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 )פועל עצמאית(מדינה בחסות הסנהדרין בית הדין לענייני עם ו
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ח"תשס,  באיירג"כ ה"ב
 

לאחרונה דן בית הדין של הסנהדרין בשני תיקים של האחים איציק 
 .יק'ודני חלמיש ושל רבקה מאירצ

מפרסם ,  לשיפוטו הועברו התיקים,לעניני עם ומדינהבית הדין 
להלן את פסקיו ומבהיר את עמדתו ביחס למצב המשפטי במציאות 

 .תבנה ותיכונן, ארעא קדישא דעמא דישראל. הנוכחית בארץ ישראל
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ח"תשס, בניסן'  דה"ב
 
 
 
 החלטת בית הדין  בענין דני ואיציק חלמיש 
 
 

ח במעמד שלושה עשר "תשס',ו באדר ב" בתאריך כ,עדותם של האחים דני ויצחק חלמיש נגבתה וצולמה
העדויות הללו בפני בית  תיקי המשפטים שהתנהלו בערכאות ומניתוח.  בבית הדין של הסנהדריןשופטים

 :הדין  אנו קובעים
המשטרה ומערכת המשפט קשרו קשר לסכל הליכי משפט הוגנים לשם , ה בפועלהתביע, הפרקליטות

הלגיטימיות של ההגנה העצמית של שלילת ומטרתם היא  ם שתוצאת, אנטי יהודיות,מטרות פוליטיות
 דני קציני הבטחון. מתנכליםופועלים באופן מוסמך ובמינימום אמצעים כלפי צוררים גם אם הם , יהודים

לא מטעם השלטונות ובהסכמתם מופקדים  ו באזור מעלה רחבעם ממונים על הבטחוןהיו ש ואיציק חלמיש
  חייהם ואת חיי מי שהם מופקדים על ווסוכניו ובשל כך סכנ" חוק"מאימת רדיפת היכלו לפעול כמתבקש 

 .הגנתם
 

 במלוא ו התגלשהועלו בערכאותכעולה מעדויות העדים וגם משאלות ותהיות והפרקליטות המשטרה 
שיבשה הליכי , העלימה ראיות בזדוןש, קיבלו בעיקרו של דבר את טענות התביעההערכאות  . םקלונ

גם כשהתגלו , קיבלה את גרסתם כמובנת מאליה,  חסמה חקירת עדים ערבים שהיו יוזמי האירוע, משפט
 בגולגלתו  כמו עדות הרופא שטיפל כביכול,שקריות על פניהן, סתירות או הצהרות בלתי סבירות לחלוטין

את גירסתו התמוהה והשקרית הערכאות  התביעה ווהעדיפ בכל אלו, שלא היה ולא נבראשל ילד בן שלוש 
על אף הזדמנויות לערכאות השונות לא היה האומץ והיושר להודות . ללא כל טעם סבירמטעמה של העד 

 . ים הוא עוול משווע בכליאה לחודשים ממושכקציני הבטחוןענישת , שתוצאת ההליךרבות שניתנו להם 
 

השלטונות ונשיא המדינה נדרשים לעשות הכל באופן מידי כדי לשחרר את האחים 
  להתנצל בפניהם ולפצותם, מכלאם
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 אותן בדורסנות הן בהליכים המוקדמים ולזכויות הנאשמים ושלל, לפחות לכאורה ו התכחשהערכאות
 .ובעיקר במחוזי ובערעורים החוזרים בעליון

הזמנת פרעות ושפיכות דמים מתוך סיכול כל ,  המשפט היא הפקרת היהודים לידי הפורעיםתוצאת פעולת
 גם. באמצעי הפחדה וענישהלחלוטין   תוך שימוש בוטה ובלתי סביר ,תגובה יהודית של הגנה עצמית

להמשך המדיניות ביטוי א  והמיועד להגנה עצמית ה,  יהודה ושומרוןמתושבינטילת הנשק מדיניות 
דרך קבע  המיוצגת שיטה , ע השוללת מהם את זכויות האדם וזכויות הגנת הלאום"לת לתושבי ישהמתנכ

 . במדינת ישראלבמשפט הפוליטי
 

מלחמת , סוף שנות השישים במלחמת ההתשההתוצאה משתקפת בהתנהלות כוחות הבטחון לפחות מאז 
התשעים ובתוצאות יפות בשנות בתגובות לפיגועים וחט, השמוניםשנות יום כיפור ובכל האינתיפאדות מ

 .)היה לא תהיה ( של העם היהודי בארצוו" ח שהן לא פחות מהשמדתוהצפויות
 הוא  הוא הנוטע בהתמדה השקפות להעדר ,  העם היהודישלעצמית ההגנה הסיכול בית המשפט אחראי ל

בתי ..  מולדתו וכבעלים עללגיטימיות לעצם קיומו של העם והלאום היהודי כבעל זכות להגדרה עצמית
בהתקפה גרעינית בין שהינם  לאיומים המונעים תגובה מוקדמת סוסים יהזורעים  המשפט המתייוונים 

הולכים ומתממשים האיומים . מזה שנים מרצועת עזההיום יומיות הקטלניות ההתקפות ובין אם הן 
ולם שלא להגיב ולהכנע  הע כלשלבאימונים ובקניית לגיטימיות , בהתחמשות, באמצעי הייצור של האויב

תבצע באמצעות מתוצאות של הדיכוי הלאומי שהן כל אלו . קעידה ולחמאס-חיזבאללה ולאלאיראן לל
 יםיבי המתחיםשלטון מושחתלאנשי   מערכת המשפט נותנת הגנה למעשה. מערכת המשפטשליחי 

  .עקירתם של יהודים מארצםלהמשיך במדיניות 
 

 השוטרים העדים השופטים וכל מי שהיה מעורב בהליך העוול ,רשמנו לפנינו את שמות התובעים
א ישההרתעה פעלו בשטח במינימום האחים היקרים . אתו כליאת האחים יצחק ודני חלמיששתוצ

נורמות אלו עלו .  וכוחות הבטחון הפנימו כפתה בגין הנורמות שמערכת המשפטזאת . מתחת לנדרש
אינם אינם אלא טיפוח של חרדה מיסטית מפני וינוגרד והם ועדת   המוטה שלח"בדואפילו 

 . התגוננות מצוררים ומנצחון על אויבים
על מנת להניס את  המתנכלים לחייהם ולחיי המוגנים על ידם למרות כנדרש  , האחים חלמיש לא ירו

 .בטחוןהגנה עצמית והשלטת הלמתבקשות שבנסיבות כאלו בכל מדינה בעולם היו יריות כאלו 
 

 על פי ,לכל כידוע , חמור בהרבה מאבחנותיה של וועדת וינוגרד שהייתה נגועהן הלאומי הבטחו  מצב 
 .  בשיקולים פוליטיים כה חריפים עד כדי פסילת כל עבודתה,יחזקאל דרור' פרופ, דברי חבר בכיר בה

מנסים להשריש וכל ענין ציוני מתנכרים לכל ענין שבקדושה השופטים בכירים בבית המשפט העליון 
מנחלת אבותם אשר מזהותם ולעקור יהודים כדי ערכת תפיסתית הנלחמת בכל כוחה בדת ישראל מ

 .ה בדמם וקנוה בכספםוקידש
לזכויותיהם שלומם חייהם ופרנסתם של תושבי  ההתנכלות חסרת הבושה משפטים אלו הינם המשכה של 

  .זדונה הזועקלהאיר   יקצר המצע מהשתרע .קטיף וצפון השומרון
 הנוכחיות אין לאדם בר דעת מקום לתת שמץ של אמון במערכת המשפט  ובגופים הנלווים בנסיבות

 , הנמנים על הרשות המבצעת
בעלי הארץ הזאת מערכת המשפט הנוכחית זוכה בסקרים חוזרים ונשנים לתמיכה של מיעוט קטן של 

עם היהודי ובפיזורה היא מהווה סכנה קיומית ל. ולפיכך  אינה יכולה להמשיך ולהתנהל כמערכת משפט
 .כבראשונההטובים יש תחילת  תיקון להשבת שופטינו 

 
 הלל ויס      , דב שטיין, ד" אבישראל אריאל
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 )חטופה ועדיין כלואה (יק'פסק רבקה מאירצ
 כתב הפניה לבית הדין לעניני עם ומדינהלשון 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ח"ז בניסן ס"ה  כ"ב 

 
 ח"תשס/12/תיק

 

 ד"בס

 

  עתירה בבית הדין לענייני עם ומדינה של הסנהדרין
 בירושלים

 
 

 המטה למען ארץ ישראל    
 ד אביעד ויסולי"באמצעות עו    
 חיפה, 38דישראלי ' רח    
 050 -5791746: 'טל    
     04 - 8243490: פקס    
 org.aviad@mateh: אימייל    
 העותרת: להלן        
 נ ג ד      

 
 יק'רבקה מאירצ' גב    
 כלא נווה תרצה    
 1' משיבה מס: להלן        

 
 עמותת חננו    
 )זנגי(באמצעות שמואל מידד     
 2' משיב מס: להלן        

 
 תנועת נאמני ארץ ישראל    
 באמצעות מלאכי לוינגר    
 3' משיב מס: להלן        

 
 תנועת נשים בירוק

 באמצעות נדיה מטר
 4' משיבה מס: להלן    

 

 "חומש תחילה"מטה 
 באמצעות יוסי דגן

 5' משיב מס: להלן    
 

 עתירה דחופה לפדיון שבויים
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, יק'רבקה מאירצ' בנוגע למעצרה של גבעתירה זו מוגשת לבית הדין הנכבד של הסנהדרין  .1

 .ומאז היא נמצאת בכלא" שבות עמי"ח ב"התשס' אשר נעצרה ביום כו אדר ב

 

 ולהורות לה לעשות את כל הנדרש על מנת 1' בית הדין הנכבד מתבקש לזמן את משיבה מס .2

 .להשתחרר מהכלא 

 

לפנות אל בית , יק'מאירצ' לאחר ששמע את גב, בית הדין הנכבד מתבקש לאשר לעותרת .3

 .יק לניהול ענייניה המשפטיים'מאירצ' המשפט ולבקש למנות אפוטרופוס לגב

 

'  לעשות כל שבידם לשחרר את גב5 -2בית הדין הנכבד מתבקש להורות למשיבים  .4

, לבתי המשפט,  פניה לתקשורת–במסגרת האמצעים המוצעים .  יק מהכלא לאלתר'מאירצ

 .כים ולכל מי שיכול לעזור"לח

 

 הדין הנכבד מתבקש לקבוע את העקרונות הראויים של התייחסות פעילי העותרת בית .5

, תנאי שחרור, כולל הזדהות,  לבתי המשפט במסגרת הליכים פליליים5 – 2והמשיבים 

 . הגנה משפטית ושיתוף פעולה עם עורכי דין ועם בתי המשפט

 

ן של הסנהדרין מתבקש בית הדי" פדיון שבויים"לאור חשיבותה המופלגת של מצוות  .6

 .יק לאלתר'מאירצ' להורות על נקיטת האמצעים הראויים על מנת לשחרר את גב

 

 .מתבקש בית הדין להתכנס ולדון בעתירה זו בדחיפות רבה, בהתאם לכך .7
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 )פועל עצמאית(בית הדין לענייני עם ומדינה בחסות הסנהדרין 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 : החלטה
 

לאחר שנחטפה בידי , חודש מאחורי סורג ובריח נמצאת כיק'רבקה מאירצהעצירה  

 . השלטונות שלא כדין בישוב שבות עמי בהגנתה בעצם נוכחותה על קיומו

יק 'שני שוטרים אחזו ברבקה מאירצ. המקום הוכרז שטח צבאי סגור שלא כחוק

 .באופן שפגע בכבודה כאשה

 . ד להיפגש עימה אלא אם תצא מן התא באזיקים"מונעת מעוהנהלת הכלא 

יק מסרבת לצאת אזוקה עקב ידיעת חפותה המוחלטת והכרת ערך 'רבקה מאירצ' גב

 . מאבקה

דרישה זו   היא פגיעה . אין לחייב אסיר לצאת אזוק כהתנייה לפגישה עם עורך דין

עברה על פגיעה ובוודאי מהווה . בכבוד האדם ומהווה עברה על חוקי המדינה

 )14תהילים מה (... כל כבודה בת מלך–כאמור . בכבודה של בת ישראל

 .בית הדין רואה בחומרה  שלילת חרותו של אדם במשך חודש ללא דין ומשפט

 .בית הדין הוא אבי יתומים ודיין אלמנות וזעקתה היגיעה לאוזננו

 לפיכך

 .חובת המערכת המשפטית לשחררה מיד

ק לא תשוחרר  לאלתר מורה בית הדין למפקדת בית הסוהר י'היה ורבקה מאירצ

 להופיע יורם שריקי ולקצין האסירות שיר לאופרלפרקליטה , מצליח רונית' הגב

א "ק תותב" שבשכונת הנחלאות בירושלים עיה8לדיון בבית הדין ברחוב באר שבע 

 . בבקר10ביום שני בשעה , כשהיא ללא אזיקים, יק'רבקה  מאירצ' עם הגב

 .צו מחייב כל אחד מן המוזמנים בנפרדה

 כחדא הווינא
 ד              דב מאיר שטיין                    הלל וייס"ישראל אריאל אב
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 :הנחות יסוד בבסיס הפסקים
 
המשפט המכונן והמחייב של העם היהודי לדורותיו מאז מתן תורה הוא משפט .  א

 .זוהי חוקת היסוד של העם והארץ. התורה
 משפט המדינה הקיים הוא משפט אנטי יהודי מובהק ומניעיו להערכתנו הן להתיש .ב

 . את העם היהודי ולהתנכל לחובותיו ולזכויותיו התורניות והלאומיות
 
לפיכך  אין למשפט המדינה כל הגנה של משפט ראוי במדינה חילונית נורמטיבית . ג

וונים וכל צוררי ישראל אשר אלא להיפך כמשפט היוונים והמתי' דינא דמלכותא'כמו 
 .רדפו יהודים על שקיימו מצוות התורה

אין אומתנו אומה אלא בתורותיה ולא רק לשם לימוד וקיום מצוות של בין אדם 
מדינת ישראל לא ירשה את . לית אתר פנוי מיניה. למקום אלא בבל תחומי המשפט

 .מעושההמשפט היהודי ואינה באה במקומו על אף פטורי שפתיים וחקיקה 
מדי יום  נגררים יהודים טובים ויקרים לבתי המשפט בידי שלטונות עוינים לחוש . ד

אינו מאזין , בנחת ידו של משפט הפועל פעמים רבות בניגוד לכללי הצדק הטבעי
כראוי לטענות הנאשמים כמו בפרשת האחים חלמיש ובעשרות מקרים אם לא מאות 

טשטוש ראיות , העלמת ראיות,  יזומותמגייס ללא בושה ומורא עלילות דם. כמוה
 . ובלבד שהיהודי הנאמן לתורתו ולארצו ידוכא וימצא עצמו מאחורי סורג ובריח

 
כי . לאחרונה פסק מנחם מריו קליין המכהן בערכאות תמורת רבבות שקלים לחודש. ה

בעולם ועל סמך ההנחה שיהודים דתיים ' על סמך ההנחה שהמדינה היא יסוד כסא ה
 לבתי המשפט במדינה ועל סמך ההנחה שמשמאלו מנורת המקדש ומימינו דגל נזקקים

 .המדינה אין הוא יכול לקבל את העלבון שמשפטיה של המדינה הם משפטי ערכאות
 
אנו מבקשים לציין כי מרחק ניכר ותהומי עובר בין המציאות  ההרמונית שמתוארת . ו

היינו שמשפט , נים האחרונותבפרט בש, בפסקו של האיש לבין המוכח מעל לכל ספק
 והמדינה ובפרט בערכאה העליונה תואם להפליא לדברי החזון איש המצוטטים בפסק

יתירה מזאת היות ושופטי הערכאות .  היינו גרוע מערכאות של גויים,מנחם קלייןשל 
ופרקליטי המדינה מקבלים משכורות עתק מהמדינה הרי בכל דיון בו יש למדינה 

אלא משוחדים ולכן הזדהותם הפרטית כשומרי מצוות אינה משנה אינטרס הם אינם 
 .זהו לכן גם ערכו של פסק הדין של האיש.  דבר

והדגל שסמליו הדתיים מובהקים לא תכסה על , הצבת מנורת המקדש, לא זו אף זו
 .והרי זה כחזיר הפושט טלפיו. היות המוסד עויין ערכים שסמלים אלו מייצגים

 
 
כמו כל היהודים וכל הבריות הגרות על ,  בתי המשפט בארץ ישראלכי כל, יצויין. ז

בין אם הם . האדמה הזאת כפופים למשפט התורה בין אם הם יודעים זאת ובין אם לאו
ארץ ישראל ניתנה על ידי האומות לעמנו כאשר בפי שלוחיו . מודים בכך ובין אם לאו
עינינו הרואות .   לארץ זוך הוא תעודת הקנין של העם היהודי"נאמר מפורשות שהתנ

לכן גם צדק נעים זמירות ישראל . שהתנהלות מתכחשת לטענה מכחישה זכותנו לארץ
 )תהילים קיט( ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו –באומרו 
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בית הדין לעניני עם ומדינה  הינו הכתובת הבלתי משוחדת היחידה הקיימת לדיון . ח
לו רק מטעם זה מחייב  הוא על פי תורת ישראל לכל . רהבמשפט הציבורי על פי התו

 . דבר
 .מהרה יכון משפט התורה וסרבנים ידונו על סירובם לציית לו

 
 : מקורות

  :  יח,דברים פרק טז
  יח,דברים פרק טז: י על פי ספרי"רש

 כלי יקר שמות פרק יח 
  חושן משפט סימן א -ת יביע אומר חלק ז "שו: הרב עובדיה יוסף
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