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כל הנתבעים ביחד ולחוד קשרו קשר במשתמע להשמיד את העם היהודי בארצו ,ולהלך עליו אימים בכל
רחבי העולם ,באמצעות קידומה של היישות המכונה פלסטינית תוך חתירה בלתי נלאית לכינונה של
"המדינה" המכונה 'פלסטין' בתוך שטחי ארץ ישראל ,שהיא ארצו הבלעדית והמוכרת של עם ישראל הן
מכתבי הקודש ,התנ"ך יסוד כל האמונות המונותיאיסטיות והידיעה המפורסמת לכל כי משחר ההיסטוריה
ומימות עולם הוכרה ארץ כנען וארצות שאר שבעת העמים כארצו הבלעדית של עם ישראל אותה נתן
והוריש אלוקי ישראל בורא העולם ומנהיגו לאבות האומה אברהם יצחק ויעקב ולעמו ,עם סגולתו ,ישראל
בעלותו ממצרים משעבוד פרעה במעמד סיני בערבות מואב ובכיבוש יהושע בן נון.
בארץ ישראל המערבית ובגולן יושבים היום כשבעה מיליון יהודים ,קבוץ גלויות מהמקומות אשר הדיחם
שם ה' אלוקיהם ,ובנוסף להם ערבים רבים המוערכים בחצי מיליון איש שהיו בעבר יהודים ,זרע ישראל
המה שהמירו דתם מאימת השלטונות הזרים למיניהם ,הכיבוש הרומי ,הביזנטי ,הפרסי ,הערבי ,הצלבני,
הממלוכי והטורקי.
ההכרה והקידום של הנתבעים ביישות ערבית המלאכותית והאוייבת במסווה של חתירה לשלום ולצדק
כישות מדינית לגיטימית בארץ ישראל מבוססת על טענות כוזבות כאילו מדינת ישראל כבשה ארץ לא לה
והסבה לתושבי הארץ נזקים מכל הסוגים וכאילו מדינת ישראל נוקטת במדיניות אפרטהייד ועוברת על
אמנות בינלאומיות.
לשם השגת המטרה הזאת  -חיסול מדינת ישראל ,והשמדת העם היהודי בארצו ,תוך ערעור מעמדו ברחבי
תבל ,חתמו חלק ניכר מן הנאשמים הסכם עם איראן בנושא הגרעין ,המעלים עין ברשלנות פושעת או בזדון
מן הסכנה השקופה והחמורה הקרובה לוודאית שתוצאתה השמדת עם ישראל .לא יאבה אלוקי ישראל
סלוח לכם.
כל אלו שחתמו עומדים בחתימתם זו על דמו של העם היהודי ,מתוך עיוורון והיתממות מעושה.
המדינות הנאשמות והמוסדות העתירו סכומי עתק לאורך שנים רבות כדי לבסס את הישות פלסטינית,
בנוסף להספקת נשק לכל עמי האזור ,אימנו צבאות וכוחות ביטחון ומכרו נשק התקפי .עצמו עין מכל
השחיתות הגנבות ואובדן הכסף המושקע ברשות הפלסטינית ובארצות השכנות ובלבד שארגון הטרור
הידוע כפתח או חאמס או כל כינוי אחר יוכל לסלק ולמגר את המדינה היהודית ואת העם היהודי שהצליח
באורח ניסי בחסדי השם להשתקם לאחר השואה ,בה רבים מן הנאשמים תקעו כף להגיע לאותה מטרה
כבהתנהלות הנוכחית .בין אלו ששתקו ,בין אלו שהסגירו בין אלו שעודדו את הגרמנים להשלים מלאכתם.
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הנתבעים העלימו עין מעבירות רצח המונים ברחבי המזרח התיכון ,עבירות ג'נוסייד הן נגד ערבים ועמים
כמו היאזידים ,הכורדים ,הדרוזים והן נגד יהודים ,ולא זו בלבד אלא שליבו את האיבה בין הערבים ואף
עודדו אותם באמצעות חסינות לכל מעשה נתעב כאילו הוא מעשה נורמטיבי במרחב המזרח תיכוני.
תופעות השאהידיות למינן ,כמו גם פרשת התאומים וטיפוח מיני מיתות אכזריות שהגיעו לשיא אומנותן
בפרויקט של דעא"ש.
הנתבעים התעלמו מזכויותיו הלאומיות הבלעדיות של עם ישראל על פי המשפט הבינלאומי אשר זכה
להכרה בארצו ארץ ישראל פה אחד בהצבעת כל החברות בחבר הלאומים ב 1920בוועידות סן רמו
ובהחלטות הנוספות שלאחר מלחמת העולם הראשונה לרבות המנדט על עבר הירדן המזרחי שנחמס ונגזל
מעם ישראל על ידי בריטניה שלא כדין ב .1922 -
הנתבעים התעלמו מכך שהציבור הפלסטיני ומנהיגיו סרבו להחלטת החלוקה הידועה כהחלטה 181
שאמנם לא הייתה החלטה אלא המלצה ולפיכך הייתה גם בלתי חוקית כי לעצרת הכללית אין סמכות
החלטה בענין החלטות .לכן נותרה ארץ ישראל בלתי מחולקת כבמנדט המקורי מ.1920 -
הסירוב של המדינות הערביות ויושבי הארץ הערביים להמלצת החלוקה ביטא את דחפי ההשמדה של
מדינות ערב לאבד את המדינה היהודית שזה עתה קמה.
פלסטינה היא הכינוי ההיסטורי הרומי לארץ ישראל ולא למדינה ערבית שמעולם לא הייתה בארץ ישראל
כמדינה של יושבי המקום שזוהו כחלק מיושבי סוריה הדרומית או האימפריה העותומאנית שהפסידה את
נחלותיה עם תבוסתה במלחמת העולם הראשונה.
כאשר גורשו יהודים מאירופה בטרם הושמדו היה זה תחת הסיסמה "יהודי לך לפלסטינה" איש לא
התכוון שילך לארץ ערבית אלא שילך למקום של אבות אבותיו .ליהודה הכבושה בלשון הרומית 'קפטאה
יודיאה' או פלסטינה כמאוויו של הכובש הרומי בימי החורבן בשנות ה 70למאה הראשונה ואילך.
העילה להשגת שלום צודק באמצעות ההכרה בפלסטין כמדינה תרמה לחימוש כל האזור כאילו "הסכסוך
הפלסטיני הוא מוקד ועילת כל הסכסוכים ולכן הוא מצדיק אספקת נשק המתוחכם ביותר.
ההסכם הנוכחי עם איראן שתוצאותיו יכולות להיות לשיטת איראן אחת בלבד השמדת המדינה היהודית,
היה לא תהיה ,ומתוך כך גם לגרום לכל עמי האיזור שאצבעם קלה על ההדק להיכנס למרוץ חימוש בנשק
להשמדה המונית כאשר ברור הוא שחובבי הג'יהאד כתרבות רצח המונית לא יהססו מלקטול את ישראל
ואת כל המערב מחמת קנאתם .ותסכולם .או להתנפל על איראן בהזדמנות הראשונה.
תוצאות המלחמה של אומות העולם בישראל כמתואר בספרים של נביאי יחזקאל 1וזכריה ויואל ,צפניה
ועובדיה ידועות לכל העמים ואף על פי כן לא הצלחתם הנתבעים ,כולכם ביחד וכל אחד לחוד להימנע
מלהישאב לקטסטרופה הצפויה לבוא עליכם.
בתביעה זו אנו מציינים כי בעצם הזמנתכם למשפט יש משום החזרת הצדק על כנו ואזהרה בפני הסיבוכים
הבלתי נמנעים שיתרחשו אם לא יוחזר הצדק על כנו.
המשפט יאפשר לכם להשמיע טענות מכל סוג שיש לכם להגנתכם והמתייחסות לכל מהלך ההיסטוריה כפי
שאתם רואים אותה .לצרף משקיפים לשם מעקב אחר תקינות המשפט.
בסופו של דבר הביטוי של הצדק והשלום האלוקי הוא כידוע לכל לומד תנ"ך כרוך באותם פסוקים
המתנוססים על מדשאות האו"ם" :וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות" הכרוכים בפולחן
שיהיה בבית המקדש בירושלים שענין התפילה שבו מיועד לכל העמים וכן ענין הזבחים ,זבחי שלום וצדק
מונעי מלחמה ומשכיני השלום.
לפיכך כדי למנוע המשפט או להשהותו אנו קוראים לכם לפני פתיחת המשפט לחזור בתשובה ,ולא להמיט
על עצמכם אסון :להצהיר שארץ ישראל כולה לגבולותיה הנזכרים בתורה ובספרי הנבואה היא ארצו של
עם ישראל בלבד הוא העם היהודי ועשרת השבטים שטרם נמצא כולם.
שתעשו כל מה שבידכם להעלות את עם ישראל לארצו .כֹּה ָאמַ ר השם צְ בָ אֹות ,בַ י ִָמים הָ הֵ מָ ה ,אֲ שֶׁ ר יַחֲ זִ יקּו
ֹלהים עִ מָ כֶׁם.
ְהּודי לֵאמֹּרֵ ,נ ְלכָה עִ מָ כֶׁם ,כִ י שָ מַ עְ נּו אֱ ִ -
עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמכֹּל ְלשֹּנֹות הַ ּגֹויִם ,וְ הֶׁ חֱ זִ יקּו בִ כְ נַף ִאיש י ִ
שתבטלו כל הכרה במדינה זרה או ביישות זרה בארץ ישראל למלוא גבולותיה הנזכרים בתנ"ך.

 1יחזקאל פרק לו
ל־ׁשא ִ ִ֥רית ַהּגֹויִ ִ֖ם וְּעַ ל־אֱ ֣דֹום כ ָֻּלָּ֑א אֲ ׁ֣שר נ ְָּתנֹּֽ ּו־את־אַ ְּר ִ ֣צי׀ ֹ֠לָ הם ְּל ֵ֨מ ָֹור ָָׁׁ֜שה
ם־לא ְּב ֵ֨אׁש ִקנְּ אָ ִ ִ֥תי ִד ַ ַּ֛ב ְּר ִתי עַ ְּ
לָ ֵ֗כן ֹּֽכה־אָ ַמר ה' אלוקים ִא ֹ֠
יקים וְּלַ ּגאָ יָׁ֜ ֹות ֹּֽכה־
ְּב ִש ְּמ ַ ַ֤חת כָל־לבָ ב ִב ְּׁש ָ ֣אט ֶ֔נפׁש ְּל ַ ִ֥מעַ ן ִמגְּ ָר ָ ִׁ֖שּה לָ ַ ֹּֽבז :לָ ֵ֕כן ִהנ ִָ֖בא עַ ל־אַ ְּד ַ ֣מת י ְִּש ָר ָּ֑אל וְּאָ ַמ ְּר ָת ל ָה ִ ֣רים ְֹּ֠ולַ ּגְּ בָ עֹות לָ אֲ ִפ ִֵ֨
ם־לא
אתי את־י ִ ָָּ֑די ִא ַ֤
ָש ִ
אתם :לָ ֵ֗כן ַ֤כה אָ ַמר ה' אלוקים אֲ ִנִ֖י נ ָ ֣
נְּני ְּב ִקנְּ אָ ִ ַ֤תי ּובַ חֲ מָ ִתי ִד ֶ֔ ַב ְּר ִתי יַ ַּ֛עַ ן כְּ ִל ַ ִ֥מת ּגֹויִ ִ֖ם נְּ ָש ֹּֽ
אָ ַ ֣מר׀ ה' אלוקים ִה ֵ֨ ִ
ַהּגֹויִם אֲ ׁ֣שר לָ כ֣ם ִמסָ ִֶ֔ביב ִ֖ה ָמה כְּ ִל ָמ ָ ִ֖תם י ָ ִֹּֽשאּו:
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שתסייעו בהקמת בית המקדש לאלוקי ישראל אלוקי עולם כדי להשכין שלום בעולם ולכפר על כל מעשיכם
ולהתחרט עליהם קבל עולם.
אך אם לא תבחרו בטוב אלו תמצית סעיפי האישום :חכמינו מאשימים את עשו אחי יעקב שמכוחו אתם
באים בעברות גזל ,עריות ,שפיכות דמים ועבודה זרה.

העבירות:
 .1גזל :באתם לגזול ארצנו ,ארץ יעודה וכתובה בתורה לעם ישראל עם סגולה מאת ה' בורא עולם
שגבולותיה הותוו על ידי בורא עולם מנחל מצרים ועד נהר פרת ולפיכך אתם מורדים בבורא
העולם .קשרתם קשר כל אחד לחוד וכולכם יחד כדין אנשי דור המבול והפלגה.
ה' יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.
 .2הפרתם ברית בני נוח לאחר המבול לשפוך דם האדם ,לקדם זימה ,להמנע ממשפט צדק.
עודדתם ברובכם ככל יכולתכם זימה בעולם בפרט הענין ההומסקסואלי ושהשתתתם כל בשר
מתוך אידיאולוגיה מודעת לעצמה בענין הבנית המשפחה החדשה והנדסה רוחנית וגנטית של
האדם והבריאה לשם מילוי תאוות ליבכם.
 .3שפיכות דמים :הקמתם ארגוני רצח ,אימנתם וחימשתם והגעתם לשיא בהסכמים עם סוריה
ואיראן בענין פירוק הנשק הכימי והגרעיני תוך עצימת עין מכל מעשי הטבח הנעשים בעולם
הערבי ובאיראן הרודפת את תושביה כאשר המונח 'זכויות אדם' הוא מונח ציני .גם סוריה
ואיראן חברות במועצות למען זכויות אדם ולפעמים יושבות ראש .בכך פגמתם בברית ובמחויבות
האנושית לשלום .עיניכם הרואות כי נשק כימי ,כמו אחר ,זולג ללא הרף לדעא"ש ולאירגוני רצח
אחרים.
לפיכך אתם עומדים על הדם של אחיכם יעקב ,ומוסרים אותו להריגה.
איראן ציינה מהם הישגי איראן אחרי החתימה בוינה:
"הראשון להמשיך את היכולת הגרעינית ,את טכנולוגית הגרעין ואפילו את פעילות הגרעין.
השני היה להסיר את הסנקציות השגויות ,העושקות והאנטי אנושיות.
השלישי היה להסיר את ההחלטות הבלתי לגיטימיות בעינינו במועבי"ט.
הרביעי היה להוציא את תיק הגרעין [של איראן] מהפרק השביעי של הצ'רטר של האו"ם
וממועבי"ט בכלל.
כל ארבע המטרות הושגו .היום בהסכם ובתכנית הפעולה הכוללת המשותפת .כמובן ,כפי
שידוע לנו המאמץ יוצא הדופן מצד הדיפלומטים ,המשפטנים ,הכלכלנים ומדעני הגרעין
נמשך במהלך  23החודשים האלה כדי להשגיח על הקווים האדומים וכדי שנוכל להשיג את
יעדינו".

 .4עבודה זרה :במקום א-ל אחד בילבלתם האנושות בשילוש הקדוש והמשכתם בעיקר באמצעות
האמונה הקתולית לערער על בכורת עם ישראל כדין עשו שערער על הבכורה לשם כך טענתם כי ה'
אלוקי ישראל החליף אומתו באומה אחרת.
 .5הרס המשפט' :דינים' לפי חוקי בני נוח .דיני ראיות ודיני יושר .עיוותתם המשפט והצדק והחוק
כדי להגיע לתוצאות לפי חפץ לבבכם כמו בפרשת העריות [חד מיניים]
אתם מוזמנים כולכם ביחד ,וכל נתבע לחוד ,כדי להשיב להאשמות הללו החל מפתיחת המשפט תתקיים
בהר ציון ב ,2015 .9.9כ"ה באלול תשע"ה יום בריאת העולם בו תוכלו לנאום נאום הגנה כללי.
אם לא תעשו כן ,בית הדין ימנה סניגור מטעמו.

מצ"ב המכתבים הקודמים שנשלחו והטענות הפרטניות לכל גוף ומדינה ואישיות ככל שנשלחו לפי העניין
והם חלק מכתב האישום.
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