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 ליווי סרבנים 

בשנה זו גדל מספר הסרבנים. חלקם נכנסו לכלא וחלקם יצאו ללא מאסר. את הגידול במספר 

אלי עם אי הסכמה הולכת וגוברת של חלקים רחבים יותר ויותר בציבור הישרהסרבנים ניתן לייחס ל

שה שלא נראה מוצא לסיום מדיניות ממשלת ישראל, הסירוב לנהל מו"מ עם הפלסטינים והתחו

שנכנסו לכלא.  - יניב מזור ונתן בלנק ,מוריאל רוטמן, ביניהם השנה ליוונו כעשרים סרבניםהכיבוש. 

, אפשר 2101אם נרחיב את הדיווח גם לחודש ינואר . יום 69נכון להיום, כבר  ,נתן בלנק יושב בכלא

שפרסמנו, במטרה לתמוך בסרבנים ולהעלות  , ומודעות תמיכה9ביקורים בהר שמעל כלא לציין כמה 

 את נושא הסרבנות מחדש לסדר היום. 

 

והמתלבטים בעניין הסירוב ולקבל  לבטות, הטלפון אליו יכולים לפנות כל המת"הקו החם"כמו כן קיים 

הפגינו על , וכמה מהסרבנים הותיקים ש11 –ה  עצה ותמיכה. "הקו החם" נכנס בשנה זו לשנתו

ההר, ציינו שלושים שנה לסרבנות האישית שלהם )הם הפגינו לצד צעירים שסירבו לא מזמן והגיעו 

 לתמוך בחבריהם שבכלא(. 

 

את טקס הדלקת  2102קיימנו גם בשנת  ,כמו בכל שנה, במסורת שהנהגנו: הדלקת המשואותס קט

המעברה, גרילה ) אלמוג בהר, (תעאיוש) עדה אפודי השנה השתתפו: המשואות האלטרנטיבי. בטקס

עודד דינר , (פעילה במאבק על הזכות לדיור) זהבה גרינפלד, (ממייסדי יש גבול) לב גרינברג, (תרבות

יהודית , (אני מורה פוליטי, מכתב המורים)תמר ורטה ומיכל שקולניקוב , (אמנסטי ישראל) וגומא אבקר

 אורנה עמוס, (ראשון הסרבנים שנכלא באינתיפאדה הראשונה) עופר כסיף, (בשחורנשים ) ורשבסקי

מרק ) אורלי פלדהיים, (2102שמיניסטים )מכתב ה איליה פוקוס, (הקואליציה להעסקה ישירה)

 : ישי מנוחין מ"יש גבול". את הטקס הנחה. (לוינסקי

 

 קתלהדלאנשים קרוב יחלו ההכנות לקראת הטקס של השנה, נשמח לקבל מכם המלצות על ב

 .משואה

 

פעילים הענקת פרס לייבוביץ' ל( אנחנו נכנסים לשנה הרביעית של 2101השנה ): פרס לייבוביץ'

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

שקיבלו את הפרס אורי , נזכיר כבר הבאנו בדף שיצא בשנה שעברה 2102של סיכום הטקס  את

אבנרי,  על שנים רבות של פעילות רדיקאלית למען השלום, וחגית עופרן, נכדתו של לייבוביץ', על 

נו כעת בעיצומן של ההכנות לטקס הענקת הפרס אריכוז "פרויקט ההתנחלויות" של "שלום עכשיו". 

 . 2101 –של השנה 

 

 פעילות משפטית

בג"צ בעניין השימוש בזרחן במבצע , 2100במאי כזכור מדף הסיכום של השנה שעברה, הגשנו 

הפעם ומאז נדחה הדיון בעתירה. . 2102להישמע בכ"ט בנובמבר  ה. עתירה זו נקבע"עופרת יצוקה"

פים, . אנו מחפשים עותרים/עותרות נוס2101מרץ ב 20הבאה שנקבעה לדיון בבג"צ הזרחן היא 

   .152-2921792שיצטרפו לעתירת הזרחן. נא לפנות אל: יואב הס 



 

 השתתפות בקואליציות של ארגוני השמאל 

אנו ממשיכים להיות חלק ולתרום  פעולה עם ארגונים ומאבקים שונים.בשיתוף הגם השנה המשכנו 

הקואליציה נגד המצור על עזה, פורום ההכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים את חלקנו במימון של 

חנה הדמוקרטי", אשר קמה בעקבות המתקפה על בקואליציית "המאנו גם בנגב, וקואליציית המסיק. 

 האדם.-ארגוני השמאל וזכויות

 

פתחנו דף פייסבוק חדש, והוא משמש כרגע כבמה האינטרנטית המרכזית : גבול"-דף פייסבוק של "יש

 ""Yesh Gvul Movementגבול" או -תנועת "יש :שלנו. אפשר להיכנס לדף הפייסבוק שמו

 

 פרסומים 

קראה לתמיכה בסרבן נתן בלנק,  באינטרנט. המודעה האחרונה,באנרים וכמה  פרסמנו כמה מודעות

    ולתמיכה בסרבנות כדרך למאבק בכיבוש. 

 

 מכאן?לאן 

אם יימשך המצב " בשנה שעברה כתבנו בהקשר של תהליכי הפשיזציה את מה שאמר לייבוביץ':

 –היה עלינו לומר: הנאציפיקציה או שמא אף י –הקיים )מילת מפתח היא: "אם"(, תהיה החוליגניזציה 

עברנו את גם היום.  רלוונטיים ,הדברים האלה, לצערנו של העם והחברה בישראל, בלתי נמנעת."

   הבחירות ולא נראה שהימין נחלש. 

 

המשיך בפעילותנו נגד הכיבוש ולמען אך אנו נחושים לאלו אינם ימים קלים לשמאל הישראלי. 

אנו תקווה שיגדל מספרם עילות זו מתקיימת במישור הציבורי, המשפטי ו. פהדמוקרטיה וזכויות האדם

 נשמח לצרף פעילים ופעילות חדשים לפעילותנו. יש הרבה לעשות, ושל הסרבנים. 

 


