
  3102פעילות הסיכום שנת  -יש גבול 

 

מצע השנה, בעקבות כניסתו לכלא של , בא3102שנת מחצית בניגוד לשנים קודמות, השנה כבר פרסמנו דיווח על 

, שכבר פורסמו בדף הקודם, 3102הסרבן נתן בלנק. בסיכום הזה אנחנו חוזרים בקצרה על פעילויות שעשינו בשנת 

 . 3102ומוסיפים פעולות חדשות כולל פעולות מראשית שנת 

 תמיכה בסרבנים 

בסרבן נתן משמרות תמיכה  6קיימנו ופברואר,  , חודשים ינואר(3102) כפי שכבר פרסמנו בדף קודם, בראשית השנה

וחלקנו גם הגיעו לחגיגת  (2.3-ו 02.2, משמרת פורים מיוחדת ,32.3, 3.3, 03.0)בעתלית  6על ההר שמעל כלא בלנק 

, קיימנו הפגנה מול משרד הביטחון נגד הכיבוש (3102במאי ) 30 –ב  .3..0-ביום הולדתו שערכה משפחתו על ההר 

  המתמשך של נתן בלנק. ונגד מאסרו 

, סרבן דרוזי, המסרב לשרת בצבא שמדכא את העם הפלסטיני סעד עומר( נכנס לכלא הסרבן 3102בראשית שנה זו )

איש ואישה שבאו  011 –, הפגינו כ 6, על ההר שמול כלא 210102 טחים הכבושים. בהפגנה שנערכה ביום שבת בש

הערבי ועד היוזמה ", "להביע את תמיכתם בסרבן. בהפגנה השתתפו "הקבוצה נגד גיוס חובה של צעירים דרוזים

בתמיכה בעומר  6חאה נוספת מול כלא , התארגנה משמרת מ0312102 בשבת,. ", "יש גבול", ו"פרופיל חדש"הדרוזי

 ", ו"ועד היוזמה הערבי הדרוזי". 3102סעד, שאורגנה על ידי "יש גבול",  קבוצת "מכתב הסרבנים והסרבניות 

קבוצת "מכתב הסרבנים והסרבניות ל ומספקים ייעוץ יומיומי תומכים, אנו 3102וראשית  3102בנוסף מסוף שנת 

מכתב ה ששלחו מכתב לראש הממשלה בו הצהירו על סירובם לשרת בצבא כיבוש. קבוצה של תלמידי תיכון – "3102

 ודווח באופן נרחב בתקשורת, וקבוצת הסרבנים הצעירים מתכננת כיום פעולות נוספות.  כבר פורסם

 בג"צ הזרחן  –פעילות משפטית 

עותרים נוספים, נגד  006 -ל" ו העתירה הוגשה ע"י תנועת "יש גבו. 02...3קיבלנו פסק דין על בג"צ הזרחן בתאריך 

, חן לבן בשטחים המאוכלסים באזרחיםבדרישה שיוציא פקודה האוסרת שימוש בנשק מסוג זר, 3100הרמטכ"ל, בשנת 

השופטים נתנו תוקף של פס"ד להודעת סגן הרמטכ"ל על שינוי  המלחמה בעזה המכונה "עופרת יצוקה".בעקבות, 

העותרים יוצגו ישתנו הייתה  להפסיק את השימוש בפצצות זרחן באופן מוחלט. , וזאת למרות שדרהמדיניות של הצבא

                                ע"י עו"ד מיכאל ספרד שהכין את העתירה יחד עם עו"ד אמילי שפר.

ת פליית סרבני הדת החרדים )סרבנות מצפון ודאנו שוקלים לפנות לבג"צ בעניין אחרדים.  דתסרבני בג"צ בעניין 

 בנימוקים הדמוקרטיים לסרבנות(. אנו מבקשים תרומות למימון הבג"צ הזה.  ,ת תכופות יחדוהולכ

טקס האת  06-קיימנו בפעם ה ,, בכיכר ע"ש אמיל גרינצוויג3102 באפריל 03-ב: (3102טקס הדלקת המשואות )

דית של האלימות יטקס הודלקו משואות להפסקה מיב .הדלקת המשואות לישראל צודקת שוויונית וראויההשנתי של 

גורמים, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו, לציון  והמיותרת והכיבוש של השטחים הפלסטינים, לתיקון העוולות שאנ

)סרבן  נתן בלנק :השנה הדליקו משואות .העצמאות הישראלית בצד הנכבה הפלסטינית ולתקווה לשלום עם שכנינו

)בימאית דוקומנטרית  עירית גל)פעיל חברתי(,  בנימין גונן(, watchמחסום-)יש דין ו חנה בר"גא(, כיבוש בחופשה מהכל



שמעון לוי עיר לכולנו(, -)כוח לעובדים ו שרון לוזוןקואליציית נשים לשלום(, -)המעברה ו איבון דויטשופעילה פוליטית(, 

 .))פעילת שלום צביה שפירא)סרבן כיבוש(,  וטמןמוריאל ר)יש דין(,  רעות מור)במאי תיאטרון ופעיל חברתי(, 

מרדכי זלדון, דר' יהודה מלצר, פרופ' זאב שטרנהל  דר' יוסי דהאן, מרבהרכב: ועדת הפרס  3102 -ב : פרס לייבוביץ

 ,מייסדת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל - גב' חנה פרידמןלהחליטה להעניק את הפרסים  ,והגב' לאה שקדיאל

 . ותף של רופאים לזכויות אדםשיו"ר  - דןלפרופ' רפי ולו

  גל התעניינות תקשורתית בסרבנות לכיבוש

ופעילות זו  –טלוויזיה, עיתונים, אינטרנט ורדיו  -פעילות תקשורתית מול תקשורת הזרם המרכזי  השנה שמנו דגש על

הסרבן ושל  תנועת התיכוניסטים הסרבנים, של הקמפיין התקשורתי של הסרבן נתן בלנקנשאה פרי. במיוחד ליווינו את 

קבוצות שיעצנו לעבודת התקשורת . בעקבות עבודה מסודרת ומתמשכת מול כלי התקשורת, שלנו ושל העומר סעד

)כתבה במהדורה המרכזית, כמה  3על סרבנים בכל כלי התקשורת המרכזיים בישראל: ערוץ  התפרסמו ידיעותשלהם, 

)ראיון ב"לונדון וקירשנבאום", ראיונות בתוכניות בוקר(, "הארץ" )שתי כתבות במוסף  01ראיונות בתוכניות בוקר(, ערוץ 

באינטרנט ובעיתון המודפס, מאמרי דעה(, גל"צ )ראיון אצל רזי ברקאי, דיווחים חדשותיים(, לשבת, עשרות דיווחים 

, מאקו )התפרסמו עשרות דיווחים חדשותיים ומאמרי דעה(. Ynet ,NRG"ידיעות אחרונות", "מעריב" ו"ישראל היום", 

 –הישראלית בתקשורת בחו"ל  מלבד כלי התקשורת בישראל, התפרסמו כתבות רציניות על התעוררות תנועת הסירוב

New York Times, Reuters, Associated Press, Guardian, BBC, CNN . 

 


