
 
 

1 
 

1/10/2021 

 מבלי לפגוע בזכויות                                   לכב'

 משטרת ישראל 

 נ., ג.א.

   ונגד ראשי מערכת הבריאות תלונה נגד ממשלת ישראלהנדון:  

 מופיעים בסופה של התלונה.וכן שמות ראשי מערכת הבריאות שמות השרים ותפקידם 

כל שרי ממשלת ישראל    __________________ת.ז.________________ אני   כנגד  נגד מגיש בזאת תלונה  וכן 

 ל"תו הירוק"  בנוגע  והונאה  , כפיית פרוצדורה רפואיתהטעיה, מרמה, הפרת אמוניםבגין  ,  ראשי מערכת הבריאות

על אזרחי ישראל   BNT162b2יזר  פי, הכל לצורך כפיית הזרקת תכשיר  בהגדרות משרד הבריאות  בגין מניפולציהוכן  

 . בניסוי רפואי של תאגיד פארמה פרטי בכפייה ושימוש באזרחי ישראל כנסיינים

 התלונה: נימוקיואלה 

יש .1 ואלים  רממשלת  בוטה  באופן  ישראל,  אזרחי  כלל  על  הירוק"  ה"תו  באמצעות  כופה  לקוד אל  ובניגוד 

  עוגן ובהן    אותן התקינה ממשלת ישראל   בתקנותלהיות נסיינים בניסוי רפואי של תאגיד פארמה.    –   נירנברג

מפי  הסתבר   לאחרונהמניעת הדבקה.  –כי  מטרתו של התו הירוק הינה רפואית  על ידה  , נטען  ה"תו הירוק"

ידוע להם היטב שלשון החוק כפי שחוקקה בין השאר  , כי  השר הבריאות, שרת הפנים ואף מפי ראש הממשל 

תכשיר  הזרקת    כפיית  -  האמיתית   ואלא עונשית ותכלית   איננה רפואיתהתו הירוק    מטרתעל ידם מטעה וכי  

 . כי ה"תו הירוק" הינו פעולה עונשיתקבע רוה"מ  22/7/2021בנאום מיום  . BNT162b2פייזר שסימונו 

הצגת התו  מצידו של היועץ המשפטי לממשלה אשר קבע במפורש ש"תגובה זועמת    רנאומו זה של רוה"מ, גר .2

בהודעתו,   המשפטי לממשלההיועץ למעשה קבע  ההלכ . הירוק כסנקציה נגד הלא מחוסנים היא בעייתית"

 הונאה.  אורה מעשה  לככי ה"תו הירוק" הינו  

 

ממשלת ישראל מפירה את החוק וכופה  של הליך רפואי.    ב' לחוק זכויות החולה מחייב בחירה מדעת  13ס'   .3

לכפיית הליך  מנגנון עונשי ממשלת ישראל עושה שימוש בכשיר פייזר. באמצעות התו הירוק את הזרקת ת

 רפואי לטובת ניסוי של תאגיד פארמה, וזאת במקום לתת לאזרחי ישראל את חופש הבחירה וההחלטה. 

"צריך  כי:    11הודיעה בריש גלי, באולפן ערוץ  ושרת הפנים איילת שקד    הופיעה בתקשורת  4/8/2021ביום   .4

 עידוד הבלתי מחוסנים להתחסן." לומר את האמת, מטרתו של התו הירוק איננה מניעת תחלואה אלא  

על אזרחי ישראל    ""התו הירוק אינו מונע הדבקה  :  והוסיפה כופה  ישראל  כי ממשלת  מדובר בהודאה 

 באמצעות התו הירוק הליך רפואי. כפייה זו הינה תקיפה בנסיבות חמורות לכל דבר ועניין.
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"תו ירוק"    יוענקלא רק שלא    1/10/2021יצאה בהכרזה כי החל מיום  ממשלת ישראל    ה לא די,  ם בכל אלא .5

   . ממחלימיםו  שתי זריקות  מאלו שכבר קיבלו  יישלל, אלא אף  הראשונה או השנייה  זריקת פייזר  "סרבני"ל

זכויות אזרחיות רבות  שלילת    שמשמעותו  התו הירוקע"י שלילת    וייענש  ,השלישיתהזריקה    "סרבני"כל  

לא רק שפרסומים מדעיים קבעו שמחלימים  .  ממחלימים  אלו  וכן ישללו זכויות  שלילת פרנסתםלרבות  

 הזרקת הזריקה עלולה לסכן את חייהם.מחוסנים לשארית חייהם, 

פרייס, חזי לוי, גליה רהב, רוני    נחמן אש, שרון אלרועיראשי מערכת הבריאות ובהם    -ובסוגיית ההונאה   .6

כפיית הזרקת  את    כשירועוד רבים אחרים, אחראיים למניפולציה בהגדרות משרד הבריאות במטרה לה  גמזו,

 מניפולציות:   שלוש. להלן באמצעות ה"תו הירוק" התכשיר ע"י ממשלת ישראל 

מחמירה באופן    קביעה  -  סטורציה  94%  –קביעת רף גבוה מאד להגדרת חולה קשה בקורונה כ   .א

קיצוני ביחס לכלל ההגדרות בעולם. באמצעות קביעה זו הוגדרו מאות ואלפים כחולים במצב קשה  

 והם אפילו שוחררו לביתם בעודם ב"מצב קשה".לא היה קשה כלל  כאשר בפועל מצבם 

זריקות של תכשיר פייזר    3מאדם שקיבל שתי זריקות, לאדם שקיבל    –שינוי הגדרת ה"מחוסן"   .ב

כוזב   פרסום  לשם  כי וזאת  המגויסת  "אינם    בתקשורת  לאחרונה  מקורונה  הנפטרים  מרבית 

לי  וגם וא על פי הנתונים  מדובר  הציבור סבור שמדובר באלה שאינם מחוסנים כלל, בעוד  מחוסנים".  

טרם אושרה לשימוש גם לא במצב חירום  זו ש אלה שטרם קיבלו את הזריקה השלישית,  בבעיקר  

ליון אזרחים והזריקו  ימ   3באמצעות מניפולציה זו בהגדרה המונח "מחוסן" רומו    . FDA  –ע"י ה  

 . הסכמה ואין הבנה   , איןידיעה איןבהתקיים מרמה דעת. מלא ש לגופם את תכשיר פייזר לחלוטין 

קיימות   .ג בתרופות  טיפול  אפלים,    –מניעת  במשטרים  מגויהתקשורת  כמו  השפעה  לסת  כולה 

נתוני התחלואה תודעת הציבור בהפצת  על  על מספר  ע"י    אגרסיבית  רפטטיבית  החולים  חזרה 

בתרופות מצילות מים. במקביל, משרד הבריאות מונע מבתי החולים שימוש  המונשמספר  קשה ו

טיפל בשר  ש  , אותו רופאנקוהד"ר זלפיתח    פרוטוקול הרפואי אותואלה הכלולות בכמו למשל    חיים

 שאינם שרים או מקורבים. ה"רגילים"  נמנע ונאסר לחוליםהבריאות לשעבר מר ליצמן,  

י למניעת טיפול בתרופות יעילות מחד,  אאחר מן הדין לברר, מי במשרד הבריאות ו/או בממשלה  

 . הניסוי אליו שועבדו אזרחי ישראל בעל כורחם סירוב לשבש אתמתוך מניעים הקשורים ב

 לרצח בכוונה תחילה.  המשולויעילות מניעת טיפול בתרופות ידועות -יובהר המובן מאליו 

  בעבירות חמורות נוספות על הוראות סעיפי לכאורה, מדובר בהונאה, בכפייה, בשימוש לרעה בכוח המשרה, ו .7

   .378    ; 326  ; 304  ג' ; 301  ; 300   ; 286;  281;  280;  192;  2.ד'.144 :םובהחוק העונשין  

ויועמדו לדין בגין תקיפת אזרחי    יזומנו לחקירהוראשי מערכת הבריאות  מן הדין כי שרי ממשלת ישראל   .8

    תוך שימוש לרעה בכוח המשרה.ישראל בנסיבות מחמירות, כפייה, איומים, מרמה והונאה הכל 

חובתה של משטרת ישראל להגן על האזרחים ולחקור מי    .אזרחי ישראל מותקפים ע"י ממשלת ישראל .9

 הביא את כל האחראים לדין.המליץ לפרקליטות לול מי אחראי להונאה ,נתן את ההוראה

ומניעת אזרחי ישראל כולם מהחובה לבחור מדעת    דינם של השרים כולם לעמוד לדין בגין הונאת הציבור .10

  מה ייעשה בגופם, ע"י מניפולציות, כפייה, פגיעה בפרנסתם של מאות אלפים וביטול הזכות לבחירה מדעת.

  אחראייםה, מן הדין כי כל  רבים  של  למותם  גרמהאף    התכשיר   הזרקתשכפי שעולה מהנתונים,  אם יסתבר  

   .ברשלנות מוות  גרימת  בגין  גםיועמדו לדין 

 

 

 ___________________________ 

 ימה+ חת שם המתלונן              
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 להלן רשימת השרים 

 

 נפתלי בנט 

 יאיר לפיד 

 בני גנץ 

 אביגדור ליברמן 

 חמד עמאר 

 קארין אלהרר 

 זאב אלקין

 ניצן הורוביץ

 יפעת שאשא ביטון

 עודד פורר 

 אורנה ברביבאי 

 אורית פרקש הכהן 

 אלעזר שטרן 

 גדעון סער 

 פנינה תמנו 

ילת שקד א  

 מאיר כהן 

 מרב מיכאלי 

 יואל רזבוזוב

 נחמן שי 

 יועז הנדל 

 חילי טרופר 

 תמר זנדברג 

לב -עמר בר  

 מירב כהן

 מתן כהנא 

 עיסאווי פריג

אלי אבידר 

 

 ן אש.חזי לוי, שרון אלרועי פרייס, נחמ ראשי משרד הבריאות:

https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=864
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=988
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=214
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=837
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=860
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=768
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=843
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=946
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=951
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=980
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=978
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=899
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=725
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=905
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=904
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=904
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=904
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=874
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=881
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=897
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=818
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=997
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1000
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=871
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=866
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1006
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1030
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=888
https://m.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=983

