
 תאגידים המתחזים לממשלות ברחבי העולם

 

 האם ממשלות מתחזות לתאגידים?

https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-government-in-australia-and-world-wide/ 

., עם שיוך לכאן ועכשיולהמאמר תורגם ומתוך האתר הנ"  

 

 

.SEC   בארה"בערך הציבות ניירות בוושינגטון הבירה? הרשומה ברשות נ שם זהה לארץ שלך? להאם תופתע לגלות חברה ע

פינלנד , ארגנטינה ,  ישראל ,טורקיה , איטליה , הונגריה , שוודיה ,בין המדינות הזרות של העולם כישויות אירגוניות תאגידים. 

איזה  ועוד. מה זה אומר כל זה? ג'מייקה , דרום אפריקה , קנדה , אוסטרליה יליפינים , דרום קוריאה , יפן ,קולומביה , ברזיל , הפ

סיבה יכולה להיות למדינה להיות רשומה כחברה 

המון סימני שאלה. בוושינגטון הבירה?  

רשימה של מדינות הרשומות כזרות נמצאו באתר: 

 החברה לניירות ערך של ארה"ב.

US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION –

MCMXXXIV  

Location 

                                                                        SEC Headquarters  

100 F Street, NE 

Washington, DC 20549 
הספירה הלטינית  1934 -  שנה הידועה החל מיום שני  WCMXXXIV - מה משמעותן של האותיות הלטיניות? חיפוש מהיר ברשת מבהיר את הנושא: הן מסמלות את השנה על פי 

של הלוח הגרגוריאני. 1934 לספירת "אנו דומינו" )שנת אדוננו בלטינית( לפני הספירה. שימו לב במסמכים הבאים, חפשו השנה הזאת שם. המילה דום בלטינית פירושה גם שליטה 

 משהו שמכפה מעל כמו כיפה. מעניין שביוונית התרגום הלטיני לדום הינו ריבונות. 

 

 CIS 8888 מדינות זרות - סחר בניירות ערך

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&SIC=8888&owner=in 

CIK      ישראל, המדינה של.: החברהשם   - 0000052749 #:  
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 GPJקבצי  בכתובת. רישום פטנט על המנורה באנגליה. -2, החוזה מספר  -1בקישור התמונות המצורפות

 

 

 :כל זה מעלה שאלות

 

 שאלות מסחריות

מדוע חברה בשם "ישראל , מדינה של". רשומה בוושינגטון הבירה? איזו סיבה יכולה להיות שמדינה תהיה רשומה כחברה? 

 חברה כלכלית? ?תאגיד? ישות משפטית

 

בהגדרה, האם גופים ארגוניים וממשלתיים יכולים להיות 

באנגלית הינה גם  המילה בלעדי?בלעדיים זה לזה

 .ההפך, שנכנסים לתרגום
 exclusive - בלעדי 

 :שהגדרתה היא

or not admitting other things excluding 

מבולבלים  מ" ?הווה אומר "בלעדית" שהיא "רק של" או ההיפך "חוץ 

 גם אני.  אהה?
 

 אז מדוע גופים ממשלתיים נדרשים לאשר את רשיונם?

האם הם תאגידים בתוך התאגיד הממשלתי? הם 

אז גם  הסוכנים של המדינה לאיסוף הכספים כמובן.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465921009194/0001104659-21-009194.txt
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465920042989/0001104659-20-042989-index.htm


אזוריות, ,, מועצות ביטוח לאומי, המשטרהתחנות המשטרה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד החינוך, התחבורה, 

 לרישיון?  בוצים, ועוד. מדוע זקוקיםערים ועיריות, קי

 . סוף כספיםיאעבור דות ורשה מטעם "המדינה של" להנפיק תעועוסק מ. התשובה היא כמובן: עבור סחר

 

 

 

 

 

משלת ורווחית ואינו זקוק לממשלה? האם 'מ "אמיתית"האם "ישראל, המדינה של" יכולה להיות גוף תאגידי שמתחזה לממשלה 

 ולא בעלי מניות במדינה אחרת? 'העם' ?ישראל' באמת מייצגת את 
" ? ו"הלקוחות שלנו כוללים ממשלה "אנו מספקים שירותיםמדוע יש למשרדי הממשלה של ימינו הצהרות תיפקוד של חברות כמו 

 "ברגעים היפים של החיים", "איתך אורך כל הדרך" ... "?
 האם זה מעיד על כך שהם ממש אמיתיים, אך חברה המתחזה לממשלה? ?מדוע הוא בתשלוםתי, לשירות, סעד ממשלה ל"מה קר

 

בארצות הברית? ומדוע שהיא תעביר להם מסמכי  SEC -מדוע ישראל תהיה רשומה באז  ?והאם הממשלה לא מסדירה חברות

 ?לרגולציה שלהם ופהומדוע היא כפ'תשקיף' ומסמכים 'כלכליים ופיסקלים' שנתיים? 

 

 .1933לשאר המדינות. מרגע הקמת הבנק הפדראלי בשנת  משם התפשטהוחל בתחילה בארהב ו –ניירות הערך  חוק

וצר וי חוק ארה"ב המסדיר בעיקר את ההצעה והמכירה של ניירות ערך על ידי מנפיק לציבור בארה"ב 1933וק ניירות ערך משנת ח

החוק מגדיר גם פטורים מוגבלים . בקשר להנפקה ציבורית כזו בתשקיףמנגנון לרישום ניירות ערך המוצעים בפומבי ושימוש 

 וקובע סטנדרטים של בקשר להצעה ומכירה של ניירות ערך  מסדיר הונאהמסוימים מדרישות הרישום, 

  .למידע נוסף, עיין באתר רשות ניירות ערך בארה"ב .אחריות

https://law.enacademic.com/6457/Securities_Act_of_1933 

 

 !? ! מצא את ההבדלים ומה ההבדל בין שני החוקים? 1934מהו חוק ניירות הערך משנת ו

 

ומספק דיווח שוטף  חברות ציבוריות: חוק ארה"ב המסדיר בעיקר את סחר ניירות הערך של 1934חוק חילופי ניירות ערך משנת 

מסדיר הצעות מכרז בארה"ב או מוצעים באופן ציבורי בארה"ב.  על ידי מנפיקים שניירות הערך שלהם רשומים בשוק המניות

לנציבות ניירות  נדרש רישוםכמו כן,  לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ת בשוק בקשרוהחלפה, שידולי פרוקסי והונאה ומניפולציו

 ( של סוחרי מתווכים, בורסות בארה"ב ועמותות של סוחרי מתווכים.SECערך בארה"ב )

 

 

שזו היא  יים? אושוק ניירות הערך, הסחר בקרנות נאמנות, בטחונות ממשלתאת הונאת הבורסה ו מסדיר? זהמעניין איזה הונאה 

ממשלתיים של בשל מכירה וסחר של תאגידים בתוך תאגידים בתוך תאגידים  דרך להונות את האנשים הפשוטים, העם, האזרחים,

סוכונות אמריקאית כממשלה זרה? ושל מי "המדינה של" של ישראל? של הממשלה? של הפוליטיקאים? שמשלמים ל"המדינה של" 

 של העם? של איילי ההון? התאגידים? או שהיא 

 

עוד שלל ורשיונות נהיגה, ביטוחים, הלוואות, ביטוח לאומי, מס בריאות ם שעובדים כל יום ומשלמים מיסים האנשים הקטני

  גב?ההתשלומים שמצטברים לאין סוף חובות על 

ות לניירות נוסיף את ה"החוב" לסוכנואותם "נדיבים" ממשלל המגביות והעזרה הכלכלית שקיבלה "המדינה של" מיום הקמתה 

איזה חישוב נפלא של  .עצמם ולא על התאגידים כתפיים של בני אדם בשר ודם,הערך שמיקומה בארהב נבין למה ה"חוב" רובץ על 

 "החוב הציבורי". –מערכת חוב איסופית ועוד קוראים לזה 

 

 

במדיניות הכלכלית של הממשלה  מטרה מרכזיתשני העשורים האחרונים,  :סוכן הפיסקלישל המדינה עם  2019 מתוך הדוח של

הממשלה מדיניות על מנת לקדם מטרה זו נקטה  .ולקדם צמיחה במגזר הפרטי הייתה להפחית את תפקידה של הממשלה בכלכלה

במדיניות מוניטרית ופיסקלית המכוונת הממשלה נקטה גם . לרבות בנקים, משק החשמל והנמלים של הפרטת מפעלים ממשלתיים,

https://law.enacademic.com/6457/Securities_Act_of_1933


לתוצר בישראל במגמת ירידה בעשור האחרון, עם עלייה קלה בלבד בשנת  הפיסקלית שמרה על יחס החוב המשמעת. ליציבות

 .%61-וגדל ל  2018החוב הציבורי כאחוז מהתוצר התייצב בשנת . בגלל המשבר הפיננסי העולמי 2009

 

 

טו להם ח.חשמל? הנמלים?הבנקים? הם ולאן נפרמעניין לא? החוב הציבורי. אנו העם ערבים להם, אבל הם לא ממש ערבים לנו. 

 מרוב שאלות ותהיות. מה קורה פה? של המדינה? של העם? של הסינים??? וואוו הראש מסתחרר

 

 

 ובנק ישראל האם גם הוא תאגיד למטרות רווח?
 
אחראי לגיבוש וליישום הוא . ללא תלות בממשלה, הוא הבנק המרכזי במדינה ומתפקד 1954נק ישראל בנק ישראל, שהוקם בשנת ב

המדיניות המוניטרית של ישראל. בנק ישראל מנהל גם יתרות מט"ח, תומך בפעילות המסודרת של שוק מטבע החוץ בישראל, מסדיר את 
, שמונה על נגיד בנק ישראל ומנפיק שטרות ומטבעות.את מערכת הבנקאות בישראל  מפקח ומווסתמערכות התשלומים והסליקה בישראל, 

. נגיד בנק ישראל הנוכחי הוא פרופסור אמיר ירון, משמש כיועץ כלכלי לממשלהיא המדינה לאחר שקיבל את המלצת הממשלה, ידי נש
על פי חוק בנק ישראל, שנכנס לתוקף ב  ., לאחר שכיהן כפרופסור למימון בבית הספר וורטון, אוניברסיטת פנסילבניה2018שמונה בדצמבר 

ת של בנק ישראל היא לשמור על יציבות מחירים. טווח יציבות המחירים נקבע על ידי הממשלה בהתייעצות , המטרה המרכזי2010ביוני  1-
בשנה. יעדים נוספים של בנק ישראל הם תמיכה  3% - 1%, טווח היעד של הממשלה לאינפלציה היה 2003עם נגיד בנק ישראל. מאז 

ה, תמיכה ביעדים אחרים במדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחביציבות ובפעילות המסודרת של המערכת הפיננסית בישראל ו
 בלהבלהבלה. *,,,תעסוקה וצמצום פערים חברתיים

; לבצע, בבורסה או בשוק מוסדר אחר או מחוץ לשוק, ניירות ערך משלו להנפיקכדי להשיג את יעדיו ולמלא את תפקידו, רשאי בנק ישראל: 
בשוק ההון, הכסף והמט"ח, לרבות בשוק הנגזרים, שכולם חלים על ניירות ערך, מטבע , זהב או כל  מקובלהפעולה או עסקה מכל סוג שהוא 

, יבוצעו בהתייעצות עם שר האוצר ובאופן אגרות חובחוזרת כאלה  עסקאות רכישה, למעט ים כאלהבשווקכמקובל אחר  או מכשירנכס 

לתאגידים ; הענקת אשראי מתאגידים בנקאיים; לקבל פיקדונות פעילות הממשלה(למימון  לגייס חוב מקומישלא יפגע מהותית ביכולת 
; בנסיבות חריגות, לתת אשראי לגופים פיננסיים שאינם תאגידים בנקאיים; ולנקוט בכל פעולה אחרת שבנק ישראל רואה בכך בנקאיים

 .מנפיקים ריבוניים זרים מרבית יתרות בנק ישראל מוחזקות בניירות ערך חוב המונפקים על ידי .... צורך

 
  רוטשילדהבנקים בבעלות כל ראה רשימה של 

rere-is-bank-your-rothschilds-the-by-owned-banks-of-list-complete-https://voiceofpeopletoday.com/boom/ 

 
טשילד? רו  ?"מי הם אותם מנפיקים "ריבוניים זריםומעניין   מנפיקים ריבונים זרים?ערך של יתרות בנק ישראל מוחזקות בניירות 

רומאית, החוק המסחרי המאוחד, חוק? מהתקופה ההינם חוקים הוותיקן, וושינגטון הבירה בע"מ?? כל אלו ועוד  מלכת אנגליה?

למינהם  האדמירלות הימית, הקודקס האזרחי הרומאי, חוק המרשאנד/המחסר מתקופת הפיניקים? כל אלו ועוד. חוקים סטוטוריים 

 חוקי. תבחרו מה שבא לכם.שניבנו והתגבשו עם השנים כמגדל קלפים או כלבירנט 

עם כל מה שהיה מקובל בשוק ההון רשאי "בנק ישראל" לעשות על מנת להשיג את יעדיו, אנו יכולים להתחיל להבין קצת על איזה 

 מערכת אמת? או חובה? תסיקו את המסקנות שלכם.יעדים הם  מדברים? 

 

 

https://voiceofpeopletoday.com/boom-complete-list-of-banks-owned-by-the-rothschilds-your-bank-is-rere/


של ישראל הוא הסימן מסחרי שנרשם במשרד הפטנטים  המדוע החותם  סמל המנורה הגדול

         ?ארצות הבריתשל  והסמלים המסחריים )לוגו/מותג(

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465920054112/logo.jpg 

 

 

 

ישראל חברה במספר ארגונים בינלאומיים, ביניהם האו"ם, קבוצת  בינלאומיים חברות בארגונים בינלאומיים ובהסכמים כלכליים

הבנק העולמי )כולל תאגיד הפיננסים הבינלאומי(, קרן המטבע הבינלאומית )"קרן המטבע"(, הבנק האירופי לשיקום ופיתוח 

ההסכם הכללי ישראל חתמה על  .OECD -ישראל הינה חברה מלאה ב 2010בנק הפיתוח האמריקני. מאז ספטמבר -והאינטר 

 .והיא חברה מייסדת בארגון הסחר העולמי 1962בנושא מכסים וסחר משנת 

 

 

אם חברה הרשומה  חברה המתחזה לממשלה? ו, אממשלה אמיתית המייצגת את העםהאם זה מעיד על כך שהם  ?מה קרה

 ה ז'ור( בשם דומה? ומתי?בוושינגטון הבירה טוענת באופן שיקרי במעמד שלטוני בישראל, מה קרה לממשלה האמיתית )ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465920042989/tm2014106d4_18ka.htm 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465920042989/tm2014106d4_18ka.htm


ז'ור היא ממשלה חוקית ולגיטימית של מדינה והיא מוכרת על -ממשלת דה הגדרה משפטית .פקטו-דה ממשלתו ז'ור-דהממשלת 

, ממשלה שהופלה לעומתפקטו היא ממשלה בפועל היא ברשות סמכות ושליטה במדינה. -ידי מדינות אחרות. לעומת זאת, דה

 יסרבו לקבל את הלגיטימיות של הממשלה המהפכנית.ז'ור אם מדינות אחרות -ועברה למדינה אחרת תשיג מעמד דה

government-facto-de-and-government-jure-https://definitions.uslegal.com/d/de/ 

 

. "ישראל"המדינה של, הקטעים מהחוזה עליו חתמו אנשי האוצר וממשלת ישראל עם הסוכן הפיסקלי עבור ובשם התאגיד 
1.htm-0465920042989/tm2014106d4_exjhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/00011 

 

 

 

 מה לישראל ולעניין החתמים באנגליה?

 סמך משפטיהנפקה של חתמים. כל חיתום, באופן נפרד ולא במשותף, מייצג, מ.4
לעסוק בפעילות  תמריץכי )א( הוא רק יעביר או יעביר הודעה הזמנה או  מוסכםו

  )2000פיננסיים ושווקים משנת לחוק שירותים  21כמשמעותו בסעיף  )השקעה
")) FSMA" שקיבלה על ידו בקשר להנפקה או מכירה של ניירות ערך כלשהם המוצעים

)ב( הוא מילא וימלא אחר כל  -אינו חל על ישראל ו FSMA -( ל1) 21בנסיבות בהן סעיף 

ביחס לכל דבר שנעשה על ידה ביחס לניירות ערך  FSMA ההוראות הרלוונטיות של

כל חתם  בברית/אמנה מתקשר המוצעים בבריטניה, או מעורבת אחרת בבריטניה. 
באופן ניפרד עם ישראל שלא לנקוט בפעולות כלשהן, אלא למען פעולתו של חתם כזה, 

)ד( תשקיף כתיבה בחינם  433תביא לכך שישראל תידרש להגיש לוועדה לפי תקנה 
 הוכן על ידיש

 או מטעם חתם כזה שאחרת לא יידרש להגיש ישראל

4. Offering by Underwriters. Each Underwriter, severally and not jointly, 
represents, warrants and agrees that (a) it will only communicate or cause to 
communicate an invitation or inducement to engage in investment activity 
(within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 
2000 (“FSMA”)) received by it in connection with the issue or sale of any 
Offered Securities in circumstances in which Section 21(1) of FSMA does not 
apply to Israel and (b) it has complied and will comply with all applicable 
provisions of FSMA with respect to anything done by it in relation to the 
Offered Securities in, from or otherwise involving the United Kingdom. Each 
Underwriter severally covenants with Israel not to take any action that would, 
but for the action of such Underwriter, result in Israel being required to file 
with the Commission under Rule 433(d) a free writing prospectus prepared by 
or on behalf of such Underwriter that otherwise would not be required to be 
filed by Israel 
 

 

, ישראל תשתדל להכשיר את ניירות הערך המוצעים להצעה ולמכירה 6בכפוף לסעיף  (

בסמכויות שיפוט כאלה שהחתמים יבקשו  כחול השמייםלפי חוקי ניירות הערך או 
קשר באופן סביר ולשלם את כל ההוצאות )כולל שכר טרחה סביר ותשלומי יועץ( 

ובקשר לקביעת זכאותם של ניירות הערך המוצעים להשקעה על פי חוקי  כזו להסמכה
השיפוט כפי שייקבעו באופן סביר החתמים; אולם בתנאי שישראל לא תהיה מחויבת 

 .להגיש כל הסכמה כללית או בלתי מוגבלת לשירות התהליך בשום תחום שיפוט

) Subject to Section 6, Israel will endeavor to qualify the Offered Securities for 
offer and sale under the securities or Blue Sky laws of such jurisdictions as the 
Underwriters shall reasonably request and to pay all expenses (including 
reasonable fees and disbursements of counsel) in connection with such 
qualification and in connection with the determination of the eligibility of the 
Offered Securities for investment under the laws of such jurisdictions as the 
Underwriters may reasonably designate; provided, however, that Israel  
 
shall not be obligated to file any general or unlimited consent to service of 
process in any jurisdiction. 

Blue sky law 
Long, Joseph C., 1939-2017. 

Blue Sky Laws - In the United States, each individual state has its own securities laws and rules. These state statutes are commonly known as Blue Sky 

Laws. Although the specific provisions of these laws vary among states, they all require the registration of securities offerings, and registration of 

brokers and brokerage firms. Each state has a regulatory agency which administers the law, typically known as the State Securities Commissioner. 
--%20United%20States%20--gulaw.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=sub,exact,Securities%20-https://wrlc 

by=date_d&vid=01WRLC_GUNIVLAW:01WRLC_GUNIVLAW&mode=advanced&offset=0%20States,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sort 

https://www.investopedia.com/terms/b/blueskylaws.asp 

 

האפשרי, )ז( ישראל תגיש לרשות המחזיקים בניירות הערך באופן כללי, בהקדם 
הצהרה בשפה האנגלית על הכנסותיה והוצאותיה של ישראל המכסה את שנת 

הכספים המלאה הראשונה בישראל שתחל לאחר תאריך הסכם זה שתספק. הוראות 

(g) Israel will make generally available to holders of the Offered Securities, as 
soon as practicable, a statement in the English language of revenues and 
expenditures of Israel covering the first full fiscal year of Israel beginning after 
the date of this Agreement that will satisfy the provisions of Section 11(a) of the 

https://definitions.uslegal.com/d/de-jure-government-and-de-facto-government/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465920042989/tm2014106d4_exj-1.htm
https://wrlc-gulaw.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010883818804113&context=L&vid=01WRLC_GUNIVLAW:01WRLC_GUNIVLAW&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2C991007840099704113&sortby=date_d&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C12238077387253957&offset=0
https://wrlc-gulaw.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=sub,exact,Securities%20--%20United%20States%20--%20States,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=date_d&vid=01WRLC_GUNIVLAW:01WRLC_GUNIVLAW&mode=advanced&offset=0
https://wrlc-gulaw.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=sub,exact,Securities%20--%20United%20States%20--%20States,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=date_d&vid=01WRLC_GUNIVLAW:01WRLC_GUNIVLAW&mode=advanced&offset=0
https://www.investopedia.com/terms/b/blueskylaws.asp


)א( לחוק; מובן כי התחייבות זו תיחשב כמאושרת אם ישראל הגישה את  11סעיף 

 .2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  K-18הדוח השנתי שלה על טופס 
Act; it is understood that this undertaking shall be deemed satisfied if Israel has 
filed its Annual Report on Form 18-K for the year ended December 31, 2021. 

 

העסקים שלאחר מועד הסגירה, ישראל לא, ללא הסכמת החתמים, תציע,  )ט( עד ליום
 או תמכור בארצות הברית, או תודיע על הנפקה בארצות הברית כל ניירות ערך שאינם

(i)  ניירות ערך מוצעים והצעות קורס רגילות של אגרות חוב של מדינת ישראל שנמכרו

 .באמצעות תאגיד הפיתוח עבור ישראל

(i) Until the business day following the Closing Date, Israel will not, without the 
consent of the Underwriters, offer, or sell in the United States, or announce the 
offering in the United States of, any securities other than (i) the Offered 
Securities and (ii) normal course offers of State of Israel bonds sold through the 
Development Corporation for Israel. 

 

הענק האמריקאי שנקרא הסוכן הפיסקלי שנמצא בארצות הפרטי טוב הבנו? ישראל התאגיד, מדינה של, מגישה דוח שנתי לתאגיד 

והפסד. כמו כל חברה בע"מ, כמו כל תאגיד היא חברה מסחרית עם  לו כספים ומגישה דוח שנתי של רווחהברית. היא משלמת 

אזרחים לבנקים מספר רשום. כל קרנות הפנסיה שלכם, כל תשלומי הריבית והקרן הצמודה למדד, כל האחוזים שאתם משלמים כ

 .או כל חברה אחרת שמגישה דוח שנתי

 

 לעובדים וקבלנים בתאגיד?הם אפוא כללים רק  -והאם החוקים ב"ישראל, המדינה של" 

לניירות  הסוכנות הפיסקליתבחוזה ניירות ערך שעליו חתומה "ישראל, המדינה של" עם המעסיק שלה תאגיד העל " נסתכל מקרוב

 ערך" של ארה"ב.

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465921009194/0001104659-21-009194.txt 

 

חוב ממשלתיות בכלל יכולות להתקיים, ודאי תחילה צריכה  לפני שאגרות .אבל הישות הארגונית המוזרה הזו היא רק חצי מהסיפור

 ?להיות ממשלה לגיטימית

, בהסכמה בינם לבין עצמם, ללא הסכמת כל בעל "ישראל, המדינה של" חותמת חוזה עם הסוכנות הפיסקלית, רשאית– 1מוצג 

 כל דרך שהיא,,,ומלבד שלא יפגע., להשלים,,,,לצורך ריפוי, תיקון, או השלמה...ב,,לשנותניירות ערך, בסדרה כלשהיא,

איזה מזל שלא יפגעו לנו בקרנות "איש הקש" שלנו. שהתאגיד המסחרי של המדינה סוחר בה, ומשלם לחברת מס על,,חובנו 

 מה שכן יש ריפוי/תרופה משפטית ותיכף נגיע אליה.הלאומי והפרטי עד אין סוף הדורות. 

של ישראל,  י ניירות הערך, להמיר לשנות,,, בהתחייבויות  או ניירות ערך אחריםהסמכת הסוכן הפיסקלי, בשם כל מחזיק – 2מוצג 

 .. ממתי אדם מוגדר כנייר ערך?כל אדם אחר )כהגדרתם בניירות ערך(או 

 

החברה בוצעה  :נתוני חברה :קובץ 20020701הוגש נכון לתאריך:  20011231תקופת הדו"ח המוגדרת: : 2002דוח כספים שנת 

מספר מס הכנסה:  [8888] סיווג תעשייתי סטנדרטי: ממשלות זרות 0000052749ישראל מפתח אינדקס מרכזי: שם: מדינת 

מספר  SEC: 002-94917 מספר קובץ 1934חוק  :SEC מעשה K-18סוג צורה:  :ערכי תיוק 0331סוף שנת פיסקאל:  000000000

 עיר: ניו יורק מדינה: ניו יורק 17שדרה שניה קומה  800: 1רחוב  :כתובת עסקית 02693619סרט: 

006676.txt-02-https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000095012302006676/0000950123 

 וחבר מייסד בארגון הסחר העולמי הסכם 1962משנת  1947של  ("GATT") כסים וסחרישראל חתמה על ההסכם הכללי על מ

("WTO")  החברות של הסכם  26בקרב החברים. ישראל היא אחת מבין  סחיריםהקובע הורדת תעריפים ו ביטול חסמים שאינם

 .הקובע שוק הדדי גישה לרכישות ממשלתיות בקרב חבריה ,WTO הרכש הממשלתי של

 

 

World Trade Organization 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000110465921009194/0001104659-21-009194.txt
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/52749/000095012302006676/0000950123-02-006676.txt
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm


חדשה שתשמש כבית הלאומי של היהודים. זה היה המנדט ” ארץ“ייסד חבר הלאומים  1922-ב המנדט הבריטי בארץ:
 Transjordanהירדן, -לפלשתינה. לפי סעיפים מסוימים של המנדט, ארץ ישראל נחלקה על קו הירדן כדי ליצור את מדינת עבר

יים של פלשתינה המנדטורית מהנהר ועד הים. בגדה המזרחית שלה. מאז, השתרעו הגבולות הבינלאומ’(, ירדן‘)הקרויה כיום 
המנדט של חבר הלאומים לפלשתינה מספק את הבסיס החוקי לא רק לגבולותיה של ישראל, אלא גם לאלה של ירדן, ולעצם 

 קיומה של ירדן.

נדטוריים. , היא יורשת את הגבולות המ”אוטי פוסידטיס יוריס“ישראל היא המדינה שנוצרה בפלשתינה המנדטורית. כך, לפי 
 ששינה את הגבולות האלה באופן חוקי. 20-השאלה היחידה היא אם קרה משהו מאז שנות ה

. ראשית, הייתה הצעת החלוקה אוטי פוסידטיסהיישום של דוקטרינת -ובכן, שלושה אירועים מצוינים בדרך כלל כמצדיקים את אי
למנוע את הקמתה של מדינה יהודית  1948-49-הערבים ב. שנית, הניסיון המוצלח בחלקו של 181, החלטה 1947-ם מ”של האו

ם לתפיסתה מחדש של ישראל את ”. שלישית, הייתה תגובת מועצת הביטחון של האו1949בפלשתינה, שהוביל לקו הירוק של 
 הימים. נדון בהם אחד לאחד.-השטחים האלה במלחמת ששת

-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-https://mida.org.il/2014/06/16/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D

-%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7

%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94/ 

 

 

 1960–חוק הספנות )כלי שיט(, תש״ך

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_(%D7

%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98) 

 

https://mida.org.il/2014/06/16/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://mida.org.il/2014/06/16/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://mida.org.il/2014/06/16/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_(%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98)
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_(%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%98)

