סנהדרין
ב ית דין ג דו ל של 7 1

*

ב"ה ג' במרחשוון ,תשע"ו

תיק א  /תשע"ו
לכבוד
שר הביטחון
מר משה (בוגי) יעלון
משרד הביטחון
הקריה
תל אביב

כנסת ישראל
גבעת רם
ירושלים

החלטה
בעניין המעצר המנהלי של אביתר סלונים ועוד כמאה מורחקים ועצורים
בתאריך א' במרחשוון הופיעו בפני בית הדין הוריו של אביתר סלונים וחברו איתי קלר בעתירה
נגד התנהלות שר הביטחון מר בוגי יעלון בנושא מעצרים המוניים ללא משפט ,כאשר לפחות
שלושה מן הצעירים נתונים במעצר מנהלי ממושך.
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איתי הציג רשימה של  90עצורים עד חודש אלול וציין כי יש עוד רבים מאז שאינם מופיעים
ברשימה.
ליד כל שם של עצור צויין אם הייתה טענה ,חשד או אשמה לכאורה של השלטונות כלפיו.
למחצית מן העצורים לא היה מצוין דבר .גם לאלו שצויינה אשמה היא לא נטענה כאשמה בבית
המשפט ,לא נידונה ,ובוודאי שלא הוכחה מעולם .ובינתיים היא נראית כהדבקה לצורך ריצוי
פוליטי .היינו עלילה.
ההורים של אביתר סלונים העידו ארוכות בבית המשפט ,תיארו את מסכת הרדיפות ללא משפט
נגד בנם וטענת השווא כמדיניות הבאה להצדיק לכאורה את המעצר המנהלי וההפרדה או הבידוד
בו נתון בנם.
אביתר סלונים נעצר לראשונה כשנה לפני ההצתה בכפר דומה ומאז היה נתון בהרחקות ממקום
מגוריו ,נאלץ לעזוב עבודתו ולימודיו ,ושהה בתקופות מעצר שונות בבתי כלא אחדים.
לאחר ההצתה בכפר דומה נמצאה לכאורה העילה לרדיפת הצעירים.
גם לדברי שר הביטחון כפי שהתפרסם בתקשורת על אף שנטען שיש למשרדו מידע על המציתים
בכפר דומה שלכאורה הם יהודים אין בפרסום קשר בין היהודים תושבי יהודה ושומרון המכונים
מתנחלים לבין ההצתה וחזקה שלא לאיש מן השמות הנזכרים בכל רשימת המרוחקים והעצורים.
בית הדין התרשם בשלב זה שמערכת הביטחוןמבצעת מדיניות פוליטית המתנכלת לזכויות האדם
הבסיסיות של העצורים והמורחקים ,התנהלות המנוגדת לערכים ולעקרונות של משפט המדינה
והעולם המערבי הדוגל לכאורה בזכויות אדם.
בוודאי שהתנהלות זאת מנוגדת בתכלית לחוקי דתנו הקדושה לפיהם אין להתעמר באדם בלא
משפט .וכל פגיעה בחירותו ובכבודו וברכושו ובזכותו לנהל את אורח חייו כאשר יבחר נחשבת
לרדיפה.
*ע"ר .המזכיר :הרב דב שטיין .טל - .Tel 025661962 .נייד  - mobile 0506733831פקסwww.TheSanhedrin.org - fax 0577976007 .

דואל - E-mail: dov.sh@orange.net.il :רחל אמנו  47ירושלים Rachel Eimenu 47 Jerusalem 93228
דובר :פרופ' הלל וייס  ,0545343545רבי ישי באב"ד http://beitdinsanhedrin.co.il 0543236387

סנהדרין
ב ית דין ג דו ל של 7 1

*

רדיפה היא עבירה חמורה הכרוכה בלאו של לא תשנא אחיך בלבבך ,ובהתעמרות והיא צורה של
גניבת נפשות וחטיפתם וכליאתם לצורך הטלת אימה על הציבור .מהלך שהוא גם חילול השם
לעיני הגויים בהיותו של השלטון רודף את בני עמו החלוצים והבונים והמתפללים והמאמינים.
גורם לאויב מכל הסוגים לעודד רדיפות רציחות ופיגועים בכל העולם לפי שהשלטון מציג את
הנרדפים כחסרי הגנה וכאילו הממשלה היא עם המתנגדים לישוב ארץ ישראל וכאילו
ההתנחלויות המועמדות לגירוש ולפינוי .מדיניות הכוללת הרס מאחזים ,הסרת מחסומים
והקפאות בניה ובעיקרו של דבר בליבוי אנטישמיות יהודית וגויית המקרינה על כל העולם כולו.
לפיכך רדיפות אלו מחלישות ופוגעות בביטחון המדינה ומהוות איום על עם ישראל כולו.
ממשלי ישראל לדורותיהם לפחות מאז שוחררה ירושלים ,הרגילו עצמן להציג לעולם מצגי שווא
שאחד המרכזיים שבהם הוא המעצרים המנהליים.
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אנו דורשים מיד ממשרד הביטחון על כל זרועותיו ,ממערכות המשפט ,הפרקליטות לשחרר את
העצורים ,לבטל את המעצר המנהלי כנורמה ,אנו אוסרים להשתמש במונח השקרי "טרור יהודי'
באופן גורף  .אף אם היו תופעות בודדות ביותר של אלימות קשה נגד ערבים במהלך כל שנות קיום
המדינה אין בכך הצדקה ליצור איזו שהיא משוואת איזון בין ערבים ליהודים .אם היו תקיפות
אלימות של יהודי נגד ערבים ללא הצדקתן הן נעשו על רקע של הזנחה ושלילת הביטחון מציבורים
יהודיים ומיחידים ע"י המימשל.
אם המימשל לא יבטל את המעצרים ואת עונשי ההרחקה עד טו חשון תשע"ו ייאלץ בית הדין
לנקוט כלפי אישים במערכת ,אשר יש להם יד ברדיפת אחים יקרים בעם ישראל ,את האמצעים
המתחייבים על פי ההלכה.
ועל כך באנו על החתום
דייני בית הדין
הרב ישראל אריאל

הרב דניאל סטבסקי

פרופ' הלל ויס

הרב ישי באב"ד

הרב מאיר חקאק הלוי

הרב דב בן שור

הרב אברהם דוידוביץ

מזכיר בית הדין
הרב דב שטיין
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