכון

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


שיטות העלולות לייצר שינויים בהתנהגות ובשיטה עבור •
:לבדוק את מידת הציות של אנשים הכפופים לסמכות

:אמנת הכפייה שתיאר אלברט בידרמן -

כבר בשנת 1962 תיאר ד"ר אדגרד שיין את המתודולוגיה בבוטות בנאום שנשא בפניו
וושינגטון הבירה ופונה לסוהרים במחלקות בידוד ברחבי הארץ: "  לייצר
שינויים בהתנהגות, יש צורך להחליש, לערער או להסיר את מה
תמך בגישות הישנות . הלוואי שלא תחשבו יותר בשטיפת מוח
מבחינת אתיקה ומורל, אלא מבחינת שינויים מכוונים בהתנהגות
אנושיים על ידי קבוצת גברים שיש להם כמעט שליטה מלאה על הסביבה בה
הם השבויים. [שינויים אלה] יכולים להיגרם על ידי בידוד, מחסור
חושי, הפרדה ממנהיגים, ריגול, הונאת אנשים על ידי יצירתם
לחתום על הצהרות אשר לאחר מכן יוצגו לאחרים, הצבת אנשים אשר
הרצון התערער ברצינות עם אנשים יותר רפורמיסטים, השפלה, קיפוח
" .של שינה, תגמול הכניעה והפחד

, על עינויים Amnesty International שולחן מאת אלברט בידרמן על כפייה פלילית (בדו"ח
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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הניסויים של סטנלי מילגרם שנערכו למדידת רמת הציות לפקודה -
:בניגוד למוסר

לפני למעלה מחצי מאה, חוקר צעיר בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת ייל בארה"ב"
מאוחדת), רדופת זוועות השואה, היה הרעיון של ניסוי חסר תקדים לנסות
להבין את המנגנונים הפסיכולוגיים שהובילו אלפי גברים לענות ולהרוג
מיליונים נוספים. בתואנה של לימוד יעילות הענישה על למידה, הוא
ביקש מהמשתתפים לבצע שוקי חשמל (פיקטיביים) לצד שלישי. המטרה
.אמיתי הוא למעשה מדידת רמת הציות לסדר לא אתי

הרעידו את דעת הקהל ,Journal of Abnormal and Social Psychology התוצאות, שפורסמו בשנת 1963 בכתב העת
ציבורי: שני שליש מהמשתתפים גורמים לעינויים אלה כאשר איש רשות
ַּבָקָׁשה. שמו של סטנלי מילגרם מסתובב ברחבי העולם. לאחר מכן, המדען הצעיר מבין
סדרת ניסויים מאותו סוג, שתוצאותיהם מראות כי בלחץ
הסמכות, רוב האנשים מבצעים פקודות, גם אם הודיעו להם שהם
יכולים לסגת מהחוויה בכל עת ולדעת כי התחשמלות
"  .שהם גורמים לאחר יכול להשפיע בצורה חמורה על בריאותו

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
ְלַהמרֹות



ַ ְ

התקפה אלימה על שלמות האזרחים (התקפה פיזית, נפשית ו <=
.מוסרי) והתקפה על האינטרסים הבסיסיים של האומה
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✓ :פשעים נגד האנושות, פשע נגד אזרחי צרפת

• ניהול משברים לגמרי לא פרופורציונלי ולא בהתאם לנוהגים 49

:הרגיל באזור זה

ואכן, במקרה של מגיפה, המומחים מציינים כי יש צורך לבודד את ה
חולה" (לא ה"חיובי ") ולטפל בהם. בפרט, אפשר"
.גימנסיות דרישה ונוסעי שליטה בשדות תעופה

,עם זאת, שום דבר לא הוקם במקום בתחילת המשבר, אזרחים לא טופלו
.רופאי העיר לא הצליחו לטפל בחולים
ולהישאר בבתיהם עד ל Doliprane לאזרחים הומלץ לקחת את
המצב באמת מחמיר. במקרה זה נותר רק ליצור קשר
.מצבי חירום בבית חולים 50 51

מהראשון covid-19 עם זאת, בהחלט ניתן היה לטפל בחולי
.תסמינים

• איסור על טיפול אנטי-קוביד -19 זמין בניגוד לזכויות המטופלים
:והחופש לקבוע

,מתחילת המגיפה, טיפול מונע המבוסס על הידרוקסיכלורוקין
פרופ 'דידייה ראולט, מנהל תחום האזיתרומיצין והאבץ שימש
,במרסיי, מיקרוביולוג Hospitalo-Universitaire Méditerranée זיהום המכון
.חוקר בולט המוכר על ידי הקהילה המדעית הבינלאומית

כמובן, ככל שמתקדמים המחקרים על הנגיף
.פרופסור דידייה ראולט יישם גם הליכי טיפול נוספים

.עם זאת, ההודעה על קיומו של טיפול זה גרמה לשערוריה ממלכתית אמיתית
:לגבי השימוש בהידרוקסי כלורוקין

פרסום הונאה מיום 22 במאי 2020 בכתב העת הרפואי היוקרתי -
The Lancet,

,שהוכיח את תועלת הטיפול Discovery הפסקת מחקר -
- כלורוקין הידרוקסי לרשום רופאים על .נאסר



ן  דרוקס כלורוק ם לרשום ה .נאסר על רופא
מחלוקת שיטתית של טיפול על ידי רופאים מתווכים עם קשרים מעניינים -

עם מעבדות תרופות על מכשירי טלוויזיה ובעיקר
עיתונים וניסיונות להכפיש את פרופסור ראולט בכל האמצעים, ובכלל
ְּכֵלי ִתְקׁשֹוֶרת. הסנאט האמריקני הופתע לאחרונה גם מהתקפות אלה על
. נגד פרופסור ראולט 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

/ רופאים-ומנתחים-הם-הכי-מתיחה-שבוצעה-אי-פעם על ציבור חסר חשד

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

?/ מי-מתיימר להתעלל בגיבורים / 972
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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עם זאת, מחקרים מדעיים רבים ידועים בעולם
. להדגים את התועלת שאין להכחישה של הטיפול האמור מהתסמינים הראשונים 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


כרונית (המחלקה לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור בבית הספרפרופסור הארווי ריז, דוקטורט, מומחה באפידמיולוגיה ומחלות
בית הספר לרפואה ייל וייל), שנשמע על ידי הסנאט של ארצות הברית ביום
54: (עדות 19 בנובמבר 2020 ( תרגום בנספח 2

בנוגע למחקרים על השימוש המוקדם בהידרוקסיכלורוקין ב  "
אשפוז חוץ בסיכון גבוה, כולם, וכעת יש
;שבע, הראו תועלת משמעותית : 636 אשפוזים בסאו פאולו, ברזיל
מטופלים במרפאה במרסיי, צרפת; 717 חולים באמצעות רשת גדולה של 199
קופת חולים בברזיל; 226 חולים בבתי אבות במרסיי; 1,247 חולים
אשפוז חוץ בניו ג'רזי; 100 חולים במוסדות סיעודיים
באנדורה (בין צרפת לספרד); ו -7,892 חולים ברחבי ערב
ערב. כל המחקרים הללו מתמקדים בטיפול מוקדם בחולי חוץ
בסיכון גבוה וכולם הראו ירידה של כ- 50% או יותר
אשפוזים או מקרי מוות. המחקר הסעודי היה מחקר לאומי ו
הראה ירידה פי 5 בתמותה של הידרוקסילורוקווין בתוספת אבץ

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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לעומת אבץ בלבד. לא דווח על הפרעת קצב לב קטלנית אחת
בקרב אלפי חולים אלה, המיוחסים להידרוקסיכלורוקין. אלה המבחנים
(...) .לא אקראיים אך מבוקרים שפורסמו

בילינו את חצי השנה האחרונה במדיניות הממשלה
פורמליות ואזהרות מפני טיפול באשפוז מוקדם, עם
השקעות ממשלתיות משמעותיות בחיסונים וחדשים
טיפולים יקרים שטרם הוכחו וכמעט ללא תמיכה
תרופות זולות אך שימושיות, ורבע מיליון אמריקאים מתו
של הגישה המנוהלת הזו בצורה גרועה. אפילו עם חיסונים חדשים ומבטיחים, אנחנו
אין כמעט מידע על יעילותם בקרב חולים קשישים
בסיכון גבוה, בו ידועים חיסונים נגד נגיפי נשימה
.על היעילות הנמוכה שלהם

כפי שאמרתי פעמים רבות, הראיות ליתרונות של
hydroxychloroquine המשמש בשלב מוקדם בחולים אמבולטוריים עם
הסיכון הגבוה הוא חזק ביותר, והעדויות להשפעותיו המזיקות כולן
גם מוצק. מכלול הראיות הזה גובר בבירור על הראיות
,bamlanivimab נוגדנים חד שבטיים או ,remdesivir סיכונים / יתרונות של
אישר להיתרי שימוש FDA -קשה לשימוש, אשר ה
בעת חירום, תוך שלילת אישור לשימוש חירום ב
הידרוקסי כלורוקין. תקן כפול בולט זה עבור הידרוקסי כלורוקין חייב
להיות מודאג מיד ובקשתו לאישור שימוש חירום
אושר. כך נצא לדרך לטיפול
" .טיפול אמבולטורי מוקדם והפחתה משמעותית בתמותה

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


גם היום הרשויות מסרבות לפ"פ ראולט שימוש נרחב יותר בה
hydroxychloroquine (החלטה של   23 באוקטובר 2020 מאת ANSM) וסנופי התבקש
IHU -לשר הבריאות על דעתו על אספקת פלאקניל ל
.ממרסיי, בעיצומו של "הגל השני" כביכול ,Méditerranée זיהום

,כתוצאה מכך, במצב של ידע מדעי ברמה בינלאומית
ההנהלה חסמה במכוון את השימוש בטיפול זמין
.ָיִעיל

ככזו, מועצת המדינה האיטלקית פרסמה פקודה מס '7097/2020 ב- 11 בדצמבר
55לפיו הוא מחזיר את החופש לרשום לרופאי המדינה, מי , 2020

על מנת hydroxychloroquine כעת יכול לתת טיפול המכיל
.covid-19 -טיפול בחולים בנגיף ה

 
טיפולים אחרים זמינים ויכולים להיחשב אך הממשלה
(מסרב להכיר בכל טיפול מלבד רמדיסוויר (מעבדה
גילעד) בכך הנתמך על ידי הנציבות האירופית, מולקולה שאין לה
הוכיח יעילות כנגד מחלת קוביד 19, שהיא יקרה ביותר
. (בניגוד להידרוקסי כלורוקין (מולקולה שנפלה לרשות הציבור 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = הוראות

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

/ קורה עם המעבדה-גלעד
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ארגון הבריאות העולמי עצמו הכחיש זה עתה את התועלת של רמדזיוויר להילחם נגדו
57.מחלת קוביד 19 . שר הבריאות לא פרסם הודעה לעיתונות בנושא זה

איברמקטין הוא גם מולקולה המומלצת על ידי כמה רופאים, זה
נראה כי למולקולה יש יתרון חזק בטיפול במחלה
קוביד -19 . 58

ערערה לבית המשפט לעניינים מנהליים בפריס בשנת COVID 19 עמותת קורבנות וירוס הנגיף
להוציא אישור זמני לשימוש ANSM -הופנה במטרה לאלץ את ה
ivermectin. המולקולה הזו, שנשלטת על ידי מעבדה צרפתית, היא אחת הגדולות ביותר
,מבטיח של כל המולקולות "הישנות" שניתן להשתמש בהן כנגד נגיף הכורון. זהב
ANSM אינו מעודד את השימוש בו.

Artemisia annua או Artemisia afra, צמח שהראה תוצאות טובות מאוד במהלך
של מחקר שנערך באפריקה כדי לקבוע את יעילותו כנגד מלריה
בגלל סכסוכים עם חברות תרופות), אינו מומלץ ב) 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


או האקדמיה ("ANSM") צרפת על ידי הסוכנות הלאומית לבטיחות תרופות
.רפואה לאומית

העובדה שהכפישתי יחס כה עוצמתי, על ידי פנייה ל
תוכניות מבישות רבות, ובכך מפרידות את הרופאים ואת דעת הקהל
 .בהחלט הייתה התוצאה של מניעת מדינות אחרות מלהשתמש בטיפול האמור

כתוצאה מכך, אנשים בהחלט מתו בצרפת אך גם ב
בחו"ל בגלל מסע הכפייה הזה. במובן זה מדובר בפשע נגד
.ֶאנֹוִׁשיּות

• :איסור על רופאים בעיר להתאמן באופן חופשי

נדרשו להציג בפני covid-19 כל החולים שעלולים להיות נשאים של
בית חולים והטרדות שנועדו להניא אותם מלרשום את הטיפול הטוב היחיד
.ידוע

• : המתת חסד פעילה 60

ובבתי חולים מסוימים על ידי הנהלת EPHAD -לגבי זקנים ב
Rivotril, תרופה שיש להימנע ממנה כאשר מטופל סובל מאי ספיקת נשימה, אחת
תסמינים של מחלת קוביד 19. מרשם זה נעשה ללא
.הסכמת המטופל, אדם מהימן, משפחה או חברים

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-חולים

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

60הגדרה: מתן מכוון של חומרים קטלניים בכוונה לגרום למוות, לבקשתו של

מטופל "בסוף החיים", המעוניין למות, או ללא הסכמתו, על פי החלטת אדם אהוב או הגוף
.ְרפּוִאי
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.לפחות ניתן היה לרשום אזיטרומיצין על מנת להציל חיים
. ניתן היה לרשום גם הידרוקוכלורוקין עם תוצאות טובות 61

. אפשר היה להציל חיים רבים, שוב בוצעו פשעים 62 63

כדאי לזכור כי המתת חסד פעילה אסורה בצרפת (חוק קלייז-ליונטי
n ° 2016-87 מיום 2 בפברואר 2016 יצירת זכויות חדשות לטובת חולים ו
.( אנשים בסוף חייהם 64

: לקוד בריאות הציבור R4127-38 מאמר

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


על הרופא ללוות את האדם הגוסס עד לרגעיו האחרונים, ולהבטיח"

באמצעות טיפול מתאים ומודד את איכות חיי הסיום, תוך שמירה
.את כבוד המטופל ולנחם את הסובבים אותו
.” אין לו את הזכות לגרום למוות בכוונה

• : המתת חסד פסיבית ללא הסכמה 65

מיון החולים בשיא המגיפה, הזקנים לא קיבלו את הטיפול הדרוש
מכיוון שהמיון בוצע לפי גיל בפרט (למשל אזור אלזס). ה
טיפולים לא בוצעו או הושעו (חוק קלייס-ליונטי
n ° 2016-87 מיום 2 בפברואר 2016 יצירת זכויות חדשות לטובת חולים ו
.(אנשים בסוף חייהם

הערה : על המונח המתת חסד מתמודדים בהקשר למגיפה של
covid-19 מכיוון שיש הרואים שהם לא אנשים "ב
.סוף החיים "בקפדנות. זה יהיה פשוט רצח
לאחר מכן יהיה צורך להבחין על פי התמונה הקלינית של כל מטופל
.נפטר

• ביטול התערבויות בבית החולים ודחיית הטיפול במחלות קשות
:במיוחד

אזרחים נאלצו לפסיכולוגית לנטוש את כל הביקורים במדינה
.בתי חולים בהתחשב באיום והטרור שהטילה ההנהלה

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

/ מגורים בבתי גמלאות-במרסיי

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-sufferings-des-gens-j-called-ca-l-euthanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependent-elderly-residents-living-in-
cin-d-ehpad-public_4183593.amp / בתי אבות-במרסיי

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

65.הגדרה: סירוב או הפסקת הטיפול הנחוצים לשמירה על החיים
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66מחקרים שבוצעו באנגליה הצליחו להראות כי בהתחשב ב

חולים בבתי המבקרים במספר ניכר צמצום פסיכולוגי טרור של

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


של טרור פסיכולוגי, צמצום ניכר במספר המבקרים בבתי חולים
נצפה: עד 27.8% ממקרי המוות הנוספים יכלו להיגרם לא על ידי

.קוביד -19 אך על ידי השפעות של בלימה, בהלה ופחד

לדוגמא, הטיפול בהתקפי לב ובשבץ מוחי יש
ירד בשיעור של עד 40% מכיוון שחולים רבים כבר לא העזו ללכת
.בית החולים

• :סגירת שירותי בית החולים

בעוד שהתקשורת מצד ההנהלה נוטה להצביע על כך שהנגיף הוא
מסוכן ביותר לבריאות הצרפתים וכי גלי השרשרת הם
יציג לתקופה בלתי מוגבלת: סגירת חדרי המיון של מלון דיו
בה ,Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches פריז, סגירה / העברה של
מפעיל את כריסטיאן פרונה, מחבר הספר שכותרתו "האם יש טעות שלא עשו
." לא מחויב? קוביד -19: האיחוד המקודש של חוסר יכולת ויהירות

• :הסרת מיטות אשפוז

בשנים 2018, 2019 ו- 2020: כ- 8,000 מיטות בין 2018 ל- 2019, 2,000 מיטות בשנת 2020
.במהלך המשבר

• .סירוב לבקש בתי חולים ומרפאות פרטיות

• Ct> 30:67 ערך , RT- PCR SARS-CoV-2 קמפיין מסיבי של בדיקות כוזבות של 68

קמפיין המייצר כמות משמעותית של תוצאות חיוביות שגויות, מה שמאפשר
במקום צעדים חופשיים וקטלניים, במיוחד כליאה, לבישת
,מסכת חובה, הסגר, קודי צבע, איסור נסיעה, מעקב
.מרחקים חברתיים

המשמשות באירופה ובארצות הברית אינן מתאימות לאבחון בלבד PCR בדיקות
.covid-19 -ב

קריס מוליס (שנפטר באוגוסט 2019) עצמו ,PCR -ממציא ה  "
הזהיר כי לא מדובר בבדיקת אבחון בפני עצמה. מבחן זה חסר לעיתים קרובות
הספציפיות, בייחוד כאשר היא מחפשת סמן אחד בלבד (קטע יחיד של ה
נגיף). וזה סמן יחיד זה בסופו של דבר יכול בסופו של דבר בגנום של אחרים
נגיפים כגון קורונווירוסים אחרים שהם המקור לזיהום עונתי שכיח. להרגיע
הספציפיות הזו חלשה מדי, הסינים מחפשים כמה. רגישות ו
הספציפיות תלויה במידה רבה במספר מחזורי ההגברה שבוצעו; מתי

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

/ ניתוח רישומי מת לא עוסק בווירוס הקורונישד 19 אנגליה וווייתים 28 בדצמבר 2019 עד 1 במאי 2020
טכניקס

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: 67«תגובת שרשרת פולימראז

"  Ct: 68"אומדן העומס הנגיפי
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עמוד 29

המספר הזה נמוך, הבדיקה ספציפית אך לא רגישה במיוחד; אבל כאשר המספר
מחזורי ההגברה גדלים ועולים על 30, הבדיקה רגישה מאוד אך
,הספציפיות פוחתת בחדות. בצרפת, כמו במדינות רבות אחרות
מספר ההגברים עולה על 40 וכתוצאה מכך מספר לא מבוטל של שקר
. חיובי

וגם כשהבדיקה נכונה, זה לא אומר שהאדם חולה, אלא
 (...) רק שהיא נתקלה בנגיף

העולמי נאמד בכ- 19.8 מיליארד COVID-19 -גודל שוק ה
דולר בשנת 2020 וצפוי לגדול 3.1% מדי שנה עד 2027, אם העולם לא
.לא להסתיים במהירות להונאה זו

ביצועיהם ללא מרשם ואלה ,PCR -בצרפת הכללת בדיקות ה
חיוב של 100% עלה לביטוח הלאומי יותר ממיליארד יורו, ללא כל זה
,תועלת בריאותית ניכרת, להפך (חרדה כללית, חופשת מחלה
סגירת כיתות, דיכאון, פחד פאניקה מהנושא שהוכרז חיובי ושל משפחתו
וחברים). היסטריה קולקטיבית שאי אפשר לשלוט בה. האם המיליארד הזה לא היה יותר
?שימושי אם זה היה מוקדש לשיפוץ מערכת הבריאות שלנו

:העלויות העקיפות שלה גבוהות בהרבה

עלות בריאות (נפגעי בטחונות בבדיקות): חולים דחופים שאינם מציגים
לא רואה את הטיפול מושהה בהמתנה לתוצאות Covid19 שום סימן של
מבחן שהוטל עליהם בכניסה לשירות המותאם לפתולוגיה שלהם, בלי
סיבה רפואית תקפה (יש לציין בדיקות רפואיות רק אם
של חשד קליני לקוביד 19). " 69

70,ניתוח מצוין של דוקטור פסקל סקר , מרדים, מחייא

שעובד ביחידה לטיפול נמרץ בבלגיה וגם מומחה ב
:היפנוזה, קורא לנו בכיוון זה

-משמש כ RT-PCR שימוש פוגעני זה בטכניקת (...) "
אסטרטגיה בלתי פוסקת ומכוונת של ממשלות מסוימות , הנתמכות על ידי
ייעוץ מדעי ועל ידי כלי התקשורת המרכזיים, כדי להצדיק
,צעדים מוגזמים כמו פגיעה במספר רב של זכויות חוקתיות
הרס הכלכלה עם פשיטת רגל של חלקים שלמים של מגזרים פעילים
של החברה, הידרדרות תנאי החיים למספר גדול של אזרחים
RT-PCR רגיל, בתואנה של מגיפה המבוססת על מספר בדיקות
. חיובי, ולא על מספר חולים אמיתיים

אמנם נכון שברפואה אנו אוהבים את הספציפיות והרגישות של הבדיקות
,COVID-19 גבוה על מנת להימנע מתגובות כוזבות ושליליות כוזבות, במקרה של מחלת
הנגרמת על ידי מספר מחזורי ההגברה RT-PCR רגישות יתר זו של בדיקת
.פונה בשימוש נגדנו

!מזיקה ומטעה אותנו RT-PCR הרגישות המוגזמת הזו של מבחן



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = נכון

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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זה מנתק אותנו מהמציאות הרפואית שחייבת להישאר על בסיס המצב הקליני האמיתי של
(...) ?האדם: האם האדם חולה, האם יש לו תסמינים

ברפואה אנחנו תמיד מתחילים מהאדם: אנחנו בוחנים אותו, אנחנו
לאסוף את הסימפטומים שלהם (תלונות-אנמנזה) ואת הסימנים הקליניים האובייקטיביים
בדיקה) ועל בסיס השתקפות קלינית בה ה)
ידע וניסיון מדעי, אנו מניחים הנחות
.אבחון

רק אז אנו רושמים את הבדיקות המתאימות ביותר, בהתבסס על
.ההשתקפות הקלינית הזו

אנו משווים כל העת את תוצאות הבדיקות למצב הקליני (תסמינים ו
.סימנים) של המטופל העולה על כל דבר אחר בהחלטות ובטיפולים שלנו
(...)

בשלב החריף של ,(CNR) לפיכך, מרכז הפניות הלאומי הצרפתי
מגיפה, העריך כי שיא הנשירה הנגיפית התרחש בתחילת המאה ה -20
(הסימפטומים, עם סכום של וירוס המקביל לכ 10 8 (100 מיליון
(COVID-19 בממוצע (נתוני עוקבה צרפתיים SARS-CoV-2 ויראליים RNA עותקי
עם משך הפרשה משתנה בדרכי הנשימה העליונות (מ 5 ימים עד
.(יותר מחמישה שבועות

.נמוך מאוד Ct תואם μl / מספר זה של 10 8 (100 מיליון) עותקים
Ct של 32 תואם 10-15 עותקים / μl .
Ct של 35 תואם לערך 1 עותק / μl .

אי אפשר לבודד רצף וירוסים מלא ,Ct 35 מעל
!לשים את זה בתרבות

,בצרפת וברוב המדינות אנו ממשיכים להשתמש, גם היום
Ct 40 גדול מ 35, או אפילו! (...)

:סיכום נקודות חשובות

א הוא טכניקת אבחון מעבדה המתאימה היטב ל RT-PCR -מבחן ה
.תרופה קלינית

א (זוהי טכניקת אבחון בינארית ואיכותית, המאשרת (בדיקה חיובית
או לא (מבחן שלילי) נוכחות של אלמנט במדיום שנותח. במקרה
SARS-CoV-2, היסוד הוא שבר מהגנום הנגיפי, ולא הנגיף עצמו.
.ֲאִפילּו

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


א ברפואה, אפילו במצב של מגיפה או מגפה, זה מסוכן ל

.סימפטומים, סימנים). ההפך הוא מה שמבטיח רפואה איכותית)מקיים מבחנים, בחינות, טכניקות מעל הערכה קלינית

א במצב הפנדמי ,RT-PCR המגבלה (חולשה) העיקרית של מבחן
הנוכחי, הוא הרגישות הקיצונית שלו (חיובי כוזב) אם לא נבחר סף של
מותאם. כיום מומחים ממליצים להשתמש בסף (Ct) חיובי
. מקסימום קליל ב -30

א כך שהרופא RT-PCR עם התוצאה החיובית של Ct -יש להזין את סף ה
לדעת לפרש את התוצאה החיובית הזו, במיוחד אצל אדם
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ללא תסמינים, על מנת למנוע בידוד, הסגר, טראומה
.מיותר פסיכולוגי

א המשמש, מעבדות חייבות להמשיך להבטיח את Ct בנוסף לאזכור
תוך התחשבות בהן ,SARS-CoV-2 הספציפיות של ערכות הזיהוי שלהם
המוטציות האחרונות, ועליה להמשיך להשתמש בשלושה גנים בגנום
" . ויראלי שנלמד כצבע יסוד או, אם לא, הזכיר זאת

,בהודעה מיום 25 בספטמבר 2020, האגודה הצרפתית למיקרוביולוגיה
בהזמנת מר ג'רום סלומון וגברת ברנדט וורמס, שיתפו גם הם
. . המלצות על מנת להתאים את הספים בהתאם לתמונה הקלינית של המטופל 71

בעקבות כמה PCR מדינת פלורידה בארצות הברית מבקשת מחקר של בדיקות
. שמאות שבוצעו במדינות מסצ'וסטס, ניו יורק ונבאדה 72

מומחים ערכו שלושה מערכי נתונים עם גורמים רשמיים מ .1  "
מדינות מסצ'וסטס, ניו יורק ונבאדה אשר מסכמות: "עד 90% מ
." אנשים שנבדקו חיוביים לא נשאו וירוס

מרכז וודוורת ', מעבדה במדינת ניו יורק, ניתח את התוצאות של .2
With a" :של Ct 40 מבחנים חיוביים עם NYT: 794 -מבחני יולי שלו לבקשת ה
הללו כבר לא נחשבות PCR -של 35, כמחצית מבדיקות ה Ct סף
חיובי, "אמרו בניו יורק. "וכ- 70% כבר לא ייחשבו לחיוביים
(...)” .של Ct 30 עם

מחקר חדש של האגודה למחלות זיהומיות באמריקה מצא כי בגיל 25 .4
החיוביים" אינם "מקרים" מאז" PCR -מחזורי הגברה, 70% ממבחני ה
לא ניתן לטפח את הנגיף, הוא מת. וב 35 מחזורים: 97% מהחיובים אינם
. מרפאות 73

5. PCR אינו בודק מחלות, הוא בודק דפוס RNA ספציפי והוא עמוד השדרה
ַמְפֵתַח. כאשר אתה עולה ל 25 מחזורי הגברה, 70% מהתוצאות החיוביות
אינם באמת "חיוביים" במובן הקליני של המונח, מכיוון שזה לא יכול

" ל ל ל ל ל



לגרום לך או למישהו אחר להיות חולה. " 74

פסיקה אחרונה: בית משפט בפורטוגל קבע כי זה בלתי חוקי לחלוטין
. לא אמינה PCR להציב אזרח בהסגר על סמך בדיקת 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

pdf.גרסה-פינאלה -25092020

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-ycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

מזויף-שקר-חיובי

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

/ לא אמין / מגבר
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החלטה אחרונה וחשובה זו ניתנה על ידי בית המשפט לערעורים בליסבון
76מרגרידה ראמוס דה אלמיידה ,T8PDL.L1-3פורטוגל) 11 בנובמבר 2020 (1783 / 20.7)

IRL), à l'encontre de l'Autorité - שלילת חירות - מעצר בלתי חוקי RT-PCR מבחני -
.רשות הבריאות האזורית של האיים האזוריים

:עיקרי בית המשפט הם כדלקמן

אבחון רפואי הוא מעשה רפואי שרק רופא מוסמך כחוק
להתחייב ולגביו רופא זה יהיה האחראי הבלעדי והמלא. כל
,אדם או מוסד אחר, כולל סוכנויות ממשלתיות או בתי משפט
אכן יש סמכות כזו. זה לא שייך לרשות הבריאות האזורית של האיים האזוריים
.להכריז על מישהו חולה או סכנה בריאותית. רק רופא יכול לעשות זאת
אף אחד לא יכול להיות מוכרז חולה או מסוכן לבריאות על פי צו או חוק, וגם לא
כתוצאה מנהלית אוטומטית המקושרת לתוצאה של א
.ַמעָּבָדה

אם היא מתבצעת ללא התבוננות רפואית מוקדמת בחולה, ללא השתתפות
רופא שאושר על ידי מסדר הרופאים, שהיה מעריך את הסימפטומים ו
בדיקות מבוקשות שנחשבו נחוצות, כל הליך אבחון או כל כזה
עירנות לבריאות הציבור תפר מספר חוקים ותקנות (כולל
החוק הפלילי) ויכול להיות כשיר לפשע של שימוש לא חוקי בתרופות
ההשערה שבה הפעולות האמורות מבוצעות או מוכתבות על ידי אדם שנמנע ממנו
.יכולת לעשות זאת, כלומר על ידי אדם שאינו רופא מורשה

בנוסף, רשות הבריאות של אזורים הפרה את סעיף 6 להצהרה האוניברסלית
בנושא ביואתיקה וזכויות אדם שאומצו ב -19 באוקטובר 2005 פה אחד על ידי
78 77מדינות חבר של אונסקו, מכיוון שהיא לא סיפקה הוכחה לכך

ל ל ל PCR

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


PCR נאורים הנדרשים בהצהרה האמורה ניתנו על ידי אלה שנבדקו על ידי
.שהתלוננו על צעדי ההסגר הכפוי שהוטלו עליהם

שום ראיה או אפילו אינדיקציה לכך שארבעת האנשים המדוברים היו
.דעות של רופא לא הובאו, לא לפני הבדיקה ולא אחריה

די באמור לעיל כדי לשקול את ההסגר הכפוי של ארבעת האנשים
.כבלתי חוקי
:עם זאת, בית המשפט ראה צורך להוסיף את הרסיטלים הבאים

זה כשלעצמו הוא RT-PCR בהתבסס על ראיות מדעיות הקיימות כיום, מבחן
לא מסוגל לקבוע מעבר לכל ספק סביר שהחיוביות תואמת
מכמה סיבות, ביניהן , SARS-CoV-2 למעשה לזיהום בנגיף
שניים הם חיוניים: אמינות הבדיקה תלויה במספר המחזורים המשמשים; ה
.אמינות הבדיקה תלויה בעומס הנגיפי הקיים

כחיובי PCR בית המשפט מסיק כי "אם אדם נבדק על ידי
כאשר משתמשים בסף של 35 מחזורים ומעלה (כמו הכלל ברובם
מעבדות באירופה ובארצות הברית), ההסתברות כי האדם האמור הוא
" .נגוע הוא <3% וההסתברות שהתוצאה האמורה היא חיובית כוזבת היא 97%

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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בית המשפט קובע עוד כי יש לפרש כל בדיקה אבחנתית ב
בהקשר של ההסתברות בפועל למחלה כפי שהוערכה לפני ביצוע הבדיקה
את עצמו, ומביע את הדעה כי "בנוף האפידמיולוגי הנוכחי של
מבחנים סביר יותר ויותר לחזור Covid 19 ,בריטניה
תוצאות כוזבות, עם השלכות משמעותיות על אנשים פרטיים, מערכת הבריאות ו
" .החברה

:לסיכום

,PCR -לאור הספק המדעי שהביעו מומחים באמינות בדיקות ה
לאור היעדר מידע על הפרמטרים האנליטיים של הבדיקות ו
בהיעדר אבחנה של רופא המצדיק קיום של זיהום או סיכון, אין
אין דרך לקבוע אם האזרחים בהסגר אכן היו
.SARS-CoV-2 -נשאים של נגיף ה

של למשפטים בקשר האנושות נגד פשעים בגין הליכים

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


הליכים בגין פשעים נגד האנושות בקשר למשפטים של
נירנברג, בימים אלה בגרמניה , נוגעת ל"מגפה של

ויכולות להיות מורחבות למדינות אחרות (ד"ר ריינר פועלמיץ ', עורך הדין בבר" PCR בדיקות
-(מברלין וקליפורניה וחבר בוועדת החקירה הגרמנית קורונה .79

תלונה בגין עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות, אידאולוגיה כוזבת והריגה ב
נגד ממשלת איטליה הוגש גם לתשעה תובעים ציבוריים
והאיגוד האיטלקי של CODACONS סיציליה על ידי איגוד הצרכנים
הכוזבות (תרגום ל PCR -זכויות חולים, בעקבות גילוי שערוריית בדיקות ה
. ( נספח 3 80

• :מספר גדול של התאבדויות וחולים עם מחלת דיכאון

גידול זה, שקשור ישירות לבלימה ולצעדים שננקטו, הוא
. נצפה כיום על ידי פסיכיאטרים 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

pd f.פשעים נגד האנושות

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

ספוגיות-ערך לא מאומת-וללא-אבחון-ערך / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• :פיצוץ של אלימות פנים משפחתית

,משלחת זכויות הנשים בסנאט שמעה מר אדריאן טאקט
מזכיר המדינה לילדים ומשפחות, 26 בנובמבר 2020 : התרעה 82

העלייה הדרמטית במקרי אלימות כלפי ילדים ובני נוער
בתקופות של כליאה (תצפית זו שנערכה בצרפת זהה לזו של
עמיתיו ממדינות אחרות באירופה). מספר המקרים של ילדים ובני נוער
.המאושפזים עלו ב -50%

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


התקפה על חיי האזרחים ופרטיותם, רצח, סכנת חיים <=

 .של אחרים, אי סיוע לאדם בסכנה, הונאת כנופיות מאורגנת

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

של-ילדות-ומשפחות

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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עמוד 35

מעשי טרור: ניסיון להשגה, להשיג, להשיג .1.2
:חומרי ייצור היוצרים סכנה לאחרים

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• :עקרונות החלים במשפט הפלילי בעת הכנת פעולות טרור

סעיף 421-2-6 לחוק העונשין (פשעים ועבירות נגד האומה, המדינה והמדינה
:(ּפּוְמֵּבי

א. - היערכות לביצוע אחת העבירות מהווה מעשה טרור  "
מכיוון שהכנת העבירה האמורה נמצאת בכוונה ,II שהוזכר ב
מערכת יחסים עם בעלות יחידה במטרה להפר את הסדר הציבורי באופן חמור
:על ידי הפחדה או טרור ומאופיין ב

עובדת החזקה, רכישה, ניסיון לרכוש או לייצר חפצים או ° 1
; חומרים העלולים ליצור סכנה לאחרים

:ואחת מהעובדות המהותיות הבאות ° 2

א) איסוף מידע על מקומות או אנשים לניהול
פעולה במקומות אלה או כדי לפגוע באנשים אלה או להפעיל מעקב
; המקומות או האנשים האלה
(...)

ג) בדרך כלל התייעץ עם שירות תקשורת מקוון מקוון אחד או יותר או
להחזיק מסמכים המעוררים באופן ישיר ביצוע פעולות טרור או
; התנצלות
(...)

II. - אני חל על הכנה לביצוע העבירות הבאות:

." (...) ; או אחד ממעשי הטרור המוזכרים ב -1 ° לסעיף 421-1 ° 1

• :עקרונות החלים במשפט הפלילי בענייני פשעים נגד האנושות

:(סעיף 211-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

מהווה רצח עם בעובדה, בביצוע תוכנית מתואמת הנוטה להשמדה מוחלטת"
או חלקי מקבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, או של קבוצה הנחושה
על בסיס כל קריטריון שרירותי אחר, להתחייב או לגרום להתחייבות, כנגד
 :חברי הקבוצה הזו, אחת הפעולות הבאות
 ;פגיעה מכוונת בחיים -
 ;פגיעה קשה בשלמות הגופנית או הנפשית -
כניעה לתנאי קיום העלולים להביא להרס מוחלט או חלקי -
 ; של הקבוצה
(...) 
 .העברת ילדים בכפייה -
 .רצח עם נענש במאסר עולם
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418424%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07


עמוד 36

שתי הפסקאות הראשונות של סעיף 132-23 המתייחסות לתקופת הבטיחות חלות על
." פשע הקבוע במאמר זה

:(סעיף 212-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

.מהווה גם פשע נגד האנושות ועונשו מאסר פלילי"
נצח אחת הפעולות הבאות שבוצעו לביצוע תוכנית מתואמת נגד א
:קבוצת אוכלוסייה אזרחית בהקשר למתקפה נרחבת או שיטתית

; התקפה מרצון על החיים ° 1
(...)
;גירוש אוכלוסייה או העברה בכוח ° 4
מאסר או כל סוג אחר של שלילת חירות פיזית חמורה ° 5
;הפרה של הוראות יסוד בחוק הבינלאומי
;עינויים ° 6
(...)
מעשים לא אנושיים אחרים בעלי אופי שגורם בכוונה רבה ° 11
.סבל או פגיעה קשה ביושרה הגופנית או הנפשית
שתי הפסקאות הראשונות של סעיף 132-23 המתייחסות לתקופת הבטיחות חלות על
." פשעים שנקבעו במאמר זה

• :עקרונות החלים בדיני בריאות ופלילים

:(לקוד בריאות הציבור (חובה לחולים R4127-39 סעיף

רופאים אינם יכולים להציע למטופלים או לפמלייתם כמועילים או"
.ללא סכנה תרופה או תהליך הזוי או לא נבדק מספיק

." כל פרקטיקה של שרלטנות אסורה

:(סעיף 223-1 לחוק העונשין (סכנת האדם

העובדה של חשיפה ישירה של אחרים לסיכון מיידי למוות או לפציעה של"
לגרום לניתוק או ליקוי קבוע על ידי ההפרה הברורה
לדון בחובת זהירות או בטיחות מסוימת המוטלת על ידי החוק או
" .על התקנה ניתן עונש מאסר של שנה וקנס של 15,000 יורו

:(סעיף 223-8 לחוק העונשין (ניסויים על האדם

° עובדת ביצוע או ביצוע של אדם מחקר המוזכר ב -1"
או 2 ° של מאמר ל '1121-1 או על ניסוי קליני המוזכר במאמרל '1124-1 לקוד של
בריאות הציבור מבלי לקבל הסכמה חופשית, מושכלת, ובמידת הצורך, בכתב
האדם הנוגע בדבר, בעלי סמכות הורית או אפוטרופוס או אנשים אחרים, רשויות
או גופים המיועדים להסכים למחקר או לאשרו, במקרים שנקבעו על ידי
מס '536/2014 של (EU) קוד בריאות הציבור או לפי סעיפים 28 עד 31 לתקנה

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 16 באפריל 2014 בנושא ניסויים קליניים של
.תרופות, נענש במאסר של שלוש שנים ובקנס של 45,000 אירו
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עמוד 37

אותם עונשים חלים כאשר מתבצע אז מחקר התערבות
.הסכמה זו בוטלה
אותם עונשים חלים כאשר מתבצע מחקר לא התערבותי
" .ואילו האדם התנגד לכך

• :עקרונות החלים במשפט הבינלאומי

:קוד נירנברג הנוגע לחוויות רפואיות מקובלות -

בעניינים בינלאומיים, "קוד נירנברג" הנוגע לניסויים רפואיים
. (מקובל (פסק הדין במשפט הרופאים בנירנברג - דצמבר 1946 - אוגוסט 1947

/ רשימה זו נפוצה במהירות באופן אוטונומי תחת הכינוי "קוד נירנברג
קוד נירנברג ”; זה נקרא בחוגים הפוליטיים והרפואיים כגוף של
. מצוות דאונטולוגיות ומקסימום מוסרי המחייב את הנסיינים 83

קוד נירנברג מהפסיקה הפלילית הבינלאומית מציג רשימה של עשרה
:( קריטריונים, כולל אלה ( נספח 4 84

הסכמה מרצון של הנבדק האנושי חיונית בהחלט. זה אומר ש .1
על הנבדק להיות בעל יכולת משפטית להסכים; שיש למקם אותו
,מצב של הפעלת כוח בחירה חופשי, ללא התערבות של אלמנט כוח כלשהו
הונאה, כפייה, הונאה, הטעיה או צורות אחרות של
כפייה או כפייה  ; וכי עליה להיות בעלת ידע והבנה
מספיק מכל המשתמע מכך, כדי לאפשר לו לקבל החלטה
מואר. נקודה אחרונה זו מחייבת זאת, לפני קבלת החלטה חיובית מצד הנבדק
של חוויה, הוא מודיע: אופי, משך ותכלית החוויה; ה
שיטות ואמצעים באמצעותם היא תתנהל; כל אי הנוחות והסיכונים שיש בכך
,ניתן לחזות באופן סביר; וההשלכות על בריאותו או על האדם שלו
זה יכול לקרות כתוצאה מהשתתפותו בניסוי. החובה ו
האחריות להערכת איכות ההסכמה מוטלת על כל אדם אשר
לוקח יוזמה של, מכוון או עובד על הניסוי. זו חובה ו
.אחריות אישית שלא ניתן להאציל ללא עונש

.החוויה חייבת להיות כזו שתפיק תוצאות מועילות לטובת הקהילה .2
החברה, בלתי אפשרי להשיג בשיטות או באמצעי לימוד אחרים, ולא אקראי או
.מיותר מטבעו

על הניסוי להתנהל באופן שכל הסבל ו .3
.ליקוי, פיזי ונפשי, לא הכרחי



, , ק

מוות או פציעות נכות יתרחשו  ; למעט אולי בחוויות שבהן-אין לבצע ניסוי כשיש סיבה אפריורית להאמין שה .4
.רופאים ניסיוניים משמשים גם כנושאים

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

84פיליפ עמיאל, פרנסואה ויאלה, האמת האבודה של "קוד נירנברג": קבלה ועיוותים של

soc. RDSS 2009; 4: 673-687 -קוד נירנברג" בצרפת (1947-2007), כב ' ד"ר. סניט. ו"
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עמוד 38

רמת הסיכונים שיש לקחת לעולם לא תעלה על חשיבות .5
.הומניטרי של הבעיה שיש לפתור על ידי ניסיון

.יש לנקוט באמצעים ולספק את האמצעים להגנה על הנושא .6
.ניסיון כנגד המפגע, פגיעות, חולשה או מוות, ככל שיהיה

גרסה זו של קוד נירנברג משמשת את הוועדה הלאומית לאתיקה מייעצת ב
התמיכה וסופחה לחוות דעתה מס '2 מיום 9 באוקטובר 1984 על ניסויים בטיפולים חדשים ב
. איש 85

- אותה גרסה משמשת ללא מקור על ידי דו"ח מועצת המדינה שקבע את תוכן ה
. וחוקי הביואתיקה משנת Huriet") 1994" החוק מ -20 בדצמבר 1988 (חוק 86

האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות שאומצה בניו יורק ופתוחה ל -
חתימה, אישור והצטרפות של האסיפה הכללית בהחלטה 2200 א
(XXI) 87 : (1976 כניסה לתוקף: 23 במרץ) מיום 16 בדצמבר 1966

סעיף 7

.איש לא יעבור עינויים או יחס או עונש אכזרי, לא אנושי או משפיל"
בפרט, חל איסור להכפיף אדם ללא הסכמתו החופשית לא
" .ניסוי רפואי או מדעי

ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם שאומצה ב- 19 באוקטובר 2005 -
: פה אחד על ידי מדינות חברות אונסק"ו 88

סעיף 3 - כבוד האדם וזכויות אדם

כבוד האדם, זכויות האדם וחירויות היסוד חייבים להיות .1"
.מכובד לחלוטין

האינטרסים והרווחה של הפרט צריכים לגבור על האינטרס הבלעדי של המדע או .2
" .של החברה

6

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


סעיף 6 - הסכמה

אסור שתהיה כל התערבות רפואית בעלת אופי מונע , אבחוני או טיפולי .1
,יישום רק בהסכמה מוקדמת, חופשית ומודעת של האדם הנוגע בדבר
בהתבסס על מידע מספיק. במידת הצורך, ההסכמה צריכה להיות מפורשת
נושא הנתונים רשאי למשוך אותו בכל עת ומסיבה כלשהי מבלי לגרום לכך
.אין בו שום חסרון או דעות קדומות

.מחקר מדעי צריך להתבצע רק בהסכמה חופשית מראש .2
מפורש ומודע על האדם הנוגע בדבר. המידע אמור להיות מספיק, המסופק ב

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

cit., p. 16786 .מועצת המדינה, מדעי החיים. מאתיקה לחוק, אופ

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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עמוד 39

טופס מובן וציין כיצד למשוך את ההסכמה. האדם
הנוגעים בדבר רשאים למשוך את הסכמתם בכל עת ומסיבה כלשהי ללא תוצאה
לה שום חסרון או דעות קדומות. אין לעשות חריגים מעיקרון זה
כי בהתאם לסטנדרטים האתיים והמשפטיים שאומצו על ידי מדינות ותואמים אותם
העקרונות וההוראות המפורטים בהצהרה זו, בפרט בסעיף 27, ו
.עם חוק זכויות האדם הבינלאומי

,במקרים רלוונטיים של מחקר המבוצע על קבוצת אנשים או קהילה .3
ייתכן שיהיה צורך בהסכמת הנציגים החוקיים של הקבוצה או הקהילה הנוגעת בדבר
התבקש. בכל מקרה, ההסכם הקיבוצי או הסכמת מנהיג הקהילה או
.רשות אחרת לא אמורה להוות תחליף להסכמה מדעת של האדם

האמנה להגנת זכויות האדם וכבוד האדם בה -
ביחס ליישומים של ביולוגיה ורפואה: אמנה בדבר זכויות אדם
: ביו-רפואה, שנחתמה באוביידו ב -4 באפריל 1997 89

סעיף 13»
התערבויות בגנום האנושי

רק ניתן לבצע התערבות שמטרתה לשנות את הגנום האנושי
סיבות מונעות, אבחנתיות או טיפוליות ורק אם זה לא נועד
"  .להכניס שינוי לגנום של הצאצאים

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• :יישום לעובדות

:כיוון הסכמת האוכלוסייה לחיסון -

תצפית ברורה על התערבות רשויות הבריאות וכלי התקשורת בחברה •
של טרור בריאות נגד האוכלוסייה במטרה לכוון את הסכמתם
.מדיניות החיסון החזויה במעלה הזרם, תוך הפרה של החוק החל

,ההנהלה והמוסדות האירופיים משיגים אספקה   ממעבדות ברחבי העולם
בפרט מפייזר, מודרנה, פסטר, סאנופי, כדי להשיג מנות של חיסונים נגד
SARS-COV2, שבוודאי ייעשה חובה על כלל האוכלוסייה, בין אם
.באופן חוקי או באמצעות פחד ואימה

(או אחר) HCQ / azithromycin איסור מכוון על יישום הטיפול על בסיס •
:טיפול זמין) היתרון של פרוטוקול טיפול גנטי

המשווקת הידרוקסי כלורוקין בשם ,Sanofi ,כדי לזכור בקצרה את ההיסטוריה
ביקש לסווג את מולקולת ההידרוקסיכלורוקין בחומר ,Plaquenil של
רעיל בסוף 2019 כך שהוא כבר לא נמכר בחופשיות בבתי מרקחת, כאשר הנגיף
SARS-COV2, 2019"' הופיע בעולם (הפניה מס-SA-0175 ) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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ענקית התרופות סאנופי השיקה מהר מאוד בחיפוש אחר חיסון  "
נגד קוביד -19. צריך לזכור שבזמן מגיפת הסארס, הקבוצה כבר עשתה זאת
אך בסופו של דבר ויתר Sars-CoV-1 ביצע עבודה כדי לנסות להתגבר על
כשהמגיפה נגמרה . נכון לעכשיו, קבוצת סנופי מובילה שני מסלולי חיסון
.”  במקביל 91

ככזו, ד"ר אלכסנדרה הנריון-קוד, גנטיקאית, מומחית לרנ"א, לשעבר
מציין כי ככל הנראה נגיף זה מתבצע על ידי בני אדם ,INSERM -מנהל מחקר ב
: ( NEXUS ראיון של 29 באוקטובר 2020 על ידי מגזין) 92

שנחתך על ידי פורין באמצע חלבונים sars-cov2 -רצף זה קיים ב"
membranaires virales (i.e. S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet en date du 29 mai 200793

(Patent N° US 7,223,390 B2) Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans
ce brevet. »

Le CNRS se pose également la question de l’origine du SARS-COV2 . 94

L’Anses a donc été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé pour un avis sur une proposition d’arrêté portant inscription de
l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Par ailleurs, l’utilisation de cette molécule a été interdite aux médecins de ville, pour n’être autorisée
qu’à l’hôpital à un stade avancé de la maladie covid-19, alors que le protocole utilisé par le
פרופסור ראולט נקבע מוקדם, מהתסמינים הראשונים, כך שהנזק לא נגרם
.(אינם בלתי הפיכים (מחלת ריאות, מוות

זו בזמן שהיא נאסרה HCQ במקביל, הצבא רכש כמויות גדולות של מולקולת
.מרשם מחוץ לבתי חולים

שנסוג מאז, אסר השר אוליבייה ורן את ,Lancet בעקבות מחקר מרמה של
ומסדר הרופאים שלחו מיילים לרופאים HCQ מרשם של מולקולת
.HCQ עיר על מנת להורות להם לא לקבוע טיפול מבוסס

המטרה לא יכולה להיות אחרת מאשר להבטיח כי אין טיפול כך שאוכלוסייה
. מבועת מקבל את החיסון 95

זו הסיבה שהנעת הפחד והאימה חיונית, זאת כדי שהחיסון יהיה בסדר
מתקבלת בברכה על ידי האוכלוסייה בעוד שמחלת קוביד 19 אינה הורגת יותר מהשפעת הקלאסית אם
.אנו מטפלים בחולים

החובה ללבוש מסכה למבוגרים ולילדים מגיל 6 וכן
מעצר שרירותי" של אזרחים במהלך יישום כליאה, למרות המחלוקת"
אפילו מטעם ארגון הבריאות העולמי, נועד להציג את הרעיון שעד שיהיה חיסון
.מוזרק, החיים לא יוכלו לחדש את מסלולם

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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מומחית למדעי ההתנהגות כזכור לעיל, ציינה ,BVA קבוצת
כבר במאי 2020, אזרחים הראו תיאבון לחיסון
. קוביד -19 96

לבסוף, ארגון הבריאות העולמי הכריז על תוכנית חיסונים לאמצע שנת 2021, התואמת את הצוואה
.של ההנהלה הצרפתית להגביל את האוכלוסייה לפחות עד קיץ 2021

:עמדת הרשויות באירופה -

בנוסף, הצהרתה של גברת אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות
האיחוד האירופי, במהלך מסיבת עיתונאים בסוף פסגה וירטואלית שהתקבצה ביום חמישי 29
באוקטובר 2020 עשרים ושבע המדינות בבריסל מציעות שכל אזרחי אירופה יהיו

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


:מחוסן אוטומטית במקביל

העדיפות השנייה היא להבטיח חלוקה שוויונית של חיסונים בין מדינות"
חברים. יש לי חדש טוב. מדינות חברות כולן יקבלו חיסונים באותה מידה
" .זמן ובתנאים זהים, תלוי בחלקם באוכלוסייה באיחוד האירופי
סוכנות התרופות האירופית בודקת ברציפות חדשות"
חיסונים. המשמעות היא שהתוצאות מוצגות צעד אחר צעד על ידי החברות
." תרופות

בעניינים חוזיים, סעיפי הפיצויים נכללים בחוזי הרכישה מראש
.חתם עם סדרת מדינות
E 27 אוגוסט 2020, הנציבות האירופית אישרה שהיא בדיונים עם מעבדות על
נושא זה. סעיפים אלה נמצאים אפוא בדיון במטרה "לפצות על הסיכונים הגבוהים שנלקחו על ידי
מעבדות ". לכן," חוזי הרכישה המוקדמת מספקים למדינות החברות באיחוד האירופי
." לפצות יצרנים בגין התחייבויות שנגרמו בתנאים מסוימים

מצב החירום הבריאותי מדגיש את חולשתן של מדינות הרואות בחיסונים סינוס קווא
."לא לחידוש חיים "נורמליים

מצב שהמעבדות מבקשות לנצל ואשר דוחף אותן לבקש סיוע
.וערובות לתביעות עתידיות אפשריות
סנופי הפעיל לחץ על המנהיגים בכך שהראה עצמו מוכן להפיץ את החיסון שלו בראש סדר העדיפויות
.ארצות הברית
יצירה) Moderna TX, Inc -ו Pfizer / BioNTech מעבדות אחרות כמובן פועלות, כולל
mRNA מרס 2019, קרן ביל ומלינדה גייטס, מטרה: להעריך את ההיתכנות של טכנולוגיית
לספק שילובי נוגדנים בילודים נבחרים בהגדרות משאבים נמוכות על מנת להפחית את
 .(השפעת אלח דם בילודים באוכלוסייה פגיעה זו
שתי מעבדות אלה מציינות זמינות של חיסונים החל מינואר 2021 ואפילו מדצמבר 2020
.ואילו סנופי מודיעה על זמינות בקיץ 2021

האגודה הבינלאומית לרפואה מדעית עצמאית ומיטיבה פרסמה
. מאמר אינפורמטיבי הנוגע לקמפיין החיסונים בהכנה 97

השמועות שהופצו בסוף החורף בנוגע לפרויקטים שבוצעו על ידי תעשיינים מסוימים של  "
,לא באמת נחשב באירופה mRNA לנסות את הרפתקאת החיסון

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97

/ מממן
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מוגן על ידי תקנות מגבילות בכל הנוגע לשחרור בלתי מבוקר
.GMO אורגניזמים מהונדסים גנטית או

עם זאת, הודות לקיץ, הפרלמנט האירופי, על פי נוהל חירום שבוצע
ללא תיקון או דיון, אישר את יצרני החיסונים נגד קוביד הכוללים
GMOs להרוויח מנת על ביולוגי אבטחה ומחקר הסביבה על השפעה כל על לוותר

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


G Os ח ת להרוו ולוג על  חה  חקר א ה ו עה על הס ל ה לוותר על 
זמן לייצור המוצרים שלהם, שים לב כי אין שום ייעוץ מדעי

. לא נתבע אישור לאישור חריג זה 98

אירופה להגנה על בריאות ילדים, תיאום ,AIMSIB כתוצאה מכך שש עמותות, כלומר
סביבת בריאות רפואית, פורום אירופאי לדריכות חיסונים, הליגה הלאומית
הגישה ערעור באוקטובר על ביטול SOS Tenible חופש החיסונים, טרה
על מנת לקבל ביטול זה (CJEU) עם בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי
תקנה מס '2020/1043 בהתחשב בין היתר כי "קבלת חיסון בטוח שימושי
ולא מסוכן אינו עולה בקנה אחד עם הדחיפות והסרת אמצעי הבקרה
.סיכון "וכמובן שלא ניתן לצפות לתגובה למשך מספר חודשים

שים לב, עם זאת, שתקנת גנאי זו מוצגת במאמרו 4 כ
כמגפה או הנציבות COVID-19 מסווג את WHO -ארעית כל עוד ה
האיחוד האירופי יכיר במצב חירום של בריאות הציבור, אך
בואו נזכור כי קריטריון המגיפה כבר שונה כלפי מטה וכי הרעיון
חירום "ב בריאות הציבור לא יכול להיות מוגדר באופן מעורפל יותר, ולכן
מצב זמני מסוכן זה מראה שהוא יכול להימשך שנים רבות ואפילו
.”  פסיקה לכל צרכי הבריאות הבאים, אמיתיים או לכאורה

:עמדת מועצת מסדר הרופאים -

לאגודה הבינלאומית לרפואה מדעית עצמאית ומיטיבה
גם התריע בפני מועצת מסדר הרופאים הצרפתי על טיפול בגנים. הנה
: תגובת העמותה האמורה לדוא"ל שנשלח על ידי מועצת מסדר הרופאים 99

אתה מדבר איתי על" שלטון החוק, בחירה חופשית ואחראית לסרב -2 (...)"
אכפת ” : אני חושב ששכחת את פרק 2018 שבו חיסון התינוק
,הועלה חובה על אחד עשר חיסונים בניגוד לעצת המכללה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות
אני לא מרגיש שהורים יכולים לבחור באופן חופשי מאז, כמוך
לקבל EHPAD -תשמע את זה. באשר לרצון החופשי של התושבים הממוסדים ב
חיסון נגד קוביד לאחר מידע ברור ומתאים ... האם זה הומור שחור
או שאתה באמת משוכנע במה שאתה אומר? הממשל צוחק
אסטרונומית כדי לקצר את חייה של אוכלוסייה שבויה זו ושוב אסור
כל איסוף נתונים על תופעות לוואי חמורות לטווח הארוך. מי ברצינות

98של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 15 ביולי 2020 על 2020/1043 (EU) תקנת

עריכת ניסויים קליניים בתרופות לשימוש אנושי המכילות אורגניזמים מהונדסים גנטית
שונה או המורכב מאורגניזמים כאלה ונועד לטפל או למנוע מחלת קורונה
(COVID-19), כמו גם אספקת תרופות אלו
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://eur-
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/311323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%3Furi%3DCELEX:32020R1043


בחנו את ההשפעות של חיסון משותף נגד שפעת בקשישים? האם זה
?שלב 3 חדש מוסתר, תיאורטית אסור לחלוטין

,אין טיפול יעיל באמת נגד קוביד" : עמדתך מפלגתית" -3
פרו-תעשייתי, בקנה אחד לחלוטין עם הממשלה, אבל רחוק שנות אור
מציאות מדעית המתוארת בכל רחבי העולם. להיפך, יש שפע של מוצרים
:יעיל כנגד קוביד, גם מונע וגם מרפא, כל הנתונים מתפרסמים
אזיתרומיצין, אבץ, ארטמיסינין, איברמקטין והיום אפילו ,D3, HCQ ויטמין
ברומליין נוטה להדגים תוצאה שווה לפחות ל C השילוב של קוורצטין ויטמין
// :https לעבודה טורקית כאן Lancet חיסון פייזר, הנה הדפסה מוקדמת של
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. אתה יכול גם לקרוא את זה, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... תמיד מעודכן.

התוצאות המתועדות מראות יעילות אמיתית של החיסון" : הצהרתך" -4
הוא, סלח לי, נורא אנטי-מדעי, משפיל בשבילך
(...) .AIMSIB מוסד, קרא מחדש את שני המאמרים האחרונים של 100

שום דבר, שום דבר לחלוטין קביל מדעית לא פורסם בשום מקום
שניים מהם מוכנים להפצה בברנום או ברפואה ,mRNA מוצרי
יריד . אתה מבלבל בין מדע אותנטי לבין עלון פרסומי, הצדק לא יבין
מעולם שהמסדר לא הצליח לאשר התמודדות כזו. אני מזכיר לך שפייזר היה
קנס 2.3 מיליארד דולר בשנת 2009 בגין פרסום כוזב ואתה
קח את מכירות המכירות של המשרד הזה במזומן, זה ממש מצטער אבל
למרבה הצער זה היה צפוי מראש, ציפיתי את זה מהדוא"ל הראשון שלי, כי אנחנו חייבים לגרום לך לדבר
.כך

גם אם החיסון הוא לאחרונה, וקיצור הדיעבד": ודא שכל עורכי הדין  " -5
העונשים לעולם לא יסתפקו בעונש כזה כדי להתחמק מאחריות
מכריע של חיסונים ברגע שמופיעות התלונות הראשונות על פגם
מידע והפרת אמנות. 39, שבו אתה נמנע בזהירות מלהצטט. עד היום לאלה
חיסונים אינם עדכניים מכיוון שהם עדיין לא קיימים, ואין להם אפילו אישור שיווק
כבר מגבה אותם, אך בהזמנת מי? השלב הבא הוא CNOM -באירופה, ו
יתקיים באולם בית המשפט, יהיה עליכם להגן על עמדה כזו מול
.אנשי החוק
אני לא מאוד אופטימי לעתיד, שערוריית הבריאות תתפוצץ מהר מאוד בגלל שיש לשופטים
כבר ביצעו את עבודת החקירות והחיפושים ברמה הגבוהה ביותר של המדינה. ב
-את דעתם של שופטים רבים כמו גם עונשים רבים בפרשת מסכות קוביד
יהיו שערוריית המאה, פי אלף מזו של הדם HCQ-remdesivir חיסוני
"  .ְמזֹוָהם

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100

/ מממן
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-

/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


/ מה-הוועדה האירופית
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להיחשב חומר המסוגל ליצור sars-cov2 מדוע יכול החיסון -
?סכנה לאחרים

GMO הערת מומחה לציבור הרחב בנושא חיסונים המשתמשים בטכנולוגיות -
מאת ד"ר כריסטיאן וולור, גנטיקאי מולקולרי באוניברסיטת פריס-סקליי, נשיא ארצות הברית
: CRIIGEN המועצה המדעית 101

הוא חדש (RNA או DNA) השימוש בחיסונים המספקים חומר גנטי ויראלי"
או לאחרונה. השימוש בנגיפים מהונדסים גנטית כווקטורים, במיוחד עבור
מטרות של טיפול גנטי או טיפול חיסוני הראו כיצד ההשפעות השליליות
מגוונים, לא נשלטים ויכולים להיות רציניים. אם ניסיונות טיפול חיסוני הם
לאחרונה יחסית, הכישלונות של טיפול גנטי במשך כמעט 35 שנה הם כאן
scoop in -להזכיר לנו. ניתן להסביר את הכשלים הללו במידה רבה על ידי החיפוש אחר ה
פגיעה ביעילות ו / או באבטחה ביולוגית . גישה כזו לעולם לא תאפשר
.לענות על ציפיות וצרכים מבחינת טיפול

אך השימוש באותם וקטורים לחיסון מקבל עוד אחד
ֵמַמד. ואכן, טיפול גנטי או טיפול חיסוני נוגעים לא רק לא
מספר מוגבל של אנשים אך חולים קשה. לכן, לא
רק תופעות הלוואי האפשריות משפיעות על מספר מצומצם של אנשים, אך על תופעות הלוואי האפשריות
חומרת מצב בריאותם והמצב הבריאותי בו הם נמצאים
אין ספק שמאפשר לך לקבל נטילת סיכונים מסוימת. במקרה של חיסונים, אנחנו
אנו נמצאים בתהליך מניעה. לכן מדובר במספר לא מבוטל של
אנשים, שרובם המכריע במצב בריאותי טוב (בכל מקרה ביחס לפתולוגיה
שהחיסון אמור להגן עלינו מפני). תופעות לוואי בלתי נשלטות היו
לכן נשירה ניכרת, במיוחד במסע חיסונים המוני כגון
מזה שנועד להילחם נגד קוביד -19. הנשירות הללו עלולות להיות הרות אסון
מבחינת הבריאות, כמובן, אך גם מבחינת הסביבה (במקרה של
והעובדה .(.IV.3.1 דוגמה להתפשטות נגיפים רקומביננטיים חדשים: ראה סעיף
. האם זו גישה מונעת אינה מאפשרת לקיחת סיכונים

לכן, מועמדים אלה לחיסון דורשים הערכת בריאות
עומק סביבתי שאינו תואם את מצב החירום, בין אם זה כתוצאה מכך
לחץ מצד רשויות קבלת ההחלטות ובריאות או מרווחי התעשייה
תרופות על הסיפון במרוץ החיסונים הזה. בפתק המסגור של 23
(HAS) יולי 2020 בנושא אסטרטגיית החיסונים נגד קוביד 19, הרשות העליונה לבריאות
מצהירה: "בהקשר למגיפה של קוביד -19, לכן האתגר הוא לתכנן א
החיסון היעיל והבטוח ביותר האפשרי בזמן שיא ". טענה זו היא
. HAS שטויות וסטייה מצד רשות כמו 102

הסכנות הכרוכות במאפיינים של וקטורים נגיפיים מהונדסים גנטית או שלהם
יש להתייחס לפיזור או להתפשטות אפשרית כחלק מהערכה
.סיכונים סביבתיים מגבילים ביותר

נהפוך הוא, סעיפים 2 ו -3 לתקנה האירופית האחרונה מאוד 2020/1043 לפיה
GMO -כל ניסוי קליני בתרופות המכילות או מורכבות מ
ונועדו לטפל או למנוע בריחת קוביד 19 מהערכות קודמות על

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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הבריאות והסביבה פותחים את הדלת לרפיון הגדול ביותר מבחינת הערכה ו
.לגמרי נגד עקרון הזהירות

בנוסף, תקנה זו מעמידה בספק, למעשה, את חקיקת הכליאה החלה
מיקרואורגניזמים ווירוסים מהונדסים גנטית. תקנה זו מגדירה 4
רמות הבלימה (מזוהות בין 1 ל -4, הכליאה מגבילה יותר
שהנתון גבוה יותר). טיפול בנגיפים פתוגניים דורש בלימה
מינימום של 2, לעתים קרובות מאוד 3, או אפילו 4. הוראות תקנה 2020/1043 פותחות את
דלת לבלימה אפסית עוד לפני שסיפקת הוכחה לביטחון בריאות
.השפעה סביבתית של הנגיפים המדוברים גנטית

- mRNA דוח מומחה לציבור הרחב על חיסונים חדשים נגד קוביד 19 - חיסוני -
103:החל מדצמבר 2020 הגיע למסקנה כדלקמן ,GMO חיסונים נגד

מצריכה מידע COVID19 לסיכום, הגעתם לשוק של חיסונים נגד  "
שקוף, מקיף ומעודכן, שטרם חולק עם הציבור הרחב, ו
" שמאפשר לו במיוחד להבין את סוג החיסונים החדש שהם
חיסוני גנים ניסיוניים "(טבלה למטה). עוד כשהתחילה אנגליה
חיסון של אוכלוסייתה ושמדברים על חיסון בצרפת, קשישים
EHPADs, עד סוף דצמבר 2020, רצינו, באמצעות פתק זה,
.להגיש ידע מדעי עדכני, במיוחד בתחום האפיגנטיקה

הערה זו משקפת את המצב הנוכחי של הידע וההבנה שלנו, את מטרתנו
,להיות ליידע את הציבור הרחב בצורה שקופה. כשאנחנו נותנים את האלמנטים
או "חיסונים "mRNA קמפיין חיסון נגד קוביד 19 זה עם "חיסוני
GMO "מראה בבירור את היכולת לשנות את הגנום של אנשים מחוסנים, כמו גם
צאצאיהם, ובצורה בלתי צפויה לחלוטין. בהקשרים שאינם ניתנים לזיהוי
,באוכלוסייה הכללית, השינוי אפשרי לפחות ברמה האפיגנטית
או אפילו על ידי שילוב בכרומוזומים שלנו. הסיכון לשינוי קבוע של הגנום
של תאים מסוימים הוא אפוא אמיתי מאוד, מבלי שנתונים מדעיים מאפשרים זאת
.לשלול בבירור את הסיכון הזה, להפך

,הגן הניסוי , הנושא המחוסן שונה mRNA -במקרה של חיסון ה
או ליתר דיוק אדם מהונדס גנטית, מכיוון שכן ,GMO -שניתן להטמיע ב
הפך ל"כלי ייצור "של חלבון נגיפי, עם סיכוני תגובה
,אוטואימונית. שינוי זה מוצג בטעות כ"חלוף ". למרות זאת
ההיבט החולף של השינוי לא הוכח בהקשר של
MRNA או GMO, או ההשפעות הגנטיות שלהם, או אפילו אפיגנטיקה.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


לבסוף, שינויים גנים / אפיגנטיים אלה יכולים להתרחש ברמה שלנו

זרע, כמו הביצים שלנו, הן יכולות להיות מועברות לצאצאים. ֶזה
.על סיכון להיות נושא לדיון אתי בסיסי, רחב ומעמיק

דוח זה מדגיש את מצב הידע המדעי על כלים אלה, אשר מציבים
שאלות אתיות בסיסיות, במיוחד בכל הנוגע לעקרונות האמנה
" .(...) ד'אוביידו, שנחתם על ידי צרפת ב -1997, ואושרה אז ב -13 בדצמבר 2011

GMO,103 חיסונים נגד - mRNA הערת מומחיות לציבור הרחב בנוגע לחיסונים חדשים נגד קוביד 19 - חיסוני

דצמבר 2020 רופאים ומדענים דוברי צרפתית - RITA - PIIx דצמבר 2020 - סמינר
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:דאגה של רופאים, רופאים ופרופסורים רבים -

," חיסון ניסיוני לחלוטין זה (ואנחנו נזכה אותו ליתר דיוק כ"טיפול גנטי
המושג "חיסון" אינו ממש מתאים) יחוסם בקרוב בכוח
התעלמות מזכותו של המטופל לבחור באופן חופשי בטיפולו והתעלמות מעקרונות החוק
.בינלאומי
.מומחים רבים מביעים את דאגתם

ד"ר אלכסנדרה הנריון-קוד, גנטיקאית, מומחית לרנ"א , במהלך חילופי דברים -
לגבי החיסון העתידי סיפק גם את ההבהרות הבאות (תמלול
: ( קטעים מראיון הווידיאו 104

.המעבדות מפתחות כיום חיסון בהקשר חירום"
החיסון העתידי ייוצר בטכנולוגיה חדשה, שמעולם לא נעשה בה שימוש
.RNA בעבר מסיבות של קלות ייצור: מדובר בחיסונים של

RNA הוא מולקולה שהיא הבסיס לנגיף, מצב ביניים בין המולקולה לבין
.חלבון, שמפריע למולקולות רבות

ברגע שרנ"א נכנס לתא, אי אפשר לחזות איזה
.יהיו ההשפעות המפלגות וכרגע אי אפשר לשלוט בהשפעות אלה

מחפשת כעת INSERM 25,000 .זה הוא חיסון ניסיוני SARS-CoV2 חיסון
.מתנדבים" לא לומר "חזירי ים" כדי לבדוק את החיסון הזה"

מעולם לא הופק חיסון בשנה, בעיקרון יש צורך בעשר עד חמש עשרה שנים
.כדי להשיג חיסון שעומד בסטנדרטים

יש לציין כי שום חיסון לא פותח ולא שווק נגדו
SARS-CoV או MersCov, האחרון הרבה יותר קטלני. "



דוברים אחרים מאשרים את הפוטנציאל המסוכן של חיסונים עתידיים / טיפול עתידי זה
:ֵגן

דוקטור אודיל לאונאי, מומחה למחלות זיהומיות : " התבקשה תקופת מעקב של חודשיים -

,חציון על ההשפעות השליליות של החיסון  "(...) אם המומחה למחלות זיהומיות מזהה עיכוב קצר מאוד
האנשים שיחוסנו בראש סדר העדיפויות הם אלה שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר להתפתחות
."  צורה קשה של המחלה. " לכן אנו יכולים לקבל שיש תופעות לא רצויות 105

דוקטור לואי פושה, מרדים ומרדים, ערני לגבי היעדר רתיעה -

מועתק בדיעבד), תוך ציון כי 8% מה RNA -והסיכון ל"רטרוטרנספוזון "(כאשר ה
. הגנום מורכב מוירוסי שעתוק הפוך 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

אינפטיולוג -7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

html.תגובות-ברשתות-חברתיות-אחרי-המעבר שלו-במורנדיני-חי-הבוקר-וידאו
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פרופסור ז'אן דניאל לליבר, ראש המחלקה למחלות זיהומיות בהופיטאל הנרי -

: מונדור בקרייט , מומחה לחיסונים 107

אני לא כאן כדי לשכנע, אני כאן כדי להסביר. זה עניין של איזון"
תועלת / סיכון וכרגע אין לנו את כל המרכיבים להבטיח
(...) .הבטיחות המוחלטת של חיסונים אלה

עלינו להיות נגד חיסון חובה. (...) קודם כל, כולם חופשיים להתחסן
או שלא. ואז, חיסון חובה הוא להיות נקודת מבט על חיסון, כדי להיות בטוח
שהחיסון הזה יעיל ב 100%, שאין לו תופעות לוואי, שהוא יהיה
להגן וגם להגן על אחרים. חסרים לנו כל האלמנטים האלה כדי לומר שאנחנו חייבים
" .חיסון חובה

-פרופסור אריק קוומס, ראש המחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים פיטי -
Salpêtrière בפריז מציין כי אין מחקרים על רעילות ויעילות הנוגעים לשניים
חיסונים בהרצה, אך רק הודעות לעיתונות מהמעבדות
108תרופות . איננו יכולים להפוך את החיסון לחובה. זהו סוג חדש של

.ואשר מעולם לא נעשה בו שימוש DNA -חיסון מהפכני, המשנה את ה

פרופסור כריסטיאן פררון, ראש המחלקה למחלות זיהומיות וטרופיות של -
:בית החולים גארצ '(92) הכריז במכתב גלוי מיום 30 בנובמבר 2020 כי

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


הדבר הגרוע ביותר הוא שה'חיסונים 'הראשונים שמציעים לנו אינם חיסונים, אלא "

ייצור רכיבי וירוס על ידי התאים שלנו. אנחנו בהחלט לא מכירים אתמוצרים לטיפול גנטי. נזריק חומצות גרעין שיגרמו ל
ההשלכות של הזריקה הזו, מכיוון שהיא ראשונה בבני אדם. ואם התאים של
חלקם "מחוסנים" יצרו יותר מדי אלמנטים נגיפיים וגרמו לתגובות
אך שם ,RNA בלתי נשלט בגופנו? הטיפולים הגנים הראשונים יהיו
DNA -בדרך כלל, בתאים שלנו, המסר מגיע מ .DNA יש פרויקטים עם
אך ההפך אפשרי בנסיבות מסוימות, במיוחד כתאינו ,RNA -ל
בני האדם מכילים משחר הזמן מה שמכונה רטרו-וירוסים "אנדוגניים" המשולבים בתוכם
של הכרומוזומים שלנו. אלה הם רטרו-וירוסים "מבויתים" המאכלסים אותנו DNA -ה
רטרווירוסים לאיידס למשל), אבל הם ,HIV -בדרך כלל לא מזיק (בשונה מ
,יכול לייצר אנזים, תעתיק הפוך, המסוגל לתעתק לאחור
RNA ל- DNA. כך רנ"א זר לגופנו ומנוהל באמצעות הזרקה יכול
בדיוק כמו זר, שיכול להשתלב בכרומוזומים שלנו. הוא ,DNA -קוד ל
,לכן קיים סיכון ממשי להפוך את הגנים שלנו לצמיתות. יש גם אפשרות
על ידי שינוי חומצות הגרעין של הביציות או הזרע שלנו, להעברה
את השינויים הגנטיים האלה אצל ילדינו. אנשים שמקדמים את אלה
טיפולים גנטיים, המכונים כוזבים "חיסונים" הם חניכי מכשפים
הצרפתים ובאופן כללי יותר אזרחי העולם עבור חזירי ים . אנחנו לא רוצים
מהונדס תירס (אורגניזמים GMO לא הופכים, כמו עגבניות או
מהונדס גנטית). מנהל רפואי מאחת מעבדות התרופות
,היצרנים אמרו לפני כמה ימים שהם מקווים לאפקט מגן אישי
אך אין לקוות יותר מדי להשפעה על העברת הנגיף, ולכן על
דינמיקה של המגיפה. זו אכן הודאה מוסווית שאינה חיסון. א
.מתמלא

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

/ חיסונים

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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פרופסור ז'אק כהן, פרופסור לרפואה באימונו-וירולוגיה, מומחה למשפטים -
אושר על ידי בית המשפט לקסציה , נאמר בראיון מיום 4 בדצמבר
2020 :109

של RNA -מתוך סדרה של 150 חיסונים, הראשונים שהיו זמינים הם חיסוני ה  "
מעבדות מודרנה ופייזר: חברות אלו עברו מהר מאוד בגלל חיסון מסוג זה
קל לייצר. אבל זה פיתרון חדש לחלוטין. אלה שמובילים לא
לא בהכרח מכבדים לחלוטין את כללי המשחק וכל זה בסופו של דבר לוקח כמה
סיכונים. אך ברושם שהחיסון הוא הפיתרון הבטוח, קיימת סכנה גדולה
(...) .ממהרים על אותם חיסונים ראשונים

.המובילים קיימים סיכונים לחוסר יעילות או לסיבוכים RNA -בחיסוני ה
כרגע אנחנו לא יודעים. אין עדות לרעילותם בבני אדם, כמו גם
משך הנוגדנים וההגנה שהם מעניקים. סיכון ראשון זה לחוסר יעילות
של אחרים נדירים סיכונים ישנם ואז האישית וברמה הקולקטיבית ברמה להיראות זה

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


זה להיראות ברמה הקולקטיבית וברמה האישית. ואז ישנם סיכונים נדירים אחרים של
.סיבוכים מהחיסון עצמו

הוא בפני עצמו פרו RNA לגבי תופעות הלוואי האפשריות , יש לזכור כי
דלקתית   : הוצע לטיפול במחלות מסוימות בהן הוא פועל כמו
גורם אינטרפרון או כמסייע לחיסונים אחרים. קצין הרפואה הראשי של
מודרנה המתגוררת בארצות הברית נקטה באמצעי זהירות ואמרה " אין לנו
מבטיחים שהחיסון שלנו יוכל לעצור את המגיפה לעת עתה " , אך אנו אומרים לך
שצריך לקחת את זה בכל מקרה כי זה מקל על המחלה או גורם לה להיעלם פנימה
(...) .יותר אנשים מחוסנים מאשר אנשים לא מחוסנים

שני החיסונים הללו יש בניסויים קריטריון לראות מי חולה או לא
חולים, שזה רק קליני. מעבדות אלה קלות יותר, ומאפשרות להם
.לרוץ קדימה בפלטון, וקצת פחות עמוס בשקיפות ובאמצעי זהירות
.הדבר היחיד שבטוח הוא הירידה בצורות חמורות בקבוצה המחוסנת
Moderna מציין שאנחנו לא יכולים לדעת כמה זמן ההגנה תימשך וגם אם זה חיסון
ירידה או לא במחזור ויראלי . לא משנה מה המקרה ברמה התיאורטית, השופט היחיד יהיה
במרפאה ובעוד 4 עד 5 חודשים, כאשר המעקב אחר החיסון יעבור מיצרן המעבדה ל
" .בקהילה הרפואית כולה, נתמקד בתופעות הלוואי האפשריות
:לגבי אפשרויות חיסון אחרות

החיסון הסיני הוא ללא ספק בטוח יותר מכיוון שהמוכח ביותר: הוא העתק החיסון  "
אנטי-פוליו משנות החמישים. הוא מופץ באופן נרחב בסין על ידי שתי חברות ומתחיל להיות
ְמיּוָצא. הם היו מוכרים לנו את זה אם נשאל אותם .... צריך לחסן
.להתחיל, למשל, לא רחוק מהבית במרוקו בימים אלה
של ואלנבה מייצרת גם חיסון שלם נגד וירוסים, אך אלה כן SMN בצרפת, חברת
האנגלים שהזמינו מראש מינונים של 60 מיליון, ולא שמעתי בהודעות
-רשויות ממשלתיות, כי צפוי היה נתח שוק בצרפת לחיסון זה, שב
קח הכל, נראה לי בטוח יותר משני המודרנה ופייזר האחרים שנשמרו על ידי
.ממשלת צרפת
לייצור חיסון וטרשת נפוצה קשורה ,GSK ,יש גם סנופי שהתקשרה עם אחד גדול אחר
במכון-פסטר שללא ספק יהיה מוכן ביוני להפצה עולמית: הם יודעים
עשה. זהו תהליך שונה מאלה של החיסונים המובילים. למעבדות האלה יש
בחר לומר, " אנחנו לא עושים ככה ממהרים, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו שומרים
שווקים גדולים מאוד. אנו נמחץ בכוח הייצור שלנו את מי שרץ
מהר מדי אם אין להם תוצאות מושלמות ", ומבחינה סטטיסטית אין זה סביר כי
" .תוצאות הצדדים הראשונים במרוץ מושלמות

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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:לגבי אסטרטגיית הממשלה

עבור פוליטיקאים, מכיוון שהמצב הכלכלי הוא אסון, ההיגיון הוא"
אומרים: "אנחנו לא יודעים טוב מאוד אז אנחנו לוקחים את מי שיוצא למעלה". אנו מזמינים מראש
מינונים רבים של חיסונים. ממשלת צרפת סמכה אך ורק על כך
התרנגול הגאלי מכניס את כל הביצים לאותו סל. ְּב : RNA -ממליץ על שני חיסוני ה
(...)” .פחות עד יוני 2021

המגיפה את לעצור יכול שחיסון ההסתברות לגבי :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


פה כול לעצור את המג סון  : לגב ההסתברות שח

אפילו לא משוכנע שהחיסון, יהיה אשר יהיה, בקנה מידה כזה הוא מסוגלאתה לא צריך לדמיין שהחיסון יפתור את כל זה בימים הראשונים של 2021. אני"
. " שעלול לנבוע את המגיפה

:תופעות לוואי ידועות עד היום ביחס לחיסון פייזר וביו-נטק -

110(FDA) בדו"ח מיום 10 בדצמבר 2020 , רשימת מינהל המזון והתרופות

:תופעות הלוואי האפשריות של חיסון פייזר וביו-נטק

תסמונת גילאין-בארה -
דלקת מוח מוחית חריפה -
- Myélite רוחבי
/ דלקת המוח / דלקת המוח / דלקת המוח / דלקת המוח -
/ דלקת קרום המוח / דלקת קרום המוח -
אנצפלופתיה -
פרכוסים / משברים -
שבץ -
נרקולפסיה וקטפלקסיה -
אנפילקסיס -
אוטם שריר הלב -
שריר הלב / פריקרדיט -
מחלה אוטואימונית -
מוות -
הפלה -
demyelinating מחלות חריפות אחרות של -
תגובות אלרגיות שאינן אנפילקטיות -
טרומבוציטופניה -
קרישה תוך-וסקולארית מופצת -
טרומבואמבוליזם ורידי -
דלקת פרקים וארתרלגיה / כאבי מפרקים -
מחלת קוואסאקי -
תסמונת דלקתית רב מערכתית בילדים -
 מחלה המחוזקת באמצעות החיסון -

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110
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:נקודה מיוחדת הנוגעת לחיסון ילדים או סטודנטים במוסדות חינוך -

לגבי ההקמה האפשרית, על ידי משרד החינוך ומשרד
בריאות במשותף, קמפיין חיסוני חובה בבתי ספר
-ובתי ספר תיכוניים, נזכיר, שהדבר אינו מורשה על פי החוק, וביתר שאת במקרה שה
 .נציג משפטי לא נתן את הסכמתו
 
ואכן, במסגרת הדיונים בקריאה ראשונה בפני הסנאט, הנוגעים להצעת החוק
,(מספר 1481 עבור בית ספר לאמון (החוק שהוכרז מס '2019-791 מיום 26 ביולי 2019
להצעת החוק (מאמר ter הממשלה הגישה תיקון מס '508 לשינוי סעיף 16 111

:סופי 53) מנוסח כך
 
:לסעיף ל '541-1 בקוד החינוך מתווספות שתי פסקאות הנוסחות כדלקמן"

רופאי חינוך לאומיים יכולים לקבוע נהלי אבחון , וכתוצאה
מוצרים מונעים ובריאותיים. צו הקובע את הרשימה ואת תנאי המרשם של אלה
נהלים ומוצרים בריאותיים. פעולות ומוצרים אלה מוחזרים על ידי קרנות הביטוח
.מחלה בתנאי הכיסוי הקבועים בקוד הביטוח הלאומי
אחיות חינוך לאומיות יכולות לנהל לתלמידים או לסטודנטים  "
תרופות שאינן כפופות למרשם רפואי חובה. באופן יוצא דופן וב
פרוטוקולי חירום, הם יכולים לתת תרופות בכפוף
-מרשם רפואי חובה. צו קובע את תנאי היישום של ה
בפסקה זו וקובעות את רשימות התרופות הכפופות למתן מרשם רפואי ולא חלות עליהן
חובה שאחיות החינוך הלאומי יכולות לנהל לתלמידים ו
" .סטודנטים

במהלך דיון הדיון ב- 17 במאי 2019 בסנאט, מצדיק שר החינוך
 : בפרט שינוי זה כדלקמן, על ידי חזרה על הצהרת התיקון 112

.מר ז'אן מישל בלנקר, השר. לתיקון זה מטרה כפולה  "
שהוצג בוועדה, על ידי הוספה ,ter ראשית כל, הוא תופס את סעיף 16
שיפורים מערכתיים, על מנת להבהיר את מסגרת המרשמים על ידי רופאים
.חינוך לאומי לנהלים ומוצרים בריאותיים מסוימים
(...)
המעשים הנדונים יהיו פעולות מניעה או מוצרים, כגון מאזן
.טיפול בדיבור או אורתופטי, חיסון , אמצעי מניעה. צו יפרט את הרשימה
(...)
מטרת הפסקה השנייה לתיקון היא לאבטח את הממשל באופן חוקי
לתלמידים או סטודנטים, על ידי אחיות החינוך הלאומי, של תרופות שאינן
.בכפוף למרשם רפואי חובה, שרשימתו תיקבע על פי צו
, מבוצע אלא אם כן צוין אחרת על ידי רופא או אפוטרופוסים חוקיים של הילד
מתן פיקוח של תרופות מסוימות מאפשר חזרה מהירה לשיעור או
.מאפשר להקל על האישון בזמן ההמתנה לטיפול מותאם
(...)
לבסוף, פסקה זו מבטיחה באופן חוקי את הממשל על ידי אחיות חינוך
תרופות לאומיות הכפופות למרשם רפואי חובה במסגרת
פרוטוקולים, בפרט פרוטוקול הטיפול הלאומי והחירום שפותח על ידי
.משרד החינוך הלאומי עם משרד הבריאות
לפיכך, תיקון זה נוטה להבטיח באופן שימושי פעילויות יומיומיות חשובות אלה עבור
הבריאות והחינוך של התלמידים, תוך כיבוד הזכות להתנגד לכך
." ברור שהנציגים החוקיים של הילד . לכן זהו תיקון פרגמטי

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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עמוד 51

.עם זאת, סעיף 16 ט 'להצעת החוק האמורה, שהפך לסעיף 53 האחרון, צונזר על ידי המועצה
חוקתית, לפי החלטה מס '2019-787 לספירה מיום 25 ביולי 2019 (סעיפים 13 עד 15 ) , כ 113

בהיותה לא חוקתית בהתחשב בכך שמאמר זה לא היה קשור, אפילו
בעקיפין, עם ההוראות הכלולות בהצעת החוק הונחה במקור על משרד
.האסיפה הלאומית

אנו מסיקים אפוא שרופאי החינוך הלאומיים והאחיות אינם יכולים
בשום מקרה מתן חיסון כדין לתלמידים או לסטודנטים באופן חוקי, אם עם או בלי
.הסכמת האפוטרופוס החוקי שלהם

לתלמידים או PCR הם לא יכולים בשום פנים ואופן לבצע פעולות רפואיות כגון בדיקות
סטודנטים בניגוד למה שנראה כי חלק מהרקטוריות מציינים בדואר
.לאחרונה

***

לכן, בניסיון להשיג מינונים של חיסון, אשר עשויים ליצור
סכנה לאזרחי צרפת ועל ידי כך שהם מחייבים את כולם, ולו רק על ידי טרור
ופחד, כאשר קיימים טיפולים רפואיים ומספיקים לריפוי המחלה
covid-19, הרשות המבצעת יכולה להיות אשמה בפעולת טרור ופשעים נגד האנושות.
.המנהל יכול להיות אשם בסכנת האדם ובבריאותם של אחרים

הקורבנות יכולים גם לבקש את אשמת הרופא המחסן בגלל מחדל
מידע, הפרה של סעיפים 39 לחוק האתיקה הרפואית ויישום מאמרים
.ו- 223-8 לחוק העונשין 223-1

***

:(I) מסקנה

מעשים אלה שבוצעו בכללותם מתאימים כמעשי טרור שבוצעו בכנופיה מאורגנת
.פשע נגד האנושות

-מעשים אלה נידונים על ידי חוק העונשין וכפי שנקבע בסעיף 422-6 לחוק העונשין ו
סעיפים 213-1 ו- 213-3 לחוק הפלילי, מלבד העונשים שנקבעו לכל אחת מהספירות
כתב אישום (מאסר עולם), האשמים בביצוע מעשים של
.טרור ופשעים נגד האנושות יוחרמו



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. התנצלות על טרור על ידי מדיה ומדעני מדע
בניגוד אינטרסים

• :עקרונות ישים

:סעיף 421-2-5 לחוק העונשין

עובדה של התגרות ישירה במעשי טרור או עשייה  "
.הצדקה למעשים אלה נענשת במאסר של חמש שנים ובקנס של 75,000 אירו
העונשים מוגדלים לשבע שנות מאסר וקנס בסך 100,000 אירו כאשר
.עובדות בוצעו באמצעות שירות תקשורת ציבורית מקוון

כאשר המעשים מתבצעים באמצעות העיתונות הכתובה או האודיו-ויזואלית או
תקשורת לציבור באופן מקוון, ההוראות הספציפיות בחוקים המסדירים אלה
." העניינים חלים לגבי קביעת האחראים

: של קוד בריאות הציבור R4113-110 מאמר

יידוע הציבור על קיומם של קשרים ישירים או עקיפים בין אנשי מקצוע
של) L. 4113-13 בריאות וחברות או מפעלים המוזכרים בסעיף
חברות ומפעלים המייצרים או מפעילים מוצרי בריאות או עם
ארגוני ייעוץ העובדים על מוצרים אלה) נעשים לרגל המצגת
של איש מקצוע זה, בכתב כאשר מדובר במאמר המיועד לעיתונות הכתובה
או מופץ באינטרנט, בכתב או בעל פה בתחילת נאומו, כאשר הוא
הוא אירוע ציבורי או תקשורת שנעשתה לעיתונות
.אורקולי

:לקוד בריאות הציבור L4113-13 מאמר

חברי מקצועות הרפואה שיש להם קשרים לעסקים ו"
מפעלים המייצרים או מפעילים מוצרי בריאות או עם ארגוני בריאות
ייעוץ לגבי מוצרים אלה נדרש להפיץ קישורים אלה לציבור כאשר
להביע את עצמם על המוצרים האמורים במהלך אירוע ציבורי, הוראה
אוניברסיטה או פעולה של השתלמויות או השכלה טיפולית, ב
מקוון או כתוב פרסום כל ידי על או אודיו-ויזואלית או כתובה עיתונות

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


.עיתונות כתובה או אודיו-ויזואלית או על ידי כל פרסום כתוב או מקוון
.תנאי היישום של מאמר זה נקבעים על פי צו של מועצת המדינה

.הפרות של הכללים המוזכרים בפסקה לעיל, נענשות בעונשים
 ." מבוטא על ידי הצו המקצועי המוסמך
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• :יישום לעובדות

כלי התקשורת המרכזיים שימשו בהפצת טרור ופחד בתוך המדינות
.אוכלוסיית צרפת
לפיכך הם עודדו ושיתפו פעולה בפעולות ובצעדים שננקטו. יתכן שהם מוחזקים ב
. אחראי 114

רופאים ומדענים אחרים, שתרמו לטרור מבלי לחשוף את סכסוכיהם
האינטרסים בתקשורת (לוביסטים של חברות תרופות) יכולים להיות לגיטימיים
.נחשב כאחראי



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. פעולות התעללות ועינויים / טיפול
אנושיים כלפי ילדים: פשע נגד
ֶאנֹוִׁשיּות

• עקרונות החלים במשפט הפלילי על מעשי אלימות פיזית ו / או
:ְּפִסיכֹולֹוִגי

:אלימות פיזית
,אלימות פיזית היא שימוש בכוח או אלימות כלפי ילד
כאלה שהוא נפצע או עשוי להיפצע: מכה, נשיכה, כוויה, רעל, סם או
,לעודד צריכת חומרים מסוכנים (אלכוהול, טבק, סמים וכו '), להיחנק , לחנוק
לנער, לגעת, לטבוע ... אלימות נגד ילדים לא צריכה להיות
.רגיל או חוזר ונשנה בגדר החוק

.אלימות המופעלת כלפי ילדים נענשת בחומרה על פי החוק

כל רשות מנהלית שתומכת באמצעי הבריאות המדוברים עשויה לראות אותה
.אחריות מעורבת

אני אומר lo מה 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


קורבן מתחת לגיל 15
אלימות (רגילה או מבודדת) על קטין מתחת לגיל 15 שבוצע על ידי אביו, שלו
:האם, סבו וסבתו או כל אדם הסמכות עליו נענשים עד

• ;שנות מאסר כאשר הם הביאו למות הקורבן 30
• ;שנות מאסר כאשר הם גרמו לנכות צמיתה 20
• ;שנות מאסר וקנס של 150,000 אירו כאשר הם גורמים לפציעות קשות 10
• .שנות מאסר וקנס של 75,000 אירו כאשר הפציעות פחות חמורות 5

קורבן מעל 15 שנים
אלימות (רגילה או מבודדת) שנעשתה על קטין מעל גיל 15 על ידי אביו או
:אמא נענשת עד

• ;שנות מאסר כאשר הם גרמו לנכות צמיתה 15
• ;שנות מאסר וקנס של 75,000 אירו, כאשר הם הגורמים לפציעות קשות 5
• .שנות מאסר וקנס בסך 45,000 אירו כאשר הפציעות פחות חמורות 3

:אלימות פסיכולוגית
.אלימות פסיכולוגית היא אף פעם לא טריוויאלית, ארטוריורית כאשר הקורבן הוא ילד
. ביטחון רגשי והתייחסותי הם בין הצרכים הבסיסיים של הילד

מה החוק אומר
.חוק העונשין מעניש אלימות אשר תהיה טיבה, ומעניש אותה באותם עונשים
.מובן אם זו אלימות פסיכולוגית

:ההשלכות על הקורבנות
.תמיד יש להתעללות השלכות חמורות על הילדים שנפגעו ממנה

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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ההשלכות של התעללות אינן רק פיזיות: צלקות או כאב, הפרעות
,חושי, הפרעות שינה, אובדן יכולות, הידרדרות מתמשכת בבריאות, מוגבלות
אפילו מוות בטרם עת. ואכן, ההשפעה של התעללות על המוח, על הפסיכולוגיה ועל
התפתחותם של ילדים מתועדת באופן נרחב, כאשר אנשי מקצוע מרחיקים לכת ומדברים עליהם
.פסיכו-טראומה

התעללות עלולה ליצור קשיים ביחסים, כעסים, חרדות או
:עדיין במצוקה. בכל המקרים, לחץ זה עלול להשפיע על הבריאות

• ,הפרעה בהתפתחות המוח, במיוחד בעיבוד מידע"
הגדלת הסיכון להפרעות בתשומת לב, רגשות, קוגניציה ו
,התנהגות

• פיתוח שונה של מערכת ניהול המתח הביולוגי, ויצר סיכון
חרדה מוגברת, דיכאון ובעיות לב וכלי דם, כמו גם בעיות אחרות
,בריאות בבגרות

• סיכון משמעותי לקשיים רגשיים ובין אישיים, כולל רמות גבוהות
שליליות, שליטה בדחפים לקויים והפרעות אישיות הקשורות ל

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/


ק ק ,
,כישורי מוטיבציה ירודים, ביטחון ואסרטיביות

• יכולות למידה לקויות וביצועים אקדמיים, כולל גירעונות ב
פונקציות של ביצוע ויסות תשומת לב, מנת משכל נמוכה, קשיי קריאה
" .ורמת השכלה נמוכה

ככל שהילד צעיר יותר, כך הוא תלוי יותר בסביבתו. לפיכך, רשלנות
מוקדם בחיים יכולות להיות השלכות חמורות מאוד על התפתחות
.הילד

• :עקרונות החלים במשפט הפלילי בענייני פשעים נגד האנושות

:(סעיף 211-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

מהווה רצח עם בעובדה, בביצוע תוכנית מתואמת הנוטה להשמדה מוחלטת"
או חלקי מקבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, או של קבוצה הנחושה
על בסיס כל קריטריון שרירותי אחר, להתחייב או לגרום להתחייבות, כנגד
 :חברי הקבוצה הזו, אחת הפעולות הבאות
 ;פגיעה מכוונת בחיים -
 ;פגיעה קשה בשלמות הגופנית או הנפשית -
כניעה לתנאי קיום העלולים להביא להרס מוחלט או חלקי -
 ; של הקבוצה
(...) 
 .העברת ילדים בכפייה -
 .רצח עם נענש במאסר עולם
שתי הפסקאות הראשונות של סעיף 132-23 המתייחסות לתקופת הבטיחות חלות על
." פשע הקבוע במאמר זה

:(סעיף 212-1 לחוק העונשין (פשעים נגד האנושות - רצח עם

.מהווה גם פשע נגד האנושות ועונשו מאסר פלילי"
נצח אחת הפעולות הבאות שבוצעו לביצוע תוכנית מתואמת נגד א
:קבוצת אוכלוסייה אזרחית בהקשר למתקפה נרחבת או שיטתית

V.DAR 55העמוד פועל 66

עמוד 56

; התקפה מרצון על החיים ° 1
(...)
;גירוש אוכלוסייה או העברה בכוח ° 4
מאסר או כל סוג אחר של שלילת חירות פיזית חמורה ° 5
;הפרה של הוראות יסוד בחוק הבינלאומי
;עינויים ° 6
(...)
מעשים לא אנושיים אחרים בעלי אופי שגורם בכוונה רבה ° 11
.סבל או פגיעה קשה ביושרה הגופנית או הנפשית
שתי הפסקאות הראשונות של סעיף 132-23 המתייחסות לתקופת הבטיחות חלות על

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


." פשעים שנקבעו במאמר זה

• :עקרונות החלים במשפט הבינלאומי

סעיף 3 של האמנה בדבר זכויות אדם וחירויות יסוד
רומא, 4 בנובמבר 1950 ופרוטוקולים מס '11 ו -14) אוסרת על מדינות לבצע עינויים, או)
להטיל על אדם או סמכותו יחס או ענישה לא אנושיים , או
ַמׁשִּפיל. זו אחת ההוראות הבודדות באמנה שאינה כוללת
.יוצאים מן הכלל

סעיף 3 - איסור עינויים"
." איש אינו רשאי להיות עונה או ליחס או לעונש בלתי אנושיים או משפילים

סעיף 15 הוא סעיף חרף. זה נותן למדינות המתקשרות אפשרות, במקרה של
נסיבות חריגות, לגרוע באופן מוגבל ומפוקח מחובתם ל
.להבטיח זכויות וחירויות מסוימות המוגנות על ידי האמנה

עם זאת, סעיף 15, סעיף 2, מגן על זכויות מסוימות מפני החלת חריג. לפי
הנוסח של הוראה זו, אלה הזכויות המובטחות על ידי: סעיף 2 (זכות לחיים), למעט במקרה של
מוות כתוצאה ממעשי מלחמה חוקיים; סעיף 3 (איסור עינויים ו
טיפולים); סעיף 4 סעיף 1 (איסור עבדות ועבודת כפייה); וסעיף 7 (אין עונש
.(ללא חוק

סעיף 15 - חריגה במקרה חירום"

,במקרה של מלחמה או במקרה חירום ציבורי אחר המאיים על חיי האומה .1
הצד המתקשר רשאי לנקוט באמצעים החורגים מההתחייבויות שנקבעו על ידי
אמנה זו, ככל שהמצב מחייב זאת ובתנאי שאלה
אמצעים אינם סותרים חובות אחרות הנובעות מהחוק
.בינלאומי

ההוראה הקודמת אינה מתירה כל חריגה מסעיף 2, למעט במקרה של 2
.מוות כתוצאה ממעשי מלחמה חוקיים, וסעיפים 3, 4 (סעיף 1) ו- 7

כל צד מתקשר גבוה אשר יממש בזכות זו של חריג יחזיק במזכיר הכללי .3
של מועצת אירופה הודיע   באופן מלא על הצעדים שננקטו והסיבות להם
בהשראה. עליו גם ליידע את מזכ"ל מועצת אירופה לגבי התאריך
אליהם חדלו האמצעים הללו להיות בתוקף והוראות האמנה
." לקבל שוב בקשה מלאה
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בנוסף, אמנת זכויות הילד אומצה על ידי האסיפה הכללית של
האומות המאוחדות ב- 20 בנובמבר 1989 ונחתמה על ידי צרפת ב- 26 בינואר 1990 . הפרלמנט, מאת 116

חוק מ -2 ביולי 1990 אישר את האישור שהתקיים ב -7 באוגוסט



בהתאם לסעיף 49 לאמנה, היא נכנסה לתוקף בצרפת ב- 6 .1990
.ספטמבר 1990

כזכור בחוזר מס '2014-088 מיום 9 ביולי 2014 הנוגע לתקנות הפנימיות •
BO de l'Education) סוג מחלקתי של פעוטונים ציבוריים ובתי ספר יסודיים
117מס '28 של 10 ביולי 2014) , סעיף 28 לאמנה בדבר זכויותיה של

:הילד מספק כי

המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטחת המשמעת"
בית הספר מיושם באופן התואם את כבודו של הילד כהוויה
." אנושי ובהתאם לאמנה זו

כתוצאה מכך, על התקנות הפנימיות של בית הספר לקבוע כי "כל עונש גופני או
." טיפול משפיל אסור בהחלט

יש להגן על התלמידים מכל מילים או התנהגות משפילים ולכבד אותם ב
הייחודיות שלהם. בנוסף, עליהם ליהנות מהבטחות הגנה מפני אלימות כלשהי
." (...) פיזי או מוסרי

:סעיף 36 לאמנה לזכויות הילד קובע כי •

המדינות החברות יגן על הילד מפני כל צורת ניצול אחרת הפוגעת ב"
.” כל היבט ברווחתו

:סעיף 37 לאמנת זכויות הילד קובע כי •

:המדינות החברות יבטיחו כי  "
א - אף ילד לא יעבור עינויים או אכזריות, לא אנושיות או
.(...)” משפיל

התעללות בילדים כוללת את כל אלה" (WHO) על פי ארגון הבריאות העולמי
צורות של התעללות פיזית ו / או רגשית, התעללות מינית, הזנחה או
טיפול רשלני, או ניצול מסחרי או אחר, הגורם נזק ממשי או
פוטנציאל לבריאות הילד, הישרדותו, התפתחותו או כבודו בהקשר
" . מערכת יחסים של אחריות, אמון או כוח 118

• :יישום לעובדות

החובה ללבוש מסכה הוטלה על ילדים על ידי סעיף 36 בגזירה מס '2020-1310 של
באוקטובר 2020 קביעת הצעדים הכלליים הדרושים להתמודדות עם מגיפת 29
COVID-19 26 כחלק ממצב החירום הבריאותי וכן על ידי פרוטוקול הבריאות של 119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

-התעללות בילדים

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants


עמוד 58

אוקטובר 2020 על המלצות, שהונפקו על ידי משרד החינוך הלאומי ו
.נֹוַער

צעד זה מוביל לביצוע מעשי התעללות והשפלה נגד ילדים
:מצרפת מהסיבות הבאות

:אגוד לילדים הצרפתים, על ידי הודעה לעיתונות מיום 27 באוגוסט, 2020 מעיד - 120

הידע שלנו לגבי הנגיף הזה השתפר מאוד, גם אם הוא נמשך  "
אי וודאות. יש כיום הסכמה על העובדה שילדים, ובפרט אלה של
ה .COVID19 פחות מעשר שנים, אין לתרום באופן משמעותי להעברת
העברה בין ילדים, או מילדים למבוגרים, נדירה מאוד. זה המבוגר
שהוא המשדר הנפוץ ביותר לזיהום זה. זה גם מאוד
:סביר להניח שילד שנחשף למזהם יזדהם פחות ממבוגר
,סקרים שונים שדווחו מראים כי שיעור זיהום נמוך בהרבה בקרב ילדים
.בהשוואה לזה שנצפה אצל מבוגרים
לבסוף, יש לזכור שגם כאשר הם נדבקים, ילדים הם לעיתים קרובות
.אסימפטומטי
זיהומים בילדים המחייבים אשפוז הם נדירים, ומהווים 1% מכלל
.” COVID19 -כל האשפוזים המקושרים ל

- WHO ו- UNICEF מתנים את ההחלטה האפשרית להטיל את המסכה מגיל 6 ועד
: ( מספר גורמים (תנאים מצטברים 121

ואכן, ארגונים אלה ממליצים להחליט להשתמש במסכה ל
:ילדים בגילאי 6 עד 11 מבוססים על הגורמים הבאים

• שידור גבוה באזור שבו מתגורר הילד
• .יכולתו של הילד להשתמש מסכה בצורה נכונה ובטוחה
• גישה למסכות, כמו גם אפשרות לכבס אותן או להחליף אותן בחלקן

(הקשרים (כגון בתי ספר וטיפול בילדים
• השגחת מבוגר נכונה ואת ההוראות שניתנו לילד על הנמל

הסרת מסכות בטוחות
• ההשפעה האפשרית של לבישת המסכות על למידה והתפתחות

פסיכו-סוציאלי, בהתייעצות עם מורים, הורים / מטפלים ו / או ספקים
ְּבִריאּות

• הקשרים ספציפיים של הילד או יחסי גומלין עם אנשים אחרים
בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה, כמו קשישים
ואלה עם תנאים אחרים שקיימים מראש

: לדברי מומחים רבים, לבישת מסכה מובילה ל - 122

,מצוקה ופוביה, הפרעה פסיכולוגית ‣
 ,(הפרעה התפתחותית (קוגנטיביים ‣
Immune מערכת חיסונית מוחלשת, 
Oxygen חמצון מופחת של המוח והגוף בכללותו, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergences/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa- ילדים ומסכות הקשורים ל- covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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 ,התפתחות מחלות דרמטולוגיות ‣
Vulner פגיעות מוגברת מחיידקים, נגיפים, פטריות, סטפילוקוקים

,עשוי להיכלל במסכות בשימוש שגוי
. נוכחות מוגברת של הורמון לחץ בדם ‣ 123

מלבד החובה ללבוש מסכה, העובדה שהטילה אימה על משפחות בצרפת
ולבודד את הילדים מקרוביהם, על ידי הטמעת בהם את הרעיון שהם מהווים סכנה עבורם
.משפחה ותהליך פלילי לחלוטין, שעשוי להשאיר השלכות פסיכולוגיות חמורות

: (III) מסקנה

פעולות של התעללות והשפלה האסורות על פי חוק העונשין אכן בוצעו נגד
.ילדים מצרפת
מעשים הכשירים כפשע נגד האנושות, המשפיעים על הפיזי, הפסיכולוגי וה
.מוסרי ילדים ובאופן כללי יותר לרווחתם בוצעו בצרפת

,בצו ביניים שהוצא ב- 3 בדצמבר 2020 (מס '446681, 446693
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
מועצת המדינה ,(446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178
רואה כי לבישת מסכה שהופכת חובה לילדים מגיל 6 אינה משפיעה
.טובת הילדים

החלטה זו התקבלה ללא הוראה, ללא מסירת בקשות ההורים למשרד
.ממשלה, ללא שימוע

:למועצת המדינה

,אם הורים טוענים כי המסכה עשויה לקדם לקויות למידה"
אין לראות בנסיבה זו פגיעה בלתי מידתית באינטרסים של
. את הילד, לאור האופי המאוד עדכני של יישומו

HCSP .בבקשות מצוין הסיכונים שחבישת מסכה תיצור לבריאות הילד
מציין מצדו, (...) כי אין התווית נגד ממש ללבוש מסכה אצל ילדים
מעל שלוש שנים. הוא מעריך כי הסיכון להיפרקפניה נגרם על ידי חבישה ממושכת של מסכה
נראה שאין לו השלכות נשימה או נוירולוגיות וכי אם אצל ילדים עם
פתולוגיה נשימתית קשה, עבודה מוגברת של נשימה דרך המסכה עלולה לגרום ל
אי נוחות, מצב בריאותם חושף אותם לצורות קשות של קוביד 19 ולבישת מסכה היא א
"  .אמצעים חיוניים להגנה עליהם

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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לא ניתן להעתיק או לשדר ללא
.הסכמת המחבר מראש

אני וירג'יני דה אראוג'ו-רקיה
 עורך דין

123ד"ר יוג'ן ג'אנזן, רופא ילדים: ביצע אבחנות רפואיות בבדיקות דם (מחקר

12.12.2020).
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נספח 2

הצהרה מאת הרווי א.ריש, דוקטורנט, פרופסור לאפידמיולוגיה, בית הספר לבריאות הציבור של
ייל

סנאטורים ועמיתים: תודה שארגנתם את השימוע. כולנו מבינים את המחלה
אנדמי שאנחנו מתמודדים איתו, שעלינו להתמודד עם זה חזיתית ולא
.להסתיר את זה בתקווה שזה ייעלם. אני רוצה לתת לך את נקודת המבט שלי

בחודש מאי השנה מצאתי כי תוצאות המחקרים על תרופה הציעו לטיפול
קוביד, הידרוקסי כלורוקין, היה מעוות על ידי מה שחשבתי אז להיות דיווח
מרושל. ד"ר מקולו סיפר לנו כיצד מחלת קוביד מתקדמת בשלבים, החל מ
שכפול נגיפי פלורידה דלקת ריאות באמצעות התקפה על כמה איברים. שכפול
ויראלי הוא מצב של אשפוז חוץ, אך דלקת ריאות הממלאת את הריאות בפסולת מ
המערכת החיסונית מסבירת פנים ועלולה לסכן חיים. גם אנחנו שמענו
אומרים שלכל שלב, כל היבט פתולוגי של המחלה, חייבים להיות טיפולים משלו
המתייחסים למנגנונים הביולוגיים שלה. אז הייתי בכנות
נדהם כי מחקרים על טיפול בבית חולים הוצגו כמי שחלים על
מאושפזים, בניגוד למה שלמדתי בבית הספר לרפואה כיצד לטפל
.המטופלים

סוף סוף אנו מבינים מדוע בחצי השנה האחרונה שלנו
המחקר הממשלתי השקיע מיליארדי דולרים בפיתוח
תרופות על פטנט וחיסונים יקרים, אך כמעט שום דבר בטיפול חוץ

ל ל ל ל



מוקדם, קו התגובה הראשון לניהול המגיפה. זה לא שחסר לנו
מועמדים לתרופות במחקר, היו לנו מספר גורמים מבטיחים. אבל אני

מאמינים שהבלבול המוקדם בין מחלות אשפוז ומחלות אשפוז איפשר זאת
מסיקים כי הטיפול במחלות חוץ נחקר ונמצא שכן
.לֹא ָיִעיל. הנחת יסוד לא הגיונית זו הובילה אותי לבחון את הראיות ליעילות הטיפולים
.אמבולטורי

.אני חוזר ואומר: אנו בודקים את הראיות לטיפול מוקדם בחולים אמבולטורים ברמה גבוהה
סיכון על מנת למנוע אשפוז ותמותה. זה הכל. הטיפול צריך להתחיל בתוך
בחמשת הימים הראשונים לאחר הופעת הסימפטומים. טיפול בחולים קשישים או
,סובלים ממחלות כרוניות כמו סוכרת, השמנת יתר, מחלות לב
מחלת ריאות, מחלת כליות, מחלת מערכת החיסון, ניצולי מחלות
סרטן וכו '. אלה האנשים הסבירים ביותר למות מקוביד, ואלה שיש להם
הכי זקוקים להגנה. ביקשתי להשיג את הדוחות של כל המחקרים על כולם
תרופות לטיפול מוקדם בחולי אשפוז החוץ בסיכון גבוה. אני צופה ב
,ספרות מדי יום. ומה שמצאתי הוא די מדהים. מה שצפיתי
הוא שלמרות דיווחים חיוביים על מספר תרופות, כל מחקר שנערך
שימוש חיצוני בתרופה, הידרוקסי כלורוקין, עם או בלי חומרים
תמיכה, הראתה יתרון מהותי בהפחתת הסיכון לאשפוז
.ותמותה

מחקרים אלה מתחלקים לשני סוגים עיקריים. הראשון הוא ניסוי מבוקר אקראי ב
כפול עיוור, והשני הוא ניסוי לא אקראי אך עדיין מבוקר. שמעת
אנשי ממשל ומדענים שונים אומרים כי ניסויים מבוקרים אקראיים
הם הצורה החזקה ביותר של ראיות. רבים מאנשים אלה גם אמרו זאת
ניסויים אקראיים הם סוג הראיות היחיד המהימן. יש בכך אמת
טענות, אבל יש גם הרבה שקרים. אנחנו יודעים, למשל, שהגדול
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רוב התרופות המשמשות לטיפול במחלות לב הוקמו באמצעות ניסויים
לא אקראי. נעשה שימוש נרחב בתרופות להורדת כולסטרול עוד לפני כן
ניסויים אקראיים אינם מבוצעים. אזיתרומיצין, האנטיביוטיקה הנפוצה ביותר
בילדים, לא הוקמה על ידי ניסויים אקראיים. הרעיון שרק ניסויים אקראיים
לספק ראיות מהימנות היא תפיסה פשטנית שעשויה להישמע טוב בתיאוריה, אך
השוואה בין ניסויים אקראיים ולא אקראיים היא דבר שהיה למעשה
למד רבות בספרות הרפואית. אני אפידמיולוג מכיוון שלמרות שאני אוהב
תיאוריות ביולוגיות, אני מפתח אותן כל הזמן כדי ללמוד כיצד הטבע עובד, אבל
מנתונים אמפיריים אנושיים אנו לומדים כיצד
.אכן הטבע

ויש לנו כמויות אדירות של נתונים אמפיריים כדי להראות את הניסויים האלה
אקראיים והניסויים המקבילים שאינם אקראיים נותנים את אותן התשובות. ד"ר טום
New England Journal of כתב מאמר ארוך בכתב העת ,CDC פרידן, לשעבר במאי
תרופה המראה כי ניסויים שאינם אקראיים יכולים לספק די
משכנע, במיוחד כאשר נעשה בזהירות כדי להסביר את הסיבות לכך
אילו חולים קיבלו את התרופות, ובמיוחד כאשר הנסיבות הן כאלה
עלות ההמתנה לניסויים אקראיים כוללת מחלות ותמותה משמעותיות
את אלו שראינו השנה. אך חיבורו של ד"ר פרידן, למרות שהוא סמכותי, לא
מספק רק תצלומי ראיה אמפיריים לתצפיותיו. ההוכחה האמיתית
באים ממטא-אנליזה שבוצעה על ידי קונסורציום ספריית קוקרן, א

ל ל



ארגון בינלאומי בריטי הוקם כדי לארגן את תוצאות המחקר הרפואי
כדי להקל על בחירות מבוססות ראיות לגבי התערבויות בריאותיות. ה
חוקרי קוקרן בדקו מה כולל עשרות אלפי השוואות ביניהן
ניסויים אקראיים ועמיתיהם שאינם אקראיים ומצאו ששני הסוגים
מחקרים הגיעו למסקנות זהות כמעט. זו הוכחה אמיתית שהטוב
לניסויים שאינם אקראיים יש ראיות לא פחות חשובות כמו הניסויים
אקראית. כמויות גדולות של ראיות אמפיריות עקביות הן עדות, לא
.הנחות סבירות אך פשטניות, לא משנה מי אומר אותן

אז מה גיליתי לגבי השימוש המוקדם בהידרוקסיכלורוקין בחולים
.חולים עם סיכון גבוה? הדבר הראשון הוא שהידרוקסיכלורוקין הוא בטוח ביותר
ההיגיון הבריא אומר לנו שתרופה ששימשה מאות שנים בבטחה במשך 65 שנה
מיליוני אנשים בעשרות מיליארדי מנות ברחבי העולם, שנקבעו ללא
בדיקת סקר שגרתי, הניתנת למבוגרים, ילדים, נשים
אמהות בהריון ומניקות, צריכות להיות בטוחות בשימוש בשלב ההעתקה הראשוני
מחלה נגיפית אשר בשלב זה דומה להצטננות או לשפעת. למעשה, מחקר
שערכו חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד הראו כי ב -14 מאגרי מידע גדולים
רשומות רפואיות בינלאומיות של חולים קשישים עם דלקת מפרקים שגרונית, לא
הבדל משמעותי נצפה בתמותה מכל הסיבות לחולים
שיש להם או לא השתמשו בהידרוקסי כלורוקין. חוקרי אוקספורד בחנו גם הם
הפרעות קצב לב ולא מצאו עלייה אצל המשתמשים
של הידרוקסי כלורוקין. עלייה זו נצפתה ביותר מ 900,000 משתמשים
של הידרוקסי כלורוקין. שאלה זו נדונה בפירוט במאמר שלי שפורסם ב
את ה -1 ביולי באתר האינטרנט שלו FDA -כתב העת האמריקני לאפידמיולוגיה במאי. היום פרסם ה
,אינטרנט אזהרה בנוגע לשימוש בהידרוקסי כלורוקין בחולים אמבולטוריים
לא היו עדויות שיטתיות ב FDA -אבל אנחנו יכולים לדון בזה אחר כך; ל
מאושפזים מחוץ לאשפוז ובאופן אקסטרפולציה בטעות ממאושפזים לאשפוזים, וכתוצאה מכך
.שאמרתי קודם לא תקף

על מחקרים על שימוש מוקדם בהידרוקסיכלורוקין בחולים אמבולטוריים
:בסיכון גבוה, כל אחד מהם, וכעת ישנם שבעה, הראה תועלת משמעותית
אשפוזים בסאו פאולו, ברזיל; 199 מטופלים במרפאה במרסיי, צרפת; 717 636
;חולים ברשת גדולה של קופות חולים בברזיל; 226 חולים בבתי אבות במרסיי
אשפוזים בניו ג'רזי; 100 חולים במוסדות סיעודיים 1,247
באנדורה (בין צרפת לספרד); ו -7,892 חולים ברחבי ערב הסעודית. כל אלו
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מחקרים התמקדו בטיפול מוקדם בחולי אשפוז החוץ בסיכון וכולם הראו
הפחתה של כ- 50% או יותר באשפוזים או מקרי מוות. המחקר הסעודי היה
מחקר לאומי והראה ירידה פי 5 בתמותה של הידרוקסיכלורוקין פלוס
אבץ לעומת אבץ בלבד. לא דווח על אף הפרעת קצב לב קטלנית בקרב אלה
אלפי חולים, המיוחסים להידרוקסי כלורוקין. מדובר בניסויים שאינם אקראיים אך
.בקרות שפורסמו

עכשיו אנחנו גם יודעים שכל הניסויים המבוקרים באקראי לרפואה החיצונית של זה
שנים יחד מראות יתרון מובהק סטטיסטית. שישה מחקרים אלה כיסו
,בדרך כלל בקרב חולים צעירים בהרבה, שרק חלק קטן מהם היה בסיכון גבוה
כך שבאופן אינדיבידואלי היו להם מעט מדי אשפוזים או מקרי מוות מכדי להיות
-משמעותי סטטיסטית. אך כולם הציעו סיכונים נמוכים יותר בשימוש ב
וכאשר הם נותחו יחד במטא-אנליזה, כמו שלי
ב סטטיסטית מובהק היה זה יותר נמוך סיכון כי מצאנו ואני עמיתים



עמיתים ואני מצאנו כי סיכון נמוך יותר זה היה מובהק סטטיסטית ב
.כל המחקרים

בילינו את ששת החודשים האחרונים במדיניות רשמית של הממשלה
אזהרה מפני טיפול מוקדם באשפוז, עם השקעות משמעותיות
הממשלה בחיסונים וטיפולים חדשים יקרים שעדיין לא היו
מוכח וכמעט ללא תמיכה בתרופות זולות אך שימושיות, ורבע מיליון
,האמריקאים מתו מהגישה הלא נכונה הזו. אפילו עם חיסונים חדשים ומבטיחים
אין לנו כמעט מידע על יעילותם בקרב קשישים וגבוהים
;סיכון, שבו ידוע כי חיסונים נגד נגיפי נשימה יעילים בצורה גרועה
זה ייקח כמה חודשים עד שהם זמינים באופן נרחב; ואנחנו לא יודעים
כמה זמן חסינות החיסון תימשך, או אפילו אם החיסונים יעבדו
,זנים מוטנטים של הנגיף שגוברים. כפי שאמרתי פעמים רבות
עדויות ליתרונות ההידרוקסיכלורוקין המשמשים בשלב מוקדם בחולים
מטופלי חוץ בסיכון גבוה הם חזקים ביותר, והראיות להשפעותיה המזיקות באותה מידה
מוצק. מכלול הראיות הזה עולה בבירור על הראיות לסיכונים / תועלות
remdesivir, נוגדנים חד שבטיים, או ה- bamlanivimab הקשה לשימוש שיש ל- FDA
אושרה לאישורי שימוש בחירום, תוך שלילת אישור שימוש
הידרוקסי כלורוקין חירום. תקן כפול בולט זה עבור הידרוקסי כלורוקין חייב להיות
התבטל מייד ובקשת האישור לשימוש חירום שלו אושרה. ככה
שנצא לדרך לטיפול מוקדם באשפוז וצומצם
.תמותה משמעותית. תודה
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נספח 3

:מגנה Codacons .וירוס קורונה בסיציליה, אבחון כוזב
."דגימות לא מאומתות ללא ערך אבחוני"

SICILY - הודעה לעיתונות מגיעה ישירות מ- Codacons ואנחנו מפרסמים אותה במלואה כאן-
למטה, השופכת אור על שאלה שהוקעה על ידי כמה מדענים ידועים
."אינן מאומתות ואין להן ערך אבחוני Covid-19 -בינלאומי. "דגימות ה

.הנתונים העומדים בבסיס הכרזות החירום של קוביד 19 עשויים להיות לא אמינים לחלוטין"
באמצעות 78 ספוגים שונים, שאף אחד מהם לא אומת, הוערך ואושר Covid-19 אבחון
מראש, ואשר אי-מהימנותם אף אושרה על ידי הנציבות האירופית והמכון
.בריאות גבוהה יותר

והאגודה האיטלקית לזכויות חולים - מאמר 32, עם Codacons -כך דיווחו ה
,תלונה שהוגשה לתשעה תובעים ציבוריים בסיציליה (פלרמו, קטאניה, סירקוזה, רגוזה, קלטניסטה
Enna, Agrigento, Trapani and Messina), המבקשת חקירה נאותה בגין עבירות ההונאה,
.הונאה מחמירה בגין השגת כספי ציבור, אידיאולוגיה כוזבת והריגה

עם הצהרה משותפת, ד"ר פאביו פרנצ'י מדיקו, מומחה למחלות זיהומיות בוויראולוגיה, ד"ר
אנטוניאטה גאטי, מדען ננו-פתולוגיה מומחה, ד"ר סטפנו מונטנרי, רוקח, חוקר
מדען וננופתולוג, ופרופ. סטפנו סקוגליו, מועמד מדען מחקר לפרס נובל
לרפואה 2018, כולם בתפקידם כמומחים וחוקרים מדעיים, בהתייחס לשימוש
מה שמכונה מבחני קוביד 19 (העומדים במרכז הניהול הנוכחי של מצב החירום הקשורים לבעיה הידועה
של קוביד -19), מצא כי תוצאות הבדיקה אינן מהימנות לחלוטין וכי "ממשיכות
,השתמש במבחנים כדי להשיג נתונים לקביעת מצב הכרזות חירום
הסגרים אישיים או קולקטיביים, ולהטיל מגבלות וסגירות, מבתי ספר ועד
.עסקים ומשפחות, כמעט ללא בסיס מדעי

בפרט, לדברי פרופסור סטפנו סקוגליו, שריכז את הסקר וביצע את המחקר, "הבדיקות
Covid-19 מייצרים עד 95% מחיובי השווא: מוסמכים על ידי המכון הגבוה לבריאות ".

.המשמעות היא שעד היום אין סמן ספציפי לנגיף, ולכן אין תקן
.המאפשרת לקחת דגימות אמינות

.הלוע או האף, לא יהיה ערך אבחנתי ,Covid-19 למעשה, למקלון

(חברה גדולה יכולה להסתתר מאחורי המספר הגבוה של דוגמאות חיוביות (כוזבות
ַמכִניס אֹוְרִחים. על פי דבריו של ראש ההגנה האזרחית לשעבר גואידו ברטולסו, בתי חולים אינם
.אין לקפח חולים עם קוביד בשל הקצבאות הגבוהות המוענקות לאשפוז

.איגוד זכויות החולים האיטלקי - אומר מר ברטולסו - AIDMA קודקונס סיציליה וסעיף 32
כרמלו סרדלה עם התלונה - בקש, אפוא, את תפיסת המקלונים המוכיחה
קוביד 19 נוכח בשטח כדי לבצע מומחיות הולמת בבדיקות השונות ב
-SARS מחזור לאימות תקפות מכשיר המקלון לאבחון
CoV-2, לזיהוי מכשירים מזויפים ששווקו באופן לא חוקי, כדי לוודא שהבדיקות הן
משמש באופן התואם את השימוש המיועד, וכדי להבטיח עמידה בכל התנאים האחרים
." תוקף המבחנים

Newssicilia.it -   11.17.2020 (תרגום DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
 ספוגיות-ערך לא מאומת-וללא-אבחון-ערך / 615489
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נספח 4

קוד נירנברג  " הוא רשימה של עשרה קריטריונים הכלולים בפסק הדין במשפט  "
(רופאים בנירנברג (דצמבר 1946 - אוגוסט 1947

1. הסכמה מרצון של הנבדק האנושי חיונית בהחלט. זה אומר שהאדם
הנוגעים בדבר חייבים להיות בעלי יכולת משפטית להסכים; שיש למקם אותה במצב להתאמן
,כוח בחירה חופשי, ללא התערבות של אלמנט של כוח, הונאה, אילוץ
הטעיה, הטעיה או צורות כפייה או כפייה אחרת שהופנו לדרך; ושהיא חייבת
יש מספיק ידע והבנה של מה זה כרוך, כך
לאפשר קבלת החלטה מושכלת. נקודה אחרונה זו מחייבת זאת, לפני קבלת א
-החלטה חיובית על ידי נבדק הבדיקה, היא נודעת לו: הטבע, משך הזמן וה
ניסיון; השיטות והאמצעים שבהם זה יבוצע; את כל אי הנוחות והסיכונים
שניתן לצפות באופן סביר; וההשלכות על בריאותו או על אדם שלו, אשר
יכול לקרות כתוצאה מהשתתפותו בניסוי. החובה וה
האחריות להערכת איכות ההסכמה מוטלת על כל אדם שלוקח
יוזמה של, מכוונת או עובדת על החוויה. זו חובה ואחריות
;אישי שלא ניתן להאציל אותו ללא עונש

2. ,החוויה חייבת להיות כזו שתניב תוצאות מועילות לטובת החברה
בלתי אפשרי להשגה בשיטות או באמצעי לימוד אחרים, ואינו אקראי או מיותר על ידי
;טבע

3. יש לבנות את הניסוי ולהתבסס בצורה כזו על תוצאות הניסויים בבעלי חיים
וידע על ההיסטוריה הטבעית של המחלה או בעיה אחרת הנחקרת, שהתוצאות
;צפוי להצדיק ביצוע הניסוי

4. ,יש לבצע את הניסוי באופן שיימנע כל סבל ונזק
;פיזי ונפשי, לא הכרחי

5. אין לערוך ניסוי כשיש סיבה אפריורית להאמין כי מוות או
פגיעות משבתות יתרחשו; למעט, אולי, בניסויים שבהם רופאים
;הנסיינים משמשים גם כנושאים

6. רמת הסיכון שיש לקחת לעולם לא תעלה על זו של החשיבות ההומניטרית של הארגון
;בעיה לפתור על ידי ניסיון

7. יש לנקוט באמצעים ולספק את האמצעים להגנה על נבדק הבדיקה
;אירועים, קלים ככל שיהיו, של פציעה, חולשה או מוות

8. ניסויים צריכים להתבצע רק על ידי אנשים מוסמכים מדעית. רוב
יש לדרוש מידה גבוהה של כשירות מקצועית לאורך כל ההתנסות, של כל אלה
;שמנהלים או משתתפים בה

9. .במהלך הניסוי, על הנבדק האנושי להיות חופשי לסיים את הניסוי
אם הוא הגיע למצב הפיזי או הנפשי בו נראה לו המשך החוויה



; בלתי אפשרי

במהלך הניסוי, על המדען האחראי עליו להיות מוכן להפריע לו בשעה .10
בכל עת, אם הובילו אותו להאמין - במימוש תום לב, בכשירותו של
שיפוט ברמה גבוהה וזהיר הנדרש ממנו - רק המשך החוויה
.עלול לגרום לפציעה, נכות או מוות לנבדק הבדיקה
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