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האט  מען  וואס  צייט  ערשטע  די  פון 
ווייטן  פונעם  בשורות  הערן  אנגעהויבן 
וויירוס  מיסטריעזע  נייע  די  איבער  כינע 
איז די ערשטע פראגע געווען "וואס טוט 

גייט  אזוי  וואקסין?".  א  מיט  זיך 
היינטיגע  אונזער  אין  עס 

וועלט  פארגעשריטענע 
קראנקהייט  א  פאר 

מעדיצין  מען  זוכט 
און פאר א וויירוס 
מען  פראדוצירט 
און  וואקסין.   א 
די  אין  טאקע 
צווישן  חדשים 
ווען  מארטש  
האט  וויירוס  די 
צו  אנגעהויבן 
אויף  בוזשעווען 
צפון  אונזער 
ע  נ א ק י ר ע מ א
ביז  קאנטינענט 
ר  ע ב מ ע צ ע ד
האט  מען  ווען 
די  באשטעטיגט 
ערשטע וואקסין 
געווען  דאס  איז 
ביי  רעדע  די 

קינד און קייט.

ווען  יעצט 
וואקסין  די 

אין  איז  אפעראציע 
און  קראפט,  פולסטן 

זיך  וואקסינירן  מיליאנען 
וועלט,  גאנצע  די  אין  טעגליך 

די  אליינס  זיך  פון  ארויס  זיך  שרייט 
מען  האט  טאקע  וויאזוי  איבעראשונג, 
אזא  אין  וואקסין  א  צו פאבריצירן  באוויזן 
א  עס  איז  געווענליך  ווען  צייט  קורצע 
שפעקולירן  מאנכע  יארן,  פון  פראצעדור 
אויך מיט נייגער אז אפשר גאר אונטערן 
די  ענדיגן  צו  דראנג  פונעם  דרוק 

און  דא  פארקוקט  מען  האט  עפידעמיע 
אלעס  איינצלהייטן  וויכטיגע  אויף  דארט 
אבי צו האבן א וואקסין און אפשר צוליב 
לאזן  צו  דאס  זיכער  אזוי  נישט  איז  דעם 

איינשפריצן.

זיך  לאמיר 
אויף  ארויסלאזן 
אין  שפאציר  א 
קארידארן  די 
די  פון 
מעדיצינישע 
וועלט און זעהן 
די  איז  וואס 
פראצעדור פון 
אהערשטעלן 
ן  ע נ י ס ק א ו ו
איז  וואס  און 
געווען  דא 
 . ש ר ע ד נ א
פארוואס האט 
געדויערט  עס 
ג  י כ א פ ל י פ
ווי  שנעלער 
וועלכע  סיי 
ע  ר ע ד נ א
וואקסין אין די 

היסטאריע.

צו  דאס  כדי 
פארשטיין דארף 
וויסן  קודם  מען 
אין  שטאפלען  די 
וויאזוי  פראצעדור  די 
געווענליכע וואקסינען ווערן 
באשטעטיגט  ביזן  פארבריצירט 
פראצעדור  די  קאנאדא.  אין  דא  ווערן 
עס  שטאפלען.   9 אין  איינגעטיילט  איז 
גייט  מען  אז  באטאנען  צו  וויכטיג  איז 
אויב  בלויז  שטאפל  נעקסטע  די  צו 
די  דורכגעגאנגען  סוקסעספול  איז  עס 

פריערדיגע.

פארש ארבעט

גענעטישע  די  פארשן  סייענטיסטן 

קומען  און  וויירוס  פונעם  צוזאמשטעל 

מעגליך  קען  וואס  וואקסין  א  מיט  אויף 

ארבעטן.

פרי-קליניקעל

אין  אויספרובירט  ווערט  וואקסין  די   

אנדערע  אויף  אויך  ווי  לאבראטאריעס 

עס  קען  מען  צו  זעהן  צו  באשעפענישן 

בכלל אויספרובירן אויף מענטשן.

קליניקל טרייעל

 דאס איז צוטיילט אין דריי פאזעס.

ווערט  וואקסין  די   :1 פאזע 
צענדליגע  עטליכע  אויף  אויספרובירט 

די  אויב  מען  קוקט  דאן  וואלונטירן. 

א  איז  וויפיל  פארזיכערט,  איז  וואקסין 

זיכערע דאזע, ווי אויך אויב עס פארמאגט 

סיי וועלכע סייד אפעקטס.

ווערט  וואקסין  די   :2 פאזע  
הונדערטער  אויף  אויספרובירט 

די  גוט  ווי  מען  קוקט  דאן  וואלונטירן. 

וואקסין ארבעט. אויב עס איז פארזיכערט 

ווי  צאל מענטשן,  גרויסע  א  אויף  נוצן  צו 

און מערסט  זיכערסטע  די  איז  וואס  אויך 

אפעקטיווע דאזע.

ווערט  וואקסין  די   :3 פאזע 
וואלונטירן.  טויזנטער  אויף  אויספרובירט 

די  אויב  בילד  קלארע  א  מען  האט  דאן 

וואקסין האלט טאקע צוריק די מחלה, ווי 

אויך האט מען בעסער ארויס וואס די סייד 

עפעקטס זענען.

אפליקאציע: 

אפליקאציע  אן  שיקן  פארבריצירער  די 

אויב  איבערצוקוקען  קאנאדא  העלט  צו 

באנוץ  צום  באשטעטיגט  ווערן  קען  דאס 

אין קאנאדא.

סייענטיפישע איבערקוק

אינערהאלב  עקספערטן  געזונטהייט   

גרונטליכע  א  דורך  פירן  קאנאדא  העלט 

וואקסין  די  אומאפהעניגע פארשונג אויף 

און די שטודיע דאטא ביז אהער.

באשטעטיגונג

אויב  באשטעטיגט  ווערט  וואקסין  די   

זיכער אפעקטיוו און פאלגט נאך  עס איז 

די פאבריקאציע זיכערהייט סטאנדארטן.

פארטיילונג

איינקויף,  די  קאארדינירט  רעגירונג  די   

פארטיילונג  און  חלקים,  לאגיסטישע 

פונעם וואקסין.

וואקסינאציע

 אלע קאנאדישע איינוואוינער פארמאגן 

צוטריט צו ווערן וואקסינירט.

איבערזוכט

דאטא  און  איבערזוכט  אנגייענדע   

זיכערהייט  די  באשטעטיגן  צו  זאמלונג 

זענען שוין  וועלכע  די  ביי  וואקסין  די  פון 

וואקסינירט.

ביי  פראצעדור  סטאנדארט  די  איז  דאס 

די  ביי  דא  אויך  יא,  און  וואקסין,  יעדע 

קאוויד-19 וואקסין איז יעדע איינציגסטע 

אזוי 
שנעל, 
וויאזוי?!



הונדערט  געווארן  אויסגעפירט  שטאפל 

פראצענטיג.

געווענליך דויערט אזא פראצעדור יארן, 

און   10 צווישן  געדויערט  וואקסינען  רוב 

שטאפלען,  אלע  די  אדורכצוגיין  יאר   15

היסטאריע  אין  וואקסין  שנעלסטע  די 

  MUMPS די  געווען  איז  קאוויד  ביז 

 ,1967 יאר  אין  פארבריצירט  וואקסין 

פיר  בלויז  געדויערט  האט  וואקסין  יענע 

די  זיך  שטעלט  איז  אהערצושטעלן.  יאר 

פראגע וויאזוי האט מען אין ווינציגער ווי 

וואקסין  א  יאר באוויזן אהערצושטעלן  א 

עס  אז  מעגליך  בכלל  עס  איז  וויאזוי  און 

איז פארזיכערט.

צוזאמשטעל  א  איז  תירוץ  די 

פון צוויי כללים מיט וועלכע מיר 

אידן זענען גאר נאנט באקאנט. 

לך דבר העומד  "אין  איז  איינס 

בפני הרצון" און די צווייטע איז 

וואס שלמה המלך שרייבט אין 

הכל".  את  יענה  "הכסף  קהלת 

נישט  איז  פאקטארן  צוויי  די 

ביי  פארהאן  שטארק  אזוי 

אנדערע וואקסינען אבער דא האבן ביידע 

געשטויסן מיטן פולסטן קראפט.

געווענליך ווערט א וואקסין פארבריצירט 

דורך איין פירמע, יעדע קאמפאני זאל עס 

מערסט  און  רייכסטע,  גרעסטע,  די  זיין 

סאפיסטיקירט, איז עס אבער באגרעניצט 

מיט וויפיל געלט עס ווערט אינוועסטירט 

מאכן  פירמעס  די  פראיעקט,  אינעם 

און  ארבעט  פארש  אנדערע  אסאך  נאך 

לאבראטאריעס  צאל  די  בלויז  פארמאגן 

ברויך  צומאל  און  פארמאגן  זיי  וואס 

ביז עפעס  איין שטודיע  מיט  ווארטן  מען 

טרעפן  צו  פארטיג.  ווערט  אנדערש 

לאזן  זיך  זאלן  וואס  וואלונטירן  די 

אויספרובירן מיטן וואקסין געדויערט אויך 

א וויילע, ווער רעדט נאך ווען מען וויל עס 

האבן  וואס  מענטשן  אויף  אויספרובירן 

טרעפן  מען  מוז  וויירוס  די  געהאט  שוין 

גענוג אזוינע מענטשן וואס זאלן זיין גרייט 

דערויף. געווענליך מוז די פירמע האבן די 

גאנצע שטודיע גרייט איידער די רעגירונג 

אסאך  נאך  אזוי  און  איבער,  עס  קוקט 

פארלאנגזאמען  וועלכע  פרטים  אנדערע 

די פראצעדור.

די  ביי  דא  געווען  אבער  איז  אנדערש 

קאוויד וואקסין.

די איצטיגע עפידעמיע האט אפעקטירט 

ווי  פארנעם  א  אויף  וועלט  גאנצע  די 

א  פאר  פריאריטעט  די  בעפאר,  קיינמאל 

איבערגענומען  האט  וואקסין  ווירקזאמע 

כמעט  אין  נושא  אנדערע  וועלכע  סיי 

געעפנט  האבן  רעגירונגען  לאנד,  יעדע 

קיין  זיין  נישט  זאל  געלט  אז  קאסעס  די 

אפהאלט. טויזענטער סייענטיסטן איבער 

די גארער וועלט האבן געארבעט צוזאמען 

איינער  אינפארמאציע  מיטגעטיילט  און 

די  נישט  דאך  איז  דאס  צווייטן,  מיטן 

ערשטע וויירוס פון די קאראנע פאמיליע, 

שוין  האבן  אינסטיטוציעס  פארשידענע 

געמאכט אסאך ריסוירטש איבער דעם און 

בשעת געווענליך וויל יעדע אינסטיטוציע 

האט  דא  אבער  זיך  ביי  סודות  די  האלטן 

יעדער ארויסגעלייגט אלעס אויפן טיש צו 

פארזיכערן אז די וויירוס זאל ווי שנעלער 

און  קאנטראל  אונטער  ווערן  געברענגט 

צום  צוריקקערן  קענען  זיך  זאל  מען 

נארמאלן לעבנסשטייגער.

נישט  אויך  איז  וואלונטירן  טרעפן  צו 

איבער  מענטשן  פראבלעם,  קיין  געווען 

האבן  וועלט  גארער  דער 

דעם  אויף  ארויסגעקוקט 

לופט  אויף  ווי  וואקסין 

און  אטעמען  צום 

גרייט  זענען  גענוג 

מען  אז  געווען 

זיי  אויף  עס  זאל 

 , ן ר י ב ו ר פ ס י ו א

זענען  זיי  צווישן 

און  גענוג  געווען 

שוין  האבן  וואס  נאך 

אזוי  וויירוס  די  געהאט 

אז מען האט געהאט פון אלע 

סארטן וואלונטירער.

די  אז  אנדערש  געווען  דא  איז  אויך  ווי 

קאנאדישע רעגירונג האט געהאט צוטריט 

גאנצע  די  מיטגעהאלטן  טאקע  און 

און  דאטא  אירע  אלע  מיט  פראצעדור 

אינפארמאציע במשך די גאנצע צייט פון 

אז  צוגעברענגט  האט  דאס  די שטודיעס, 

פארשווענדן  זאל  רעגירונג  די  אנשטאט 

און  איבערקוקן  צו  דאס  צייט  טייערע 

די  איינמאל  דערמיט  מאכן  באקאנט  זיך 

געהאט  שוין  זיי  האבן  פארטיג  איז  זאך 

יעדע  אויף  פאראויס  פון  בילד  קלארע  א 

טייל.

טעכנאלאגיע   mRNA די  זאך,  א  נאך 

הערט זיך אפשר ווי א נייע זאך וואס מען 

די  צוליב  יאגעניש  אין  אנטוויקלט  האט 

פאנדעמיע.  די  ענדיגן  צו  דראנג  גרויסע 

אבער  שוין  מען  ארבעט  רעאליטעט  אין 

צוואנציג  פאר  טעכנאלאגיע  די  אט  אויף 

דורך  שוין  עס  איז  צייט  די  אין  יאר. 

פארש  פון  שעות  טויזנטער  צענדליגע 

ארבעט און טרייעלס. אין פאקט די פירמע 

אין  געווארן  געגרינדעט  איז  "מאדערנע" 

ציל  בלויזן  מיטן  למספרם   2010

אנטוויקלען  און  פארשן  צו 

טעכנאלאגיע   mRNA

די  וואקסינען.  און 

מאדערנא  נאמען 

ט  ל א ה ט נ א

זיך  אין  טאקע 

בוכשטאבן  די 

 .M o d e R N A

קאוויד  ביי  יעצט 

נאר  מען  האט 

די  נעמען  געדארפט 

טעכנאלאגיע  עקזיסטירנדע 

און עס צופאסן פאר די ספעציפישע 

וויירוס, מאכן די נויטיגע טרייעלס, און עס 

איז ברוך השם דא א וואקסין.

דעריבער בשעת איר גייט זיך וואקסינירן 

קענט איר זיין זיכער אז בדרך הטבע טוט 

וואקסין  די  השתדלות,  ריכטיגע  די  איר 

פארשריפטן  אלע  נאכגעפאלגט  האט 

וואקסין,  אנדערע  וועלכע  סיי  ווי  פונקט 

זאגטס א קאפיטל תהילים אז דער בורא 

רפואות זאל צושיקן א גאנצע רפואה פאר 

און  מושבותיהם  מקומות  בכל  אידן  אלע 

די מגיפה זאל זיך שוין אפטאן פון אונז.

איינס איז "אין לך דבר 
העומד בפני הרצון" און די 
צווייטע איז וואס שלמה 
המלך שרייבט אין קהלת 
"הכסף יענה את הכל".



 פון וועלכע יארגאנג איז
  שוין באשטעטיגט
 צו נעמען די וואקסין?

דא אין קאנאדא איז שוין באשטעטיגט 

געווארן די וואקסינען ווי פאלגנד:

פון  מענטשן  פאר  וואקסין  פייזער  די 

12 יאר און עלטער.

מענטשן  פאר  וואקסין  מאדערנא  די 

פון 16 יאר און עלטער.

די דזשאנסאן ענד דזשאנסאן וואקסין 

פאר מענטשן פון 30 יאר און עלטער.

פאר  וואקסין  זענעקא  אסטרא  די 

מענטשן פון 45 יאר און עלטער.

איך האב דאך שוין געהאט 
קאוויד, פארוואס זאל איך 
בכלל נעמען די וואקסין? 

גענוג  דא  נאכנישט  איז  דערווייל 

די  לאנג  ווי  איבער  אינפארמאציע 

א  אין  בלייבט  אימיוניטי  נאטורליכע 

ווייזן  שטודיעס  יעצטיגע  די  מענטש, 

אז די נומערן פון אנטי באדיס רוקט זיך 

אראפ ווי מער צייט עס גייט פארביי פון 

פון  וויירוס.  די  געהאט  האט  מען  ווען 

און  שטודירט  יא  איז  זייט  אנדערע  די 

וואס  מענטשן  אז  געווארן  אויפגעוויזן 

וויירוס און האבן  האבן שוין געהאט די 

נישט  עס  האט  וואקסין  די  גענומען 

עס  אדרבה  שאדן  שום  קיין  געמאכט 

האט געמאכט א שטערקערע באשיצונג 

די  האבן  פון  שוץ  נאטורליכע  די  ווי 

וויירוס. 

ווי אויך איז דא א פשוט'ע פראקטישע 

די  וועט  אויס  קוקט  עס  ווי  סיבה, 

און  לאקדאונס  נאכלאזן  רעגירונג 

וויפיל  לויט  עפענען  צוריק  געהעריג 

דעריבער  וואקסינירט,  זענען  מענטשן 

ווייל  וואקסין  די  נעמען  צו  ווערט  איז 

דאס פארשנעלערט דאס צוריקגיין צום 

נארמאלן לעבנסשטיייגער.

קאוויד וואקסין קען טוישן 
 !DNA א מענטש'נס

וואקסינען  פייזער  און  מאדערנא  די 

וואקסין  די  וואונדערליך,  ארבעטן 

אז  גוף  די  פאר  אינסטרוקציע  א  איז 

פראטין  די  פראדוצירן  אליינס  זאל  זי 

דעם  ארום  נעמט  וואס  שטעקעלעך 

קאראנע וויירוס, איינמאל די שטעקלעך 

אימיון  די  באמערקט  דארט  זענען 

שלאגט  און  זאך  פרעמדע  א  סיסטעם 

בלייבט   דערנאך  אפ,  באלד  דאס 

סיסטעם  אימיון  די  אין  איינגעקריצט 

מען  מוז  שטעקעלעך  די  אז  זכרון 

דער  מאל  נעקסטע  די  און  אפשלאגן 

מיטן  בארירונג  אין  איז  וואקסינרטער 

וויירוס ווייסט די אימיון סיסטעם גלייך 

אז דאס מוז מען אויסרוימען. 

מענטשליכע  וויאזוי  ווייסט  עס  ווער 

ווייסט  אויסגעשטעלט  זענען  צעלן 

אינעם  באהאלטן  ליגט   DNA די  אז 

צעל,  פונעם  חלק  נוקליע'ס  אינערליכע 

פונעם  אינסטרוקציע   mRNA די  און 

וואקסין קומט בכלל נישט אן אין יענע 

טייל פונעם צעל, איז ווי איז מעגליך עס 

זאל טוישן די DNA ווען דער האט עס 

קיינמאל נישט באגעגנט?!. 

פראגעס 
און

 זארגן
 פילע תושבי העיר האבן געפרעגט פראגן,

 און באקומען ענטעפערס.

אצינד שטעלן מיר  ארויס די אפט געפרעגטע פראגעס פארן ברייטן ציבור, 

ליינט עס וועט אייך פאראינטרעסירן.
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מען קען באקומען די 
וויירוס פון די וואקסין! 

באקומען  צו  אוממעגליך  איז  עס 

וואס  וואקסין  א  פון  וויירוס  די 

די  פון  זכר  קיין  נישט  פארמאגט 

 mRNA די  פון  אפגערעדט  וויירוס.  

מאדערנא  און  פייזער  פון  וואקסינען 

שום  קיין  נישט  פארמאגן  וועלכע 

 Viral Vector וויירוס, נאר אפילו די

ענד  דזשאנסאן  פון  וואקסינען  סארט 

אייראפעאישע  די  פון  און  דזשאנסאן 

אסטרא זענעקא וועלכע פארמאגן יא 

עס  איז  וויירוס  א  פון  צעלן  עטליכע 

א  פון  נאר  וויירוס  די  פון  נישט  אבער 

וועלכע  וויירוס  אומשעדליכע  ענליכע 

רעאקציע  אימיון  זעלבע  די  ברענגט 

און  וויירוס  קאראנע  איצטיגע  די  ווי 

צו דעם  ווערט מען אימיונד  דורכדעם 

אויך. 

מענטשן שטארבן ל"ע פון 
די וואקסין! 

קיין  נאך  איז  ווייסט  מען  וואס  פון 

אלץ  געשטארבן  נישט  מענטש  שום 

רעזולטאט פון די mRNA וואקסינען, 

געשטארבן  יא  דאך  זענען  עס  איי 

די  גענומען  האבן  וואס  עטליכע 

וואקסינען? 

וועט  מען  אז  פשוט  איז  ענטפער  די 

לאמיר  פון  גרופע  וועלכע  סיי  נעמען 

זאגן פיר מיליאן מענטשן און זיי הייסן 

טון סיי וואס, עסן א טעלער טשולענט, 

שטארבן  וועלן  עטליכע  אדער  איינער 

פון  ווייל  פארוואס?  דערויף,  טאג  א 

פיר  זעלבע  די  פון  גרופע  אנדערע  די 

צוגערירט  נישט  האבן  וואס  מיליאן 

עטליכע  אויך  זענען  טשולענט  צום 

אוועק. 

אזוי גייט עס אויף דעם עולם, קיינער 

מען  אז  און  אייביג,  אויף  נישט  לעבט 

גרופע  גרעסערע  וועלכע  סיי  נעמט 

וועלן  מענטשן  מיליאן  עטליכע  פון 

עטליכע זיך געזעגענען א טאג דערויף. 

ווען  צוטאגס  היינט  ספעציעל 

ביליאן  א  צו  קרוב  שוין  האלט  מען 

מען  און  אלטוועלטליך,  וואקסינירטע 

האלט אין איין נאכקוקען די זאכן, דאך 

ראטע  טויט  די  אז  נישט  מען  זעהט 

צווישן וואקסינירטע מענטשן זאל זיין 

העכער ווי צווישן נישט וואקסינירטע. 

 Viral Vector פון די אנדערע צוויי

מענטשן  דריי  יא  זענען  וואקסינען 

געשטארבן אלץ רעזולטאט פון נעמען 

גרונטליכע  א  נאך  אבער  וואקסין  די 

ארויסגעשטעלט  זיך  האט  פארשונג 

אינגע  בלויז  אפעקטירט  דאס  אז 

האבן  רעגירונגען  די  און  מענטשן 

פארשריפטן  ארויסגעשטעלט  טאקע 

זיך  זאל  מען  יארגאנג  וועלכע  ביז 

וואקסינען.  די  נעמען  פון  אפהאלטן 

ביי  שפעטער  דעטאלן  מער  )זעהט 

בלוט קלאטס(

מענטשן ווערן שטערבליך 
קראנק נאכן נעמען די 
וואקסין, די סייד עפעקטס 
זענען דאך שרעקליך!

אדרבה זאל איינער אנצייגן ווער, רוב 

אדער  חבר  א  האבן  דאהי  מענטשן 

האט  וואס  קרוב  נאנטע 

וואקסין,  די  גענומען  שוין 

ישראל,  ארץ  אין  צו 

פאראייניגטע  אייראפע, 

דא  אפילו  אדער  שטאטן, 

דא  שוין  מאנטריאל,  אין 

שווערע טויזנטער היימישע 

ב"ה  שוין  זענען  וואס  אידן 

סיי  דא  איז  וואקסינירט, 

אנצייגן  קען  וואס  ווער 

קען  ער  וואס  איינעם  אויף 

האט  ער  אז  פערזענליך 

און  וואקסין  די  גענומען 

שטערבליך  געווארן  איז 

די  דערפון?  קראנק 

ווייל  ארום  פארן  מעשיות 

זאצן  אפאר  צוזאמקלאפן 

קאסט  אינטערנעט  אויפן 

און  געלט  קיין  נישט  דאך 

זיי  ליגט  וואס  זאגן  מאנכע 

ווי  ענדערש  דמיון  אויפן 

זיי פאר די  דאס וואס ליגט 

אויגן. 

)זעהט באזונדערע קעסטל 
סייד  מילדע  די  פאר 
עפעקטס וואס מען קען יא 
די  נעמען  נאכן  ערווארטן 

וואקסין(

די וואקסין 
פאראורזאכט 
 קינדערלאזיגקייט!
זעהט באזונדערע 
אינטערוויו מיט בוני 
עולם אין די נושא

פאראורזאכט  וואקסין  די 

שום  קיין  נישט 

די  קינדערלאזיגקייט, 

 וואס ליגט אין
די וואקסינען?

און  פייזער  דורך  פראדוצירט  וואקסינען  די 
מאדערנע פארמאגן אין זיך די mRNA אין צוגאב 
צו אנדערע נישט מעדינישע באשטאנדטיילן אויווי 

פעטנס, אייער צוקער און וואסער

דורך אסטרע-זענעקא  וואקסינען פראדוצירט  די 
און דשאנסאן און דשאנסאן פארמאגן יא אין זיך א 
קאנטרלירטע אומשעדליכע פארעם פון די וויירוס 
סטעיבילייזער  און  זאלץ,  צוקער,  מיט  צוזאמען 

וואס העלפט די וואקסין זיין מער ווירקזאם.

די אויפגאבע פון די נישט 
מעדיצינישע באשטאנדטיילן:

אין  אריינגרינגען   mRNA די  העלפן  פעטנס: 
נישט  קומען  פעטנס  די  צעלן.  מענטשליכע  די 
פראדוצירט  ווערן  זיי  נאר  באשעפענישן  קיין  פון 
פון  ארויסגענומען  אדער  לאבראטריעס  אין 

פלאנצונגען.

זאלץ: העלפט די וואקסין זיך איינגלידערן אין די 
מעטשליכע צעלן וואס עס ווערט איינשפריצט.

סטאביל  וואקסין  די  האלטן  העלפט  צוקער: 
בשעת עס איז אין פריזער.

וואסער: ווערט גענוצט צו מאכן די איינשפריץ.

אלע  צוזאמהאלטן  העלפן  סטעיבעלייזער: 
אפטיילן  נישט  זיך  זאלן  זיי  אז  באשטאנדטיילן 
אדער קלעבן צו די ווענט פון די האלטער. ווי אויך 
די  און  באשטאנדטיילן  אויל  די  אז  עס  העלפט 

וואסער באשטאנטיילן זאלן זיך קענען אויסמישן.

די וואקסינען האבן נישט אין זיך קיין שום פראדוקט 
וואס קומט פון א מענטש אדער באשעפעניש. עס 
פארמאגט נישט קיין אנטיביאטיק, פרעזרווטיוו'ס, 
לעיטעקס,  ווי  באשטאנטיילן  אלערגעישע  אדער 

מילך, אדער גלוטען, א.ד.ג.
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אפעקטירט  וואקסין  צום  רעאקציע  גוף 

סיסטעם.  אומשטענדן  די  נישט  בכלל 

פארקערט א טייל פון די פרויען וואס האבן 

אנטיילגענומען אין די שטודיעס זענען שוין 

אין בעסערע אומשטענדן יעצט. 

נאך מער, שטודיעס ווייזן אז קינדער וואס 

ווערן געבוירן נאכדעם וואס די מאמע האט 

אנטי  שוין  פארמאגן  וואקסין  די  גענומען 

באדיס גלייך ביים געבורט. 

די וואקסין פאראורזאכט 
בלוט קלאטס! 

מיליאנען  שווערע  אלע  פון 

מענטשן וואס האבן גענומען 

מען  האט  וואקסין  די 

נאכנישט געזען אז די 

נומערן פון מענטשן 

מיט בלוט קלאטס 

מער  זיין  זאל 

מענטשן  ביי  ווי 

האבן  וואס 

די  גענומען  נישט 

וואקסין. 

אסטרא  די  מיט 

האט  וואקסין  זענעקא 

מען יא געטראפן בלוט קלאטס 

מיליאן  א  צווישן  פון  מענטשן  פיר  ביי 

פון  פראצענט  נישטיגע  א   ,)0.000399%(

וואקסין,  די  אן  נומערן  אלגעמיינע  די 

ביי  קלאטס  בלוט  זיך  מאכט  )געווענליך 

)%0.1((  און צוויי   איינס פון א טויזנט מענטשן 

פרויען זענען געשטארבן דערפון,  מען האט 

ריזיקע  די  נעמען  געוואלט  נישט  אבער 

צו  אפגעשטעלט  צייטוויליג  עס  מען  האט 

קענען גרונטליך אנאליזירן און עס האט זיך 

ארויסגעוויזן אז דאס מאכט זיך נאר ביי גאר 

אינגע מענטשן, דעריבער אין ענגלאנד גיבט 

מען עס נאר פאר די וואס זענען פון דרייסיג 

קאנאדא  אין  אונז  ביי  און  עלטער,  און  יאר 

פערציג  און  פינף  פאר  נאר  עס  מען  גיבט 

פאראייניגטע  די  )אין  ארויף  און  יעריגע 

זיי  היות  נאכנישט  עס  מען  נוצט  שטאטן 

האבן עס נאכנישט באשטעטיגט( . 

וואקסין  דזשאנסאן  ענד  דזשאנסאן  די 

נאך  ביי  קלאטס  בלוט  באוויזן  האט 

א  אין  איינס  פראצענט,  קלענערע  א 

אינגע  ביי  נאר  און  מיליאן,)0.000099%(, 

געשטארבן  טאקע  איז  פרוי  איין  פרויען, 

שטאטן  פאראייניגטע  די  אין  דערפון. 

אפגעשטעלט  האסטיג  טאקע  מען  האט 

פארשט  מען  ביז  דערמיט  באנוץ  די 

אויס וואס די פראבלעם איז. 

נאכן גרונטליך דורכקוקן 

דערגאנגען  מען  איז 

אז  אורזאך  די 

אפעקטירט  עס 

אינגע  בלויז 

זיי  און  פרויען, 

רעקאמאנדירן 

פרויען  אז 

 50 אונטער 

די  נעמען  זאלן 

וואקסינען.  אנדערע 

איז  קאנאדא  אין  דאהי 

פון  באנוץ  פארן  באשטעטיגט  עס 

מענטשן 30 יאר און עלטער.

וויירול-וועקטאר  די  וואס  דעם  צוליב 

מער  עטוואס  זענען  וואקסינען, 

אויסגעשטלט צו ברענגען בלאד-קלאטס 

דעריבער  איז   - זעלטן  זייער  הגם   - ח"ו 

רעקאמענדירט ליבערשט צו בעפארצוגן 

mRNA וואקסינען ווען מעגליך.

בלוט  פון  שוין  רעדט  מען  אז  אגב, 

קלאטס זארגן און נומערן, געוויסע פילן 

מיט וואס מאנכע באנוצן זיך פארמאגט 

שאנס  פראצענט   0.12 און   0.05 צווישן 

פון פאראורזאכן בלוט קלאטס, רויכערן 

שאנס   0.18 א  פארמאגט  ציגארעטלעך 

די  יא,  און  קלאטס,  בלוט  מאכן  פון 

אן  מאכט  אליינס  אינפעקציעס  קאוויד 

אומגעהויערע  די  פאר  קלאטס  בלוט 

וואס  די  פון  פראצענט   16.5 פון  נומער 

ווערן אנגעשטעקט דערמיט. 

די וואקסין איז געמאכט 
געווארן צו שנעל / 

נישט געהאט גענוג 
וואלונטירן פארן 

קליניקעל 
טרייעל! 

וואקסין  די 

געמאכט  איז 

מיט  געווארן 

די  אקוראט 

זעלבע זיכערהייט 

סיי  ווי  סיסטעם 

אנדערע  וועלכע 

ווערט  וואס  וואקסין 

באנוצט. 

געקענט  עס  האט  מען  וויאזוי  וועג  די 

בסייעתא דשמיא אהערשטעלן מיט אזא 

אומגעהוירע שנעלקייט איז געווען רצון 

אזוי  פון  אנטשלאסנקייט  די  געלט,  און 

וואקסין האט  א  צו טרעפן  פיל לענדער 

צוגעברענגט אז געלט זאל נישט זיין קיין 

מעדיצינישע  טויזנטער  און  אפהאלט 

גארער  די  איבער  פון  עקספערטן 

האבן  פירמעס  צענדליגע  און  וועלט 

צו  האנט  ביי  האנט  געארבעט  צוזאמען 

אהערשטעלן דעם וואקסין. 

די קליניקעל טרייעל האט אריינגענומען 

אלע  וואלונטירן,  טויזנטער  צענדליגע 

נאכגעפאלגט  פארזיכטיג  זענען  זיי  פון 

די  נעמען  נאכן  חדשים   2 פאר  געווארן 

וואקסין ווי עס איז די פראצעדור ביי סיי 

וועלכע אנדערע וואקסין. 

די בעסטע קליניקעל טרייעל איז אבער 

די  וואס  געשען אין די חדשים נאכדעם 

די  באשטעטיגט.  געווארן  איז  וואקסין 

זענען  וואס  מענטשן  ביליאן  א  איבער 

וועלט,  דער  איבער  וואקסינירט  שוין 

לענדער ווי ארץ ישראל ווי ארום זיבעציג 

שוין  זענען  פראצענט 

איבער  די  וואקסינירט, 

מיליאן  זיבעצן 

ע  ט ר י נ י ס ק א ו ו

קאנאדא,  אין 

טויזנטער  די 

אידן  היימישע 

וואס זענען שוין 

אין  וואקסינירט 

שכינותדיגע  די 

די  און  יארק,  ניו 

היימישע  הונדערטער 

אין  דא  וואקסינירטע 

נאכנישט  איז  עס  און  קוויבעק, 

סיי'ד  ערנסטע  קיין  געווארן  באריכטעט 

עפעקט'ס פון די וואקסין.

עס איז פארהאן קלארע 
בילדער ווי פאליטיקאנטן 
מאכן זיך ווי זיי נעמען די 
וואקסין ווען עכט נעמען זיי 
עס נישט! 

2021 למספרם,  יארע  אין  מיר שטייען 

פאטאשאפ עקזיסטירט שוין זייט 1988 
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און מענטשן מיט ליידיגע צייט עקזיסטירט 

שוין עטליכע טויזענט יאר.

פארוואס זאל איך בכלל 
געטרויען די דאקטורים און 
מעדיצינישע אינסטיטוציעס? 

עפעס  טוט  מענטש  א  ווען  איז,  כלל  די 

ווען  לייקענען.  עס  ער  קען  אינדערהיים 

ביהמ"ד  אין  עפעס  טוט  מענטש  א 

פראבירן  נאך  עס  ער  קען 

מיטן  לייקענען  צו 

כאטש  אז  האפענונג 

איבעריג  די 

ט  י י ה ש ט נ ע מ

נישט  ווייסט 

א  ווען  דערפון. 

טוט  מענטש 

עפעס  אבער 

סטעידזש  אויפן 

געפאקטע  א  אין 

זיין  ער  קען  סטאדיום 

קייט  און  קינד  אז  זיכער 

ווייסט דערפון און פראבירן זאל 

ער דאס צו לייקענען. 

ווער עס איז זיך געגאנגען לערנען אמאל 

זאך  ערשטע  די  אז  ווייסט  הילף  ערשטע 

עמערזשענסי  א  צו  אן  קומט  מען  ווען 

די  אז  מאכן  זיכער  מען  ברויך  סצענע 

האר'ם  נא'ו  ד'א  פארזיכערט,  איז  פלאץ 

דאס  ווי  שאדן  מער  נישט  מאך  בלע"ז, 

וואס מען האט שוין, דאס איז די אלף בית 

ווערט  דאקטער  יעדע  און  מעדיצין  אין 

מעדיצינישע  ווען  אויסגעלערנט,  דאס 

גייען צו אויפצוקומען מיט א  עקספערטן 

וואקסין,  באהאנדלונג,  מעדיצינישע  נייע 

ביי  כלל  ערשטע  די  איז  מעדיצין,  אדער 

ווי  אלע שטודיעס, מאכט עס מער שאדן 

אויב  פאררעכטן?  קומט  עס  וואס  דאס 

אן  מ'הייבט  און  עסק  אן  פטור  איז  יא 

איז  מען  ווען  פון  חדשים  די  אין  א',  פון 

עס  ביז  וואקסין  די  מיט  אויפגעקומען 

איז באשטעטיגט געווארן האט מען דאס 

נאכאמאל,  און  איינמאל  אויספרובירט 

זיכער מאכן אז עס מאכט נישט קיין שאדן 

ווייל אויב יא איז עס גארנישט ווערט. 

פאבריקאציע  וואקסין  די 

פארגעקומען  נישט  איז 

חדרים,  בחדרי 

אינעם  ריר  יעדע 

איז  פראצעדור 

ן  ט ל א ה ע ג ט י מ

דורך  געווארן 

ר  ע ט נ ז י ו ט

ע  ש י נ י צ י ד ע מ

 , ן ט ר ע פ ס ק ע

און  סייענטיסטן, 

צענדליגע רעגירונגען, 

אלע  פון  פאליטיקאנטן 

פון  שטרעמונגען,  פאליטישע 

רעכט ביז לינק און אלעס אינדערמיט, און 

קיינער אבער קיינער פאררעדט זיך נישט 

אנגעבליך  ליגט  וואס  סודות  גרויסע  די 

באמת באהאלטן אינעם וואקסין? 

פרעזידענט  געוועזענער  דער  אפילו 

באקאנט  גוט  גאר  איז  וועלכע  טראמפ 

פירן  נישט  זיך  לאזט  וואס  איינער  פאר 

וויסן פונקטליך יעדע דעטאל פון  און מוז 

אלעס, ספעציעל א וואקסין וואס איז דא 

קאנספיראציעס אז די לינקע טוען דאס צו 

על  היעלה  מענטשהייט,  די  קאנטראלירן 

דאך  וואקסין,  אזא  נעמען  זאל  ער  הדעת 

האט ער עס גענומען.

סייד עפעקטס
  וואס מען קען ערווארטן 

נאכן נעמען די וואקסין

ווייטאג ביים ארט פונעם שטאך 	 
מוסקלען ווייטאג 	 
מידקייט 	 
פיבער 	 
קאפווייטאג 	 

די אלע זאכן זענען נארמאל און גייען אוועק ביז א טאג 
צוויי, דאס קומט פונעם קערפער'ס אימיון סיסטעם'ס 

רעאקציע צום וואקסין, אין מערסטנס פעלער וועט 
טיילענאל - עדוויל אד"ג זיין גענוג דערפאר.

ביי די וויירול וועקטאר וואקסינען )דשאנסאן ענד דשאנסאן און עסטרע-
זענעקא( איז דא א גאר זעלטענע מעגליכקייט פון בלוט-קלאטס ח"ו, אין די 24 
טעג נאכן באקומען די וואקסין. און דעריבער איז טאקע מער רעקאמענדירט צו 

נעמען די mRNA וואקסינען )פייזער און מאדערנא(.

ביי א זעלטענע פראצענט פון מענטשן קען זיך מאכן 

א עלערגישע רעאקציע צו געוויסע באשטאנדטיילן 

אינעם וואקסין. אויב מאכט זיך דאס געשעהט עס אין 

די ערשטע מינוטן נאכן באקומען דעם וואקסין, די 

דאקטורים און נוירסעס ביי די וואקסין פארטיילונג 

פלעצער זענען אויסגעשטאטעט מיט די ריכטיגע 

מעדיצינען צו באהאנדלען אזא סיטואציע, צוליב דעם 

מוז מען פארבלייבן דארט אויפן פלאץ פאר 15 מינוט 

נאכן באקומען די וואקסין. 

אויב האט איר סיי וועלכע אלערגישע זארג, שמועסט 

דאס איבער מיטן דאקטאר בעפארן נעמען די וואקסין 

איינשפריץ. 



און וואס 
 זאגט

 בוני עולם?
די  זיך ארום איבער  פארשידענע שמועות און קאנספיראציעס דרייען 
וואקסינען, מיר אדרעסירן זיי טאקע אין א באזונדערע ארטיקל אין דעם 
אסאך  טאקע  באזארגט  וואס  שמועות  עיקר  די  פון  איינע  אויסגאבע. 
פאראורזאכט  עס  אז  דאס  איז  ישראל  בני  אחינו  בעיקר  און  מענטשן 
קינדערלאזיגקייט ל”ע. כדי דאס אויסצוקלארן האבן מיר זיך פארבינדן 
וועלכער  שליט”א  פעפערקארן  אלימלך  צבי  הרב  הדגול  העסקן  מיט 
פירט אן מיט די אפעראט פון די וועלט בארימטע בוני עולם ארגאניזאציע 

אין מאנטריאל.

א גוט יאר ר' הערש מיילעך, 
וואס מאכט מען?

הודו לד' כי טוב, ברוך השם אז מען האט 

די זכיה צו קענען העלפן אידישע קינדער.

ווען און וויאזוי האט זיך 
אנגעהויבן אייער עסקנות 
אינערהאלב די בוני עולם 
ארגאניזאציע?

פאר ארום פינף יאר צוריק האבן עטליכע 

מיט  זיך פארבינדן  אין שטאט  דא  רבנים 

מיר און געבעטן אז איך זאל זיך אריינלייגן 

אין די נושא ארויסצוהעלפן קינדערלאזע 

פינף  די  אין  השם  ברוך  פארפעלקער. 

עולם  בוני  די  אינעהאלב  מיר  האבן  יאר 

בסייעתא  באוויזן  שוין  ארגאניזאציע 

הונדערטע  ארויסצוהעלפן  דשמיא 

פארפעלקער דא אין שטאט וועלכע האבן 

ב"ה געזעהן א ישועה.

בעפאר מיר הייבן אן דעם שמועס פיל 

איך אז עס איז וויכטיג ארויסצוברענגען 

אז די בוני עולם ארגאניזאציע איז נישט 

דא איינצוטיילן פאר קיינעם וואס צו טאן 

און מיר טוען פולקאם רעספעקטירן יעדן 

איינעם'ס פרזענליכע באשלוס, סך הכל 

זייענדיג פארנומען מיט די נושא אויף 

א טעגליכע פארנעם האבן מיר צוטריט 

צו אסאך אינפארמאציע און עס איז א 

פליכט דאס מיטצוטיילן מיטן ציבור.

לאמיר צוגיין גלייך 
צום נושא, עס טוט זיך 
יעצט מיט די נייע קאוויד 
וואקסינען, ספעציעל די 
נייע טעכנאלאגיע פון 

mRNA, געוויסע פילן 
שטארק אומבאקוועם 
דאס צו נעמען צוליב 
האלבע אדער פאלטשע 
אינפארמאציע, אלץ איינער 
וואס איז באקאנט אין די 
קאמפליצירטע מעדיצינישע 
וועלט און ארבעט מיט דעם 
אויף א טעגליכע פארנעם 
וואס קענט איר זאגן איבער 
דעם?

מוז  פארשטיין  קענען  צו  דאס  כדי 

טיפענישן  די  אין  אריינגיין  קודם  מען 

די  און  קערפער  מענטשליכן  פונעם 

אויסטערלישע נפלאות הבורא וואס ליגט 

דערין.

קוקט  מען  ווען  אז  פארשטייט  יעדער 

דרויסן  פון  קערפער  מענטשליכע  א  אן 

עס  נאר  שטיק  איין  בלויז  דא  נישט  איז 

איז א צוזאמשטעל פון מערערע גלידער, 

רמ"ח אברים און שס"ה גידים איז א זאך 

וואקסן אויף  וואס אפילו קליינע קינדער 

ווייסט  עלטער  ווערט  מען  ווען  דערמיט. 

אלע  די  פון  יעדע  אז  אויך  אבער  מען 

אסאך  פון  צוזאמגעשטעלט  איז  גלידער 

צעלן וואס שטעלן צוזאם יעדע אבר אין 

א מענטש אזוי ווי א לעגא געביידע. א ניי 

געבוירן קינד ווערט געבוירן מיט ביליאנען 

מענטש  ערוואקסענע  א  ביי  א  און  צעלן 

ציילט זיך עס אין די טריליאנען.

פארשידענע  פארמאגן  צעלן  די 

זיי פירן  וואס  אויפגאבעס און פונקציעס 

אויס אינעם גוף, איינע פון די וויכטיגסטע 

סאמע  די  איז  צעל  יעדע  אין  חלקים 
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"נוקליעס"  די  גערופן  ווערט  וואס  צענטער 

דאס איז ווי א באלי וואס ליגט אינעווייניג אין 

יעדע צעל און אין דעם געפינט זיך די די. ען. 

עי., כמעט יעדער האט שוין געהערט פון די. 

ען. עי. דאס איז א צוזאמשטעל פון א לאנגע 

גענעטישע קאוד וואס איז איינגעטיילט אין 

46 חלקים וואס ווערן גערופן קראמאזאמ'ס 

יעדע  וויאזוי  בלופרינט  פונקטליכע  א  מיט 

זאל  מענטש  אינעם  אבר 

זאל  עס  וויאזוי  אויסקוקן, 

אזוי  און  פונקציאנירן, 

ווייטער. 

פון  איינע 

הויפט  די 

אויפגאבעס פון 

איז  עי.  ען.  די. 

פראדוצירן  צו 

 , ס נ י ט א ר פ

א  איז  פראטינס 

פעהלט  וואס  זאך 

שטארק  זייער  זיך 

אויס אינעם מענטשליכן 

זאל  כדי א מענטש  קערפער, 

קענען לעבן און פונקציאנירן געהעריג 

פעהלט זיך אויס אז אין זיין קערפער זאל זיין 

די  פון  יעדע  פראטינס.  טויזנטער  צענדליגע 

איז  און  אויפגאבע  זיין  פארמאגט  פראטינס 

פונקציע  אנדערע  א  פאר  פאראנטווארטליך 

מענטשליכע  די  גוף,   מענטשליכן  אינעם 

מער  אביסל  זיך  אין  פארמאגט  עי.  ען.  די. 

יעדע   ,)Genes( גענעס  טויזנט  צוואנציג  ווי 

פראדוצירן  צו  פאראנטווארטליך  איז  גענע 

טייל  אנדערע  א  פאר  פראטינס  אנדערע 

אינעם קערפער. 

נישט  איז  עי.  ען.  די.  מענטש'נס  איין  קיין 

די פראטינס  היות  און  צווייטנס.  א  צו  גלייך 

ווערן פראדוצירט דורך די גענעס אינעם די. 

ען. עי. און אז די גענעס איז אנדערש זענען 

קוקט  דעם  צוליב  אנדערש,  פראטינס  אלע 

זאל  קיינעם,  ווי  פונקט  אויס  נישט  קיינער 

חוץ  משפחה,  נאנטסטע  די  זייו  עס 

צווילינגען  אידענטישע  ביי 

די  יא  זיי פארמאגן  וואס 

זעלבע די. ען. עי.

עי.  ען.  די.  די 

אבער  ליגט 

ש  י ט ע מ ר ע ה

ן  ס א ל ש ר א פ

די  אין 

אינעוויניגסטע 

טייל  נוקליעס 

די  צעל,  פונעם 

ווערן  פראטינס 

די  אין  פראדוצירט 

פונעם  טייל  דרויסנדיגע 

נישט  קען  עי.  ען.  די.  די  צעל, 

ארויסגיין פונעם נוקליעס, איז וויאזוי ווערן 

ען.  די.  די  דורך  פראדוצירט  פראטינס  די 

עי.? אויף דעם איז פארהאן א וואונדערליכע 

נפלאות הבורא גערופן mRNA, דאס מיינט 

"מעסענדזשער RNA". די mRNA ווערט 

און  נוקליעס  אינעם  אינעווייניג  פראדוצירט 

דרויסענדיגע  די  צו  ארויס  דארט  פון  גייט 

מיט  צעל  פונעם  טייל   Cytoplasm

די פראטינס  וויאזוי  אנווייזונגען  פונקטליכע 

די  פראדוצירט,  ווערן  זאל  צעל  יענעם  פון 

ביכל  אינסטרוקציע  א  ווי  דינט   mRNA

איבעריגע  די  דורך  אפגעליינט  ווערט  וואס 

טייל פונעם צעל צי פראדוצירן די פראטינס.

זייער שיין מסביר געווען 
די ביאלאגישע טייל פון די 

מענטשליכע גענעטיקס, 
אבער וואס האט 

דאס מיט 
קאוויד אדער 

די וואקסין?

צו  דאס  כדי 

ן  י י ט ש ר א פ

וויסן  מען  דארף 

מין  וואספארא 

ש  י נ ע פ ע ש א ב

א  וויירוס,  א  איז 

וויירוס איז א פשוט'ע 

נישט  אבער  פראטין, 

וואס  פראטינס  די  פון  איינע 

דארף  קערפער  מענטשליכע  דאס 

האבן נאר א פרעמדע פראטין וואס געהערט 

פארמאגט  פראטין  וויירוס  די  דארט,  נישט 

 ,mRNA שטיקל  א  זיך  צו  צוגעטשעפעט 

וואס ווי אנדערע זיינס גלייכן פארמאגט עס 

וויירוס  אין זיך אנווייזונגען צו פראדוצירן די 

ווען  אז  איז  אבער  געשעהט  וואס  פראטין. 

מענטשליכע  די  אין  אריין  גייט  וויירוס  די 

קערפער טשעפעט עס זיך צו צו א צעל און 

געבן  אן  הייבט  וויירוס  די  פון   mRNA די 

פראדוצירן  צו  צעל  פארן  אינסטרוקציעס 

נאך פון די וויירוס פראטין, און אזוי טאפלט 

שווערע  די  אין  ביז  עס  זיך  טריפלט  און 

חילוק,  קיין  נישט  ווייסט  די צעל  טויזנטער, 

ווערן  מוז   mRNA א  פון  אינסטרוקציע  א 

חורבן  א  אן  מאכט  דאס  און  אויסגעפירט 

וויאזוי  איז  קערפער,  מענטשליכן  אינעם 

שטעלט זיך עס אפ?

סיסטעם  אימיון  די  אריין  קומט  דא 

שטייט  וועלכע  גוף  אינעם 

וואך  די  אויף  שטענדיג 

מאכן  צו  זיכער 

פירט  אלעס  אז 

און  בסדר  זיך 

סיסטעם  די 

אויף  כאפט 

דא  איז  דא  אז 

פרעמדע  עפעס 

באשטאנדטיילן 

געהערן  וואס 

אימיון  די  דא,  נישט 

פראדוצירט   סיסטעם 

ארויס  גלייך  שיקט  און 

גערופן  פראטינס  ספעציעלע 

צו  ווי סאלדאטן  דינען  זיי  וואס  אנטיבאדיס 

זיי,  טרעפן דעם שונא, מלחמה האלטן מיט 

פראבלעם  די  עלימינירן,  גענצליך  עס  ביזן 

כאפט  סיסטעם  אימיון  די  ביז  אז  נאר  איז 

וויירוס  די  קענען  גאסט  פרעמדן  דעם  אויף 

פראטינס אנמאכן א חורבן.

די אימיון סיסטעם איז געבענטשט געווארן 

זכרון און איינמאל עס שלאגט  מיט א גוטע 

אפ א אריינדרינגער געדענקט ער עס, און די 

אטעמט  מענטש  די  וואס  מאל  קומענדיגע 

לאזן  נישט  איהם  עס  וועט  וויירוס  די  אריין 

זיך אריינכאפן אין די צעל און עס וועט נישט 
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דאס  און  זיך  פון  נאך  פראדוצירן  קענען 

באדייט אז די מענטש איז אימיונד / באשיצט 

קעגן דעם, פאר געוויסע וויירוסעס וועט די 

אימיוניטעט בלייבן אויף שטענדיג און פאר 

געוויסע נאר אויף א שטיק צייט.

פארשטייען מיר שוין וואס 
mRNA איז און וואס א וויירוס 
איז, יעצט וואס איז א וואקסין 
און וויאזוי ארבעט עס?

האט  מען  ווען  פון  קדמוניות  בשנים 

פון  וואונדער  די  אויסגעטראפן 

פלעגט  יעצט  ביז  וואקסינען 

וואקסינען  מאכן  מען 

פלעגט  מען  אז 

וויירוס  די  נעמען 

דורך  און  אליינס 

טעכנאלאגישע 

פלעגט  מיטלען 

דאס  מען 

ן  כ א ו ו ש פ א

נישט  א  צו 

פארעם.  שעדליכן 

האט  מען  אז  און 

אריינגעלייגט  דאס 

עס  האט  מענטש  א  אין 

אימיון  זעלבע  די  פאראורזאכט 

געשאדט  נישט  האט  אבער  רעאקציע 

געווען  איז  וואקסין  אינעם  וויירוס  די  היות 

אפגעשוואכט.

זענען געקומען צוויי שוין היינט באקאנטע 

זענען  און  פייזער  און  מאדערנע  פירמעס, 

געדאנק.  שטארקע  א  מיט  אויפגעקומען 

די  פון  וואקסין  א  זאל מען מאכן  פארוואס 

יארן  דאך  געדויערט  דאס  אליינס?  וויירוס 

אין  וויירוס  א  אריינלייגן  אהערשטעלן,  צו 

מיט  אומשעדליך  מאכן  דאס  וואקסין,  א 

דאך  געדויערט  אלעס  דאס  טרייעלס,  אלע 

הון  צייט און קאסט אפ א  געוואלד מיט  א 

תועפות. זענען זיי אויפגעקומען מיט א פיל 

נעמען  זאל  מען  מהלך.  זיכערע  גרינגערע 

א  אהערשטעלן  וויירוס,  די  פון  קאוד  די 

סינטעטישע קאפי פון די mRNA דערפון, 

די  פון  גוף  אינעם  אריין  גייט  עס  ווען  און 

מענטשליכע  די  פראדוצירן  מענטש 

וויירוס  די  פון  אביסל  צעלן 

אימיון  די  פראטין, 

שלאגט  סיסטעם 

דער  און  אפ,  דאס 

נירטער  וואקסי

מיט  בלייבט 

ע  כ י ל ר ו ט א נ

די  באשיצונג. 

גייט   mRNA

אריין בלויז אין די 

טייל  דרויסנדיגע 

די  אין  צעל,  פונעם 

סאמע פונקט נוקליעס 

טייל ווי די די. ען. עי. ליגט 

ווי  אריינדרינגען  נישט  עס  קען 

מיר האבן פריער געשמועסט אז יענע טייל 

וואקסין  אזא  פארשלאסן.  הערמעטיש  איז 

איז גרינגער, ביליגער, און געדויערט אסאך 

געווענליכע  די  ווי  פראדוצירן  צו  שנעלער 

וואקסינען.

לאמיר צוגיין צום פונקט, עס 

איז פארהאן מענטשן וואס 
שרייען אז די וואקסין קען 
פאראורזאכן קינדערלאזיגקייט 
ל"ע, אלץ איינער וואס פארעט 
זיך מיט די נושא אויף א טאג 
טעגליכע פארנעם, האט איר 
זיכער זיך שוין באגעגנט מיט 
אט די זארג נישט נאר איין 
מאל, אפשר קענט איר געבן א 
קלארע בליק, פון ווי קומען די 

שמועות? פארוואס זאל 
מען בכלל טראכטן 

אזוי? איז עס 
אמת?

איך האב 

הנאה אז איר 

פרעגט מיר 

די שאלה, עס 

איז א ערנסטע 

זארג ביי 

אסאך מענטשן 

וואס זענען באמת 

באזארגט, איז לאמיר 

אדרעסירן די נושא.

א  דורך  אנגעהויבן  זיך  האט  שמועה  די 

מענטש מיטן נאמען מייקל אידאן, ער איז א 

סייענטיסט וועלכע פלעגט דינען אלץ וויצע 

פרעזידענט פון די פייזער פירמע אבער האט 

איבערגעלאזט די פירמע שוין צען יאר צוריק. 

מייקל אידאן איז געווען א שטארקע קאוויד 

לייקענער די גאנצע צייט, ער האט געשריגן 

ביי  געהאלטן  מען  האט  ענגלאנד  אין  ווען 

פינף און פערציג טויזנט טויטע אז די וויירוס 

וועט פארשווינדן ווערן פון זיך אליינס אין א 

קורצע צייט, און עס פעהלט נישט אויס צו 

נעמען קיין שום באווארענונגס שריט קעגן 

מען  האלט  יעצט  וואס  צייט  די  אין  דעם, 

זיבן און צוואנציג  שוין ביי איבער הונדערט 

מייקל  דער  ענגלאנד.  אין  טויטע  טויזנט 

אידאן האט אריינגעגעבן א פעטיציע צו די 

אפשטעלן  זאל  מען  אז  רעגירונג  ענגלישע 

פייזער  די  אויף  טרייעלס  קליניקעל  די 

וואקסין אנגעבנדיג אז עס פאראורזאכט 

קינדערלאזיגקייט.

האט  וואס  דער 

די  אויפגעכאפט 

עס  און  נייעס 

איז  פארשפרייט 

וואס  מענטש  א 

ראבערט  הייסט 

קענעדי  עף 

)א  דזשוניער 

פלומעניק פונעם 

ם  ע נ ע ז ע ו ו ע ג

די  פון  פרעזידענט 

שטאטן  פאראייניגטע 

ער  קענעדי(  עף  דזשאן 

אנטי  באקאנטער  ברייט  א  איז 

האט  וועבזייטל  זיין  אויף  און  וואקסער 

קעפל  מיטן  נייעס  די  פארעפענטליכט  ער 

קאוויד  די  ריסוירטש:  פייזער  פון  "הויפט 

קינדערלאזיגקייט  פאראורזאכט  וואקסין 

פאר אייביג", דאס האט זיך פארשפרייט ווי 

א פייער אויף א אויסגעטריקנטע פעלד אין 
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זומער טאג, ס'טייטש דער סאמע  א הייסע 

הויפט פון די פירמע וואס ארבעט יעצט אויף 

אינערליכע  ארויס  קלאר  גיבט  וואקסין  די 

מיט  יעצט  האלט  ער  וואס  אינפארמאציע 

פון אינעווייניג אז די וואקסין פאראורזאכט  

וואס דארף  אזוינע שרעקליכע רעזולטאטן, 

מען מער פון דעם. ער האט נישט צוגעלייגט 

דער  אז  אינפארמאציע  שטיקל  קליינע  די 

שוין  האט  פירער  אנגעבליכע 

פייזער  געזעהן  נישט 

און  יאר  צען  פאר 

געהאט  נישט  האט 

מינדעסטע  קיין 

די  צו  צוטריט 

פייזער  גאנצע 

אין  אפאראט, 

ער  איז  פאקט 

טייל  א  נישט 

פון  די קאמפאני 

פאר  יארן  פאר 

בכלל  האט  מען 

געוואוסט פון קאוויד.

למעשה, אין 
די פעטיציע האט ער 

דאך געמוזט אנגעבן א 
זאכליכע סיבה פארוואס עס 
פאראורזאכט דאס, וואס האט 
ער גע'טענה'ט?

זיין טענה איז געווען א השערה, נישט קיין 

נישט  האט  ער  טענה,  באזירטע  שטודיע 

וועלכע אנדערע  סיי  ווי  געמאכט א סטאדי 

מעדיצינישע שטודיע אז מען נעמט א גרופע 

מענטשן וואס באקומען די וואקסין קעגן די 

אויך  וואס באקומען  זעלבע סכום מענטשן 

ליידיגע, א פליסיגקייט אן  נידל אבער א  א 

די וואקסין, און מען זעהט אז אין איין גרופע 

שפילט זיך אפ  א געוויסע רעזולטאט וואס 

ער  גרופע,  אנדערע  די  ביי  נישט  געשעהט 

האט נישט געמאכט א שטודיע, ער האט זיך 

פארגעשטעלט אז עס קען געשעהן.

און וואס איז 
געוועהן זיין 
השערה?

איז  טענה  זיין 

היות  געווען, 

ווי שוין פריער 

ט  ס ע ו מ ש ע ג

די  האט 

מענטשליכע 

ר  ע פ ר ע ק

ר  ע ט נ ז י ו ט

וואס  פראטינס 

איז  זיי  פון  יעדע 

פאר  פאראנטווארטליך 

אינעם  אקטיוויטעט  אנדערע  א 

קערפער.  איז דא איין פראטין וואס הייסט 

זייער  איז  פראטין  די  ווא'ן,  סינסיזשע'ן 

קינד  פונעם  אנטוויקלונג  די  פאר  וויכטיג 

די  פון  קאוד  גענעטישע  די  געבורט.  פארן 

ווא'ן  סינסישע'ן  די  פראדוצירט  וואס  גענע 

פראטין האט א קליינע טייל וואס איז ענליך 

צו די גענעטישע קאוד וואס פראדוצירט די 

גע'טענה'ט  ער  האט  פראטינס.   19 קאוויד 

וואקסינירן און מענטשן  וועט  אז אויב מען 

וועלן ווערן אימיונט צו די קאוויד פראטינס 

אטאקירן  אויך  סיסטעם  אימיון  די  דאך  וועט 

די ענליכע סינסישע'ן ווא'ן פראטינס און דאס 

וועט גורם זיין אז מען וועט נישט קענען האבן 

קיין קינדער.

א שטארקע טענה, איז דאס 
טאקע אמת?

ביאלאגישע  א  פון  ניין!  קורצן,  אין  תירוץ  די 

די  אוממעגליך,  עס  איז  שטאנדפונקט 

מענטשליכע קערפער און די אימיון סיסטעם 

איז מורא'דיג סענסיטיוו און כאפט 

חילוק  קלענסטע  די  אויף 

צווישן איין פראטין און די 

צווייטע.

זעהט  דעם  צוליב 

האט  מען  וואס  מען 

אסאך  לעצטנס 

די  דערפון  געהערט 

"מיוטאציע"  ווארט 

פארשידענע  די   ,

פונעם  סטרעינס 

אפריקאנע,  די  וויירוס, 

אא"ו,  בראזיליאנע,  די 

וואס איז די חילוק צווישן זיי? 

פארוואס איז מען באזארגט אויב די 

וואקסין שוצט אויכעט קעגן די נייע סטרעינס? 

א  מיט  איז  קאוד  צוזאמשטעל  גענעטישע  די 

ווי די אנדערע, 99.99  פיצעלע משהו אנדערש 

מען  איז  דאך  זעלבע  די  עס  איז  פראצענט 

באזארגט אז אפשר אויף די נייע סטרעין וועט 

ארבעט  דערווייל  אז  )ב"ה  ארבעטן,  נישט  עס 

אזוי  איז  עס  היות  אויף אלע סטרעינס  יא  עס 

ווא'ן  סינסישע'ן  די  פון  רוב  ענליך(.  שטארק 

די  צו  נישט  בכלל  ענדלט  קאוד  גענעטישע 

הדעת  על  היעלה  קאוד,  גענעטישע  קאוויד 

אפעקטירן?  דאס  זאל  אימיוניטעט  די  אז 

רעגירונג  ענגלישע  די  צוליב דעם טאקע האט 

ארויסגעווארפן זיין פעטיציע.

נאכמער, אויב איז זיין טענה גערעכט, איז דאך 

וואקסין  די  נעמט  מען  אויב  חילוק  קיין  נישט 

אדער מען ווערט נאטורליך אנגעשטעקט מיט 

די וויירוס. די זארג איז נישט אז די נעגעטיווע 

א  עפעס  פון  קומט  אפעקט 

ליגט  וואס  באשטאנדטייל 

אינעם וואקסין, נאר אז 

קאוד  גענעטישע  די 

קאוויד  די  פון 

איז  פראטינס 

די  צו  ענליך 

ע  ש י ט ע נ ע ג

פון  קאוד 

ן  ' ע ש י ס נ י ס

פראטין  ווא'ן 

פאראורזאכנדיג 

אימיוניטעט  די  אז 

אטאקירן  בטעות  זאל 

מיינונדיג  ווא'ן  סינסישע'ן 

עס  האט  קאוויד,  איז  דאס  אז 

וואקסין  די  מיט  צוטאן  גארנישט  דאך 

די  מיט  אנגעשטעקט  ווערט  וואס  יעדער  נאר 

וויירוס האט די זעלבע פראבלעם.

אינפארמאציע  אויך פארהאן  איז  צוגאב,  אין 

פון שטודיעס איבער פרויען וואס האבן אנטייל 

גענומען אין די וואקסין קליניקעל טרייעל און 

כאטש  אומשטענדן  אנדערע  אין  אריין  זענען 

זיך  אנגעזאגט  געהאט  זיי  מען  האט  לכתחלה 
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אינפארמאציע  די  דערפון,  צוריקצוהאלטן 

איז ווי פאלגנד;

נייע  א  מען שטודירט  ווי  יעדע סטאדי  ביי 

מעדיצין אדער וואקסין נעמט מען א גרופע 

און מען צוטיילט עס אין צוויי, האלב פון די 

גרופע באקומט די נייע וואקסין זיי הייסן די 

סטאד'י אדער עקספערימענטא'ל 

העלפט  אנדערע  די  גרופע, 

פלאסיב'א,  א  באקומט 

ווערסיע  פאלטשע  א 

מעדיצין,  פונעם 

גערופן  ווערן  זיי 

קאנטרא'ל  די 

גרופע. קיינער פון 

באטייליגטע  די 

צו  נישט  ווייסט 

גענומען  האט  ער 

אדער  עכטע  א 

און  פאלטשע,  א 

די  מען  באטראכט  אזוי 

רעזולטאטן.

אין די פייזער טרייעל האבן אנטיילגענומען 

גרופע,  קאנטרא'ל  די  אין  מענטשן   18,846

פון דעם זענען 12 פרויען אריין אין אנדערע 

האט  זיי  פון  איינער  און  אומשטענדן 

פארלוירן )די אלגעמיינע ראטע פון פארלירן 

די  אין  פראצענט(.  צוואנציג  ארום  איז 

סטאד'י גרופע האבן אנטיילגענומען 18,860 

מענטשן, פון דעם זענען 11 פרויען אריין אין 

אנדערע אומשטענדן און קיינער האט נישט 

פארלוירן.

האבן  טרייעל  מאדערנע  די  אין 

קאנטראל  די  אין   15,170 אנטיילגענומען 

אין  אריין  פרויען   7 זענען  דעם  פון  גרופע, 

זיי  פון  איינער  און  אומשטענדן  אנדערע 

גרופע  סטאד'י  די  אין  פארלוירן.  האט 

מענטשן,   15,181 אנטיילגענומען  האבן 

אנדערע  אין  אריין  פרויען   6 זענען  דעם  פון 

האט  קיינער  און  אומשטענדן 

נישט פארלוירן.

די  אין 

אסטראזענעקא 

האבן  טרייעל 

אנטיילגענומען 

די  אין   5,829

ל  א ר ט נ א ק

פון  גרופע, 

 9 זענען  דעם 

אריין  פרויען 

אנדערע  אין 

 3 און  אומשטענדן 

פארלוירן.  האבן  זיי  פון 

האבן  גרופע  סטאד'י  די  אין 

פון  מענטשן,   5,807 אנטיילגענומען 

אנדערע  אין  אריין  פרויען   12 זענען  דעם 

אומשטענדן און צוויי פון זיי האבן פארלוירן.

וואס  אפליקאציע  א  פארהאן  אויך  עס 

זיי  וואס  סי  די.  סי.  די  פון   V Safe הייסט 

בעטן אז מענטשן וואס האבן זיך וואקסינירט 

זאלן דארט מיטטיילן אינפארמאציע איבער 

אינפארמאציע  די  אפעקטירט,  עס  וויאזוי 

 106,241 אז  געוויזן  האט   03 מאי  ביז  פון 

אנדערע  באריכטעט  דארט  האבן  פרויען 

נישט  זענען  ציפירען  אלע  די  אומשטענדן. 

דערווייל  אבער  שטודיעס,  געהעריגע  קיין 

טוט עס ווארפן גאר א פאזיטיווע בליק.

איר האט זיך דורכגערעדט 
מיט דאקטורים מיט וועמען איר 
האנדלט אין בוני עולם, און צו 
באשטעטיגן זיי די וואקסין?

אנגעהויבן  זיך  האט  עס  ווען  גלייך  אוודאי, 

די שמועות איבער דעם האב איך באקומען א 

ים מיט טעלעפאן רופער וועלכע האבן 

דערויף,  געזארגט  באמת  זיך 

האבן  עולם  בוני  אין  מיר 

פארבינדן  גלייך  זיך 

דאקטורים  די  מיט 

מיט  קליניקס  און 

מיר  וועמען 

טאג  ארבעטן 

אלע  און  טעגליך 

האבן  אחד  פה 

אז  באשטעטיגט 

גרונטליך  האבן  זיי 

וואקסין  די  שטודירט 

דא  נישט  איז  עס  און 

זארג  זאכליכע  שום  קיין 

זיין  גורם  זאל  וואקסין  די  אז 

קינדערלאזיגקייט אדער צו פארלירן.

צום שלוס, וואס קענט איר 
זאגן פארן ציבור?

אייער  מאכן  צי  וויכטיג  גאר  איז  עס 

אן  פאקטן  אמת'ע  אויף  באזירט  באשלוס 

קאנספיראציעס,  און  שמועות  אויף  נישט 

שום  קיין  נישט  מיר  זעען  דערמאנט,  ווי 

וואקסין  קאוויד  די  וויאזוי  הסבר  לאגישע 

און  ח"ו,  קינדערלאזיקייט  פאראורזאכן  זאל 

פון  ציפערן  מינימאלע  די  זענען  אויך  אזוי 

אייער  פאזיטיוו.  גאר  דערווייל  שטודיעס  די 

באשלוס איז א פערזענליכע וואס דארף ווערן 

אויף  דאקטאר  אייער  מיט  איבערגעשמיסט 

אייערע  אלע  בנוגע  זיך  פארלאזט  איר  וועם 

אנדערע געזונטהייט בייהאנדלונגען.

א גרויסן ישר כח ר' הערש 
מיילעך פאר אייער צייט, 
לאמיר האפן אז 
עס וועט האבן 
די ריכטיגע 
אפקלאנג.

רבוש"ע  די 

אז  העלפן  זאל 

שוין  זאלן  מיר 

בקרוב  זיין  זוכה 

פון  ברכה  די  צו 

מחלה  והסירותי 

אידישע  און  מקרבך 

שוין  זאלן  קינדער 

וויסען  נישט  מער  קיינמאל 

פון קיין שום צער אדער ווייטאג.

אמן.

בוני עולם מאנטריאל שטייט שטענדיג גרייט 
ארויסצוהעלפן פארפעלקער דא אין שטאט, 
אויב איר אדער סיי ווער נויטיגט זיך אין הילף, 
ביטע פארבינט אייך מיט אונזער לאקאלע 
אפיס 24 שעה א טאג אויף 514-612-6969.
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 די וואקסין 
איז שוין ב"ה 

עוועילעבל 
פאר יעדן

בושרה 
 טובה!

בחסדי 
היש"ת:

קאראנא 
וויירוס 
קאמיטע

שע"י רבני הקהלות דעירינו מאנטריאל יצ"ו

בס''ד

צו רעזערווירן אייער אפוינטמענט
אדער צו הערן מער אינפארמאציע

514.500.8702
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