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ב"ה ג' בכסלו תש"ע
בית הדין לעניני עם ומדינה
החלטה בענין צביה שריאל
והחלטות נילוות בענין העמדת המשפט.
רקע:
צביה שריאל ,סמל לאמונה ונאמנות לתורה ולארץ ,שוב בכלא
צביה שריאל נעצרה פעמים אחדות במאבקיה למען יישוב ארץ ישראל ומניעת חורבנו.
היא מתמידה בכך .צביה אינה מכירה בסמכות בית משפט המתנכר לחוקי התורה ,במיוחד לאחר
שחוותה שמערכת המשפט בארץ מייצגת סדר יום המיועד להוריש את ישראל מארצו ושבתי
המשפט לא מצילים מהם.
לפני שלושה שבועות נעצרה צביה שריאל בהגינה על נערה בת  , 17תושבת רמת מגרון ,מפני בריונות
השוטרים וכוחות הביטחון האחרים שפינו את היישוב.
צביה שריאל וחברותיה נעצרו בטענות שווא כאילו הן אינן מזוהות ואולצו להתפשט על ידי שוטרות
בטענה שהן אולי מחזיקו ת סמים או נשק ולעבור חיפוש גופני משפיל שכל טעמו התעללות בעצירות.
לפני שנה לאחר מעצר ממושך שלא כדין שנמשך שלושה וחצי חודשים שוחררה צביה שריאל לאחר
שהתבררה בבית המשפט עלילת הדם שרקחו נגדה השלטונות על ידי גיוס ערבים כדי להפלילה.
בית הדין התורני לענייני עם ומדינה בראשות הרב ישראל אריאל ז' באדר ב' תשס"ח ] 14מרץ 09
למנינם[ הורה לשלטונות הכלא להביא את הנערה בפני בית הדין .הסוהרים אכן צייתו לפסק הדין
והביאו את הנערה תחת משמר כבד לבית הדין.
בית הדין הורה לשחררה על אתר לאחר שנוכח ,לא רק בחפותה המוחלטת אלא בצדקתה ובבור ליבה
ונקיון כפיה..
בדרך כלל קשה מאוד להוכיח את עלילותיהם של השלטונות ,אולם ,במקרה זה,לאחר יומיים,
נוכח בית המשפט בניהולה של השופטת נאווה בכור ,בעל כורחם של דברים ,בחפותה המוחלטת .והנערה
שוחררה.
השופטת בכור ציינה בהחלטתה שמוכתאר הכפר השכן לאלון מורה הודה כי דורבן באיומים על ידי רב
סרן איאד עמאר להיכנס לאלון מורה ולביים מסיק זיתים שלא בעונתו .המוכתאר בן השמונים הועלה על
רכב של המינהל האזרחי יחד עם עוד ישישים והם הונחו להתגרות בנערות בתוך אלון מורה באמצעות
מצג של מסיק .צביה שריאל וחברותיה העירו בתקיפות לאורחים כי הם אינם רצויים ואז קפצו עליהן
אנשי המינהל ועצרו אותן.
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הקצין לא הועמד עד היום לדין מה שמלמד שהאיש הבין ששקריו יזכו לגיבוי הממונים עליו והמערכת
כולה.
לעומת השופטת בכור ,השופטת מרים ליפשיץ ,שלפניה הובאה צביה שריאל להארכת מעצר ,הורתה
להמשיך במעצרה של שריאל ,הגם שיש להעריך שידעה שטענות התביעה שיקריות .השופטת אכן
איפשרה לה להשתחרר אם תמסור טביעת אצבעות ,אך קודם לכן קיבלה גם את טענת השוטרים כאילו
היא אינה מזוהה .צביה שריאל הודיעה שלא תשתתף בהצגות בפשעים ובשקרים של המערכת.
לצערנו זהו אכן פרי הבאושים של שיתוף פעולה בין המשטרה למערכת המשפט .המשטרה טלפנה לאימה
של צביה שריאל ביום המעצר והודיעה לה על מעצר בתה ובכך הודתה המשטרה כי זהות הנערה ידועה
לה.
תביעות אצבעו תיה של צביה שריאל נלקחו ממנה בכוח כבר לפני זמן רב וצירוף הטענות הללו לא נועד,
אלא ,כדי להשפיל ולכופף ולשבור את רוח הנערה.
צר לנו שהשופטת מרים ליפשיץ מעמידה את עצמה וכבוד תפקידה בדיעבד כשרות להתעללות המשטרה.
לא יעשה כן בישראל להתעמר איש באחיו ,להשפיל בת ישראל שכל כבודה בת מלך פנימה ולהפקירה
לאגרוף ר ישעה .כאחיה של בת מתתיהו מצווים אחיה היהודים לחלצה ממיצר וממעצר.
השופטת ליפשיץ שהיא אישה דתית מחללת שם שמים בהופכה לזרוע שלטונית הפועלת בזדון כנגד
יהודים מעצם היותם אמונים על גאולת העם והארץ.
לפיכך מוצדקת עמדת צביה שריאל שאינה מכירה במערכת מטעמים עניניים ומטעמים של תורה צרופה.
אנו רואים בהתנהגותה של צביה שריאל מופת לרבים.

הציבור היהודי נקרא להתגבש סביב בתי דין של תורה בכל אתר ואתר לקיים מצוות
היסוד דברים פרק טז
יך וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת
יך נ ֵֹתן ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
יך ֲא ֶשׁ ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
)יח( שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
ָה ָעם ִמ ְשׁ ַפּט ֶצ ֶדק...:
יך נ ֵֹתן ָל ְך :ס
ָר ְשׁ ָתּ ֶאת ָהאָ ֶרץ ֲא ֶשׁ ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
)כ( ֶצ ֶדק ֶצ ֶדק ִתּ ְרדֹּף ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ְוי ַ
כל עוד לא יהיה משפט ראוי בארץ לא נוכל לרשתה.
ִצ ָדקָה:
ְשׁבֶי ָה בּ ְ
שׁפָּט ִתָּפּדֶה ו ָ
כאמור –ישעיהו פרק א)כז( צִיּוֹן ְבּ ִמ ְ
אב"ד  -ישראל אריאל,

דב שטיין,

הלל וייס.
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