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עיתון שבועי המופץ בחינם
ועוסק בחשיפת שחיתויות במערכת המשפט

גיליון מס‘ 6

מופץ בחינם

שלב הבא :ניסקורן שר המשפטים,
מצדיע במועל יד לחיות ומנדלבליט.
רוצים לדעת מה הקשר לחקירה בהאג נגד מנדלבליט בעניין פשעים
נגד האנושות!!! קיראו את המשך ,חלק ב של גליון מספר .5
מערכת עיתון "היודע" מתכוונת
לשמור על החוק ומתנגדת
לקביעה שניסקורן שר המשפטים
נאצי ,הנשיאה חיות נאצית,
והיועמ"ש מנדלבליט נאצי,
מתוקף החוק .שימו לב ,אל
תתבלבלו ,היו יהודים ששיתפו
עם הנאצים ,וחלק
פעולה
מהיהודים שירתו בצבא הנאצי .זו
עובדה שלא ניתנת לוויכוח .זו
עובדה היסטורית .אל תתבלבלו,
מעשיהם של חיות ומנדלבליט,
השחיתות שהם מפיצים ,יכולה
להביא אותנו לעידן נאצי,
והמערכת תסביר .כולנו שמענו או
כולנו מכירים את הסרט
"הנחשול" המבוסס על הספר
"הגל" .למי שלא מכיר במה
מדובר הנה תקציר מויקיפדיה:
"הנחשול )באנגלית(The Wave :
הוא סרט טלוויזיה אמריקני
שביים אלכסנדר
מ1981-
גראסהוף ,על פי תסריט של ג'וני
דוקינס .הוא מבוסס על הספר
"הגל" )אותו שם במקור( מאת

מורטון רו .הסרט מתאר ניסוי
אמיתי שערך מורה בבית ספר
בפאלו אלטושבקליפורניה בשנת
 .1967באמצעות הניסוי ביקש
המורה להוכיח את הקלות הבלתי
נסבלת של יצירת חברה מפלה,
פשיסטית ואלימה ולהתריע על
סכנת הציות העיוור" .סוף ציטוט.
בגליון  1הוכיחה מערכת עיתון
"היודע" שהנשיאה חיות ,הייתה
נתבעת בשלום תל אביב ,אחר כך
בעליון בערעור על גלגול שלישי
על פרופסור למשפטים דפנה
ברק ארז בהליך  1227/20שם
מחקה תביעה על עצמה :גם
נתבעת ,גם עדה מרכזית ,גם
שופטת ,גם נשיאת עליון .ושאלת
השאלות איך זה יכול להיות
במדינה דמוקרטית ,יהודית ,בת
 72שנים .התשובה פשוטה:
המדינה אינה דמוקרטיה ,אלא
מדינת נאמנות וצייתנות עיוורת
לאסתר חיות ומנדלבליט .לחיות
ומנדלבליט חיילים רבים :רשמים
)הרשם בעליון רון גולדשיין חייל

ממש טוב ,גם מינץ ,שופט העליון,
פאר היצירה( ושופטים ,שר
משפטים ניסקורן ,עורכי דין
ידועים ,שרים ,חברי כנסת ,אנשי
עסקים ,אילי הון )טייקונים(
ועוד .כל אילו ,רואים את
"הגלינק ,גלינק המבצבץ" .לחלק
זה כסף ,לחלק זה התמחות של
הבת בפני שופט עליון ,לחלק זה
משרה בכירה ,לרון גולדשטיין זה
קידום לרשם עליון ומרשם
לשופט שלום ,לחלק זה להיות על
כיסא ראש הממשלה )כן ,אני
מדבר על גנץ( .שוב ,מערכת
אומרת,
אינה
העיתון,
שהמדוברים הם נאצים ,אלא הם
חיילים נאמנים ועוורים ,שישנה
אפשרות ,שיביאו אותנו לעידן
נאצי .לכאורה ,הנה האקדח
המעשן המחשיד של ניסקורן,
תרתי משמע ,עושה דברו של גנץ.
ניסקורן הוא שר המשפטים
החדש שהחליף את אוחנה
"הבולדוג של ביבי" גם הוא ומירי
רגב ,בנאמנותם העיוורת לביבי,

פרטי המערכת :עורך ראשי-סהר שוקר  msp_intl@yahoo.comמושב נחלה 7954000 24
גילוי נאות -העורך הוא התובע בהליכים האמורים בכתבה ,הכותב אינו עורך דין והכתבה אינה ייעוץ משפטי.
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יכולים להיות כמו ניסקורן .שימו
לב ,אין להבין ,כי המערכת
טוענת שניסקורן נאצי ,רגב
נאצית ,או אוחנה נאצי .המערכת
תצטט ממה שמופיע בחדשות

בעיתון מעריב .ניסנקורן" :יש לי
אמון מלא ביועמ"ש ,בעליון
ובפרקליטות  -מהיום אני החומה
שלכם" .מערכת העיתון "היודע"
מפרשת לעצמה את דברי

ניסקורן ,כפי שהיא מבינה ,לא כפי
שניסקורן אמר ,משמע בין
השורות ,לדוגמא ,ציטוט מדומה
שניסקורן מעולם לא אמר ,מובא
למטה.

ניסקורן :כל מידע של שחיתות על מערכת המשפט ,הפרקליטות,
היועמ"ש והעליון ,אני אסתיר מתחת לשולחן .למה? כי אני צייתן
ונאמן עיוור ,על מנת להתאים את האינטרסים של גנץ ,להפיל
את נתניהו".
מערכת עיתון "היודע" אינה
מנאמני נתניהו ,והיא לא עוסקת
בענייני פוליטיקה .שכל אזרח,
יבחר במי שהוא חושב לנכון.
לרגע ,לא עולה בדעת מערכת
עיתון "היודע" שניסקורן באמת
דואג לאינטרס הציבורי וההסבר
מאוד פשוט :לא קיים אדם אחד
במדינת ישראל ,חוץ מבעלי
האינטרסים ,שמאמין שמערכת
המשפט אינה מושחתת .האדם
הפשוט ,שאין לו ענייני משפט
ביום יום ,שומע על הקלטות
מנדלבליט -אשכנזי ,קורא
בעיתון שחיות שופטת את עצמה,
למני מזוז יש אישום פלילי ,והוא
תופס את הראש" :על איזה אמון
לכל הרוחות מדבר ניסקורן",
לדעת מערכת העיתון )לא נעשה
סקר( זוהי תשובת האדם המצוי:
"אהה ,התשובה פשוטה ,ניסקורן
מושחת ,הוא בעל אינטרסים".
מערכת עיתון "היודע" ,אינה
יודעת באמת ,אם ניסקורן
מושחת או לא ,אבל יש משפט
ידוע :אמור לי במי אתה תומך,
ואומר לך אם אתה מושחת או לא.
חיות מושחתת ,לכן ההנחה הבלתי
מבוססת של עיתון "היודע":

ניסקורן מושחת ,גם גנץ .כל
הצייתנות העיוורת של הגוורדיה
כולל דויד רוזן "הממונה על
מנדלבליט" שתומכת בחיות מזוז
ומנדלבליט תביא אותנו לאסון
מדיני ,חברתי :קבוצה של בעלי
אינטרסים ,תעשה כל מה שהיא
יכולה ,על מנת לדכא ,לרצוח,
להשתיק מתנגדים וכדומה.
הנאצים עשו זאת "בליל
הסכינים
"ליל
הבדולח",
הארוכות" וכדומה .אל תתבלבלו,
יהודים ,הם אנשים רגילים ,שאם
לא ישמרו על המוסר היהודי,
יכולים לעשות כל מעשה ש"טובי
הנאצים" לא עשו .חיות ,בדרך
האל חזור .חיות ,פרצה את
המחסום של המוסר היהודי ,וקל
וחומר של החוק :היא גם עדה
מרכזית ,וגם שופטת את עצמה.
שוב ,אין לטעון כי מערכת העיתון
"היודע" טוענת שחיות נאצית .כל
מסע ,מתחיל בצעד קטן ,כל טבח
עם ,מתחיל בטעינת כדורים
במחסנית ,דריכת הרובה ,אצבע
בתוך שמורת ההדק ,וציווי כריית
קבר על ידי הקורבן .מסקנתנו
פשוטה :חיות שופטת את עצמה,
הוגשה תלונה במשטרה ,שנמסרה
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למספר רב של ערוצי תקשורת
"ואין פוצה פה ומצפצץ" .שתיקה.
החיילים יודעים גם מתי לשתוק.
בקרב ,צריך לדעת מתי לצעוק,
מתי להתסתער .עבור האזרח
הפשוט ,לא מבזבזים תחמושת,
רק אם רוצים שהבת של שופט
עליון ,תהיה מתמחה אצל נשיא
בית המשפט העליון ,או לחילופין,
לכאורה ,העיתונאי ברוך קרא,
התייצב לצד נציב תלונות
השופטים בעברו ,הוא רבלין,
לצורך כנס תמיכה יחצני,
משלהב ,בדבר מערכת משפט
שאינה מושחתת )כתבה על ברוך
קרא ,מעדות ראשונה ,בהמשך( .
בגליון הקודם ,גליון  5מערכת
העיתון ביססה היטב את העובדה
שחיות סרבה לפסול עצמה בהליך
 ,8949/17למרות שנמסר לה כתב
תביעה  4062-03-18שם היא עדה
מרכזית או נתבעת .ומה הקשר
למנדלבליט והאג? למי שלא
יודע ,כרגע ,בודקת התביעה
בהאג ,אם להעמיד את מנדלבליט
לדין על פשעים נגד האנושות.
מערכת עיתון "היודע" תומכת
בחיילי צה"ל ומחזקת את ידיהם.

מערכת עיתון "היודע" סוברת כי חיילי צה"ל לא ביצעו פשעים
נגד האנושות נגד הפלסטינאים.
הכותב ,שירת בצה"ל ,שירות
קרבי מלא ,סיים שירות מילואים
ביחידה קרבית ,וגוייס למלחמת
לבנון השנייה .לדעת המערכת,
מנדלבליט נתן הוראות שהטעו
את חיילי צה"ל ,לפיכך ,מערכת
עיתון "היודע" ,שלחה מכתב
לבית המשפט בהאג ,בית משפט
לפשעים נגד אנושות ,על מנת
שבית המשפט ,יזמן את מערכת
עיתון "היודע" להעיד נגד פשעים
של מנדלבליט .מי שרואה את
חיות פוסקת פסק דין על עצמה,
ולא עושה דבר ,הוא מנדלבליט,
לא מן הנמנע שהמוח שלו
קרימינלי ,והוא יכול לבצע
פשעים נגד האנושות ,כפי
שלכאורה חיפה על אשכנזי .יש
כאלו שלומדים גמרא ,על מנת
להתקרב לאלוהים ,יש כאלו
כמו
להתפלפל
שלומדים
מנדלבליט במשפט נגד ביבי,
בטענה שאי הגעת ביבי לדיון היא
פגיעה במראית הצדק ,אולם
מנגד נציגת פרקליטות המדינה
עורכת הדין חגית שלנג אישה
דתייה חרדיה ,טענה בפני
שופטת שרה דותן בהליך 4318-
 01-19שאין לפתוח בהליך
משפטי כנגד אסתר חיות ומני
מזוז ,כי אין עילה .טוב ,ללשון אין
עצם ,גם לא לתלוש המשכורת,
גם אלוהים תופס את הראש
ושואל "וואט דה פאק ,תעצרו
את הרכבות ,אני רוצה ללכת ,הם
הולכות למקום לא טוב" .גילוי
נאות :למערכת עיתון "היודע"
אין מידע ואין מושג ,מה עשה
מנדלבליט נגד הפלסטינאים,

אלא לדעתינו זה אפשרי
שמנדלבליט ביצע פשעים נגד
האנושות .מערכת עיתון "היודע"
תשמח אם יתלו את מנדלבליט
לאחר משפט חוקי והוגן .פחות
אביחי מנדלבליט אחד ,העולם
יפה יותר ,וטוב יותר לעתיד של
הילדים שלכם ,די והותר שאתם
היום העבדים של מערכת
המשפט ,הוריכם בעבר ,הלא
תרצו לשחרר את ילדכם בעתיד
מעריצותם של עריצים!!! למצער,
תלייתו של יהודי "דתי ,חובש
כיפה שחורה ,עם זקן" לא תתרום
לצמצום האנטישמיות בעולם .זו
למעשה הסיבה לאנטשמיות
בעולם ,הסיבה היא אנשים כמו
מנדלבליט וחיות .את האשמה,
תטילו על נשיאת בית המשפט
העליון חיות ,יד ימינו של
מנדלבליט" ,יד רוחצת יד".
תאמינו או לא ,באירן ,תולים
רוצחים ,לא הכל שלילי שם.
"הגוי" בתודעתו ,שכל יהודי הוא
"נציג אלוהים של התנ"ך" .הגוי",
לא עושה הבדלה בין יהודי חילוני
ליהודי דתי .עבור "הגוי"" -כולם
יהודים"" .הגוי" מצפה מיהודי
לפעול על פי מסורת התנ"ך.
"כשהגוי" שומע על השחיתות של
מנדלבליט " ,חובש כיפה שחורה
עם זקן" ,יש לו מסקנה שגויה
"כל היהודים ,מושחתים" .שוב,
אין להבין מהכתבה כי יש להפר
את החוק .מערכת עיתון "היודע"
מבקשת מכל אזרח לשמור על
החוק ,ולא להפר את הסדר
הציבורי .כרגע ,מערכת עיתון
"היודע" תשלים את החסר על
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מנת שיהיה ניתן להסיק
)"המלכה
חיות
שהנשיאה
ליליפוט"( שיבשה מהלכי משפט
באופן מכוון לפי תלונה במשטרה
שפורסמה בגליון  4והדיחה עד.
המסמכים שיוצגו בגליון  ,7הם
הערעור שנמסר לחיות בהליך
 .1227/20ומה נראה בכתבי
הערעור? בשים לב ,המסמכים
הם עם חותמת נתקבל בבית
המשפט העליון .נראה שהמערער
טען שקיבל את פסק דין של ברק
ארז בדואר רשום והוא מערער
בערעור אזרחי ,לפי חוק בפחות
מ  10ימים מקבלתו )תאריך על
פסק דין ,אינו תאריך שבעל דין,
קיבל את פסק הדין .לעיתים
"ההמצאה" אורכת חודש ,שכן
דואר ישראל ,אינו ידוע
במעלותיו הטובות( ,רואים
שהמערער טוען שעל חיות לפסול
עצמה ומתאר את ההליך שסרבה
לפסול עצמה ב  8949/17ועל זה
כתבה בעצמה החלטה ובה
הזכירה את התביעה 4062-03-18
רואים שהמערער ביקש מברק
ארז לפסול עצמה לפני שכתבה
את פסק דינה ,משמע ביום הגשת
ערעור  1692/19לא רק לאחר
פסק דינה לפי חיות ורואים
שהבקשה
טוען
שהמערער
לפסלות ברק ארז טכנית
במהותה :העילה בגין רשלנות
 ,4522/14שהיה ערעור על פסק
דינה של ברק ארז בהליך
 .2315/13מי שמעיין בתשובת
חיות על ערעור זה בהליך
 1227/20רואה שחיות כתבה הכל
הפוך ,והעלימה את כל המידע .מי

שקורא רק את פסק דינה ,ללא
מה שנמסר לה ,נופל בפח.
המערער ראה כתבה בחדשות
וואלה ,שכתב עורך דין ,לא
מזוהה ,שיש לתת לכל אזרח
לצפות במסמכי בית המשפט
הסרוקים בכל מקרה במחשבי
בית המשפט )בבית המשפט
העליון לא סורקים( זו פומביות
הדיון .איך ישקרו השופטים אם
גם יהיו מצלמות בכל אולם!!! זו
שאלה קשה .כנ"ל מצלמות
בשידור חי מכל אולם ,גם של

תביעות קטנות .מאחר וחלפו 8
חודשים מיום  20.8.19שחיות
סרבה לפסול עצמה ,מוכח שלא
מדובר בכעס רגעי שניתן לתרץ
אותו בסערת רגשות ,אלא מוכח
הליך מתמשך של הטיית משפט,
למעלה משמונה חודשים ,שיבוש
מהלכי משפט ,תכנון ,חתירה
לביצוע הדחת הטרדת עד,
הסתרת ראיות ,עיוות דין ,בזה
שטענה חיות ,כי תביעותיו של
המערער הפליליות והאזרחיות,
סתמיות .וכאן הוכיחה מערכת

עיתון " היודע" שחיות
ומנדלבליט יחד ,עוברים עבירות
של שיבוש מהלכי משפט והדחת
עד ,כפי שעשה מנדלבליט ,עם
אשכנזי ,לכאורה .את דויד רוזן
"הצדיק" שהכניס את אולמרט
לכלא ,לא תשמעו נגד חיות
ומדלבליט .רוזן אמר בראיון
לתקשורת שהוא מכר טוב של
חיות .אם שמתם לב ,לצד
האישום הפלילי של מני בגליון 3
הופיע גם דויד רוזן .נחשו למה!!!

העונש על העבירות של חיות מזוז ומנדלבליט לפי חוק
העונשין)פלילי( סעיף  – 226תשע שנות מאסר .על
עבירות דומות ,אתם ,תשבו בכלא ,כנראה ,שחיות ,תצא
לפנסיה מדושנת ללא עונש.
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סקופ בלעדי לעיתון "היודע"
תביעה של ג'ול סרחאן,
נגד השופט שכיב סרחאן.
גילוי נאות :העורך סהר
שוקר מכיר באופן קרוב
את התובע ג'ול סרחאן.
צפוי
1.6.20
ביום
השופט שכיב סרחאן,
קרוב משפחה של
התובע ג'ול סרחאן
להתייצב למשפט בפני
השופטת גץ –אופיר

בתיק  .4832-08-18יש
לציין כי התביעה היא
בגין סכסוך משפחתי
לפני שמונה שכיב
להיות שופט .עילת
הסכסוך באופן כללי
היא שעו"ד סרחאן ניהל
וגזל או סייע לגזלה וכל
נגזרת אחרת לפי
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פרשנות משפטית ,את
עסקיו של התובע ,ללא
שעו"ד סרחאן ,מינה
אפוטרופוס או פעל
הוראות
לפי
כאשר
אפוטרופוס,
התובע אושפז בבית
חולים לחולי נפש.
מצורפת החלטה בתיק.

