
                                                           1122שנת הפעילות סיכום  –יש גבול 

 
 
את טקס הדלקת  1122קיימנו גם בשנת  ,כמו בכל שנה, במסורת שהנהגנו: הדלקת המשואותס קט

 - קומט מי ) נועם דותן, (פורום הכרה) עמוס גבירץהמשואות האלטרנטיבי. בטקס השנה השתתפו: 

כוח לעובדים, ) נטע האילןתקינה מערכות אנרגיה מתחדשת לקהילות מוחלשות(, קבוצה המ

מחסום ) דפנה בנאי, (ממנהיגי המאבק באל עראקיב) השייך עזיז אל טורי, (האוניברסיטה הפתוחה

 רפרם חדד, (ציות אזרחי-נשים בעד אי) אילנה המרמן, (רדיו כל השלום) מייסה בראנסה סיניורה, (ווטש

, (משפט, רבנים לזכויות אדםשומרי ) קמר מישקרי אסעד, (קיום בנגב-פורום דו) ז חתיבמומתא)אמן(, 

 הנחה: ישי מנוחין מ"יש גבול".  (.כל השלום) מוסי רז, (סולידאריות שייח ג'ארח) הלל פינסון

 

 קתלהדלאנשים ל השנה, נשמח לקבל מכם המלצות על בקרוב יחלו ההכנות לקראת הטקס ש

 .משואה

 

פעילים ופעילות כבר שלוש שנים שאנו ממשיכים במסורת של הענקת פרס לייבוביץ' ל: פרס לייבוביץ'

השנה בפעילות למען השלום, נגד הכיבוש, סרבנות ומרי אזרחי. לאור ההגות והדרך שלו, שהולכים 

,  על שנים אורי אבנריהפרס  (, קיבלו את1121קס של ינואר )אנו מביאים בסיכום השנתי את הט

, נכדתו של לייבוביץ', על ריכוז "פרויקט חגית עופרןרבות של פעילות רדיקאלית למען השלום, ו

ההתנחלויות" של "שלום עכשיו". הטקס השנה היה מעניין בשל ההיכרות דברי מקבלי הפרס 

יץ' דברים בהם הוזכרה משנתו של לייבוביץ' לצד תזכורת והמברכים מהדור השלישי, נכדיו של לייבוב

ר יוסי "את דהשנה ועדת השופטים כללה אקטואלית למאבקים של היום נגד הכיבוש ולמען השלום.  

 . דהאן, מר מרדכי זלדון, ד"ר יהודה מלצר, פרופ' זאב שטרנהל, גב' לאה שקדיאל

 

 פעילות משפטית

. פשעי מלחמה שנעשו על ידי צה"לת תביעות לבג"ץ סביב גם השנה המשכנו בקו הפעולה של הגש

להישמע בכ"ט  ה. עתירה זו נקבעבמאי הגשנו בג"צ בעניין השימוש בזרחן במבצע עופרת יצוקה

נגד מינוי של גלנט לרמטכ"ל ומינוי של  ,בסמיכות זמנים ,הגשנו שני בג"צים נוספים. 1121בנובמבר 

באותו הליך התנגדנו למנוי של נווה למ"מ מקום הרמטכ"ל לתקופה קצרה  .ה לסגן הרמטכ"ליאיר נוו

"צ נגד מנוי גלנט כרמטכ"ל היו אחריותו הסיבות להגשת הבג .()עם ביטול מינוי של גלנט לרמטכ"ל

בזמן היותו אלוף פיקוד דרום. הראיות לביצוע פשעי כאלוף פיקוד דרום לפשעי למחמה שבוצעו 

. חות של האו"ם"חות של כמה ארגוני זכויות אזרח ודו"התפרסמו בדו "עופרת יצוקה"מבצע מלחמה ב

יאיר נווה לסגן הרמטכ"ל אושר למרות פשעי המלחמה עליהם היה אחראי בהיותו אלוף  מינוי של

. פיקוד המרכז בזמן האינתיפאדה השנייה. מינוי של גלנט לא אושר אבל לא בגלל העתירה שלנו

ף סולקראת  .הבג"צ האחרון שהוגש היה בעניין מינוי של השופט סולברג כשופט בבית המשפט העליון

השנה שלחנו מכתב חריף לוועדה למינוי שופטים נגד מינוי סולברג לעליון בשל היות מתנחל מאלון 

היא מעשה הנוגד את  ,כמו כל התנחלות ,ההתנחלות שם) ובכך שותף למעשה בלתי חוקי  שבות

. העתירה נדחתה על הסף בנימוק שאי החוקיות )אם ישנה כזו( איננה חלה על (לאומי -וק הביןהח

 המתיישב. אנחנו מחפשים עדיין דרך להגיב על הדחייה על הסף וללא דיון של עתירתנו בנושא זה. 



חי" -"עמי קדם צבאיתהתלמידים במכינה כפולה עם בפגישה השתתפנו השנה : תפעילות חינוכי

 וקיימנו שיחות באירועים אלטרנטיביים כגון פסטיבל אקטיביזם. הקמנו דוכנים  כרמים.  שבקיבוץ

 

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

הקואליציה נגד המצור על אנו ממשיכים להיות חלק ולתרום את חלקנו במימון של  ומאבקים שונים.

בקואליציית אנו גם הכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב, וקואליציית המסיק. עזה, פורום ה

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

 

אירוע ההשקה של האתר המחודש  חודש אתר יש גבול.שנים, -לאחר קשיים ארוכי :אתר יש גבול

 ".  השתתפות אומנים ופעילים ותיקים של "יש גבולהתקיים ב"לבונטין" בתל אביב, ב

 

 ברציפות. 12-, זו השנה הלמלש"בים ולחיילים בענייני סירובקו חם לייעוץ להפעיל גם אנו ממשיכים 

 

גם השנה, כמו בשנים האחרונות, יש מעט סרבנים סלקטיביים. רוב הסרבנים  :תמיכה בסרבנים

 שני סרבנים שזכו לליווי ותמיכה. פנו אלינו פור". השנה מסרבים בכלל להתגייס, או מסרבים "סירוב א

 

באינטרנט. המודעה האחרונה, פורסמה על רקע באנרים פרסמנו כמה מודעות וכמה  :פרסומים

 קריאה של קבוצת מורים כנגד סיורי תלמידים בחברון ביוזמת שר החינוך. 

 

 מכאן?לאן 

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

 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 טיה וזכויות האדםהמשיך בפעילותנו נגד הכיבוש ולמען הדמוקרל

נשמח לצרף פעילים ופעילות חדשים יש הרבה לעשות, והציבורי, המשפטי והחינוכי כאחד. 

 לפעילותנו. 

 


