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גב 'הנשיא היקר:
חנדון :ייצור של מסמכים מזויפים
אני אזרח ישראלי ,82 ,חוקר עצמאי ,מועמד למדע ,דוקטורט .למרות גילי ,אני ממשיכה במשימה המדעית
הגדולה שלי ,שהיא חיונית ,ככל הנראה ,לגורל הציוויליזציה ,לגורלו של העם היהודי בפרט .אני פונה אליך
בגלל שני ניסיונות של משרד הפנים בחיפה למסור לי מסמכים ביומטריים מזויפים  -הדרכון הישראלי
ותעודת הזהות ,כדלקמן.
במהלך ביקורי ביוון 27-29 ,במאי ,2018 ,להשתתף בכנס בינלאומי לפילוסופיה ,איבדתי את הדרכון
הישראלי מס ' .20672278ב  30-במאי פניתי למשרד הפנים בחיפה כדי לשחזר את הדרכון הישראלי
ולחדש את תעודת הזהות שלי .שילמתי עבור  540ש"ח.
 11ו  13-ביוני ,בהתאמה ,דרכון חדש תעודת הזהות נמסרו לי .עם זאת החתימה שלי על הדרכון היה
מעוות :את מדרון האותיות היה  60מעלות ביחס אנכי ,בעוד זה בערך  30מעלות בחתימה הטבעית שלי.
מלבד התמונה שלי על תעודת הזהות היה באיכות ירודה )ראה עותק  1סגורה(.
אז סירבתי לקבל את המסמכים 21 .ביוני פניתי שוב למשרד הפנים בחיפה כדי לספק לי דרכון אותנטי
חדש .מנהל המחלקה הבטיח לי להוציא מסמכים אותנטיים .שילמתי עבור  655ש"ח 3 .ביולי ,המסמכים
החדשים נמסרו לי .עם זאת החתימה שלי על דרכון שוב מעוות באותו אופן )ראה עותק  2סגור( .זה לא היה
מקובל כי שום מחשב לא יזהה את הכובד הזה כחתימה שלי.
האופי החצוף של שתי המצאות אלה נראה מרושע .אני חושד במעורבות של סוכנים רוסים .ההתפתחות
הנ"ל ,בהתחשב במשימה הבינלאומית שלי ,מהווה איום על הציוויליזציה ,על העם היהודי בפרט.
בהקשר זה אתה יכול בבקשה:
) (1לחייב את משרד הפנים בירושלים להנפיק לי מסמכים חדשים אותנטיים ,דרכון ותעודת זהות;
) (2לחייב את משרד הפנים בירושלים לפצות אותי על הנזק החומרי והמוסרי שנגרם לי על ידי ההפקה
המכוונת החוזרת ונשנית של מסמכים כוזבים;
) (3בהתחשב במשימה הבינלאומית הגדולה שלי ,מצד אחד ,והעובדה שהדיכוי של סוכנים רוסים נגדי
מסלים בצורה מסוכנת ,מצד שני ,ממליץ על הכנסת לתת לי את התנאים המתאימים לחיי ולמיסיון שלי
בישראל ,או לעזור לי להגר לארה"ב.
רפיף:
רק י
) (1עותק של מסמכים ביומטריים ,יוני ;2018
) (2עותק של מסמכים ביומטריים ,יולי ;2018
) (3השוואה בין חתימות מעוותות ואותנטיות;
) (4שלוש קבלות תשלום עבור המסמכים.
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