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מועצת יש"ע
יש״עמדה

רקע:

בתאריך ה 12.02.20, פרסמה מועצת זכויות האדם 
של האו"ם )HRC( מאגר מידע )״רשימה שחורה״( 
של חברות הפועלות בשטחי יהודה, שומרון ומזרח 
ירושלים. הרשימה כוללת 112 חברות, כאשר רובן 
ישראליות והשאר מארה"ב, בריטניה, צרפת, הולנד 
ישנן  ותאילנד. בין החברות המופיעות ברשימה, 
חברות שאינן "פועלות" במישרין ביהודה ושומרון, 
אלא מספקות שירות לאזור וכן חברות אם של חברות 

הפועלות מעבר לקו הירוק. 

הכללתן של חברות להן קשר עקיף בלבד לפעילות 
ביהודה ושומרון מחדדת את המסקנה כי מטרת 
הרשימה, או לכל הפחות השלכות אפשריות של 
הרשימה הינן עידוד הפסקת הפעילות בישראל 

באופן גורף.

חברות  גם  כוללת  הרשימה  כי  להוסיף  יש 
המספקות שירותים חיוניים, כמו מים, גז ודלק 
לתושבי האזור )ישראלים ופלסטינים(, בהתאם 

להסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית.

גוף זה )HRC( הינו גוף אנטי ישראלי ויש לפעול 
נגדם בכל דרך. אנו מביאים כאן את הטענות המרכזיות 
של ארגון The International Legal Forum נגד האו"ם: 

1. ה-HRC פעל ללא סמכות
תכלית המאגר היא ענישתית, במטרה מוצהרת 
ללחוץ על חברות לנתק קשרים עם יהודה ושומרון 
ובכך להפעיל לחץ על ישראל. לפי סעיף 41 לאמנת 
האו"ם, רק מועצת הבטחון מוסמכת להטיל סנקציות 
על מדינה החברה באו"ם. לכן, ה-HHH פעל ללא 
סמכות כאשר פרסם מנגנון לסנקציות נגד ישראל. 

2. ה-HRC פועל תוך אכיפה בררנית
ה-HRC, הידוע בעוינותו לישראל, פועל תוך אכיפה 
בררנית נגד ישראל. ההחלטה להקים מאגר מידע 
בנוגע לפעילות כלכלית אך ורק בנוגע ליישובים 

יהודיים ישראליים ולא בשום הקשר אחר של שטחים 
במחלוקת, או שטחים כבושים )לפי הגדרתו של 
ה-HRC( מוכיחה את ההטיה הפוליטית נגד ישראל.

3. ה-HRC מתערב בכלכלה הבינלאומית בצורה 
פוגענית

ל-HRC אין סמכות, מנדט או תקדים המאפשר לו 
לקדם אג'נדות פוליטיות או מפלות, במיוחד על ידי 
זיהוי והוצאת דיבה כנגד חברות. המאגר יוצר תקדים 
מסוכן בו ארגונים בינלאומיים מערימים קשיים על 

סחר חופשי וקובעים מדיניות כלכלית הרסנית.

חברות מערביות רבות פועלות בישראל ועסקים 
ישראלים מהווים שותפים משמעותיים בסחר, יזמות 
ופיתוח. לכן, קיימת סכנה לפגוע אנושות בשיתוף 
הפעולה העסקי, לא רק עם החברות המופיעות 
מצנן  אפקט  יצירת  ידי  על  גם  אלא  ברשימה, 
לחברות שעלולות להימנע בעתיד מקשרים עם גופים 
ישראלים. לכן, ההפסדים הכלכליים הפוטנציאלים 

הינם עצומים ובלתי ניתנים לכימות מדויק.

4. המאגר לא נעשה לפי סטנדרטים אובייקטיבים 
ומקובלים

ה-HRC לא פעל לפי קריטריונים אובייקטיבים, 
אלא הסתמך לרוב על מידע מעמותות המקדמות 
BDS )חרם על ישראל(. ה-HRC לא מספק שום ראיות 
בדו"ח, ולא מבחין בין סוגים שונים של פעילות 
כלכלית ביהודה ושומרון. ההליך של ה-HRC לא 
עונה על קריטריונים של הליך הוגן, כולל שקיפות 

ועיון במסמכים.

5. חברות פועלות ביהודה ושומרון על פי חוק
חברות הפועלות ביהודה ושומרון עושות זאת 
באופן שתואם לחלוטין את החוק הישראלי, החוק 
הבינלאומי וההסכמים הנוגעים לאזור בין ישראל 
לפלסטינים. פסקי דין שיצאו לאחרונה בבריטניה, 
צרפת, ארה"ב וקנדה מאשרות כי המשפט הבינלאומי 

אינו אוסר על פעילות כלכלית ביהודה ושומרון.

היא  לכבוש  הנחשב  בשטח  כלכלית  פעילות   .6
אוניברסלית

דו"חות  שני  פרסם  למדיניות  קהלת  פורום 
בשטחים  חברות  של  הכלכלית  הפרקטיקה  על 
כבושים. ממסקנות הדו"חות עולות כי כל מקרה 
של "כיבוש" ממושך מלווה בפעילות "התיישבותית" 
של אזרחי המדינה הכובשת, ובכל מקרה, עסקים 
משחקים תפקיד כלכלי חשוב באזור. למשל, החברות 
הבינלאומיות הגדולות בתחומי התעשייה, שרותים 
פיננסיים והובלה פועלות בבסהרה המערבית הכבושה 
על ידי מרוקו, וצפון קפריסין הכבושה על ידי תורקיה.

7. ציות לרשימה השחורה עלול להפר חוקים נגד 
אפליה וחרם

חברות השוקלות לנתק או לצמצם קשרים עם 
ישראל צריכות לדעת כי הן עלולות להפר חוקים 
מדינתיים נגד אפליה וחרם. חרם על מוצרים ישראלים 
הינו אפליה בלתי חוקית כי היא מפלה אנשים וחברות 
על בסיס מוצא לאומי. חוקים שונים נגד אפליה 

קיימים בכל מדינה מערבית.

Airbnb .8 כמקרה בוחן
בנובמבר 2018, כצעד מניעתי לפני תאריך פרסום 
הצפוי של הרשימה השחורה )תאריך הפרסום נדחה(, 
Airbnb הודיעו כי יפסיקו לפרסם נכסים הנמצאים 
ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון. כתוצאה מכך, 
החברה התמודדה עם מספר תביעות בארץ ובארה"ב, 
כולל תביעה ייצוגית. בסוף, Airbnb הגיעה להסכם מול 

כל התובעים וחזרה בה מהמדיניות המפלה.

* מסמך זה הינו תקציר לדו"ח העוסק בסוגיות 
המשפטיות העולות מהרשימה השחורה של מועצת 

.)HRC) זכויות האדם של האו"ם

)HRC) הפעילות האנטי-ישראלית של מועצת זכויות האדם של האו״ם
The International Legal Forum :מאת

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת
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1 'פרס ברקאי' חולק לקהילות המצטיינות 
בהתמודדות בתקופת הקורונה 'פרס ברקאי' 
הוענק השבוע על ידי ארגון הרבנים ברקאי לקהילה, רב 
וגבאי נבחרים. השנה התמקד הפרס על יוזמות ופעילויות 
למען הקהילה בזמן הקורונה, אשר שיבשה את האירוע 
המקורי ובארגון נאלצו לערוך טקס וירטואלי חלופי. 
בקטגוריית רב מצטיין נבחר הרב אהרון כ"ץ, רב קהילת 
'דובב עוז' ברמת גן. בקטגוריית הקהילה למופת זכתה 
קהילת 'חצרות גנים' בפתח תקווה, ובקטגוריית גבאי 

הקהילה זכה רפאל סקורי מטירת הכרמל.

ראש ארגון ברקאי הרב דוד פיין אמר: "המטרה שלנו 
היא להפוך את הקהילות למקומות יותר תומכים ויותר 
טובים" הרב שלמה סובול הוסיף: "שמח שהחלטנו שלא 

לוותר וקיימנו את הטקס בצורה מיוחדת זו".

2 תנ"ך ומורשת בגוש עציון חידון תנ"ך ומורשת 
גוש עציון התקיים השבוע, זו השנה השנייה ברציפות. על 
אף המורכבות ובצל הגבלות הקורונה - החליטה המועצה 
כן לקיים את החידון שנערך באולם הספורט של גוש עציון, 
בהתאם להנחיות. את החידון הפיק יואב שלוסברג, מנכ"ל 
חברת  החידון והחוויה. ד"ר אבשלום קור, המנחה הקבוע 
של חידוני התנ"ך העולמי, הנחה גם השנה את החידון בו 
השתתפו תלמידי ותלמידות מרחבי מוסדות החינוך של 
הגוש. כ-30 מתמודדים נטלו חלק באירוע שהועבר בשידור 
ישיר בזום. מעבר לשאלות בתנ"ך עסק החידון במורשת 
של האזור במטרה לצייד את ילדי הגוש בערכים ובחיבור 
נוסף אל חבלי מולדת ואל הסיפור של תקומת המדינה 
והשיבה לגוש עציון. בסופה של תחרות מותחת ניצח 
איתן גלידאי תלמיד אורות עציון, סגניו הם יונתן כהנא 
אף הוא תלמיד בי"ס אורות עציון ואייל שבות מבי"ס 
"ראשית" שהגיע למקום השלישי. שלמה נאמן, ראש 
המועצה האזורית גוש עציון שבא לברך ולחוד שאלה 
למתמודדים, אמר: "ימים אלו הם ימי החלת הריבונות 
על חבלי ארצנו. הריבונות היא קודם כל ולפני הכל הסרת 
סימני השאלה על העתיד של עם ישראל באזור.  הסיבה 
היחידה שהגענו עד הלום וסימני השאלה עדיין מרחפים 
על השייכות של יהודה ושומרון היא ניתוק מהשורשים. 
חידון התנ"ך והמורשת - הוא אחד הכלים שלנו להבטיח 
שהדור הבא יהיה דור בטוח בעצמו ובתפקידו במשימת 

ישוב הארץ וחיבור לארץ. חזק ונתחזק ונתחזק בעד עמנו 
ובעד ערי אלוקינו. זכינו גם שיואב שלוסברג מחבר ומפיק 
חידוני התנ"ך הוא תושב גוש עציון וחתן תנ"ך בעצמו- 

שיזם והפיק גם את החידון הזה".

3 מיזמים לקראת גל שני של קורונה. 
המרכז  של  טל  מקמפוס  סטודנטיות  ל-100  קרוב 
האקדמי לב, התמודדו בהאקתון מקוון שנערך על-ידי 
'לב טק', מרכז היזמות במרכז האקדמי לב. בתחרות 
תכננו ופותחו פתרונות חדשניים לאוכלוסיות שנפגעו 
ממגפת הקורונה. במקום הראשון זכו בנות שפיתחו 
מיזם טכנולוגי לרווקים, שמספק פלטפורמה וירטואלית 
המדמה דייטים פנים אל פנים. מיזמים נוספים נתנו מענה 
לעסקים, לצוותים הרפואיים ולאוכלוסיות בהסגר. ערן 
יומטוביאן, מנהל 'לב טק': "הסטודנטיות הצליחו ליצור 
כלים טכנולוגיים מוגמרים במשך זמן קצר מאוד. פיתוחים 
אלו ישמשו ארגונים חברתיים שונים במצבי חרום, למשל 

בתרחיש של התפרצות שנייה".

4 מתנדב מצטיין בעיר מודיעין. דורי ברגר 
תלמיד כיתה י"א באמי"ת מודיעין  זכה בפרס המתנדב 
המצטיין בעיר בטקס שנערך השבוע העניק לו ראש 
העיר מר חיים ביבס  את התעודה, לצד הנבחרים מקרב 

בני הנוער המתנדבים במודיעין.

ברגר הדריך במשך שנתיים  בסניף בני עקיבא בעיר 
והשנה המשיך  בסניף בתפקיד של רכז צוות נחשון. 
צוות של חניכים בוגרים האחראי על מפעלים חברתיים 
והתנדבויות באיזור. מאז תחילת לימודיו בתיכון  הוא 
מתנדב במועדונית קשת, מועדונית של עמותת אקדם, 
מדובר במועדונית  הפועלת בשעות אחר הצהריים לילדים 
ולנוער על הרצף האוטיסטי שהינם בתפקוד בינוני נמוך.  

דורי הדריך שם גם בקייטנות בחופשים השונים.

"אני נהנה בכל מקום בו אני מתנדב" מסביר ברגר, 
"זו זכות להיות חלק ממפעלים מדהימים כמו זה של 
צוות נחשון בסניף או של המועדונית. אני מאמין שמי 
שלא מתנדב - מפסיד ולכן האמת היא שאני לא צריך 
לקבל פרס אלא לומר תודה שמתאפשר לי להיות חלק 

מזה" הוא אומר. 

ליאור הלוי מנהל אמי"ת מודיעין אמר כי הבחירה של 
דורי להעניק מזמנו למען הכלל ולעסוק בנתינה מעוררת 
השראה, מגיעה לו ולחבריו המתנדבים כל ההערכה 

וההוקרה על השקעתם"

כיכר  השומרון-  בפיתוח  ממשיכים   5
חדשה נחנכה המרכז הישוב עץ אפרים. לפני 
כשנה פנו תושבי עץ אפרים למועצה האזורית שומרון 
בבקשה להסדרת כיכר הכניסה לישוב. בצומת זה קרו 
מס' תאונות דרכים  אשר בנס לא גבו חיי אדם. לאחר 
עבודה מאומצת של הצוות המקצועי במועצה, ודחיפה 
של ראש המועצה אושרה הכיכר לביצוע ולפני כשבוע, 
נחנכה בנוכחות ראש המועצה, יו"ר הועד, הנהגת הישוב 
ותושבים. עלות הפרוייקט הינה 600,000₪. יוסי דגן ברך 
את תושבי עץ אפרים: "אני מתרגש מאוד לחנוך היום את 
הכיכר החדשה בעץ אפרים, בטיחות התושבים היא מעל 
הכל. כולנו תקוה כי הסדרה בטיחותית זו, תמנע תאונות 

בעץ אפרים ותשפר את רווחת התושבים".

 יו"ר הישוב עץ אפרים, יעקב חרמון ברך: " בשעה 
טובה זכינו בשבוע שעבר לחנוך כיכר חדשה בעץ אפרים. 

הכיכר משפרת באופן משמעותי את הבטיחות.

הושקעו מחשבה בעיצוב הכיכר מכספי הישוב וב"ה 
התוצאה מדברת בפני עצמה  ומשפרת את מראה הישוב. 

6 פורום "ארץ ציון ירושלים" יוצא לדרך. 
תנועה חדשה הוקמה בליכוד, "פורום ציון וירושלים", 
במטרה "להשתלב במפלגת השלטון ולהיות חלק בלתי 
נפרד מהנהגת המדינה". לאחר הבחירות הראשונות לפני 
כשנה, לאחר שהציונות הדתית התרסקה וכמעט נעלמה 
פוליטית, החליטו עשרות פעילי ציבור, להתפקד לליכוד 
ויסדו את "פורום ציון וירושלים", מתוך הבנה שהגיע הזמן 
להיות חלק ממפלגת השלטון ולא סרח עודף בפוליטיקה 
הישראלית. "עצם התפקדות זה כוח לשמור על המסורת 
והזהות היהודית של המדינה, כוח להתיישבות ולריבונות, 
כוח לעם ישראל בספר ובפריפריה, כוח לציונות הדתית", 
אומרים המייסדים.על עשרים ושבעה מייסדי הפורום 
נמנים פעילים חברתיים ופעילי התיישבות רבים בהם, 
בניהם עו"ד אביחי בוארון, עו"ד דורון ניר צבי, ד"ר איתם 

ואביטל לוז, ועוד.
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