ניוזלטר 2015 -
פטירתו של מאיר רוזן ז"ל
כפי שרבים מכם יודעים ,בצער רב ,נפרדנו באמצע החודש ,מדר' מאיר רוזן ,ששימש בשנים האחרונות
כסגן נשיא בארגון .היתה לנו הזכות לעבוד עם איש יקר ורם מעלה כמאיר ,וכולנו נחסר אותו .לדברי
ההספד של עורכת הדין עירית קאהן – נשיאת הארגון יהיה ניתן לקרוא בגיליון הבא של ג'סטיס .רוזן,
אשר הקדיש חיו לעם היהודי ולמען מדינת ישראל ,שימש ,בין יתר תפקידיו ,כשגריר ישראל בפריס
ובארה"ב ,נשיא הבונדס ,היועץ המשפטי של משרד החוץ ובין מנסחי הסכמי קמפ-דיויד .יהי זכרו ברוך.
הוועדה לחקירת הסכסוך בעזה בשנת 2014
כידוע ,כתב מינויה של הוועדה היה בבחינת טיוטת כתב אישום כנגד מדינת ישראל .על כן ,ובשל סיבות
נוספות ,מדינת ישראל בחרה שלא לשתף פעולה עם וועדה זו .על אף זאת ,הארגון ,סבר כי יש מקום
להשמיע את קולות הנפגעים והציג בפני חברי הוועדה את הנזקים השונים שנגרמו לתושבי הדרום .על
כן ,הארגון היה בקשר עם חוקרי הוועדה וריכז עבורם עדויות של תושבי הדרום כמו גם חומר מקצועי
מגוון .בחודש ינואר  ,2015הארגון שלח שישה עדים ואת מנכ"לית הארגון ,עורכת הדין רונית גדרון-
צמח ,להופיע בפני הוועדה בז'נבה וליתן עדות .כתבות נוספות אודות פרוייקט זה וכן ראיונות עם
העדים השונים ניתן למצוא באתר הבית שלנו .לאור חומרים רבים נוספים שהוועדה קיבלה מגופים
שונים ,המועד פרסום הדו"ח נדחה לחודש יוני  .2015לפרטים נוספים  -עקבו אחר ההודעות באתר
ובחשבון הטוויטר שלנו.
דיוני המועצה לזכויות אדם בחודש מרץ
במהלך חודש זה הופיעה עורכת הדין וחברת ההנהלה השוויצרית ,עורכת הדין סוזאן וולף-מרטין
כנציגת הארגון בפני המועצה בשני אייטמים; הראשון  -אייטם  -GD 7במסגרתו הבענו את מחאת
הארגון לקיומו של האייטם שכל מהות היא עיסוק בעוולות ,כביכול ,של מדינת ישראל .השני – אייטם 9
– במסגרתו חזרנו על האזהרות שלנו מפני עליית האנטישמיות בעולם (לאור התקריות האחרונות)
וקראנו לדווח המיוחד לנקוט באמצעים אופרטיבים בהקשר זה ,ולא רק לדווח על האירועים ולגנותם.
אירוע בפריס ,מרץ 2015
ביום  23במרץ ,שגריר ישראל בפריס ,מר יוסי גל ,אירח את חברי הארגון הצרפתים לשיחה עם נשיאת
הארגון בדבריה התייחסה עירית לאירועים האנטישמים המצערים שאירעו לפני כן בפריס אשר גבו חיי
אדם; לפועלו של הארגון בזירה הבינלאומית; לצורך בחיזוק הקשר עם עורכי הדין היהודים הצרפתים
ובכלל ועוד.
אירוע במועצה לזכויות אדם
ביום  25במרץ ,ערך הארגון "אירוע צד" מכח מעמדו כ NGO -מוכר במוסדות האו"ם בנושא – זכויות
אדם וטרור .הדיונים עסקו בהיות ארגון החמאס ארגון טרור תוך מתן דוגמאות ,הצגת מחקרים
וסטטיסטיקות ומיצגים נוספים .באירוע נכחו כ 80איש .הדוברים האירוע היו :הנריקה צימרמן ,עיתונאי
חוקר ידוע ,עו"ד כלב מאיירס ,חבר הנהלת הארגון ויו"ר מכון צדק לשלום בירושלים ומר באסם עיד,
עיתונאי עצמאי פלסטינאי .בגיליון הקרוב של ג'סטיס תוכלו לקרוא דיווח אודות האירוע .בינתיים ,אתם
מוזמנים לצפות בקטעי וידאו ממנו באתר שלנו.

הארגון מצטרף כ"ידיד בית המשפט" בעתירה כנגד היועץ המשפטי לממשלה

לפני כמה שנים ,החליט היועמ"ש שלא להגיש כתבי אישום כנגד הרבנים אשר כתבו את הספר "תורת"
המלך" בט ענה כי אינו מראה על כוונה להסית ,והוא בבחינת "שוטטות בהלכה" .על החלטה זו 11
אנשים פרטים וארגונים שונים עתרו לבג"צ .הארגון הגיש בקשה לבית המשפט להצטרף כ"ידי בית
המשפט" לעתירה דנן.בהמשך ,ולבקשת בית המשפט ,הארגון אף הגיש חוות דעת מקצועית .לאחרונה
התקיים דיון נוסף בפני הרכב השופטים אך טרם ניתנה החלטה .יש קושי משפטי רב להתערב
בהחלטות היועץ המשפטי נוכח תקדימים בעבר מחד ,ומאידך ,לתיק חשיבות ערכית ,חברתית ומוסרית
רבה.
תוכניות למחצית השניה של 2015
 בעקבות לאירוע טרקלין שהתקיים במשכן הנשיא בירושלים בסוף חודש אפריל ,זו לקחו
חלק עורכי דין ישראלים ערבים וישראלים יהודים הוקמה וועדה משותפת שתעסוק במקרים
קיצוניים ששני הצדדים יראו בהם גזענות;
 סמינר שיקרא לאיחוד האירופי ,המדינות באיחוד ,להגדיר את האנטישמיות בעבירה
פלילית בספר החוקים שלהם .התכנון הוא שסמינר זה יתקיים במספר ארצות באירופה;
דמי חבר ועוד
אנו מזמינים אתכם לחדש את חברותכם בארגון .לנוחיותכם ,בקישורית שלהן טופס החברות .אנו
קוראים לכם להפיץ את דבר הארגון לחבריכם בקהילת עורכי הדין והמשפטנים ומבקשים מכם ולנסות
ולגייס חברים חדשים לארגון .זוהי איננה משימה קלה וחשיבותה רבה עד מאד .גיוס כאמור יעצים את
כוחו ומעמדו של הארגון מבחינה תדמיתית וכלכלית.
חברים המעוניינים לתרום לארגון – מוזמנים לעשות כן:
. iajlj@goldmail.net.il
אנו מזמינים אתכם לבדוק את חשבון הטוויטר החדש שלנו ולעקוב אחרינו.

