
 2004סיכום שנת הפעילות  –יש גבול 

 
 

מועמדים לשירות ביטחון וחיילים שסירבו לקחת חלק בכיבוש. להבדיל  73: השנה ישבו בכלא הצבאי מדד הסירוב
מהחודשים הראשונים של השנה בהם צה"ל כלא סרבני כיבוש, בחודשים האחרונים שבועות רבים אין סרבנים בכלא. 

סרבניות וסרבנים שמצהירים ומצהירות על סירובם/ן. בימים האחרונים של השנה  1,711קהילת הסרבנים מונה היום 
ואנו שמחים על הצטרפותה לקהילת  –" צו המצפון" –התארגנה תנועת סירוב דמוקרטית חדשה של שמיניסטים 

 הסרבנים.
 

ל סרבנים, ממד של באופן מסורתי אנו פועלים בשלושה ממדים: ממד של תמיכה אישית בסרבנים כאיגוד מקצועי ש
 פעולה פוליטית כתנועת סרבנים במאבק לסיום הכיבוש וממד של חינוך ציבורי ככלי לשינוי חברתי. 

   
 : תמיכה אישית בסרבנים ۞

 
: בתחילת השנה, כל עוד היו סרבנים בכלא, המשכנו במסורת ההפגנות ומשמרות ההזדהות הפגנות ומשמרות תמיכה

יים. להפגנות אלו הצטרפו חברי ותומכי תנועות הסירוב האחרות )למשל, חגיגת  ראש החודשיות מול בתי הכלא הצבא
)ליד  במרץ 01-, משמרת בבינואר 71-)תחת הסיסמא "תכלא שנה וקללותיה"(, משמרת ב 6מול כלא  בינואר 11-השנה ב

. כמו כן השתתפנו 4לגדרות כלא כאשר ישובו ויכלאו סרבני כיבוש נחזור להר ו , ועוד(.ביולי 13, במאי 11כלא מעשיהו(, 
במשמרות התמיכה בסרבני המצפון שהתקיימו ביפו מול בית המשפט הצבאי בעת משפטם של אדם, חגי, נועם, מתן 

 ושמרי.
 

חם טלפוני בו מועמדים לשירות, -שנים קו 07: אנו ממשיכים להפעיל מזה קו חם לחיילים וממועמדים לשירות ביטחון
 יכולים לקבל מידע לפני נקיטה בסירוב. חיילים ובני משפחותיהם

 
 : המשכנו בתמיכתנו במשפחות הסרבנים בעת מאסר בניהן ובנותיהן.תמיכה משפחתית

 
סרבנים  01-שנים לסרבנים שנקלעו למצוקה כלכלית. השנה הקרן תמכה ב 07: ממשיכה לסייע מזה קרן יש גבול

 שהקרן שלמרות לציין ראוי. ₪ 37,111-י הביטוח הלאומי בקבלת משכורתם או תשלומ-שנקלעו למחסור בגין מאסרם ואי
וסרבנית כיבוש הפונים אליה ללא כל קשר להשתייכותם הארגונית,  סרבן בכל ותומכת" גבול יש" למסגרת מחוץ פועלת

 אנו התנועה היחידה שמממנת את פעולות הקרן ונשמח לתמיכתכם/ן במשא פיננסי כבד זה.
   

 :לסיום הכיבושתנועה פוליטית במאבק  ۞
 

 ביוני 01-: כאחד מארגוני מחנה השלום המשכנו ליזום ולהשתתף בהפגנות נגד הכיבוש. למשל, בהפגנות נגד הכיבוש
, כחלק מ"קואליציית המאבק בגדר" השתתפנו בארגון ביוני 06 -השתתפנו בהפגנת ארגוני השלום בכיסופים, ב

השתתפנו בארגון מסיבת שחרור מהכלא של חמשת סרבני  ברבספטמ 07 -ההפגנות נגד המשך הקמת גדר ההפרדה. ב
, הפגנו מול בית המשפט העליון, בקריאה שהגיע בספטמבר 01אביב. בערב יום הכיפורים, -המצפון ברחבת מוזיאון תל

הזמן ל"חשבון נפש", "לבקשת סליחה ומחילה" ולתמיכה בסרבנות כיבוש. במהלך החודשים האחרונים של השנה 
קואליציית המסיק" וחברינו, יחד עם חברי ארגונים רבים, עזרו במסיק הזיתים בשטחים הכבושים. כמו כן, השתתפנו ב"

 במהלך השנה השתתפנו בפרסום עצומות ומחאות רבות כנגד הכיבוש.
  

: את הקמפיין נגד החסינות האוטומטית לה זוכים קציני צה"ל בעת לקיחתם חלק במעשים שניתן לתארם עתירות לבג"ץ
פשעי מלחמה התחלנו בעתירה כנגד האלוף דן חלוץ. הדיון בעתירה שהגשנו בשנה שעברה, יחד עם מספר אנשי רוח כ

)נתן זך, סמי מיכאל, רונית מטלון, עמוס קינן, יצחק לאור ואחרים( באמצעות עו"ד פלדמן וספרד, בה ביקשנו "צו על תנאי 
ראשי והיועץ המשפטי לממשלה[ שלא לפתוח בחקירה ]על מנת[ שיבוטלו החלטות המשיבים ]הפרקליט הצבאי ה

פלילית שתבחן האם נעברו עבירות פליליות במהלך התכנון והביצוע של החיסול של פעיל החמאס סלאח מוסטפא 
בני אדם ועשרות רבות נפצעו" בגלל השימוש  16, פעולה שבמסגרתה נהרגו 00.3.0110שחאדה בעיר עזה ביום 

רים צפופה. בית המשפט עדיין דן בעתירה. לכן, עתרנו גם נגד מינויו של דן חלוץ לתפקיד סגן בפצצת טון בלב שכונת מגו
 הרמטכ"ל. גם הדיון בעתירה זו עדיין לא הסתיים. 



  
ברחבי ערי ישראל בו קראנו להטיס את דן חלוץ מצה"ל )את  פלקט חוצותאת הקמפיין ליווינו עם סיום השנה בתליית 

 הפלקט ניתן לראות באתר התנועה(.
  
 

 

 :חינוך ציבורי ככלי לשינוי חברתי ۞
 

באפריל, ערב יום העצמאות, קיימנו זו השנה השביעית טקס הדלקת  06-: בטכס הדלקת המשואות האלטרנטיבי
מול משרד ראש הממשלה בירושלים. הדלקנו משואות עצמאות לישראל המשואות אלטרנטיבי ברחבת אמיל גרינצוויג, 

צודקת יותר, שוויונית יותר וראויה יותר. הודלקו משואות להפסקה מידית של המלחמה המיותרת והכיבוש מחדש של 
השטחים, לתיקון העוולות שאנו גורמים, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו ולתקווה לשלום עם כל שכנינו. מדליקי 

)פעיל  דב חנין(, watch)מחסום דליה גולומב)מחויבות לשלום ולצדק חברתי(,  בטי בנבנישתיהמשואות השנה היו: 
 לאורה מלוא)האומץ לסרב(,  עדי ליבוביץ)פעולה ירוקה(,  אבי לוי)עו"סים שלום ורווחה(,  נתן לבוןסביבתי וחברתי(, 
-)ידיד( ו שרי רבקין)יש גבול(,  פרץ קדרון)מוקד סיוע לעובדים זרים(,  שבי קורזן)סרבן כיבוש(,  דניאל צאל)סרבנית מצפון(, 

בני אדם השתתפו בטקס.  7,111-ליוו מוזיקלית את האירוע. כ 11סגול  -ו unsoundable)מכתב הטייסים(.  יונתן שפירא
ים לקראת יום מדליקי המשואות הומלצו על ידי כלל ציבור מחנה השלום. נשמח לקבל גם את הצעותיכם/ן למועמד

 העצמאות הקרוב.
 

-לכבוד הופעתה של האסופה בהוצאת חרגול וספרי עליית הגג התקיים בצוותא בתל :ערב עדויות משלושים שנות סירוב
)מכתב  חגי מטר)יש גבול, בין האינתיפאדות(,  יובל לוטם)מכתב המאה(,  מרדכי זלדון. בערב העידו: ביולי 00 -אביב ב

פרץ  )יש גבול, אינתיפאדה ראשונה(, דודו פלמה)יש גבול, מלחמת לבנון(, ישי מנוחין אביו דורון(, ידי -השמיניסטים, על
)האומץ לסרב(  אריאל שתיל)מכתב הטייסים(,  יונתן שפירא)יש גבול, אינתיפאדה שניה(,  איתי ריב)עורך האסופה(,  קידרון

 . הראפרים הערבים הראשונים DAM , קטיפה שחורה, זאב טנא, הבילוייםואחרים. את העדויות ליוו: 
 

: הפגישות וחוגי הבית של ההכנות הערכיות לצה"ל מטרתן שיחה ודיון עם אנשים ששירתו הכנות ערכיות לצה"ל
בשטחים, אנשים שסירבו, ומועמדים/ות לשירות ביטחון שמתלבטים, שמתעניינים ושלא מוכנים/ות ללכת בעיניים 

הסוגיות: מהן פקודות בלתי חוקיות בעליל? מהם בדיוק פשעי מלחמה? מהי אותה  עצומות. ההכנות מנסות לענות על
אמנת ג'נבה המהווה חלק מהמשפט הצבאי? מהן החובות שלי כחייל/ת כלפי האוכלוסייה שחיה תחת כיבוש? מה באמת 

 1-שלים, בקיימנו את פגישת ההכנה הראשונה בבית שמואל בירו במרץ 11-קורה שם, בשטחים הכבושים? ועוד. ב
בלוד. ההכנות התמקדו  בדצמבר 14-בבאר שבע וב ביוני 14-במסגרת פסטיבל אקטיביזם בגבעת חביבה, ב באפריל

 והשתתפו בה דוברים רבים.  –כולל הזכות הגדולה לומר לא  –בחובות חיילים, חובות כוחות כיבוש וזכויות חיילים 
 

אז מלחמת לבנון ועד היום, בעריכת חברנו, פרץ קדרון, התפרסמה אסופה של מכתבי סרבנים מ עד כאן!: יש גבול שבכתב
בעברית בהוצאת "חרגול" ו"ספרי עליית הגג". במהלך השנה  0114באנגליה בהוצאת זד פרס ובאפריל  0114במרץ 

 .0111התחלנו לערוך ספר בנושא "כיבוש וסירוב" שאמור לצאת לאור במהלך 
 

לקנו אלפי דפי מידע לחיילים בתחנות המרכזיות ובנקודות הסעה, בהם ביקשנו : גם השנה חיחלוקת דפי מידע לחיילים
מהחיילים לחשוב על משמעות הפעולות הצבאיות בשטחים הכבושים. כמו כן, המשכנו להפיץ את הפנקס "על הסירוב 

 .מידע וכמה עצות מעשיות לחייל/ת" -לשרת בשטחים הכבושים 
  

ש"ח(  37,111חד עם הוצאות הקרן )י. ₪ 131,471לות הפוליטית והחינוכית היו לסיום, הוצאותינו השנה בתחומי הפעי
. כל הכנסותינו הוקדשו לפעילות ולתמיכה באסירים. התנועה אינה מחזיקה ₪ 047,471הוצאות הפעילות שלנו היו 

 כולנו מתנדבים.  –משרד או מעסיקה עובדים 
 

שמרות כלא, חלוקת דפי מידע לחיילים, ליווי משפחות אסירים מ -אם ברצונכם/ן להצטרף ולהשתתף באחת מפעולותינו
 או חוגי בית של הכנה ערכית לצה"ל, אנא פנו אלינו. 

 
 

 ישי מנוחין, בשם תנועת יש גבול


