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מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
שרי ממשלת ישראל
ראשי מערכת הבריאות
א.ג,נ;

הנדון :דרישה לביטול התו הירוק לאלתר
בשם מרשתינו ,ועדת החקירה האזרחית  -וועדת העם בע"מ (חל"צ  )516449428ובשם אלפי אזרחי ישראל ,הרינו
לפנות לכב' בדרישה כי לביטול מידי ומוחלט של התו הירוק וזאת מהנימוקים שלהלן:
 .1ממשלת ישראל החליטה מטעמיה על כפיית הזרקת תכשיר פייזר על כלל אזרחי ישראל ,ולשם כך הגתה את
אמצעי הענישה המכונה על ידה – "התו הירוק" באמצעותו נשללות זכויות אזרח מכל מי שמסרב לתכתיביה.
פעולה אלימה זו של ממשלת ישראל נגד אזרחי ישראל ,הינה תוצר ישיר של התחייבות ממשלתית חוזית
(ספק רב אם ההתחייבות תעמוד במבחן משפטי אשר יבחן את חוקיותו חוקיות של החוזה הממשלתי הנדון
– והוא אכן יועמד בקרוב למבחן משפטי) במסגרתה נודבו כל אזרחי ישראל ללא הסכמתם ,לשמש כנסיינים
בניסוי רחב היקף לטובת תאגיד הפארמה פייזר.
 .2אם לא די בכך שאזרחי המדינה נודבו לשמש כנסיינים בניסוי רפואי שלא מדעת באמצעות חוזה שחלקים
גדולים ממנו מושחרים ,הם נענשים ע"י ממשלת ישראל אם הם מעיזים לעמוד על זכותם ולסרב.
 .3שרי ישראל ובראשם ראש ממשלת ישראל ,הודיעו שוב ושוב כי ה"תו הירוק" הינו כלי ענישה ולא כלי
אפידמיולוגי ,וכן איימו שוב ושוב בנקיטת הליכי ענישה חמורים יותר על ה"סרבנים" אם באיומים ישירים
ואם באמירות משתמעות ש"תמה סבלנותם" וכיוצ"ב.
 .4יובהר המובן לאזרחי ישראל ומשום מה נבצר מהבנתם של שרי ממשלת ישראל וראשי משרד הבריאות –
לכל אזרח ואזרח בעל כשירות משפטית ,אוטונומיה מוחלטת על גופו לא רק על פי חוקי מדינת ישראל,
אלא גם על פי קוד נירנברג ,אמנות בינלאומיות ,תורת ישראל ,וכללי המוסר הבסיסיים ביותר אשר את
כולם מפירה ממשלת ישראל בגלוי ומעל כל במה.
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 .5אזרחי ישראל אינם "מכחישי מגיפה" ,אינם "מכחישי קורונה" ,אינם "סרבנים" אינם בורים ואינם רכושה
של ממשלת ישראל .אזרחי ישראל הם בני אדם ריבוניים ,אזרחים בעלי זכויות וצרכנים מדעת .זכותם
לבחור מה יוזרק לגופם ,זכותם לבחור מהי הפרוצדורה הרפואית בה יבחרו ,וזכותם לבחור בדרך הטיפול
הרפואי למחלה אם זו תתרגש עליהם – ויש למחלה זו טיפולים מוכחים טובים עשרות מונים מתכשיר פייזר.
 .6אזרחי ישראל זכאים אף לבחור להזריק לגופם את תכשיר פייזר אם כך יבחרו מדעת .לעומתם ממשלת
ישראל אינה זכאית לכפות עליהם את הזרקת התכשיר ,היא לכל היותר זכאית להמליץ ,ופעולת הכפייה
הינה תקיפה חמורה לכל דבר ועניין ,תקיפה המהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין.
 .7ואם בכך לא די ,תקיפת אזרחי ישראל מבוססת גם על מניפולציה בעובדות ובהגדרות משרד הבריאות מתוך
מטרה לשטוף את מוחם של המוני האזרחים הנחשבים ע"י ממשלתם לעדר נבער מדעת.
 .8במסגרת המניפולציה ,מוגדרים חולים בעלי רמת סטורציה נמוכה מ –  94%לחולים קשה לצורך ניפוח
מספרי החולים בדרגה זו ויצירת תודעת מגיפה קשה .כך גם שונתה הגדרת המונח "מחוסן" בהגדרות משרד
הבריאות ונקבע שכל מי שלא הזריק את התכשיר בפעם השלישית איננו מחוסן .התכלית ברורה ושקופה –
הצגת נפטרים לאחר שתי זריקות כנפטרים שאינם מחוסנים לשם יצירת סטטיסטיקה מהונדסת.
 .9חמור מכל ,שהמחלימים ,בין אם הם רשומים ככאלה ובין אם לא ,מחויבים בהזרקת תכשיר שלא רק שהוא
מסוכן לבריאותם אלא שהוא כלל לא נחוץ מכיוון שכבר ידוע ומוכח מדעית במחקרים רבים ,כי המחלימים
נושאים בתוכם זיכרון חיסוני שהוא הוא חסינות העדר האמיתית וכי הם היחידים אשר אינם מדביקים או
נדבקים.
 .10התנהלות ממשלת ישראל וראשי משרד הבריאות בדרך של מניפולציה זולה והנדסת נתונים והגדרות לצורך
כפיית התכשיר שקופה ומעלה תהיות בשאלה ,עד כמה מוכנים נמעני התלונה להרחיק לכת אך ורק לשם
כפיית התכשיר.
 .11לחרדת אזרחי ישראל – הדיווחים על נזקי התכשיר נאספים בעיקר ע"י וועדת החקירה האזרחית והתוצאות
מזעזעות .כמובן שאיש מבין שרי ממשלת ישראל או מבין נציגי משרד הבריאות לא טרח ליצור קשר עם
הח"מ על מנת להעמיק בבחינת הדו"ח .ההתעלמות משרתת את המשך האג'נדה הקיימת אולם תואיל
ממשלת ישראל להפנים שההתעלמות לא פותרת את שרי הממשלה וראשי משרד הבריאות מלשאת
בתוצאותיה.
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 .12חייהם של אלפי נפגעי החיסון כבר לא יחזרו למסלולם והם מופקרים על ידי מערכת עיוורת שמכחישה את
עצם קיומם .מקרים דומים כבר קרו בעברה של מדינתנו (נפגעי "טיפולי" גזזת ,חטופי תימן) ונראה כי לא
נלמד הלקח.
 .13אם תשובת הנמענים הינה כי ה"תו הירוק" מכיל גם חלופת בדיקות יושב מראש כי גם זו מניפולציה .לא
רק שממשלת ישראל מכרסמת ביכולת להיבדק ומקשה עליה אם באמצעות חיוב בעלויות ,הקטנת
המוקדים וצמצום מספרם ,ויצירת קושי לעמוד בחלופה זו בכדי לכפות את ההזרקה ,הרי שרת הפנים
הודיעה במפורש שמטרת ה"תו הירוק" הינה להקשות על ה"סרבנים" בכוונת מכוון לגרום להם להיכנע
ללחץ ולהתחסן .חלופת הבדיקות לא רק בלתי אפשרית ,ממשלת ישראל מכרסמת בה בכוונה מפורשת
להופכה לבלתי אפשרית בכדי לדחוף את הזקוקים לפרנסתם לעבר תחנות ההזרקה.
 .14בטרם סיום אין אלא להוסיף ,שממשלת ישראל כופה על אזרחי ישראל את ההזרקה השלישית גם לאחר
שהובהר שהיא איננה מאושרת ע"י ה –  FDAמטעמים שפורטו בדיון.
 .15נוכח האמור לעייל ,ונוכח התנהלות בלתי חוקית זו ואחרות ע"י ממשלת ישראל ,הח"מ פונות בדרישה
לביטול מידי של התו הירוק.
 .16היה וממשלת ישראל לא תבטל לאלתר כל תקנה ,הוראה או הנחייה על פי התו הירוק או מבוססת על התו
הירוק ,יוגשו ביום  1/10/2021תלונות למשטרת ישראל ע"י עשרות אלפי אזרחים מותקפים .בתלונות
תידרש משטרת ישראל לחקור ולהמליץ להעמיד לדין ,את כל מי שלקח חלק באישור תקנות התו הירוק,
בכפיית התו הירוק ובמניפולציה בהגדרות משרד הבריאות לצורך יצירת מצג של מגיפה איומה במקום
לשקף את המציאות כפי שהיא .התלונה תוגש כנגד כל מי שהורה להנדס הגדרות לטובת הנראטיב
הממשלתי.
 .17לסיום הח"מ מבקשות להדגיש ,כי מאז קום המדינה ,לא הותקפו אזרחיה באופן כל כך מניפולטיבי
ודורסני בגלל שהעיזו לעמוד על זכויותיהם המעוגנות בחוק .מאז תום מלחמת העולם השנייה ומשפטי
הרופאים ,לא נענשו אזרחים ונשללו זכויותיהם ופרנסתם בשל סירובם לשמש נסיינים בניסוי רפואי עליו
החליטה הממשלה עבורם.
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 .18לח"מ ,כמו לכל אזרחי ישראל שייגשו לתחנות המשטרה ,אין צל של ספק ,כי הפרק הנוכחי בהיסטוריה
של העם היהודי יירשם לדראון עולם היה ולא תתעשתו עכשיו ומייד ותבוטל חרפת כפיית התכשיר
באמצעות התו הירוק.

העתק :היועץ המשפטי לממשלה.
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