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 15באוגוסט 2005

חדשות מרעישות!
עתירתו של פולארד חושפת כותרות של המסמכים אשר סופקו לישראל
עורכת דינו של פולארד הגישה לאחרונה עתירה לבג"צ ) 14באוגוסט  ,(2005אשר חושפת בפעם הראשונה חלק
מהכותרות הבלתי מסווגות של המסמכים אשר פולארד סיפק לישראל וישראל החזירה לארה"ב.
העתירה חושפת באופן ספציפי את הכותרות של המסמכים שארה"ב בחרה כדי שישמשו כראיות נגד פולארד
)ראה רשימה(.
הכותרות הבלתי מסווגות של הראיות נגד פולארד מנפצות את כל המיתוסים לגבי מה שהוא כביכול העביר לישראל
והנזק שהוא כביכול גרם)* .ראה קטע מודגש להלן ובו הסבר נוסף(.
בעתירה נדרש בית המשפט העליון לחקור את ההפרה של ההתחייבות של ארה"ב לישראל שלא לעשות שימוש
במסכמים שישראל החזירה בתביעה נגד הסוכן שלה .העתירה מציינת כי כאשר ארה"ב עשתה שימוש מיידי במסמכים
נגד פולארד כדי להכריח אותו להודות באשמה וכן להכריח אותו להסכים לעסקת טיעון ,ישראל מעולם לא הביעה
מחאה.
העתירה קובעת כי במשך  20שנה ישראל מעולם לא הביעה מחאה על כך כי גזר דינו של פולארד נתקבל ע"י ארה"ב
על בסיס ראיות בלתי קבילות .ישראל אף לא יידעה את פולארד לגבי ההסכם או הפרתו ע"י ארה"ב כדי שיוכל לעשות
שימוש במידע להגנתו.
עתירתו של פולארד מבוססת על דו"ח וועדת אבן - -מסמך רשמי של ממשלת ישראל - -וועדה אשר חקרה את
פרשת פולארד לפני כשני עשורים .הדו"ח המקורי הינו דו"ח מסווג ,אולם חברי כנסת ואחרים קיבלו עותק בלתי מסווג
בשנת .1987
בשנת  2000פולארד קיבל את גרסת הכנסת הבלתי מסווגת של הדו"ח משר התיירות דאז רחבעם זאבי המנוח .דו"ח
וועדת אבן מתעדת את ההתחייבות של ארה"ב שלא להשתמש במסמכים המוחזרים נגד פולארד) .עותק מדו"ח זה נמצא
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לפני שפנה לבג"צ על מנת להכריח את הממשלה להתעמת עם ארה"ב לגבי ההפרה הזאת ולדרוש את שחרורו כיוון
שגזר דינו ניתן על בסיס ראיות בלתי קבילות ,פנה פולארד במשך שנים ובשקט לגורמים ישראלים על מנת שיפעלו
מאחורי הקלעים .כל הפניות השקטות של פולארד ,עד ליום בו נפגש עם השגריר במאי השנה ,נפלו על אוזניים ערלות
של ממשלת ישראל.
* הכותרות שבלתי מסווגות של המסמכים ,אשר נחשפות לראשונה בעתירתו של פולארד לבג"צ ,היו חלק
מרשימת מסמכים שישראל החזירה לארה"ב .יתר על כך ,המסמכים האלה) ,כפי שרשומים מטה( הינם באופן
ספציפי המסמכים אשר ארה"ב בחרה כי ישמשו כראיות נגד פולארד.
במילים אחרות ,אלו המסמכים שארה"ב עשתה בהם שימוש כראיות כדי להראות לבית המשפט את "הזנק"
שפולארד גרם .כל זה נודע לפולארד ממידע שקיבל במענה לבקשה שהגיש עפ"י חוק חופש המידע אשר בה
ביקש לקבל את הראיות אשר ארה"ב השתמשה בהן נגדו.

כותרות המסמכים מראים כי הם עוסקים במוכנות למלחמה ומערכות לחימה אשר הושגו ע"י אויביה של
ישראל ,לשימוש כנגד ישראל" .הנזק" אשר פולארד גרם לארה"ב ,כפי שניתן לראות בבירור ממוצגים אלו,
היה לתת לישראל את היכולת להגן על עצמה מפני אויביה .אף אחד מהמסמכים בהם עשתה ארה"ב שימוש
כראיות נגד פולארד לא עסקו בסוכנים ,קודים ,התקנות ,תוכניות מלחמה ,מיקומי כוחות או תוכניות של ארה"ב.
למעשה ,הם לא עסקו כלל בארה"ב!

להלן רשימה של כותרות הבלתי מסווגות של המסמכים אשר נכללו בעתירתו של פולארד .הכותרות מעוררות
שאלות מטרידות דומות לאלו אשר הועלו בעתירתו של פולארד .ביניהן :מדוע ארה"ב כל כך כעסה על כך שפולארד
יידע את ישראל לגבי יכולות המלחמה ומערכות הלחימה שהושגו ע"י אויבותיה? מדוע ארה"ב מנעה את העברת המידע
הזה ,במקום לחלוק אותו עם ישראל ,כפי שחויבה בהתאם למזכר הבנות מ 1983 -אשר נחתם ע"י שתי האומות? האם
פולארד "הזיק" לביטחון הלאומי של ארה"ב ,כפי הטענו האמריקאיים? האם ,כפי שכותרות המסמכים האלו מראות-
ושוב ,היו אלה המסמכים אשר שימשו כראיות נגד פולארד -או שמא פולארד פשוט "הזיק" למדיניות אמריקאית
פרו ערבית שהעדיפה ישראל חלשה ,שנמנע ממנה מידע חיוני ,ושאינה יכולה להגן על עצמה?
להלן הכותרות .שפטו בעצמכם:
Document control no: 99-74: DST-1060B-315-83, October/83:

SPECIAL TECHNICAL REPORT ON THE SOVIET SA-13 MISSILE SYSTEM.



Document control no 99-75:DST-1060S-174-84, Nov/84:

NAVAL SAM SYSTEM TRENDS – USSR



DST-1200S004-85, Mar/85:

RADIATED NOISE LEVELS OF SHIPS AND SUBMARINES WORLDWIDE.



Document control no :99-74 (a and b) (also check 99-76a) Listed below:
DDB-1200-1S-83, SEPT/83:

NAVAL FORCES INTELLIGENCE STUDY – ISRAEL



DDB-2040-122-83, Apr/82:

PORT FACILITIES STUDY: TUBRUG PORT COMPLEX, LIBYA



DDB-1730-42-84, Jul/84:

IRAN-IRAQ ELECTRONIC WARFARE CAPABILITIES



DDB-2600-3758-84, Jun/84:

 MILITARY IMPLICATIONS OF LOGISTICAL INFRASTRUCTURAL
EXPANSION IN SOUTH YEMEN
DDB-1200-310-84, Jan/85:

UNCONVENTIONAL WARFARE AND THE LIBYAN ARAB NAVY



DDB-1950-32-85, Jan/85:

&  A SURVEY OF THE BASIC INDUSTRIES OF EGYPT: IRON
STEEL/ALUMINUM/CEMENT [Industrial war capabilities].

99-77: DST-1260S-084-84, Feb/84:



ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF SOVIET TORPEDOS

DST-1260S-120-84, Mar/84:

 NAVAL MINES AND MINE COUNTERMEASURES (SELECTED FREE
WORLD AND THIRD WORLD COUNTRIES)
DST-1330S-021-85, Jan/85:

 OTOMAT ANTISHIP MISSILE SYSTEM (CRUISE MISSILE AND TACTICAL
AIR-TO-SURFACE MISSILES – FREE WORLD)
99-78: DST-1810S-440-83, Sep/83:

 MEDICAL CAPABILITIES STUDY: SYRIAN ARAB REPUBLIC
(Studies warfare capabilities and ability to resist attack; factors governing military morale).
99-79: DST-1710S-390-84, Aug/84:

 NEW AIRCRAFT CONTROL AND WARNING RADAR DEVELOPMENTS –
USSR
DST-1710H-507-85, Vol.1, May/85:



RADAR HANDBOOK

99-80 (a and b): DST-1350S-025-85, Aug/85:



MAINSTAY: A SUPPORT SYSTEM

DST-1330S-166-82, Sept/82:



SOVIET AA-6 (ACRID) AIR-TO-AIR MISSILE SYSTEM

DST-1330S-181-83, Feb/83:



SOVIET DR-1 DRONE SYSTEM

DST-1330S-167-83, May/83:



SOVIET AA-7 AIR-TO-AIR MISSILE SYSTEM

DST-2700S-047-85, Jan/85:



Soviet HEL (High Energy Laser) technology for weaponization

DST-1740S-156-84, Mar/85:



AIRBORNE RECONNAISSANCE SENSORS – ECC

DST-1330S-168-85, Mar/85:



SOVIET AA-8 (APHID) AIR-TO-AIR MISSILE SYSTEM

DST-1330S-142-82, Apr/82:




SOVIET KAS-2 (KIPPER) AIR-TO-SURFACE MISSILE SYSTEM
(Critical life and death information.)

99-141 (a to e): DST-1060e-391-84, Jan/84:



SOVIET SA-8 SURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEM

99-152 –Titles:

 SYRIAN MILITARY CAPABILITIES AND THE POTENTIAL THREAT TO
JORDAN


IRAN-IRAQ: THE ENDLESS WAR



EXOCET MISSILE SYSTEM



CBW CAPABILITIES – NATO COUNTRIES



CBW NON-ALIGNED COUNTRIES (JAPAN, FINLAND, PAKISTAN)



WORLD-WIDE TANK PRODUCTION OVERVIEW



INDIA-PAKISTAN: A COMPARATIVE ANALYSIS



AERODYNAMIC MISSILE HANDBOOK – USSR/CHINA

 NAVAL ORDER OF BATTLE, VOL. 111, PART 1 – NORTH
AFRICA/MEDITERRANEAN
 עורך הדין לארי דאב הינו.לייטנר מייצגת את ג'ונתן פולארד בעתירה אשר הוגשה לבג"צ-עורכת הדין ניצנה דרשן
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