
 5102שנת הפעילות סיכום  –יש גבול 

 

ם השנה נמשך הסירוב של סרבנים ג, המשכנו להיות העוגן של תנועת הסירוב בישראל. 0895כמו בכל שנה מאז 

 "יש גבול"הופכים בבוא הזמן לסרבנים.  תנועת כותבים מכתבי סרבנות וששמיניסטים בוסרבניות צעירים/ות, שמקורו 

ות", קואליציה של תנועות לקחנו חלק בהקמת "רשת מסרבכמו כן, לקחה חלק בתמיכה בסרבניות ובסרבנים הצעירים. 

, 5102פגנות תמיכה לסרבנים/יות, התמודדנו עם קמפיין "השתולים" בחודש דצמבר השתתפנו בארגון הסירוב, 

די שנה: ת שאנחנו מארגנים מנדווח על שתי הפעולות הגדולו ,כן והתחלנו קמפיין חדש בנושא פשעי מלחמה. כמו

ודשים "גולש" לח 5102" )הדיווח שלהלן, על שנת הפעילות הטקס של "פרס ליבוביץ'ואות וטקס הדלקת המש

 (. 5102הראשונים של 

  הקמת "רשת מסרבות" ۞

"רשת מסרבות" היא קואליציה של ארגוני סרבניות וסרבנים שקמה השנה במטרה להגביר את התיאום והפעילות 

 על ידי היוזמות  קראהנ "במיוחד לתת הד תקשורתי חזק יותר לסרבנות קיימת. תנועת "יש גבולוהקשורה בסרבנות, 

אפשר לראות את הקמת הקואליציה החדשה כהמשך לתנועת קבוצת הסרבנים  .הרשת לקחת חלק בפעילות

שפעלו  ,וה לקבוצהו  וה ומלמלו   , עליה דיווחנו בסיכום שנה קודם )"יש גבול" מימנה בשנה שעברה5102והסרבניות 

פיין תקשורתי, מטעם "יש גבול"(. כרגע קיים מימון לחצי משרה של רכזת הרשת. אנחנו נתנו את חלקנו במימון קמ

. לקראת הקמת "רשת ועד היום( כניסתה לכלאמלקראת כניסתה של הסרבנית תאיר קמינר לכלא )הקמפיין נמשך 

לגבש דרכי עבודה  המתקיימות פגישות של נציגי התנועות השונות המשתתפות ברשת במטר ,מסרבות" וגם כיום

"ועד היוזמה הדרוזית", "יש גבול", ", 5102ת וצת הסרבנים והסרבניובומימון. התנועות המשתתפות ברשת: "ק

ל הקמת הקואליציה החדשה שמרכזה ע"הקבוצה נגד גיוס חובה של צעירים דרוזים" ו"פרופיל חדש". אנו מברכים 

 הסרבניות והסרבנים הצעירים ונתמוך בה ככל יכולתנו. 

 ציבורית בסרבניות וסרבניםפרטית ותמיכה  ۞

ים וסרבניות, "יש גבול" תומכת בסרבנים וסרבניות ההופכים את סרבנותם למחאה מלבד ליווי ותמיכה אישית בסרבנ

מול כלא  ,01.5.02-ב : הראשונה נערכהתאיר קמינרשתי ההפגנות האחרונות לתמיכה בסרבנית ארגנו את פוליטית. 

שרדי משרד מ מול 5.9.02-נערכו בששתי משמרות מחאה נוספות ארגנו גם . 2מול כלא  52.0.02 - ב, השנייה 2

 . עידו רמוןלתמיכה בסרבן  ,2מול כלא   02.9.02-בו (לתמיכה בסרבנים עידו רמון וירון קפלן)בקריה בתל אביב  ,הביטחון

 אליו פונים צעירות וצעירים המתלבטים בעניין הסירוב או  ,0891הפעיל מאז שנת  ,הקו החם של "יש גבול"גם 

  בה אישית לסרבניות ולסרבנים. לתת תשוממשיך לפעול, ו ,סרבניות וסרבנים

  המשך הכיבושעם במרחב הציבורי התמודדות  ۞

הראשון מבין סרטון ובו מוצגים ארבעה פעילי שמאל כ"שתולים".  5102תנועת "אם תרצו" פרסמה בחודש דצמבר 

 הגבנו כנגד הקמפיין ולא נתנו לו להסיט אותנו מדרכנו. .ישי מנוחיןהוא חברנו המוצגים כשתולים 

לקראת השנה האזרחית החדשה. במודעה פתחנו ובמרחבי הרשת,  0.0.02יום במודעה בעתון הארץ ו כן, פרסמנו כמ

המודעה מתארת  מעשים כגון הוצאות להורג ללא משפט נגד פשעי מלחמה )נושא בו כבר עסקנו בעבר(. קמפיין חדש 



ייל להחליט בעצמם האם הם רוצים לקחת המהווים פשעי המלחמה לכאורה בהם מעורב צה"ל, וקוראת לכל חיילת וח

 .  התנועהחלק במעשים כאלה. את המודעה ניתן לראות בדף הפייסבוק של 

 

 

 

 אירועים ۞

)אפשר כבר לומר "המסורתי"(, לשנה זו, נערך כמו  09-הטקס הדלקת המשואות  :האלטרנטיביטקס הדלקת המשואות 

 איתן עמירומנל אטרש ( הדליקו משואות: 5102השנה ). 55.2.02 –ב הטקס נערך  .בכל שנה, בערב יום העצמאות

 אלן קוחליו גבריהווט טקלה, ("ערבי לשוויון-הגר לחינוך יהודי")עמותת  עאטף חטיבויפעת הלל (, "אדם ללא גבולות")

, ן(מתכננים למען זכויות תכנו – "במקום") נעמה מישר, )פעילה פוליטית( לילי טראובמן, ("המוקד לפליטים ולמהגרים")

 .)סרבן כיבוש( אוריאל פררהו ("יש גבול") גדעון ספירו, )פעיל זכויות אדם( איתי מק

   

. אילנה אילנה המרמן,  ועמירה הס :כלות הפרס היו .לפברואר 8התקיים ב  5102 לשנת פרס ליבוביץ: פרס ליבוביץ

המרמן הקימה את  5101 בשנת היא עורכת ספרותית, מתרגמת ומחברת ספרי עיון ופעילת שמאל ישראלית. המרמן

ארגון הנשים "לא מצייתות" שפעילותיו מבריחות במכוניות שלהן, בניגוד לחוק, פלסטיניות מיהודה ושומרון לתוך הקו 

כותבת, מסקרת ומנתחת את  עמירה ה ס היא עיתונאית ופובליציסטית ישראלית אשר במשך עשרות שנים הירוק.

עיתונאית הכותבת מלב השטחים  -ומופת לעיתונאית חוקרת ולא רק "מדווחת"  היא דוגמא הכיבוש מעל דפי "הארץ".

פעילות צה"ל   :ישראלית-קודשים של מרכז החברה היהודיתהקודש  ביקורתית על הכבושים כתיבה עיתונאית

 . בשטחים

 דף הפייסבוק של יש גבול  ۞

. מדי יום, חמש פעמים בשבוע, מועלה פוסט פייסבוק והוספת תכנים חדשיםהשנה שמנו דגש על תחזוקת דף הגם 

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

 שניהכבושים. לעתים הפוסט מעלה טור או מאמר כלשהו של סרבן שירות. בנוסף, לפוסט היזום, מועלים מדי יום עוד כ

במטרה להעלות את הנראות של  שמקבלים שיתוף על ידי אחרים, פוסטים רחש בשטחים הכבושים,פוסטים על המת

של ממוצע . כמו כן, של הדף א/נשים שנחשפים לתכנים 5,111 ", יש גבול"ממוצע החשיפה לשבוע לדף  ."יש גבול"

טים ומפיצים. ישנם מקרי א/נשים שמגיבים, נותנים לייקים לפוס-ה אומרא/נשים מעורבים בדף בשבוע, הוו 921-כ

, שזכו לחשיפה עצומה של עשרות אלפי א/נשים ולשיתופים רבים מאד. מספר 9511חיילי יחידת של שיא, כמו הסירוב 

: מרבית הפוסטים מסרים. (התחלנו עם כאלף לייקים לדף) 2,022הגיע לכדי  "יש גבול"הלייקים לדף הפייסבוק של 

 –שמאל "מתון" או א/נשים שפחות מעורבים פוליטית. תמונת הקאבר של הדף מנוסחים כך שיוכלו לרתום א/נשים מ

. הפוסטים מנוסחים ברובם לשני "יש גבול"גם היא נועדה לרתום את הפחות משוכנעים מראש בתפיסת העולם של 

 ההצטרפות הגדולה של א/נשים לדף. דף הפייסבוק משמש גם להעלאת אירועי משמרות תמיכה -המינים. ולראייה

 מתחזקת את דף הפייסבוק שלנו:  דורית אברמוביץ'.  בסרבנים.

  .facebook.com/Yesh.Gvul.1982?fref=tshttps://www .אתנואנא, הצטרפו לדף הפייסבוק וזכו לעדכון שוטף מ

https://www.facebook.com/Yesh.Gvul.1982?fref=ts

