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 המכון לחקר ארגונים לא ממשלתיים -בית המשפט  דעיקרי טיעון מטעם ידי

גולדשטיין ולהחלטת כב' רשם בית המשפט ר'  30/5/19בהתאם להחלטת כב' השופט ע' פוגלמן מיום 

 , מתכבד המכון לחקר ארגונים לא ממשלתיים להגיש את עמדתו.1/7/19ם ומי

 מיליםקדמת ה

החלטתו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים  הערעור בתקיפת עניינו של .1

ובה דחה את הערעור שהגישו המערערים נגד החלטת שר הפנים שלא  16/4/19מנהליים מיום 

שמועסק על ידי ]להלן: "שאקר"[  2מס'  מערערשל הלחדש את אשרת השהייה והעבודה בישראל 

 .1מס'  המערער

נגד  ם שלל רב של טיעונים הן עובדתיים והן משפטייםבהליך בערכאה דלמטה העלו המערערי .2

. בטיעונים העובדתיים, ניסו המערערים לטעון ששאקר אינו פעיל בתנועת החלטתו של שר הפנים

 החרם נגד מדינת ישראל. 

 ]להלן: "המכון"[ אלו, ביקש המכון לחקר ארגונים לא ממשלתיים עובדתיים נוכח טיעונים .3

אך לצורך הצגת מידע עובדתי )גלוי( משלים ביחס , וזאת להצטרף להליך, כידי בית המשפט

 .מערעריםלפעילות הרלוונטית של ה

רבות בעיסוק  ,נסמכה ונשענה על הניסיון העשיר והמצטבר שרכש במשך שנים ת המכוןבקש .4

ישראל ומחוצה ב( שפועלים 1מס'  מערערממשלתיים )כגון ה-במחקר ייעודי ביחס לארגונים לא

(, בניסיון להשפיע על דעת הקהל בכל הקשור לסכסוך ים )כגון שאקר, ובפעילי אותם ארגונלה

 פלסטיני. -הישראלי

אף בהליך זה יציג המכון עמדה ביחס לאופי הפעילות של המערערים, בדגש על פעילות שאקר,  .5

 הן בערעור דנן. ומבלי להביע עמדה ביחס לסוגיות המשפטיות שהועלו הן ערכאה דלמטה ו

 של שאקרפעילותו 

תומך  על כך ששאקר מחלקות עובדתית ממשיתלהיות  הכבר בפתח הדברים נציין, שאין ולא יכול .6

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל וזאת כהגדרת המונח בחרם על מדינת ישראל, ופועל לקידום 

 .2011-באמצעות חרם, תשע"א

עוד טרם קבלת היתר הכניסה לישראל ואת פעילותו מאז של שאקר הניסיון לגמד את פעילותו  .7

 שנכנס לתפקידו בישראל, נדון לכישלון. 

צבר הראיות שנאספו על ידי המכון במשך זמן, מלמד באופן ברור וחד משמעי כי שאקר עירב את  .8

 פעילות ממשית, עקבית ורציפה לקידום חרמות נגד מדינת ישראל.עצמו ב
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, אינה חפה מבעייתיות החרם תבתחום קידום תנוע 1שגם פעילותו של המערער מס' אומנם נכון,  .9

הינו עיוות של המציאות המערער  טעםשאקר, רק כפעילות מ ו שלפעילותכל אך הניסיון להציג את 

  . שוואמצג ציג תוך ניסיון לה

תפקידו נכנס לישראל ול בטרםותו של שאקר לקידום תנועת החרם לא נרחיב כאן ביחס לפעיל .10

כון במסגרת חוות הדעת שהגיש לבית לפעילות זו הרחיב המ. ביחס 1בישראל מטעם המערער מס' 

 ., כאשר ביקש להצטרף כידיד בית המשפטהמשפט בערכאה דלמטה

פעילותו של שאקר, בעודו נמצא בישראל, לקידום מספר דגשים ביחס לחלף זאת, נעמוד להלן על  .11

 תנועת החרם.

 פיפ"א

את בית המשפט הנכבד  לשכנעלנסות בכדי במסגרת הערעור מאמצים נרחבים  והוקדש בכדילא  .12

התאחדות לכדורגל בכל הקשור ל בהחלטת בימ"ש קמא הן בהחלטת שר הפנים והן ששגגה נפלה

פיפ"א כפעולת חרם, ובוודאי שאין לראות שאין לראות בניסיון להשפיע על ו, (פיפ"אהבינלאומית )

 קידם שאקר.שולת חרם בכך פע

מדגים באופן  ,וביתר שאת דווקא פעילותו של שאקר ביחס לפיפ"א, 1ניתוח פעילות המערער מס'  .13

, בניסיון לפגוע במדינת "הגנה זכויות אדם"ברור כיצד הם מעוותים ומתכסים בטיעונים של 

 ישראל ולקדם חרמות נגדה.

לצד ההסברים הקלושים שמנסים המערערים לספק, חשוב להציג את הקשרו הכולל של הדו"ח  .14

 ביחס לקבוצות כדורגל הישראליות שמשחקות ביהודה ושומרון. 1הוצא על ידי המערער מס' ש

, נגד ישראל בתוך מוסדות פיפ"א ות הפלסטיניתשבאותה תקופה התנהלה מהלך שלם של הר .15

ל הפלסטינית. על בסיס טיעון רעוע )שנדחה מכל וכל בסופו של דבר( דות לכדורגחבאמצעות ההתא

קבוצות הישראליות בתוך שטחי איו"ש מהווה הביקשה הרש"פ לשכנע את פיפ"א שהימצאות 

רש"פ להטיל סנקציות על ההתאחדות לכדורגל הפיפ"א. בהתאם, ביקשה כללי הפרה של 

 הישראלית, ובכלל זה השעיה ואף גירוש מפיפ"א. 

ישתלב לתוך התקיפה הכללית על ישראל  1וך הבנה וכוונה ברורה שהדו"ח של המערער מס' מת .16

 בפיפ"א, כך נכתב:

“IFA matches in settlements are already the subject of a dispute between 

the IFA and the Palestinian Football Association (PFA), which claims that 

http://www.pfa.ps/
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the IFA is violating FIFA rules that prohibit a member association from 

holding competitions on the territory of another member association 

without permission. The PFA has been a member of FIFA, (Fédération 

Internationale de Football Association,) since 1998, and its territory is 

understood to include the West Bank and the Gaza Strip, recognized 

internationally as the occupied Palestinian territory or Palestine.” 

ו"ח שמתמקד בזכויות של דכסות מנסה ללבוש  1כך, הגם שהדו"ח שנכתב על ידי המערער מס'  .17

לגרום לצד  –ועודנה שקופה ח הייתה המטרה האמיתית של הדו"ברור שאדם והפרתן, הרי ש

 -)במקרה זה  ומוסדותיהפיפ"א( להטיל סנקציות על מדינת ישראל  -)במקרה זה  שלישי

  ההתאחדות לכדורגל הישראלית(.

לא פחות חרב פיפיות, וזאת הטיעון שאין לייחס דווקא לשאקר את האחריות למהלך זה הינו  .18

 ממספר טעמים.

הפסול שראו  להטיל חרם על ישראל, אזי מהראשית, אם לא דובר בדו"ח שמטרתו הייתה  .19

לערעור(, באופן  86, במקום לטעון )בסעיף המערערים בלנכס את קידום הדו"ח דווקא לשאקר

 ? שלב מאוחר..." מסולף, ש"המערער היה מעורב בפעילות בנושא באופן מינורי בלבד ורק ב

ברחל שנית, אם שאקר לא היה קשור לדו"ח ולא פעל לקידומו, שומה היה על המערערים להסביר,  .20

, אך כחודש לאחר שהותר כניסתו לישראל מכוח היתר העבודה, הוא נסע, מדוע ביתך הקטנה

 ל.למפגש של פיפ"א שהתקיים בבחריין ושבו היה אמור הארגון לדון בהטלת סנקציות על ישרא

ללא בושה, שאקר מיהר לדווח באמצעות חשבון נאסרה על ידי הרשויות, לבחריין בעת שכניסתו  .21

הלחץ שביקש לייצור נועד לתמוך  .הפייסבוק שלו, שמטרת נסיעתו "הייתה ללחוץ על פיפ"א"

  ולקדם את ההחלטה של פיפ"א להטיל סנקציות על ישראל. 

(, לנוכח 59המכון שהוגשה לבימ"ש קמא )סעיף הגם שתיעוד לנסיעה הזאת נכלל בחוו"ד של 

 חשיבות הדבר להלן יובאו הדברים בשנית.
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למעשה, שאקר היה מעורב באופן אישי בקידום הדו"ח במסגרת הקמפיין נגד פיפ"א, עד שאישית  .22

 עליה. עלה על מטוס כדי לקדם את הלחץ

המעורבות של שאקר בקידום הטלת חרם על ישראל על ידי פיפ"א הייתה רחוקה מאוד  מלהיות  .23

"מינורית". אלא, פעילות זו התווספה ברצף לפעילות המתמשכת של שאקר, הייתה משמעותית 

 לקדם חרם על ישראל. להשפיע על הארגוןביותר, ואף כללה נסיעה מיוחדת לחו"ל בכדי לנסות 

פלסטיני אינו הסכסוך היחיד שניתן היה להציף בפני פיפ"א -בעוד שהסכסוך הישראלישלישית,  .24

כגון איראן, סוריה, צפון  –ולטעון שמדינה שבה שוכנת התאחדות לאומית מפרה זכויות אדם 

המערערים התמקדו אך ורק בישראל. התמקדות זו מוכיחה, כאלף עדים, שמטרתם  –קוריאה וכו' 

או הצטרפות לקמפיין  בהכנת הדו"ח לא הייתה הגנה על זכויות אדם האמיתית של המערערים

דווקא ניצול של מוסד ההנגנה על זכויות אדם, בכדי לקדם מהלך פוליטי  , אלא,גלובלי רחב יותר

 של הטלת חרם על ישראל. 

Airbnb 

פעילותו לקידום עומק בעוד ששאקר דיווח בזמן אמת על פעילותו לקידום החרם בפיפ"א, הרי ש .25

רק לאחר פרסום  ,בהתרברבות שלו עצמו, נחשפה לרבים Airbnbמצד חברת על ישראל החרם 

 . החברההחלטת 

על משכירים ישראלים באיו"ש, לבש,  Airbnbגם כאן, הניסיון לקדם את הטלת החרם מצד חברת  .26

המוסד  ים לנצל אתניסו המערער, בדומה למקרה פיפ"א. "על זכויות אדם"הגנה של כסות כביכול, 

רשויות בחריין מנעו ממני 

כניסה בשדה תעופה 

מנאמה לאחר שהחזיקו 

 18 -אותי למשך יותר מ

ללחוץ על  יקיוויתשעות. 

 -פיפ"א במהלך הקונגרס ה

שמתקיים השבוע  67

ביחס לחסותה על משחקי 

נחלויות כדורגל בהת

הבלתי חוקיות שנבנו על 

אדמה פלסטינית גזולה. 

הקמת התנחלויות בשטח 

כבוש מהווה פשע מלחמה. 

מרחב הנתון למגני זכויות 

אדם באזור ממשיך 

 להצטמצם. 
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ה של הטלת חרמות על ישראל, כאשר הדאג תכדי לקדם אג'נדה פוליטינה על זכויות אדם של הג

 .שוליתמטרה  לזכויות אדם הייתה, אם בכלל,

קיבלה את ההחלטה המקורית שלה שלא לאפשר רישום בתים יהודים  Airbnbלאחר שחברת  .27

והן בדף  שלויטר ולצייץ ולדווח על הישגו. הן בחשבון הטו שאקרבאיו"ש להשכרה, מיהר 

 .שנתייםנמשכו  Airbnbמול חברת  שלושהמגעים  שאקר, הבהיר שלוהפייסבוק 

  
  

אחר הן בטרם הותרה כניסתו לישראל והן ל ,שאקר פעלש –משמעות הדבר היא אחת ויחידה  .28

כך פשוטו, לדברי  שנכנס לישראל, מול חברה אזרחית זרה על מנת להטיל חרם על ישראל.

 הודאתו שלו עצמו.

על מנת לקדם חרם נוסף מצד חברה  Airbnbכך גם מיהר שאקר לנסות למנף את ה"צלחתו" מול  .29

 נוספת. 

ואיומיו על החברה הנוספת הוזכרו  Airbnbהודאות נוספות של שאקר בדבר מעורבותו בהחלטת  .30

 .26/2/19בחוות הדעת המשלימה שהוגשה על ידי המכון לבימ"ש קמא ביום 

 של או"ם מועצת זכויות האדםהרשימה השחורה של 

בפעילותו של שאקר, היה ועודנו לדחוף את מועצת זכויות האדם של האו"ם לגבש משמעותי נדבך   .31

"מרוויחות בטענה כי הן קים באיו"ש, ואפילו בישראל, "רשימה שחורה" של חברות שמנהלות עס

 מהכיבוש". 

בגיבוש רשימה זו, בדומה לפעילותו של שאקר, מנסה מועצת זכויות האדם להציג מצג של דאגה  .32

. בכלל זה, הגוף ישראליות-נטיותיו האנטילשמצה בשל ידוע לזכויות של הפלסטינים. אלאשגוף זה 

( אך ורק להפרות זכויות הפלסטינים בידי ישראל. 7מייחד דיון מיוחד )המוכר כנקודת אג'נדה מס' 

עמותות ושרומסות זכויות אדם, מדינות , ובו לקרקס אבסודרדימדובר בדיון שבמהרה הופך 

 תרגום חופשי

חשיפה: לאחר שנתיים של שיח ויום 

עמודים  65לפני פרסום דו"ח המונה 

 hrw/@knavot@ ,Airbnb@של 

מודיע שיפסיק לשווק ]דירות[ 

להשכרה בהתנחלויות הישראלים 

הלא חוקיים המונעים כניסה למחזיקי 

תעודות זהות פלסטיניות. אנו 

מפצירים באחרים לפעול כמוהם. 

הישארו קשובים לממצאינו 

 המרשיעות.  
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טענות מן הגורן ומן היקב, ומעלות את שנאתם מפיצות חלקם בעלי זיקות לארגוני טרור,  ,שונות

מהטרור הפלסטיני כלפי ישראל ואף מן הדיכוי שממנו  תוך התעלמות מוחלטתכל שחר,  חסרות

 סובלים הפלסטינים הן בידי הרשות הפלסטינית והן בידי חמאס. 

 תמיכה בחקיקה בארה"ב שמטרתה הטלת חרם על ישראל

ך שאקר להביע את תמיכתו בקידום , המשיאף לאחר מתן החלטת בימ"ש קמא בעניינווהנה  .33

 על ישראל. חרמות 

של שאקר לניסיון במקביל ממש להגשת הודעת הערעור בה עסקינן ובמקביל  –בראשית חודש מאי  .34

בטי על ידי ב )פורסמה הצעת חוק בארה" –להמשיך ולנסות להתכחש לתמיכתו בתנועת החרם 

בגין ( ובה דרישה להטיל סנקציות על מדינת ישראל , חברת קונגרס מהמפלגה הדמוקרטיתמקלום

 .במסגרת אכיפת החוק נגדם באיו"שפלסטיניים  כביכול, של זכויות קטינים ,הפרות

חלקן הגדול נשענת על טענות חסרות של שחר שהועלו על ידי עמותות אנטי ישראליות, החוק הצעת  .35

 ית של האומות המאוחדות לילדיםקרן החירום הבינלאומבתנועת החרם, והולבנו על ידי פעיל 

(UNICEF .שאף מימן בחלקו את איסוף הטענות השקריות ,)הרחבה בדבר הבסיס העובדתי ל

לעמותות האנטי  UNICEFהבעייתי של הדו"חות שהיוו את הבסיס להצעת החקיקה והקשר בין 

חוצץ  –תיק המוצגים בראו דו"חות ופרסומי המכון  ישראליות )חלקם בעלי קשרים לארגוני טרור(

  א'.

הבסיס העובדתי הרעוע, שלא לומר מסולף, של הצעת החקיקה לא הפריע לשאקר, לפרסם מיד  .36

 את תמיכתו בהצעת החוק. וכך כתב בחשבון הטוויטר שלו:
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תמיכה מתריסה זו של שאקר בקידום חקיקת חרם נגד מדינת ישראל מדברת כאלף עדים על גישתו  .37

 על מוסדותיה. העוינת למדינת ישראל 

 סיכום ביניים

מנצל את  שאקר מצד אחדמחזקים את הטענה כי  12-37שלושת המקרים שהוצגו בסעיפים  .38

ההליכים המשפטיים והדמוקרטיים שחוקי מדינת ישראל מעניקים לו על מנת לתקוף את החלטות 

ומנסה לשכנע את בית המשפט שאין מקום לביטול אשרת העבודה והיתר  ,רשויות המדינה

השהייה שלו בישראל בגין היותו פעיל ותומך בתנועת החרם. מהצד השני הוא טוען שהוצאתו 

משטרים אפלים, למישראל תביא לקריסת הדמוקרטיה הישראלית ומשווה בין מדינת ישראל 

מנצל בכלל או ממשי, כלשהו. מהצד השלישי, הוא שבהם נרמסים זכויות אדם ללא דיון משפטי, 

בתי משפט נותנים לו, על מנת להמשיך ולקדם את החרם נגד מדינת שאת הסעדים הזמניים  הלרע

 ישראל.

 האם המערערים הם באמת "פעילי זכויות אדם"?

בכדי להצדיק את עצם מתן היתר העבודה והשהייה של שאקר בישראל, המערערים טוענים שהם  .39

 י זכויות אדם בינלאומיים.פעיל

מציג את עצמו כארגון שנלחם באופן שוויוני על זכויות אדם, הרי  1הגם שאין ספק שהמערער מס'  .40

אחד תאנה פלסטיני, גישתו משתנה. פרסומי הארגון )מלבד עלה -שבהקשר של הסכסוך הישראלי

קדים בזכויות מתמלא רק ש( 85 – 80שהוזכר בחוות הדעת המקורית שהגיש המכון, סעיפים 

בלבד )כאילו לישראלים אין זכויות שמופרות(, אלא אף משחירים את פניה של מדינת  הפלסטינים

 ישראל כמדינה שמפרה את הדין הבינלאומי ואת זכויות האדם של הפלסטינים באופן יומיומי

חוצץ  –רשימת פרסומי ארגון בתקופת כהונתו של שאקר בתפקיד מצוי בתיק המוצגים . ושיטתי

 . ב'

שאקר, נציג המערער בישראל ומי שמציג את עצמו כ"פעיל זכויות אדם", אינו שונה בהקשר זה.  .41

כאשר מדינת ישראל  -המגמות הברורות שעלו ועולות מהתבטאויותיו הן ברורות וחד משמעיות 

וני של ביקורת. כאשר ארגלקיתונות מחבלים, היא זוכה התקפות מגנה על עצמה ועל אזרחיה מפני 

הישראלית האזרחית ו/או מחבלים בודדים  האוכלוסייהלעבר ללא אבחנהמחבלים יורים טילים 

 רוצחים אזרחים ישראלים קולו של שאקר נדם. 
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( 11/3/19הגם שנושא זה הוזכר בטיעוני המכון בעל פה בפני בימ"ש קמא )בדיון שהתקיים ביום  .42

דיון, הרי ששאקר לא טרח, ולו לצורך  ובהשלמת המסמכים שהוגשו על ידי המכון בעקבות אותו

 מראית עין לפני בית המשפט הנכבד, לשנות מגישה זו. 

ניתוח סטטיסטי של ציוציו משלושת החודשים האחרונים )אפריל עד תחילת יולי( מראה שמתוך  .43

( שעסקו בביקורת נגד מדינת ישראל, אך בודדים עסקו Retweetעשרות הציוצים והציוצים מחדש )

והסטטיסטיקה  ציוציורשימת ישראליות. כלפי ארגוני מחבלים והפרות של זכויות אדם  בביקורת

  חוצץ ג'. –הרלוונטית מצויה בתיק המוצגים 

נושא  – להוות ל"פעיל זכויות אדם" לחם חוקושאמור על מה אפילו כאשר נדרש לתחום  .44

, באופן בלעדי וכנה שאקר לא היה מסוגל לגנות את התופעה –האנטישמיות המתפשטת באירופה 

 חוקים נגד פעילות חרם.המאמצים והאלא היה חייב לשלב בין ביקורת על 

, אך הוסיף"סרטן ארסי", היא כתב שאקר, מצד אחד, שהאנטישמיות  29/5/19כך, בציוצו מיום  .45

המענה ויש בו "כדי להעניש פעילי זכויות אינה מהצד השני, שהגדרת פעילות חרם כאנטישמיות 

 ניק לגיטימציה להתנחלויות לא חוקיות". אדם ולהע

 

פרצופיות שלו באופן -( הדגים שאקר את הדו5/6/19) יותר בציוץ נוסף, ממספר ימים מאוחר .46

מובהק ושקוף. בציוץ ]שבו עירב שוב את הביקורת שלו על חוקי נגד פעילות חרם[ קרא למדינות 

 אירופיות "לחקור/להעניש על איומים/אלימות כלי יהודים". 

ל זכויות זוהי קריאה ראויה בהחלט לאדם שנלחם למען זכויות אדם. ואם שאקר אכן היה פעי .47

אדם, הוא היה לבטח מצייץ קריאות אין סופית נוספות בגנות גילוי גזענות ואלימות של הרשות 
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הפלסטינית/ארגוני טרור כגון חמאס ומחבלים אחרים כלפי יהודים. ציוצים כאלה אינם 

 בנמצא!

ציוצים אלה, אינם אלא מס שפתיים שמשלם שאקר, כדי לתחזק את הדימוי שלו כפעיל זכויות  .48

שמיות רק אדם. הם לא נועדו לבקר באמת את תופעת האנטישמיות. אלא, תופעה האנטי

על ידי שאקר, על מנת להביע ביקרות על החלטות וחוקים שהתקבלו ושיש  נוצלה, באופן ציני

 בהם בכדי להצר את צעדיהם של פעילי חרם. 

 

ר לשאקר להמשיך האם תקרוס הביקורת כלפי מדינת ישראל ומדיניות ממשלתה באם לא יות

 ?ולעבוד בישראל

בעוד המערערים מנסים ליצור רושם הן אצל בית המשפט והן )ואף ביתר שאת( אצל הקהילה  .49

שאי חידוש אשרת העבודה והשהייה של שאקר בישראל תביא לקריסה של כל  תהבינלאומי

בעלמא הביקורת כלפי מדינת ישראל ומדיניות ממשלתה, הרי שבמציאות טענה זו היא טענה 

 לשרת, אך ורק, את מטרותיו של שאקר.  הבלבד שנועד

מאות ארגוני זכויות אדם שפועלים בישראל ומבקרים את מדינת ישראל יש בכל רגע נתון  .50

ישנם ארגונים ישראלים,  -פלסטיני -ומדיניותה, בין היתר, בכל הקשור לסכסוך הישראלי

 ועוד. -או"ם למיניהם  סוכניותכגון  –בינלאומיים  וארגוניםארגונים זרים  

רבים מהם ביקרו, מבקרים וימשיכו לבקר את מדינת ישראל ומדיניות ממשלתה )בין אם  .51

בהצדקה בין אם שלא בהצדקה(. ארגונים אלו לא ייעלמו, באם לא יחודש היתר העבודה 

 והשהייה של שאקר. 
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מקרב גופים אלו, ופעילים אלו, מה שמייחד את שאקר היא לא הביקורת שלו כלפי מדינת  .52

ישראל ומדיניות ממשלתה ואפילו לא הגישה המפלה שלו לזכויות אדם, אלא העובדה שהוא 

 מנצל ומעוות את תחום זכויות האדם על מנת לקדם פעילות חרם נגד מדינת ישראל. 

להעסיק גורם אחר מלבד שאקר, לא צפויה הביקורת של  1כך גם, אם ייאלץ המערער מס'  .53

הארגון כלפי מדינית ישראל ומדיניותה ממשלתה לקרוס. הביקורת הייתה קיימת לפני 

 של הארגון גם לאחר עידן שאקר.  הביקורתשהועסק שאקר ולא ניתן לפסול מצב ובו תימשך 

אף שקודמו בתפקיד לא חסך בישראל. על  1ודוק. שאקר אינו הנציג הראשון של המערער מס'  .54

הכתם של פעיל שמנצל את לו את ביקורתו ממדינת ישראל ומדיניות ממשלתה, הרי שלא נבדק 

 זכויות אדם על מנת לקדם פעילות חרם. 

ויש לזכור, שלהבדיל מקודמיו, על פי הודאת שאקר עצמו, הוא מינף ומיקד את פעילות,  .55

יב הניסיון לשכנע חברות פרטיות לאמץ במסגרת תוכנית רב שנתית סדורה ומחושבת, סב

יוזמות חרם, תחת הסיסמה שזאת חובתם העסקית. וכך הבהיר שאקר בדברים שנשא בכנס 

 בהולנד:

“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.” 
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 סיכום

שאקר תומך, פועל  –צבר הראיות שנאספו ביחס לשאקר מלמדים ותומכים במסקנה אחת ויחידה  .56

פעילותו, לקידום החרמות נגד ישראל ומקדם את תנועת החרם נגד מדינת ישראל מזה שנים רבות. 

 היא ממשית, עקבית ורציפה.

החרם, תחת שהוא מנסה  על פי הודאתו שלו עצמו, שאקר גיבש תוכנית רב שנתית לקידום תנועת .57

 להתכסות בטיעונים של "הגנה על זכויות אדם". 

עוד בטרם כניסתו לישראל, ותוך כדי שהייתו בישראל, שאקר קידם ונטל חלק פעיל ברצף של  .58

באיו"ש שפועלים , הרשימה השחורה של האו"ם, הפעילות נגד הבנקים Airbnbפיפ"א,  –אירועים 

 שהמכנה המשותף שלהם הוא הטלת חרם על מדינת ישראל.  –ותמיכה בחקיקה בארה"ב 

"הוא פעיל חרם שאקר כי  (47על יסוד מכלול פעילויותיו, בצדק רב קבע בימ"ש קמא )סעיף  .59

בימ"ש הוסיף צדק וב ".העוסק בתחום באופן ממשי ביותר עיקבי ורצוף

בחינת מעשיו והתבטאויותיו של העותר מובילה "קבע כי ( ו52)סעיף קמא 

כי זנח את פעילותו לקריאה  למסקנה כי לא זו בלבד שלא הוכיח

אלא כי אותה אג'נדה , אלקאס ןבעני ןעל ישראל, כפי שצויי רםלח

נגד ישראל, נשקפת ממעשיו  רםברורה מצידו התומכת בח

שהחשש ך באשרה, כ ץמאז נכנס אל האר םומהתבטאויותיו של העותר ג

 ".התממש הלכה למעשה םלעידוד פעילות חר ץמניצול השהות באר

הקביעות עובדתיות האלה נשענות על מצע ראייתי רחב ואיתן ולא עלה בערעורו של שאקר, דבר  .60

 או חצי דבר שיש כדי לחתור תחת מסקנות אלו. 
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, במעשיו את פעילותו תחת הכותרת של "הגנה על זכויות אדם"להסוות בעודו מנסה  .61

 כויות אדם במובנו הרגיל של המונח,הוכיח שאקר שהוא אינו מעוניין בהגנה על ז טאויותיוובהתב

רק מעוניין לנגח את מדינת ישראל ולקדם פעילות חרם נגדה. זכויות אדם של ישראלים,  ,אלא

 ובכלל זה אפילו הזכות לחיים, אינן ראויות, לגישת שאקר, להגנה. 

ל זכויות ישראלים ויהודים בכלל, הדברים גם כאשר משלם שאקר מס שפתיים ומגנה הפרה ש .62

ישראל, ממשלתה ומדיניותה או כלפי כל גורם אחר מדינת מהולים תמיד בדברי ביקורת כלפי 

 שסבור שאין מקום לפעילות חרם. 

אף אם ניתן לטעון ששאקר הוא פעיל זכויות אדם, הגדרה זו אינה מעלה ואינה מורידה מהעובדה  .63

 חרמות נגד מדינת ישראל.  הברורה שהינו פעיל בקידום

המשטר הדמוקרטי בישראל הוא חזק ואיתן. אי הארכת היתר העבודה והשהייה של שאקר  .64

 –המקומיים והזרים  -בישראל לא תיפגע, ולו במאומה, במשטר זה. ארגוני זכויות האדם 

 והפעילים הרבים שפעלו, פועלים ויפעלו בישראל ימשיכו להתקיים. 
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