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פתח דבר:
.1

עניינה של העתירה דנן ,בהחלטת שר הפנים מיום  ,7.5.2018שלא להעניק לעותר ( 2להלן:
העותר או מר שאקר ) רישיון שהיה ועבודה בישראל (לאחר תום תקופת רישיון קודם
שהיה בידו) ,ולהורות על יציאתו של העותר מישראל.

.2

למר שאקר ,שהינו אזרח אמריקאי ואינו אזרח או תושב ישראל אין זכות קנויה לשהות
בישראל ,וסמכות שר הפנים (להלן גם :השר) להחליט האם להעניק לו רישיון לשהייה
בישראל הינה סמכות רחבה מאוד .מר שאקר הועסק בחודשים האחרונים כעובד זר בענף
מומחים ,כמנהל הנציגות הישראלית של העותר ( 1להלן :הארגון או  )HRWבישראל.

.3

החלטת שר הפנים (נספח  8לעתירה) מבוססת על פעילותו ותמיכתו של העותר בפעילות
חרם ,משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל ובנסיבות אלה סבר השר ,לאחר
שקיבל את המלצת המשרד והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה ,שאין מקום להתיר את
שהייתו והעסקתו של מר שאקר בישראל.

.4

להלן תטען המדינה כי דין העתירה להידחות בהעדר כל עילה ,בהינתן העובדה שהחלטת
שר הפנים ,החלטה שעומדת לה חזקת התקינות ,היא החלטה סבירה שאין עילת
התערבות בה בשים לב לשיקול הדעת הרחב העומד לשר בהחלטה האם להתיר כניסה
ושהייה של זר בישראל ,קל וחומר למטרת עבודה בישראל .המדינה תטען אפוא כי אף
העתירה אינה מגלה כל עילת התערבות.

.5

להלן יובאו עיקרי העובדות הרלבנטיות להכרעה בבקשה דנן ולאחר מכן תובא המסגרת
המשפטית הצריכה לעניין ,עמדת המדינה והתייחסות לטענות כתב העתירה.

עיקרי העובדות הצריכות לעניין:
.6

בקשה ראשונה מטעמו של הארגון למתן היתר להעסקתו של עובד זר מומחה בישראל
עבור העותר הוגשה לרשות האוכלוסין ביום  .4.8.2016הבקשה הועברה לקבלת חוות-דעת
ממשרד החוץ.

.7

ביום  20.2.2017נשלח מכתב דחייה לארגון בשים לב להמלצת משרד החוץ והחלטה
שהתקבלה ברשות האוכלוסין (נספח  1לעתירה).

.8

בגין החלטה זו הוגשה בקשה לעיון מחדש שהועברה למשרד החוץ למתן חוות-דעת
בנושא .לאור המלצה חיובית עדכנית של משרד החוץ ,נשלחה לארגון הודעה מרשות
האוכלוסין בדבר אישור בקשתו וזאת ביום  12.3.17כך שרישיון ישיבה ועבודה בישראל
מסוג ב 1/ניתן לעותר בתוקף עד ליום ( 31.3.2018נספח  4לעתירה).

.9

יש לציין כי בין לבין ,ובמהלך בדיקת הבקשה ,הועברו מטעם הארגון שתי בקשות לאפשר
את כניסתו של המשיב כתייר .ביום  7.2.17הושב כי הבקשה בטיפול וביום  1.3.17הושב

3
כי לאור דחיית הבקשה ,אז ,למתן היתר כמומחה הרי שבקשתו לכניסה לישראל
מסורבת .ברם ,ומסיבה שאינה ברורה ,המשיב  3נכנס בכל זאת לישראל כתייר ביום
 6.3.17ויצא מישראל ביום .16.3.17
.10

במסגרת תגובת המדינה לעתירה שהוגשה מטעמם של הגב' קרן אורבך וארגון שורת הדין
כנגד ההחלטה להתיר כניסתו ושהייתו בישראל של העותר (עת"מ  ;47430-04-17נדונה
בפני כבוד סגן הנשיא י' נועם) נמסר לבית משפט נכבד זה ,כי לאחר הנפקת היתר
ההעסקה האמור ,התבקשו חוות-דעת עדכניות מגורמי המקצוע הרלבנטיים ועם קבלתן
תיבחן האפשרות להידרש שוב לסוגיית הותרת שהייתו ועבודתו של העותר בישראל
(העתק תגובת המדינה בעת"מ  47430-04-17מצ"ב ומסומנת נספח א' לתגובה זו).

.11

ואכן ,עם קבלת עמדות הגורמים הרלבנטיים ,נדרש שר הפנים לנושא והחליט שיש מקום
לבחון את סוגיית המשך שהייתו של העותר בישראל .הודעה בעניין הוגשה לבית המשפט
במסגרת עת"מ  ;47430-04-17ומכתב בנושא נשלח מטעמו של מנכ"ל רשות האוכלוסין
למר שאקר (באמצעות בא-כוחו) ביום  ,16.11.2017במסגרתו נמסר כי בטרם תינתן
החלטת השר מתאפשרת הגשת תגובה בכתב לטענות (מכתב מנכ"ל רשות האוכלוסין
מיום  16.11.17צורף לעתירה כנספח  ;5הודעת העדכון מטעם המדינה מיום 22.10.2017
במסגרת עת"מ  47430-04-17מצ"ב ומסומנת נספח ב' לתגובה זו) .יוער שבמסגרת
העתירה הנ"ל ביקשו העותרים שם היתר להמצאת העתירה לעותר אל מחוץ לגבולות
ישראל אך בקשה זו לא הוכרעה.

.12

נבקש להוסיף שלנוכח הימשכות הליך בחינת עניינו של העותר ,הוארך לעותר רישיון
הישיבה והעבודה בישראל (מסוג ב )1/בחודש ,עד ליום .30.4.2018

.13

עם קבלת התייחסות העותרים (ראו נספח  7לעתירה) הוחזר הנושא להכרעת שר הפנים.
ביום  7.5.18נמסר לעותרים על החלטת השר לפיה אין מקום להתיר את המשך שהייתו
של העותר בישראל (נספח  8לעתירה) .בין היתר נכתב בהחלטה כי "ממידע שהוצג בפני
שר הפנים ,אשר לא נסתר על ידכם ,עולה כי מדובר באדם התומך באופן אקטיבי
ומתמשך באסטרטגיה הקוראת לחרם ,משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל .עצם
העובדה שממועד הצטרפותו לא עלו נתונים אודות פעילות כאמור אינה מבטלת את כל
פעילותו של הנדון לפני מועד זה ...לא יעלה על הדעת כי בכסות של נציג ארגון תתאפשר
כניסתו לישראל של פעיל  ,BDSהקורא לחרם על מדינת ישראל".

.14

אשר על כן – ובהתאם להחלטת שר הפנים – אין מקום להעניק למר שאקר רישיון ישיבה
ועבודה בישראל (לאחר שתוקף הרישיון הקודם שהיה בידו הסתיים).

.15

ביום  16.5.18הוגשה העתירה דנן ובצידה בקשה לצו ארעי ובקשה לצו ביניים.

4
המסגרת המשפטית – שיקול דעת שר הפנים בכניסת זרים לישראל:
.16

לאדם שאינו אזרח מדינת ישראל אין זכות קנויה להיכנס בשעריה .כידוע ,סעיף (6א)
לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו מעגן את זכותו של כל אדם לצאת מישראל ,אולם
הזכות החוקתית להיכנס לישראל הוגבלה לאזרחי ישראל בלבד כאמור בסעיף (6ב) לחוק
היסוד.

.17

יתירה מכך ,לא רק שאין לאדם שאינו אזרח ישראל זכות חוקתית להיכנס לישראל אלא
שגם אין לו זכות ברמה נורמטיבית נמוכה יותר להיכנס לישראל.

.18

מדיניות ההגירה היא ענין הנתון לשיקול דעתה של המדינה כחלק מריבונותה ,וכניסת
זרים אסורה אלא אם הותרה על-ידי הרשויות המוסמכות .בהתאם להוראות חוק
הכניסה לישראל ,תשי"ב( 1952-להלן :חוק הכניסה לישראל) ,כניסת אזרח זר לישראל
טעונה אשרה ורישיון מאת שר הפנים .סעיף (1ב) לחוק הכניסה לישראל מורה ,כי "מי
שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה ,תהיה ישיבתו בישראל על פי
רשיון ישיבה לפי חוק זה" ,וסעיף  2לחוק מסמיך את שר הפנים לתת אשרה ורישיון
לישיבת מעבר או ביקור ,וכן לישיבת ארעי או ישיבת קבע .סעיף  9מוסיף ומורה ,כי "מי
שבא לישראל ורוצה להיכנס אליה ,רשאי קצין בקורת הגבולות לעכב את כניסתו עד
לבירור אם רשאי הוא להיכנס ,ולהורות מקום ששם יימצא עד גמר הבירור או עד
ליציאתו מישראל" .סעיף  10לחוק משלים וקובע כי "מי שבא לישראל ונמצא שאינו
רשאי להיכנס אליה ,רשאי שר הפנים להרחיקו מישראל".

.19

בשורת פסקי דין נפסק ,כי שיקול דעתו של שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל הוא רחב
ביותר ,אינו מוגבל לפי קריטריונים ,אינו טעון הנמקה ,ומרחב ההתערבות השיפוטית
בהחלטותיו מצומצם ,וזאת נוכח אופי הסמכות וריבונות המדינה להחליט מי ייכנס
בשעריה.

.20

כך למשל ,בבג"ץ  9722/04פולגת ג'ינס בע"מ נ' ממשלת ישראל ( )7.12.2006נפסק,
בפסקה :6
" ...הלכה היא כי לשר הפנים נתון שיקול דעת רחב בהפעלת סמכויותיו
על פי חוק הכניסה לישראל (בג"צ  758/88קנדל נ' שר הפנים ,פ"ד מו()4
 ;520 ,505בג"צ  4156/01דימיטריק נ' משרד הפנים ,פ"ד נו(;293 ,289 )6
עע"מ  4614/05מדינת ישראל נ' אורן ,תק-על  ;3756 )1( 2006בג"צ
 4542/02עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת ישראל ,תק-על ;4336 )1(2006
בג"צ  7052/03עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
נ' שר הפנים ,תק-על  ,1754 )2(2006פיסקה  29לפסק-דינו של השופט
חשין (להלן – פרשת עדאלה)) .כלל זה נובע מעקרון ריבונות המדינה
בשטחה ,ממנו נגזר שיקול הדעת הרחב הנתון לה למנוע זרים מלהיכנס
לתחומה ,להתנות תנאים לכניסתם אליה ,או אף להרחיקם מתחומי
הארץ בהתקיים טעמים טובים לכך".

.21

וראו גם פסק הדין בבג"צ  482/71קלרק נ' שר הפנים ,פ"ד כז( ,113 )1בעמ'  ,117-116שם
נפסק כך:

5
"...שיקול-דעתו של השר (ושל מי שפועל על-פי העברת סמכויות מהשר)
הוא מוחלט ,כי סעיף  9לחוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות) תשי"ט -
 1958קובע שחובת ההנמקה אינה חלה על החלטה לפי חוק הכניסה
לישראל .כוח בלתי-רגיל זה נובע כנראה מתוך כך שלדעת המחוקק אדם
אשר אינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות ,אין לו זכות כניסה
לישראל או זכות שהייה בה אלא ברשות ,ואף כשהוא נכנס אליה או
יושב בה כדין ,רשאי שר הפנים בכל עת ,לפי סעיפים  11ו 13-לחוק,
לבטל את האשרה או רשיון הישיבה שניתן לו  -גם זאת ללא מתן
נימוקים ...
העובדה ,ששר הפנים ניאות להעניק לאדם אחר מאותה כת רשיון
לישיבת קבע בארץ ,אינה מחייבת אותו לנהוג באותו אופן גם כלפי
העותרים .טענה של הפלייה אינה תופסת כאן .הדבר נתון ,כאמור,
לשיקול-דעתו המוחלט של שר הפנים ,וכל עוד שאינו מנמק מנהגו
השונה לגבי מבקרים זרים בארץ ,אין החלטותיו השונות יכולות לשמש
נושא לביקורתו של בית-משפט זה ,מלבד אם מוכח שהוא פעל מתוך
שחיתות ,מרמה ,חוסר תום-לב וכיוצא בזה מן הדברים שעשויים לפסול
כל פעולה שלטונית...
כל ארץ שומרת לעצמה את הזכות למנוע מאנשים זרים להיכנס
לתחומה או להרחיקם מתחומה כאשר אינם רצויים עוד ,מסיבה זו או
אחרת ,ואף ללא כל סיבה .מתוך קלות גישתנו למקורות המשפטיים של
אנגליה וארצות-הברית אנו יודעים ,שאכן דין כזה שורר בהן ,ומן
המפורסמות כי מצב כזה קיים גם במדינות אחרות".
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כן ראו פסק הדין שניתן לאחרונה בבג"ץ  7803/06ח'אלד אבו ערפה נ' שר הפנים
( ,)13.9.2017בפסקה :44
"מושכלות יסוד הן כי למדינה ריבונות לקבוע מי יבוא בשעריה ובאילו
תנאים ,באופן שיאפשר את פעילותה התקינה ואת ההגנה על זכויות
אזרחיה .פסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנוגע לחוק הכניסה
לישראל ולהפעלת הסמכויות מכוחו מבארת כי שיקול הדעת הרחב
המוקנה למשיב בחוק בכל הקשור למתן או לשלילת היתרי כניסה
ורישיונות ישיבה בישראל מבטא את אופייה הריבוני של המדינה (בג"ץ
 11437/05קו לעובד נ' משרד הפנים ,פ"ד סד( ;)2011( 152 ,122 )3בג"ץ
 1031/93פסרו (גולדשטיין) נ' שר הפנים ,פ"ד מט(;)1995( 705 ,661 )4
בג"ץ  758/88קנדל נ' שר הפנים ,פ"ד מו( ;)1992( 520-519 ,505 )4בג"ץ
 482/71קלרק נ' שר הפנים ,פ"ד כז( .))1972( 117 ,113 )1תכליתה של
הסמכות הקונקרטית לבטל רישיון ישיבה ,הקבועה בסעיף (11א)( )2לחוק
הכניסה לישראל ,נגזרת מתכלית החוק בכללותו :היא – הסמכות –
מוענקת לשר הפנים מתוך הכרה בפררוגטיבה של המדינה להחליט כלפי
מי שאינם אזרחים אם יוכלו להמשיך לשהות בה ובאילו תנאים" ,באופן
שיאפשר את פעילותה התקינה ואת ההגנה על זכויות אזרחיה ותושביה"
(בג"ץ  7385/13איתן מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל[ ,פורסם
בנבו] פסקה  .))22.9.2014( 51הנחת היסוד היא ,אפוא ,כי למי שאינו
אזרח אין זכות קנויה להיכנס בשערי המדינה ,וגם שמשהותר לו להיכנס
– מחויבות המדינה כלפיו היא פחותה".
(ראו עוד :בבג"ץ  431/89קנדל נ' שר הפנים ,מו( ;519-520 ,505 )4בג"ץ  8916/02מריו
דימיטרוב נ' משרד הפנים ( ;)6.7.2003בג"ץ  1031/93אליאן חוה פסרו (גולדשטיין) נ'
שר הפנים ,פ"ד מט(.))1995( 705 ,661 )4
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מן האמור עולה ,כי בהתאם לדין הישראלי אין למי שאינו אזרח ישראלי זכות להיכנס
לישראל ,ודאי שלא זכות חוקתית .משום כך ,אף תיקון  28לחוק הכניסה לישראל (להלן
גם :תיקון  )28המונע את כניסתם של מי שאינם אזרחי ישראל ,אינו פוגע בזכות חוקתית,
ועל כך נרחיב גם בהמשך ,במענה לטענת החוקתיות שמעלים העותרים.

.24

יוער כבר כעת ,שעתירה שהוגשה כנגד חקיקתו של תיקון מס'  28לחוק הכניסה לישראל –
נמחקה בהמלצת בית המשפט (בג"ץ  3965/17פרופ' אלון הראל נ' הכנסת (.))28.2.2018

.25

משאין הדין הישראלי מכיר בזכות הזרים להיכנס לישראל ,הרי אין יסוד גם לטענה כי
סירוב ליתן רישיון לזר לעבודה בישראל פוגע בזכות הזרים לחופש העיסוק וחופש
הביטוי .נרחיב בהקשר זה בהתייחסותנו גם לטענות העותרים במישור החוקתיות הנוגע
לתיקון .28

תופעת החרם והדה-לגיטימציה כנגד המדינה
.26

מאז הקמתה ,וביתר שאת מאז שנת  ,2001מתמודדת ישראל עם מאמצים מתמשכים
מצד מדינות ,ארגונים ופרטים לקדם מערכה רחבה של דה-לגיטימציה כלפיה .בשנים
האחרונות חלו תמורות בעוצמתו ובמאפייניו של קמפיין הדה-לגיטימציה ,המתרחב
בפריסתו ובהיקפו ,ובמגוון הזירות ,התחומים והכלים הננקטים במסגרתו .זאת ,באופן
שמציב בטווח הבינוני-ארוך איום משמעותי לחוסנה ולביטחונה של מדינת ישראל ,אם
המערכה לא תטופל כראוי.

.27

אחד הכלים החריפים הננקטים במערכה זו הוא קמפיין החרמות ,הBoycott, ( BDS-

 .)Divestment, Sanctionsארגונים אזרחיים בלתי-ממשלתיים ברחבי העולם כולו
מקדמים ונוקטים בחרמות כנגד ישראל בתחומים רבים ,בזירות רבות ובדרכים שונות:
במישור הכלכלי מפעילים פעילי וארגוני הקמפיין לחצים על חברות בינלאומיות שלא
לספק שירותים או למכור מוצרים לישראל ולא לקנות מוצרים או שירותים ישראליים,
בפרט כאלו בעלי קשר לאזור יהודה ושומרון ורמת הגולן ,לוחצים על מוסדות כלכליים
המצויים בקשרים עסקיים עם ישראל למשוך את השקעותיהם ,ומקדמים חרם על בנקים
ישראליים בטענה שהם מעניקים שירותים לתושבי אזור יהודה ושומרון .במישור
הביטחוני מקדמים פעילים וארגונים מחאה נגד מדינות המקיימות שיתוף פעולה צבאי
עם ישראל ,דורשים מאר צות הברית להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל ,ולוחצים על
מדינות וחברות בינלאומיות להימנע מרכישה ומכירה של אמל"ח לישראל .במישור
המשפטי פועלים הארגונים לקדם לוחמה משפטית ,ניסיונות להוצאת צווי מעצר כנגד
מדינאים ואנשי צבא ישראלים ,הגשת תביעות נגד חברות המקיימות קשרים עסקיים עם
ישראל ,וקידום האפשרות לפתיחת חקירה נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי
בהאג .במישור האקדמי פועלים ארגוני הדה-לגיטימציה להביא להפסקת שיתופי הפעולה
עם מוסדות אקדמיים וחוקרים ישראליים ולהחרמתם .במישור התרבותי דורשים פעילי
הקמפיין מאקדמאים ,מוזיקאים ואמנים להימנע מלהופיע בישראל או לשתף פעולה עם
מוסדות ישראליים ,ופועלים אף לחבל בהופעות אמנים ישראליים בחו"ל .השפעתו של
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הקמפיין הרסנית שכן היא נוטעת בתודעת ההמונים תמונה מעוותת ודמונית של מדינת
ישראל.
.28

ישראל נוקטת אמצעים שונים כנגד תופעת החרמות .לענייננו נזכיר ,כי בשנת 2011
התקבל בכנסת החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם ,תשע"א( 2011-להלן:
חוק החרם) ,המגדיר "חרם על מדינת ישראל" כ"הימנעות במתכוון מקשר כלכלי עם
אדם או עם גורם אחר ,רק מחמת זיקתו למדינת ישראל ,"...וקובע כי המפרסם ביודעין
קריאה פומבית להטלת חרם על ישראל בנסיבות שהוגדרו בחוק מבצע עוולה אזרחית
ועלול לחוב באחריות ופיצויים מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] .כן נקבעו בחוק הוראות
בדבר הגבלת השתתפות הקורא לחרם במכרז ,והוראות בדבר מניעת הטבות מס ותמיכות
מקופת הציבור .יוער שבבג"ץ  5239/11אורי אבנרי נ' הכנסת (( )15.4.2015להלן :עניין
אבנרי) אישר בית המשפט הנכבד את מרבית הוראות החוק ,אולם ביטל את סעיף (2ג),
אשר קבע חיוב בפיצויים עונשיים ,ואימץ פרשנות מצמצמת לסעיפים (2א) ו(2-ב) לחוק
בנוגע לעוולה האזרחית.
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ביום  13.10.2015החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-הביטחוני)
להטיל על המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה את "האחריות הכוללת להובלת
המערכה נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל במישור הגלוי ובמישור
החשאי" ובמסגרת זו הטילה עליו שורת תפקידים בנושא (החלטת הקבינט המדיני-
בטחוני ב( 30/החלק הגלוי) צורפה לתגובת המדינה לבקשה לצו בביניים כנספח א').
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כחלק מהאסטרטגיה הכוללת שגובשה ,ובצד אמצעים נוספים שהוחלט לנקוט כנגד
חרמות ,החליטו שר הפנים אריה דרעי והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
באוגוסט  ,2016להדק את מניעת כניסתם של פעילי חרם לישראל במסגרת הסמכות
הנתונה לשר הפנים לפי סעיף (2א) לחוק הכניסה לישראל ,להחליט האם לתת אשרות
ורישיונות ישיבה למי שאינו אזרח או עולה .זאת על רקע העובדה שלזרים אין זכות קנויה
להיכנס לישראל ,ומשהתברר ,שפעילים מנצלים את היכולת להיכנס לישראל ולשטחי
הרשות הפלסטינית ,לצורך איסוף מידע והגברת שיתוף הפעולה עם גורמים באזור ,על-
מנת להציג לאחר מכן תמונת מצב מעוותת ומסולפת שהם מציגים כאילו היא נתמכת
ב"מידע מן השטח" באופן המספק להם תחמושת לקידום פעילותם ,וזאת לעיתים תוך
הסוואת מטרת ביקורם האמתית בעת שהם נשאלים על כך בביקורת הגבולות.

.31

בהמשך לאמור ,החליטו השרים להקים צוות משותף למשרד הפנים ולמשרד לנושאים
אסטרטגיים והסברה לבחינת סוגיית מניעת כניסתם של פעילים המקדמים דה
לגיטימציה וחרמות נגד ישראל ,לצוות הצטרפו גם נציגי משרד החוץ ,המשפטים ,המל"ל
וגופי ביטחון .הצוות הבינמשרדי קיים מספר דיונים בנושא ,מהם עלתה התפיסה כי נכון
למקד את המאמץ בארגונים התומכים בחרמות ומקדמים אותם באופן אקטיבי ,רציף
ומתמשך ,ובפעילים בולטים ,הפועלים באופן עצמאי או ממלאים תפקידים בכירים או
משמעותיים בארגונים ,או גורמים ממסדיים המקדמים חרמות .בהתאם ,גיבש הצוות
תבחינים למניעת כניסה והעבירם לאישור השרים.

8
במקביל לדיונים התקיים פיילוט במהלכו נבחן יישום התבחינים בפועל ,לרבות תהליך
העבודה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים לצורך איסוף נתונים וקבלת ההחלטה בכל
מקרה ומקרה .בתקופת הפיילוט נבחנו כעשרה מקרים של כניסת גורמים המעורבים בדה
לגיטימציה וקידום חרמות ,מתוכם נמנעה כניסתם של שני פעילים מחמת פעילותם
לקידום חרם ,זאת במובחן ממניעת הכניסה על יסוד עילות אחרות ,כפי שגם יובהר להלן.
.32

במקביל לתהליך הפיילוט וגיבוש התבחינים ,נתקבל בכנסת ביום  6.3.2017תיקון 28
לחוק הכניסה לישראל ,במסגרתו הוספה לחוק הגבלה מפורשת על כניסת פעילי חרם
אשר פרסמו ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על-ישראל ,ובצדה הוסמך שר הפנים
לתת אשרה לפעילים כאלה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
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בהמשך ,ביום  ,24.7.2017פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה תבחינים לקביעת הארגונים
והפעילים היחידים שתמנע כניסתם לישראל (להלן :התבחינים למניעת כניסה או
התבחינים) .התבחינים גובשו על-ידי הצוות הבינמשרדי שצוין לעיל ,ואושרו על-ידי שר
הפנים והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה (נספח  10לעתירה) .בתוך כך נקבע ,כי
הוראות החוק ייושמו על ארגון התומך בחרמות ומקדמם באופן אקטיבי ,רציף ומתמשך.
כן תמנע כניסתם של פעילים שהם נושאי תפקידים בכירים בארגונים ,או פעילים
עצמאיים מרכזיים הנוקטים פעילות ממשית ,עקבית ורציפה לקידום חרמות ועוד .בצד
זאת ,נקבעו קריטריונים לחריגים בהם ישקול השר להתיר כניסתם של פעילים על אף
עמידתם בתבחינים האמורים.
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בהמשך לתבחינים שפורסמו ,גיבש המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה רשימת
ארגונים אשר בכוונתו להתייחס אליהם כארגוני חרמות בהתאם לתבחינים שפורסמו.
הרשימה פורסמה באמצעי התקשורת עוד בתחילת חודש ינואר (ראו למשל:
.)http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/908/636.html?hp=1&cat=404&loc=1
רשימת ארגוני חרמות בהתאם לתבחינים הכוללת פירוט לגבי כל ארגון מצ"ב כנספח א' לתגובה
זו.

בחינת עניינו הפרטני של העותר
.35

כאמור לעיל ,בעת האחרונה נדרשו המשרדים הנוגעים בדבר – משרד הפנים  -רשות
האוכלוסין וההגירה ,המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ומשרד החוץ לבחינת עניינו
של העותר בעקבות עתירה שהוגשה כנגד מתן היתר העבודה ובעקבות רצונו של שר הפנים
לבחון את עניינו של העותר בישראל.

.36

כפי שהובא לעיל ,לאחר הגשת ההודעה מטעם המדינה בעת"מ  47430-04-17בחודש מרץ
 2017התבקשה עמדת המשרד לנושאים אסטרטגיים .נזכיר בנקודה זו כי בהתאם
להחלטת הקבינט ב 30/משרד זה הינו הגורם עליו הוטלה האחריות הכוללת להובלת
המערכה נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל ומכאן שהוא הגורם הרלבנטי
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לקבלת המלצה בכל הנוגע לבחינת סירוב כניסה כנגד ארגון חרם או אדם פלוני המקדם
פעילות חרם.
.37

המלצת המשרד לנושאים אסטרטגיים התקבלה ברשות האוכלוסין בחודש יולי 2017
(נספח  6לעתירה) ולאחר שנשקל האמור בה התבקשה התייחסותו של העותר במסגרת
שימוע (מכתב בנושא נשלח לעותר בחודש נובמבר ( 2017נספח  5לעתירה)).

.38

לאחר ארכות שהתבקשו ,העביר בא-כוח העותר את התייחסות העותרים למכתב רשות
האוכלוסין וזאת בחודש ינואר ( 2018נספח  7לעתירה) .במסגרת התייחסות זו מצאו לנכון
העותרים לפרט על פעילות הארגון שכחלק מפעילותו בוחן את מצב זכויות האדם
בישראל ובאזור וטענו כי זהו גם תפקידו של מר שאקר .נטען כי לא הארגון ,ולא מר
שאקר כנציגו בישראל" ,פועלים לקידום חרם" וכי הארגון אינו חלק מתנועת ה .BDS-בכל
הנוגע למר שאקר עצמו ,נטען במכתב כי "לכל חברי צוות הארגון השקפות פוליטיות אשר
בהן החזיקו בטרם החלו לעבוד בארגון" אך הוסף שמרגע ההצטרפות לארגון הם
"מפרידים בין השקפות אלה לבין עבודתם" .עוד הוסף ,שהרכיב היחידי המוזכר בהמלצה
הנוגע לתקופת עבודתו של העותר בארגון נוגע לחסות שהעניקה פיפ"א למשחקי כדורגל
בליגה הישראלית שנערכו בהתנחלויות ,ואין המדובר בקריאה לחרם לשיטתם ומכל
מקום עמדת הארגון בהקשר זה פורסמה בטרם מונה העותר לנציג הארגון בישראל .עוד
הוסף כי בהינתן שמר שאקר מצוי בישראל כנציג הארגון ולא "נמצא בארץ מטעם עצמו"
הרי שמשמעות ההחלטה היא לשקול מחדש את היתר ההעסקה של הארגון כולו .עוד
הועלו במכתב טענות בנוגע לחוקתיות תיקון מס'  28וטענה להתקיימות החריגים שבחוק
או בתבחינים.

.39

התייחסות העותרים לפניית רשות האוכלוסין הועברה לידיעת המשרד לנושאים
אסטרטגיים.
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ביום  12.2.2018העביר משרד החוץ לרשות האוכלוסין מכתב בסיווג "שמור" שהוא חוות-
דעת עדכנית ומנומקת בכל הנוגע לעניינו של העותר .במכתב זה ,משרד החוץ מפרט
שיקולים של יחסי החוץ הנוגעים לבחינת התרת שהייתו של העותר בישראל .יוער כי בשל
סיווג המסמך הוא אינו מצורף לתגובה זו אך אין מניעה כי הוא יוצג מטעם המדינה
במעמד צד אחד ולעיני בית המשפט הנכבד בלבד.

.41

בנוסף ,רשות האוכלוסין ביקשה מהמשרד לנושאים אסטרטגיים ,לאחר שהועברה לו
המלצת משרד החוץ ,לתקף את המלצתו מחודש יולי  .2017ביום  28.3.2018אכן הועברה
התייחסות והמלצה עדכנית של המשרד לנושאים אסטרטגיים ובמסגרתה חזר המשרד על
ההמלצה שלא ליתן לעותר רישיון לעבודה בישראל.
חוות-דעת עדכנית של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה שהועברה לרשות האוכלוסין

בעניינו של העותר ביום  28.3.2018מצ"ב כנספח ב' לתגובה זו.
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בסופו של דבר ,הובאה עמדת העותר ,המלצת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה,
כמו-גם עמדת משרד החוץ ,להחלטתו של שר הפנים .שר הפנים שקל את העמדות השונות
ואת טענות העותר בשימוע ,ובסופו של יום מצא לנכון לאמץ את עמדת המשרד והשר

10
לנושאים אסטרטגיים והסברה ולא ליתן בידי העותר רישיון ישיבה ועבודה בישראל לשנה
נוספת .כפי שיובא להלן ,עמדה זו מצויה במתחם הסבירות ולא קמה עילת התערבות בה.
פירוט בדבר המלצת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
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יצוין שבחוות הדעת שהעביר המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה מיום ,12.7.2017
שצורפה לעתירה ,פורט אודות פעילותו של העותר בתחום החרם כנגד ישראל בשנים
 .2017-2010בתמצית ,חוות הדעת מצאה כי העותר היה פעיל בשנים האחרונות בניסיון
להביא להחרמת מדינת ישראל באופנים הבאים:
א.

הקמת ארגון הקורא לחרם ומשיכת השקעות כסטודנט באוני' סטנפורד (2012-
.)2010

ב.

קריאה עקבית לתמיכה ב BDS-בכנסים ודיונים לאורך השנים (.)2016-2013

ג.

חתימה על עצומה למנוע הגעת משלחת מוסלמית לישראל (.)2015

ד.

פעילות להחרמת מועדונים מישראל מהתאחדות הכדורגל העולמית (לעיל ולהלן:
פיפ"א) ,מטעם הארגון ( ,)2017ברקע מאמצים רחבים יותר ,המובלים על ידי
הרש"פ וארגוני  BDSנוספים ,שנועדו להביא להשעייתה של ישראל מפיפ"א.
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העותרים מנסים לטעון ,כי במהלך עבודתו של העותר בישראל מטעם הארגון ,הוא נמנע
מלקרוא לחרם כנגד ישראל – כאילו עניין זה מוחק את פעילותו המתמשכת ורבת השנים
בניסיון לגרום להחרמתה של מדינת ישראל על-ידי הקהילייה הבינלאומית .יובהר ,כי אין
לקבל את גישת העותרים ,כאילו היה על השר להתייחס בהחלטתו רק לפעולת העותר
במסגרת עבודתו בארגון ורק לתקופה בה אחז ברישיון ישיבה בישראל .מבלי לפגוע
באמור לעיל ,ומעבר לנדרש יוער ,כי נראה ,שמחד ,לאחר שקיבל רישיון עבודה בישראל,
העותר אכן נמנע מלקרוא פומבית לחרמות נגד ישראל או לפעול בנושא באמצעות
השתתפות פומבית בכנסים כפי שעשה בעבר; מאידך ,העותר ממשיך לעודד פעילות
במישור הזה באופן עקיף דרך התבטאויות בערוץ הטוויטר האישי שלו.
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כאמור ,לקראת קונגרס פיפ"א במאי  ,2017בו נדונה הצעה שנועדה להביא להשעיית
פעילות ההתאחדות הישראלית לכדורגל על-פי דרישת ההתאחדות הפלסטינית ,נסע
העותר לבחריין במטרה 'ללחוץ' על פיפ"א לאשר את ההצעה להחרמת מספר מועדונים.
העותר פרסם כך"Held 18 hrs, denied entry to Bahrain. Hoped to press FIFA on matches in :

."illegal Israeli settlements
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יתירה מכך ,כפי שעולה מחוות הדעת של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה מיום
 ,28.3.2018נמצא כי העותר התבטא לאורך השנה האחרונה סביב פעילות הארגון מול
הנציב העליון של מועצת זכויות אדם של האו"ם ,בה ביקש לקדם באופן הדחוף פרסום
מסד נתונים של האו"ם הכולל שמות בנושא חברות בינלאומיות וישראליות הפועלות
באיו"ש ,ולמעשה פעל לתמוך בפרסום "רשימה שחורה" (ראו בנספח א' לעיל) .כך,
התבטא העותר בערוץ הטוויטר האישי שלו בקריאה המעודדת את הנציב העליון לפרסם

11
את רשימת החברות איתן הוא יצר קשר ,טרם סיום כהונתו .עוד כתב כי עליו לדחוק
במועצה שתוודא כי לנציב יש את המקורות להבטיח את עדכון הנתונים .בנוסף ,העותר
התבטא בערוץ הטוויטר האישי שלו בנוגע לדו"ח שפרסם הארגון על הפעילות הבנקאית
של ישראל בשטחים (ספטמבר  .)2017הדו"ח ממליץ ,בין היתר ,למשקיעים מוסדיים
"להבטיח כי יחסיהם העסקיים לא יתרמו להפרות חמורות של זכויות אדם או של החוק
ההומניטרי הבינלאומי" ובכך קורא למעשה למשיכת השקעות מבנקים ישראלים.
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כאמור בהמלצת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ,בעבר הקרוב ,העותר היה פעיל
ביותר בתנועת החרם כנגד ישראל .כך ,בחינת מעורבותו של העותר בתחום החרמות
מגלה ,כי הוא פעיל בתחום לאורך שנים ,ואין המדובר בתופעה חד פעמית .העותר היה
פעיל מאוד כסטודנט בתחום קידום  BDSנגד מדינת ישראל .בכלל זאת ,העותר כיהן
כ"נשיא משותף" באונ' סטנפורד של הארגון "סטודנטים למען שוויון זכויות
לפלסטינים" ,שהוביל את הקמפיין קידום משיכת השקעות מחברות "המרוויחות
מהכיבוש" כהגדרתו ,וקרא לקמפיין משיכת השקעות של האוניברסיטה .לפני כן ,נקרא
ארגון זה ,שהעותר היה בין מייסדיו" :סטודנטים מתעמתים עם האפרטהייד של ישראל".
יצוין כי כיום ארגון זה מהווה את השלוחה של  SJPבסטנפורד (

Students for Justice in

.)Palestine
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יוער שבהתאם לרשימת הארגונים שהועברה לרשות האוכלוסין מהמשרד לנושאים
אסטרטגיים והסברה ,על דעת השר לנושאים אסטרטגיים והסברה ואשר אושרה על-ידי
שר הפנים" ,ארגון סטודנטים למען צדק בפלסטין" ,בפן הארצי שלו -

NSJP (National

 )Students for Justice in Palestineהינו אחד מהארגונים המצויים ברשימה .בהתאם
למסמך זה ,זהו ארגון הסטודנטים האמריקאי מחולל דל"ג וה BDS-המוביל בזירת
הקמפוסים בארה"ב .הארגון פועל בכ 200-קמפוסים בארה"ב .הארגון פועל תחת חסותו
של ארגון  ,)http://www.nationalsjp.org( AMPאשר מופיע אף הוא ברשימת הארגונים
שגיבש המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה .בשנים האחרונות הארגון אחראי על
החלטות המאמצות את עקרונות ה BDS -ועל קידום חרמות באוניברסיטאות ברחבי
ארה"ב ,ביניהן אוניברסיטת קליפורניה ,טולדו ,דרום פלורידה ,שיקאגו ,וויסקונסין,
ועוד .הארגון דומיננטי גם בהקשרי אירועי "שבוע האפרטהייד הישראלי" הנערכים מדי
שנה באוניברסיטאות ,וגורמים נזק תודעתי למדינת ישראל .רשימת האוניברסיטאות בהן
הארגון פעיל ומקדם חרמות מופיעה ב"רשימת ההצלחות" של הארגון ובה עשרות
החלטות אימוץ  BDSבין השנים 2003-2017

(https://www.nationalsjp.org/bds-

.)victories.html
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בכל הנוגע לפעולות נוספות של העותר ,הרי שכפי שצוין בהמלצת המשרד לנושאים
אסטרטגיים והסברה ,העותר פנה לקהילה הבינלאומית ,במהלך הרצאתו לציון יום
הנכבה באונ' סטנפורד ( ,)2010ו"עודד אותה לבדוק את קמפיין ה "BDS-כדרך להביא
לסיום הכיבוש .בנוסף ,העותר הוביל את הקריאה למשוך השקעות באופן סלקטיבי
מחברות המעורבות בהפרת זכויות אדם בשטחים כהגדרתו באונ' סטנפורד (.)2011
הרצאה נוספת שלו בנושא באונ' סטנפורד הייתה בשנת  .2012בהזדמנות אחרת ,העותר

12
קרא לחבר הנאמנים בסנאט של אונ' סטנפורד להעריך מחדש את השקעותיו מחברות
שמפרות לדעתו זכויות אדם ואת המשפט הבינ"ל בהן ריוול ,מוטורולה ,קאטרפילר,
 ,AHAVAמקורות ,ויאוליה (.)2013
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העותר ,ביחד עם ארגונים ,קבוצות ומאות אינדיבידואלים ,חתם על מכתב ועצומה
להחרים את המשלחת של ה )Muslim Leadership Initiative( MLI-לישראל תחת חסותו של
"מכון הרטמן לשלום" המעורב במאמצים לסכל את קמפיין ה .)2015( BDS-בלשון
המכתב נאמר כי "אין צורך למוסלמים אמריקאים לבוא במגע עם מדינת ישראל
ומוסדות המעורבים בפשעי המלחמה שלה".
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העותר ,כעמית בקרן ברטה במכון לזכויות חוקתיות ,השתתף בפאנל שכותרתו "-BDS
הקשר ואתגרים" ( )2016ומנה בהרצאתו את היתרונות באסטרטגיית ה BDS-לדעתו,
ומדוע על הקהילה האירופית לנקוט בה כדי "להביא לסיומה של מערכת בלתי-צודקת"
ללא קשר לפתרון מדינתי .העותר השתתף גם בפאנל שכותרתו "

THE PALESTINE

 )2016( "EXCEPTION TO FREE SPEECH IN AMERICAבאוניברסיטת קנט והגדיר את

הBDS-

"כצורה האצילית ביותר של התנגדות בלתי-אלימה" .העותר אף המליץ בטוויטר על
מאמר של פרופ' סלאייטה באלקטרוניק אינתיפאדה כ"מקור מועיל לאקדמאים",
שכותרתו "כיצד לבצע  BDSבאקדמיה".
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הנה כי כן ,לעמדת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ,כפי שהוצג בהמלצה לשר
הפנים ,בחינת מעורבותו של העותר בתחום החרמות מצביעה בבירור כי המדובר בפעיל
בתחום לאורך שנים ,ואין המדובר בתופעה חד פעמית ,אלא בפעילות אקטיבית
ומתמשכת מזה קרוב לעשור.
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בסיכומו של דבר ,העותר הוביל וקידם פעילות ממשית ,עקבית ורציפה לקידום חרמות.
העותר היה פעיל מאוד כסטודנט באוניברסיטת סטנפורד בתחום קידום  BDSנגד מדינת
ישראל .העותר הביע תמיכה בקידום חרמות בשורה ארוכה של הרצאות והתבטאויות
ואף חתם על מכתבים ועצומות שהביעו תמיכה ברורה בקמפיין החרמות ונגד הגעת
משלחות לישראל.
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אכן ,מאז שנכנס לתפקידו בישראל בארגון ,העותר זהיר יותר בפעילותו בנושא ,אך לא
באופן המנטרל את פועלו במשך שנים רבות טרם מינויו לתפקיד .יוזכר שגם בתפקידו
הנוכחי פעל העותר למען השעיית פעילות ישראלית בפיפ"א (קידום חרם תרבותי),
ולתמיכה במהלכים שנועדו ,בין היתר ,לקדם חרם כלכלי (פרסום "רשימות שחורות" של
האו"ם ופעילות כנגד הבנקים הישראליים) .על-כן ,המשרד לנושאים אסטרטגיים
והסברה המליץ שלא להאריך את היתר העבודה של העותר בישראל .ההמלצה ניתנה על
דעת השר לנושאים אסטרטגיים והסברה.

13
עמדת המדינה – דין העתירה להידחות בהעדר עילת התערבות
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כפי שפורט לעיל ,מחוות הדעת המקצועית עולה שהעותר תמך באופן אקטיבי ומתמשך
באסטרטגיה הקוראת לחרם ,משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל .הפרסומים
אותם מצא המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ,באמצעות חיפוש במדיה גלויה לכל,
מלמדים כי בין השנים  2010-2016העותר היה פעיל משמעותי בנושא .עוד צוין בעמדת
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה כי אף למן חודש מרץ  ,2016עת נכנס לתפקידו
בארגון ,המשיך העותר לפעול בזירת החרמות ,כפי שבא לידי ביטוי בפעילותו בעניין
הניסיון להביא לחרם של פיפ"א כנגד מספר מועדונים מישראל.
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על יסוד כלל המידע שהוצג בפני משרד הפנים ,החליט השר שלא להאריך את רישיון
העבודה של העותר בישראל.
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המדינה תטען כי המדובר בהחלטה המצויה היטב בתוך מתחם הסבירות .לא למותר
להזכיר בנקודה מושכלות יסוד לפיהן:
"בית-המשפט המינהלי יבחן בהליך המתקיים בפניו את החלטת הרשות
על-פי עילות הביקורת השיפוטית ,אך אין הוא משמש ערכאה המחליטה
במקום הרשות המינהלית; הוא אינו שוקל את שיקוליה ולא ימיר את
שיקול-דעתה בשיקול-דעתו שלו (ראו למשל :בג"ץ  194/93שגב נ' שר
החוץ [ ;]8בג"ץ  7279/95ועד מקומי כרמי יוסף נ' שר החינוך ,התרבות
והספורט [ ;]9בג"ץ  4537/96שושן נ' ראש המטה הכללי [ ;]10ע"א
 1805/00מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' משרד התשתיות [ .)]11כל
עוד החלטת הרשות אינה חורגת ממיתחם הסבירות ,כלומר כל עוד
מדובר בהחלטה שרשות מינהלית סבירה הייתה יכולה לקבל ,לא יתערב
בית-המשפט בהחלטה (ראו :בג"ץ  492/79חברה פלונית נ' משרד
הבטחון ,מדינת ישראל [ ;]12בג"ץ  389/80דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור
[ ;]13בג"ץ  197/83סיטאר אופנה בע"מ נ' שר התעשייה והמסחר [;]14
בג"ץ  389/87סלומון נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,אזור המרכז
[ .)]15כך בדרך כלל ,וכך במיוחד כאשר הרשות המינהלית משתיתה את
החלטתה על בסיס חוות-דעת מקצועיות של גורמים מקצועיים (ראו
לעניין זה את פסק-דינו של השופט מ' חשין ,בבג"ץ  5785/03גדבאן נ'
מדינת ישראל ,משרד הבריאות [ ]16והאסמכתאות שם) .מקום שהפעילה
הרשות מומחים מטעמה ,לא ישים עצמו בית-המשפט מומחה ,וודאי
שלא ימנה מומחה תחתיו כדי להכריע לגופה של מחלוקת מקצועית.
אכן ,לעולם לכל בעיה יהיו פותרים ופתרונים אחדים .ייתכן אף שבית-
המשפט ייטה אחר החלטה המבכרת פתרון זה ולא פתרון אחר .אך בכך
אין כדי להביא את בית-המשפט להחליף את שיקול-דעתה של הרשות
בשיקול-דעתו (ראו לעניין זה דברי השופט אור בבג"ץ  2324/91התנועה
למען איכות השלטון בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד
הפנים [ ,]17בעמ'  ;688כן ראו לעניין מחלוקת בין מומחים :דברי השופט
אור בבג"ץ  1554/95עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך ,התרבות
והספורט [ ,]18בעמ'  ;22וכן בג"ץ " 13/80נון" תעשיית שמורים בע"מ נ'
מדינת ישראל – משרד הבריאות [ ;]19בג"ץ  2920/94אדם טבע ודין –
אגודה ישראלית להגנת הסביבה ,עמותה רשומה נ' המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה [ ;]20בג"ץ  8109/01רשטניק נ' שר התחבורה [ .)]21כך
בבית-המשפט הגבוה לצדק ,וכך כמובן גם בבית-המשפט המחוזי בשבתו
כבית-המשפט לעניינים מינהליים ,ובכל ערכאה שיפוטית הנדרשת לכללי
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המשפט המינהלי( ".דברי כבוד השופטת [כתוארה אז] ד' ביניש בבר"מ
 3186/03מדינת ישראל נ' שולמית עין דור ,נח ( ,)2004( 754 )4בעמ' 766-
.)767
.58

ויודגש ,בפן העובדתי ,העותר למעשה אינו מכחיש כי עסק ותמך בקידום פעילות חרם
כנגד המדינה ,אלא טוען כי מרגע כניסתו לישראל כנציג הארגון אין לבחון את פעילותו
כאדם אלא רק כנציג הארגון ומאז כניסתו הוא אינו עוסק עוד בפרסומים הקוראים
לקידום מ דיניות מעין זו .ספק בעיננו אם אכן כך הדבר במישור העובדתי ,אבל אף אם
היינו מסכימים לטענה זו ,אזי אין בכך כדי להביא למסקנה שההחלטה אינה סבירה שכן
המדובר במי שתמך ופעל לקדם פעילות חרמות כאמור לפחות עד לשנת  ,2016ולכן
המדובר במידע עובדתי עדכני ורלבנטי למי שמבקש לשהות ולעבוד בישראל .מדובר
בתשתית עובדתית שוודאי היה על השר לשקול במסגרת החלטתו.

.59

ויודגש ,העותר לא הכחיש בשום שלב את פעילותו בעבר בתחום החרם ,אך התיזה
הנטענת היא שמרגע תחילת עבודתו ב HRW-ממילא אין להביא בחשבון פרסומים קודמים
שלו מחוץ לארגון .אין בטענה זו חצי דבר .הטענה שבעת שבה פעיל חרם בולט ביותר
שמצטרף לעבודה בארגון כזה או אחר שאינו מצוי ברשימת הארגונים שנזכרה לעיל ,יש
להתעלם מפרסומיו ולהתיר כניסתו לישראל בכל זאת ,תוך שעצם תחילת העבודה בארגון
זה או אחר מייצרת לו "חסינות" – מופרכת על פניה.

.60

חוק הכניסה לישראל קובע כמפורט לעיל את סמכותו הכללית הרחבה של שר הפנים
לקבוע מי יבוא בשעריה של מדינת ישראל .סעיף (11א) לחוק כי "שר הפנים רשאי ,לפי
שיקול דעתו – ( )1לבטל אשרה שניתנה לפי חוק זה ,בין לפני בואו של בעל האשרה
לישראל ובין בשעת בואו; ( )2לבטל רשיון ישיבה שניתן לפי חוק זה;  ."...על סמכות
כללית רחבה זו עמדנו גם לעיל .והשוו בעניין זה גם לפסק הדין ב ושהשוו גם לפסק הדין
בעע"מ  Mairead Maguire 7022/10נ' משרד הפנים (.))4.10.2010

.61

על הסמכות הכללית בא גם סעיף (2ד) לחוק ,שהוסף במסגרת תיקון  28לפיו "לא יינתנו
אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא ,לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת
קבע במדינת ישראל ,אם הוא ,הארגון או הגוף שהוא פועל בעבורם ,פרסם ביודעין
קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל ,כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת
ישראל באמצעות חרם ,התשע"א ,2011-או התחייב להשתתף בחרם כאמור".

.62

כאמור לעיל "חרם על מדינת ישראל" מוגדר בחוק החרם כדלקמן" :בחוק זה" ,חרם על
מדינת ישראל"  -הימנעות במתכוון מקשר כלכלי ,תרבותי או אקדמי עם אדם או עם
גורם אחר ,רק מחמת זיקתו למדינת ישראל ,מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא
בשליטתה ,שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית ,תרבותית או אקדמית".

.63

לעמדת המדינה ,החלטת שר הפנים סבירה ומבוססת על הסמכויות הקיימות בחוק – הן
הכללית והן הספציפית .לעמדת השר ,כפי שבא לידי ביטוי בהחלטתו ,אין מקום ליתן
בידי העותר רישיון לישיבה ועבודה בישראל בשים לב לקריאותיו החוזרות והנשנות
לחרם על מדינת ישראל.
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.64

יוער כי העותרים אינם מצביעים על פגם במישור הסמכות (כאמור ,לשר עומדת הסמכות
הכללית לפי חוק הכניסה לישראל אף ללא תיקון  ,)28או על פגם בהליך המינהלי (כאמור,
התקיים לעותרים שימוע בכתב ,שאף נדחה לבקשתם לצורך התארגנות לכתיבת
התגובה) .משכך ,ובשים לב לשיקול הדעת הרחב ,וכאשר לא נפל כל פגם בהליך המינהלי
שהתנהל בעניינו של העותר ,במהלכו נשמעו טענותיו; ההחלטה נושא הליך זה התקבלה
כדין ,היא ודאי סבירה ומצויה היטב בתוך מתחם הסבירות ,והעותרים לא הצביעו על
עילה להתערבות שיפוטית בה.

.65

נבקש להתייחס להלן לטענות נוספות העולות בעתירה.

.66

לטענת העותר ,החלטת השר "חורגת מהסמכות המוקנית בחוק" (סע'  77-89לעתירה).
אלא שטענה זו ודאי חסרת בסיס .מובן וברור שלשר הפנים בהחלט קיימת הסמכות
לסרב ליתן רישיון ישיבה ועבודה בישראל ,ואף נתונה לו סמכות לשלול רישיונות ישיבה
בישראל שניתנו לזרים .הדבר קבוע בסעיף (11א) בחוק הכניסה לישראל ואף העותרים
מודים בכך .מעבר לכך אין בנוסחו של סעיף (2ד) לחוק כדי להפחית מסמכות השר שלא
ליתן רישיונות ישיבה בישראל גם על יסוד עילה שנובעת מפעילות חרם.

.67

קבלת טענות העותרים בהקשר זה תביא לאבסורד לפיה אף אם אדם נכנס לישראל ,בין
כתייר ובין כעובד זר ,ובמרוצת הזמן מתגלה כי הוא פעיל חרם בולט ואף עוסק בפעילות
זו בעודו שוהה בישראל ,הרי שלא ניתן יהיה להרחיקו מישראל ,ואף תהיה חובה להעניק
לו רישיון ישיבה ועבודה בישראל .המדובר בפרשנות בלתי סבירה לחלוטין של חוק
הכניסה לישראל ,הן לשונית והן תכליתית.

.68

בכל הנוגע לטענות בעניין "פגיעה" במר שאקר (ראו למשל סעיף  83-85לעתירה) ,הרי
שלמר שאקר ,ככל מי שקיבל רישיון עבודה בישראל ,אין כל זכות כי יוכל להמשיך ולקבל
רישיון עבודה לתקופה נוספת .מבלי לפגוע באמור לעיל ,ומעבר לנדרש יובהר ,שבניגוד
לרושם שעולה מקריאת העתירה והבקשה ,מר שאקר לא שהה בישראל באופן רציף כפי
שניתן לראות מבחינת תיעוד הכניסות והיציאות שלו מישראל (רישום כניסות ויציאות
של העותר מישראל צורף כנספח ג' לתגובת המדינה לבקשה לצו ביניים) .כך עולה ,כי בין
מרץ  2017למרץ  2018מר שאקר שהה בישראל כשבעה חודשים ובשאר השנה שהה
בחו"ל .ספק אם בנסיבות אלה ניתן לומר שהעותר "העתיק את מקום מגוריו" לישראל.
מכל מקום ,כאמור ,רישיון עבודה בישראל אינו מעניק זכות להמשיך לשהות בישראל
מעבר לתקופה אליו הוא מתייחס ,ולא היתה כל ציפייה בת הסתמכות לכך שרישיון
העבודה שניתן למר שאקר יוארך .מעבר לנדרש יאמר עוד ,כי דברים אלה מקבלים משנה
תוקף בענייננו ,לאור העובדה שלכתחילה סורבה כניסתו לישראל ואף לאחר שאושרה היה
ידוע וברור הן למר שאקר והן לארגון שתלויה ועומדת עתירה מנהלית כנגד כניסתו ,וכמו-
כן היה ברור ששר הפנים שוקל שוב את עמדתו בעניין נוכחותו של מר שאקר בישראל.

.69

לצורך הדיוק יש לבהיר ,כי רישיון השהיה והעבודה שניתן בעבר לעותר לא בוטל או
נשלל  .העותר השלים את שנת העבודה שניתנה לו ברישיון שניתן ביום  ,12.3.17ואף את
תקופת ההארכה של רישיון זה עד ליום  ,30.4.18ושר הפנים החליט שלא ליתן לו רישיון
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ישיבה ועבודה לשנה נוספת .וזאת ,לאחר שהתקיים לעותר שימוע בכתב שבו הובאו בפניו
הטענות .לזר הנכנס לישראל ,כמו-גם לעובד זר ,אין כל זכות קנויה לשהות בישראל,
וודאי אין בידו זכות קנויה להוסיף ולשהות בישראל לפרק זמן שמעבר למצוין באשרת
העבודה שלו .אף אם חוק הכניסה לישראל מאפשר הארכת רישיונות ישיבה בישראל
למטרות עבודה לפרק זמן מסוים ,הרי שהמדובר בעניין המצוי בשיקול דעת (ראו בסעיף
 3א בחוק הכניסה לישראל) ואין כל הבטחה להאריך את ההיתר והרישיון של העובד הזר
המומחה והדברים נבחנים כל שנה מחדש .שר הפנים הפעיל את שיקול דעתו בעניינו של
העותר ומצא שאין מקום להאריך את רישיון הישיבה שלו מעבר לתקופה שניתנה ,וזאת
לאחר שהובאו בפניו מכלול של שיקולים רלבנטיים .לא נפל בכך כל פגם.
.70

עוד נוסיף בהקשר זה ,כי אין לקבל הטענות כי להחלטה "השפעה דרמטית" על מר שאקר
הואיל והתעתד "לטעת יתד" במדינת ישראל .העסקתו של מר שאקר בישראל התבקשה
במסגרת העסקת "מומחה זר" ,עניין שמעצם טבעו ותכליתו הוא זמני .ונפנה לכך שאף
אשרת העבודה שניתנה לו ביום ( 12.3.17נספח  4לעתירה) הייתה בתוקף לשנה אחת
כאמור לעיל ,כאשר במהלך רובה של תקופה זו התנהלו הליכים לבחינת המשך קיומה של
האשרה ושהייתה של העותר בישראל .רישיון עבודה לא נועד להעניק למאן דהוא זכות
"לטעת יתד" במדינת ישראל .נהפוך הוא .מקום בו מי שקיבל רישיון ישיבה ועבודה
בישראל מבקש להשתקע בישראל – מתחזקת המסקנה כי אין ליתן לו עוד רישיון ישיבה
ועבודה בארץ.

.71

כך גם הטענה לפגיעה משמעותית באורחות חייו ,שלעמדתנו ממילא אין לתת לה משקל
בנסיבות העניין ,אינה רצינית כשמדובר בעותר הוא אזרח אמריקני ,שקיבל רישיון זמני
מעצם טיבעו ,שלא הייתה לו כל זכות שיותר לו להמשיך ולשהות בישראל ,ושממילא לא
שהה בישראל ברציפות בשנה האחרונה.

.72

בכל הנוגע לטענות בדבר "פגיעה בארגון" (ראו למשל סע'  83-85לעתירה) ,הרי שגם בהן
אין ממש .ראשית ,טענות אלה לא נתמכו בתצהיר של גורם מקצוע מטעם הארגון או
אסמכתאות רלבנטיות .שנית ,ממילא לא הוכחה הטענה כי הארגון לא יוכל לפעול ללא
נוכחות של העותר בישראל .כפי שהובהר בהחלטה מיום  ,7.5.18אין מניעה שהארגון
יבקש להעסיק בישראל מומחה אחר שאינו מר שאקר ובקשה מעין זו ,ככל שתוגש ,תינתן
לה ע דיפות בנסיבות העניין והיא תטופל במהירות ברשות האוכלוסין .לא למותר לציין ,כי
הארגון פעל בישראל גם קודם קיבל מר שאקר רישיון עבודה בישראל.

.73

בכל הנוגע לטענות בסע'  87-88לעתירה ,הרי שהמשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה,
כמי שמתכלל את המאבק בתופעת החרם כאמור בהחלטת הקבינט ב ,30/התבקש ליתן
המלצה בעניינו של העותר .המלצה זו ,כפי שניתן להתרשם ממנה במובהק ,מבוססת על
מידע שפרסם העותר ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות ,ניתן לאתרו בנקל וכך נעשה.
וזאת ,על-מנת להעמיד בפני שר הפנים תשתית עובדתית לבחינת השאלה האם להעניק
לעותר רישיון ישיבה ועבודה בישראל לתקופה נוספת ,ותוך שלעותר ניתנה אפשרות
למסור תגובה לכל הטענות הואיל וההמלצה נשלחה אליו מבעוד מועד.
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.74

העותרים טוענים שהחלטת השר "נגועה בשיקולים זרים" (סע'  90-98לעתירה) .גם טענה
זו אין לקבל.

.75

ויובהר ,אף שבהחלטה הראשונה נמסר כי משרד החוץ המליץ לסרב כניסתו של העותר
לעבודה בישראל לאור פעילות הארגון ,הרי שהארגון פרסם בשנים האחרונות דוחות
רבים המתייחסים לישראל ,ויש להניח שלצורך הכנת דו"חות אלה ביקרו אנשים מטעם
הארגון בישראל ,ולא הועלתה טענה שנמנעה כניסתם אך משום חברותם ב .HRW-נעיר ,כי
הארגון לא טוען שהוא ביקש להתחיל לפעול בישראל לראשונה רק בשנת  ,2017עם
תחילת עבודתו של העותר בארץ.

.76

עוד נבקש לציין ,שהתבחינים למניעת כניסה מיום  ,24.7.17שפורסמו לאחר ההחלטה
הראשונית בעניינו של העותר ,קובעים כי הכללתו של ארגון לצורך יישום הוראות חוק
הכניסה לישראל תעשה ככל שהארגון עונה על תבחין של "תמיכה בחרמות וקידומם ע"י
הארגון באופן אקטיבי ,רציף ומתמשך .יודגש שעובדת היותו של ארגון אנטי-ישראלי או
פרו-פלסטיני ,או היותו בעל אג'נדה ביקורתית כלפי מדיניות ממשלת ישראל ,אינה
מהווה ,כשלעצמה ,עילה כדי למנוע כניסה לישראל" .בהקשר הנוכחי ,החלטת השר
ממוקדת בפעילותו של העותר ולא בארגון ,והובהר בהחלטה שככל שתוגש מטעם הארגון
בקשה לקבלת רישיון עבודה לאדם אחר ,היא תישקל לגופה ובאופן מהיר.

.77

העותרים מוסיפים וטוענים שלא מתקיימים בעניינו של העותר תנאי התבחינים (סע' 99-
 109לעתירה) .ראשית יובהר ,כי לשר סמכות רחבה לסרב בקשתו של זר לקבל רישיון
שהיה ועבודה בישראל ,והוא ודאי לא חייב להעניק רישיון כאמור גם למי שלא
מתקיימים בעניינו תנאי התבחינים .אין לקבל את ניסיונם של העותרים ,לרוקן מתוכן
את סמכות שר הפנים להחליט מי יבוא בשערי המדינה .בלי לפגוע באמור לעיל ,ממילא
אין ממש בטענות העותר כי לא מתקיימים בענייניו תנאים אלה.

.78

כאמור לעיל ,בהתאם לתבחינים ,סירוב כניסה של פעילים ייאכף גם כלפי פעילים
עצמאיים ,שאינם חברים בארגון העונה על התבחינים ,ובמקרה הנוכחי רלבנטי החלק
בתבחינים שעניינו ב"פעילים מרכזיים – אנשים הנוקטים בפעילות ממשית ,עקבית
ורציפה לקידום חרמות במסגרת ארגוני הדה-לגיטימציה הבולטים או באופן עצמאי".

.79

בניגוד לטענות העותרים ,הפרסומים הרבים של העותר החל משנת  2010והפעילות
המתמשכת והאקטיבית בתנועת החרם כנגד ישראל לא יכולה להיות מוטלת בספק.
למעשה ,העותרים לא חולקים על פעילותו של העותר ,ומרכזיותה ,אלא מעלים את
הטענה כי הפעילות הזו אינה רלוונטית בהיותו נציג ארגון וכי היא נפסקה בשנת 2016
ומשכך אין העותר בבחינת מי שפעילותו היא "עקבית ורציפה" לדעתם.

.80

ברם ,בהתאם להחלטת שר הפנים ,גם אם ממועד כניסתו של העותר לא עלו נתונים
אודות פעילות משמעותית בתחום החרם כנגד ישראל ,אין הדבר מבטל את כל פעילותו
של העותר לפני מועד זה .ויודגש ,עד לשנת ( 2016כולל) היה העותר מפרסם באופן תדיר
קריאות לחרם כנגד המדינה ופועל על-מנת לקדם חרם כזה ,והדברים אינם מוכחשים.
כפי שראינו לעיל ,הלכה למעשה פעילותו בתחום לא "פסקה" עם כניסתו לישראל
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ונמשכה גם בשנת  2017כולל העובדה שהעותר טרח ונסע לבחריין על-מנת לנסות
ו"לוודא" (כהגדרתו) שפיפ"א תקבל החלטה להחרים פעילות ישראלית.
.81

מכל מקום ,גם אם נתעלם מפעילותו של המבקש בשנת  ,2017עדיין אין לומר שיש לפרש
את התבחינים ואת תיקון  28לחוק הכניסה לישראל ככזה שמתייחס רק למי שקימות
לגביו אינדיקציות לקריאות לחרם בתקופה הצמודה והמידית למועד כניסתו .לעמדתנו,
המידע מהשנים  2010-2016בוודאי עודנו רלבנטי גם למי שמבקש לעבוד ולהתגורר
בישראל בשנת .2018

.82

יתירה מכך ,מלשונו של סעיף (2ד) בחוק הכניסה לישראל ,המדבר על מי ש"פרסם
ביודעין" עולה ,כי המדובר בעניין שצופה פני עבר ברובו .שבעניינו של העותר המדובר
באג'נדה של שנים והיא נמשכת ובהחלט עומדת במבחן הרלבנטיות לקבלת החלטה על
המשך שהייתו בישראל בעת הזו.

.83

העותרים טוענים כי יש להבחין בין קריאה להימנעות מפגיעה בזכויות אדם ובין חרם
(סע'  110-115לעתירה) ,אולם נוכח התשתית העובדתית בעניינו של העותר ,אין בטענות
אלה לסייע להם .ראשית ,טענות אלא נטענו כלאחר יד ,מן השפה ולחוץ ,באופן שמלמד
שאף העותרים לא נותנים להן משקל רציני .שנית ,כאמור לעיל ,חוק הכניסה לישראל
אימץ את ההגדרה מחוק החרם ולפיו חרם על מדינת ישראל הוא "הימנעות במתכוון
מקשר כלכלי ,תרבותי או אקדמי עם אדם או עם גורם אחר ,רק מחמת זיקתו למדינת
ישראל ,מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה ,שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה
כלכלית ,תרבותית או אקדמית" .העותרים מתעלמים מהגדרה זו ולא בכדי שכן ברור
שהפרסומים של העותר מהשנים  ,2010-2016וגם קריאתו דה-פקטו לחרם תרבותי על
מדינת ישראל במסגרת פיפ"א ,עולים בקנה אחד עם הגדרות החוק .ברוב המוחלט של
המקרים העותר ביקש לקדם חרם כלכלי ,תרבותי ומכל סוג שהוא כנגד המדינה .אין
לקבל את ניסיון העותרים לטעון שפעילות מסוג זה ,היא אינה פעילות חרם אלא קריאה
להימנעות מפגיעה בזכויות אדם .מובן שקבלת הטיעון תעשה הן מחוק החרם והן מסעיף
(2ד) בחוק הכניסה לישראל פלסתר.

.84

אף שניתן היה לסיים את ההתייחסות לטענות העתירה באמור לעיל ,נבקש להוסיף
התייחסות לפסק הדין בעניין אבנרי ראשית יובהר כי עניין אבנרי עסק בניתוח החוקתי
של הפגיעה בזכויות חוקתיות בחוק החרם ,ואילו תיקון  ,28כמו-גם סמכותו הכללית של
השר כאמור בסעיף (11א) לחוק הכניסה לישראל אינו פוגע בזכות חוקתית כי אם קובע
מגבלות על כניסתם של זרים שאין להם כל זכות להיכנס לישראל כפי שהובא בהרחבה
לעיל.

.85

לא זאת אף זאת ,אם ניתן להקיש מעניין אבנרי לענייננו ,הרי זה דווקא מהערות
השופטים לפיהן "החרם משתיק את השיח" ו"-חופש הביטוי של הקורא לחרם עלול
לפגוע בחופש הביטוי של המחזיק בדעה שונה .במלים אחרות ,חופש הביטוי עלול להפוך
כלי להשתקה של האחר" (סעיף  2לפסק-דינו של הנשיא בדימוס א' גרוניס) ,ועוד" :חרם
אקדמי-תרבותי מהווה סתימת פיות במובן הפשוט של המילה ,מונופול של דוכן אחד
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ויחיד בשוק הדעות ,אנטי-תזה מובהקת לחופש הביטוי ולרעיון של שוק דעות חפשי ...
הזכות העילאית של חופש הביטוי ,היא-היא שמצדיקה הגבלה של קריאה לחרם שנועד
לדכא ולהשתיק את הביטוי של האחר" (סעיף  13לפסק-דינו של כב' השופט י' עמית).
לפיכך נקבע ,כי "הקריאה לחרם ,אף שהיא נופלת גם כן בגדרי חופש הביטוי הפוליטי,
היא סוג מיוחד של ביטוי" והיא "איננה בגדר הבעת דעה גרידא ...פעולת החרם פוגעת
במושאי החרם .פגיעה זו עשויה שלא להיות ראויה להגנתו של חופש הביטוי" (פסק-דינה
של הנשיאה מ' נאור ,בו הפנתה לפסק-דינו של כב' השופט דנציגר ,אשר נמנה על שופטי
המיעוט).
.86

העותרים מוסיפים וטוענים שתיקון  28לחוק הכניסה לישראל "אינו חוקתי" (סע' 116-
 , )126אולם ניתן ללמוד על המשקל שהם מייחסים לטענה זו ,במסגרת ההליך שבפנינו,
מהעובדה שהטענה הועלתה אגב אורחא ,כטענה 'חמישית' בסדר הטיעון.

.87

מכל מקום ,לעמדת המדינה דין הטענות להידחות אף לגופן שכן לא נפל פגם של אי-
חוקתיות בהוראות תיקון מס' .28

.88

בהקשר זה ,דינה של טענת החוקתיות להידחות לעמדתנו של הסף שכן העותרים כלל לא
צולחים את מבחן ה"פגיעה בזכות" .ויודגש ,עוד קודם להפעלת מבחני ההגבלה ,יש
להצביע על קיומה של פגיעה בזכות החוקתית (בג"ץ  2442/11חיים שטנגר ,עו"ד נ' יו"ר
הכנסת (( ;)26.6.2013בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת ,פסקה
 21לפסק-דינו של כב' הנשיא ברק ( .))11.5.2006העותרים אינם עומדים בנטל ראשוני זה.

.89

כפי שהובא לעיל ,לזרים אין זכות קנויה להיכנס לישראל או לשהות בה ,וודאי לא זכות
חוקתית ,ולפיכך תיקון  28אינו פוגע בזכויות חוקתיות של הזרים .ממילא התיקון אף
אינו פוגע בזכות חוקתית של אזרחי ישראל ,משאין הוא מופנה כלפיהם.

.90

משכך ,כפי שגם הובהר לעיל ,תיקון  28המונע את כניסתם של מי שאינם אזרחי ישראל
אינו פוגע בזכות חוקתית ואינו מקים עילה לעתירה חוקתית .דברים אלה מקבלים משנה
תוקף נוכח העובדה ,שגם קודם לחקיקת תיקון  28הותיר הדין לשר הפנים שיקול דעת
מוחלט להתיר או לאסור כניסה של זרים ישראל ,בלא חובת הנמקה וללא קריטריונים
המגבילים לנימוקים דוגמת מניעת הגירה לישראל או שמירת הסדר הציבורי והביטחון,
כטענת העותרים .התיקון למעשה ממשיך את הדין שהיה קיים טרם חקיקתו ,ואך מעגן
ומבנה את הסמכות למנוע כניסה של פעילי חרם לישראל .לפיכך ,למעשה ,אפילו היה
ממש בטענת העותרים – ולא זה המצב – הסמכות הכללית הנתונה לשר הפנים לקבוע
האם זר יוכל להיכנס לישראל ולשהות בה ,ממילא תעמוד בעינה והגבלת פעילי חרם תוכל
להוסיף ולהיעשות באמצעותה ,כמו ערב התיקון.

.91

ומשאין הדין הישראלי מכיר בזכות הזרים להיכנס לישראל ,הרי אין יסוד גם לטענה
בדבר פגיעה בזכות הזרים לחופש העיסוק וחופש הביטוי .די באמור כדי לחייב את
דחיית הטענה החוקתית שבפי העותרים מכל וכל.
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.92

למעלה מן הנדרש ,נבקש להפנות לעמדתה המפורטת של המדינה במסגרת בג"ץ 3965/17
בעניין פרופ' אלון הראל שנזכר לעיל .בתגובת המדינה לעתירה ,שכאמור נמחקה בסופו
של יום ,הוברר כי אף יישום המבחנים החוקתיים הנוספים ,מובילים למסקנה ולפיה לא
נפל כל פגם של אי-חוקתיות בתיקון .28
תגובת המדינה בבג"ץ ( 3965/17ללא נספחים) מצ"ב כנספח ג' לתגובה זו.

.93

העותרים טוענים בשולי עתירתם כי החלטת השר סובלת מהעדר סבירות קיצונית והעדר
מידתיות (סע'  127-134לעתירה) .המדובר בטענות שלמעשה חוזרות על טיעונים קודמים
אליהם התייחסנו לעיל ,הן בכל הנוגע לכך שהעותר בא בגדרי התבחינים ,והן בעניין
הטענה ל"פגיעה בארגון" ,ואין בהן ממש.

.94

העותרים מוסיפים וטוענים כי בעניינו של העותר מתקיים "החריג ההומניטארי" או
"החריג המדיני" שבתבחינים (סע'  135-143לעתירה).

.95

בכל הנוגע לחריגים הנטענים ,הרי שהתבחינים אכן מאפשרים ,במקרים חריגים ,כי
הגורמים המקצועיים ימליצו על אישור כניסתו לישראל של אדם אשר עונה על
הקריטריונים האמורים ,דהיינו אדם שאמור לכאורה להיות מסורב ,והשר מוסמך לקבל
המלצה זו .ואולם ,אפילו במקרים בהם מתקיימים החריגים האמורים ,השר ודאי לא
חייב להעניק רישיון לשהייה בישראל .מדובר במקרים אשר יאובחנו כמקרים בהם מידת
הנזק של סירוב כניסתו של אדם משיקולי קידום חרמות עולה על התועלת מסירוב
כניסתו .עוד נציין שגם סעיף (2ה) בחוק הכניסה לישראל קובע כי "על אף האמור בסעיף
קטן (ד) ,שר הפנים רשאי לתת אשרה ורישיון ישיבה כאמור באותו סעיף קטן ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו".

.96

בכל הנוגע לטענות העותרים בדבר 'צורך הומניטארי' ,הרי שהמדובר בטענה שנטענה
באופן כללי וסתמי .העובדה שהעותר לשיטתו פועל לשמירה על זכויות אדם אינה מקימה
חריג שיש בו כדי לגבור ,בנסיבות העניין ,על פרסומיו וקריאותיו הברורות והנמשכות של
העותר לחרם תרבותי וכלכלי על מדינת ישראל ,הן בעבר והן בעת האחרונה כפי שהובא
לעיל .מכל מקום העותרים אינם קרובים להצביע על כך שייגרם נזק לזכויות האדם עם
עזיבת העותר את ישראל.

.97

בכל הנוגע ,לטענת החריג המדיני ,הרי שטענות אלו המועלות מפיו של העותר ,הן מוזרות.
בכל הכבוד לעותר ,מוצע שאת דאגותיו למעמדה המדיני של ישראל והנזק שלכאורה
ייגרם לה מאי-חידוש רישיון הישיבה שלו ,יותיר לגורמים המוסמכים בישראל .יודגש
שממילא הסוגיה אכן נשקלה ,ובכובד ראש ,ובמשך זמן ,והועברה בנושא עמדת משרד
החוץ .בסופו של יום סמכות ההחלטה מצויה אצל שר הפנים והוא מצא לנכון להחליט
כפי שהחליט לאחר שבחן את המצב העובדתי כולו .משמצא השר ,בהתאם לסמכויות
מפורשות – הן כלליות והן פרטניות – שניתנו לו ,כי בשל פעילות העותר אין להותיר
המשך שהייתו ועבודתו בישראל בשל קריאותיו לחרם כנגד המדינה ,אין מקום להפעיל
"חריג" בהקשר זה ומובן שלא הוצג כל בסיס להתערבות בהחלטת השר גם בעניין זה.
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אשר על כן ,ולנוכח כלל המפורט לעיל ,דין העתירה להידחות .המשיב ,שר הפנים ,הפעיל
סמכותו באופן ראוי וסביר ,תוך שקילת מכלול העובדות והנתונים שהוצגו בפניו ,ומכל מקום,
החלטת המשיב איננה בלתי סבירה באופן המצדיק התערבותו של בית משפט נכבד זה .יש
לדחות אפוא את העתירה תוך חיוב העותרים בהוצאות ושכ"ט עו"ד כדין.

______________________________

מורן בראון ,עו"ד
פרקליטות מחוז ירושלים  -אזרחי

ירושלים
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רשימת הנספחים לכתב התגובה מטעם המדינה

א

רשימת ארגוני חרמות בהתאם לתבחינים הכוללת פירוט לגבי כל ארגון

ב

חוות-דעת עדכנית של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
שהועברה לרשות האוכלוסין בעניינו של העותר ביום 28.3.2018

ג

תגובת המדינה בבג"ץ ) 3965/17ללא נספחים(

נספח א

רשימת ארגוני חרמות בהתאם לתבחינים
הכוללת פירוט לגבי כל ארגון

לנושאים
המשרד
אסטרטגיים והסברה

Ministry of Strategic Affairs and
Public Diplomacy

מדינת ישראל
בלמ"ס

י"ז בטבת תשע"ח
 4בינואר,

2018

ארגוני חרמות מובילים בעולם
כללי
 .1הרשימה המצ"ב כוללת  20ארגוני חרמות מובילים בעולם ,הפועלים בשנים
האחרונות באופן עקבי ורציף לקדם חרמות כנגד מדינת ישראל במגוון תחומים
(כלכלי ,אקדמיה ,תרבותי ,ועוד) .מדובר ברשימה נושמת שתתעדכן מעת לעת.
 .2המידעים על כל ארגון וארגון מתבססים ברובם על פרסומים המופיעים באתרים
הרשמיים של הארגונים.

אירופה
(Association France Palestine Solidarité ( AFPS .1
 - Association France Palestine Solidarityהאגודה הצרפתית לסולידריות עם
פלסטין .לארגון מטה בפריז ועשרות סניפים ברחבי צרפת .הארגון מצהיר על שיתוף
פעולה עם ארגוני  BDSבתוך צרפת ,באירופה וברחבי העולם ,ביניהם ארגונים
פלסטיניים מרכזיים אל-חק ו.BNC-
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.france-palestine.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .הארגון מוביל את הקריאה לחרם כלכלי על תוצרת חקלאית ישראלית ומוצרים
ישראליים בצרפת ,וטוען כי על חברות בינלאומיות כמו  HPלהפסיק את פעילותה
בישראל.
ב .במרץ  ,2017פרסם הארגון יחד עם ארגונים נוספים דו"ח העוסק בקשרים בין
בנקים צרפתיים וחברות ביטוח לבנקים ישראלים ותאגידים המעורבים בתחזוקת
ופיתוח "ההתנחלויות הישראליות" במטרה שימשכו את השקעותיהם מהבנקים.
ג .במאי  ,2015קרא הארגון יחד עם ארגונים נוספים להחרים את רשת הטלפונים
הניידים "פרטנר תקשורת" שפעלה תחת המותג של חברת אורנג' העולמית.
ד .הארגון שותף בקמפיין להשעיית הסכם האסוציאציה בין ישראל לא"א.
ה .הארגון נטל לאחרונה חלק בקמפיין לביטול הופעתה של הזמרת לורד בישראל.

_____________________________________________
רח' קפלן  3קרית בן-גוריון ירושלים 91919 ,טלפון 02-6773750 :פקס02-6517299 :
3 Kaplan St. Kiryat Ben-Gurion Jerusalem Tel: 02-6773750 Fax: 02-6517299

BDS France .2
מארגוני החרמות הגדולים בצרפת המורכב מאגודות מקומיות מכל רחבי צרפת
(,Saint-Etienne ,Hauts-Canton ,Montpellie , Toulouse, Nîmes,Marseille
 .)Limousin ,Yvellines ,Perpignan ,Reimsלארגון אמנה של עקרונות מנחים
להפעלת ה . BDS-הארגון אימץ בשנת  2009את עקרונות ה BDS-בשל מדיניותה של
ישראל וכאמצעי להפעלת לחצים עליה.
אתר האינטרנט של הארגון/https://www.bdsfrance.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .חרמות כלכליים  -מקדם וקורא להחרמת מוצרים ישראליים (מי-עדן ,סודה
סטרים ,אהבה ,כתר ,חברת מהדרין ,טבע ונטפים).
ב .הוביל יחד עם ה BNC-קמפיין חרם על תוצרת חקלאית שמקורה בישראל .כך,
בשנת  2011היה שותף בקואליציה נגד חברת ייצוא התוצרת החקלאית הישראלית
אגרסקו.
ג .מוביל את הקמפיין להחרמת קק"ל בצרפת.
ד .הארגון לקח חלק פעיל בקמפיין נגד חברת אורנג' בדבר משיכת המותג מהחברה
הישראלית פרטנר ,זאת באמצעות מחאות בשטח ובאמצעות פרסומים באתרו
לפני ההחלטה ביוני  2015ולאחריה.
ה .חרמות תרבותיים  -הארגון פעיל ויוזם חרמות תרבותיים על ישראל ,בדגש על
ביטול הופעות בארץ .היה פעיל בקמפיין לביטול ההופעה של הזמרת לורד
בישראל ,פועל בסוגית תחרות האופניים ג'ירו שחלק ממנה עתיד להתקיים
בישראל במאי  ,2018ומוביל את הקמפיין כנגד הזמרת הצרפתייה ליזה סימון.
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BDS Italy .3
 BDSאיטליה הינו תנועה המקדמת  BDSהמורכבת מקבוצות מרחבי איטליה .הארגון
מקדם קמפיינים ויוזמות ברמה המקומית והארצית .הארגון מעורב בשלל קמפיינים
הקוראים לחרם תרבותי כלכלי ואקדמי על מדינת ישראל ,ובמסגרת זו מקיים גם
אירועי מחאה והפגנות בשטח.
אתר האינטרנט של הארגון/https://bdsitalia.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .החל מספטמבר  2017ניסיון אקטיבי וממושך לקדם קמפיין הקורא לביטול אירוע
האופניים ג'ירו שעתיד להתקיים בישראל במאי  .2018במסגרת הקמפיין התקיימו
הפגנות ברחבי איטליה.
ב .הארגון קידם בשנים האחרונות מספר מהלכים לעידוד חרם אקדמי כנגד שיתוף
פעולה אקדמי בין ישראל לאיטליה.
ג .הארגון שותף לקמפיינים של ארגוני חרמות כנגד חברות ישראליות בינ"ל
(מקורות ,טבע ,תוצרת חקלאית וסודה סטרים).
ד .בשנת  2016הארגון נטל חלק פעיל קמפיין בינ"ל ממוקד אל מול חברת  HPעל רקע
פעילותה בארץ.
ה .בקיץ האחרון פעילי הארגון קידמו קמפיין תחת הכותרת "הוצאת כרטיס אדום
לישראל" במסגרת משחק כדורגל בין נבחרות ישראל-איטליה שהתקיים ברג'יו
אמיליה.
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4. ECCP (European Coordination of Committees and Associations for
)Palestine
ארגון ECCP (European Coordination of Committees and Associations
 )for Palestineהוקם בשנת  1986וכיום פעיל במיוחד בקידום חרמות באיחוד
האירופאי .מטה הארגון נמצא בבריסל והוא ארגון גג של  42ארגוני  BDSאירופיים
כולל שלוחה של ארגון הדל"ג הפלסטיני  .BADILהארגון אף מעורב בקידום מהלך
משפטי לתביעות נגד בכירים ביטחוניים ישראליים.
הארגון מצהיר באתר הרשמי שלו כי אחת ממטרותיו היא "קידום קמפיין הBDS-
ומטרותיו"
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.eccpalestine.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א.

לובי לשכנוע הוצאת פעילות חברות ביטחוניות ישראליות מקרנות ההשקעה
במו"פ של הנציבות האירופית.

ב .בתחילת  ,2016קרא ה ECCP-להפסקת הקשרים המסחריים בין הממשלות
באירופה לבין חברת  G4Sמשום שלטענת הארגון מספקת החברה שירותים וציוד
לבתי כלא ישראליים המחזיקים באסירים פוליטיים פלסטיניים.
ג .הארגון קורא להשעיית הסכם האסוציאציה בין הא"א לישראל.
ד .הארגון משתתף בקמפיין נגד קיום הג'רו בישראל ,במאי הקרוב.
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(Friends of Al-Aqsa ( FOA .5
נוסד בשנת  1997ונוטל חלק מרכזי בפעילות דל"ג וקידום חרמות בבריטניה .מרכזו של
הארגון בעיר לסטר ויש לו סניפים בלונדון ובערים נוספות בבריטניה .בכירים בארגון אף
השתתפו במשט ה"מאווי מרמרה".
אחד מעקרונות הארגון כפי שמופיע באתר הארגון – "גיוס ההמונים לטובת גינוי בינ"ל
למדיניות האפרטהייד הישראלית באמצעות קידום חרמות על מדינת ישראל"
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.foa.org.uk :

פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .קריאה להחרים חברות ישראליות כמו טבע ,ותוצרת ישראלית מיהודה ושומרון.
ב .קריאה להחרים חברות זרות המקיימות עסקים עם ישראל ובהן קוקה-קולה,
 ,HP ,G4Sמקדונלנדס ואמאזון.
ג .תמיכה בקמפיין להורדת דרג הנציגות הדרום אפריקאית בישראל.
ד.

פעילות להחרמת פסטיבל התרבות הישראלי  TLVinLDNוביטולו (אשר לא יצא
לפועל).

ה .הארגון היה שותף בקמפיין להחרמה של תמרים מתוצרת ישראל הנקרא "Check
 "the Labelבמסגרת חודש רמצ'אן וכלל דיווח על חנויות המוכרות תוצרת ישראל
ודיווח על קונים .כמו כן ביקש הארגון מתומכיו לבדוק את התוויות על גבי
הסחורה ולהחרים תוצרת ישראל.
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.6

(Ireland Palestine Solidarity Campaign ( IPSC
) Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSCהינו ארגון אירי (נוסד בשנת
 )2001אשר מקדם חרמות בתחומים מגוונים ובאופן אקטיבי .הקידום אינו בא לידי
ביטוי רק בפעילות ,אלא מוטמע במבנה הארגון .תחת המועצה הארצית של IPSC
פועלות מספר ועדות משנה :ועדת משנה בנושא חרם צרכנים ,ועדת משנה בנושא
חרם אקדמי ,ועדת משנה בנושא משיכת השקעות ,ועדת משנה בנושא חרמות
בתחום הספורט ,וועדת משנה לתחום התקשורת וההסברה.
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.ipsc.ie :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א.

קורא לחרם על תעשיית היהלומים הישראלית.

ב .מקדם באירלנד חרמות על תוצרת חקלאית של חברות שיווק ישראליות
(אגרסקו,מהדרין ,חברת תביל).
ג .בנוסף ,הארגון מספק לתומכיו מדריך לזיהוי מוצרים מישראל ,וקורא להם לא רק
להימנע מצריכתם ,אלא גם לפעול להסרתם מן המדפים באירלנד.
ד .הארגון מזהיר מצריכתם של מוצרי חברות "כתר"" ,סודה סטרים"" ,אהבה".
ה .הארגון קורא גם להחרמת חברת  HPוהיה אחד ממחוללי שבוע הפעילות העולמי
נגד  HPבשלהי .2016
ו.

הארגון פעיל מאד גם בתחום החרם התרבותי .כך ,מזה מספר שנים מחתים
אמנים על עצומה להחרמת ישראל .לקראת הופעתו של ניק קייב שהתקיימה
בנובמבר  2017ניסה הארגון להפעיל לחצים על הזמר כדי שיבטל את הופעתו
בישראל.

ז IPSC .פועל מול גורמי ממשל אירים ,וקורא לממשלת אירלנד להפסיק את סחר
הנשק עם ישראל ,ולהטלת אמברגו נשק על ישראל .כך ,באוקטובר  ,2017הארגון
הגיש לממשלת אירלנד עצומה החתומה ע"י  23,000אנשים ,הקוראת לאירלנד
להפסיק מיידית את הסחר בנשק עם ישראל.
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.7

(The Palestine Committee of Norway) Palestinakomitee Norge
ארגון  )The Palestine Committee of Norway( Palestinakomitee Norgeמגדיר
עצמו כארגון סולידריות ,ששם לעצמו למטרה להפיץ מידע על "פלסטין" ולהשפיע
על דעת הקהל הנורבגית בנושא .בפועל ,הארגון מקדם ומעודד חרמות על ישראל.
לארגון עשרות סניפים ברחבי המדינה.
אתר האינטרנט של הארגון/http://palestinakomiteen.no :
פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א .הארגון קורא להחרמת חברות ישראליות כגון סודה סטרים ,כתר פלסטיק,
ואהבה.
ב .הארגון קורא להחרמת חברות בינ"ל ,כדוגמת  HPוקטרפילר ,שמקיימות פעילות
ענפה בישראל ,ובמסגרתה מספקות שירותים וציוד לגורמי ביטחון ישראליים.
ג .הארגון קורא להחרמת משווקים וספקים נורבגים ספציפיים המייבאים תוצרת
ישראלית שמקורה בשטחים (לתפיסתם).
ד .הארגון מעורב בקמפיין המנסה לגרום להפסקת פעילותה של חברת מקורות
במדינות שונות ברחבי העולם (יוון ,ארגנטינה ,איטליה ,פורטוגל).
ה .הארגון קורא לאיגודים המקצועיים בנורבגיה לנתק את קשריהן עם ההסתדרות.
ו .הארגון פעיל גם בתחום החרם התרבותי ,וקיים הפגנות שקראו להחרמת מופעים
של להקת המחול הישראלית "בת שבע".
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(Palestine Solidarity Association in Sweden) Palestinagrupperna i -PGS .8
Sverige
Palestine Solidarity ( The Palestine Solidarity Association of Sweden
 )Association in Swedenנוסד בשנת  1976ופרוס ברמה ארצית במספר ערים.
מצהיר כי הוא ארגון סולידריות העומד לימינו של העם הפלסטיני במאבקו
לעצמאות לאומית ולהקמת מדינה פלסטינית .במסגרת זו ובמקביל הארגון מצהיר
על תמיכתו החד -משמעית בקמפיין ה BDS -ומהווה מוקד ידע והסברה בנושא.
הארגון מקדם בפועל חרמות על ישראל ,תוך שהוא קורא למעבר ממילים לפעילות.
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.palestinagrupperna.se :

פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א .הארגון מנסה להפעיל לחצים על חברות שוודיות הפועלות בישראל כדוגמת
"איקאה" (טענה בדבר משלוחים של איקאה ל"התנחלויות בלתי חוקיות") ו-
""H&M
ב .הארגון פועל נגד שיתופי פעולה צבאיים בין ישראל לשבדיה.
ג .הארגון פועל מול הא"א לביטול הסכם האסוציאציה עם ישראל.
ד .הארגון מפיק הפגנות מול אירועי ספורט הנערכים בשוודיה בהם נוטלות חלק
קבוצות ישראליות.
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)Palestine Solidarity Campaign( PSC
ארגון  )Palestine Solidarity Campaign( PSCנוסד בשנת  1982ורשומים בו שבעה
עשר עובדים ,ועד-מנהל עם תת-ועדות ופריסה על-פני כשישים סניפים .הארגון
מצהיר כי בראש מעייניו הדאגה לזכויות הפלסטינים .בפועל PSC ,הינו ארגון הדה-
לגיטימציה הגדול והמוביל בבריטניה ,ואחד הגדולים באירופה בכלל .באתר הרשמי
של הארגון מופיעות קריאות רבות לתמוך בחרמות נגד מדינת ישראל .החרמת
ישראל במסגרת ה BDS -מוצגת על ידי הארגון כאמצעי תמיכה בכלל מטרות
הארגון .הארגון פועל בשיתוף-פעולה הדוק עם ארגוני דל"ג נוספים כדי לקדם
חרמות ופעילויות אחרות נגד מדינת ישראל .הארגון הוביל את הפגנות ארגוני הדל"ג
בבריטניה שהתקיימו בסימן  100שנים להצהרת בלפור במטרה לקעקע את
הלגיטימיות של ההצהרה.
אתר האינטרנט של הארגון/https://www.palestinecampaign.org :
פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א PSC .זוקף לזכותו מספר קמפיינים והצלחות בהם ,אשר רובם נוגעים לקמפיין
ה ,BDS -כגון מכירת המניות של חברת ואוליה בפרויקט הרכבת הקלה
בירושלים ב.2015 -
ב .הארגון מקדם מספר קמפיינים המעודדים חרם על חברות הפעילות בישראל
כדוגמת קמפיין". "Stop HP
ג .הארגון מעורב גם בקידום חרמות תרבותיים .במסגרת זו לדוגמה ניסה בשנת
 2017להפעיל לחצים על הזמר ניק קייב כדי שיבטל את הופעתו בישראל.
ד .הארגון קרא להחרמת פסטיבל תרבות ישראלית בלונדון TLVinLONDON
שנערך ב.2017 -
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War on Want
ארגון בריטי בעל צוות המונה כעשרים עובדים במספר מחלקות .הארגון פועל במגוון
תחומים ,ביניהם מיגור העוני בעולם ,תפוצת נשק וצדק לפלסטינים .במסגרת
פעילותו למען "צדק לפלסטינים" ,הארגון נוטל חלק מזה מספר שנים בקמפיינים
הקוראים לחרם על חברות הפועלות בישראל ,בעיקר בהיבטי מכירות אמל"ח.
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.waronwant.org :
פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א .הארגון קורא לבנק  HSBCלהפסיק להשקיע בחברות המסייעות להתחמשות
ישראל תחת הכותרת "."STOP ARMING ISRAEL
ב .ביולי  2017פרסם הארגון דו"ח ,תחת הכותרת ,DEADLY INVESTMENTS
העוסק בקשרים בין בנקים מובילים בבריטניה ל 19-חברות המסייעות
להתחמשות צה"ל ולדיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית.
ג .הארגון קורא להשעיה מיידית של הסכם האסוציאציה בין ישראל לא"א.
ד .בחודש ספטמבר  2017פעל הארגון להחרמת תערוכת הנשק  DSEIבלונדון בה
הציגו גם חברות ישראליות.
ה .הארגון קורא למשיכת השקעות מחברת  G4Sוחברת
פעילותן בישראל ,ובעבר פעל גם נגד חברת אגרסקו.
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BDS KAMPAGNE .11
ארגון  BDSגרמני היושב בברלין ומוביל את פעילות החרמות בגרמניה במסגרת תנועת ה-
 BDSהעולמית .הארגון נוטל חלק פעיל בקידום קמפייני  BDSבגרמניה וברחבי אירופה.
במסגרת זו ,הארגון מקדם את "שבוע האפרטהייד הישראלי" בברלין מזה כמה שנים.
אתר האינטרנט של הארגון/http://bds-kampagne.de :
פעולות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות
א .הארגון מקדם קמפיין נגד חברות סודה סטרים HP ,ונגד קק"ל.
ב .הארגון מקדם קמפיין בעד אמברגו הנשק על ישראל.
ג .הארגון נוטל חלק בקמפיין הבינ"ל הקורא שלא לקיים את מרוץ האופניים ג'ירו
בישראל (צפוי במאי .)2018
ד .הארגון מעורב בקמפיין להדחת ישראל מפיפ"א (התאחדות הכדורגל העולמית).
ה .הארגון מקדם קמפיינים גם בתחום החרם התרבותי ,כגון קידום הקמפיין לביטול
הופעותיהם של לורד וניק קייב בישראל.
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ארה"ב
)American Friends Service Committee( AFSC .12
 American Friends Service Committeeהינו ארגון קוואקרי שנוסד ב 1917 -כדי
לקדם שלום וצדק כביטוי לאמונה .בפועל ,הארגון מקדם בגלוי פעילות  ,BDSבדגש
על כנסיות ,קמפוסים אקדמיים ופעילות בזירה הכלכלית ,בייחוד בתחום משיכת
ההשקעות .הארגון פועל על מנת להפיץ את ה BDS -ברחבי ארה"ב ואף פרסם חוברת
שכותרתה Engaging Critics of BDS

אשר כוללת טקטיקות התמודדות עם

הביקורת המופנית כלפי ה.BDS -
אתר האינטרנט של הארגון/https://www.afsc.org :

פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א .הארגון קורא בגלוי לחרם על חברות כגון ( HPעל רקע פעילותה הענפה בישראל)
ומעורב בקמפיין שמטרתו להחרים את השימוש במחשבי החברה בכנסיות
בארה"ב.
ב .הארגון מקדם את אסטרטגיית ה BDS-בארה"ב באמצעות פרויקטים ושותפים,
בדגש על עידוד חרמות אקדמיים וחרמות כלכליים .לשם כך ,פיתח הארגון מאגר
מידע ( )Investigate Your Investmentsלזיהוי חברות ישראליות וזרות
המשקיעות בשטחים.
ג .הארגון מעורב בקידום פלטפורמה אינטרנטית שמעלה על נס את "הזכות לחרם"
(.)Right2BDS

12

.13

)AMP (American Muslims for Palestine
 AMPהוא ארגון אמריקני שנוסד בשנת  .2005מטה הארגון באילינוי לצד סניפים
נוספים ברחבי ארה"ב .הארגון יושב המצהיר כי ייעודו היחיד הוא לחנך את הציבור
האמריקני והתקשורת האמריקנית בנוגע לסוגיות הקשורות ל"פלסטין" .בפועל,
 AMPמיצב את עצמו כאחד מהארגונים הבולטים בארה"ב המקדמים דה-
לגיטימציה של מדינת ישראל.
הארגון מצהיר באתר האינטרנט הרשמי שלו על תמיכתו ב BDS -ככלי לא אלים,
אשר יכריח את ישראל לציית לחוק הבינ"ל .הארגון מסביר שה BDS -הוא כלי
עוצמתי ואסטרטגי לבידוד ישראל ,מצייד את הגולשים באתרו במידע בנוגע
לחוקיותו של החרם על ישראל ,ובנימוקים להטלת חרם על ישראל.
ברקע ,לפי ממצאי מחקרי עומק שביצעו מכוני מחקר אמריקניים ,אשר הוצגו
בקונגרס האמריקני ,רבים מראשי ארגון  AMPמילאו בעבר תפקידים בכירים
בארגונים שפורקו בארה"ב על רקע מעורבות במימון ארגון הטרור חמא"ס.
אתר האינטרנט של הארגון/https://www.ampalestine.org :
פעילויות מרכזיות של הארגון לקידום חרמות:
א .בתחום החרמות על מוצרים מישראל ,ניתן להצביע כדוגמה ,על קמפיין שמוביל
הארגון מדי קיץ AMP :מנצל את חודש הרמדאן כדי לקדם קמפיין מסיבי
להחרמת תמרים שמקורם מישראל.
ב .בתחום החרמות על חברות ישראליות /גופים ישראליים AMP ,היה מעורב
בקמפיין נגד חברת סודה סטרים ,ובקמפיין להצרת צעדיה של קק"ל בחו"ל,
.Stop JNF
ג .בתחום החרמות על חברות בינ"ל AMP ,הוא חלק מקואליציית ארגונים
המקדמת חרם על חברת  .HPהארגון היה מעורב גם בקמפיינים נגד חברת G4S
ונגד חברת  Airbnbעל רקע פעילותן בישראל.
ד AMP .פעיל גם בזירת האקדמיה .כך למשל ,בכירי הארגון קוראים לחרמות
אקדמים על ישראל ,ובכלל זאת להימנע מקיום ביקורים בישראל ,קריאה
לסטודנטים שלא להשתתף בתכניות לימוד המתקיימות בישראל ,וקריאה שלא
לקיים ועידות מחקר משותפות עם מוסדות ישראליים.
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(US Campaign for Palestinian Rights( USCPR .14
נוסד בשנת  2001בשם  The US Campaign to End the Israeli Occupationושינה את
שמו לנוכחי במהלך הכנס השנתי בשנת  .2016הארגון עצמו מונה מעט אנשים (צוות של
תשעה אנשים ,וועדת היגוי המונה כעשרה אנשים וועד מנהל המונה כעשרים אנשים).
אך הוא משמש קואליציה לאומית של מאות קבוצות עבודה לקידום זכויות הפלסטינים
ולשינוי במדיניות האמריקאית.
אתר האינטרנט של הארגון /https://uscpr.org -
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .בתחום החרמות :קמפיינים מתמשכים מול חברות זרות המשקיעות בישראל,
כנסיות ,אקדמיה ותרבות ,וקמפוסים.
ב .לארגון "ערכת  "BDSוסרטונים ליזימת קמפיינים אפקטיבים של BDS
בקהילות השונות
ג USCPR .נוטל חלק פעיל בקמפיין נגד קק"ל.
ד .הארגון נוטל חלק פעיל בקמפיינים להחרמת החברות  ,Remax ,HPוBen & -
 Jerry'sעל רק פעילותן בישראל.
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Code Pink .15
ארגון פמיניסטי אמריקאי שהוקם בשנת  2002במטרה לסיים את המלחמות בהן
מעורבת ארה"ב ,למנוע תמיכה כספית צבאית של ארה"ב באזורי עימות ולקדם שלום.
במסגרת פעילות הארגון בסוגיה הפלסטינית הארגון מצהיר שהוא תומך ומקדם BDS
כנגד ישראל.
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.codepink.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות
א .הארגון מעורב בקמפיינים להחרמת החברות  Airbnb ,HPו Remax -על רקע
פעילותן בישראל.
ב .הארגון מעורב בקמפיין להחרמת החברות הישראליות אהבה וסודה סטרים.
ג .הארגון פעיל בקמפיין  ,Deadly Exchangeהקורא להפסקת השת"פ בין גופי
הבט"פ הישראליים לעמיתיהם האמריקניים .לטענת הקמפיין ,במסגרת השת"פ,
השוטרים האמריקאים נחשפים לבניית פרופילים המפלים על רקע גזעי,
לטקטיקות של חיפוש גופני וכן להפעלת כוח שהיא צבאית ולא משטרתית
במהותה.
ד .הארגון פעיל גם בקידום חרמות תרבותיים .בין היתר ,קידם את הקמפיין מול
הזמרת לורד שביטלה את הופעתה בישראל.
ה .הארגון מחתים על עצומה הקוראת לאוניברסיטת קורנל לדרוש מהטכניון ,אשר
מהווה שותף אקדמי שלה לפרויקטים מסוימים ,להפסיק להעביר קורס בשם
.Defense Strategy for International Markets
ו .אחת ממייסדות הארגון הייתה מעורבת בניסיון ל"שבירת המצור על עזה" במשט
ב.2011 -
ז Code Pink .מארגן הפגנות שקוראות להפסקת הסיוע האמריקני לישראל.
ח .הארגון משתף פעולה עם ארגוני דל"ג נוספים בקמפיין המתמקד בטיפולם
וביחסם של כוחות הביטחון הישראליים לילדים פלסטינים.
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)Jewish Voice for Peace( JVP
 Jewish Voice for Peaceהוא ארגון יהודי שהוקם בשנת  1996ומהווה אחד
ממקדמי החרמות הבולטים בזירה האמריקנית כיום JVP .מורכב מעשרות שלוחות
ברחבי ארה"ב.
הארגון אחראי למספר קמפייני דל"ג כנגד ישראל .בנוסף ,הארגון מעודד ומשתתף
בקיומם של אירועי "שבוע האפרטהייד הישראלי" הנערכים מדי שנה
באוניברסיטאות .לאחרונה החל הארגון שמצטייר יותר ויותר כמוביל בתחום,
לפזול אל מעבר לארה"ב.
אתר האינטרנט של הארגון/https://jewishvoiceforpeace.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .הארגון מוביל את קמפיין " ,"Deadly Exchangeהקורא להפסקת תכניות
שת"פ בין משטרת ישראל לבין המשטרה בארה"ב.
ב .הארגון מעודד העברת החלטות  BDSע"י איגודי סטודנטים בקמפוסים ברחבי
ארה"ב.
ג .הארגון מעורב בקידום חרמות על חברות  ,Airbnb ,G4Sסודה-סטרים.HP ,
ד .הארגון פועל גם לשכנוע יהודים אמריקאים להחרים את תכניות "תגלית"
ו"מסע" ממניעים פרו פלסטינים.
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)National Students for Justice in Palestine( NSJP .17
ארגון ) National Students for Justice in Palestine (NSJPהוקם בשנת .2010
 NSJPהינו ארגון סטודנטים אמריקאי מחולל הדל"ג וה BDS-המוביל בזירת
הקמפוסים בארה"ב .הארגון פועל בכ 200-קמפוסים בארה"ב .הארגון פועל תחת
חסותו של ארגון .AMP
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.nationalsjp.org :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .בשנים האחרונות הארגון אחראי על החלטות המאמצות את עקרונות הBDS -
ועל קידום חרמות באוניברסיטאות ברחבי ארה"ב ,ביניהן אוניברסיטת
קליפורניה ,טולדו ,דרום פלורידה ,שיקאגו ,וויסנקונסין ,ועוד.
ב .הארגון דומיננטי גם בהקשרי אירועי "שבוע האפרטהייד הישראלי" הנערכים
מדי שנה באוניברסיטאות ,וגורמים נזק תודעתי למדינת ישראל.
ג .רשימת האוניברסיטאות בהן הארגון פעיל ומקדם חרמות מופיעה ברשימת
הצלחות ובה עשרות החלטות אימוץ  BDSבין השנים .2003-2017
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שאר העולם
BDS Chile .18
הארגון הוקם בשנת  2011ומוביל את פעילות החרמות במדינה במגוון תחומים.
אתר האינטרנט של הארגוןhttp://palestinalibre.org/articulo.php?a=50764 :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .הארגון קורא להחרמת חברות  HP ,G4Sולחברת  ,CEMEXוכן להחרמת הבנק
הבריטי  HSBCוזאת בטענה שהם מסייעים "לכיבוש הישראלי" ולבניית גדר
הביטחון.
ב .בימים אלה קורא הארגון לביטול תחרות האופניים ג'ירו איטליה הצפויה להיערך
בחודש מאי בישראל.
ג .מישור נוסף שהארגון עוסק בו הוא קריאה לחרם תרבותי כנגד ישראל .כך,
בחודשים נובמבר ודצמבר  2017פעל הארגון לביטול הופעות של אמנים בינלאומיים
בישראל ,כדוגמת הזמרים לורד וניק קייב.
ד .הארגון גם היה מעורב בקידום חרמות אקדמיים נגד אוניברסיטאות בארץ.
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BDS South Africa
ארגון ה BDS-הבולט בדרום אפריקה .מהווה ציר מרכזי בקמפיין ה BDS -העולמי,
משום שארגוני דל"ג רבים בעולם מהדהדים את מסריו .זאת ,בשל המאבק המוצלח
במשטר האפרטהייד שהיה נהוג במדינה המשמש כמודל לחיקוי עבור הפלסטינים.
בשנה האחרונה ,השקיע רבות בשכנוע מפלגת השלטון להורדת דרג הנציגות
הדיפלומטית בישראל משגרירות למשרד אינטרסים .הארגון פעיל ואקטיבי בזירות
רבות :תרבות ,אקדמיה ,כלכלה ,כנסיות ,ספורט ועוד.
אתר האינטרנט של הארגון/http://www.bdssouthafrica.com :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .הארגון משיק למעלה מעשור ומדי שנה את קמפיין שבוע האפרטהייד הישראלי
בערים ובאוניברסיטאות רבות ברחבי המדינה ,וכבר החל בפרסום ושיווק שבוע
האפרטהייד הישראלי לשנת .2018
ב .הארגון הוביל את המאבק להחרמת חברת  G4Sבדרום אפריקה ,וזאת כחלק
מקמפיין בינ"ל.
ג .במהלך שנת  2017הארגון הוביל בקרב ארגוני החרם את הקמפיין RED CARD
אשר ביקש להוביל לגירוש ישראל מארגון .FIFA
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)BDS National Committee( BNC
 ,BDS National Committeeהוועדה הלאומית הפלסטינית לקידום קמפיין ה-
 BDSהוקמה ב 2007 -ברמאללה .בארגון חברים כ 30-ארגונים פלסטיניים.
לארגון ה BNC-מספר מתאמים ,חלקם מפוזרים ברחבי העולם .זאת כחלק
מתפיסתו כמוביל תנועת החרם העולמית וכמכווין חלק ניכר מפעילותה.
אחת מהזרועות המשמעותיות ביותר של הארגון היא Palestinian –PACBI
 Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israelהשם דגש על
הזירות האקדמית והתרבותית.
אתר האינטרנט של הארגוןhttps://bdsmovement.net :
פעילויות מרכזיות לקידום חרמות:
א .הארגון מעורב בקידום חרמות גלובאליים נגד חברות  HP ,G4Sוהטלת
אמברגו צבאי על ישראל.
ב .במהלך שנת  2017הארגון הוביל בקרב ארגוני החרם את הקמפיין RED
 CARDאשר ביקש להוביל לגירוש ישראל מארגון .FIFA
ג .בחודשים יולי ונובמבר השנה ,לקראת הופעתם של רדיוהד וניק קייב פעל
הארגון למען ביטול הופעות אלו.
ד .החל מספטמבר  2017ניסיון אקטיבי וממושך לקדם קמפיין הקורא לביטול
אירוע האופניים ג'ירו שעתיד להתקיים בישראל במאי .2018
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חוות-דעת עדכנית של
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
שהועברה לרשות האוכלוסין
בעניינו של העותר ביום 28.3.2018
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המשרד לנושאים אסטרטגיים
והסברה

State of Israel
Ministry of Strategic Affairs and
Public Diplomacy

י"ב בניסן תשע"ח
 28במרץ 2018

רשות האוכלוסין וההגירה /יועמ"ש
הנדון :עומר שאכר  -עמדת המשרד לנושאים אסטרטגיים
)מענה לבקשת משרד הפנים(
כללי
 .1עומר שאכר ,אזרח אמריקאי ממוצא עיראקי ,הגיש לפני כשנה בקשה לקבל היתר
עבודה כעובד זר מומחה )חוקר בתחום זכויות אדם בישראל( במסגרת ארגון
) Human Rights Watchלהלן.(HRW ,
 .2לאחר בחינה ,המשרד לנושאים אסטרטגיים סבר כי יש לשלול משאכר את אשרת
העבודה בישראל ולמנוע ממנו לשוב למדינה .המשרד אף כתב מסמך מקיף בנושא
שמתאר בהרחבה את פעילותו של עומר שאכר בתחום החרמות.
 .3תקציר פעילותו של שאכר בחוות הדעת של המשרד לנושאים אסטרטגים בשנים
:2017-2010
א .פעלתנות להחרים את ישראל מפיפ"א כנציג (2017) HRW
ב .הקמת ארגון הקורא לחרם ומשיכת השקעות כסטודנט באוני' סטנפורד
)(2012-2010
ג .קריאה עקבית ל BDS-בכנסים ודיונים לאורך השנים )(2016-2013
ד .חתימה על עצומה למנוע הגעת משלחת מוסלמית לישראל )(2015
 .4בעקבות בקשת משרד הפנים ,ביצענו בדיקה נוספת על התבטאויותיו של שאכר
בשנה האחרונה .ניכר ,כי מצד אחד שאכר נזהר מאוד שלא לקרוא פומבית לחרמות
נגד ישראל או לפעול בנושא באמצעות השתתפות בכנסים כפי שעשה בעבר .עם
זאת ,הוא ממשיך לעודד פעילות במישור הזה באופן עקיף דרך התבטאויות בערוץ
הטוויטר האישי שלו.
 .5כך ,לקראת קונגרס פיפ"א בו נדונה הצעה להשעות את פעילות ההתאחדות
הישראלית לכדורגל על פי דרישת ההתאחדות הפלסטינית ,נסע שאכר לבחריין
במטרה ללחוץ על פיפ"א .להלן:
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה,
בניין צ'מפיון ,רח' ששת הימים  30בני ברק
טלפון ,072-3275555 :פקס072-3275556 :

Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy
Champion Tower, 30 Sheshet Hayamim St.
Bnei Brak, Israel
Tel: +972 (0)72 327-5555, Fax: +972 (0)72 327-5556
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"Held 18 hrs, denied entry to Bahrain. Hoped to press FIFA on matches
"in illegal Israeli settlements

1

 .6שאכר התבטא לאורך השנה סביב פעילות ה HRW-מול הנציב העליון של מועצת
זכויות אדם של האו"ם ,בה הודגש הצורך הדחוף בפרסום מסד נתונים של האו"ם
הכולל שמות בנושא חברות בינ"ל וישראליות הפועלות באיו"ש ,ולמעשה לתמוך
בפרסום "רשימה שחורה".
 .7כך ,ב 20-במרץ  ,2017התבטא שאכר בערוץ הטוויטר בקריאה המעודדת את הנציב
העליון לפרסם את רשימת החברות איתן הוא יצר קשר טרם סיום כהונתו .עוד
נכתב כי עליו לדחוק במועצה שתוודא כי לנציב יש את המקורות להבטיח את עדכון
2
הנתונים.
 .8שאכר התבטא בערוץ הטוויטר שלו בנוגע לדו"ח שפרסם ה HRW-על הפעילות
הבנקאית של ישראל בשטחים )ספטמבר  .(2017הדו"ח ממליץ ,בין היתר,
למשקיעים מוסדיים "להבטיח כי יחסיהם העסקיים לא יתרמו להפרות חמורות של
3
זכויות אדם או של החוק ההומניטרי הבינלאומי".
המלצות
 .9בשנים האחרונות ,הוביל וקידם עומר שאכר פעילות ממשית ,עקבית ורציפה
לקידום חרמות .מאז שנכנס לתפקידו בישראל בארגון  ,HRWשאכר זהיר יותר
בפעילותו בנושא ,אך לא באופן המנטרל את פועלו במשך שנים רבות טרם מינויו
לתפקיד .ועדיין ,גם בתפקידו הנוכחי פעל שאכר למען השעיית ישראל מפיפ"א
)קידום חרם תרבותי(.
 .10על-כן ,המשרד לנושאים אסטרטגיים ממליץ שלא להאריך את היתר העבודה של
עומר שאכר בישראל .ההמלצה הינה על דעת השר לנושאים אסטרטגיים.
 .11מצ"ב בנספח חוות הדעת שנכתבה לפני מספר חודשים.
בברכת חג שמח וכשר,
ד"ר שי הר-צבי ,ר' אגף מחקר
ב /צחי גבריאלי ,מנהל המערכה
 1ר' צילום מסך בסוף הנספח
https://twitter.com/OmarSShakir 2
https://www.hrw.org/he/news/2017/09/12/308840 3
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נספח  -חוות דעת קודמת של המשרד לנושאים אסטרטגיים בנושא עומר שאכר
פעילויות בולטות של עומר שאכר בתחום החרמות לאורך השנים
 .1בחינת מעורבותו של שאכר בתחום החרמות מגלה ,כאמור ,כי הלה פעיל בתחום
לאורך שנים ,ואין המדובר בתופעה חד פעמית .שאכר היה פעיל מאוד כסטודנט
בתחום קידום  BDSודה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל .כיהן כ"נשיא משותף"
בסטנפורד של הארגון "סטודנטים למען שוויון זכויות לפלסטינים" ,שהוביל את
הקמפיין קידום משיכת השקעות מחברות המרוויחות מהכיבוש .לפני כן ,נקרא
הארגון ,ששאכר היה מייסדו" ,סטודנטים מתעמתים עם האפרטהייד של ישראל".
יצוין כי כיום הוא השלוחה של "סטודנטים למען צדק בפלסטין" ) (SJPבסטנפורד.

4

 .2הארגון ששאכר שימש כנשיא משותף וקריאתו לקמפיין משיכת השקעות של
האוניברסיטה

 4סטודנטים למען צדק בפלסטין" הוא ארגון הסטודנטים האנטי-ישראלי הגדול ביותר בארצות הברית .לארגון הנהגה ארצית,
עשרות סניפים והוא מקדם פעילות דה-לגיטימציה ענפה וחרמות נגד ישראל .בין היתר ,הארגון מוביל את שבוע האפרטהייד
הישראלי בקמפוסיםhttps://sjp.stanford.edu/about/ .
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 .3שאכר פנה לקהילה הבינלאומית ,במהלך הרצאתו לציון יום הנכבה ) ,(2010ו"עודד
אותה לבדוק את קמפיין ה "BDS-כדרך להביא לסיום הכיבוש.

5

 .4שאכר הוביל את הקריאה למשוך השקעות באופן סלקטיבי מחברות המעורבות
6
בהפרת זכויות אדם בשטחים ) (2011באוניברסיטת סטנפורד.

 5ר' במיוחד https://www.youtube.com/watch?v=0v5pqFFDD8A&feature=youtu.be&t=67 01:07
https://web.stanford.edu/group/sper/images/divestmentflyer.jpg 6
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 שאכר מסביר מדוע על סטנפורד למשוך השקעות מישראל במהלך הרצאה מטעם.5
 שאכר קרא לחבר הנאמנים בסנאט של, בהזדמנות אחרת7.(2012) הארגון שייסד
אוניברסיטת סטנפורד להעריך מחדש את השקעותיו מחברות שמפרות זכויות אדם
, מקורות,AHAVA , קאטרפילר, מוטורולה,ואת המשפט הבינ"ל בהן ריוול
8

.(2013) ויאוליה

 חתם על מכתב ועצומה, קבוצות ומאות אינדיבידואלים, ביחד עם ארגונים, שאכר.6
( לישראל תחתMuslim Leadership Initiative) MLI-להחרים את המשלחת של ה
-החסות "מכון הרטמן לשלום" המעורב במאמצים לסכל את קמפיין ה
 בלשון המכתב נאמר כי "אין צורך למוסלמים אמריקאים לבוא במגע.(2015)BDS
9

: המכתב נחתם כך."עם מדינת ישראל ומוסדות המעורבים בפשעי המלחמה שלה

"We pledge to not give a platform to any MLI participant to speak about .7
their experiences at our community centers, places of worship, and
campuses and call on a complete boycott of MLI. We pledge to be in
solidarity with the Palestinian struggle and to do so by honoring the
BDS call. We pledge to engage with Palestinians in our communities and
support delegations to Palestine that are meant to highlight the reality
on the ground of occupation, apartheid, and ethnic cleansing."

 השתתף בפאנל שכותרתו, כעמית בקרן ברטה במכון לזכויות חוקתיות, שאכר.8
-( ומנה בהרצאתו את היתרונות באסטרטגיית ה2016) " הקשר ואתגרים-BDS"
 ומדוע על הקהילה האירופית לנקוט בה כדי "להביא לסיומה של מערכתBDS
10

.צודקת" ללא קשר לפתרון מדינתי-בלתי

(53:39- )החל מhttps://www.youtube.com/watch?v=Oj0N-m_DhMg&feature=youtu.be&t=381 7
http://www.stanforddaily.com/2013/02/20/senate-meeting-in-uproar-over-palestinian-israeli-divestment- 8
presentation/
https://web.archive.org/web/20160122150454/http:/boycottmli.org/2015/01/14/say-no-to-faithwashing- 9
. ההדגשה אינה במקורboycott-muslim-leadership-initiative/
https://www.youtube.com/watch?v=IK4K7-2sVR8 10
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 .9שאכר השתתף גם בפאנל שכותרתו " THE PALESTINE EXCEPTION TO
 (2016) "FREE SPEECH IN AMERICAבאוניברסיטת קנט והגדיר את ה-
" BDSכצורה האצילית ביותר של התנגדות בלתי-אלימה".

11

 .10שאכר אף המליץ בטוויטר על "מקור מועיל לאקדמאים" ,מאמר של פרופ'
סלאייטה באלקטרוניק אינתיפאדה ,שכותרתו "כיצד לבצע  BDSבאקדמיה"

12

 .11שאכר פעל לאחרונה )מאי  (2017ביחד עם ה ,HRW-ובמקביל למאמצים המדיניים-
תודעתיים של הרשות הפלסטינית והפעילות של ארגוני  BDSמכל העולם ,להשפיע
על פיפ"א ולהביא להשעיית שישה מועדונים מהארגון ,ללא הצלחה 13.במסגרת זו,
 https://boxcast.tv/channel/the-palestine-exception-to-free-speech-in-america-741009 11ר' החל מ01:20:00-
 .https://twitter.com/OmarSShakir/status/679689357184339969 12אתר אלקטרוניק אינתיפאדה הוא אחת
הפלטפורמות המרכזיות לקידום דה-לגיטימציה וחרמות נגד מדינת ישראל.
 13למשל הקמפיין " "Tell FIFA: #RedCardIsraelבהובלת תנועת ה ,(BNC) BDS-ר'
;https://bdsmovement.net/news/fifa-urged-organizations-representing-millions-expel-israeli-clubs-settlements
פנייה לבכירי פיפ"א בהובלת  ,Palestine Solidarity Campaignר'
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 שעות בשדה התעופה18 שאכר סורב כניסה למנאמה בירת בחריין ועוכב במשך
 לאחר ש"קיווה ללחוץ על פיפ"א להפסיק לתת חסות למשחקים, זאת.שלה
- וה," יצוין כי דף הטוויטר של שאכר.חוקיות-בהתנחלויות הישראליות הבלתי
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. גדוש בתכנים וקריאות דומותHRW

Red card Israeli " ; האתר הייעודי לנושא פיפ"אhttp://palestinecampaign.iparlsetup.com/lobby/settlement-clubs
:( הדגשה שלי – ע"מ," בתמיכת הגופים הבאים )מתוך האתרRacism
PSC (Palestinian Solidarity Campaign), FOA (Friends of Al-Aqsa) JBIG (Jews for Boycotting Israeli Goods),
and BIN (Boycott Israel Network) all support the campaign. They see it as part of the wider BDS (Boycott,
Divestment and Sanctions) activity that was formally established by Palestinians in 2005.
https://twitter.com/OmarSShakir ;/https://www.rt.com/news/388100-bahrain-hrw-official-fifa 14
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,המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
 בני ברק30  רח' ששת הימים,בניין צ'מפיון
072-3275556 : פקס,072-3275555 :טלפון

נספח ג

תגובת המדינה בבג"ץ 3965/17
)ללא נספחים(

בג"ץ 3965/17
קבוע לדיון23.10.17 :

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 .1פרופ' אלון הראל
 .2פרופ' רן חסין
שניהם ע"י עו"ד שחר בן מאיר
מרח' אבא הלל  ,12רמת גן
טל' ;03-6127878 :פקס03-6127979 :

העותרים
נ ג ד

 .1הכנסת
באמצעות היועץ המשפטי לכנסת
קריית בן גוריון ,ירושלים
טל' ;02-6408636 :פקס'02-6753495 :
 .2שר הפנים
 .3היועץ המשפטי לממשלה
ע"י פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ירושלים
טל' ;02-6466395/345 :פקס'02-6467011 :

המשיבים

תגובה מקדמית לעתירה
מטעם המשיבים 2-3
המשיבים ) 2-3להלן :המשיבים( מתכבדים להגיש תגובתם המקדמית לעתירה כדלקמן:

פתח דבר
.1

עתירה זו מופנית כנגד חוק הכניסה לישראל )תיקון מס'  ,(28תשע"ז) 2017-להלן :תיקון ,(28
במסגרתו הוספו לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב) 1952-להלן :חוק הכניסה( סעיפים קטנים
)2ד( ו)2-ה( המסדירים מניעת כניסתו של מי שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע
בישראל ,אשר הוא ,או הארגון שהוא פועל בעבורו ,פרסם ביודעין קריאה להטלת חרם על
מדינת ישראל.

.2

העותרים ,אנשי אקדמיה ,טוענים ,כי תיקון  28פוגע פגיעה בלתי חוקתית בזכות לחופש
הביטוי ולחופש העיסוק שלהם עצמם ושל זרים המבקשים להיכנס לישראל ,וכן פוגע
באפשרות יהודי התפוצות לשמור על קשר עם מדינת ישראל.

.3

עמדת המשיבים היא כי דין העתירה והבקשה לצו ביניים להידחות ,על הסף ולגופן ,מכל
הטעמים שיפורטו להלן.

בתמצית נאמר כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת חוסר בשלות ,העדר תשתית עובדתית
הנחוצה להכרעה ואי צירוף עותרים פרטניים .לגוף העניין נטען להלן ,כי העותרים כלל לא
עמדו בנטל המוטל עליהם להראות פגיעה בזכות ,וכי ככל שבית המשפט הנכבד יקבע ,כי ישנה
פגיעה בזכות ,הרי היא עומדת בכל תנאי פסקת ההגבלה ,הכל כפי שיפורט להלן.

החוק והרקע לחקיקתו
.4

מאז הקמתה ,וביתר שאת מאז שנת  ,2001מתמודדת ישראל עם מאמצים מתמשכים מצד
מדינות ,ארגונים ופרטים לקדם מערכה רחבה של דה-לגיטימציה כלפיה .בשנים האחרונות
חלו תמורות בעוצמתו ובמאפייניו של קמפיין הדה -לגיטימציה ,המתרחב בפרישתו ובהיקפו,
ובמגוון הזירות ,התחומים והכלים הננקטים במסגרתו ,באופן שמציב בטווח הבינוני-ארוך
איום משמעותי לחוסנה ולביטחונה של מדינת ישראל ,אם המערכה לא תטופל כראוי.

.5

אחד הכלים החריפים הננקטים במערכה זו הוא קמפיין החרמות ,ה) BDS-

Boycott,

 .(Divestment, Sanctionsארגונים אזרחיים בלתי-ממשלתיים ברחבי העולם כולו מקדמים
ונוקטים בחרמות כנגד ישראל בתחומים רבים ,בזירות רבות ובדרכים שונות .להלן פירוט
תמצית הפעולות שננקטות נגד ישראל במסגרת חרמות אלה במישורים השונים:
במישור הכלכלי מפעילים פעילי וארגוני הקמפיין לחצים על חברות בינלאומיות שלא לספק
שירותים או למכור מוצרים לישראל ולא לקנות מוצרים או שירותים ישראליים ,ובפרט כאלו
בעלי קשר לאזור יהודה ושומרון ורמת הגולן ,לוחצים על מוסדות כלכליים המצויים בקשרים
עסקיים עם ישראל למשוך את השקעותיהם ,ומקדמים חרם על בנקים ישראליים בטענה שהם
מעניקים שירותים לתושבי אזור יהודה ושומרון .במישור הביטחוני מקדמים פעילים
וארגונים מחאה נגד מדינות המקיימות שיתוף פעולה צבאי עם ישראל ,דורשים מארצות
הברית להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל ,ולוחצים על מדינות וחברות בינלאומיות להימנע
מרכישה ומכירה של אמל"ח לישראל .במישור המשפטי פועלים הארגונים לקדם לוחמה
משפטית ,ניסיונות להוצאת צווי מעצר כנגד מדינאים ואנשי צבא ישראלים ,הגשת תביעות נגד
חברות המקיימות קשרים עסקיים עם ישראל ,וקידום האפשרות לפתיחת חקירה נגד ישראל
בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג .במישור האקדמי פועלים ארגוני הדה-לגיטימציה להביא
להפסקת שיתופי הפעולה עם מוסדות אקדמיים וחוקרים ישראליים ולהחרמתם .במישור
התרבותי דורשים פעילי הקמפיין מאקדמאים ,מוזיקאים ואמנים להימנע מלהופיע בישראל
או לשתף פעולה עם מוסדות ישראליים ,ופועלים אף לחבל בהופעות אמנים ישראליים בחו"ל.
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ישראל נוקטת אמצעים שונים כנגד תופעת החרמות .לענייננו נזכיר ,כי בשנת  2011התקבל
בכנסת החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם ,תשע"א) 2011-להלן :חוק החרם(,
המגדיר "חרם על מדינת ישראל" כ"הימנעות במתכוון מקשר כלכלי ,תרבותי או אקדמי עם
אדם או עם גורם אחר ,רק מחמת זיקתו למדינת ישראל ,"...וקובע כי המפרסם ביודעין קריאה
פומבית להטלת חרם על ישראל בנסיבות שהוגדרו בחוק מבצע עוולה אזרחית ועלול לחוב
באחריות ופיצויים מכח פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ .כן נקבעו בחוק הוראות בדבר הגבלת
השתתפות הקורא לחרם במכרז ,והוראות בדבר מניעת הטבות מס ותמיכות מקופת הציבור.
בבג"ץ  5239/11אורי אבנרי נ' הכנסת )) (15.4.2015להלן :ענין אבנרי( אישר בית המשפט
הנכבד את מרבית הוראות החוק ,אולם ביטל את סעיף )2ג( ,אשר קבע חיוב בפיצויים ללא
הוכחת נזק ,ואימץ פרשנות מצמצמת לסעיפים )2א( ו)2-ב( לחוק בנוגע לעוולה האזרחית .אנו
נשוב להלן לקביעות בית המשפט הנכבד בענין אבנרי הרלוונטיות לענייננו.
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ביום  13.10.2015החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט המדיני-הבטחוני(
להטיל על המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה את "האחריות הכוללת להובלת המערכה
נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל במישור הגלוי ובמישור החשאי" ובמסגרת זו
הטיל עליו שורת תפקידים בנושא.
החלטת הקבינט המדיני-בטחוני ב) 30/החלק הגלוי( מצורפת ומסומנת מש.1/
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כחלק מהאסטרטגיה הכוללת שגובשה ,ובצד אמצעים נוספים שהוחלט לנקוט כנגד חרמות,
החליטו שר הפנים אריה דרעי והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן באוגוסט ,2016
להדק את מניעת כניסתם של פעילי חרם לישראל במסגרת הסמכות הנתונה לשר הפנים לפי
סעיף )2א( לחוק הכניסה ,לתת אשרות ורישיונות ישיבה למי שאינו אזרח או עולה .זאת
משהתברר ,שפעילים מנצלים את היכולת להיכנס לישראל ולשטחי הרשות הפלסטינית ,לצורך
איסוף מידע והגברת שיתוף הפעולה עם גורמים באזור ,באופן המספק להם תחמושת לקידום
פעילותם ,וזאת לעיתים תוך הסוואת מטרת ביקורם האמיתית בעת שהם נשאלים על כך
בביקורת הגבולות.
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בהמשך לאמור ,החליטו השרים להקים צוות משותף למשרד הפנים ולמשרד לנושאים
אסטרטגיים לבחינת סוגיית מניעת כניסתם של פעילים המקדמים דה לגיטימציה וחרמות נגד
ישראל .בהמשך הצטרפו לצוות גם נציגי משרד החוץ ,המשפטים ,המל"ל וגופי ביטחון .הצוות
הבינמשרדי קיים מספר דיונים בנושא ,מהם עלתה התפיסה כי נכון למקד את המאמץ
בארגונים התומכים בחרמות ומקדמים אותם באופן אקטיבי ,רציף ומתמשך ,ובפעילים
בולטים ,הפועלים באופן עצמאי או ממלאים תפקידים בכירים או משמעותיים בארגונים ,או
גורמים ממסדיים המקדמים חרמות .בהתאם ,גיבש הצוות תבחינים למניעת כניסה והעבירם
לאישור השרים.

במקביל לדיונים התקיים פיילוט במהלכו נבחן יישום הנושא בפועל ,לרבות תהליך העבודה
והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים לצורך איסוף המידע וקבלת ההחלטה בכל מקרה
ומקרה .בתקופת הפיילוט נבחנו כעשרה מקרים של כניסת גורמים המעורבים בדה לגיטימציה
וקידום חרמות ,מתוכם נמנעה כניסתם של שני פעילים מחמת פעילותם לקידום חרם ,זאת
במובחן ממניעת הכניסה על יסוד עילות אחרות ,כאמור לעיל.
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במקביל לתהליך הפיילוט וגיבוש התבחינים ,נתקבל בכנסת ביום  6.3.2017תיקון  28לחוק
הכניסה ,הוא התיקון מושא העתירה ,אשר קוּדם כהצעת חוק פרטית ,במסגרתו הוספה לחוק
הגבלה מפורשת על כניסת פעילי חרם אשר פרסמו ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על-
ישראל ,ובצדה הוסמך שר הפנים לתת אשרה לפעילים כאלה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
נפנה להציג את הליך חקיקת התיקון ואת ההסדר שנקבע במסגרתו.

הליך החקיקה
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ביום  27.7.15הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון – אי מתן אשרה
ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל( ,התשע"ה ,2015-בה הוצע להוסיף לסעיף  2לחוק
הכניסה שני סעיפים קטנים כדלקמן:
")ד( לא יינתנו לאדם שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע במדינת
ישראל אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא ,אם הוא או החברה,
הארגון או העמותה ,שהוא נציגם ,קוראים לחרם על מדינת
ישראל כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות
חרם ,התשע"א–.2011
ה( על אף האמור בסעיף קטן )ד( ,שר הפנים רשאי לייתן אשרה
ורישיון ישיבה במקרים מיוחדים אשר ייקבעו בתקנות".
בדברי ההסבר להצעה נכתב כי:
"בשנים האחרונות גוברות הקריאות לחרם על מדינת ישראל.
נראה כי זוהי חזית חדשה של מלחמה נגד ישראל ,אשר עד כה
נמנעה המדינה מלהיערך אליה כראוי .הצעת חוק זו באה למנוע
מאנשים או מנציגים של חברות ,עמותות וארגונים הקוראים
לחרם על ישראל ,לפעול בתוך שטחי מדינת ישראל לקידום
רעיונותיהם .אם כי מוצע לאפשר את כניסתו של אזרח זר הקורא
לחרם על מדינת ישראל ,במקרים חריגים שיוגדרו על ידי השר
בתקנות".
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ההצעה הוגשה כהצעת חוק פרטית על-ידי  26חברי כנסת .ועדת השרים לענייני חקיקה
החליטה לתמוך בהצעה בשלב הקריאה טרומית ,תוך ציון כי בתוך חודש תוגש הצעת חוק
ממשלתית וכי אז יקדמו המציעים הצעתם עם הצעת החוק הממשלתית ,אולם לבסוף לא
הוגשה הצעת חוק ממשלתית והדיון נמשך ביחס להצעת החוק הפרטית.
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ביום  11.11.2015נדונה הצעת החוק במליאת הכנסת ואושרה בקריאה טרומית ברוב של 55
תומכים ו 31-מתנגדים .ביום  7.11.2016נדונה הצעת החוק בוועדת הפנים והגנת הסביבה של
הכנסת )להלן :ועדת הפנים( ואושרה לקריאה ראשונה .בעקבות הדיון הוכנסו בנוסח הצעת
החוק שינויים שיפורטו להלן )הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' ) (27אי מתן אשרה
ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל( ,התשע"ז ,2016-ה"ח הכנסת  .((664ב14.11.2016-
אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק בקריאה הראשונה ברוב של  42תומכים 15 ,מתנגדים
ו 7-נמנעים .ועדת הפנים שבה ודנה בהצעת החוק ביום  11.1.2017ואישרה את הצעת החוק
לקריאה שניה ושלישית .החוק אושר במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית ב6.3.2017-
ברוב של  46תומכים ו 28-מתנגדים.
הצעת החוק בנוסח לקריאה טרומית מיום  27.7.15מצורפת ומסומנת מש.2/
פרוטוקול הדיון במליאה ביום  11.11.15מצורף ומסומן מש.3/
פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים ביום  7.11.16מצורף ומסומן מש.4/
הצעת החוק בנוסח לקריאה ראשונה מיום  9.11.16מצורפת ומסומנת מש.5/
פרוטוקול הדיון במליאה ביום  14.11.16מצורף ומסומן מש.6/
פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים ביום  11.1.17מצורף ומסומן מש.7/
פרוטוקול הדיון במליאה ביום  6.3.17מצורף ומסומן מש.8/
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במהלך הדיונים בוועדת הפנים הוכנסו שלושה שינויים בנוסח הצעת החוק :ראשית ,נערכה
התאמה לנוסח של חוק החרם ,כך שגם בחוק הכניסה אין מדובר אך בקריאה לחרם אלא
נדרש שמדובר בפרסום ביודעין של קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל .שנית,
התנאי לפיו מבקש האשרה הוא נציג של גוף שקרא להטלת חרם על ישראל הוחלף בדרישה
שמבקש האשרה יהא מי שפועל עבור הגוף .שלישית ,שר הפנים הוסמך להתיר כניסה מטעמים
מיוחדים שיירשמו בלא צורך בהתקנת תקנות.
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במסגרת הדיונים נשמעו התייחסויות והערות חברי הכנסת באשר לתכלית החוק ונחיצותו:
בדיונים נשמעה הדעה כי התיקון אינו נחוץ בשים לב לכך שהדין הקיים מסמיך את שר הפנים
לקבוע מי ייכנס לישראל ומעניק לו שיקול דעת רחב בענין זה .מהבהרות יוזמי ההצעה וכן
יועמ"ש ועדת הפנים ונציגת משרד המשפטים עלה ,כי התיקון אינו גורע מהסמכות הכללית של
שר הפנים אלא מַ בנה את שיקול דעת שר הפנים וקובע ברירת מחדל של מניעת כניסתם של
פעילי החרם הבאים בגדר הסעיף ,ממנה יוכל השר לסטות במקרים חריגים )ראו למשל פרו'
מיום  ,7.11.2016מש ,4/בעמ' .(45 ,41 ,17-5

כן נשמעה בדיונים הדעה כי התיקון לא יביא למניעת חרמות )חה"כ יעל גרמן ,פרו' מיום
 ,7.11.2016עמ'  ,(22וכי "לא ירתיע את ה ,BDS-ירתיע את האנשים שהם שוחרי שלום ...יפחדו
מאוד ולא ידברו פוליטיקה" )חה"כ עבדאללה אבו מערוף ,פרו' מיום  ,14.11.2016מש ,6/עמ'
 .(126מספר חברי כנסת סברו ,כי התיקון יגרום נזק למדינה ולתדמיתה כמדינה דמוקרטית
)חה"כ טלב אבו עראר ,שם ,עמ'  ;20חה"כ זוהיר בהלול ,שם ,עמ'  ;29חה"כ מיכל רוזין ,שם,
עמ'  ;170חה"כ תמר זנדברג ,פרו' מיום  ,6.3.2017מש ,8/עמ'  .((200חה"כ מיכל בירן הוסיפה,
כי "הדרך להילחם בתנועת ה ...BDS-היא לא על ידי זה שאנחנו נראים כמו משטר חשוך .ככל
שאנשים באים ומכירים ומתרשמים ,הסיכוי שלנו להילחם בתופעה הזאת גדל" )שם ,עמ'
.(198
יוזמי הצעת החוק מצדם ציינו ,כי תכלית ההצעה היא לקבוע במפורש ובאופן פוזיטיבי ,מעבר
לסמכותו הקיימת של השר בחוק ,הוראה שתכליתה מניעת כניסתם של פעילים לישראל לצורך
קידום פעילות החרם מתוך ישראל ומחוצה לה ,במובחן מהשמעת ביקורת בשיח מקובל .בדיון
בוועדת הפנים לקראת קריאה שניה ושלישית הסביר יו"ר הועדה ,חה"כ דוד אמסלם ,כי
"הסמכות קיימת בחוק ,נכון  ...אבל רצו להדגיש את זה במיוחד ...היות שכל הנושא של
תנועת ה BDS-וכל החרם על ישראל התחיל בשנים האחרונות – לכן אנחנו רוצים להדגיש את
זה באופן חיובי" )פרו' מיום  ,11.1.2017מש ,7/בעמ'  .(19במליאה לקראת קריאה שנייה
ושלישית ציין יו"ר ועדת הפנים ,חה"כ דוד אמסלם" :מטרתה של הצעת החוק היא למנוע
מנציגים של ארגונים וגופים הקוראים לחרם על ישראל לפעול בתוך שטחי מדינת ישראל
לקידום רעיונותיהם) "...פרו' מיום  ,6.3.2017מש ,8/עמ' .(158
חה"כ סמוטריץ' הסביר.." :אני לא אתן לאדם ,שהוא חלק מגוף שעניינו זה לפעול נגד מדינת
ישראל ...להיכנס למדינת ישראל בשביל לפגוע בי) ".....שם ,עמ'  .(46עוד ציין ,כי "הכי טבעי,
הכי אינסטינקטיבי ומתבקש מצד מדינה חפצת חיים ,לא לאפשר למי שנלחם נגדנו בעולם
וקורא לחרמות נגד מדינת ישראל ,לא לאפשר לו להיכנס אלינו כאן פנימה ולנצל את הבסיס
הקדמי שלנו כדי להילחם נגדנו ולקרוא לחרם ול) "BDS-פרו' מיום  ,14.11.2016מש ,6/עמ'
.(105
חה"כ נחמן שי ציין" :אם אנשים רוצים למתוח ביקורת על מדיניות מדינת ישראל ,אני מוכן
לקבל את זה .אני אסכים לפעמים איתם ...אבל לבוא הנה ולעודד תופעה מכוערת כמו חרם
נגד מדינת ישראל ,נגד מוסדותיה ,נגד חייליה ,נגד היצוא שלה ,נגד הליגיטימציה שלה –
לזה מותר למדינת ישראל להתנגד ולפעול ככל יכולתה...שיעשו את זה בכל פינה של העולם,
לא פה" )פרו' מיום  ,14.11.2016מש ,6/בעמ' .(140

וחה"כ רועי פולקמן ציין" :הרציונל אומר שיש מקום לביקורת על מדינת ישראל ,כולל
מארגוני זכויות אדם ....בגל הדה-לגיטימציה נגד ישראל יש כל מיני ארגונים שלא באים
לדו-שיח . ..זה לא שארגון כזה בא לארץ ואומר :תקשיבו ,אני רוצה לשמוע גם את הצד שלכם
וגם את הצד האחר ,ואני אגבש את עמדותי; באים במטרה לאסוף מידע כדי אחר כך לעשות
דה-לגיטימציה בעולם" )פרו' מיום  ,14.11.2016מש ,6/עמ'  (172וראו גם דברי חה"כ אמיר
אוחנה בדבר השימוש שעושים פעילי החרם בעובדה שביקרו בישראל וחזו בדברים בעצמם
כחיזוק לקריאתם לחרם ,בלא להציג את מלוא התמונה )פרו' דיון מיום  ,7.11.2016מש,4/
בעמ' .(26

החוק והתבחינים שנקבעו ליישומו
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במסגרת התיקון שאושר לבסוף ,הוספו לחוק הכניסה סעיפים קטנים )2ד( ו)2-ה( ,אשר קבעו,
לצד סמכות שר הפנים לתת אשרה ורישיון ישיבה ,הקבועה בסעיף )2א( לחוק ,שלא יינתנו
אשרה או רישיון קבע למי שהוא או הארגון שהוא פועל בעבורו פרסם ביודעין קריאה פומבית
להטלת חרם על ישראל ,כהגדרתו בחוק החרם .בצד זאת ,הוסמך שר הפנים לתת אשרה
ורישיון ישיבה למבקרים העומדים בתנאי ס' )2ד( האמור ,וזאת "מטעמים מיוחדים
שיירשמו" .וזו לשונם של סעיפים )2ד( ו)2-ה( שהוספו לחוק הכניסה:
")ד( לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא ,לאדם שאינו
אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל ,אם הוא,
הארגון או הגוף שהוא פועל בעבורם ,פרסם ביודעין קריאה פומבית
להטלת חרם על מדינת ישראל ,כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה
במדינת ישראל באמצעות חרם ,התשע"א ,2011-או התחייב להשתתף
בחרם כאמור.
)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ד( ,שר הפנים רשאי לתת אשרה
ורישיון ישיבה כאמור באותו סעיף קטן ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו) ".כל ההדגשות במסמך שלי – ש.ש(.
ונשלים ,כי "חרם על מדינת ישראל" מוגדר בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות
חרם ,תשע"א) 2011-להלן :חוק החרם( כדלקמן:
" .1בחוק זה" ,חרם על מדינת ישראל"  -הימנעות במתכוון מקשר
כלכלי ,תרבותי או אקדמי עם אדם או עם גורם אחר ,רק מחמת
זיקתו למדינת ישראל ,מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה,
שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית ,תרבותית או אקדמית".
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בהמשך ,ביום  ,24.7.2017פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה תבחינים לקביעת הארגונים
והפעילים היחידים שתמַ נע כניסתם לישראל .התבחינים גובשו על ידי הצוות הבינמשרדי
שצויין לעיל ,ואושרו על ידי שר הפנים והשר לנושאים אסטרטגיים  .במסגרת התבחינים נקבע,
כי הוראות החוק ייושמו על ארגון התומך בחרמות ומקדמם באופן אקטיבי ,רציף ומתמשך .כן
תמנע כניסתם של פעילים עצמאיים שהם נושאי תפקידים בכירים בארגונים ,או פעילים
מרכזיים הנוקטים פעילות ממשית ,עקבית ורציפה לקידום חרמות ועוד .בצד זאת ,נקבעו
קריטריונים לחריגים בהם ישקול השר להתיר כניסתם של פעילים על אף עמידתם בתבחינים
האמורים.
להלן פירוט התבחינים כפי שפורסמו באתר רשות האוכלוסין וההגירה:
"להלן פירוט התבחינים ,אשר גובשו על ידי הצוות הבינמשרדי
שהוקם בהתאם להחלטת השרים ,ואושרו על ידי שר הפנים והשר
לנושאים אסטרטגיים.
הכללתו של ארגון לצורך יישום הוראות החוק תעשה ככל שהארגון
עונה על התבחין הבא :תמיכה בחרמות וקידומם ע"י הארגון באופן
אקטיבי ,רציף ומתמשך .יודגש שעובדת היותו של ארגון אנטי-ישראלי
או פרו-פלסטיני ,או היותו בעל אג'נדה ביקורתית כלפי מדיניות
ממשלת ישראל ,אינה מהווה ,כשלעצמה ,עילה כדי למנוע כניסה
לישראל.
סירוב כניסה של פעילים ייאכף הן כלפי פעילים בארגונים שזוהו לפי
התבחינים שלעיל ,והן כלפי פעילים עצמאיים ,שעונים
על אחד מהתבחינים הבאים:
 .1נושאי תפקידים בכירים או משמעותיים בארגונים  -ממלאי
תפקידים רשמיים בכירים בארגונים הבולטים )כגון ,יו"ר וחברי
דירקטוריון( .הגדרת התפקידים תשתנה בהתאם לאופיו של כל
ארגון.
 .2פעילים מרכזיים – אנשים הנוקטים בפעילות ממשית ,עקבית
ורציפה לקידום חרמות במסגרת ארגוני הדה-לגיטימציה
הבולטים או באופן עצמאי.
 .3גורמים ממסדיים )כגון ראשי ערים( המקדמים חרמות באופן
אקטיבי ומתמשך.
" .4גורמים מטעם"  -פעילים שמגיעים לישראל מטעם אחד מארגוני
הדה-לגיטימציה הבולטים .לדוגמה ,פעיל המגיע כמשתתף
במשלחת מטעם ארגון דה-לגיטימציה בולט.
על אף האמור לעיל ,במקרים חריגים ,ישנה אפשרות כי הגורמים
המקצועיים ימליצו על אישור כניסתו לישראל של אדם אשר עונה על
הקריטריונים האמורים ,דהיינו אדם שאמור לכאורה להיות מסורב.
מקרים אלו יאובחנו כמקרים בהם מידת הנזק של סירוב כניסתו של
אדם משיקולי קידום חרמות עולה על התועלת מסירוב
כניסתו .מקרים חריגים אלו יכולים להיות:

 .1שיקולים מדיניים;
 .2הזמנות רשמיות של מדינת ישראל;
 .3שיקולים הומניטאריים;
 .4תפקידים רשמיים"
פרסום התבחינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה מצורף ומסומן מש.9/

טענות סף
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המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות על הסף ,כולה או החלק בה הנוגע למניעת כניסתם
של זרים ,וזאת מחמת חוסר בשלות ,העדר התשתית העובדתית הנחוצה להכרעה והעדר עותר
קונקרטי.
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נפתח בכך שבעתירה מוצג טיעון הן לענין פגיעה בזרים שכניסתם תימנע לפי החוק ,והן לענין
פגיעה בישראלים שלא יוכלו לארח זרים שכניסתם תמנע לפי החוק .אולם ,לעתירה מצורפים
רק אנשי אקדמיה ישראלים כעותרים ,ולא מצורף לעתירה עותר שנמנעה כניסתו לישראל.
משכך ,לענין מניעת הכניסה לזרים פעילי חרם הבאים בגדר החוק ,היא עילתה המרכזית של
העתירה ,אין לפני בית המשפט הנכבד כל עותר קונקרטי .בהתקיים עותרים פרטניים ,אין
הענין מתאים לעתירה ציבורית .ונזכיר כי העותרים דנן הם עותרים פרטניים המביאים לפני
בית המשפט הנכבד את טענתם שלהם בדבר פגיעה הנגרמת לישראלים עקב מניעת כניסתם של
זרים בגין פעילות חרם.
ראו לענין זה פסק הדין בג"ץ  6972/07לקסר נ' שר האוצר ,פסקה ) (22.3.2009) 24להלן :ענין
לקסר(,שם נקבע כי "כאשר קיים נפגע ישיר מפעולה שלטונית ,והוא עצמו אינו פונה לבית
המשפט ,עשוי בית המשפט שלא להכיר בזכות העמידה של העותר הציבורי....יש להניח כי
עותר ציבורי המתערב במחלוקת לא לו אינו מצויד במכלול הנתונים והפרטים הצריכים לעניין,
המצויים בידיו של הנוגע בדבר".
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המשיבים יוסיפו ויטענו ,כי העתירה נעדרת תשתית עובדתית הדרושה להכרעה ואינה בשלה
לדיון.
"על הכרעה שיפוטית מושכלת להיות קשורה בטבורה לעובדות קונקרטיות העולות מהמקרה,
וזאת אף אם המקרה מעורר שאלה חוקתית" )בג"ץ  7190/05לובל נ' ממשלת ישראל ,פיסקה 3
לפסק דינה של השופטת מ' נאור ) .((18.1.2006העתירה דנן אינה פורשת לפני בית המשפט
הנכבד את התשתית העובדתית הנחוצה להכרעתו .העתירה מציגה טיעון כללי ,בלא להציג
מקרים קונקרטיים של פגיעה בזכות בגין יישום החוק ,לא של העותרים אשר נמנעה מהם
האפשרות לארח עמית שנמנעה כניסתו ,ולא של זרים שנמנעה כניסתם מכח החוק.

כאן יודגש ,כי לטענת המשיבים ,העותרים כלל לא הראו פגיעה בזכות חוקתית ברמת הניתוח
המשפטי העקרוני .ככל שיקבל בית המשפט הנכבד טענה זו ,אזי דין העתירה להידחות כבר
כעת ואין טעם בדחיית הבירור עד אשר יבשיל יישום החוק .אולם ככל שבית המשפט הנכבד
יסבור כי החוק פוגע בזכות העותרים ,הרי הצגת עובדותיהם של מקרים קונקרטיים נחוצה על
מנת לאפשר לבית המשפט לבחון קיומה של פגיעה בפועל ,היקפה ועוצמתה ,ובצד זאת לבחון
את פעילות החרם נגד ישראל שביצעו מבקשי הכניסה ,סיבת הביקור בישראל ,האיזון בין
הפגיעה בזכות לבין התועלת בהיבט תכלית החוק ,אבחנה אפשרית בין קבוצות מקרים וכו'.
נזכיר ,כי החוק התקבל ב 6.3.2017-והתבחינים ליישומו פורסמו ב .24.7.2017-בעיתוי הנוכחי,
החוק טרם יושם פרק זמן מספיק .עד כה נאסרה מכוחו כניסתם של מספר פעילים בודדים,
חלקם הגיעו כחלק ממשלחת אחת מטעם מספר ארגונים גדולים ,ויצוין ,כי אף אחד
מהפעילים הללו ,כמו גם שני הפעילים שכניסתם סורבה טרם התיקון ,לא הגישו ערר לבית
הדין לעררים בהתאם לזכות העומדת להם לפי חוק הכניסה .על רקע זה ,ומשהעתירה חסרה
עותרים קונקרטיים לענין הפגיעה בזרים שנמנעה כניסתם ,ואינה מפרטת כל מקרה קונקרטי
שהוא ,הרי לא הונחה לפני בית המשפט התשתית העובדתית אשר תמחיש את הדברים
ותאפשר לקבל הכרעה המביאה בחשבון את מלוא התמונה הרלוונטית.
לאמור נוסיף ,בהתאם למודל הדו שלבי לבחינת בשלות העתירה )בג"ץ  2311/11אורי סבח נ'
הכנסת ,פסקה  ,((17.9.2014) 17המשיבים יטענו כי אין זה המקרה בו יש לברר את העתירה
בלא דיחוי על אף העדר הבשלות ובלא התשתית העובדתית הנדרשת להכרעה.

הניתוח החוקתי
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בפתח הבחינה החוקתית נזכיר ,כי חקיקה ראשית חוסה תחת חזקת החוקיות .הנחת המוצא
היא שהחוק לא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים .עמדה על כך כב' הנשיאה ד' ביניש בפסק דינה
בבג"ץ  2605/05המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )ע"ר( ,חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר,
פ"ד סג):(2009) 545 (2

נקודת המוצא לבחינת חוקתיותו של תיקון  28היא כי מדובר
בחוק של הכנסת המבטא את רצון נבחרי העם ,וככזה בית
המשפט נדרש לכבדו; על כן לא בנקל יקבע בית המשפט שחוק
מסוים אינו חוקתי ...יש לזכור שחוק שנחקק על ידי הכנסת
נהנה מחזקת חוקתיות שמטילה על הטוען לאי-חוקתיות את
הנטל להראות ,לפחות לכאורה ,שהחוק אינו חוקתי ,בטרם
יעבור הנטל למדינה ולכנסת להצדיק את חוקתיותו .חזקת
החוקתיות אף מחייבת את בית המשפט לצאת מנקודת הנחה
שהחוק לא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים )ראו :פרשת
הופנונג ,בעמ'  ;68בג"ץ  6055/95צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג)(5
) (1999) 269-267 ,241להלן :פרשת צמח((".
ביסוד הלכה זו עומד עקרון הכיבוד ההדדי בין הרשויות והריסון העצמי שנוקט בית המשפט
הנכבד במאטריה זו של ביטול חקיקת הכנסת .ראו דברי כב' המשנה לנשיאה )בדימוס(,
השופט א' ריבלין ,בבש"פ  8823/07פלוני נ' מדינת ישראל:11.2.2010) ,
"בית המשפט העליון עמד לא פעם על הצורך לנהוג איפוק
וריסון מרבי בהפעלת הסמכות להכריז על בטלותם של חוקים
בשל היותם נוגדים את הוראות חוקי היסוד בדבר זכויות
האדם" .הכרזה על בטלותו של חוק או חלק ממנו היא עניין
רציני .לא על נקלה יעשה כן השופט ...בבטלו חקיקה ראשית,
השופט מסכל את רצון המחוקק .הצידוק לכך הוא בכפיפותו
של המחוקק להוראות חוקתיות-על-חוקיות ,שהוא עצמו
קבען ...עם זאת ,נדרשת לכך זהירות שיפוטית רבה" )בג"ץ
 1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר ,פ"ד
נא) ,367 (4פס'  19לפסק-הדין של הנשיא ברק )" ((1997
כן ראו דבריה של כב' השופטת מ' נאור בפרשת פלוני האמורה ,כדלקמן:
"ביטול חוק הינו מוצא אחרון .השאיפה החוקתית היא לאיזון
בין הערכים המתנגשים ולא להכרעה ביניהם".

לטענת הפגיעה בזכות
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בעתירה נטען ,כי התיקון פוגע בזכותם של העותרים הישראלים ושל הזרים המבקשים להיכנס
לישראל לחופש ביטוי וחופש עיסוק  ,וכן פוגע בקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל.
המשיבים יטענו ,כי דין העתירה להידחות .לזרים אין זכות קנויה להיכנס ישראל ,וודאי לא
זכות חוקתית ,ולפיכך תיקון  28אינו פוגע בזכויות חוקתיות של הזרים .התיקון אף אינו פוגע
בזכות חוקתית של אזרחי ישראל ,משאין הוא מופנה כלפיהם.
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נפתח בכך שהעותרים לא הרימו את הנטל המוטל על כתפיהם להראות ולבסס פגיעה בזכות
)וזאת בהמשך לטענת הסף שהצגנו בענין(.
"על הכל מוסכם ,כי נטל השכנוע בשלב הראשון )הפגיעה בזכות החוקתית( מוטל על הטוען
לאי חוקתיות החוק" .ההנחה )הפרזומציה( הינה כי חוק הוא חוקתי  ...והמבקש לסתור זאת,
עליו הנטל" )פרשת בנק המזרחי המאוחד) "...בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות השלטון בישראל
נ' הכנסת ,פסקה  21לפסק דינו של כב' הנשיא ברק ).((11.5.2006
כאמור לעיל ,לעתירה לא צורף אף לא עותר זר אחד המבקש להיכנס לישראל וסורב עקב
פעילות חרם .העותרים ,אשר שניהם אנשי אקדמיה ,משמיעים טיעון בדבר פגיעה בזכויות
זרים בלא עותר רלוונטי המציג פגיעה כזו .העותרים אף אינם מציגים כל מקרה קונקרטי בו
אירעה הפגיעה בהם עצמם .לפיכך ,לא הניחו לפני בית המשפט הנכבד תשתית עובדתית של
מקרים קונקרטיים ,אשר תאפשר לו לבחון כהלכה ובאופן שלם את טענת הפגיעה בזכות.
המשיבים יטענו ,כי די בכך לדחות את העתירה.
ראו לענין זה גם ענין סבח ,אשר עסק בחוקתיות החוק המאפשר ליישובים קהילתיים להתנות
קבלת מועמדים באישור ועדות קבלה ,שם נקבע" :ישנם מקרים בהם תתעורר עילת הבשלות
מכיוון שאין בפני בית המשפט מערכת עובדתית שלמה וברורה שתאפשר לו להעריך האם
ישנה פגיעה בזכות חוקתית .במצבים כאלה ,העותר ייראה כמי שלא עמד בנטל ההוכחה
הראשוני להוכיח פגיעה בזכות חוקתית ,במסגרת השלב הראשון בניתוח החוקתי המקובל
במשפטנו" )פסקה  18לפסק הדין(.
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אף עיון בדברים בלא תשתית עובדתית מביא ,לגישתנו ,למסקנה כי העותרים לא ביססו והראו
פגיעה בזכות חוקתית בענין דנן.
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נתחיל בכך שאין לאדם שאינו אזרח מדינת ישראל זכות חוקתית להיכנס בשעריה .סעיף )6א(
לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו מעגן את זכותו של כל אדם לצאת מישראל ,אולם הזכות
החוקתית להיכנס לישראל הוגבלה לאזרחי ישראל בלבד:
") .6א( כל אדם חופשי לצאת מישראל.
)ב( כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל".
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יתירה מכך ,לא רק שאין לאדם שאינו אזרח ישראל זכות חוקתית להיכנס לישראל ,אלא
שגם אין לו זכות ברמה נורמטיבית נמוכה יותר להיכנס לישראל .מדיניות ההגירה היא ענין
הנתון לשיקול דעתה של המדינה כחלק מריבונותה ,וכניסת זרים אסורה אלא אם הותרה על-
ידי הרשויות המוסמכות .בהתאם להוראות חוק הכניסה ,כניסת אזרח זר לישראל טעונה
אשרה ורישיון מאת שר הפנים .סעיף )1ב( לחוק הכניסה מורה ,כי "מי שאיננו אזרח ישראלי
או בעל אשרת עולה או תעודת עולה ,תהיה ישיבתו בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה",
וסעיף  2לחוק מסמיך את שר הפנים לתת אשרה ורישיון לישיבת מעבר או ביקור ,וכן לישיבת
ארעי או ישיבת קבע .סעיף  9מוסיף ומורה ,כי "מי שבא לישראל ורוצה להיכנס אליה ,רשאי
קצין בקורת הגבולות לעכב את כניסתו עד לבירור אם רשאי הוא להיכנס ,ולהורות מקום
ששם יימצא עד גמר הבירור או עד ליציאתו מישראל" .סעיף  10לחוק משלים וקובע כי "מי
שבא לישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה ,רשאי שר הפנים להרחיקו מישראל".
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בשורת פסקי דין נפסק ,כי שיקול דעתו של שר הפנים לפי חוק הכניסה הוא רחב ביותר ,אינו
מוגבל לפי קריטריונים ,אינו טעון הנמקה ,ומרחב ההתערבות השיפוטית בהחלטותיו
מצומצם ,וזאת נוכח אופי הסמכות וריבונות המדינה להחליט מי ייכנס בשעריה.
בבג"ץ  9722/04פולגת ג'ינס בע"מ נ' ממשלת ישראל ) (7.12.2006פסק בית המשפט הנכבד:
" ... .6הלכה היא כי לשר הפנים נתון שיקול דעת רחב בהפעלת
סמכויותיו על פי חוק הכניסה לישראל )בג"צ  758/88קנדל נ' שר
הפנים ,פ"ד מו) ;520 ,505 (4בג"צ  4156/01דימיטריק נ' משרד
הפנים ,פ"ד נו) ;293 ,289 (6עע"מ  4614/05מדינת ישראל נ' אורן,
תק-על  ;3756 (1) 2006בג"צ  4542/02עמותת "קו לעובד" נ'
ממשלת ישראל ,תק-על  ;4336 (1)2006בג"צ  7052/03עדאלה -
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים,
תק-על  ,1754 (2)2006פיסקה  29לפסק-דינו של השופט חשין )להלן
– פרשת עדאלה(( .כלל זה נובע מעקרון ריבונות המדינה בשטחה,
ממנו נגזר שיקול הדעת הרחב הנתון לה למנוע זרים מלהיכנס
לתחומה ,להתנות תנאים לכניסתם אליה ,או אף להרחיקם
מתחומי הארץ בהתקיים טעמים טובים לכך".

ראו גם פסק הדין בבג"צ  482/71קלרק נ' שר הפנים ,פ"ד כז) ,113 (1בעמ'  ,117-116שם נפסק:
"...שיקול-דעתו של השר )ושל מי שפועל על-פי העברת סמכויות
מהשר( הוא מוחלט ,כי סעיף  9לחוק לתיקון סדרי המינהל
)הנמקות( תשי"ט  1958 -קובע שחובת ההנמקה אינה חלה על
החלטה לפי חוק הכניסה לישראל .כוח בלתי-רגיל זה נובע כנראה
מתוך כך שלדעת המחוקק אדם אשר אינו אזרח ישראלי או עולה
לפי חוק השבות ,אין לו זכות כניסה לישראל או זכות שהייה בה
אלא ברשות ,ואף כשהוא נכנס אליה או יושב בה כדין ,רשאי שר
הפנים בכל עת ,לפי סעיפים  11ו 13-לחוק ,לבטל את האשרה או
רשיון הישיבה שניתן לו  -גם זאת ללא מתן נימוקים...

...העובדה ,ששר הפנים ניאות להעניק לאדם אחר מאותה כת
רשיון לישיבת קבע בארץ ,אינה מחייבת אותו לנהוג באותו אופן
גם כלפי העותרים .טענה של הפלייה אינה תופסת כאן .הדבר
נתון ,כאמור ,לשיקול-דעתו המוחלט של שר הפנים ,וכל עוד
שאינו מנמק מנהגו השונה לגבי מבקרים זרים בארץ ,אין
החלטותיו השונות יכולות לשמש נושא לביקורתו של בית-משפט
זה ,מלבד אם מוכח שהוא פעל מתוך שחיתות ,מרמה ,חוסר תום-
לב וכיוצא בזה מן הדברים שעשויים לפסול כל פעולה שלטונית...
כל ארץ שומרת לעצמה את הזכות למנוע מאנשים זרים להיכנס
לתחומה או להרחיקם מתחומה כאשר אינם רצויים עוד ,מסיבה
זו או אחרת ,ואף ללא כל סיבה .מתוך קלות גישתנו למקורות
המשפטיים של אנגליה וארצות-הברית אנו יודעים ,שאכן דין כזה
שורר בהן ,ומן המפורסמות כי מצב כזה קיים גם במדינות
אחרות".
כן ראו פסק הדין שניתן לאחרונה בבג"ץ  7803/06ח'אלד אבו ערפה נ' שר הפנים ):(13.9.2017
")א( ריבונות המדינה
 .44מושכלות יסוד הן כי למדינה ריבונות לקבוע מי יבוא בשעריה
ובאילו תנאים ,באופן שיאפשר את פעילותה התקינה ואת ההגנה
על זכויות אזרחיה .פסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה
בנוגע לחוק הכניסה לישראל ולהפעלת הסמכויות מכוחו מבארת
כי שיקול הדעת הרחב המוקנה למשיב בחוק בכל הקשור למתן או
לשלילת היתרי כניסה ורישיונות ישיבה בישראל מבטא את
אופייה הריבוני של המדינה )בג"ץ  11437/05קו לעובד נ' משרד
הפנים ,פ"ד סד) ;(2011) 152 ,122 (3בג"ץ  1031/93פסרו
)גולדשטיין( נ' שר הפנים ,פ"ד מט) ;(1995) 705 ,661 (4בג"ץ 758/88
קנדל נ' שר הפנים ,פ"ד מו) ;(1992) 520-519 ,505 (4בג"ץ 482/71
קלרק נ' שר הפנים ,פ"ד כז) .((1972) 117 ,113 (1תכליתה של
הסמכות הקונקרטית לבטל רישיון ישיבה ,הקבועה בסעיף
)11א() (2לחוק הכניסה לישראל ,נגזרת מתכלית החוק בכללותו:
היא – הסמכות – מוענקת לשר הפנים מתוך הכרה בפררוגטיבה
של המדינה להחליט כלפי מי שאינם אזרחים אם יוכלו להמשיך
לשהות בה ובאילו תנאים" ,באופן שיאפשר את פעילותה התקינה
ואת ההגנה על זכויות אזרחיה ותושביה" )בג"ץ  7385/13איתן
מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל] ,פורסם בנבו[
פסקה  .((22.9.2014) 51הנחת היסוד היא ,אפוא ,כי למי שאינו
אזרח אין זכות קנויה להיכנס בשערי המדינה ,וגם שמשהותר לו
להיכנס – מחויבות המדינה כלפיו היא פחותה".

)ראו עוד :בבג"ץ  431/89קנדל נ' שר הפנים ,מו) ;519-520 ,505 (4בג"ץ  8916/02מריו
דימיטרוב נ' משרד הפנים ) ;(6.7.2003בג"ץ  1031/93אליאן חוה פסרו )גולדשטיין( נ' שר
הפנים ,פ"ד מט).((1995) 705 ,661 (4
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מן האמור עולה ,כי בהתאם לדין הישראלי אין למי שאינו אזרח ישראלי זכות להיכנס
לישראל ,ודאי שלא זכות חוקתית .משום כך תיקון  28המונע את כניסתם של מי שאינם
אזרחי ישראל אינו פוגע בזכות חוקתית ואינו מקים עילה לעתירה חוקתית .זאת קל וחומר
בשים לב לכך שגם קודם לחקיקת תיקון  28הותיר הדין לשר הפנים שיקול דעת מוחלט להתיר
או לאסור כניסה ,בלא חובת הנמקה וללא קריטריונים המגבילים לנימוקים דוגמת מניעת
הגירה לישראל או שמירת הסדר הציבורי והביטחון ,כטענת העותרים .התיקון למעשה ממשיך
את הדין שהיה קיים טרם חקיקתו ,ואך מעגן ומבנה את הסמכות למנוע כניסה של פעילי חרם
לישראל – כלל וחריגים .לפיכך ,למעשה ,אפילו תתקבל העתירה ,הסמכות הכללית הנתונה
לשר הפנים תעמוד בעינה והגבלת פעילי חרם תוכל להוסיף ולהיעשות באמצעותה ,כמו ערב
התיקון.
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ומשאין הדין הישראלי מכיר בזכות הזרים להיכנס לישראל ,הרי אין יסוד גם לטענה בדבר
פגיעה בזכות הזרים לחופש העיסוק וחופש הביטוי.
החוק אינו מגביל את הזר בהתבטאויותיו מחוץ לישראל ,אלא מורה כי מקום שקרא לחרם נגד
ישראל לא יוכל להיכנס לישראל על מנת למנוע ממנו לקדם במסגרתה את החרם .אשר
לזכויותיו של הזר בישראל ,הרי מבלי להיכנס לשאלת הזכויות העומדות לזרים בישראל
והיקף ההגנה עליהן ,העיקר הוא בכך שהזכות המהותית הנפגעת במניעת כניסתם של פעילי
חרם לישראל היא הזכות להיכנס לישראל ,ככל שהיתה להם זכות כזו .פעילים שלא תותר
כניסתם לישראל ,כלל לא יגיעו לממש בתחומי ישראל את הזכות לחופש הביטוי או חופש
העיסוק ולפיכך אין מקום וטעם לדון בפגיעה בזכויות אלה .דיון בפגיעה בזכויותיהם אלה
בישראל עוקף למעשה את הדין לפיו אין לזרים זכות חוקתית להיכנס לישראל.
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אף טענת הפגיעה בזכויות העותרים הישראלים דינה להידחות לעמדת המשיבים.
עיקר הטיעון בעתירה מתייחס לפגיעה בזכותם של העותרים לחופש העיסוק ולחופש הביטוי.
אולם ,הטענה כי התיקון משליך על זכויות אלה נטענה באופן כללי ובלתי ברור .הוראות החוק
אינן מגבילות את אנשי האקדמיה בישראל מלעסוק בתחום האקדמי – לא עצם העיסוק ולא
תוכנו ומרחב הפעולה במסגרתו .אשר לטענה שעמיתים זרים יימנעו מלבקר בכנסים בישראל
כיוון שלא יידעו אם תיאסר עליהם הכניסה ושהדבר יוביל לכך שזרים יימנעו מלהזמין אנשי
אקדמיה בישראל לכנסים בחו"ל וסופו של התיקון לגרום לחרם על האקדמיה בישראל  -הרי
מדובר בטענה ספקולטיבית שלא נתמכה בכל תשתית עובדתית .בנוסף ,התבחינים שפורסמו
מאפשרים לפעילי חרם להעריך את האפשרות שכניסתם תיאסר בשים לב לקריטריונים
שנקבעו ולהיערך בהתאם.

זאת ועוד :מתבקש לשאול האמנם בידי העותרים לבסס עילה לפגיעה חוקתית בחוק המורה
על מניעת כניסת אזרחים זרים צדדי ג' לישראל ,מהטעם שהחוק מונע מהם לארחם למטרות
עבודה או מטרות חברתיות ,גם אם לזרים עצמם אין עילה כזו וגם אם הגבלת כניסתם
לישראל אינה מהווה פגיעה בזכות חוקתית? )השוו וראו את ההבדל מבג"ץ  5936/97לם נ'
מנכ"ל משרד החינוך ,פ"ד נג) .(673 (4הכרה בטענה כזו תעקוף למעשה את הדין לפיו אין
לזרים זכות חוקתית להיכנס לישראל ותאפשר לתקוף כל איסור כניסה באופן עקיף באמצעות
ישראלי המזמין את הזר אליו .אין להכיר בפגיעה עקיפה כזו כפגיעה בזכות העותרים לחופש
העיסוק.
לכך נוסיף ,כי אפילו ישנה פגיעה בזכות העותרים ,אין מדובר בפגיעה בליבת הזכות ,שכן אנשי
האקדמיה חופשיים לעסוק בעיסוקם ולהציג כל התבטאות כרצונם ,והמגבלה האפשרית על
ביקור עמיתים פלונים בישראל אינה פוגעת בחופש שלהם לעסוק בתחום האקדמי ,ואינה
פוגעת כלל בחירותם להתבטא ולהשמיע דעותיהם .בידי העותרים לארח בישראל את כל מי
שירצו אלא אם נמנעה כניסתו מטעמים הנוגעים להתנהלותו שלו ,ובמקרה כזה יוכלו לפגוש
אותו בחו"ל או לקיים עמו קשרי עבודה באמצעי התקשורת המקובלים.
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מעבר לדרוש ,נוסיף ונתייחס לניסיון העותרים להסתמך על ענין אבנרי כתומך בטענותיהם
בהקשר הפגיעה בזכות לחופש הביטוי .העותרים מנסים לכל אורך העתירה להשוות את תיקון
 28לעניין אבנרי .אולם אין הנידון דומה לראייה ,שכן לא רק שמדובר בהסדרים שונים ,אלא
ענין אבנרי ע סק בניתוח החוקתי של הפגיעה בזכויות חוקתיות בחוק החרם ,ואילו תיקון 28
אינו פוגע בזכות חוקתית כי אם קובע מגבלות על כניסתם של זרים שאין להם כל זכות להיכנס
לישראל.
אם ניתן להקיש מעניין אבנרי לענייננו ,הרי זה דווקא מהערות השופטים לפיהן "החרם משתיק
את השיח" ו"-חופש הביטוי של הקורא לחרם עלול לפגוע בחופש הביטוי של המחזיק בדעה
שונה .במלים אחרות ,חופש הביטוי עלול להפוך כלי להשתקה של האחר" )ענין אבנרי ,סעיף 2
לפסק דינו של הנשיא בדימוס א' גרוניס( ,ועוד" :חרם אקדמי-תרבותי מהווה סתימת פיות
במובן הפשוט של המילה ,מונופול של דוכן אחד ויחיד בשוק הדעות ,אנטי-תזה מובהקת
לחופש הביטוי ולרעיון של שוק דעות חפשי...הזכות העילאית של חופש הביטוי ,היא-היא
שמצדיקה הגבלה של קריאה לחרם שנועד לדכא ולהשתיק את הביטוי של האחר" )ענין אבנרי,
סעיף  13לפסק דינו של כב' השופט י' עמית( .לפיכך נקבע ,כי "הקריאה לחרם ,אף שהיא נופלת
גם כן בגדרי חופש הביטוי הפוליטי ,היא סוג מיוחד של ביטוי" והיא "איננה בגדר הבעת דעה
גרידא . ..פעולת החרם פוגעת במושאי החרם .פגיעה זו עשויה שלא להיות ראויה להגנתו של
חופש הביטוי" )ענין אבנרי  ,פסק דינה של הנשיאה מ' נאור ,בו הפנתה לפסק דינו של כב'
השופט דנציגר ,אשר נמנה על שופטי המיעוט(.
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סיכום ביניים :לטענת המשיבים ,העותרים לא הצביעו על פגיעה בזכות חוקתית ,ולפיכך ניתן
לעצור בנקודה זו בניתוח ודי בכך לדחיית העתירה .זאת ועוד :אפילו תתקבל העתירה,
הסמכות הכללית הנתונה לשר הפנים תעמוד בעינה והגבלת פעילי חרם תוכל להוסיף
ולהיעשות באמצעותה ,כמו ערב התיקון.
למעלה מן הצורך ולשם הזהירות נוסיף ,כי אף אם יקבע בית המשפט כי נפגעה זכות חוקתית
של העותרים ,נראה להלן כי הפגיעה מקיימת את תנאי פסקת ההגבלה.

מבחני פסקת ההגבלה
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כידוע ,הזכויות לחופש הביטוי ולחופש העיסוק ,ככל הזכויות החוקתיות המנויות בחוקי
היסוד ,אינן זכויות מוחלטות ,כי אם זכויות יחסיות בלבד ,אשר עשויות לסגת מפני אינטרסים
ציבוריים אחרים .מיקומה הגיאומטרי של מלאכת איזון זו בין היקף מימושה של הזכות
החוקתית לבין האינטרסים הנוגדים המצדיקים את הפגיעה בה ,מצויה בדל"ת אמותיה של
פסקת ההגבלה )בג"ץ  450/97תנופה נ' שר העבודה והרווחה ,פ"ד נב) ,433 (2בפסקה  7לפסק
הדין(.
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פסקת ההגבלה מאפשרת פגיעה בזכויות החוקתיות בקיומם המצטבר של ארבעה תנאים:
הפגיעה נעשית בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת שבו; החוק הפוגע הולם את ערכיה
של מדינת ישראל; החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה; הפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש.
המדינה תטען ,על רקע האמור לעיל ,ולאור התכליות העומדות בבסיס החוק ,כי הוראות
תיקון  28עולות בקנה אחד עם דרישות פיסקת ההגבלה ואינן מקימות עילה להתערבותו של
בית המשפט הנכבד.

בחוק
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ברי ,כי הדרישה שהפגיעה בזכות נעשתה בחוק מתקיים במקרה דנן ,משמניעת הכניסה
לישראל לפעילי חירום נקבע בדבר חקיקה ראשית של הכנסת.

שנועד לתכלית ראויה
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הדרישה כי החוק יהיה לתכלית ראויה פירושה כי תכלית החוק "משרתת מטרות ציבוריות
חשובות למדינה ולחברה במטרה לקיים תשתית לחיים בצוותא ולמסגרת חברתית המבקשת
להגן על זכויות אדם ולקיימן" )בג"ץ  4769/95מנחם נ' שר התחבורה ,פ"ד נז)264 ,235 (1
).((2002
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המשיבים יטענו כי החוק נועד לתכלית ראויה .כאמור לעיל ,תופעת החרם נגד ישראל מציבה
בטווח הבינוני-ארוך איום משמעותי לחוסנה ולביטחונה של מדינת ישראל ,אם לא תטופל
כראוי .התיקון מכוון להצהיר בחקיקה לכולי עלמא כי מדינת ישראל לא תסכין עם תופעת
החרם .מסר מפורש זה שמשמיעה המדינה בחקיקה ראשית כנגד פעילות לקידום חרמות נגדה,
במובחן מהבעת ביקורת בשיח מקובל ,מכוון להחליש את תופעת החרמות נגד ישראל ברמה
ההצהרתית וכן ברמה המעשית .איסור הכניסה ימנע מפעילי החרם אפשרות להמשיך בקידומו
של החרם בתחומי ישראל עצמה על-ידי איסוף מידע ,נקיטת צעדים להגברת שיתוף הפעולה
עם גורמים באזור וכדומה ,וימנע מהם אף אפשרות להשתמש בעובדה שביקרו בישראל
כחיזוק והצדקה לקידום החרמות על ידם גם לאחר צאתם מישראל תוך הצגה מסולפת ולא
שלמה של המציאות שראו .המסר המפורש אף עשוי להניא את המבקשים להוסיף ולהיכנס
לישראל מלבחור לקרוא לחרם ולפעול מעשית לקידומו ,במובחן מהשמעת ביקורת על ישראל
בשיח מקובל.
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אל מול הזכויות הנטענות של העותרים והזרים עומדות זכויות האזרחים ותושבי ישראל
הראויות להגנה .המחוקק סבר כי כחלק מההגנה על המדינה ועל זכויות אזרחיה ותושביה יש
להיאבק בתופעת החרמות נגד ישראל ,לרבות בדרך של מניעת כניסת פעילים זרים לתחומי
ישראל .בית המשפט הנכבד הכיר זה מכבר בכך שהתגוננות מדינת ישראל מפני נזקי החרמות
היא לתכלית ראויה .ראו פסק דינה של כב' הנשיאה מ' נאור בענין אבנרי במסגרתו קבעה כי:
"....4דומה שרבים מחבריי אינם חולקים על כך שהמדינה רשאית
לנקוט אמצעים מידתיים כדי למנוע פגיעה בה על ידי קריאה
לחרם .מדינת ישראל מוצאת עצמה במגננה מפני חרמות בזירה
הבינלאומית וניסיונה להתגונן מפני הנזקים השונים העלולים
להיגרם כתוצאה מכך הינו לתכלית ראויה .המחלוקת היא בסופו
של דבר בעניין מידתיות ההוראות שבחוק הנדון בעתירות
שלפנינו".
כן ראו חוות דעת שופטים נוספים בענין אבנרי  ,לפיהן התכלית של מניעת הפגיעה בישראל
באמצעות חרם וצמצום נזקי התופעה היא תכלית ראויה ,תוך שהם מונים בצדה תכליות
נוספות והן תחימת גדריו של חופש הביטוי ומניעת האפליה הכרוכה בחרם המוטל על הפרטים
בקבוצה אך בשל עצם השתייכותם לקבוצה )ענין אבנרי ,סעיף  32לפסק דינו של כב' השופט
מלצר ,וסעיף  24לפסק דינו של כב' השופט דנציגר(.
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העותרים טוענים ,כי התיקון נועד לקידום תכלית נסתרת והיא להגן על מפעלים באזור מפני
חרם .כאן נציין ,כי התיקון נסמך על הגדרת קריאה לחרם כמפורט בחוק החרם .בענין אבנרי
לא קיבל בית המשפט את האבחנה שנטענה בין הזיקה למדינה לבין הזיקה לאזור .ראו דבריה
של כב' הנשיאה מ' נאור בסוגיה זו:

" ... .4להשקפתי ,אין מקום כאמור להתערב בקביעת המחוקק לא
להפריד בין זיקה לאזור לזיקה למדינה .אחרי ככלות הכל,
הקריאות להחרמת המדינה כרוכות ושלובות לא אחת בעניין
הזיקה של המדינה לאזור המוחזק על ידה ....לדעתי עלינו למשוך
ידינו ממחלוקת פוליטית זו בכל הנוגע לאזור ,תוך הכרה בכך
שבמסגרת מיתחם שיקול הדעת המסור למחוקק ,אין מקום לכך
שבית המשפט ימנע ממנו להגן מפני חרם לא רק על המדינה
עצמה אלא גם על מפעלים ומוסדות שהוקמו בהסכמת המדינה
ולעתים בעידודה באזור ,כחלק ממדיניותן הכוללת של הממשלה
ושל ממשלות שכיהנו בעבר .גם תושבי האזור הפועלים כחוק
זכאים שהמדינה תפעל לכך שלא יפגעו קניינם ופרנסתם".

החוק הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
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המשיבים יוסיפו ויטענו ,כי החוק הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בענין אבנרי כבר נפסק כי החרם פוגע בזכות הפרט לבחור ולפעול לפי דעותיו ובכך חותר הוא
תחת ערכי המדינה היהודית והדמוקרטית ,ולכן מותר לה למדינה לפעול נגדו במסגרת
דוקטרינת ה"דמוקרטיה המתגוננת" .הקביעה כי החוק הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית בענין אבנרי יפה אף להסדר שנקבע בתיקון דנן ,קל וחומר משמדובר כעת
במניעת כניסתם של זרים לישראל ,בעוד חוק החרם התייחס לקריאה לחרם אף על-ידי אזרחי
ישראל.
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ראו פסק דינו של כב' השו' מלצר בענין אבנרי ,בו קבע כי חוק החרם הולם את ערכי המדינה
כיהודית ודמוקרטית בקובעו כדלקמן:
" ....30הקריאה לחרם נכנסת למסגרת הקטגוריה המכונה בספרות
החוקתית :הפרדוקס הדמוקרטי ,אשר בגדרו מותר להגביל את
זכויותיו של מי שמבקש ליהנות מהדמוקרטיה כדי לפגוע בה...
הדברים הנ"ל מקבלים נופך מיוחד בהקשר להחרמת האקדמיה
הישראלית .קריאה שכזו להחרמת הקהילה האקדמית בישראל ,או
של מרצים ישראלים ,חותרת תחת החופש האקדמי עצמו ומונעת
מחקר והוראה ,שמטרתם ,בין השאר ,חיפוש אחר האמת .זוהי
למעשה החרמה של האינטלקטואליות עצמה ,שכן חרם משתיק
את השיח .לפיכך החוק האוסר פעילות שכזו – הולם את ערכיה
של מדינת ישראל ,המבטיחים ,בין היתר ,חופש אקדמי מלא
ומקדמים מחקר ומצוינות ,שהם ביסוד יתרונותיה האיכותיים של
ישראל".

וראו גם דברי כב' השופט דנציגר:
"התגוננות מפני אלו היוצאים כנגד המדינה היא תכלית ראויה
וחשובה .בנוסף ,עצם הקריאה לחרם על מדינת ישראל ,ללא קשר
למטרותיו ומאפייניו של הקורא ,היא תופעה חמורה שאל למדינה
להשלים עימה .אני סבור כי למדינה עשוי להיות אינטרס מוצדק
להגביל קריאות אלה .אינטרס זה יכול שישען על עקרון
הדמוקרטיה המתגוננת .עקרון זה מאפשר להגביל זכויות יסוד –
לרבות את חופש הביטוי הפוליטי ואף את הזכות לבחור ולהיבחר
– כדי להגן על יסודותיה של המדינה הדמוקרטית" ]ראו למשל:
ע"ב  1/65ירדור נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
השישית ,פ"ד יט)...;(1965) 390 ,365 (6עמד על עקרון זה השופט
)כתארו אז( א' ברק בע"ב  2/84ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת האחת-עשרה ,פ"ד לט):(1985) 225 (2
"מחד גיסא ,אין שוללים זכות יסוד לביטוי פוליטי אך בשל
תוכנה של הדעה הפוליטית .נהפוך הוא :כוחה של
הדמוקרטיה בכך שהיא מאפשרת ביטוי גם לדעות הצורמות
את אוזניה .מאידך גיסא ,מאפשרים לדמוקרטיה לשמור על
נפשה .אין הדמוקרטיה חייבת לאבד עצמה לדעת כדי
להוכיח את חיותה" ]שם ,עמ' .[315

במידה שאינה עולה על הנדרש
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כידוע ,שלושה הם מבחני המשנה לפיהם בוחן בית המשפט האם הפגיעה שמסב החוק היא
ב"מידה שאינה עולה על הנדרש" :מבחן ההתאמה או הקשר הרציונאלי ,שלפיו על הפעולה
הפוגעת להיות מתאימה להשגת תכליתה; מבחן הפגיעה הפחותה ,שעל פיו יש לנקוט באמצעי
שמשיג את התכלית המבוקשת באותה המידה ושפגיעתו בזכות היסוד תהא הפחותה ביותר;
ומבחן "המידתיות במובן הצר" ,שעל פיו פעולה הפוגעת בזכות חוקתית תימצא מידתית רק
אם היחס שבין התועלת שבפעולה לבין הפגיעה שהיא גורמת בזכות הוא ראוי וסביר )ראו:
בג"ץ  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר ,פ"ד נא) ,367 (4בעמ' .(384-385

מבחן הקשר הרציונלי
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מבחן הקשר הרציונאלי הבוחן את התאמת האמצעי למטרה אינו מצריך הוכחה מוחלטת של
הגשמת מלוא התכלית החקיקתית .בענין זה נפסק שניתן להסתפק בכך שהאמצעי שנבחר
יקיים קשר הגיוני להגשמת חלק שאינו זניח מן המטרה או התוצאה המבוקשות" :כידוע ,אין
דרישה כי האמצעי הנבחר יגשים את המטרה במלואה ,ודי בהגשמה חלקית שאינה שולית או
זניחה על מנת לקיים את דרישת הקשר הרציונלי ...עסקינן בסוגיות חברתיות מורכבות,
שקשה להצביע על הסתברות סטטיסטית כזאת או אחרת להתממשותם .ממילא אין זה
מתפקידנו לערוך הסתברויות מסוג זה .ניתן רק לקבוע כי בנסיבות העניין יש בהסדר שנקבע
בחוק פוטנציאל להגשמת התכלית האמורה" )בג"ץ  1213/10ניר נ' יו"ר הכנסת ).((23.02.12
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המשיבים יטענו ,כי מניעת כניסתם של פעילי חרם העומדים בתנאי הסעיף מקיימת קשר
סיבתי לתכלית של צמצום החרמות ומניעת הפגיעה בישראל ,וזאת הן באי מתן אפשרות
לפעילים לקדם את החרם נגד ישראל בתוך ישראל עצמה או להשתמש בביקורם בישראל
כבסיס להצגה מסולפת של המציאות כהצדקה לקידום החרמות על ידם גם לאחר צאתם מן
הארץ ,והן מעצם המסר הברור שמעמידה מדינת ישראל במרחב הבינלאומי כלפי החרמות
ומוביליהן ,אשר בכוחו להרתיע ולו חלק ממי ששוקלים לקרוא לחרם נגד ישראל  -אלה
המבקשים להכנס ולבקר בה – ובכך להביא לצמצום התופעה המזיקה.
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העותרים טוענים ,כי התכלית המניעתית לא תוגשם אם תיאסר הכניסה רק מחמת קריאה
קודמת לחרם ,בלא לבחון גם את מטרת הביקור בישראל .החלת איסור הכניסה גם על פעילים
שאינם מתכוונים לבצע בישראל פעילות חרם ,ואפשר שאף חדלו מפעילות החרם בה נטלו חלק
בעבר ,לא תביא ,לטענת העותרים ,לצמצום החרמות והיא למעשה ענישה בגין עצם הקריאה
לחרם.
לענין בחינת מטרת הביקור בישראל נשוב ונציין ,כי לא אחת מסווים הפעילים בקידום חרמות
נגד ישראל את המטרה האמיתית של ביקורם ואינם מדווחים עליה בביקורת הגבולות.
ההחלטה בדבר מניעת הכניסה לפעיל נסמכת על ריכוז המידע מגורמי המדינה השונים אודות
הפעיל ,ואין להוסיף לכך בדיקה של מהימנות הצהרתו בדבר סיבת הביקור והערכת הסיכון
להמשך פעילות חרם בתחומי ישראל בכל ביקור קונקרטי .מה גם שישנם היבטים נוספים של
תכלית מניעת הכניסה מעבר למניעת קידום החרם בתחומי ישראל ,כמפורט לעיל בסעיף 37
לענין תכלית החוק.
לכך נוסיף ,כי התבחינים שקבעו השרים לעת הזו בוחנים פעילות אקטיבית מתמשכת ורציפה
של הפעיל או בכירותו ומרכזיותו של הפעיל בארגון ,ולפיכך ,מניעת הכניסה לא תחול ,ככלל,
על עצם השמעת קריאה בודדת לחרם בלא פעילות רציפה ואקטיבית בצדה .בנוסף ,בהתאם
לתבחינים ,במסגרת המקרים החריגים שיאושרו ,תיבחן מידת הנזק בסירוב אל מול התועלת
ממנו ,ובתוך כך עשויה להתאפשר כניסת פעיל חרם משיקולים הומניטאריים ואחרים.
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כאן גם המקום לשוב ולהזכיר ,כי המחוקק נהנה ממרחב תמרון חקיקתי ,וכי בית המשפט
הנכבד אינו בוחן תבונתו של חוק .בענין בג"ץ  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ 'שר
האוצר ,פ"ד נא) ,367 (4בעמ'  ,386קבע כב' הנשיא א' ברק כך:
"בית המשפט לא בא להחליף את שיקוליו של המחוקק בשיקוליו
שלו .בית המשפט אינו נכנס לנעליו של המחוקק .הוא אינו שואל
את עצמו מהם האמצעים שהוא היה בוחר אילו היה חבר בגוף
המחוקק .בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית .הוא בוחן את
חוקתיות החוק ,לא את תבונתו .השאלה אינה אם החוק טוב,
יעיל מוצדק .השאלה הינה אם הוא חוקתי ] [...קביעת המדיניות
נתונה למחוקק ,והגשמתה נתונה לממשלה ,להם ניתן מרחב של
תימרון חקיקתי".

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
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בית המשפט הנכבד הכיר בפסיקתו בכך שלמחוקק נתון "מתחם תמרון חוקתי" רחב,
במסגרתו הוא רשאי לבחור ולברור את האמצעי שמגשים את התכלית תוך שהפגיעה בזכות לא
תהיה מעבר לנדרש .מבחן זה אין משמעותו כי על הרשות להעדיף תמיד את אותו אמצעי
שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים ,ולכן אין די להראות לעניין זה ,כי קיים אמצעי
אחר שפגיעתו פחותה כאמור ,אלא "האמצעי שנבחר צריך להיות כזה שפגיעתו בזכות האדם
היא מתונה ,אך לא דווקא הפחותה ביותר האפשרית במסגרת קשת האפשרויות הקיימות"
)בג"ץ  6304/09לה"ב נ' היועץ המשפטי לממשלה ,בפסקה  115לפסק הדין ).((2.9.2010
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מספר רכיבים מצטרפים להביאנו אל יישום מידתי של החוק :תחילה נחדד כי החוק אינו
מכוון לכל מי שקרא לחרם ,אלא רק למקרים בהם מתקיימים התנאים שקבע המחוקק -
פרסום ביודעין של קריאה פומבית לחרם ,שתכליתה לעודד הימנעות במתכוון מקשר כלכלי,
תרבותי וכו' ,עם אדם רק מחמת הזיקה לישראל .לכך מצטרפים התבחינים שקבע הצוות
הבינמשרדי ,ואשר אושרו על ידי שר הפנים והשר לנושאים אסטרטגיים ,הממקדים לעת הזו
את הבדיקה בפעילים ,עצמאיים או מטעם ארגונים ,המקיימים פעילות חרם אקטיבית רציפה
ומתמשכת .זאת ועוד :בתיקון הוגדרה סמכות לשר הפנים להתיר כניסתם של פעילי חרם
כמוגדר בחוק כניסה .כבכל הפעלת סמכות ,על השר לשקול את מכלול נסיבות הענין ,כל מקרה
לגופו ,ולקבוע את האיזון ההולם לכל מקרה קונקרטי ,בשים לב למכלול השיקולים.
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בנוסף ,העותרים לא הציגו אמצעי אחר שבכוחו להביא להגשמת המטרה של צמצום הפגיעה
בישראל במידה דומה או גדולה יותר.
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באשר לטענה כי החוק אינו מתווה הליך לבירור טענות מסורב הכניסה ,בשונה מההסדר בחוק
החרם ,נשיב כי בהסדר בחוק החרם מדובר בהטלת אחריות בנזיקין וחיוב בפיצוי וכן הטלת
סנקציות מינהליות ,וכי מכל מקום ,בטרם קבלת החלטה בדבר סירוב כניסה נשמעות טענותיו
הספציפיות של הזר אשר נמצא כי יש מקום לשקול לסרב לבקשתו להיכנס ,כפי שנעשה הדבר
בכל הליך של סירוב כניסה .בנוסף ,ככל שמתקבלת החלטה לסרב לבקשתו להיכנס לישראל
בידי מסורב הכניסה להשיג על ההחלטה לערכאה המתאימה.

מבחן המידתיות במובן הצר
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מבחן זה בוחן את הפגיעה בזכות במונחי יחס בין התועלת לנזק ואת האיזון שנערך בחוק .אל
מול הנזק בגין הפגיעה בזכות לאדם הבודד הבוחר לקרוא לחרם על ישראל ,עומד הנזק הנגרם
לאזרחי ותושבי המדינה בגין שורת אמצעים ודרכים הננקטות נגד המדינה במסגרת חרמות
גורפים ,על ההשלכה הרחבה והמשמעותית אשר עשויה להיות להם.

נשוב ונזכיר ,כי הזכות המהותית הדומיננטית בה עסקינן היא הזכות להיכנס למדינה
שהמבקש אינו אזרח בה .כאמור לעיל ,זכות קנויה כזו אינה מוכרת ,וודאי לא כזכות חוקתית.
אשר לחופש הביטוי ,הרי כפי שחידדו שופטי הרוב בענין אבנרי ,אין מדובר אלא בהגבלת סוג
ביטוי אחד אשר פנים שונים לו המציבים סימן שאלה על ההגנה עליו .בעל הזכות אינו מוגבל
מלהשמיע את דעותיו הפוליטיות וביקורתו על מדינת ישראל ובידו לבחור אישית להימנע
מרכישת מוצרים או השתתפות בכנסים בישראל לפי שיקול דעתו .בנסיבות הענין ,ובשים לב
לכך שמדובר במגבלה תחומה ,הן בהיקף הביטוי אליו היא מתייחסת ,והן לתחומי המדינה,
יטענו המשיבים כי מדובר במגבלה מידתית ,וכי היא מקיימת יחס ראוי בין התועלת הציבורית
לפגיעה בזכות החוקתית.

התייחסות לבקשה לצו ביניים
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העותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים אשר יורה לשר הפנים שלא לפעול
בהתאם לתיקון  28לחוק הכניסה לישראל טרם שיפורסמו שמות האנשים או הקריטריונים
הברורים והמפורשים אשר יאפשרו לדעת למי אסורה הכניסה לישראל.
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המשיבים יטענו כי דין הבקשה להידחות.
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ראשית ,כפי שפורט בפרק הרקע ,ביום  24.7.2017פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה את
התבחינים למניעת כניסה לישראל של פעילי חרם ,תוך התייחסות לארגונים ולפעילים יחידים,
וכן לקריטריונים לחריגים בהם ישקול השר להתיר כניסה .לפיכך ,על העותרים לבחון האם
התייתרה בקשתם.
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ככל שיעמדו העותרים על הבקשה ,נבקש להפנות לפסיקה לפיה אין מקום ,ככלל ,למתן צו
ביניים המשעה חקיקה ראשית של הכנסת למעט במקרים נדירים ביותר .לחקיקה ראשית של
הכנסת עומדת חזקת חוקתיות )ראו למשל :בג"ץ  6055/95צמח נ' שר הביטחון ,פ"ד נג)241 (5
) .((1999חזקה זו מבטאת את הכיבוד ההדדי השורר בין הרשות השופטת לבין הרשות
המחוקקת ,אשר דבר החקיקה שיצא תחת ידה מבטא את רצון הריבון .דברים אלה מקבלים
משנה תוקף שעה שמתבקש צו המשעה את הסדריה המהותיים של חקיקה ראשית של הכנסת,
וזאת במסגרת הליך מקדמי ,טרם שנידונו והוכרעו טענות הצדדים וטרם נקבע דבר לענין
חוקתיות החוק.
ראו החלטת כב' השופט נ' הנדל בבג"ץ  8425/13גבריסלאסי נ' הכנסת ) ,(1.1.2014בה דחה
בקשה למתן צו ביניים שימנע כניסתו לתוקף של תיקון מס'  4לחוק למניעת הסתננות )עבירות
ושיפוט( ,התשי"ד ,1954-בנמקו:

"ככלל ,יש לנקוט משנה זהירות כאשר עסקינן בבקשה לעכב
את כניסתה לתוקף של חקיקה ראשית ,וזאת כסעד זמני
בעתירה ,טרם נידון העניין לגופו ואף טרם ניתן צו על תנאי
)ראו :בג"ץ  1661/05המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת
ישראל ,פ"ד נט) ;(2005) 749 ,481 (2בג"ץ  466/07גלאון נ'
היועץ המשפטי לממשלה )"((16.1.2007
כן ראו בג"ץ  2055/02עבייד נ' שר הבטחון )החלטה מיום  ;(7.3.2002בג"ץ  7052/03עדאלה –
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים )החלטות מימים ,9.11.2003
 1.3.2005 ,14.12.2004ו ,14.5.2006 ;15.6.2005-פסקה  16לפסק דינו של כב' הנשיא א' ברק(;
בג"ץ  466/07גלאון נ' שר הפנים )החלטה מיום  ;(16.1.2007בג"ץ  6133/14גורביץ ואח' נ'
כנסת ישראל )החלטה מיום  ;(2.10.2014בג"ץ  8612/15התנועה למען איכות השלטון בישראל
נ' הכנסת )החלטה מיום .(24.12.2015
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העותרים טוענים ,כי אין מדובר בצו אשר ימנע את כניסת החוק לתוקף אלא לשיטתם מדובר
בצו מצומצם ביותר בנסיבות הענין .ואולם ,המשיבים יטענו ,כי צו המורה לשר בעל הסמכות
לפי החוק שלא לפעול בהתאם להוראות החוק ,ואפילו הוא מותנה בתנאי או מוגבל בזמן,
משמעותו המהותית היא התערבות בחקיקה ראשית של הכנסת והשעיית תוקפה ,ולכך
מתנגדים המשיבים.
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לאמור נוסיף ,כי צו ביניים נועד לשמור על המצב הקיים עד להכרעה סופית בעתירה .ואולם,
בנקודת הזמן הזו החוק נכנס כבר לתוקף ,ולפיכך הבקשה להשהותו אינה בקשה לשמור על
המצב הנורמטיבי הקיים אלא לשנותו .בכך למעשה מבוקש צו עשה ,אשר לא נהוג לתתו כסעד
זמני :עוד לא נשמע בבית משפט זה כי מבקש יקבל צו-עשה בתורת צו-ביניים ,אשר במתנו
ובמילואו יש להלכה ולמעשה משום מתן וביצוע סעד כולו המבקש בבקשה גופה ,במקרה
שיינתן צו-על-תנאי והצו ייעשה החלטי .צווי-ביניים ניתנים על ידי בית-משפט גבוה לצדק על-
מנת לשמור על המצב הקיים בעת הגשת הבקשה ,כדי למנוע שיובא שינוי במצב זה לרעת
אחד מבעלי-הדין או לטובתו כל עוד תלויים ועומדים ההליכים ביית-משפט זה )בבג"ץ 345/61
אל-כאזן נ' מנהל שירות השידור ,ירושלים ,פ"ד טו .((1961) 2366 ,2364
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יתרה מזאת ,ממילא אין בהשהיה המבוקשת כדי לגרוע מסמכותו הכללית של שר הפנים לפי
ס'  2לחוק הכניסה לתת או לסרב לבקשה למתן רישיון ישיבה ,אשר לשר שיקול דעת רחב
בהפעלתה ,כמפורט לעיל.
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מן הטעמים הללו מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לצו ביניים המשעה את
תוקפן של הוראות תיקון  28לחוק הכניסה.

סיכום
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נוכח כל אשר פורט לעיל ,מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה על הסף או לגופה,
ולחייב את העותרים בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורכי דינם כחוק.

התגובה נתמכת בתצהיריהם ש ל מר אמנון שמואלי ,מנהל אזור נתב"ג ברשות האוכלוסין וההגירה ,וכן
ד"ר שי הר-צבי ,ראש אגף בכיר למודיעין במשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה.
היום ,כ"א בתשרי תשע"ח
 11באוקטובר 2017

שוש שמואלי
קת הבג"צים
ממונה במחלקת
בפרקליטות המדינה

