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.  יםכם החדשיהצלחה מלאה בתפקידלכולכם ראשית נאחל   

משבר   - נגד אזרחי העולםנגד אזרחי סין כמו גם חמורים המשטר הסיני מבצע כיום פשעים  

, קצירת הנוראיים, מחנות הכפייה והחינוך מחדש שבקלות יכלו לצמצם את ממדיו הקורונה

נגד  בכפייה מבני אדם בעודם בחיים, מסעות רצח מזעזעים נגד הפאלון גונג,  איברים

את פניו  חושפים בבירור כל אלה  –בני מיעוטים אחרים  נגד האויגורים ונגד הטיבטים, 

ושעות של המשטר הקומוניסטי הסיני. המר  

ארגוני  ובגרועים שבאויבינו כמו איראן, סוריה  בעוצמה רבהיתר על כן, המשטר הסיני תומך 

 הטרור. 

 

המשטר  אנו מבינים היטב שבמצב העולמי הנוכחי, אין אפשרות מעשית להתנתק לחלוטין מ

י תורתנו הקדושה וחובתנו  אך אנו גורסים שלאור הפשעים הנוראיים הנ"ל ולנוכח דרכ הסיני

אין אנו יכולים להתנהל מול המשטר הסיני כאילו "עסקים כרגיל".  –כבני העם היהודי הנבחר   

 

פעולה עם ההמשך שיתופי את לבחון בכובד ראש, מכם לכם ומבקשים אנו קוראים  לכן

. עד אשר יוכיחו מעבר לכל ספק שחדלו ממעשיהם ,קריטייםחומים מספר תהמשטר הזה ב  

 

פעולה בתחום הביטחוני, כולל הדרכות למשטרת  האת כל שיתופי  עצוראנו גורסים שיש ל

העברת טכנולוגיות ישראליות שיכולות לסכן בני אדם בסין, לאסור בחוק כל שיתוף  לעצור סין, 

ואיים אחרים שיכולים חלילה  פעולה בין ישראל לסין בנושא השתלות איברים ובנושאים רפ

יכולים  שוחס לגרום נזק לבני עמנו או להוות סכנה לאזרחי סין. כמו גם, נושאים אחרים 

בדרך עקיפה.ואף לתמוך במבצעי הפשעים   

 

שחובתה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ומתוקף היותנו בני   טועניםנוסף על כך, אנו 

  ים שכבר עשו זאת,להצטרף לאותם קולות בין לאומי –צדק רודפי ו יאדם בעלי מוסר אנוש

. המשטר הקומוניסטי הסיני  ם שמבצעמעלליהי את בולגנות באופן רשמי ופומ  

 



 ולראייה באנו על החתום:

 הרב שלמה אבינר

 הרב דוד רוזן, נשיא דתות למען השלום 

 הרב ד"ר שי ואלטר

 הרב יעקב פלג 

לתורה, אוני' בר אילן הרב ד"ר מיכאל אברהם, המכון הגבוה   

 

 הרב שמואל דוד, הרב הראשי לעפולה 

כרמית -הרב משה ביגל, הרב הראשי, מיתר   

 

רעננה ,הרב יצחק שטינברג, ראש בית מדרש "ארץ חמדה"  

 הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת, ראש מרכז 'אחווה' למדיניות חברתית יהודית 

 הרב ד"ר מאיר בן שחר, מכללת שאנן

ראש מחלקת הכשרות הר חברון , ראש הכולל בישיבת באר התחיההרב משה כהן,   

 

רב אלון שבות  ,הרב זאב וייטמן  

   הרב רונן לוביץ'

 רב מקומי, מושב מלילות   הרב מנשה מלכה, ראש ישיבת וכולל שומרי הקודש וראב"ד לממונות,

 

 יצחק צורישדי, ראש ביהמ"ד "אורות התקוה", ת"אהרב 

 

 הרב ד"ר יהודה אלטשולר, ראש בית המדרש, המכון הגבוה לתורה, אונ' בר אילן 

 

 הרב איתמר ורהפטיג

 

 החדשה של תלפיות, ירושלים הרב מיכאל מלכיאור, רבה של הקהילה 

 הרב יניב חניא 

 רב המושב משואות יצחק, ר"מ בבית המדרש לנשים במגדל עוז הרב מאיר נהוראי,  

 מיכל טיקוצ'ינסקי הרבנית 

 הרב ד"ר שרגא בר און, מכון הרטמן ירושלים 

 

עמיחי גורדין הרב   

 

 הרב ד"ר רועי זק

 

דוד שפיץ הרב   


