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פולארד תובע את מדינת ישראל :מבקש להצהיר כי
לא קיבל כספים מהמדינה
הסוכן הישראלי ואסיר העולם ,יהונתן פולארד ,פונה היום לבית משפט המחוזי בתל אביב בבקשה למתן
צו הצהרתי הקובע ,כי הוא ורעייתו ,אסתר ,לא קיבלו כל סיוע כספי שהוא ממדינת ישראל ,מיום מעצרו
ועד היום .בתביעה מבהיר פולארד ,כי אין הוא מעוניין בכספיה של המדינה ,אלא ברצונו לשים קץ
לשקריה של המדינה אודות הטיפול בו ,שקרים המסכלים את קידום המאבק הציבורי לשחרורו.
בצעד חסר תקדים פונה היום יהונתן פולארד לבית המשפט במטרה להפריך את טענות המדינה ,לפיהן מזה
שנים ,מקבלים הוא ורעייתו אסתר ,סכומי כסף מהמדינה .בתביעתו טוען פולארד ,כי המדינה משקרת
לתקשורת ,לציבור הרחב ולבתי המשפט וטוענת ,כי היא תומכת בפולארד וברעייתו ,מעמידה לרשותם
אמצעים שונים ,ומסייעת לבני הזוג כספית .לטענת פולארד ,הצהרות השקר של המדינה מסכלות את
המאבק הציבורי לשחרורו הואיל והציבור ובתי המשפט מאמינים ,כי כשם שהמדינה מסייעת לו כספית,
כן היא עושה כל שביכולתה לשחרורו – דבר שהוא שקר מוחלט.
פולארד מיוצג בתביעה על ידי עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר ,יו"ר ארגון "שורת הדין" ,וע"י עו"ד רועי
כוכבי.
בתביעה נטען ,כי על אף בקשות חוזרות ונשנות שהופנו כלפיה בנדון ,מסרבת המדינה לפרט אילו כספים
לטענתה היא מעבירה לפולארד .פניות שעשתו באי כוחו של פולארד למשרד ראש הממשלה בבקשה
לקבל פירוט הכספים שלטענת המדינה היא מעבירה לפולארד ולרעייתו הושבו בשלילה בטענות ביזאריות
של "צנעת הפרט"" ,מסיבות של רגישות" ,ו"מחשש שהדבר יפגע בטובתו של פולארד ,ובמאמציה של
מדינת ישראל לסייע לו".
בתביעה נטען ,כי פולארד ורעייתו ,אסתר ,נזנחו על ידי המדינה ,הם חיים במצוקה גדולה ובדוחק רב ,וכל
הוצאותיהם ממומנות מכספה המועט של הרעיה ,אסתר ,ומכספי תרומות של חברים קרובים .עוד נטען
בתביעה ,כי אהוד ברק עצמו ,בהיותו ראש ממשלה ,הודה במכתב ששלח לח"כ רחבעם זאבי בשעתו ,כי
המדינה אינה מעבירה כל כספים לפולארד.
לדברי באת כוחו ,עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר" :המדינה זורה חול בעיני הציבור ,ומשקרת במצח נחושה
לציבור הרחב ולבתי המשפט כשהיא טוענת ,שהיא תומכת כספית בפולארד וברעייתו .המדינה אינה
רשאית להונות את הציבור ולהביא אותו לחשוב כאילו היא עושה משהו למען פולארד .לא רק שהמדינה
הפקירה את פולארד במשך  23שנה – היא עוד מעזה לשקר בקשר לכך .אם היא נתנה אפילו שקל אחד
לפולארד או לרעייתו – שתוכיח .אנחנו יודעים את האמת ,והיא תצא לאור בבית המשפט".
לדברי אסתר פולארד" :השבוע הוא יום ההולדת ה 54 -של יהונתן .במקום לחגוג את יום ההולדת מחוץ
לכותלי הכלא ,כתוצאה ממאמציה של מדינת ישראל ,הוא נאלץ להילחם במדינה ובמסע השקרים שהיא
מנהלת נגדו".
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