
                                                                                                                    

 בית דין גדול –סנהדרין 
 71של 
  

  5664137-02 -      פקס5661962-02.         טלinfo@beith-din.com -        דואל93228 ירושלים 47רחל אמנו 
  )פועל עצמאית(ן לעניני עם ומדינה בחסות הסנהדרין בית הדי

---------------------------------------------------------------------  
  

ישב לדיון בעניינה של צביה שריאל , בית דין לענייני עם ומדינה בחסות הסנהדרין

  .סמוך לכניסת השבתח "תשס' אדר ב' יום שישי זיום ה

  .ה הקובעת כי אין בית הדין יושב לדין בערב שבתזאת בניגוד להלכ

קיים בית הדין ישיבה באופן , את מאחר והדבר נוגע בשאלה הנוגעת לנפשותזעם 

  .חריג

ס לא פעל להבאת הנערה במועד שנקבע על ידי שופטת בית המשפט "מאחר והשב

 הובאה הנערה בפני 12:00ובמקום בשעה , סמדר קלנדר אברמובי, השלום בנתניה

  .14:00בית הדין בשעה 

  .ההמשך ייצא בסיכום מסודר, אי לכך הננו מוסרים בזה החלטה קצרה

   .זכותה להישפט בבית דין של תורה המשפט כי בביתצביה שריאל הודיעה 

  

ונסיון למרר , בית הדין הגיע למסקנה כי נוהגים בצביה שריאל בכלא תוך התעמרות

, מניעת ספרי קריאה, וד ארבע פעמיםבידי הענשתה  ב"ע, את תקופת שהותה בכלא

 צביה שריאל .המעצר אינו אלא עונש על נאמנותה לתורת ישראל. 'מניעת טיול וכדו

  .אינה יכולה להיות קרבן למאבק יוקרה של בית המשפט

 תבית הדין הגיע למסקנה מתוך דברי צביה שריאל וכן מהפרוטוקולים של בי

זאת במיוחד . שארותה מאחורי סורג ובריחיכי אין כל בסיס עובדתי לה, המשפט

  .לאור קביעת השופטת כי יש לשנות את כתב האישום

  . מחייב לשחררה לאלתרכי הצדק קובע בית הדין לענייני עם ומדינה לאור האמור 

מקרה זה הוא אחד מרבים בו קיימת התנגשות בלתי נמנעת בין מערכת המשפט 

יה ביהודה ושומרון הנלחמת יחד האוכלוסלבין ציבור שומרי התורה והמצוות ובמיו

  .על חייה בארץ ישראל
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לאור האמור מוצע להקים מנגנון בו יש מרכיבים של מערכת המשפט ובית הדין 

  .לענייני עם ומדינה לצמצם החיכוך בין משפט התורה למשפט המדינה

כל יום וכל שעה , כי על פי תורת ישראל,  בית הדין מחווה את דעתו,אשר על כן

וכתם חמור על ,  עוול גמור לנערהנוה, צביה שריאל נמצאת מאחורי סורג ובריחש

  .המשפט בישראל

בית דין זה הפועל לפי תורת ישראל מורה על שחרורה המיידי ללא תנאים 

  .ולמחיקת כתב האישום

  

  ."וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום"

  "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה"

  

  :םובזה באנו על החתו

  

   דיין–הלל וייס    דיין–דב שטיין       דיין–מן 'חיים ריצד  " אב–ישראל אריאל 

  מזכיר-      נעם פדרמן  דיין–מאיר חי חקק הלוי    דיין–פנחס אנגל 
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