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ארץ" פרסמנו מודעות אוזן בעיתון "הארץ", ובאנר ב"ה :מלחמה ופשעי המלחמהקמפיין נגד ה
  כן השתתפנו בהפגנות נגד המלחמה במסגרת הקואליציות שארגנו הפגנות אלו.-כמובאינטרנט. 

 
 , חיילי מילואים -פעילי יש גבול ייעצו ותמכו בסרבני המלחמה בעזה: תמיכה בסרבני המלחמה בעזה

, וארגנו המסרבים לשרת בצה"ל כל עוד הוא משמש כצבא כיבוש -"השמיניסטים" - 82בני כן בו
 .בצריפין 4הפגנות תמיכה מול לשכת הגיוס המרכזית בתל השומר ומול כלא 

זאת למרות שאנשי יש ו פר הסרבנים הכלואים היה נמוך מאד,שנים קודמות, מסעד למלחמה, וכמו ב
גבול מדווחים באופן תדיר על חיילים, בשירות סדיר ובשירות מילואים, המכריזים על סירובם לבצע 

רשמית המכוונת -מדיניות לאבשנים האחרונות במטלות הקשורות לכיבוש. להערכתנו צה"ל נוקט 
סרבנים. ענשת בנות והשיח הציבורי בנושא הסרבנות, ונמנע באופן גורף מהלצמצם את תופעת הסר

כל הסרבנים שהתייעצו עם אנשי יש גבול במהלך השנה האחרונה, כמו בשנים קודמות, לא נענשו 
על סרבנותם, ולעיתים קרובות הוצע להם שירות חלופי בתחומי הקו הירוק או ששירותם נדחה או 

דנו שהצבא עלול לשנות שוב את מדיניותו ולנקוט בגישה מחמירה יותר בוטל. מניסיוננו בעבר למ
 כשהוא נתמך באווירה הציבורית המתלהמת בעקבות המלחמה בעזה.בייחוד עתה כלפי סרבנים, 

 
 .ברציפות 82-לייעוץ לסרבנים, זו השנה ההקו החם יש גבול ממשיכה להפעיל את 

 
לסיום עידן הקמפיין את  0222משיכה בשנת תנועת יש גבול ה: תום עידן החסינות המשפטית

החסינות המשפטית על פשעי מלחמה שמבצעים קצינים וחיילים ישראלים, ומיקדה את מאמציה 
 בהבאה לדין של האחראים לביצוע פשעי מלחמה.

 
שנים, לאחר פעולת החיסול של בכיר  ששיותר מש גבול החלה בה לפני יהפעילות המשפטית ש

הם ילדים, מאזרחים, תשעה  41ברצועת עזה, בה הוא נהרג יחד עם עוד  החמאס, סלאח שחאדה,
. בעקבות עמדת שופטי בג"ץ בעתירת יש גבול שדרשה לחקור בשנתיים האחרונותהגיעה לשיאה ו

נבר, המורכבת משני קצינים ועדת ע –פעולה זו, מינה ראש הממשלה אהוד אולמרט ועדת חקירה 
 עבר, שדיוניה וסמכויותיה חסויים.רים במילואים ובכיר בשב"כ לשבכי

 
 עונה לקריטריונים שהתווה יש גבול עתרה לבג"ץ בדרישה לפסילת הרכב הוועדה, בטענה שהוא אינו 

היה ה אמור רכבזו אמורה להיות "עצמאית ואובייקטיבית", ולכן הכועדה  לפי הקריטריונים, .בג"ץ
קצינים בכירים  ירתחק היו צריכות לכלול יהסמכויותממסד הצבאי וללא היו קשורים שלכלול אישים 

. עם זאת, נציג יש את עתירתנו .  ואולם, בג"צ דחהופוליטיקאים שהיו אחראים לאותה פעולת חיסול
 גבול, עו"ד מיכאל ספרד, הוזמן להציג את עמדתנו בפני הוועדה. 

 
המפרט את ההשלכות של המשפט קמפיין ציבורי ב ממשיכה יש גבול ,במקביל להליכים המשפטיים

, השלכת כמות רי הבינלאומי על פושעי מלחמה ישראלים, תוך התמקדות במקרה שחאדהאההומניט
בהפגזה עצומה של פצצות מצרר במהלך מלחמת לבנון השנייה, מקרה הריגת משפחה פלסטינית 

וכמובן  8002-בית חאנון שברצועת עזה בארטילרית רבת עוצמה וחסרת הבחנה של העיירה 
במהלך השימוש המסיבי והבלתי מבחין לעיתים קרובות בכוח צבאי במלחמת עזה האחרונה. 

ך המלחמה, כמו המתייחסות לאירועים ספציפיים במהל מודעותל לכשקמפיין הרצנו המלחמה 
הפצצת בי"ס אונר"א, הפגזת שכונות מגורים בפגזי זרחן, ומניעת חילוץ וטיפול רפואי באזרחים 

  לדים(.)ובכללם י



המתמחים בזכויות אדם באירופה, עם  משרדי עורכי דיןמשתפת פעולה בקמפיין זה עם  יש גבול
נס בנושא בחודש שבדי שערך כה DIAKONIAהארגון ועם  (PCHRהמרכז הפלסטיני לזכויות אדם )

  .ריסלבספטמבר ב
 

אלפי עותקים  , לתלמידי תיכון ולציבור הרחבלחלק לחייליםהמשיכו גם השנה  יש גבולאנשי 
בנושא פשעי מלחמה והחוק  יש גבולשל  "מדריך הכיס"של  8002-מהמהדורה המעודכנת ל

 רי הבינלאומי. אההומניט
 

ארגנה את  יש גבול, נותהאחרוהשנים  88-השנה, כמו בכל שנה ב :הדלקת משואות אלטרנטיביס טק
הכיבוש, שנערך בערב יום ללא  לחברה צודקת ושוויונית יותר האלטרנטיביהדלקת המשואות ס טק

. בין פעילי השלום והשינוי החברתי ברחבת אמיל גרינצוויג מול משרד ראש הממשלה העצמאות,
גבי אלדור, פפה אלו, עו"ד שרי בשי, יגאל עזרתי  -שזכו בכבוד בהדלקת המשואה האלטרנטיבית

 ס השנה.קאיש נכחו בט 250-כטוב. -ואהוד שם
שיר  -של יונתן שפירא, יוזם מכתב הטייסים הסרבנים, "נומו נומו ס הקרנו גם את הקליפ לשירובטק

 הערש לטייסים", המתייחס לפעולת חיסול שחאדה.
 

ציות שונות לשלום ולסיום הכיבוש, כמו ילאגבול חברה בקו-יש: שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים
מוכרים -ה למען הכפרים הלאציה נגד המצור על עזה, והקולאיציקואליציית מסיק הזיתים, הקואלי

 נגב.ב
 
 

 בברכה לשנים טובות יותר!
 

 


