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 مع حفظ الحقوق          

           لحضرة: 

 شرطة إسرائيل 

 وبعد

 الموضوع: بالغ ضد حكومة إسرائيل والقائمين على وزارة الصحة 

 أسماء الوزراء ووظائفهم وأسماء القائمين على وزارة الصحة مدونة أسفل البالغ

 

أنا الموقع أدناه ______________ هوية رقم ___________ أقدم بهذا بالغ ضد وزراء حكومة إسرائيل والقائمين 

يتعلق  بما  حتيال  كذلك بجرم ال وإجراءات طبية    فرضالتضليل والخداع وخيانة األمانة و  وذلك بجرم الصحة،    وزارةعلى  

مواطني إسرائيل لتلقي تطعيم    إرغاموزارة الصحة، من أجل  المعتمدة ب   ات"بالشارة الخضراء" وكذلك المراوغة بالتعريف

 ضمن تجربة طبية تقوم بها شركة فارما الخاصة.   ،تجارب كأدواتاستخدامهم و   تحت اإلكراه BNT162b2فايزر  

 مضمون الشكوى: 

ربة طبية  جعلت من مواطنيها، من خالل "الشارة الخضراء"، أدوات تجارب، وتُخضعهم لتجحكومة إسرائيل   .1

 .  -   بشكل فظ وعنيف، وبالمخالفة ألحكام نيرنبرغتقوم بها شركة فارما وذلك 
أي منع العدوى.    – و طبي  الشارة    ، ادعت الحكومة أن هدف "الشارة الخضراء"    - المتعلقة ب  قوانين  الخالل    من

هم يعرفون تمام المعرفة  أن مؤخراً اتضح من كالم وزير الصحة ووزيرة الداخلية وحتى من كالم رئيس الحكومة ،  

فرض تطعيم  وغايتها الحقيقية هي    طبي وإنما عقابي ضل ِّل وأن هدف "الشارة الخضراء" ليس  أن نص القانون م  

ف بأن    22/ 7/ 2021  أقر رئيس الحكومة بخطابه بتاريخليس هذا فحسب، فقد  .  BNT162b2  - ب  فايزر المعر 

 إجراء عقابي. إال هي ما "الشارة الخضراء" 
أكد بما ال يدع  بدوره  ف ردة فعل غاضبة من قبل المستشار القانوني للحكومة والذي  خطاب رئيس الحكومة خل   .2

" . وعليه فإن  إشكال   ه كإجراء عقابي ضد المتطعمين هو إجراء في  "   عرض "الشارة الخضراء للشك أن :  مجاالً  

 حتيال. بأن "الشارة الخضراء" ما هو اال إر القضائي ومن خالل موقفه هذا أقر المستشا
. حكومة  يُتخذ بحقه  لكل إجراء طبيالواعية  ب لقانون حقوق المريض يؤكد على مبدأ موافقة المريض    13بند   .3

حكومة إسرائيل تستخدم وسائل  من خالل الشارة الخضراء، إعطاء حقنة فايزر.    ،فرضخالفت القانون وإسرائيل  

عوضاً عن إعطاء مواطني  وذلك  وآليات عقابية لفرض إجراء طبي في خدمة تجربة تقوم بها شركة فارما،  

 إسرائيل الحرية في اتخاذ القرار المناسب لهم. 
وأعلنت بشكل واضح، من خالل قناة  اإلعالم وسائل في    يليت شكيدي ظهرت وزيرة الداخلية أ  4/ 2021/8بتاريخ  .4

" يجب أن نقول الحقيقة ، هدف الشارة الخضراء ليس منع المرض وإنما تشجيع الغير متطعمين  :  وقالت  11

اعتراف بأن حكومة إسرائيل تفرض    نحن أمام  ." الشارة الخضراء ل تمنع العدوى" وأضافت :  ألخذ التطعيم."  

عتداء  إ على مواطنيها إجراء طبي من خالل الشارة الخضراء. وهذا اإلجراء التعسفي يعتبر حسب كل المعايير  

 . بظروف مشددة 
لن يتم إعطاء " الشارة    1/ 2021/10أنه ابتداًء من    ،حكومة إسرائيل بتصريح جديدفقد خرجت  حسب،  ليس هذا و .5

 والثانية  األولى  بالجرعة   تطعموا   الذين  من  حرمسيُ   أنه   وحتى  بل   ،طعيم فايزر األول والثانيالخضراء" لرافضي ت 

، ما يعني  سيتم معاقبة كل "رافضي" التطعيم من خالل حرمانهم من الشارة الخضراء    ُشفوا.   الذين  من  وكذلك

والتي   عديدة  إنسان  لحقوق  صارخ  الكريم  انتهاك  العيش  من  حرمانهم  ضمنها  من    وحتى من  ش فو  للذين 

، ليسوا متطعمين  ذين ش فوابأن الأقرت  منشورات علمية عديدة  ، أن هنالك  بهذا الصدديجدر التنويه  .  المرض)؟!( 

    بل إن الحقنة من شأنها أن تهدد حياتهم.حتى آخر أيام حياتهم، وحسب 

، شارون ألروعي برايس،  نحمان أشوزارة الصحة ومن ضمنهم،    فإن القائمين على  –أما ما يتعلق باالحتيال   .6

وآخرون مسؤولون عن المراوغة بتعريفات وزارة الصحة بهدف إقرار    حيزي ليفي، جاليا راهاف، روني جامزو 

 المراوغة:   عمليةفرض التطعيم من قبل حكومة إسرائيل بواسطة "الشارة الخضراء". وهنا نستعرض مثالين على  
 

بالكوروناتحديد مستو . أ المريض الصعب  لتعريف  من خالل تحديد مستوى األكسجين    ، وذلك ى عال جداً 

هذا التشديد في رفع مستوى األكسجين هو األعلى على مستوى العالم. من    ا( . ي% )ستوراتس94  بنسبة



القرار    شأن يجعل  هذا  أنه    "بحالة صعبة "مرضى    ،مئات االالفأن  تم  ي بينما حالتهم غير صعبة وحتى 

 سالهم الى البيت وهم في حالة "صعبة". إر

ل على ثالث جرعات فايزر، صمن شخص حصل على جرعتين الى  شخص حا   –   ير تعريف "المتطعم"يتغ .ب 

مؤخراً  وكأن غالبية موتى الكورونا    ،يتنسى لهم نشر أرقام كاذبة من خالل وسائل اإلعالم المجندوكل ذلك ل

أشخاص غير متطعمين فعال وهم في  "، فيتبادر ألذهان عموم الناس بأن الحديث يدور حول  "غير متطعمين

والتي لم يصدر بحقها ترخيص لالستخدام من قبل ال  )لم يحصلوا على الجرعة الثالثة،  الحقيقة أشخاص  

FDA   وا  مليون مواطن قام   3. من خالل المراوغة بتعريف "المتطعم" تم خداع    ( وال حتى بظروف طارئة

تبار للعلم بالشيء من  عفإنه ال إ  ،. فالمبدأ عند وجود الخداعبمكون فايزر بدون أي موافقة واعية بحقنهم  

 . عدمه
، ومخالفات خطيرة إضافية  ستخدام سيء للسلطة والنفوذال   لمستوى الخداع باإلضافة  إجراءات الحكومة ترتقي .7

 . 378; 326; 304ג'; 301; 300; 286; 281; 280; 192;  2.ד'.144قانون العقوبات ومن ضمنها : ل
مين على وزارة الصحة للتحقيق ومحاكمتهم على  ئالعدل يقتضي أن يتم استدعاء وزراء حكومة إسرائيل والقا .8

إكراههم وتهديدهم وخداعهم والتحايل عليهم من خالل استخدام مفرط   ،إيذاء مواطني إسرائيل بظروف مشددة

 للنفوذ. 
كل  والتحقيق مع    هم من واجب الشرطة الدفاع عنو الضرر واألذية على مواطنيهايقاع  حكومة إسرائيل تقوم بإ .9

 لنيابة تقديم كل المتورطين للعدالة.  ل   واإليعازهذه الخديعة؟ من قام بإعطاء األوامر ؟ ومن المسؤول عن 

إ  .10 المواطنين و يجب  بالتحايل على  الوزراء والمتورطين  ينفع امنعهم من  ذلك من خالل  حضار جميع  ختيار ما 

االختيار.    هم في بطال حقوإ  كراه ، والمساس بمعيشة مئات االالف واإل  ، وتعريضهم للمراوغاتسالمة جسدهم

أد  المكون  حقن  بأن  المعطيات  اتضح من خالل  وفا  ىواذا  جميع   ةالى  تقديم  العدل  من  فإنه  الناس  من  العديد 

 همال. الوفاة باإلإيقاع وكذلك بجرم بالجرائم المذكورة المتورطين الى العدالة 
 

 

______________ 

 اسم المشتكي + توقيع   

 قائمة الوزراء 

 

   حيلي تروبر  بنينا تمنو   نيتسان هوروفيتس   نفتالي بينيت

 تمار زاندبرغ أييليت شاكيد  يفعات شاشا بيطون    يائير البيد 

 عامار بارليف مئير كوهين   عوديد فورر   بيني جانتس

  ميراف كوهين ميراف ميخائيلي  أورنا باربيباي  ليبرمان أفيغدور

 متان كهانا  يوئيل رزبوزوف  أوريت فركش هكوهين   حمد عمار 

 عيساوي فريج نحمان شاي   أليعيزر شطيرن   كارين ألهرار

 إيلي افيدار  يوعاز هندل    جدعون ساعار   زئيف ألكين

 

 وعي برايس، نحمان أش. : حيزي ليفي، شارون الر   القائمين على وزارة الصحة


