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 12.10.2020 

 ראש ממשלת ישראל אל 
 אל חברי ממשלת ישראל 

 חברי הכנסת
  באמצעות מייל

 
 , שלום

 
 אחריותכם האישיתהנדון: 

 תנושועם ופשעים נגד האשמדת הפשעי אשר מהווים מעשים ל

 לאלתר את מצב החירום הרפואי סירובכם לסייםב דובמידה ותעמ

 )"נגיף הקורונה"( dcovi-19בעקבות הופעתו של הנגיף  27.1.2020-שהוכרז במדינה ב

 פתח דבר:

הפניה   .1 קודמות    תהרביעיזו  )פניות  ישראל  לממשלת  ,  14.9.2020  ,18.8.2020  מתאריכיםשלי 

 (. 29.9.2020, 14.9.2020 מתאריכיםפניות קודמות לכנסת ישראל ) השלישית( והפניה 29.9.2020

הנכ שלי,  למרבה הצער  לחלוטין מהפניות  בהם,  מה ם מתעלמים  אמור 

כאילו מדובר כאן בנגיף מסוכן ביותר שלא   לנהל את המדינהכים  ממשיו

וכנות  ת המסנה מתקרבת לרמ, בעוד שרמת מסוכנותו איננראה אי פעם

 שפעת. ת תחלואה דמוי   מדי שנה הנדי במ  יתר הנגיפים המחולליםשל 

ת  המחוללים תחלואה דמוייפים  שנים חיה מדינת ישראל בשלום בצד נג  73מזה  , כי  כםלהזכיר

ש  אי  –איש מתחלואה זו    6,200-6,700ד הבריאות בין  ה מתים על פי נתוני משרשנמדי    –   פעתש

 תושבים עקב כך. ה את הדמוקרטיה ואת חיישיש להרוס את המדינה, רגע ל העלה על דעתולא 

ישראל  נת  החזיר את מדי, ולרוף המערכות שנוצר כאןסמכות והכלים לעצור את טיכם את היש ל

 שנים.  73שך חלות מדבקות כפי שנעשה כאן במם בצד מחיי לשים תקינים ימיידית לחיים נורמל

פ מכ ואילך,  אליכאן  האישית  נייתי  אחריותכם  על  תצביע  מעשים  לם 

ככל    –   נושותמדת עם ופשעים נגד האי הש פשע   ה למעשההלכ  ווים ההמ

כלל  הנגרמים ל  יומים הא   והנזקיםלם מחומרת המעשים  שתבחרו להתע 

לנהל את המדינה כאילו מדובר כאן  ותמשיכו , לישראאוכלוסיית מדינת 

,  שאין זה כךת  בוודאואשר אתם יודעים  ל זאת כביותר, כן  סוכגיף מבנ

  ה ילאוכלוסישנגרמים    הקטסטרופלייםהנזקים    כיוכאשר אתם יודעים  

 ירבה לוודאי.באופן של ק  צפויים להתרחש 
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 ות: עובדות רלבנטי

 בדות מהותיות: כם עולהזכיר .2

ורונה  כי נגיף הקיאות  ברה  ע"י שר  דינהנה אי פעם במשולרא  הוכרז  27.1.2020יך  רבתא (1)

דבר המ  1940לפקודת בריאות העם    20סעיף  ח  ויאות הציבור מכמייצר מחלה מסוכנת לבר

 על מחלות איומות.

,  דםבני אענק של עשרות אלפי    ותתעל תמ  וקליפטיותתחזיות אפכאן  ש מרץ הוכרזו  דחוב (2)

 ריסת מערכת הבריאות. מים וקאלפי מונש

לת ישראל ובהמשך כנסת  משרד הבריאות, ממש  וצריוקליפטיות  בעקבות התחזיות האפ (3)

רות צווי בריאות העם, עשרות תקנות לשעת  דים של עשמשפטי חסר תקמערך    –ישראל  

 .וחוקים נוספים רקונייםחוקי הסמכה דו חירום

המשפט (4) הסמיך  המערך  הנ"ל  במדינהלרא  -י  פעם  אי  מ  -  שונה  מעצרים  נהליים לבצע 

"חולים" מנהלי ל,  לאנשים  מעצר  כת  בצע  או  משפט  לכל    אישום   בללא 

המדינה ממנה  אוכלוסיית  חלקים  עסקים  ,  )"סגר"(  או  ולכפות בכפייה,  לסגור 

 חובת עטיית מסיכות"(.)" סייהלכל האוכלו  א הסכמהפואיים ללים רטיפול

,  רונהשאינם טיפולי קו  ליםים טיפועצרו בתי החול  –וקליפטיות  חזיות האפהתבעקבות   (5)

פנימיות  מחל  פתחוו )"קות  קוחדשות  כרונה"(פנימית  פיצול   והפחתתו ח האדם,  ו, תוך 

 ים בכפיה לצוותים רפואיים.מעצרים מנהליעקב  תיתמשמעו

האפוקליפטיות   (6) התחזיות  בעקבות  תושבי ראשונה  להושמו    –עוד  כל  במדינה  פעם  אי 

במע מנהמדינה  אישום   הליצר  כתב  או  משפט  מחודש ון  שהרא  –  ללא  השני  במרץ, 

אלו כאשר    – ספטמבר   מנהליים  בזמן  מעצרים  מוגבלים  להארכה  וני  אינם  ללא  תנים 

 .כרצון הממשלה הגבלה

כן,   (7) ללא    לוסייהפואי על כלל האוכבוצע לראשונה אי פעם במדינה כפיית טיפול רכמו 

ות מכך  לציין תוך התעלמ תר  מול  – הפצת מחלות  עטיית מסיכה כמונעחובת    – כמתה  הס

, והתעלמות  ת בחדרי ניתוח(ימו)אשר נועדה למטרות מאוד מסו  שאין זה תפקיד המסיכה

 עטיית מסיכה ללא הפסקה. מייצרת נזקים הבריאותיים הכבדים שמה

פסיכוזנ (8) כאן  מסוכן"לה  וצרה  מחלות  "מפיץ  הוא  אדם  שכל   קווים הוקמו    –  אומית 

ל מחלותאדומים  מפיצי  על  מקצה  טרת  מש   –  דיווחים  ל  לטפ  מכוחותיה  10%ישראל 

רה אובססיה לאתר את הנגיף בכל מחיר נוצ, וכלל תושבי המדינה()פושעים החדשים  ב

 לחלוטין. בלתי אמינות כי הינןשהתברר  אמצעות בדיקותב
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 כם: עוד להזכיר .3

  והמצטברת ודשית הח תההתמו – זבלו כתחזיות כהתג אפוקליפטיותהתחזיות ה (1)

 יוצאת דופן. יגה שום תמותה חר ללא המתנהגת כתמותה רגילההתגלתה כתמותה 

 : 3.9.2020מיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מתוך הודעת 

 
 הודעה במלואה: לקריאת ה

https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202005

274 

הבבכירי   (2) הבדיקות    יםיודעריאות  משרד  כי  הנגיבוודאות  בלאיתור  הן  אמינוף  ת לתי 

המייצ תוצלחלוטין,  חיובירות  כזב  בכמואות  שיא  ות    50פי    -ל  10פי    ביןמדובר    –יות 

 .ית )!(תיאמדיקה חיובית על כל בביות כזב תוצאות חיו

 הבריאות:  או כדברי משרד

במצב התחלואה בישראל, נכון להיום, על כל נבדק שיימצא חיובי והוא אכן נשא   "

 "  (False positive)"כונותתוצאות חיוביות שאינן נ 10-50או חולה, יתקבלו פי 

 https://sports.walla.co.il/item/3362105ראו עוד כאן: 
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הבבכירי   (3) יודעמשרד  הב  יםריאות  כי  הנגיף  דיקותבוודאות  כלל    לאיתור  מאתרות  לא 

לנג"עו המבחן  שהוא  נגיפי"  הבמס  ומשרד  פעיל,  היף  כי  בוודאות  ידוע  יקות בד ריאות 

 בדיקות הנערכות בארצות אחרות.מ 128רגישות פי 

 30%ברות על מדת כוהער –" "מתי קורונה וחהדיו בים לגישומים מאוד בעייתיתגלו ריה (4)

והפלא    – קות של המוות  יוסיבות המדהנאת  לבדוק    מסרב ריאות  הבומשרד    –   תראחוז ויו

 למרבה הצער  שים מתים+ גיל שבו אנ80נים בני  לא מרבית המכרעת של המתים הם זקופ

 מזיקנה. 

התמודדמ (5) הבריאות  סערכת  עם  בעבר  חוליםחפיקות  ה  של  השונות  ריגות  , במחלקות 

הבריאות במדינה ניהול מערך  אך ורק תוצר של המשך  א  ריאות כעת הוריסת מערך הבוק

פי   אפתחזעל  שחריות  כל  חסרות  האבפרט    –  וקליפטיות  את  בודקים  ישפוזים כאשר 

שנבנה  , ובפרט כאשר יש בית חולים  יגכל עומס חרומוצאים כי אין    2020לאורך זמן בשנת  

 ל שימוש. ולא נעשה בו כעם מאות מיטות  לחולים במחלה במיוחד

הם נתונים  ת  לצורך קבלת החלטו ניכם  הנתונים המוצגים בפכל    – זה מעיד על דבר אחד    כל

יה לעשות עליו מניפולצהיחידי שלא ניתן  דבר  כאשר ה  –ה  יה בלי רגילולצהניתנים למניפ

 הכוללת במדינה.הוא התמותה 

האחרון   .4 החידוש  את  גם  א  עכשווית  הערכה  – אוסיף  הבשל  העולמירגון  כי    ריאות    10%הוא 

 ליון איש.ימ 780ינו דהי –מיליארד איש( נדבקו  7.8 -דת כאמ ית העולם )הנאוכלוסימ

איש בכל העולם,    1,050,000  -דר גודל של כהוא סמספר המתים המיוחס לנגיף  כל זאת כאשר  

, ואין להתפלא  תיתעונ  נמוך משמעותית משפעת  -  0.0013%תמותה של  יחס  שוב מהיר ל בחי  דהיינו

 היא.נמוכה להפליא אף ( לנגיףהמיוחסת )מותה בארץ כי הת

 כאן: ניתן לקרוא עוד 

https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-

dangerous-than-flu/ 

 

 שנוצרו  קטסטרופלייםההנזקים 

ב .5 האפתח  הנזתיאור  נזקים  ל   קטסטרופלייםקים  למעשה  שהם  לתושבי    קטסטרופלייםמשק, 

 המדינה: 

mailto:Ronit@RLS-law.co.il


 

 

 
 5480029-03  פקס: , 4979165-050 טל':  ליצירת קשר:

 law.co.il-Ronit@RLSמייל:          חריש, 78/7שוהם רח' 

- 5  - 

 

 

ירידה של  סגר עד סוף השנהעסקים צפויים להיאלף    85   40%, עם 

 עסקים חדשים:  בפתיחת

 
 https://www.israelhayom.co.il/article/782911ניתן לקרוא בהרחבה כאן: 

  ה דורשי עבוד   766,000רשומים    –  עפ"י רשות התעסוקה  2020סוף אוגוסט  נכון ל,  ודוע

למעל  "( ריסק  דינה )"הסגר של מרץושבי המל תלכלשון  המנהלי הרא  היא שהמעצרהמשמעות    –

, וזאת עוד לפני נזקי המעצר המנהלי השני )"הסגר של איש את מקום עבודתם עד היום  600,000

 (: ספטמבר"

 
 ( 2020אוגוסט  –חודשי פרסום  –בודה שוק העדופק   – למסמך רשות התעסוקה 11עמוד )

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pir

sumhodshi0820.pdf 
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ו כאדם, והבאתו בודבודה( הוא פגיעה אנושה בכדיעת מטה לחמו של אדם )עסק או מקום עג

ורעב   על  ואין    –לעוני  הנפשילהתפלא  הנזקים  נוצרו  הבאיםכי  המדהימים  ת לאוכלוסיי  ים 

 . המדינה

ייצר ל ד הבריאות(אל והכנסת בניצוחו של משרל מדינת ישראל )ממשלת ישר תוצאות הבחירה ש .6

ים רפואיים על ל, כפיית טיפו)"סגר"(  לוסייהלכלל האוכו  וד"()"ביד  פרטנייםמינהליים  מעצרים  

, ועוד לכלא  פיכת בתי דיור מוגןה,  יכות"(, סגירת מוסדות לימוד)"עטיית מס  לוסייהוככלל הא

רס מקומות  , והלא נראתה כאן אי פעםמחלה מסוכנת ביותר שסיכוזה לאומית שמדובר ברת פיצי

ל אנשים  תעסוקה  אלפי  לנז  ויותרמאות  לכלל  ים  ספנתבלתי    ופיזיים  נפשייםקים  הוביל 

 . אות להלןרשניתן לכפי  – אוכלוסיית המדינה

  ומעלה  21במדינה של בני    לוסייהעל האוכ  2020חודש יולי  מ"ס בך הלשער  סקר  ת תוצאומתוך  

בחינת   –   (איש  57,143ל הינו  "הנ  לוסייהוכוכל אחוז מהא,  איש  5,714,285הינו    לוסייהאוכ)סך ה

עקב   כפיית מעצרים    –  ע"י המדינה  כל ההליכים שנכפוהנזקים שנגרמו לתושבים   + מנהליים 

 : טיפול רפואי

אחוז   נושא 
 ה יאוכלוסימה

 סך באנשים

 485,714 8.5% מאוד ד החמיר מצב בריאותי החמיר ע

 1,485,714 26% אוד ממצב נפשי החמיר עד החמיר 

 2,400,000 42% ץ וחרדה לח שלתחושה 

 1,200,000 21% תחושת דכאון 

 1,085,714 19% ת דידותחושת ב

 3,714,285 65% ידבקות בנגיףחשש מה

 2,171,428 38% )ללא קשר לנגיף( חשש מפגיעה במצב הבריאותי

 3,142,857 55% וצאות חשש מקושי בכיסוי ה

 2,342,857 41% ה ל המשפחצב הכלכלי שמחלה החמרה ב

והא האוכל  כמות  את  השבוע צמצמו  במהלך  רוחות 
 האחרון 

21% 
1,200,000 

 

 .כאן – סקרבהרחבה על ה ניתן לקרוא 

mailto:Ronit@RLS-law.co.il
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של    בארצות הברית על תושבי ארצות הברית, והנה המסקנות  דומה  סקר מקיףבחודש יוני נערך   .7

 :מנהליים + כפיית טיפול רפואימעצרים  –כל ההליכים שנכפו הנזקים שנגרמו לתושבים עקב 

 סובלים מסימפטומים של חרדה ודיכאון.  31%

 בלים מסימפטומים של מתח וטראומה סו 26%

 התחילו להשתמש בסמים ואלכוהול או הגדילו את צריכת הסמים והאלכוהול שלהם.  13%

 שקלו ברצינות להתאבד 11%

 

 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htmמקור: 

ישראל   למדינת  הסקר  נומעלה  21גילאי  של  ה  יאוכלוסי  –התאמת  שלא  בנושאים  ע"י ,  בדקו 

 : הלמ"ס

אחוז   נושא 
 ה יאוכלוסימה

 סך באנשים

ת צריכ  התחילו להשתמש בסמים ואלכוהול או הגדילו
 מים ואלכוהולס

13% 742,859 

 628,573 11% ד רצינות להתאבשקלו ב
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 נושותשעים נגד האמדת עם ופהשטי על  משפ קער

שא .8 השמדלפני  נושא  על  נרחיב  ופשעים  עם  הגת  הוכחת    מספר  – נושות  אד  על  ה" "כוונמילים 

 לילי.במשפט הפ

 :1977 –ן, התשל"ז ונשיעלחוק ה 20לסעיף  לשם כך, נפנה

 

הו  ו, כאפשרות קרובה לוודאי, כמרחשות התוצאותרואה מראש את התהאדם    –אמור מעתה  

 וצאות.תכוון לגרום את התכמי שה

 דר ע"י המחוקק. וסנושות, כבר המדת עם ופשעים נגד האושא השנ .9

 נושות ?נגד א מהו פשע

 : 1950-חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"יה במצויהתשובה לכך 

 אחד המעשים האלה:  –"פשע כלפי האנושות" פירוש 

אוכ  של  וגירוש  הרעבה  שעבוד,  השמדה,  לא  לוסייהרציחה,  מעשה  וכל  אחר -אזרחית,  אנושי 

 חית; וכן רדיפה מטעמים לאומיים גזעיים, דתיים, או פוליטיים; אזר לוסייהשנעשה באוכ
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הוא    לוסייהנעשה באוכה לא אנושי הששל אוכלוסייה אזרחית, וכל מעהרעבה    –  אמור מעתה 

 ת.בגדר פשע נגד האנושו

לכך   רוממעבר  הפליל  אאמנת  הדין  בית  מסודרת   הגדירה,  בהאג  הבינלאומי  ישל  את    בצורה 

 (: הודגש הנושאים הרלבנטיים לפנייים )מר מעשים לא אנושיהמעשים שהם בגד

 רצח.  (1)

 השמדה. (2)

 שעבוד. (3)

 גירוש או העברה כפויה של אוכלוסייה. (4)

לכללי   (5) בניגוד  פיזית  חירות  של  אחרת  חמורה  שלילה  או  כליאה 

 היסוד של המשפט הבינלאומי.

 עינויים.  (6)

או עיקור בכפייה, או כל צורה אחרת    אונס, שעבוד מיני, זנות כפויה, הריון כפוי, סירוס (7)

 של אלימות מינית בעלת חומרה דומה.

אתני,  (8) לאומי,  גזעי,  פוליטי,  שיוך  על  המבוססת  מסוים/ת  קולקטיב  או  קבוצה  רדיפת 

( של סעיף זה, או על בסיס אחר 3תרבותי, דתי, מגדרי בהתאם להגדרת מונח זה בפסקה)

שפט הבינלאומי, כאשר הרדיפה מבוצעת אשר הוכר באופן אוניברסלי כאסור על פי המ

בקשר לאחד המעשים המנויים בפסקה זו או לאחד הפשעים בתחום סמכות השיפוט של  

 בית המשפט.

 העלמה כפויה של אנשים.  (9)

 פשע האפרטהייד.  (10)

המכוונים   (11) דומה  אופי  בעלי  אנושיים  בלתי  אחרים  מעשים 

נפשית,   לבריאות  או  לגוף  חמורה  לחבלה  או  רב,  לסבל  לגרום 

 סיכולוגית או פיזית.פ

 כאן:  – לאמנה(  3מ' שעים נגד האנושות בערשימת הפ ואת) מאנת רולקרוא בהרחבה על אמן נית

-be94-4f84-5752-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-https://www.icc

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 

אישום  משפט וכתב ללא  מעצר    –?   דר הגדרה זונסת בגהנכ  זיתת פיחמורה של חירולה  י שלימה .10

 להליך הוגן. לא זכות ת ולוטיבחינה שיפללא ללא ראיות, זמן, ללא הגבלת 
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 ת עם ? פשעים של השמד מעשים הם בגדראילו  –לשאלה הבאה בור מכאן נע .11

,  1950-בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, תש"יבחוק  התשובה לכך טמונה  

 פניה הודגשו(. ללנושאים הרלבנטיים )ההדגשות ק ולהלן הסעיפים הרלבנטיים בחו

 מדת עם: ם בגדר השמעשים האילו לחוק קובע   1 סעיף

 
 : דת עםהם בגדר השמ 1סעיף המפורטים ב שים במע והשתתפות יסיון להשמיד נ - לחוק 3יף סע

 
 אדם איננו חסין מהעמדה לדין: ף  א –לחוק   4עיף ס

 
)הערה הפקודה הוחלפה    ך או צידוק למעשים צורות כי היה הכרח,  הגנה בטענאין    –לחוק    6עיף  ס

 : יג34 -יב ו34יא, 34פים והסעיפים הרלבנטיים שם הם סעי ,1977 –ק העונשין התשל"ז בחו
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 דיון ומסקנות: 

המתוארים בה שהם   אייםוהווד  המפורט בפניה זו, ולאור הנזקים הכבדיםלאור    –לעניין כוונה   .12

הממשלה מעשי  של  ישירה  משרד תוצאה  והכנסת    ,  לטעון    – הבריאות  ניתן  ואילך  לא  מכאן 

וקם כאן  שההפעלת המערך המשפטי  נגרמות ע"י  ה  הקטסטרופליותהתוצאות  נכם רואים את  שאי

 מחלה איומה ביותר.לטיפול ב 2020בשנת 

התוצ לוודאיאות  ראיית  קרוב  של  הוהפע,  באפשרות  המערך  לגלת  כוונה  משמע  רום  משפטי 

 וארות בפנייתי זו. צאות הקטסטרופליות המתלתו

הקטס  .13 הנזקים  נבמדובר    –רופליים  טלעניין  ופינפשייזקים  גרימת  ביותר  זיים ם    חמורים 

 לפניה(: 6טבלה )מקור סעיף שניתן לראות בכפי  –בלתי נתפסים פים לאוכלוסיית המדינה בהיק

אחוז   נושא 
 ה יאוכלוסימה

 סך באנשים

 485,714 8.5% מאוד ד החמיר מצב בריאותי החמיר ע

 1,485,714 26% אוד ממצב נפשי החמיר עד החמיר 

 2,400,000 42% ץ וחרדה לח שלתחושה 

 1,200,000 21% תחושת דכאון 

 1,085,714 19% ת דידותחושת ב

 3,714,285 65% ידבקות בנגיףחשש מה

 2,171,428 38% )ללא קשר לנגיף( חשש מפגיעה במצב הבריאותי

 3,142,857 55% וצאות חשש מקושי בכיסוי ה

 2,342,857 41% ה ל המשפחצב הכלכלי שמחלה החמרה ב

והא האוכל  כמות  את  השבוע צמצמו  במהלך  רוחות 
 האחרון 

21% 
1,200,000 

 :לפניה(  7ארצות הברית )סעיף שנערך בתאמת סקר  ה על פיוכן 

אחוז   נושא 
 ה יאוכלוסימה

 סך באנשים

ת צריכ  התחילו להשתמש בסמים ואלכוהול או הגדילו
 מים ואלכוהולס

13% 742,859 

 628,573 11% ד רצינות להתאבשקלו ב
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ניתן לראות כי    1950-בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, תש"יחוק  פי    על .14

ובנפש   נעשו מעשים הגורמים נזק חמור בגוףדהיינו    –( לחוק  3)1-( ו2)1מתקיים האמור בסעיף  

המדינה חרדה,    לאוכלוסיית  רעב)דכאון,  נוצועוד(  חששות,  וכי  ת,  חיים  רו  כישנאי  בהם  די ש 

כדי גרימת מוות,    ריאותי עדהמצב הבהחמרת  מהאוכלוסייה )גופנית של חלק  להשמדה  להביא  

 (.וגרימת התאבדויות

הא .15 על  "סגר"  חלקים ממנה  וכלוסייההטלת  למעשה    ועל  משפטהוא  ללא  מנהלי    מעצר 

זה כבר הוכח שניתן וכל    –, ללא זכות להליך הוגן, ללא בחינה משפטית  ללא כתב אישוםו

 אחרות ללא הגבלת הזמן.במילים  – וב ושובלהארכה ש

-חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"יב  )כמתואר  נפשע  מעשה לא אנושייש לראות בכך  

חירות  ( 5)נת רומא )"אמואר במתואם ל ת, וכן גם  (1950 של  אחרת  חמורה  שלילה  או  כליאה 

 . "(פיזית בניגוד לכללי היסוד של המשפט הבינלאומי

רנס את עצמם, נגדע פרנסתם,  כך שנמנע מהם לפמאות אלפי איש  של  והמשרות  העסקים  ריסוק  

החלומות   שלהם  שנגדעו  התעסוקתי  הבטחון  נגדע  אנהוא    –להם,  בכפגיעה  ויש   –ם  בודושה 

 . נפשע כמעשה לא אנושילראותו אף הוא 

  בל כגורמים סעל ההגדרה  נפשיים והפיזיים המפורטים בפניה בהחלט עונים  הל רשימת הנזקים  כ .16

, , לבריאות הנפשית הפסיכולוגית והפיזית של מרבית אוכלוסיית המדינהףורה לגורב, חבלה חמ

 מא: נת רונושות על פי אמת מהו פשע נגד האלהגדר 11יף סעבואר ותואמים למת

רב, או לחבלה   (11)" מעשים אחרים בלתי אנושיים בעלי אופי דומה המכוונים לגרום לסבל 

 " חמורה לגוף או לבריאות נפשית, פסיכולוגית או פיזית

תן להארכה ני, ש"(להקטנת הדבקה  יכותהאוכלוסייה )"עטיית מסמניעתי על  פואי  כפיית טיפול ר .17

- על הדרך הפיכתם ל)ו  נשיםכמת האא הסלל  איננו מוגבל בזמן,מעשה  כרצון המדינה והלכה ל

ו מסוכנים"  מחלות  העם"-"מפיצי  האוטונומי  ("אויבי  מחיקת  לחירות הוא  הזכות  שלהם,  ה 

שה  מעהחלט  בזהו    – שלהם, מעבר לנזקים הבריאותיים הכבדים שעטיית מסיכה יוצרת  אישית  

 . לא אנושי נפשע

רמת חומרה  בדוע היטב שאין כל מגיפה  , כאשר י המשך הפעלת המערך המשפטי שנוצר כאן .18

כורח או הכרח וממילא לא  ,  ידוקצניתן לטעון כלל ל)לא    מחלות מדבקות בעברהרגיל מ מסוכנת מ 

אף   מהםמתקיים  אחד  היטב (לא  ידוע  וכאשר  הנגרמים   כי  ,  הקטסטרופליים    הנזקים 

כוונה לגרום    המשפט הפלילי  נחשב על פי  -פשרות קרובה לוודאי  כא רחשים  מת  לוסייהלאוכ

 נושות.נגד הא שעיםדת עם ופדר השמגוהם ב לאותם מעשים נוראיים
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 סוף דבר: 

נמצאים בתקופה   .19 ישראל  אנו  ישראל, משרד הבריאות, ממשלת    –שלא היתה אי פעם במדינת 

 .תושבי המדינה בשם "מגיפה" אתלהשמיד  2020בשנת  גמרו אומרוכנסת ישראל 

לנזקים   גרמו  אלו  נתפסים לקטסטרופמעשים  בלתי  ו ליים  כלל  שמים את  אוכלוסיית המדינה, 

 לנפש, ולגוף.  ביותר מורה בסכנה ח לוסייההאוכ

רפואי מינואר על מצב החירום ה המשפטי כאן שהוא תולדה של ההכרזה  הפעלת המערך    המשך

כאשר  2020 ש,  בוודאות  היום  מאין  ידוע  איומהכל  חריגה    חלה  מסוכנות  הנזקים    וכיעם 

ב  הקטסרופליים במת  פניההמפורטים  לוודאירחשים  קרובה  בה  -  אפשרות  גדר  וא 

ומעשים האנושות  נגד  השמדת   פשעים  של  נפשעים 

 אל.העם בישר

ה  משרד הבריאות לשים לזרי  כיחברי כנסת ישראל ומבאל, מכל  מכל חברי ממשלת ישראני מצפה   .20

, לבטל את המעצר המנהלי שכל ירום הרפואי"לבטל את ההכרזה על "מצב הח באופן מיידי,סוף 

כל שאפשר  חיים שגרתיים )כלהחזיר את המדינה מיידית ל  ,)"סגר"(  כלוסיית המדינה הושמה או

י שהוכן ך המשפטלהקפיא ולבטל כל שימוש במערשנוצרו כאן(, וקטסטרופליים  לאור הנזקים ה

 מכויות המיוחדות(.העם, תקנות שעת חירום וחוק הס )צווי בריאות לטפל במחלה איומהכאן 

רופה הזו אחראיים לקטסטאראה בכל הגורמים ה  ,15.10.2020עד ליום ה'    ןדה ולא יעשה כבמי

 , על כל המשתמע מכך. כמי שגמרו אומר להשמיד במכוון את המדינה

 

 בכבוד רב,                        

 שקד, עו"ד -רונית לירן
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