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בבית המשפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
המבקש:
המכון לחקר ארגונים לא ממשלתיים (עמותה רשומה )58-0465508
באמצעות ב"כ עו"ד מוריס הירש
מרח' יד חרוצים  ,10ירושלים
טל 02-566-1020 :פקס077-511-7030 :

המבקש

בעניין שבין:
 )1ארגון Human Rights Watch
 )2עומר שאקר
באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או אמילי שפר עומר-מן
ו/או סופיה ברודסקי
מרח' דוד חכמי  ,12תל אביב 6777812
טל ,03-6206947/8/9 :פקס 03-6206950

העותרים

 נגד -שר הפנים

המשיב

באמצעות ב"כ ,מפרקליטות מחוז ירושלים,
רחוב מח"ל  ,7מעלות דפנה ,ירושלים ת.ד 49333 .ירושלים 9149301
טל ,02-5419555 :פקס026468053 :
בקשה להגיש חוות דעת משלימה
בית המשפט הנכבד מתבקש להתיר למבקש (שהוכר כידיד בית המשפט) ,להגיש חוות דעת
משלימה ובה מידע חדש וחיוני לבירור העתירה.
ואלה נימוקי הבקשה:
 .1עניינה של העתירה בתקיפת החלטתו של שר הפנים שלא לחדש את אשרת השהייה
והעבודה בישראל של העותר מס'  2שמועסק על ידי עותר מס'  .1עיקר טענת העותרים
הינו כי העותר מס'  2הוא "מומחה" בעל שיעור קומה שמן הדין ראוי לאפשר את
העסקתו על ידי עותר מס'  ,1דווקא בישראל.
 .2כפי שהוצג בהרחבה בבקשת המבקש להצטרף להליך בו עסקינן ,העותרים היו ונותרו
פעילים בתנועת החרם על מדינת ישראל.
 .3הגם שפועלו של העותר מס'  2בתנועת החרם היה מוכר היטב למבקש עובר להגשת
הבקשה להצטרף להליך כ"ידיד בית המשפט" ,מידע חדש ,שנחשף אך בתקופה
האחרונה ושמקורו מפי העותר עצמו ,לא נכלל ,מטבע הדברים ,בחוות הדעת המקורית.

 .4המבקש יטען ,שהמידע החדש חושף ,מבלי להשאיר ספק ספיקא ,כי העותר היה פעיל
בתנועת החרם עוד טרם הותר לו להיכנס לישראל ,וכי פעילות זו המשיכה לאחר
שהותר לו להיכנס לישראל.
 .5המבקש יטען שהבאת המידע חדש בפני כב' בית המשפט היא חיונית לבירור העתירה,
שהרי המידע החדש יורד לשורש טענתו של העותר מס'  ,2שהוא אינו פעיל בתנועת
החרם.
 .6יש להדגיש ,מכיוון שהמידע החדש ,מקורו בעותר עצמו ,באם ייעתר בית המשפט לבקש
זו ,לא יהיה בכך כדי לעכב את הדיון בעניינו ,הקבוע ליום  11במרץ .2019
 .7בנסיבות אלה ,מתבקש בית המשפט להתיר למבקש להגיש את חוות הדעת המשלימה
והקצרה המצורפת לבקש זו.
 .8עו"ד בראון מפרקליט מחוז ירושלים מסר :שאין התנגדות לבקשה לצירוף המסמך.
 .9באת כוחם של העותרים ,עו"ד סופיה ברודסקי ,מסרה :לאור העובדה שאין כל מידע
חדש בחוות הדעת המשלימה שלא הועלה כבר בכתב התשובה מטעם המשיבים מיום
 ,10.1.19העותרים ישאירו את ההחלטה לבית המשפט הנכבד .ככל שבית המשפט
הנכבד ייעתר לבקשת ידיד בית המשפט להגיש את חוות הדעת המשלימה העותרים
יבקשו מבית המשפט הנכבד להתיר להם להגיש תגובה לחוות דעת זו.
 .10מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.

______________
עו"ד מוריס הירש
בא כוח המבקש

חוות דעת משלימה
 .1בהמשך לחוות הדעת שהוגשה על ידי המבקש ביום  18ביוני  ,2018מתכבד המבקש
להוסיף כדלהלן.
 .2בתקופה האחרונה סיים המבקש לעבור על כל ציוציו של העותר לתקופה שבין חודש
יוני  2018ועד חודש דצמבר .2018
 .3בתמצית ,הבדיקה איששה את המסקנה שהעותר אינו פעיל זכויות אדם באופן אמיתי,
אלא פעיל שמנצל את חסות התואר "פעיל זכויות אדם" על מנת לתקוף את מדינה
ישראל .הבדיקה אף גילתה מספר ציוצים המוכחים מעבר לכל ספק ,שהעותר היה פעיל
בתנועת החרם ערב כניסתו לישראל והמשיך את פעילותו אף לאחר מכן.
 .4בתקופה הרלוונטית לבדיקה ,כתב העותר עשרות ציוצים וביצע ציוץ חוזר ( )retweetשל
עשרות ציוצים של אחרים .הציוצים והציוצים החוזרים היו מגמתיים באופן שאינו
משתמע לשתי פנים.
 .5כך למשל ,בעוד כתב העותר עשרות ציוצים בגנות מדינת ישראל בגין פעולותיה כלפי
מחבלים פלסטינים ,הרי שהוא נמנע ,כמעט לחלוטין ,מלגנות פעילות טרור מצד
הפלסטינים כלפי ישראל וישראל.
 .6מבין ציוציו השונים ,החשובים לעניין חוות דעת זו עוסקים בהחלטת ענקית השכרת
דירות נופש  ,Airbnbמנובמבר  ,2018להסיר מרישומיו דירות המצויות בתוך הישובים
הישראלים ביהודה ושומרון.
 .7למותר לציין ,שהחלטת  Airbnbנתפסה ,באופן מיידי ,כהצלחה של תנועת החרם.
 .8בציוץ שכתב העותר ,ביום  19בנובמבר  ,2018בסמוך לאחר פרסום ההחלטה הוא ציין:
תרגום חופשי
חשיפה :לאחר שניים של שיח ויום
לפני פרסום דו"ח המונה  65עמודים
של Airbnb@ ,@hrw/@knavot
מודיע שיפסיק לשווק [דירות]
להשכרה בהתנחלויות הישראלים
הלא חוקיים המונעים כניסה למחזיקי
תעודות זהות פלסטיניות .אנו
מפצירים באחרים לפעול כמוהם.
הישארו קשובים לממצאינו
המרשיעות.

https://twitter.com/OmarSShakir/status/1064570267962351617

- 2018  בנובמבר19  דברים ברוח זו אף פורסמו על ידי העותר בדף הפייסבוק שלו ביום.9
.2018  בנובמבר20 וביום

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10104236652715793&set=a.7398
86434493&type=3&theater

].ה.[הדגשה נוספה – מ
https://www.facebook.com/omar.shakir/videos/10104237924537053/?__xts_
_[0]=68.ARCm5D_dvRyNVa1ZdAQYFpFKENijAmoslg07Ir5VnBJ6dRui5c
eM7F0ChxumfWOT1N8cyvIqhkLOnNOhKBcMMKA168jKJWCDYDA4IkkQ3D1p3L42pyUgYT1CNAsisqO4
u70LabWBRr9AOhQgp4bT2DZ5QHkDCp9-pKz98-

ROXEYfsbG2xyuFE29v4Ls1vBnFNMMbDGXx6Wpg5gWqcfmn0wfaPnye
A&__tn__=-R
: הוא ציין2018  בנובמבר21  בציוץ המשך שכתב העותר ביום.10
תרגום חופשי
] הפסיק לשווק [דירותAirbnb
להשכרה בגדה המערבית על אדמות
שנגזלו מפלסטינים המנועים
 כל,@bookingcom .להתאכסן בהם
העיניים עליך – הסרת הרישומים היא
הדרך היחידה לציית לחובות
ההומניטאריות בהתאם לכללים של
.האו"ם

https://twitter.com/OmarSShakir/status/1065212330752004096
– 2018  בנובמבר22  בדף הפייסבוק שלו ביום2 ' דברים ברוח זה אף פרסם העותר מס.11

https://www.facebook.com/omar.shakir/videos/10104241704397183/?__xts_
_[0]=68.ARBdfSXD94maLYHXn7Mj3Xpp8ELTHl4pfpUqpN4ORaz1M8F8uccaNzvHKFXS
Ji4M74mOKz7MOk47FDQOCNnyA1O_do2Cv9mxzb_aRPxdWJVy0DxXzen
b1WbDEtwJIL_rPWX_b3Lk5sqY66bg0onp_DoCpmDc8SjAwXFl79MOeMwF0RfaBQWO6PArd
DJXbHYSLkaIBSROiWBY2zN7C7EQd6X7LVg&__tn__=-R
 לאמץ את דרך הפעולה שלBooking.com  ציוצים דומים שבהם הפציר בחברת.12
.2018  בדצמבר4  וביום2018  בנובמבר22  כתב העותר ביום,Airbnb

https://twitter.com/OmarSShakir/status/1065575918385750016

https://twitter.com/OmarSShakir/status/1070088022203486209
 .13המסקנות העולות מציוציו ופרסומיו בפייסבוק של העותר מס'  2הינן ברורות:
א .ראשית ,במשך שנתיים  -דהיינו עובר לכניסתו לישראל ותוך כדי הימצאותו
בישראל  -ניהל העותר מס'  2מגעים עם חברה מסחרית לאמץ את דרך הפעולה של
תנועת החרם .כאשר מגעים אלו הבשילו לכדי הפעולה המיוחלת של העותרים
ותנועת החרם ,העותר מס'  2מיהר להודיע שהעותרים הם אלו שעמדו מאחורי
המהלך.
לא זו אף זו .לאחר "הצלחתו" מול חברה אחת ,מיהר העותר מס'  2להוסיף ולהפציר
בחברה בעלת אופי דומה ,להצטרף אף היא לפעילות החרם.
ב .שנית ,העותר בז להליכים המתנהלים נגדו וכי תחת הגנת בית המשפט המונע את
הרחקתו מישראל ,הוא ממשיך לפעול לקידום תנועת החרם.
 .14כפי שצויין בחוות הדעת המקורית ,פעילותו של העותר מס'  2לקדם את תנועת החרם
אינה חדשה .אלא ,מדובר בפעילות מתמשכת מזה שנים רבות  -לפני כניסתו לישראל
ואף לאחריה.
 .15והנה ,אך לפני ימים ספורים ,ביום  9בפברואר  ,2019האירוע בו הופיע העותר מס' 2
בהולנד הוא הסביר:

“The dynamics are similar and also a bit different in the case of
Israel/Palestine. We're talking about a situation where the abuses are
entrenched. I mean the occupation has been around for over half a century
where it's relatively well documented. There's a number of, you know,
really fantastic local human rights organizations so we do also try and take
on the most serious issues, but I think what I’ve tried to do in this role is to
be strategic in thinking about three to five year benchmarks where we can
make sort of gradual inroads on serious issues. So I’ve tried to prioritize
around thematic areas so some of those thematic areas, for example,
include work on businesses that operate in the settlements and the reason
for doing that is our theory of change really is we’ve been unable clearly to
prevent the Israeli government from building settlements and we’ve had
mixed success in getting governments to put pressure on Israel to stop
building settlements. But we’ve found an ability to actually engage private
corporations and talk to them about their role in benefitting from, profiting
from, and contributing to the serious rights abuse.”

https://vimeo.com/316274254
: הודה העותר בדבריו אלו במספר עובדות חשובות, אל אף זהירותו, במילים אחרות.16
 פעילותו לקדם את תנועת החרם אינה אקראית אלא חלק מתוכנית אסטרטגית.א
. שנים5 - 3 סדורה הקובעת יעדים למשך
 משהבין העותר שהוא אינו מצליח למנוע ממדינת ישראל להמשך את הבניה.ב
 וזוכה להצלחה מעורבת לגרום,בישובים הישראלים המצויים ביהודה ושומרון
 הרי,למדינות זרות להפעיל לחץ על מדינת ישראל להפסיק את הבניה כאמור
 החליט העותר לפעול נגד חברות מסחריות על מנת,שבהחלטה מודעת ובכוונת זדון
.לקדם את פעילות תנועת החרם

