
שורדת שואה: לעולם לא - זה עכשיו. 
 אלא אם כן כולנו נתקומם 

בנאום שנתנה ביום ראשון האחרון בבריסל, שורדת השואה ורה שרב מתארת את הדמיון הרב בין מה 

שהיא חוותה כילדה תחת גרמניה הנאצית, לבין החלת מדיניות הקורונה היום על ידי ממשלות ברחבי 

העולם. 

מאת ורה שרב 

הערה מאת העורכת: שורדת השואה ורה שרב התכוונה לנאום את הנאום שמופיע מטה ביום ראשון 
בבריסל בהפגנה נגד מדיניות הקורונה. ההפגנה בוטלה בעקבות איומים מצד המשטרה כלפי המפגינים, 

שרב והדוברים האחרים נאמו במסעדה. 

תמלול הנאום של שרב:!

שיעור חשוב מהשואה הוא שרצח$עם נעשה בחסות שתיקה עולמית#!אדישות וחוסר התערבות" 

תחילת השואה היתה בכך שחירויות אישיות#!זכויות משפטיות ואזרחיות טוטאו הצידה" 

הסופר פרימו לוי#!יהודי$איטלקי#!שורד שואה מאושוויץ הזהיר%! 

&זה קרה"!לכן זה יכול לקרות שוב"!זה יכול לקרות בכל מקום“. 

כשורדת שואה#!אני נחרדת מאלו המרגישים צורך לשלוט בנרטיב של השואה"!הם מכחישים כל קשר בין 

השואה לתקנות שמתקינים היום#!תקנות מפלות ואגרסיביות שרק מתרבות" 

המצנזרים הקפדניים האלו!מנסים להשתיק את אלו שמעיזים לדבר" זאת#!על ידי מניעת שיח על ההקשר 

בין השואה לדיכוי העכשווי. הם מכחישי שואה. 

אלי ויזל#!שורד שואה מאושוויץ וזוכה פרס נובל#!שהוצג כקול של הקורבן#!טען%! 

&אדישות ושתיקה של אנשים הם שהובילו לשואה"!להשאר שקט ואדיש זה החטא הגדול מכל"' 



היום#!שורדי שואה מזועזעים!מהשימוש באמצעים מעוררי פחד#!פילוג והפליה כנגד מיעוט" 

מראות מחרידים הכוללים אנשי משטרה במדים שחורים תוקפים בצורה ברוטאלית מפגינים!בערים 

אירופאיות#!באוסטרליה וכן גם בישראל"!אלו הן!תזכורות כואבות לאקורד הפתיחה של השואה בה 

הנאצים% 

השתמשו בנשק פסיכולוגי של פחד ותעמולה לכפות משטר של רצח$עם" •

עשו דמוניזציה ליהודים כמפיצי מחלות וציירו אותם כסיבה לאומללות שלהם +*(!העם הגרמני)" •

מחקו נורמות מוסריות וערכים באופן סיסטמתי"! •

חרבו את המצפון החברתי בשם בריאות הציבור"!!•

התוקפים היום משתמשים גם הם בפחד ותעמולה כדי לתחזק מצב של חרדה וחוסר אונים"!המטרה $!אז 

והיום $!דומה!$!לגרום לאנשים להיות צייתנים!,לעקוב אחרי הוראות ללא שאילת שאלות"!

המתקפה הגלובלית על החירויות שלנו ועל זכותנו להחלטה אישית#!מתאפשרת על ידי חימוש הרפואה"!

אז והיום#!הממסד הרפואי סיפק את הלגיטימציה לרצח רפואי המוני"!הנאצים הכריזו על נכים כ'לא 

מתאימים לחיים'"!קורבנות הרצח הרפואי הראשון היו ...#-!תינוקות וילדים צעירים גרמניים שנרצחו 

בשם הרפואה בבתי חולים"!

1שנת .#0.0!ממשלות ברחבי העולם הכריזו על מצב חירום ופרסמו נהלים רפואיים קטלניים/! 

בתי חולים ציוו לא לטפל בקשישים בבתי אבות"!התוצאה הייתה רצח רפואי המוני!$!שוודיה כינתה את •

זה &המתת חסד פעילה'" 

בבתי חולים בבריטניה השתמשו במנות קטלניות של תרופה בשם מידזולם ובכך רצחו קשישים בחסות •

הרפואה - 36,74!34,5!23!ממשיכים לאגור" 

ההנחיות הקיימות עד היום בבתי חולים בארה'ב הן להגבלת הטיפול למינימום עבור הקשישים" •

נאסר על רופאים במערב אירופה ובארה'ב לרשום טיפולים קיימים#!מאושרים#!בטוחים ואפקטיביים#!•

מצילי חיים לחולי קורונה" 

היום#!האנושות נמצאת תחת איום על ידי יורשיהם העולמיים של הנאצים. הוירוס האמיתי שממשיך 

להדביק, הוא של תוקפים המאמינים באבגנטיקה. 

בדו'ח שנכתב על ידי הנציבות האמריקאית על השואה#!בראשות אלי ויזל, נקבע כי% 
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!&הנטיה לשכפל את הרעיון הנאצי ופעם נוספת לחסל מיליונים של אנשים נותרת איום נוראי'" 

המטרה של הנאצי המודרני היא הפחתת האוכלוסייה. האוליגרכים העולמיים נחושים לצבור שליטה 

טוטאלית על משאבי העולם — משאבים טבעיים, כלכליים ואנושיים. 

ביל גייטס#!המאמין לאורך כל חייו באבגנטיקה ובעל עניין מרכזי בעסקי החיסונים# הכריז שחיסון הקורונה 

יהיה 'הפתרון הסופי'"!

חיסוני הקורונה משתמשים בטכנולוגיה גנטית ניסיונית"!זה נוסה באופן עולמי על אוכלוסיות# תוך הפרה 

בוטה של זכות אדם בסיסית ל'הסכמה מדעת'"!

אלו שמסרבים להתחסן מושמצים כמפזרי וירוס קטלני"!הפכו אותם למטרות לריבוי עונשים קשים 

ולאפליה"!גרמניה#!אוסטריה ואיטליה נסחפו פעם נוספת אחר אורגיה של התלהמות ושנאה פשיסטית"!

הפעם הזו המטרה היא ה8לא מחוסנים'"!

הטענה הרציונלית להחלת החיסונים הייתה כדי להגן על אנשים מהידבקות והמשך הדבקה של הוירוס#!

אבל ההוכחות הבלתי ניתנות לערעור מראות כי חיסוני הקורנה אינם מונעים את!המחלה או את הפצתה!

,הם אינם מספקים חסינות" 

אפילו מנהלת המרכז לניהול מחלות בארה“ב +9:9)#!רושל ולנסקי#!הכירה בכך שחיסוני הקורונה אינם 

יכולים למנוע העברת מחלה" 

אלברט בורלא#!מנכ'ל פייזר הכריז%!&שתי מנות של חיסון מספקות הגנה מוגבלת#!אם בכלל'" 

אם אנשים מחוסנים יכולים להדבק ולהפיץ קורונה - למה הם מיוחסים? 

למה הלא מחוסנים#!שמסרבים להתחסן בחיסון חסר ערך מבחינה קלינית $!מושמצים ומופלים#!מאוימים 

באיבוד עבודותיהם#!הילדים שלהם מורחקים מבתי הספר;!

אם חיסון הקורונה אינו מגן על בריאותו של אף אחד#!מה המטרה האמיתית של כפיית החיסון ודרכונים 

דיגיטליים;!

מדענים עצמאיים רבים מזהירים שהחיסונים האלה הם נשק ביוכימי לרצח המוני"!עשרות אלפי רופאים#!

מדענים ואחיות מסרבים להתחסן $!אפילו אם המשמעות היא איבוד עבודתם ושלילת רישיונם"!
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מידע ממשלתי שמגיע מבריטניה#!ישראל#!ארה'ב והסוכנות האירופית לתרופות [EMA]!מתעדים תמותה 

מסיבית ופגיעות%!קרוב ל...#<>!אירופאים נפטרו לאחר החיסון%!יותר מ$...#.=>#>!סבלו מפגיעות"!

אתלטיים בריאים#!מבוגרים צעירים מתו"!ילדים סובלים ממיוקרדייטיס ומקרישי דם"!מחלות 

נוירודגנרטיביות צצות בקרב אלו שהתחסנו" 

אנחנו בצומת דרכים הרת גורל בהיסטוריה האנושית. 3תוקפים של היום שחררו נשק ביולוגי להזרקה. 

הוא משחרר לגוף חלבון ספייק רעיל ומגניב טכנולוגיית מעקב לתוך גופנו. 

הנשק הזה מאפשר לתוקפים לשלוט מרחוק באוכלוסיית העולם — 24 שעות ביממה. אנחנו צריכים 

לבחור — אם אנחנו מסרבים ומגנים על החירויות והזכויות שלנו כבני אדם ?!או שנהייה עבדים" 

שורד השואה מריאן טורסקי#!עיתונאי פולני#!נשאל האם השואה יכולה לקרות שוב"!הוא השיב% 

&זה יכול לקרות"!אם זכויות אזרח מופרות!?!אם זכויות המיעוט לא מכובדות ומבוטלות'" 

הוא עודד את כולם &הגנו על החוקה#!הגנו על הזכויות שלכם#!הגנו על הדמוקרטיה שלכם" 

זכויות המיעוט חייבות להיות מוגנות@!כשמיעוט כלשהו מתמודד עם אפליה אל לנו להיות אדישים לכך'"! 

דיטריך בונהופר — היה כומר פרוטסטנטי גרמני יוצא דופן במהלך השלטון הנאצי"!הוא אמר% 

&השקט בפני הרוע זה הרוע עצמו. לא לדבר זה לדבר"!לא לעשות זה לעשות'" 

רבי מישול גרין בדיוק פרסם בקשה דחופה!&3A!זמן לכפר על השואה על ידי כך שלא נאפשר לזה לחזור 

שנית“. גרין מזהיר את כולם לא לציית לחוקים דיקטטורים!,לא לדחוק לשוליים ולרדוף אחר המיעוט"!הוא 

בנוסף מזהיר כיהודי%&אל תחזרו על הטעות הפטאלית של להקשיב בעיוורון לבוגדי הקאפו ולצעוד לכיוון 

הטבח. התעוררו ע$כ$ש$י$ו'" 

אל תלכו שולל: הלא מחוסנים אינם האויב. הצעד הראשון במדרון החלקלק לרצח עם#!זה ליצור 

סטיגמטיזציה למיעוט"!השקט הוא שמעודד ריבוי הנחיות מדכאות"!אם אנחנו רוצים לשרוד כאנשים 

חופשיים עלינו לדבר כנגד האפליה"!אסור לנו להיות אילמים שוב!?!לא היום לא מחר#!לא אף פעם"!!

ההשקפות והדעות המובעים במאמר זה הם אלו של הכותבת והם אינם בהכרח משקפים את ההשקפות 

.Children‘s Health Defense -של ה
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