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   14615-04-17       מחוזי  בבית משפט
         בתל אביב 

 
 024173544  יהונתן קפאח ת"ז המבקש: 
  18375 Ventura Blvd, Suite 369, Tarzana, CA 91356 

                           k2660000@gmail.commail: -, E4107-287-477TEL:    
 

 נגד 
  
  מדינת ישראל . 1 :   יםהמשיב

 ע"י עו"ד מירב גבע  –ע"י פרקליטות מחוז ת"א        
 

 בעצמה או ע"י עו"ד שי שקד  –.  לורי שם טוב 2  
 

 פאולינה פוליטקין עדן ע"י עו"ד   -.  מוטי לייבל  3  
 

 בעצמו  –.  צבי זר 4  
 
 

 עיון בפרוטוקולים של עדויות המתלוננים  בקשה ל
 וצמצום טריטוריאלי של צא"פ כך שיחול רק בתחומי מדינת ישראל

 
 

בית המשפט הנכבד מתבקש לאפשר למבקש לעיין ולהעתיק את כל החומר בתיק, כולל כתב האישום המלא  

ישראל, לרבות כל    עם שמותיהם המלאים של המתלוננים לצורך פרסום בקהילות הישראלים שמחוץ למדינת 

לצורך הכנת תביעה   וזאת  "נעלבו"  הן  כי  העידו  פושעות  ופרקליטות  סוציאליות  פושעות  בהם  הפרוטוקולים 

בפורום בינלאומי להעמדה לדין של כל המתלוננים בתיק זה בגין פשעים נגד האנושות, אפרטהייד מגדרי נגד  

 גברים והפרת זכויות אדם בינלאומיות.   

  

 : בקשהואלו נימוקי ה

 

הוא קורבן מערכת השפיטה ומערכת ההוצאה לפועל המושחתות של מדינת ישראל.  המבקש  המבקש   .1

הציל את עצמו, גופו ונפשו מציפורני הטרף של שופטי מדינת ישראל ורשמות ההוצאה לפועל הפושעות  

 של מדינת ישראל, וכעת הוא מתגורר בקליפורניה. 

 

האינטרנט עדנה קרנבל, הורים ישראל, ושמות העט עדנה קרנבל  המבקש הוא הבעלים הגאה של אתר   .2

וורדפרס שגם היא   נלווים המתארחים או התארחו על גבי פלטפורמת  נוספים  ואילנה סתיו ואתרים 

פלטפורמה הממוקמת בקליפורניה.  המבקש מפעיל ומנהל וגם הפעיל וניהל באופן בלעדי את האתרים  

 הללו. 

 

וננות  ל"פורמלי" בתיק בית משפט זה לרבות כתב האישום ופרוטוקולים של עדויות המת מבוקש עיון   .3

 הח"מ זקוק להם משתי סיבות: שכן 
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מכיון שהפרקליטות מייחסת בשקר ובזדון לחלק מהנאשמים בתיק זה פרסומים אשר הפרסום    .א

לחומרים על  שלהם הוא בבעלותו, אחריותו, ניהולו ותפעולו של הח"מ מאז ומתמיד, הח"מ זקוק  

כתב   נשוא  הפרקליטות  בעיני  חן  מוצאים  שלא  הפרסומים  לכל  השוואתית  טבלה  לערוך  מנת 

האישום אשר שייכים לח"מ ופורסמו על ידו, לבין פרסומים שאין לדעת מי פרסם אותם.  מדובר  

 בטבלה אשר בכוחה יהיה לשמש ראיה מזכה למי מהנאשמים בתיק זה.   

 

להור .ב גרמה  והפרקליטות  ישראל"היות  "הורים  כגון  תפעולי,  או  ניהולי  שבבעלותי,  אתרים  ,  דת 

ואחרים, ובכך פגעה בזכויות יוצרים של אלפי כתבות ופרסומים בעלי ענין לציבור על  עדנה קרנבל, 

שחיתויות במוסדות השפיטה והפרקליטות בישראל, העיון בתיק נדרש על מנת לכמת כספית את  

ליצ  הפרקליטות  שגרמה  הנזקים  הורדו  שווי  אשר  שבבעלותי  יוצרים  בזכויות  המוגנות  ירות 

 מהרשת בזדון.   

 

לשעבר המתגוררת   .ג ישראל  אזרחי  תושבי  של  עומדת קבוצה  נדרש מאחורי הח"מ  העיון  כן,  כמו 

על   בימים אלה מתקיים מסע התרמות  וכולם קורבנות של מערכת השפיטה בישראל.   בארה"ב 

  זה בערכאות בינלאומיות בגין פשעים נגד האנושותמנת להעמיד לדין את כל המתלוננים בתיק  

      .   אשר לא היו מביישים את הנאצים

 

הסעד השני המבוקש בבקשה זו הוא הבהרה כי צווי איסור הפרסום שהוציא השופט בני שגיא בתיק   .4

זה על שמם של המתלוננים תקף אך ורק בגבולות מדינת ישראל, והתחולה של הצווים טריטוריאלית  

 למדינת ישראל בלבד.   

 

עצ .5 כי  לדרכי  יובהר  הוכחה  מהווה  זה  בתיק  המתלוננים  של  שמם  על  פרסום  איסור  צווי  הוצאת  ם 

 השפיטה הנכלוליות של שופטים במדינת ישראל, כמו בני שגיא או אברהם אייכמן.   

 

מהי   .6 הבהיר  לא  שגיא  השופט  המתלוננים  של  שמם  על  הפרסום  איסור  צווי  הוצאת  שבמועד  יובהר 

לו, וברור כי כוחו של השופט שגיא לאסור פרסום מתקיים רק  תחולתם הטריטוריאלית של צווים א 

 בישראל, ואין לשופט שגיא כל מרות על אזרחים ותושבים זרים החיים בחו"ל ופועלים בחו"ל.   

 

לכתב האישום.  באישום זה שופט בשם רפי ארניה מתלונן כי הוא    90להמחשת הסוגיה, עיינו באישום   .7

מינית עקב כך שפורסם כי הוא משתמש במיניות של אשתו לקדם את עצמו.  על כך  )!!!( הוטרד    הוא

י  פט ארניה שלח את אשתו סוז והוטל איסור פרסום וכעת לכאורה אסור לתושבי ישראל לדעת כי הש 

לבית המשפט   יוכל להתקדם  ארניה  כדי שרפי  נוה  אנאלי מאפי  לקבל משגל  מנת  על  ארניה  עוזסיני 

שהתוכן   כך  על  מעידות  נוה  אפי  של  גרושתו  ובידי  המשטרה  שבידי  ההקלטות  אביב.   בתל  המחוזי 

באישום  רשפו ישבנה    90סם  את  הציעה  ארניה  עוזסיני  עו"ד  במציאות  המציאות.   לעומת  מחוויר 
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תוכן    למשגל את  לפרסם  אסור  שלכאורה  הוא  והאבסורד  בעלה  של  הקידום  תמורת  נוה  אפי  אצל 

 ות של ארניה לאפי נוה בישראל.   י ההצעות המינ

 

לאישום   .8 בני    90אולם  השופט  בהן  באילת  כנסים  שבאותם  הנמנע  מן  לא  נוספות.   השתלשלויות  יש 

ש סופי  מעט  לא  )והיו  ביחד  השתתפו  ארניה  עוזסיני  וסוזי  את  שגיא  הציעה  ארניה  עו"ד  כאלו(,  בוע 

שגיא  נישב השופט  את  לפסול  הייתה  אמורה  זו  עובדה  בעצמו.   שגיא  בני  לשופט  אנאלי  למשגל  ה 

 ארניה שסרסר אותה. רפי מלהוציא צא"פ על שמה של עו"ד עוזסיני ארניה, ושל בעלה השופט 

 

יוכל להיחשף למידא .9 ללו רק  מסעירים ה עים הין שום סיבה שהציבור הישראלי שלא גר בישראל לא 

אם תרצה הפרקליטות  מבלי להגביל את תחולתו הטריטוריאלית.    בגלל שהשופט שגיא הוציא צא"פ

לצפיה   האתר  את  לחסום  מגוגל  לבקש  האופציה  לה  פתוחה  ישראל,  מתושבי  המידע  את  למנוע 

 ישראליות.    IPמכתובות  

 

בקרב   .10 הפרסום  לאפשר  מנת  על  הצא"פ  של  טריטוריאלי  וצמצום  בתיק  עיון  מבוקש  כן  על  אשר 

            נדה ואירופה.    ישראלים תושבי ארה"ב ק 

 
       

 ____________________________________ 

 יהונתן קפאח, קליפורניה          


