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ביום השנה ה 20 -למעצרו ,פולארד תובע את ממשלת ישראל כדי לאלצה לבצע חילופי מרגלים
פולארד" :את הישראלי אשר ריגל נגד המדינה היהודית עבור ארה"ב יש לעצור מיידית ,לחקור ולהחליפו תמורת
חירותי".
יהונתן פולארד ,הסוכן הישראלי הכלוא ,הורה לעורכי דינו לעתור לבג"צ ,היום ב 21 -בנובמבר  ,2005יום השנה ה-
 20למעצרו.
עתירתו של פולארד דורשת מבית המשפט העליון לחייב את ממשלת ישראל לעצור את אינג'י קילצ'ינסקי -בוגד
ישראלי אשר הודה בעצמו שריגל עבור ארה"ב וחשף את פולארד -לחקור אותו ,וליזום חילופי מרגלים -החזרת
קילצ'ינסקי לארה"ב והחזרת פולארד לישראל.
אינג'י קילצ'ינסקי )הידוע גם בשם יוסף ברק( ,פעיל במפלגת הליכוד )לא חבר כנסת( ,מונה ע"י אריק שרון לועדת
חוץ וביטחון של הכנסת בשנת  .1985הוא ניצל את מינויו לועדה זו של הכנסת ואת הגישה שהייתה לו למידע מסווג
כדי לרגל עבור ארה"ב.
קילצ'ינסקי נחשף בשנת  2001כאשר כתב העת המשפטי של ניו יורק The New York Journal
)  ( http://www.jonathanpollard.org/2001/022701.htmדיווח על תביעה אשר הגיש נגד ה-
 CIAכדי לקבל פנסיה והטבות עבור שירותיו משנת  1985ועד שנת  .1991תביעתו ציינה שהוא סיפק לCIA -
מידע יקר ערך ,ובכלל זה המידע בנוגע ליהונתן פולארד אשר הוביל למעצרו ולמאסרו .בית השמפט האמריקאי לא
פקפק בתוקף טענותיו של קילצ'ינסקי אולם נמנע משמיעת התביעה מחשש שמידע מסווג יחשף במהלכה.
למרות הודאותיו בתקשורת כי ריגל עבור ארה"ב ,קילצ'ינסקי לא עוכב או נחקר בידי כוחות הביטחון הישראלים
כאשר חזר להתגורר בישראל בשנת .2001
עורכת הדין ניצנה דרשן-לייטנר מייצגת את פולארד ,ותגיש היום בשמו את העתירה לבג"צ .עורך הדין לארי דאב
הינו יועץ חיצוני.
יהונתן פולארד מסכם את  20שנות ניסיונו בהתמודדות עם ממשלת ישראל כך :הרשו לי לשכתב ציטוט ישן ,של אבא
אבן :ממשלת ישראל מעולם לא החמיצה הזדמנות שבה יכלה להחמיץ את ההזדמנות לשחרר אותי .אחרת ,כיצד זה
יתכן שממשלות רצופות "טרחו" במשך  20שנה להבטיח את שחרורי ,ללא סנטימטר בודד של התקדמות? אף אחד לא
יכול להיות כל כך בלתי יוצלח!
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