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. 01-ס הדלקת המשואות האלטרנטיבי" זו השנה הבאפריל קיימנו את "טק: הדלקת המשואותס טק

ות שיקף הטקס היה מוצלח ונכחו בו נשים וגברים, צעירים ומבוגרים כאחד. גם הרכב מדליקי המשוא

)מפעילות שייח'  שרה בנינגה)כוח לעובדים(,  דני אמירהדליקו משואות: . מגוון פעילויות וזהויות

)ועד עובדי  אהובה טספאי וגיל שטח)גרינפיס(,  שרון דולב)ראש עיריית סכנין(,  מאזן גנאיםג'ראח(, 

אלישבע )בני דארפור(,  איאסין מוס)פסיכואקטיב(,  אילנה לחגוריון( , -הניקיון של אוניברסיטת בן

כיבוש(, )סרבן  שיר רגב)שוברים שתיקה(,  מיכאל מנקיןארגון סיוע לפליטים(,  –)א.ס.ף  מיליקובסקי

בני אלדר, גיא אלחנן עוד הופיעו בטקס:  .)גרילה תרבות( מתי שמואלוף)פעיל שלום( ו יהושע רוזין

  .ולהקת טרנטינה

 

, 0221ם המשפטי. בעניין שחאדה, אשר נמשך מאז אנו פעילים מתמיד בתחו: פעילות משפטית

מונתה השופטת בדימוס טובה שטרסברג כהן ליו"ר הוועדה המשונה שבודקת את האירוע, במקומו 

בכוונה, זאת , אך לדעתנו היא מעכבת יהמסקנותלהוציא את של צבי ענבר שנפטר. הוועדה אמורה 

 צ.תהיה לנו זכות לעתור שוב לבג"לאחר מכן ביודעה כי 

אחריותו למבצע "עופרת יצוקה" ולמעשים עקב יואב גלנט לרמטכ"ל  נגד מינויעתירה הגשנו 

בנוסף  .לאחרונהתקיים הראשון הוהדיון אוקטובר שחשודים כפשעי מלחמה. העתירה הוגשה ב

אהרון ברק בבג"צ  מפסיקתהתעלם כיוון ש ,יאיר נווה לסגן הרמטכ"לנגד מינוי עתירה הגשנו 

. באותן פעולות נתן נווה הכשר להרוג םרישר חיסול מבוקשים למרות שניתן היה לעוצאו, החיסולים

במקרה הצורך גם "בלתי מעורבים" או בלשון פשוטה: אזרחים תמימים שנקלעו למקום במקרה. הדיון 

 . ינוארתקיים בסוף יבעתירה 

לבן במקומות שיש  בזרחןאת הרמטכ"ל לאסור את השימוש בקריאה לחייב עתירה לבג"צ  נגישקרוב ב

שום תועלת והפגיעה באזרחים הייתה מזוויעה, ללא  ב"עופרת יצוקה"כך היה בהם אזרחים. 

 ביטחונית. 

שותפים גם קבוצות ויחידים נכבדים, כגון שולמית אלוני, פרופ' יוסי יונה, לעיל עתירות המוזכרות ב

 ואחרים.  יונתן שפירא, אלכס ליבקפרופ' יהודה שנהב, פרופ' אליס שלווי, 

 

של שאלות ותשובות חדש  פנקסהשנה חיזקנו את פעילותנו החינוכית. הוצאנו : תפעילות חינוכי

של  חלוקותארגנו ושא פשעי מלחמה. קיבלנו עליו הרבה תגובות חיוביות )וכמה שליליות, כמובן..(. בנ

יה, עירוני ה', ספר בירושלים ובתל אביב )גימנסיה הרצל-הפנקס בתחנות המרכזיות ובכניסה לבתי

גם בגן מאיר ובשוק האומנים בנחלת בנימין. עוד וניברסיטה(, כמו גימנסיה רחביה, התיכון שליד הא

 במאי. בפסטיבל האקטיביזםו בפברוארבעין השופט  שוק התרבותבאירועים כמו  דוכניםהצבנו 

 

. בפסטיבל האקטיביזם קיימנו שתי סדנאות, האחת על "פשעי מלחמה" הרצאותוסדנאות גם ערכנו 

והשנייה על "דמוקרטיה וגבול הציות". בסדנאות נכחו אנשים רבים, והן הצליחו לעורר דיון. קיימנו 

. עוד , ובמחנה הקיץ האלנטרנטיבי לנועראביבבתל שתי הרצאות על פשעי מלחמה גם בסלון מזל 



נעננו אפילו רשת בן גוריון שבמדרשת שדה בוקר. נו מול צעירי המכון למוסדנא על גבול הציות קיימ

 ים! בבת להזמנה לדבר מול תלמידי ישיבה תיכונית 

חינוך בעלי -אנשים על \ידוע לכןבפעילות זו, ומבקשים להמשיך בה. במידה ורבה אנו רואים תועלת 

 .פשעי מלחמה וגבול הציותעל  צעיריםעם ראש פתוח, נשמח ליצור הזדמנויות נוספות לדבר 

 

פעולה עם ארגונים בשיתוף הגם השנה המשכנו  :השתתפות בקואליציות של ארגוני השמאל

מתחילתו, זכה לתנופה כמעט ג'ראח, אשר פעילינו היו שותפים בו -ומאבקים שונים. המאבק בשייח'

צור על עזה, פורום הקואליציה נגד המרבה. אנו ממשיכים להיות חלק ולתרום את חלקנו במימון של 

בקואליציית "המחנה אנו גם ההכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב, וקואליציית המסיק. 

 האדם.-הדמוקרטי", אשר קמה בעקבות המתקפה על ארגוני השמאל וזכויות

 

 אתר יש גבול 

אתר ישלב יווחים, השנים, אנו מקווים להשיק בקרוב אתר חדש. לצד עדכונים וד-לאחר קשיים ארוכי

ם לשלוח לנו \ברצונכןם! אם \. לשם כך נשמח להשתתפותכןגם מורשת שמאלית משנים עברו

  משנות השמונים והתשעים, נשמח להעלות אותם לאתר.וזכרונות סיפורים 

 

 ברציפות. 02-למלש"בים ולחיילים בענייני סירוב, זו השנה הקו חם לייעוץ אנו ממשיכים להפעיל 

 

ממשיכים להנהיג את פרס לייבוביץ, וכיום עמלים על ערב הענקת פרס לייבוביץ  אנו: פרס לייבוביץ

שולמית אלוני ושרה בנינגה  –לינואר בצוותא ת"א. הזוכות השנה  02-תקיים בההשני, אשר 

הן שתי נשים מעוררות השראה, ואנו גאים בהזדמנות לחלוק להן כבוד.   –ג'ראח -מהמאבק על שייח'

השנה את ד"ר צביה גרינפלד, דר' יוסי דהאן, מר מרדכי זלדון, ד"ר יהודה ועדת השופטים כללה 

 מלצר, פרופ' זאב שטרנהל, גב' לאה שקדיאל. 

 

 מכאן?לאן 

או שמא אף יהיה עלינו  –אם יימשך המצב הקיים )מילת מפתח היא: "אם"(, תהיה החוליגניזציה 

 "של העם והחברה בישראל, בלתי נמנעת. –לומר: הנאציפיקציה 

 ישעיהו לייבוביץ      

 

הסתה. אך אנו נחושים השתקה וגל מסוכן של אלו אינם ימים קלים לשמאל הישראלי. אנו חווים 

. פעילות זו מתקיימת במישור המשיך בפעילותנו נגד הכיבוש ולמען הדמוקרטיה וזכויות האדםל

פעילות חדשים נשמח לצרף פעילים ויש הרבה לעשות, והציבורי, המשפטי והחינוכי כאחד. 

 לפעילותנו. 

 

 


