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בג"צ יפסוק בעתירתו של יהונתן פולארד ביום שני
הודעה לעיתונות של שורת הדין  12 -בינואר 2006
ביום שני ,ה 16 -בינואר  -2006כמעט שנה לאחר שהוגשה עתירתו של יהונתן פולארד לקבלת מעמד
של אסיר ציון -ייתן בית המשפט העליון את פסק דינו .הקראת פסק הדין נקבעה לשעה  9:30בבוקר
בבית המשפט העליון בירושלים .הציבור מוזמן.
רקע:
עתירתו של יהונתן פולארד למעמד של אסיר ציון ,מבקשת להורות לממשלת ישראל להכיר בברור מאליו:
שעל יהונתן פולארד נגזר עונש של מאסר עולם בלתי פרופורציונאלי ,ושהוא יוסר ועונה בבתי הכלא
האמריקאים במשך שני עשורים ,רק בשל היותו יהודי אשר שירת את המדינה היהודית ,ויש להעניק לו מעמד
רשמי של אסיר ציון.
מעמד של אסיר ציון יעניק לפולארד מידה מסוימת של הגנה בבית כלאו וכן יעניק לו הטבות מסוימות .כן
יטיל המעמד מחויבויות מסוימות על הממשלה.
העתירה עוררה הדים גדולים של זעזוע ברחבי העולם כאשר הוגשה לראשונה ) 8במאי  (2005כיוון
שחשפה לראשונה פרטים מפורשים של העינוי והיחס הבלתי אנושי שיהונתן פולארד סבל בבתי הכלא
האמריקאים במהלך שני העשורים האחרונים .נדרש הליך שמיעה מזורז של העתירה ,והיא נשמעה לבסוף
בפני פאנל של שלושה שופטים )בראשות נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק( בחמישי בספטמבר .2005
יהונתן פולארד מיוצג בעתירה על ידי עוה"ד ניצנה דרשן-לייטנר ,וע"י עו"ד לארי דאב כיועץ חיצוני .אסתר
פולארד ,אשתו של יהונתן ,תגיע להקראת פסק הדין בבית המשפט ביום  16.1.06כמייצגת את בעלה.
לדברי אשתו של פולארד ,אסתר" :בעתירתו מבקש יהונתן כי בית המשפט יורה לממשלה להכיר באותה
מציאות בה מכירים שאר ישראל .יהונתן מרצה את השנה ה 21 -של מאסר העולם שנגזר עליו בשל עבירה
שהעונש עליה בד"כ הינו  2עד  4שנות מאסר .כל ישראלי יודע בליבו שהיחס האכזר והעונש הבלתי
פרופורציונאלי שיהונתן פולארד קיבל מוסברים רק ע"י העובדה שיהונתן הוא יהודי אשר שירת את המדינה
היהודית .יהונתן הוכר רשמית כאסיר ציון ע"י ארגון אסירי ציון וע"י שבויי מלחמה והארגונים שלהם .אפילו
הכנסת יצאה בהצהרה המכריזה על יהונתן כעל אסיר ציון".
לדברי עורכת דינו ,ניצנה דרשן-לייטנר" :את סירובה של הממשלה להעניק ליהונתן פולארד מעמד של
אסיר ציון ,למרות שמבחינה חוקית הוא עונה לקריטריונים להענקת המעמד ,ניתן להבין רק כנובעת ממדיניות
פוליטיות וניסיון מצד הממשלה להמשיך ולהתחמק מקיום התחייבויותיה המשפטיות כלפי מר פולארד .אנו
מקווים כי החלטת בית המשפט העליון תקבע לראשונה ,כי "המצודה הגדולה של הדמוקרטיה" ,ארצות
הברית ,מחזיקה באסיר ציון; וככזה ,הוא היה נתון לענישה אכזרית ובלתי רגילה ולגזר דין אשר לחלוטין אינו
פרופורציונאלי לעבירה בגינה הוא הואשם".
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