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 בינלאומית לסחוט גברים שאינם תושבי ישראל יום עיון סמכות הנדון:    
 

שכן   13/3/2022הינך מתבקשת לשנות את תמהיל הדוברים ביום העיון שהכרזת עליו בתאריך  .1

הכנס אינו מאוזן והוא נועד לקדם אג'נדות של פמינאציות רדיקליות, מרכז רקמן ועמותות שנאת  

 גברים פמיניסטיות כגון מבוי סתום ו"קולך".    

 

ת סרבנות גט של נשים זרות שאינן תושבות ישראל או גברים שאינן תושבי ישראל  ייהפתרון לבע  .2

 הוא במדינות בהם הם חיים.  

 

הגיעו לישראל לביקורים תמימים ומצאו עצמם כלואים וסגורים בישראל כמו  גברים רבים   .3

וזה נוגד   –אסירים בציון או יותר נכון כמו בגטו ורשה.  אין לצאת, אין איך להתפרנס, אין מגורים 

את כל האמנות הבינלאומיות לזכויות אזרח.  גם בני משפחות שלל דברים עלולים להיתפס  

 י וההרס שהוא זורע.   במלתעות בית הדין הרבנ 

 

הפתרון הנכון הוא ביטול הכתובה, ביטול המושג "שלום בית", וביטול הסמכויות של בתי דין   .4

 רבניים לחטט בחיי אנשים מי בגד, מי עבר על דת יהודית, מי מורדת בבעלה וכדומה.   

 

את מדינת  דמים אג'נדה נבזית ומרושעת להפוך קאנו סבורים שהדוברים בערב העיון שאת יזמת מ .5

ישראל בית כלא לתיירים  תמימים מחו"ל המגיעים למדינה בה מיושם "צדק" מדיני סדום  

 ועמלק. 

 

רג ממרכז רקמן כדי להוות ראינה להיות הכנס מוטה  בדי בכך שהזמנת לכנס את שי זילבר .6

 מגדרית, ובלתי מאוזן.  מרכז רקמן ידוע כמרכז הסתה ושנאה נגד גברים. 

 

סקרג'י בחרת בכותרת מהנדסת התודעה "אתגרים והצדקות אפשריות   די בכך שלדוברת שרון  .7

לסמכות בינלאומית" כדי להוות ראיה שמטרת הכנס היא להנדס תודעה כאילו זה מותר רצוי  

mailto:office@shiratoledano.co.il
mailto:liat@knebel-adv.com


לכפות על תושבים זרים התדיינויות בישראל כולל עיכובי יציאה ושלילת החירות לעזוב     ואפשרי

 את הארץ.      

 

     דוברים מאזנים לכנס זה שיציגו גם את עמדת הגברים.     אנו מצפים ממך למצוא .8

 

 אנו נשקול הגשת עתירה מנהלית נגד לשכת עורכי הדין.    .9

 

 בענין.   והנחייתם  םאת עמדת  הםקבלי מרומי קנבל ואנא פני לעו"ד אבי חימי ו .10
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