ניוזלטר יוני 2014
• אחריות חברות לשמירה וקידו זכויות אד
ב 11מר הארגו קיי ,בשיתו ובחסות משרד עורכי הדי הרצוג ,פוקס ,נאמ
ושות' ,יו עיו בנושא  "על פרשת דרכי  ההתמודדות ע האחריות החדשה
המוטלת על חברות לשמור על זכויות אד" .באירוע לקחו חלק חברי הארגו
עורכי הדי גבריאל מירו ודניאל רייזנר וכ מר מיקי אדיב ,מבעלי חברת השמירה
.G4S
• גיוס חברי באיטליה
בחודש מר יצאה עירית קאה ,נשיאת הארגו ,למסע גיוס חברי באיטליה,
במסגרתו קיימה מפגשי ברומא ובמילאנו והרצתה אודות הארגו ופועלו.
כתוצאה מכ" ,הצטרפו חברי חדשי לארגו.
• עדכוני מדיוני המועצה לזכויות אד
במהל" חודש מר התקיימו דיוני המועצה לזכויות אד בג'נבה בה לקחה חלק
נציגת הארגו עוה"ד תו גל .הארגו התבטא בנושאי הבאי :סוריה ,עודה
סלימ טראבי ,ציו  65שנה לאמנה למניעת רצח ע ,אונר"א וכ על הדו"ח של
המועצה בעניי ישראל ).(UPR
• הארגו מוחה על השחתת ספרי אנה פרנק
בעקבות השחתת ספרי של אנה פרנק ביפ ,הארגו פנה לשר המשפטי היפני
במכתב מחאה ובבקשה למצוא את העברייני ולהעמיד לדי.
•  IAJLJלוקח חלק בהתייעצות בלונדו
בהתייעצות בי מנהיגי יהודי שנערכה בלונדו בתחילת חודש אפריל באשר
למצבו הנוכחי של הע היהודי ושל מדינת ישראל לקח חלק ג הארגו ,שתר את
הידע המשפטי שלו בפאנל משפטי .לקחו בו חלק ראשי קהילות יהודיות מכל
העול ונציגי ארגוני יהודי .היוזמי ונותני החסות להתייעצות זו היו
,(Britain Israel Communications and Research Center) BIACOM
והקונגרס היהודי העולמי.
• שיתו פעולה בי לשכת עורכי הדי בישראל והIAJLJ
במסגרת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדי בישראל ,הארגו ער" ,לבקשת
הלשכה ,שני מהמושבי; האחדבנושא תנועת ה BDSבו לקחה חלק משלחת של
עורכי די מאנגליה ,השני בנושא סייברטרור בדגש על הפ המשפטי והטכנולוגי.
• הארגו מקיי  SIDE EVENTבאו" בניו יורק
ב 19במאי ,ער" הארגו ,בשיתו ארגו החבר האמריקאי ) American
SIDE EVENT ,(Association of Jewish Lawyers and Jurists, AAJLJ
באו" בניו יורק בנושא אונר"א )סוכנות הסעד לפליטי פלסטיני של האו"(
שכותרתו –
UNRWA – Providing Humanitarian Relief or
?Prolonging the Palestinian Refugee Problem
באירוע ביר" שגריר ישראל באו" ,מר רו פרושאור ונכחו כמאה איש .האירוע
הינו חלק משנת פעילות בנושא ,שכללה פגישות ע שגרירי המדינות התורמות
לאונר"א בה העלינו שלוש נקודות עיקריות (1) :המספר המנופח של הפליטי
הפלשתינאי; ) (2העדר השקיפות והשימוש לרעה בכספי התרומה; ו) (3התמיכה
של אונר"א בהסתה נגד מדינת ישראל.

לצפייה בהקלטת האירוע – ראה:
http://webtv.un.org/watch/part-1-unrwa-providing-humanitarian-relief /or-prolonging-the-palestinian-refugee-problem/3576017015001חלק א'.
http://webtv.un.org/watch/part-2-unrwa-providing-humanitarian-relief-or /prolonging-the-palestinian-refugee-problem/3576310872001חלק ב'.

האירוע זכה לסיקור נרחב במדיה הכתובה והמדוברת .עוד ,יצוי ,כי הארגו עתיד
להוציא גיליו מיוחד של ביטאו  JUSTICEבנושא לאחר החגי אשר יכיל את
ההרצאות שניתנו במסגרת האירוע וחומר נוס בעניי.
• הארגו מגנה את המועצה לזכויות אד כי מנע השתתפות  NGOsבדיוני
הנוגעי לפלסטינאי
בחודש אפריל קיימה הוועדה לזכויות אד בז'נבה דיוני בנושא The legal
 .aspects of the question of Palestineלמפגש זה לא הוזמנו ארגוני בעלי
מעמד של  NGOבאו" .מכיוו שלארגוננו נגיעה ישירה לנושא הגשנו מכתב
מחאה על כ" תו" דרישה לפרס את מסקנות .ימי ספורי לאחר מכ נתקבלה
תשובה מהמועצה בה הוסבר לנו כי זה היה מפגש סגור ,במתכונת "שולח עגול"
וכי לוועדה העוסקת בנושא יש את הזכות לעשות כ .הארגו בחר להגיב ג הפע
בטענה כי ההסבר שנית לכ" שהאירוע התקיי במתכונת סגורה אינו מספק וכי
אנו דורשי שקיפות מלאה לגבי מסקנות המפגש.
• חידוש דמי החבר לשנת 2014
אלו מכ שטר חידשו את חברות לשנת  ,2014אנו קוראי לכ לעשות כ.
לתשלו דמי החבר חשיבות כפולה :הגדלת מספר החברי וכ לאפשר לארגו,
כלכלית ,להוציא לפועל את תוכניותיו .אנא מכ ,מלאו את טופס החברות ושלחו
אותו עוד היו למשרדי הארגו בת"א.
• גינוי הרצח בבריסל והשתתפות במשלחת להפגנת סולידריות
הארגו מבקש לגנות את פשע השנאה שאירע בבריסל ביו  24במאי .הארגו מגנה
פעולה זו וקורא לרשויות בבלגיה לפעול ללא לאות למציאת האש ולמיצוי הדי
עמו .בתחילת יוני ,עירית קאה ,נשיאת הארגו ,השתתפה במשלחת מטע
הקונגרס היהודי העולמי ) (WJCאשר יצאה לבריסל במטרה להפגי סולידריות ע
הקהילה היהודית המקומית .המשלחת השתתפה בטקס אזכרה לקורבנות .עוד
נפגשה המשלחת ע ראש הממשלה  Elio Di Rupoוהמשנה לראש הממשלה ושר
החו  .Didier Reyndersעוד נפגשה המשלחת ע שרת המשפטי Annemie
 Turteboomוהשרה לביטחו פני .Joelle Milquet
• הגדרת אנטישמיות והפיכתה לעבירה פלילית במדינות אירופה
לאור עליית האנטישמיות שחלה בשני האחרונות באירופה ,בחודשי הקרובי,
יערו" הארגו בוינה ,בשיתו עורכי די אוסטרי ,יו עיו בנוגע לצור" בחקיקת
חוקי במדינות אירופה אשר יגדירו באופ חד משמעי מהי עבירה על רקע
אנטישמי ויקבעו כי זו עבירה פלילית .מידע נוס אודות מפגש זה יישלח בבוא
העת.
• הקונגרס ה 15של הIAJLJ
אנו שבי ומזכירי לכ כי ביו  19בנובמבר יתקיי הקונגרס ה 15של הארגו,
במסגרתו תתקיימנה בחירות לנשיאות הארגו ומוסדות ההנהלה שלו .הכנס
יתקיי במלו ד אילת ויעסוק ב
?International Human Rights and Israel–Politicization or a Complex Reality

אנו מקווי לראותכ ש ומבקשי כי תעקבו אחר הפרסומי שלנו אודות נוהל
הבחירות אשר יישלחו ,מעת לעת ,באמצעות המייל ,או יפורסמו באתר האינטרנט
שלנו . www.intjewishlawyers.org :כמו כ ,אנו קוראי לכ לפנות אלינו
ולהעלות על סדר היו נושאי שלדעתכ ראוי ונכו שהארגו יעסוק בה.

