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הנדון :עומר שאכר  -המלצה
 .1עומר שאכר ,אזרח אמריקאי ממוצא עיראקי ,יליד  .1985גדל
באזור המפרץ של סן פרנסיסקו .בעל תואר ד"ר למשפטים
בביה"ס למשפט באוניברסיטת סטנפורד ומוסמך ללימודי ערבית
של ביה"ס ליחסי חוץ באוניברסיטת ג'ורג' טאון בוושינגטון.
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 .2מונה למנהל תחום ישראל ופלסטין בארגון זכויות האדם הבינ"ל " Human Rights
 ."Watchיצוין כי ה ,HRW-הינו ארגון שנוסד בשנת  .1978בפועל ,הארגון מקדם
מדיניות אנטי-ישראלית ופרו-פלסטינית ואף קרא למשיכת השקעות.
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 .3שאכר ,פעיל במשך שנים בעיקר למען 'הסוגיה הפלסטינית' כסטודנט ובהמשך
כחוקר 3.לענייננו ,שאכר תומך באופן אקטיבי ומתמשך באסטרטגיית הקוראת
לחרם ,משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל ( )BDSעוד מראשית ימיו
כסטודנט ועד התקופה הנוכחית .הנ"ל מרבה 'לצייץ מחדש' ולשתף תכנים בנושא ה-
 BDSנגד ישראל.
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 .4לאור העובדה כי שאכר פועל באופן אקטיבי ומתמשך לקידום חרמות נגד מדינת
ישראל ,עמדת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה היא שיש לשלול ממנו את
היתר העבודה .מהלך זה אמנם יוביל לביקורת נגד מדינת ישראל בתקשורת הבינ"ל
כפי שמשרד החוץ טוען .אך נראה לנו לא סביר לאפשר לאדם שפועל בעקביות
במשך שנים רבות לפגוע במדינת ישראל להמשיך לעבוד במדינה כאילו דבר לא
1
https://islamicscholarshipfund.org/omar -shakir-2010-;https://www.hrw.org/about/people/omar-shakir
;/recipient
 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/israel0116he_web.pdf 2ר' הדו"ח "כיבוש בע"מ" (  ) 2016הקורא,
בין היתר ,לעסקים הפועלים בהתנחלויות להפסיקה ,להימנע ממימון ,ניהול ותמיכה מכל סוג שהוא .למדינות צד שלישי המליץ
הארגון "לבצע הערכה של הסחר עם התנחלו יות ולאמץ מדיניות שתבטיח שסחר כזה עולה בקנה אחד עם חובתן של מדינות
שלא להכיר בריבונותה של ישראל על השטחים הפלסטיניים הכבושים" ולדרוש מיצואנים לסמן סחורות .מייסד הארגון והעומד
בראשו בשני העשורים הראשונים ,רוברט ברנסטיין ,ביקר בחריפות את הארגון על-גבי עיתון הניו יורק טיימס וטען (2009
ואילך) שהלה מפרסם דוחות בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני " that are helping those who wish to turn Israel into
ישראל.
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http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html
 3שאכר ,מוזכר בספרה של פעילת ה BDS-נורה ברוס-פרידמן ,כמחויב לפעילות למען "סיום הכיבוש ושחרור ירושלים" עד שנת
 . 2030הוא מתאר כיצד ביקר בשטחים ביחד עם עמיתיו שם סכמו שמדי שנה הם יבדקו כיצד פעל כל אחד מהם לקידום המטרה
שלעיל .לצפייה ( )40:48ולתמליל ר' http://www.thejerusalemfund.org/3995/in-our-power-u-s-students-organize-for-
justice-in-palestine
 4ר' חשבון הטוויטר של שאכר ,למשל ;https://twitter.com/OmarSShakir/status/686769262233530368
https://twitter.com/OmarSShakir/status/733321019633610752
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קרה .אם לא די בכך ,שאכר ממשיך גם כעת ,באופן ציני ,לפעול נגד מדינת ישראל,
כפי שבא לידי ביטוי בפעלתנותו בסוגיית פיפ"א .לאור האמור לעיל ,אנחנו סבורים
כי יש לשלול משאכר את אשרת העבודה בישראל ולמנוע ממנו לשוב למדינה.
 .5עמדה זו אושרה ע"י השר לנושאים אסטרטגיים והסברה.
 .6מצ"ב בנספח פירוט פעילותו של שאכר בתחום החרמות לאורך השנים.

פעילויות בולטות של עומר שאכר בתחום החרמות לאורך השנים
 .7בחינת 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.
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הארגון ששאכר שימש כנשיא משותף וקריאתו לקמפיין משיכת השקעות של האוניברסיטה

 5סטודנטים 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/ .

 .8שאכר פנה לקהילה הבינלאומית ,במהלך הרצאתו לציון יום הנכבה ( ,)2010ו"עודד
אותה לבדוק את קמפיין ה "BDS-כדרך להביא לסיום הכיבוש.
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 .9שאכר הוביל את הקריאה למשוך השקעות באופן סלקטיבי מחברות המעורבות
בהפרת זכויות אדם בשטחים ( )2011באוניברסיטת סטנפורד.
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 6ר' במיוחד https://www.youtube.com/watch?v=0v5pqFFDD8A&feature=youtu.be&t=67 01:07
https://web.stanford.edu/group/sper/images/divestmentflyer.jpg 7

 .10שאכר מסביר מדוע על סטנפורד למשוך השקעות מישראל במהלך הרצאה מטעם
הארגון שייסד ( 8.)2012בהזדמנות אחרת ,שאכר קרא לחבר הנאמנים בסנאט של
אוניברסיטת סטנפורד להעריך מחדש את השקעותיו מחברות שמפרות זכויות אדם
ואת המשפט הבינ"ל בהן ריוול ,מוטורולה ,קאטרפילר ,AHAVA ,מקורות,
ויאוליה (.)2013
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 .11שאכר ,ביחד עם ארגונים ,קבוצות ומאות אינדיבידואלים ,חתם על מכתב ועצומה
להחרים את המשלחת של ה )Muslim Leadership Initiative( MLI-לישראל תחת
החסות "מכון הרטמן לשלום" המעורב במאמצים לסכל את קמפיין ה.)2015( BDS-
בלשון המכתב נאמר כי "אין צורך למוסלמים אמריקאים לבוא במגע עם מדינת
10
ישראל ומוסדות המעורבים בפשעי המלחמה שלה" .המכתב נחתם כך:
"We pledge to not give a platform to any MLI participant to speak about 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.

 .12שאכר ,כעמית בקרן ברטה במכון לזכויות חוקתיות ,השתתף בפאנל שכותרתו
" -BDSהקשר ואתגרים" ( )2016ומנה בהרצאתו את היתרונות באסטרטגיית ה-
 BDSומדוע על הקהילה האירופית לנקוט בה כדי "להביא לסיומה של מערכת
בלתי-צודקת" ללא קשר לפתרון מדינתי.
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 .13שאכר השתתף גם בפאנל שכותרתו " THE PALESTINE EXCEPTION TO FREE SPEECH

 )2016( "IN AMERICAבאוניברסיטת קנט והגדיר את ה" BDS-כצורה האצילית
12
ביותר של התנגדות בלתי-אלימה".
 .14שאכר אף המליץ בטוויטר על "מקור מועיל לאקדמאים" ,מאמר של פרופ' סלאייטה
באלקטרוניק אינתיפאדה ,שכותרתו "כיצד לבצע  BDSבאקדמיה"
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( https://www.youtube.com/watch?v=Oj0N-m_DhMg&feature=youtu.be&t=381 8החל מ)53:39-
9
http://www.stanforddaily.com/2013/02/20/senate-meeting-in-uproar-over-palestinian-israeli-divestmentpresentation/
10
https://web.archive.org/web/20160122150454/http:/boycottmli.org/2015/01/14/say -no-to-faithwashing boycott-muslim-leadership-initiative/ההדגשה אינה במקור.
https://www.youtube.com/watch?v=IK4K7-2sVR8 11
 https://boxcast.tv/channel/the-palestine-exception-to-free-speech-in-america-741009 12ר' החל מ01:20:00-
 .https://twitter.com/OmarSShakir/status/679689357184339969 13אתר אלקטרוניק אינתיפאדה הוא אחת הפלטפורמות
המרכזיות לקידום דה-לגיטימציה וחרמות נגד מדינת ישראל.

- ובמקביל למאמצים המדיניים,HRW-) ביחד עם ה2017  שאכר פעל לאחרונה (מאי.15
 להשפיע, מכל העולםBDS תודעתיים של הרשות הפלסטינית והפעילות של ארגוני
, במסגרת זו14. ללא הצלחה,על פיפ"א ולהביא להשעיית שישה מועדונים מהארגון
 שעות בשדה התעופה18 שאכר סורב כניסה למנאמה בירת בחריין ועוכב במשך
 לאחר ש"רצה ללחוץ על פיפ"א להפסיק לתת חסות למשחקים, זאת.שלה
- וה," יצוין כי דף הטוויטר של שאכר.חוקיות-בהתנחלויות הישראליות הבלתי
15

. גדוש בתכנים וקריאות דומותHRW

https://bdsmovement.net/news/fifa - ' ר,)BNC( BDS-" בהובלת תנועת הTell FIFA: #RedCardIsrael"  למשל הקמפיין14
Palestine ; פנייה לבכירי פיפ"א בהובלתurged-organizations-representing-millions-expel-israeli-clubs-settlements
; האתר הייעודי לנושאhttp://palestinecampaign.iparlsetup.com/lobby/settlement -clubs ' ר,Solidarity Campaign
:) הדגשה שלי – ע"מ," בתמיכת הגופים הבאים (מתוך האתרRed card Israeli Racism" פיפ"א
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 15

