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 , כמו בשנים עברו, הצבא שחרר מחובת שרות מספר רב של סרבני כיבוש ודיכוי, אך התעמר במספר קטן שלהשנה

ומשרד  בהפגנות מול הכלאכן וואת משפחותיהם מקרוב תקופות ארוכות. ליווינו אותם הצבאי סרבנים שישבו בכלא 

הקו הטלפוני של פרס לייבוביץ והדלקת המשואות. את הטקסים השנתיים הקבועים של נה ערכנו הש ,. כמו כןהביטחון

, (1024הסרבנים קבוצת הסרבניות ויש גבול טיפל בפניות רבות וליווינו מספר התארגנויות של קבוצות סרבנים )למשל, 

 .   ל "יש גבול"ושיפרנו את עמוד הפייסבוק ש ,כנס סרבנים וסרבניות בעבר בהווה, ובעתידהשתתפנו ב

 

  בסרבניםפרטנית תמיכה  ۞

צה"ל גם השנה לעומתם של עשרות רבות של בני נוער וחיילים ששוחררו בזכות סירובם לקחת חלק בכיבוש ובדיכוי, 

למשל, סרבנים אמיצים שהעדיפו לסרב ולא לקחת חלק בכיבוש.  ,התעמר במספר קטן של מועמדים לשירות ביטחון

, עומר סעד , אויום 211, שומר מצוות, ישב בכלא 1024השתתף בקבוצת הסרבנים והסרבניות סרבן ש, אוריאל פררה

 10ישב בכלא ש, 1024קבוצת הסרבנים והסרבניות  גם הוא חבר ב, שהיה אודי סגלו ,יום  210ישב בכלא שסרבן דרוזי 

ווי אישי, בתמיכה חומרית במידה התבטאה בלי התמיכה בסרבנים יום.  12ישב בכלא  ןגלעד הלפריום. חייל המילואים 

)התמיכה על הפסד יכולת לעבוד ולפרנס, או הפסד תשלומי הביטוח הלאומי לחיילי מילואים בשל  והתגלה צורך

 הישיבה בכלא, במסגרת "קרן יש גבול"(. 

 נו:להלן רשימת משמרות המחאה שקיימומול משרד הביטחון בתל אביב.  6 מול כלאמשמרות מחאה  כמו כן קיימנו

תמיכה בעומר משמרת  – 411124,  6תמיכה בעומר סעד על ההר מול כלא משמרות  – 114124, 2113124,  412124

תמיכה באוריאל פררה ואודי סגל, משמרת  – 214124תמיכה באוריאל פררה, משמרת  – 2211124סעד ואוריאל פררה, 

שתתפו גם קבוצות אחרות התומכות אוריאל פררה.  במשמרות המחאה האלה המשמרת תמיכה ב – 1122124

בסרבנות: "הקבוצה נגד גיוס חובה של צעירים דרוזים, "ועד היוזמה הערבי הדרוזי",  "קבוצת הסרבנים והסרבניות 

 "פרופיל חדש". -", ו1024

 

 תמיכה בקבוצות סרבנים ۞

 1024קבוצת הסרבנים והסרבניות 

ותלמידות בתיכון. הקבוצה פרסמה מכתב סירוב, השתתפה קבוצה של סרבנים וסרבניות צעירה, חלקם1ן תלמידים 

 כאמור בפעילות התמיכה בסרבנים, וקיימה פעילות עצמאית. 

 4100של חיילי המילואים ביחידה  סרבנים וסרבניות

כבר בתחילת השנה קיימנו שיחות עם יוזמי מכתב המחאה הזה. הם בסופו של דבר, מבחירתם, נקטו בפעילות 

 ת וגם ללא כותרת או קורת גג של יש גבול. העזרה שלנו הסתכמה בעצה טובה בראשית הדרך. עצמאית וללא תלו



 אירועים ۞

)אפשר כבר לומר "המסורתי"(, לשנה זו, נערך כמו  21-הטקס הדלקת המשואות  :האלטרנטיביטקס הדלקת המשואות 

והכיבוש, לתיקון העוולות שאנו  להפסקת האלימותקרא , 111124 –הטקס נערך ב  .בכל שנה, בערב יום העצמאות

השנה השתתפו והדליקו גורמים, לתיקון היחס לחלשים שבינינו, לציון העצמאות הישראלית לצד הנכבה הפלסטינית. 

רובי העמותה לשוויון אזרחי(,  -)מנהל שותף, סיכוי רון גרליץ(, 1024)מכתב הסרבניות והסרבנים  עדי ברקן משואות:

)נאבקת בייאוש(,  ורוניקה כהן)אינתיפאדת האמנות(,  דני וילנסקיהשכולות הישראלי פלסטיני(, )פורום המשפחות דמלין 

יוסף )ועד היוזמה הדרוזית(,  ע'אלב סיף)משוררת ופעילה חברתית(,  לורן מילק)פעיל חברתי פוליטי(,  פייסל מחאג'נה

 )שוחרת שלום(.  הדס תמיר)פארק בכלוב(,  רם רהטרנשיונל ישראל(, ט)אמנסטי אינ עספור

 אנא המליצו על מועמדים ומועמדות ראויים וראויות. –במרץ  21-השנה אנו אוספים הצעות מועמדים עד ה

השנה (, בצוותא, קיימנו את טקס הענקת הפרס על שם ישעיהו לייבוביץ.  הזוכים 1024בפברואר ) 21–ב :פרס לייבוביץ

חברי )על פעולתה כמנכ"לית "אחותי"(.  הגב' שולה קשתלום(, ו)על חתירתו המתמדת לש ד"ר רון פונדקבפרס היו: 

: ד"ר יוסי דהאן, מר מרדכי זלדון, פרופ' זאב שטרנהל, גב' לאה היו 1021 –, ו 1024ועדת הפרס בשתי השנים 

את דף ישקדיאל. )כמו בכל שנה אנו מדווחים על הטקס של השנה שעברה וגם על זה של השנה, שנערך לפני יצ

  זה לאור(. הסיכום ה

 דף הפייסבוק של יש גבול  ۞

השנה שמנו דגש על תחזוקת דף הפייסבוק והוספת תכנים חדשים. מדי יום, חמש פעמים בשבוע, מועלה פוסט שאליו 

אקטואלי תוך חיבור לכיבוש בשטחים ולשירות הצבאי  מצורפת תמונה רלוונטית. הפוסט מתייחס לעתים לאירוע

בשטחים הכבושים. לעתים הפוסט מעלה טור או מאמר כלשהו של סרבן שירות. בנוסף, לפוסט היזום, מועלים מדי יום 

במטרה להעלות את  שמקבלים כבר שיתוף על ידי אחרים, פוסטים פוסטים על המתרחש בשטחים הכבושים, שניעוד כ

א1נשים שנחשפים  1,000 ", יש גבול"ש גבול בתוכן שרבים מפיצים אותו. ממוצע החשיפה לשבוע לדף הנראות של י

א1נשים שמגיבים, נותנים לייקים -ה אומרא1נשים מעורבים בדף בשבוע, הוו 410-לתכנים. כמו כן, הממוצע הוא של כ

כו לחשיפה עצומה של עשרות אלפי , שז4100חיילי יחידת של לפוסטים ומפיצים. ישנם מקרי שיא, כמו הסירוב 

. התחלנו עם כאלף לייקים 4,244א1נשים ולשיתופים רבים מאד. מספר הלייקים לדף הפייסבוק של יש גבול הגיע לכדי 

לדף. מסרים: מרבית הפוסטים מנוסחים כך שיוכלו לרתום א1נשים משמאל "מתון" או א1נשים שפחות מעורבים 

גם היא נועדה לרתום את הפחות משוכנעים מראש בתפיסת העולם של יש גבול.  –פוליטית. תמונת הקאבר של הדף 

ההצטרפות הגדולה של א1נשים לדף. דף הפייסבוק משמש גם  -הפוסטים מנוסחים ברובם לשני המינים. ולראייה

 להעלאת אירועי משמרות תמיכה בסרבנים.

  אנא, הצטרפו לדף הפייסבוק וזכו לעדכון שוטף מיש גבול.

 


