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 יותר נזק מתועלת –ביסוס מדעי: תכשיר פייזר נגד ווירוס הקורונה 

של הארגון   'The COVID-19 Inoculations - More Harm Than Good'תרגום הדוח

 https://www.canadiancovidcarealliance.org/הקנדי העצמאי לטיפול בקורונה. | אתר: 

 info@canadiancovidcarealliance.orgדרכי התקשרות:  

בתחום הבריאות אשר פועלים רופאים, אנשי מקצוע, ומומחים  500כולל מעל הארגון 

לקידום מדע מבוסס ראיות, ניהול איכותי ומיטבי של משבר הקורונה מבחינה לאומית 

 על חיי האדם, וחזרה מהירה ככל הניתן לחיים נורמליים. שמירהתוך הצגת מידע אמין, 

 :מקור למאמר מחקר פייזר

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, Perez JL, Marc GP, 

Moreira ED, Zerbini C, Bailey R. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 

vaccine. New England Journal of Medicine. 2020 Dec 10. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577 

 

 

 עיקרי הדברים,

 הסרטון וה-PDF  פייזרחברת ניסויי החיסונים של אל נתוני הם צלילה עמוקה 

מוות עבור הקבוצה לעצמה, אשר מראים באופן חד משמעי סיכון מוגבר למחלה ו

 20 . לדוגמה, היו)הביקורת( בהשוואה לקבוצת הפלצבו )קבוצת הניסוי( המחוסנת

מוות בסך הכל  מקרי 14מקרי מוות בסך הכל בקבוצה המחוסנת לעומת 

קרדיווסקולריים בקרב  מקרי מוותשל כמעט כפול , ומספר בקבוצת הפלצבו

 המחוסנים.

 

  ידעו שהם מקבלים  משתתפי הניסויו ביצעה מחקר כפול סמיותיתר על כן, פייזר לא

פייזר המחקר. למעשה,  לוסייתאוכאת התרופה או הפלצבו. פייזר בחרה אישית את 

על אנשים בריאים וצעירים ולא על חולים  Covid-19 -בדקה את החיסון ל

קליניים שיהיו סימני אזהרה -ולא עקבה אחר סמנים ביולוגיים תת ,וקשישים

 .למחלה הנגרמת על ידי החיסונים משמעותייםמוקדמים 

 

https://www.canadiancovidcarealliance.org/
mailto:info@canadiancovidcarealliance.org
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
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  מהזמן,  95% של מה שמתפרש כמו הגנה, 95%פייזר דיווחה על יעילות של

בעוד שהפחתת  מתייחסת למעשה להפחתת הסיכון היחסית, 95%אך 

יתר על כן, התוצאות   .)הסבר בהמשך( 0.84%הסיכון המוחלטת הייתה רק 

הקליניות של פייזר אינן אמינות מכיוון שפייזר הכניסה סובייקטיביות עצומה לניסוי 

את המשתתפים בקורונה אם לבדוק הבכך שהשאירה לשיקול דעתם של החוקרים 

שחוו תסמיני  נבדקים( 44,000)מתוך  משתתפים 3,410היו בסך הכל או לא. 

Covid-19 אך לא נבדקו ל-Covid-19. 

 

 רותקתה מתשהי 12-ה תהניסוי שלהם ב ותממשתתפ תפייזר דיווחה על אח 

לאכול מצינור האכלה בעשרת החודשים האחרונים ונאלצה לכיסא גלגלים 

של  תאזורי תה מנהלתשחיתויות שהי פתחושבנוסף,  פונקציונליים". "כאבי בטן: כ

הוסיפה פייזר זייפה נתונים, כי  FDA-ל ההניסויים הקליניים של פייזר דיווח

משתתפים לא מאושרים, ולא עקבה אחר משתתפי הבדיקה שדיווחו על 

 ולא פייזר חקרו את הנושא. FDA-לא ה. תסמינים

 

 מהם הועסקו על  84%ו ניגודי אינטרסים כאשר למחברי הדו"ח של פייזר הי

, בעלי מניות פייזר, קיבלו מענקים מפייזר, נשכרו כיועצים על ידי פייזר, או ידי פייזר

שניים ממחברי הדו"ח של פייזר ניהלו בעבר ניסויים קליניים עבור פייזר. לדוגמה, 

ל פייזר מיליארד דולר משוק המניות ישירות מהחיסונים ש 9למעשה הרוויחו 

 .BioNTechמכיוון שהם היו במקרה גם מייסדים שותפים של 
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 ההיררכיה של הראיות המדעיות

להסתמך על ראיות  יש, בטיחות ויעילות מדעית של ההוכחמחקרים לכאשר מדברים על 

ביותר. כפי שניתן לראות מהטבלה שלהלן, ניסוי אקראי מבוקר נחשב  ברמה הגבוהה

הדרך גם ו ,ביותר של ראיות שישהאמינה . זוהי הצורה 1או ראיות רמה  "תקן הזהב"

ושמתן תרופה, טיפול או התערבות מסוימת אכן בטוחה  "אמת מדעית"היחידה להוכיח 

הם למעשה הצורה הנמוכה  ,הרבה במהלך המגפהעליהם . מודלים, אשר שמענו ויעילה 

חוות דעת מומחה או ספקולציות.  הם נחשביםו היותאו פחות,  5ביותר של ראיות, רמה 

 .1רמה  -נות המדיניות צריכה תמיד להיקבע על ידי הרמה הגבוהה ביותר של ראיות זמי

 

 לעומת הפחתת סיכון מוחלט הפחתת סיכון יחסי

 95% -במגן  הוא. זה נשמע כאילו 95%פייזר דיווחה כי החיסון שלה מראה יעילות של 

מתייחסת להפחתת  95%יעילות זו של  הזה אומר.זה לא מה שהמספר ממחלת קורונה. 

מופחת על  האדםשל כמה הסיכון הכולל אין זה אומר , אבל הסיכון היחסי למחלה

מתוך  8ידי חיסון. בשביל זה, אנחנו צריכים הפחתת סיכונים מוחלטת. בניסוי פייזר, 

הלא בקבוצת הפלצבו, ו, Covid-19שקיבלו את החיסון פיתחו  נבדקים 18,198

הסיכון גם ללא החיסון, משמעות הדבר היא כי  .נבדקים 18,325מתוך  162 ,מחוסנת

את הסיכון החיסון הפחית ו ,0.88% - היה נמוך מאוד COVID-19 -להידבקות ב

  .0.04%-ל

. 0.84%הוא  "חיסון פייזרבאמצעות  המוחלטהפחתת הסיכון "או  ,התועלת נטו

 )מחוסנים(. 0.04%-)לא מחוסנים( ל 0.88%מתייחס להבדל היחסי בין  95% הנתון

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/252f5b28-6d54-4467-a530-2dfb2a876c52_1461x818.png
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ממליץ להשתמש  FDA-הפחתת סיכון יחסית ידועה כמספר מטעה, ולכן ה

מה שמעלה את השאלה כמה אנשים , במקום זאת בהפחתת סיכונים מוחלטת

 חיסון מציעאילו היו מבינים שה COVID-19 -היו בוחרים לקחת את החיסונים ל

 תועלת? 1%-פחות מ 

 

 

 לאחר חודשיים)הפסיקה את החלק הסמוי( פייזר פתחה את המחקר 

 נבדקים 21,720, נבדקים אשר חולקו לשתי קבוצות מחקר 43,448מחקר פייזר כלל 

שלוש  שלב(. פלצבוביקורת )הקבוצת נבדקים ב 21,728-בקבוצת הניסוי )מתן חיסון(, ו

 . 2020ביולי של הניסוי החל 

, מה שאומר שהמשתתפים לא ידעו באיזה קבוצה הם ", כפול סמיותעיוור"המחקר היה 

, וזה יסמן את 2023במאי  2ניסוי עיוור זה היה אמור להימשך שלוש שנים עד היו. 

חר חודשיים בלבד של נתוני לאסוף השלב השלישי של הניסוי הקליני. במקום זאת, 

והציעו למשתתפי קבוצת , מיתי או פלצבוגילו למשתתפים האם קיבלו חיסון א ניסוי

, קיבלו את ההצעהעבור לקבוצה המחוסנת. רובם התחסן ולהפלצבו את האפשרות ל

 והרוב המכריע של קבוצת הפלצבו עבר לקבוצה המחוסנת.

 ,קבוצה המחוסנתלא הייתה קבוצת ביקורת להשוות ללכן, לאחר חודשיים, כבר 

טווח של החיסון ב ת או האפקטיביותולא הייתה עוד דרך להעריך את הבטיחו

 הארוך.
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 הקבוצה המחוסנת הראתה סיכון מוגבר למחלה

של פייזר מראים עלייה משמעותית בסיכון למחלה עבור  ממצאי המחקר

 . )הביקורת( לעומת קבוצת הפלצבו )הניסוי( הקבוצה המחוסנת

בנספחי המחקר. נתונים אלו לא מופיעים בממצאי המחקר עצמו, אלא דורשים העמקה 

תופעות לוואי  1,311לעומת הקשורות בקבוצה המחוסנת, לוואי תופעות  5,241 נמצא כי

 .(לוואיהתופעות בכמות  300%עליה של ) הקשורות בקבוצת הפלצבו

עליה ) בקבוצת הפלצבו 150בקבוצה מחוסנת לעומת  262, היו חריגותעבור תופעות לוואי 

 .(75%של 

בקבוצת  116מחוסנת לעומת הבקבוצה  127, היו ומשמעותיות חמורותעבור תופעות לוואי 

 . (10%עליה של ) הפלצבו

 בתופעות לוואי הקשורות 300%בקבוצה המחוסנת חלה עלייה של  -סיכום ל

בתופעות לוואי  10%ייה של עלו חריגותבתופעות לוואי  75%, עלייה של בחיסון

 .חמורות )שלרוב כוללות אשפוזים(

 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/10811d3a-f000-4cad-8fa5-8fdbb4e66a82_1801x963.png
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/8ba6deb1-0728-47f8-8347-7da352470987_1798x954.png
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 המחוסנת הראתה גם סיכון מוגבר למוותהקבוצה 

עוד בזמן שהמחקר הנתונים של פייזר מראים גם סיכון מוגבר למוות עבור המחוסנים. 

מקרי מוות  14עומת ל )הניסוי( מקרי מוות בקבוצה המחוסנת 15 היה כפול סמיות דווחו

מקרי  5 נוספו עוד, שהמחקר כבר לא היה "עיוור"לאחר  בקבוצת הפלצבו )הביקורת(.

מקרי מוות מהקבוצה המחוסנת המקורית  3(. כלומר, המחוסנת) בקבוצת הניסוימוות 

לקבוצת הניסוי, קיבלו  לעבורמקבוצת הפלצבו המקורית שבחרו מוות ועוד שני מקרי 

 חיסון, ונפטרו במהלך המחקר בהיותם חלק מקבוצת הניסוי.

מקרי מוות  14עומת מקרי מוות בסך הכל בקבוצה המחוסנת ל 20היו  לסיכום,

קבוצת ביתרה על כן, מתוך מקרי המוות נמצא כי . בסך הכל בקבוצת הפלצבו

מקרי מוות יוחסו  4בעוד רק מקרי מוות יוחסו לאירועי לב וכלי דם,  9, חיסוןה

 לאירועים לב וכלי דם בקבוצת הפלצבו.

 

 פייזר לא פעלה לפי פרוטוקולים שנקבעו

שנים. במקרים נדירים, חיסונים יכולים  10-כאורך  חדש בנסיבות רגילות, פיתוח חיסון

 החיסונים לקורונה פותחו בתוך פחות משנהשנים.  5-בטווח של כלהיות מפותחים 

 3-ו 2על מנת לזרז את התהליך, דילגו על ניסויים בבעלי חיים, שלבים . אחת

, באישור מלא לא אושר החיסון שימוש חירום, ניתן היתר שולבו לחודשיים, 

 החל. האוכלוסייהוחיסון כלל 

בטוחים ואינם צריכים להיבדק, עדיין יש  Covid-19למרות הטענה העיקשת כי חיסוני 

 חיסוניעל  שאינו ידועועדיין יש הרבה  Covid-19חששות בטיחותיים רבים לגבי החיסונים 

mRNA. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/39165130-24a2-4d64-a609-e4829ce5e511_1732x957.png
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 שבסיכון למחלה לא נכון לאוכלוסיית היעדגיל  עקב מטעיםנתונים דמוגרפיים 

קבוצת גיל צעירה יותר מאלו שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר בדק הניסוי של פייזר 

. 75מעל גיל הם  85% מתוך האנשים שבסיכון הגבוה ביותר למות מקורונה, מקורונה.

 .75ממשתתפי הניסוי הקליני של פייזר היו מעל גיל  4%רק  לעומת זאת

סביר שתזדקק פחות ש ,בחרה משתתפים מתוך אוכלוסייה צעירה יותר פייזר

סביר , ואו תופעות לוואי )לכאורה( סיבוכים בעקבות קורונהסבול מ/ ת לחיסון

 .באופן יחסי, שכן לקשישים יש תגובות חיסוניות גרועות לחיסון יותר שתגיב טוב

 

 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/7e680206-9243-4aa4-8b47-cd7565745ad6_1758x962.png
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/64c194cd-13f8-4a64-958d-f77643ae9b3e_1742x879.png
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 ת המחקר עקב בחירה מכוונת של אוכלוסיינתונים דמוגרפיים מטעים 

ממחלת רקע אחת לפחות, מהאנשים שמתו מנגיף הקורונה סבלו  95%-בעוד ש

מהמשתתפים בניסוי הקליני של פייזר  21%, רק מחלות רקע נוספות 4 ובממוצע

 כלשהן. מחלות רקעעם היו 

פייזר לא כללה רשימה של מצבים בריאותיים מהניסוי כולל נשים הרות או 

, אנשים עם מצבים פסיכיאטריים, מדוכאי חיסוןלרגיות, מניקות, אנשים עם א

, אנשים שקיבלו 19-הפרעות דימום, אנשים שבעבר נמצאו חיוביים לקוביד

 מרשם לסטרואידים וכו'.

מחקר פייזר לא מאפשר קבלת החלטות מבוססות ראיות עבור חולים עם מחלות לכן, 

 אין נתוניכלל , רקע או אוכלוסייה בעלת גורמי סיכון משמעותיים נוספים. למעשה

בטיחות על אנשים עם מצבים בריאותיים שהוחרגו מהניסוי. החיסונים נבדקו 

קשישים עם  -ביותר בחברה  שבריריתה לאוכלוסייהעל הבריאים, ואז ניתנו מיד 

 . זה לא מדעי ולא אתי.חלות רקע מרובותמ

 

 קבוצות בקרה לא מספקות אינן כוללות חסינות טבעית

 מחלימים-לא: )ולא ממש באקראי( שתי קבוצותין הניסוי הקליני של פייזר הבחין רק ב

בעבר מחלימים משמע אנשים שלא אובחנו -)לא מחוסנים-לאמחלימים -לא, ומחוסנים

מחלימים גם שתי קבוצות נוספות;  בחוןהניסוי של פייזר היה צריך ל קורונה(.ל

אם החיסון בטוח בודקים ה. נתונים אלה היו מחוסנים-מחלימים לאו ,מחוסנים

 בהשוואה לחסינות טבעית.ם יעילילאנשים עם חסינות טבעית וכיצד החיסונים 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/7a1c5835-855d-495d-a84a-c3dad7644239_1743x917.png
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להשוות את הבטיחות והיעילות של החיסונים  רצתהפייזר לא כי ממחיש היטב זה 

 שלהם לחסינות טבעית.

 

 ביולוגייםלא עקב אחר סמנים ובאיכות נמוכה היה הבטיחות -חקרמ

ביולוגיים ולא בדק  סמנים )מרקרים(הניסוי הקליני של פייזר לא עקב אחר 

כי  לא בטיחותי ו מהלךזה(. סימפטומיםקלינית )טרום -תופעות לוואי ברמה התת

חודשים, שנים, או לארוך קצה של תהליכים שיכולים -סימפטומים הם בדרך כלל נקודות

 עשרות שנים על פני השטח.

לפני  צריך לכלול בדיקה של סמנים ביולוגיים גבוהה היה רמהבטיחות ב-מחקר

לשיפור תגובת כ C-רת, חלבוןגבקרישה מו בדיקתל d-dimers; לדוגמה ,חיסוןהואחרי 

, רמות חמצן בדם לראיות של רמות טרופונין )סמן לנזקי שריר הלב(דלקת, מדדי 

זרחן טאו לראיות של נטייה מוגברת למחלת אלצהיימר, סרום בטא ו-, עמילואידהיפוקסיה

HMGB1, CXCL13  וDickkopf-1 וגברת למחלה אוטואימונית, וכו'.לראיות של נטייה מ 

סימני  לשמשים יכולהיו אשר פייזר הייתה צריכה לעקוב אחר סמנים ביולוגיים 

וכלוסייה , לרבות עבור אלמחלות הנגרמות על ידי החיסונים יםזהרה מוקדמא

 .בסיכון, ילדים ובני נוער
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 שהיא להיות מחלה ותמותה מכל סיבה יםהיו צריכמדדי התוצאה במחקר 

הקצה הקליניות הלא נכונות על ידי התמקדות במניעת נגיף -פייזר השתמשה בנקודות

מחלות ותמותה מכל סיבה צריכות הקורונה ולא במחלות ובתמותה מכל הגורמים. 

ולא רק מחלות ומוות עם נגיף הקורונה, כדי  ,הקליניים מדדי התוצאהלהיות 

 לוודא שהחיסונים אינם גורמים נזק.

מדדי התוצאה זה נלמד לפני עשרות שנים עם ניסויים בתרופות לסרטן. לדוגמה, היבט 

מ"האם התרופה הפחיתה סרטן?"  של ניסוי בתרופות לסרטן הוחלפו הקלינית

רק את "מחלה ותמותה מכל סיבה" מכיוון שחלק מהתרופות לא רק הרגו -ל

 סרטן אלא גם הרגו חולים.ה

 

 לא מבוסס על המחקרלמניעת הדבקה; התו הירוק לא נבדק החיסון 

לכאורה את -או להפחית -כעת כדי למנוע נמצא בשימושן ירוק / תו ירוק דרכו

נחקרה בניסויים הקליניים ואין העברת נגיף הקורונה, אך תוצאה זו מעולם לא 

  טעון שהחיסונים בעלי יכולת כזאת.זה ראוי ל

ראיות לכך שהם מפחיתים את התפשטות נגיף הקורונה או את כלל אין בניסוי 

 של הניסוי הקליני. ממדדי התוצאהההדבקה כי זה מעולם לא היה אחד 
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 כשלים בבדיקות עקב בחירה סובייקטיבית של הנבדקים

אלמנט  וסיפהפייזר הבמהלך ספירת מספר המקרים הסימפטומטיים בקבוצות, 

עצמם לשיקול דעתם של החוקרים  מתן האפשרותסובייקטיביות על ידי  גדול של

 . Covid-19אם לבדוק את המשתתפים עבור ה

סימפטומטיים, ללא -א מקריםמשמעות הדבר היא שהניסוי של פייזר החמיץ לחלוטין 

היעדר גישה שיטתית ואובייקטיבית לבדיקה הופך את כל . יתר על כן, תסמינים

 תוצאות הניסוי ללא אמינות. 

, Covid-19כל משתתפי הניסוי היו צריכים להיבדק באופן קבוע עבור למעשה, 

 ללא כל בחירה אישית של החוקר, האם לבדוק או לא. 
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 אומתולא שחשודים , מקרים שהופסק מעקב –נתונים חסרים 

מקרים חשודים שהיו סימפטומטיים לקורונה מכיוון  3,410 לא בדקהפייזר 

משתתפים בקבוצה  1,594ששיקול הדעת לבדיקה נותר בידי החוקר. זה כלל 

  משתתפים בקבוצת הפלצבו. 1,816-המחוסנת ו 

משתתפים  86-משתתפים בקבוצה המחוסנת ו 80פייזר גם איבדה קשר עם 

משתתפים  186שהם לא הצליחו לאשר אם עוד בקבוצת הפלצבו, מה שאומר 

 חלו או לא.

עם העובדה שמספר הנבדקים שפייזר איבדה איתם קשר ומספר הנבדקים 

 נמצאוכן משמעותית ממספר המקרים ש גבוהים ,מעולם לא נבדקותסמינים ש

פירושה שכל הניסוי הקליני של פייזר  ,של הניסוי הקליניכחלק ממדדי התוצאה 

 ולא אמין. הוא ספקולטיבי

 

 בני הנוער מחקר פייזר בקרב

 "תועלת"רק סיכון, אין  – שנים 12-15המחקר במתבגרים 

דגם היה ניסוי בגיל ההתבגרות, המשנים,  15עד  12בני הנוער בגילאי   עבור

לוואי. הייתה קבוצה מחוסנת של האת הסיכון של תופעות  בחוןכדי לקטן מ

נמצאו חיוביים  18) 978וקבוצת פלצבו של נמצאו חיוביים לקורונה(  0) 1,005

 לקורונה(.

פייזר טענה כי מדובר בתוצאות נהדרות, אך מכיוון שמתבגרים נמצאים בסיכון 

למוות מקורונה, ובסיכון נמוך מאוד למחלות קשות, החיסון  0%סטטיסטי של 

אינו מועיל להם ורק מהווה סיכון ממשי מאוד לאירועים שליליים שהניסוי של 
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המתבגרים, היה לפחות  1,005במקרה הזה, בין אבל  .גלותזר לא נועד לפיי

שבגינו היה צריך לעצור את המחקר או , יאמאדי דה גאר -אירוע שלילי חמור אחד 

 .נוסף ,אחרמחקר לערוך פחות כל הל

 

 שנים בדווח על תופעות לוואי חמורות 15-12כישלון בניסוי מתבגרים 

 קשהפיתחה תגובה , השתתפה בניסוי בקבוצת החיסון, 12בת מאדי דה גאראי 

שעות. היא פיתחה גסטרופרזיס,  24לאחר המנה השנייה שלה ואושפזה תוך 

בחילות והקאות, לחץ דם לא יציב, אובדן זיכרון, ערפל במוח, כאבי ראש, 

סחרחורת, התעלפות, התקפים, טיקים מילוליים ומוטוריים, בעיות במחזור 

איבדה תחושה מהמותניים ומטה, איבדה שליטה במעיים ובשלפוחית החודשי, 

 השתן, והיא נאלצה לקבל צינור האכלה כי היא איבדה את יכולתה לאכול.

כיסא מתניידת בהחודשים האחרונים, היא  10היא אושפזה פעמים רבות, ובמשך 

 הגיעפייזר תיארה את הפ FDA-בדו"ח שלהם לגלגלים וניזונה באמצעות צינור. 

 שלה כ"כאבי בטן תפקודיים". 

או נדחקו את האפשרות כי תופעות לוואי אחרות  מעלהמוסרי ובוודאי  ינוזה א

 .לא אובחנו כלל
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 מסכנים את בריאותם 11-5בני 

בטבלה זו  , חיסונים אלה הם סיכון בלתי מתקבל על הדעת.11עד  5עבור בני 

משתמשת במודלים חזויים כדי להכיר בכך שהחיסונים שלהם יגרמו לדלקת שריר  פייזר

טוענת באופטימיות כי יהיו אפס מקרי מוות מדלקת שריר הלב. זוהי הלב, אך 

אבל גם אם זה  מצדם באמצעות ראיות ברמה נמוכה של מודל חיזוי. הספקולצי

להם דלקת שריר הלב או לגרום גרום לילדים לחלות באין הצדקה להיה נכון, 

  ראשית, אל תזיק, צריך לחול כאן. -הראשון ברפואה  העקרוןנזק. 
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 דלקת שריר הלב )מיוקרדיטיס( היא תופעת לוואי חמורה

. דלקת שריר ללב הפיך-בלתידלקת שריר הלב היא תופעה חמורה מאוד. זה נזק 

באספקת הדם וביכולת קשורה גם לפגיעה כך ובהלב חמורה מחלישה את הלב, 

התפקודית בשאר מערכות הגוף, לרבות תאי השריר במנוחה ובמאמץ. כמו כן קיים קשר 

 .לשבץלהתקף לב או קרישי דם בלב, בין דלקת שריר הלב ל

 

 "זיקל תראשית א" –נוטש את החוק הראשון ברפואה  FDA-ה

למעשה נטש את העיקרון הראשון לא לעשות נזק ואומר כי זהו סיכון  FDA-ה

מקובל לילדים. התערבויות רפואיות אמורות להיות מוכחות כבטוחות לפני שהן 

חברי הפאנל  18-, אחד מ עם זאת, ד"ר אריק רובין. אוכלוסייהמאושרות לשימוש ב

אמר , למעשה 11 - 5שהצביע לאשר את החיסונים לילדים בגילאי  FDA-המייעץ של ה

 תופעות לוואיטובה לגלות דרך  זוהאוכלוסייה  חיסון כללטען שאת ההפך ו

 . ("לא נדע עד שלא נתחיל לחסןבמילותיו: ")

-ראוי לציין כי ד"ר אריק רובין הוא העורך הראשי של כתב העת לרפואה של ניו

 אינגלנד, אשר גם פרסם את דוחות הניסוי פייזר.
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 מתחסנים ללא הסכמה מדעתשנים  11-5בני 

פוליטיקאים מכל רמות פרסום ישיר לצרכן של תרופות מרשם אינו חוקי בקנדה, אך 

. הם פרסיםוסרטים מצוירים הממשלה משווקים חיסונים לילדים, באמצעות 

 מכריזים שהחיסונים בטוחים, אך הנתונים אינם שם כדי לגבות זאת. 

החיסונים יכולים לגרום לדלקת שריר פוליטיקאים ורופאים מודים כי  ,לעומת זאת

התגובה לא ניתן לבחון את כי ( בדו"ח שלהם) בכך מודהגם פייזר והלב, 

של החיסונים במקרים של  והבטיחות היעילות, או את סונית בטווח ארוךהחי

קיבלו ילדים  1,517רק תופעות לוואי נדירות או שנדרש זמן רב יותר להופעתם. 

כמה הורים היו לוקחים את ילדיהם כדי לקבל את  .במסגרת הניסוי את החיסונים

הזריקה הזאת אם הם היו מעודכנים על כך? חוק ההסכמה מדעת אומר שהם צריכים 

 , אבל זה לא קורה.מיודעים להיות

 

 שחיתויותפת חושכתבה הכתב העת הרפואי הבריטי מפרסם 

 מחברות המחקר הבריטי פרסם מאמר תחקיר של אחתמבר, כתב העת הרפואי בנוב 2-ב

(Ventavia) היא השחיתויות חושפת הניסויים. עבורה חלק מפייזר שכרה כדי לנהל ש

נתונים,  יפהזי עבדה הבעל כך שהחברה ש FDA-ה לשדיווח תאזורי תמנהל

גילתה לנחקרים האם קיבלו חיסון או פלסבו )פגעה באובייקטיביות של הניסוי(, 

מות י, וסימנה דגמשתתפים שדיווחו על תסמינים הבדקולא  מעקב ביצעהלא 

 .באופן שגוי

מעולם  FDA-הו, פייזר התחקיר המדובר. עם זאתכמה עובדים אחרים גיבו את 

פייזר מעולם לא חשפה את כמו כן,  .חברת מחקראותה את  ואו חקרו דקלא ב

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/4f1f8c7f-d438-4944-83ce-edec2caddb3d_1741x888.png


 
 

 

17 
 
 

 

למעשה, פייזר שכרה כעת ברישום הרשמי של אותה חברה באיחוד האירופי. הבעיות 

-, לנהל ארבעה ניסויים קליניים נוספים ב(Ventaviaחברת מחקר ) האת אות

Covid-19. 

 

 

 יםמחפש שלאאת מה  יםלא מוצא

ואם יהיו בעיות אז הן מהלך החיסונים, ממשלות מבטיחות לנו שהן יפקחו מקרוב על 

התרשים על שני התרשימים למטה,  כאשר מסתכליםימצאו אותן. אבל האם זה נכון? 

יש הבדל ניכר ש, מייצג מעקב פסיבי ימניוה)אקטיבי( בצד שמאל מייצג מעקב פעיל 

רף משמאל גה אקטיבי של תופעות לוואי.ניטור בין ניטור פסיבי לעומת  משמעותי

שקיבלו אפליקציה וביקשו לבחור מתוך רשימה של  מייצג את המשתתפים בניסוי פייזר

 תופעות לוואי שהם חווים בשבעת הימים הראשונים לאחר החיסון.

דיווחו על  5%-על אירוע שלילי ובאופן אקטיבי מהמשתתפים דיווחו  78%

 (האזהרה הסיגנל )תמרורהתרשים מימין מראה עד כמה  .הלוואי חמור תופעת

או  CDC-VAERSכמו בריאות קנדה, ת מעקב פסיביות הולך לאיבוד באמצעות מערכו

אין זה סביר להאמין כי חיסון שעורר תופעות מערכת הכרטיס הצהוב האירופית. 

כלל בחיסון תופעות לוואי  0%מהנבדקים בניסוי עורר למעשה  78%-לוואי ב

אבד. זה לא שהתופעות השליליות  סיגנלמה שקורה הוא שה אוכלוסייה.ה

  אותם.כי אנחנו לא מחפשים בגרף מוצאים אותם  נעלמו, במקום זה אנחנו לא
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 של בעיות לב אצל צעירים דיווחים

 , קנדה,צעירים. בריאות הציבור באונטריו בקרבל בעיות לב עדיווחים עוד ועוד מצטברים 

 דאגות שהם מעלים אינן עקביות.ה אךדו"ח, במודעת לכך היטב, כפי שהם פרסמו 

 18-24, בריאות הציבור של אונטריו המליצה לצעירים 2021בספטמבר  29-ב 

הם  לדלקת שריר הלב. 5,000-ל  1מודרנה בגלל סיכון של זריקת לא לקחת את 

 סיכון של שריר הלב 28,000-ל 1 לה ישאשר  זריקת פייזר במקום,את הציעו 

 8-כבר באבל . (1:3000-6000לקת שריר הלב עומד על )בישראל פורסם כי הסיכון לד

ל  1סיכון של  בגללבאונטריו אסטרה זנקה נעצרה הזריקה של , 2021מאי ב

 נחשב גבוה מדי. סיכון שקרישה, של תופעות לוואי ל 60,000

  עקבי. אינוסדר העדיפויות שלהם 

 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/0920adbd-a538-45d1-a323-7ba785a82d66_1759x945.png
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https:/bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com/public/images/024600e0-dbe1-4c7a-9610-d4c52c127001_1736x950.png


 
 

 

19 
 
 

 

 דו"ח הפרמקולוגיה של פייזר לאחר שיווק

 329,000קובץ הנתונים הראשון מתוך את  לציבור פרסם FDA-ה 2021בנובמבר  17-ב

 FDA-המקוריים שהוגשו לנתונים המשפט הורה להם לפרסם. אלה ה-, שביתעמודים

 של פייזר. COVID-19חיסוני לאישור לטובת מתן ה

אחר תופעות לוואי בעולם  ע"י פייזר הציג מעקב FDA-שהוגש לדו"ח אחד 

לאחר אישור שימוש  בחודשיים וחצי הראשונים שהתרחשו )באוכלוסייה( האמיתי

 25,000מקרי מוות, מעל  1,200היו מעל היה מטריד במיוחד. וזה , בתכשיר חירוםה

פייזר רשמה  בטיחות" היבט"בקטגוריה של  תופעות לוואי של מערכת העצבים.

 ".ות הקשורות לחיסוןתקדמאנפילקסיס ומחלות מ"

שראה אותו וכינה את החיסונים האלה גוף מסמך זה צריך להיות מפליל עבור כל 

 "בטוחים".
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 פייזר מרוויחה מיליארדים למרות היסטוריה פלילית

. בלבד 2021-בשלה קורונה ה מיליארד דולר מחיסוני 33.5-יותר מ הרוויחהפייזר 

הוכח במהלך השנים, לא בריאות הציבור. ו, בעלי המניותבעיקר בעניין שלהם הוא ה

לקבל אישור פדרלי  ע"מפייזר עוסקת בפעילויות פליליות רבות כולל שקרים ש

שבר והרג מאות חולים ברחבי העולם, ביצוע ניסויים קליניים על נלשסתום לב ש

ילדים אפריקאים ללא הסכמת הוריהם שלאחריו חלק מהילדים מתו, שוחד 

מחקרים, מניפולציה של מחקרים, הסתרת מידע שמוצריהם גרמו רופאים, דיכוי 

  .רבים נוספים לסרטן,  שיווק מזויף, ופשעים שערורייתיים

מיליארדים בקנסות על מעשיהם הפליליים החוזרים ונשנים  השילמפייזר 

 בעשורים האחרונים.

 

 מחברי דו"ח פייזר קרבניגודי עניינים ב

דו"ח "מחברי  מביןחברי דו"ח פייזר. לדוגמה, משמעותיים בקרב מישנם ניגודי אינטרסים 

הם הועסקו על ידי . ניגוד אינטרסיםנמצאים במהמחברים  84%, "שישה חודשים

מניות בפייזר, קיבלו מענקים מפייזר, נשכרו כיועצים על ידי פייזר, בעלי פייזר, 

  או ניהלו ניסויים קליניים עבור פייזר.

 אינוניגודי אינטרסים עם פייזר ואף אחד מהם  ההילא מחברים  5-ל רק

 .של הדו"ח מהמחברים העיקריים
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ניגודי אינטרסים. נמצאים כולם ב, והמחבר האחרון, המכותבהמחבר המוביל, המחבר 

, BioNTechהיא ששני המייסדים של לניגוד האינטרסים ביותר  הבולטתהדוגמה 

שני אלה לבדם . בששת חודשי הניסוי מחברי דו"ח הניסוי של פייזר גםהם 

הם עדיין רשאים שווי המניה מהחיסון של פייזר, ומיליארד דולר מ 9הרוויחו 

 לערוך את דוחות פייזר.

 

 "חיסון" -את המושג  הגדיר מחדש CDC-ה

פוליטיים השיתאים לאינטרסים "חיסון", כך  -את המושג  הגדיר מחדש CDC-ה

של "חיסון" הייתה  CDC-ההגדרה של הבמשך שנים רבות,  .חברות התרופותו

"מוצר הממריץ את המערכת החיסונית של האדם לייצר חסינות למחלה 

 . להגן על האדם מפני מחלה זו"וספציפית, 

 לצורךהכנה הגדיר מחדש את "החיסון" ל" CDC-ה, 2021בספטמבר  2-החל מה

 המרצת התגובה החיסונית של הגוף נגד מחלות".

-להגדרה המקורית של ה , לכאורה,לא התאימו 19-החיסונים של פייזר לקוביד

CDC לחיסון ולכן ה-CDC ."שינה את ההגדרה של "חיסון 
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 לסיכום

לא מאמינים שנתוני הניסוי הקליני של פייזר יכולים להיות פגומים רבים אנשים 

עבור מוות לסיכון מוגבר למחלה ומצביעים על  ףאשהם כל כך ביסודם ו

 . בהשוואה לקבוצת הביקורת )קבוצת הניסוי( המחוסנים

הליקויים והמחדל המדעי מצביעים על  ממצאי ניתוח המחקר, המוצגים במסמך זה,

 :וממחישים כי

  החיסונים באופן מיידי. יש לבטל את המשך מתן 

  והסוכנויות המפקחות על  פייזרכבר מההתחלה, שיש להכיר באופן רשמי

הניסויים שלהם לא פעלו לפי נהלי בטיחות ויעילות מבוססים ואיכותיים. 

ניתוח המחקר ממחיש כי ברמת ההוכחה העליונה ביותר )רמה  ,זאת ועוד

 .( ניסוי פייזר גרם יותר נזק מתועלת1

  באופן מאסיבי ולא מבוקר החיסונים הללומסע כל ממשלה שאישרה את ,

הקיימים במחקר ידעה או הייתה צריכה לדעת מהנתונים  לכל הפחות

 .לאזרחיהנזק ייגרם כי  ובדוחות

  כל ממשלה שאישרה התערבות רפואית זו לאזרחיה הייתה צריכה

 ים למחקר,המתאימ במדדי התוצאה הקלינייםשתמש ילהבטיח שהניסוי 

כי תהליך זה לא  העובדהלמעשה,  .הנדרש הבטיחות האיכותי חקרובמ

הליך  משמע - בוצע, וכי החיסונים ניתנו במטרה שונה לחלוטין מהניסוי

 לא תקין מדעית. 

 מניעת ההדבקה או  מחקר פייזר לא בוצע במטרה לבחון מניעת

בישראל , למרות זאת עד היום ממשלות רבות ובמיוחד התפשטות הווירוס

מתבססות על שיעורי ההדבקה על מנת לעודד חיסונים תחת תקנות 

להגבלת תנועה, פרנסה, חינוך, תרבות וכל הגורמות הירוק -התובחסות 

 פגיעה נוספת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

 םכל פקיד ממשלתי שמחזיק בראיות האלה וממשיך לאפשר לאזרחי 

 פחות, ברשלנות.עלול להיות מואשם, לכל ה תכשיר זהעם  להתחסן

  ותכאחראיובפרט בפייזר  םאת הממשלות שלה לראותהאזרחים על 

הנוכחי והמדעי שהתרחש במסע החיסונים -למחדל הרפואי ותמרכזי

 .החדשה mRNA יתבטכנולוגי
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דוח זה מהווה אמצעי ישיר הניתן לשימוש כחלק מתהליך בקרה המתבקש במיוחד היום, 

לרבות מדינת ישראל. חוקים ותקנות ממשלתיות נוכח המציאות במדינות השונות, 

ים קיחו םחיסוני פייזר אינחסן בכבוד האדם וחירותו תחת הדרישה ל יסוד הפוגעות בחוק

( BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccineם של חיסוני פייזר )ויעילות םבטיחותבעליל, שכן 

 .ומקובל באופן ראוימדעית נבדקו מעולם לא 

או לתמרן, אלא  ן, או ראיות שניתן לבטלדוגמאות, אישית דעהעל  דוח זה איננו מבוסס

מבוקר אקראי שבוצע במטרה להוכיח את הבטיחות והיעילות,  ממחקר 1ראיות ברמה 

 .ותוצאותיו מוכחות ככושלות

  .יחד נפעלאלא אם כן כולנו  לא נוכל לעשות שינוי,


