
  6102שנת הפעילות סיכום  –יש גבול 

 

פר רב של סרבני כיבוש ודיכוי, אך התעמר , כמו בשנים עברו, הצבא שחרר מחובת שרות מס6102בשנת ושוב גם 

בהפגנות מול כן וואת משפחותיהם מקרוב תקופות ארוכות. ליווינו אותם הצבאי שישבו בכלא  ותסרבני במספר קטן של

פרס לייבוביץ והדלקת המשואות. את הטקסים השנתיים הקבועים של ערכנו השנה  ,. כמו כןבהן נכלאו הכלאבתי 

 .   ת "מסרבות" ונציגנו הנם חלק מצוות ההיגוי של הרשתהמשכנו לקחת חלק ברש

 

 בסרבנים פרטנית תמיכה  ۞

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

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

. כמו כן קיימנו משמרות משפחתי התמיכה בסרבנים התבטאה בליווי אישי, בתמיכה חומרית במידה והתגלה צורך

פתחנו את  61.0.6102-ב להלן רשימת משמרות המחאה שקיימנו:ומול משרד הביטחון בתל אביב.  2 מחאה מול כלא

חזרנו וקיימנו משמרת תמיכה בתאיר  01.6-בנית כיבוש. ב, סרתאיר קמינרלתמיכה ב 4שנת הפעילות במשמרת כלא 

 4.9-וב 60.2-שהצטרפה אליה. ב באיידן קטריתמכה בתאיר ו 2משמרת המחאה בכלא  4.4-. ב2שהועברה לכלא 

שבירת שיא של תאיר אחרי  –. שתיהן שוחררו ממאסר עמרי ברנסבתאיר קמינר ו 2משמרות תמיכה בכלא  6קיימנו עוד 

בהן   64.06-ואנו חזרנו להפגין ליד בתי הכלא בתמר אלון ותמר זאבי יום בכלא. בסוף השנה נכלאו  021-למעלה מ

חברי וחברות רשת במשמרות המחאה האלה השתתפו גם (. 4)כלא  1..0-( וב2)כלא  00.6.09-ב אבא-בעתליה בןו

  "מסרבות".

 

 תמיכה בקבוצות סרבנים ۞

ועל  , חלקם/ן תלמידים ותלמידות בתיכוןיםשל סרבנים וסרבניות צעיר קבוצהרשת המבוססת על : רשת "מסרבות"

שולחת הן נציג לצוות ההיגוי של הרשת  תנועת "יש גבול"ה שיקומו קבוצות אחרות שיצטרפו. תנועת יש גבול ועל תקוו

 .    והן משתתפים למליאת הרשת

 אירועים ۞

)אפשר כבר לומר "המסורתי"(, לשנה זו, נערך כמו  04-הטקס הדלקת המשואות : האלטרנטיביטקס הדלקת המשואות 

כיכר ע"ש אמיל גרינצויג )מול משרד ראש ב, 00.2.6102הטקס יתקיים ביום ד',  .בכל שנה, בערב יום העצמאות

ודלקו משואות להפסקה מידית של האלימות המיותרת והכיבוש של הטקס ב .הממשלה שבגבעת רם(, בירושלים

תיקון העוולות שאנו גורמים, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו, לציון העצמאות הישראלית בצד השטחים הפלסטינים, ל

)כוח לעובדים(, יוני בלבן )תעאיוש(,  גיא בוטביהדליקו משואות: ה .הנכבה הפלסטינית ולתקווה לשלום עם כל שכנינו

 איתן מיכאלי)הקואליציה הארצית להעסקה ישירה(,  רבקה ויטנברג)המנהל היוצא של סינמטק תל אביב(,  אלון גרבוז

דוד )מסרבות(,  )שהייתה בכלא ויוצגה על ידי סבתא( תאיר קמינר)סרבנית פמיניסטית(,  איידן קטרי)פעיל חברתי(, 

 ...)תעאיוש( ועוד שולמן



כתב פרופ' ישעיהו ליבוביץ: "אם יימשך המצב הקיים )מילת המפתח היא 'אם'( , תהיה  ..04בשנת : פרס לייבוביץ 

בימים קודרים  ".של העם והחברה בישראל, בלתי נמנעת -הנאציפיקציה  -או שמא יהיה אף עלינו לומר-החוליגניזציה 

 .אלה, אנו, המוקירים את זכרו, מנציחים את מורשתו בהענקת פרסים על שמו בעבור פעילות ציבורית ברוח משנתו

' פפרוווועדת הפרס בהרכב: פרופ' יוסי דהאן, גב' לאה שקדיאל, ד"ר מרדכי זלדון, פרופ' יוסי זעירא, ד"ר יהודה מלצר 

באסם עראמין ורמי ול ,על מאבקו הבלתי נלאה בכיבוש -יעקב מנור :ל 6102לשנת העניקה את הפרס  זאב שטרנהל

אירוע  .למנוף לקידום יחסי הבנה ושלום בין שני העמים -אסונם  -אשר באומץ ליבם חותרים להפוך את השכול  -אלחנן 

 .62.6.6102-הענקת הפרס התקיים בצוותא תל אביב ב

ס בהרכב: פרופ' יוסי דהאן, ד"ר מרדכי זלדון, פרופ' יוסי זעירא, וועדת הפר. 6109 הוענק הפרס לשנת 09.1.6109-ב

חנה , מייסד ומנכ"ל ארגון עדאלה ולגב' חסן ג'באריןהעניקה את הפרס לעו"ד  -פרופ' זאב שטרנהלוגב' לאה שקדיאל 

 WATCH , פעילה במחסוםבר"ג

 

 במה נודדת בנושא: מי מפחד מחופש )מצפון(?

-א חופש מצפון יחד עם "קולנוע וסולידריות לאקטיביזם וזכויות אדם". הראשון התקיים באירועים בנוש 6קיימנו השנה 

-והשתתפו בו למעלה מבסינמטק תל אביב וזכה לתגובות של פוליטיקאים רבים וללחץ על הסינמטק כדי לבטלו,  ..0

חתני וכלת פרס ישראל  אחרי הקרנת הסרט "במצפון נקי" של אורי ברבש, התקיים דיון בו השתתפומשתתפים.  6161

 פרופ' זאב שטרנהל, פרופ' ג'אד נאמן ופרפ' עידית דורון וכן תאיר קמינר וד"ר ישי מנוחין שהנחה.

בבאר שבע והשתתפו בו למעלה מפגש -התקיים אירוע דומה, שזכה ללחצי ביטול דומים, במועדון המולטקה 61.01-ב

יים דיון בו השתתפו הסרבנים אוריאל פררה ועמרי ברנס משתתפים. אחרי הקרנת הסרט "במצפון נקי", התק 21-מ

 וד"ר ישי מנוחין שהנחה.

 

 

 

 


