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Certification of Translation Accuracy 
Translation of Covid-19 Talking Points from English to Hebrew 

As an authorized representative of RushTranslate, a professional translation services 

agency, I hereby certify that the above-mentioned document has been translated by an 

experienced, qualified and competent professional translator, fluent in the above-

mentioned language pair and that, in my best judgment, the translated text truly reflects 

the content, meaning, and style of the original text and constitutes in every respect a 

complete and accurate translation of the original document. This document has not 

been translated for a family member, friend, or business associate.  

 

This is to certify the correctness of the translation only. I do not make any claims or 

guarantees about the authenticity or content of the original document. Further, 

RushTranslate assumes no liability for the way in which the translation is used by the 

customer or any third party, including end-users of the translation. 

 

A copy of the translation is attached to this certification. 
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 לדיון חשובות נקודות :19-קוביד נגד החיסונים

 
 והתרופות המזון נהלמ אך" אחוזים 95 -ב "יעילים" הם 19-קוביד יחיסונ כי טוענים19-קוביד נגד החיסונים יצרני :קטנה השפעה

 כמו בתוצאות ירידה זהותל נועדו אל המחקרים ".קלים סמיניםת מניעת"כ היעילות להגדיר לחברות מאפשר (FDA) האמריקאי

 בנוגדיו זונתיתת תמיכה ,זאת במקום .חמורים מתסמינים הסובלים אנשיםל תרופה אינו החיסון ,21 .מוות או אשפוז ,קשה מחלה

 3 ". יתר נהיגה"ל מהגעה מחלהה במניעת לסייע יכולה חמצון
 

 ,מרמורותצ ,גבוה חום הכוללות לוואי ופעותת על דיווחו ,19-קוביד נגד חיסוןה ניסוי בכל משתתפים :שליליות לתגובות צפה
 והתרופות המזון נהלמ פי על .פולשני טיפולו אשפוז שדרשו קשות ובותתג על יווחוד אף חלקם 6-4 .ראש וכאבי שרירים כאבי

 פרכוסים ,ושיתוק שרירים חולשת ,מוח פיחותנ ,ברה גיאן תסמונת את לכלול שויותע טווח ארוכות פשריותא תופעות האמריקאי

 רב לקתיתד תסמונת ,מפרקים כאביו פרקים דלקת ,אוטואימונית מחלה ,לב התקף ,הלם ,נרקולפסיה ,מוחי שבץ ,והתקפים

 החיסון של אחת מנה שקיבלו אחרל אנפילקטי הלם ווח בבריטניה בריאותה מערכת עובדימ חלק 7.ומוות ילדים אצל מערכתית

 8 .שאושר

 
 ילהג ,2020 צמברבד 10 -ב שפורסם ,פייזר על יהאמריקא והתרופות מזוןה מנהל של התדרוך נייר :19-קוביד את ימנע לא

 9 .מחיסון מיםי שבעה תוך הפלצבו קבוצתל בהשוואה חיסוןה בקבוצת 19-קוביד של חשודים מקרים יותר %43

 
 זכוי היצרנים .10.בועלת יכול אינך ,נפגע אתה אם - אחריות כלמ מוגנים יהיו 19-קוביד של החיסונים יצרני :אחריות אין

 לאישור עד התקדמו לא פעם ואף נזקל גרמו קורונה גדנ חיסונים ליצור הקודמים ניסיונותה שכל פי על ףא למרות מלא לשיפוי

 11 .הרגולציה

 
 למנוע עשויים החיסונים יכ מודה בריאותל לאומייםה מהמכונים י’פאוצ אנתוני ר"ד :הגבלה עיבאמצ השימוש את יפסיק לא

 ברתיתח רחקותהת על לשמור ,מסכות ללבוש יצטרכו עדיין יסוןהח מקבלי ולכן ,הנגיף התפשטות תא יעצרו לא אך תסמינים

 12,13 .מהתקהלויות ולהימנע

 
 (IFR) להדבקה התמותה שיעור (,CDC) ומניעתן חלותמ לבקרת המרכזים של ביותר הטובה נוכחיתה ההערכה פי על :נחוץ לא

 14 .הנוער ובני הילדים אצל הדבקהל התמותה שיעור 0.003% כולל ,ומטה 69 בני בקרב%1 -מ פחות הוא 19-קוביד של

 
 כי מזהירים ,פייזר של הנשימתי מחקרה מרכז של שעברל הראש כולל ,בולטים ופאיםר שני :סטרילית להיות לך לגרום יכול

 יסוניתח תגובה מעורר חיסוןה אם .51 .השליה להיווצרות החיוני ,1 -סינציטין אהנקר ספייק חלבון מכילים 19-קוביד חיסוני

 .להיגרם עלולים מולדים ומיםמ או הפלה ,נשים אצל פוריות בעיות אז ,זה לחלבון

 
 www.westonaprice.org/coronavirus/ :נוסף למידע

 
 
 בריטי רפואי יומן העת כתב .תשובה לנו לספק נועדו לא הנוכחיים הניסויים ?חיים יצילו 19-קוביד יחיסונ האם .פ דושי .1

2020; 371 :m4037. 371/bmj.m4037https://www.bmj.com/content/. 

 
 .2020 בספטמבר 23 ,פורבס .להצליח נועדו הניסויים כי מגלים 19-קוביד של החיסון פרוטוקולי א.וו הסלטין .2

-reveal-protocols-vaccine-19-https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid
succeed/?sh=5da0663d5247-to-designed-are-ialstr-that 

 
 ,מדע .חמצון ובנוגדי תזונה טיפולי באמצעות 19-קובידב לטיפול חדשנית גישה .ואחרים .ר רואן .,ר '.ג.נ .,ד בראונשטיין .3

https://ozonewithoutborders.ngo/wp- .22-2:4;2020 .והחוק ,הציבור בריאות מדיניות

19.pdf-Covid-to-Approach-content/uploads/2020/07/Novel. 
 
 - (mRNA) שליח א"רנ על וססיםהמב CoV-SARS-2 נגיף של החיסונים .ואחרים 'ג.נ רופאל ',ג.א אנדרסון ,א.ל קסון'ג .4

 .1931-1920(:20)383;2020 .אינגלנד ניו של לרפואה העת כתב .ראשוני דוח

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483. 

https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=5da0663d5247
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=5da0663d5247
https://ozonewithoutborders.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Novel-Approach-to-Covid-19.pdf
https://ozonewithoutborders.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Novel-Approach-to-Covid-19.pdf
https://ozonewithoutborders.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Novel-Approach-to-Covid-19.pdf
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 .קורונה נגד חיסון של בניסוי חמורה לוואי מתופעת "מאוד מודאגים" לבריאות הלאומיים המכונים .ל אבוזס .,א אלן .5
/concerned-very-article/nih https://www.scientificamerican.com- .2020 ספטמברב 15 ,אמריקן סיינטיפיק

/trial-vaccine-coronavirus-in-effect-side-serious-about. 

 

 .2020 בנובמבר 13 ,הדיפנדר .בטיחות מדאגות מוטרדים קוביד לחיסון המובילים המועמדים .א מאייר .6

-safety-candidates-vaccine-fender/COVIDhttps://childrenshealthdefense.org/de
.concerns/?itm_term=home 
 
 מצגת ,2020 באוקטובר 22 .קשורים ביולוגיים ומוצרים לחיסונים המייעצת הייעוץ ועדת .האמריקאי והתרופות המזון מנהל .7

fda-ellbombsh-vaccine-19-https://www.greenmedinfo.com/blog/COVID- .16 'מס שקופית ,הפגישה

possi1-conditions-serious-21-death-reveal-documents. 
 
 9 ,.אס.בי.סי חדשות .קשות אלרגיות תגובות לפתח הנוטים לאנשים פייזר של החיסון מתן מפני מזהירה בריטניה .ת רילז .8

warning-uk-shot-pfizer-vaccine-https://www.cbsnews.com/amp/news/COVID- .2020 בדצמבר

reactions/#app-allergic-ificantsign-of-history-with-people. 
 
9. https://www.fda.gov/media/144245/download, 42 עמוד. 

 
 19-קובידל חירום לשעת ומוכנות יבוריתצ מוכנות חוק הצהרות .חירום לשעת נותומוכ ציבורית מוכנות חוק .10

https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx. 
 

 .עצמית נוגדנות באמצעות 19-קובידב הותמות וקריטיות קשות מחלותל הנראה ככל ורמתת פתוגנית תחלואה '.ג ויילר-ליונס .11
 .3:100051 ;2020 .תרגומית לאוטואימוניות העת כתב

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7142689. 
 

 26 פייננס !יאהו .הווירוס את יחסמו לא אך ,התסמינים את רק ימנעו 19-קוביד נגד מוקדמים חיסונים :י'פאוצ .א חמלאני .12
not-symptoms-prevent-only-will-vaccines-https://finance.yahoo.com/news/fauci- .2020 באוקטובר

195051568.html-virus-the-block. 
 

 .הסיבה הנה - 19-קוביד חיסון לאחר חברתית ובהתרחקות במסכות צורך יהיה שעדיין אומר 'יפאוצ ר''ד '.ג סיופיני .13
social-masks-need-still-why-https://www.cnbc.com/2020/11/16/fauci- .2020 בנובמבר 16 ,.סי.בי.אן.סי

vaccine.html-19-COVID-after-distancing. 
 

 .2020 בספטמבר 10 -ב עודכן 19-קוביד למגפת תכנוןה של תרחישים .ומניעתן מחלות לבקרת מרכזים .14

mlscenarios.ht-p/planningcncov/h-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019. 
 

 הקליניים לניסויים בקשר בנתונים ושימוש יעילות קצה נקודות לאישור בקשר רגולטורית / מנהלית לפעולה בקשה / עתירה .15

 .2020 בדצמבר 1- ב ,לתרופות האירופית לסוכנות הוגשה יידון מיכאל ר"וד וודרג וולפגנג ר"ד העותרים .הבאים
 content/uploads/-actnews.com/wphttps://healthimp

sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigne
d_with_Exhibits.pdf. 
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