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 פניה לשר התיירות אסף זמיר  

 עצור את הרכבל לעיר העתיקה  

 

משרד התיירות קידם בשנים האחרונות את התכנית לבניית רכבל לעיר  

. התוואי המוצע עובר מעל גיא בן הינום, בסמוך לחומות  בירושלים העתיקה

מטר, והוא כולל שורת עמודי ענק, מבני    1400 -העיר העתיקה והר ציון, אורכו כ

תחנות ותשתיות נלוות ועשרות קרוניות. התכנית אם תמומש, עתידה לשנות  

  לחלוטין את קו הרקיע ולפגוע בצביונו ההיסטורי של המרחב הקדוש סביב העיר

 העתיקה.  

על פי חוות דעת של אנשי מקצוע, מעבר לפגיעה בלתי הפיכה בנוף, התכנית  

  תלתוכנילא תפתור, ואף עשויה להכביד, על עומסי התנועה ועל תושבי האזור.  

 ! גופים שונים.  50הוגשו התנגדויות ע״י  

בהחלטת בג"ץ דרשו השופטים )ברשות הנשיאה אסתר חיות( מידע מוצק 

העומדים בבסיס קבלת ההחלטות, ודרשו לקבל הסבר לכך    בנוגע לנתונים

פרויקט חריג ושנוי במחלוקת זה קודם כפרויקט לאומי בוועדה לתשתיות  ש

, כמתחייב מחשיבותו  ובא לדיון בוועדות התכנון והבניההלא  )ות״ל(, ו  לאומיות

 .  ההיסטורית, התרבותית והאדריכלית של המקום

ציון, מעורר התפעמות בלב כל מי שרואה    הנוף הנשגב של גיא בן הינום והר

ידי רשויות  -אותו, יהודים ולא יהודים כאחת.  הנוף הזה נשמר מכל משמר גם על

-, שהקפידו לבודדו מכל תהליך אורבאנימדינת ישראלהמנדט הבריטי וגם ע"י 

ולא כל שכן מתהליכים פוליטיים פלגניים. הקמת הרכבל תגרום לנוף הזה    נדלני

וזאת , נזק עמוק ומהותי שבעיני רבים, ולא רק יהודים, הוא שקול לחילול הקודש

 דווקא.  מדינת ישראלמידיה של  –

אנו פונים אליך, כמי שהאוצר התיירותי החשוב במדינה הופקד בידיו, ומבקשים  

. צעד זה יחסוך מאות מילוני שקלים שניתן יהיה כבלממך לסגת מתוכנית הר

,  תיירות, בעיר העתיקהפתרונות אחרים שישפרו את הלהשתמש בהם למציאת  

   ויטיבו עם התושבים ועם ירושלים.

 

 

 רשימת חותמים )לפי הא"ב(:

 



 שייוך אקדמי/מקצועי שם )לפי הא"ב( תואר

אדריכלית ומתכננת ערים מהנדסת עיר   נועה-אורבך אבן אדר'
 לשעבר במספר רשויות מקומיות  

 חתן פרס ישראל לאומנות אולמן מיכה אמן ופסל

   אופק תלמה  

   איזנברג רם אדר'

פרופ'  
 אדר'

חתן פרס ישראל לאדריכלות, הפקולטה   איתן דן
מכון  -לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

 טכנולוגי ישראל  

פרופ  
 אדר׳ נוף 

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   מוזס טל  -אלון
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון

האוניברסיטה העברית בירושלים. חבר   אלנבלום רוני פרופ'
 הישראלית למדעיםהאקדמיה הלאומית  

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   אלתרמן רחל פרופ'
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון

פרופ'  
 אדר'

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   אנג'ל נעמי
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון

 אוצרת אומנות אנגלמן עדי  

פרופ',  
 אדריכל

לארכיטקטורה, בצלאל אקדמיה  המחלקה   אפרת צבי
 לאמנות ועיצוב

 סופר, משורר ומבקר ספרות בהר אלמוג ד"ר  

החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית   בורשטיין דרור  
 בירושלים

חתן פרס ישראל בחקר הסוציולוגיה    בילו יורם פרופ'
האקדמיה הלאומית   והאנתרופולוגיה.חבר 

הישראלית למדעים,  האוניברסיטה העברית  
 בירושלים.  

חתן פרס ישראל לחקר הארכיאולוגיה, המכון   תור אמנון-בן פרופ'
לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית  

 בירושלים
 שחקן בנאי גברי  

בית הספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל     אור אמנון-בר פרופ'
 אביב

 נשיא מכון שכטר למדעי היהדות דורוןבר  פרופ'

פרופ'  
 אדר'

המחלקה לארכיטקטורה וחינוך, המרכז     ברוך ברוך
 האקדמי ויצו חיפה

המחלקה לארכיטקטורה וחינוך, המרכז  ברעם ליאורה ד"ר אדר'
 האקדמי ויצו חיפה

פרופ'  
 אדר'

לעיצוב אורבאני, בצלאל אקדמיה    התכנית    גוגנהיים דוד
 לאמנות ועיצוב

   גוגנהיים עירית   אדריכלית 

המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל אקדמיה   גוטמן רבקה אדר'
 לאמנות ועיצוב

יועץ לשימור היסטורי, מלמד באוניברסיטה   גורדון גיל ד"ר אדר'
 העברית

   גרוסמן שלומית ד"ר

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   גרינשטין דפנה אדר׳ נוף 
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון



המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית   דוידוביץ אורי ד"ר  
 בירושלים

פרופ'  
 אדר'

   דרוקמן זאב

החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית   הד דוד פרופ'
 בירושלים

לעיצוב אורבאני, בצלאל אקדמיה    התכנית   הייזלר רובין נועה ד"ר  
 לאמנות ועיצוב

החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית   הירשפלד אריאל פרופ'
 בירושלים

החוג למוסיקולוגיה והמכון לאומנויות,    פינצ'ובר רות-הכהן פרופ'
 האוניברסיטה העברית בירושלים

המזרח הקדום,  החוג ל ארכיאולוגיה ותרבויות   הרצוג זאב פרופ'
 אוניברסיטת תל אביב

החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית      ורמן דרור פרופ'
 בירושלים

החוג  לספרות עברית, האוניברסיטה   רוקם גלית-חזן פרופ'
 העברית בירושלים

החוג לתולדות האומנות, האוניבריסטה   טלגם רינה פרופ'  
 העברית בירושלים

פרופ'  
 אדר'

 בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים מייקטרנר  

המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ,   כהן הטב קובי פרופ'
 אילן-אוניברסיטת בר

צייר, מאייר וסופר,  פרופסור אמריטוס בחוג   כץ אבנר   
 לאמנות באוניברסיטת חיפה

אדר',  
 פרופ׳

 כלת פרס ישראל לאדריכלות   מלמד עדה-כרמי

 אדריכלית להב רות אדר'

 מכללת שנקר, היסטוריון אדריכלות לוין מיכה פרופ'

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון   שלו רות-ליברטי אדר'
 מכון טכנולוגי לישראל

פרופ'  
 אדר' נוף 

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   ליסובסקי נורית
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון

חתן פרס ישראל לחקר הארכיאולוגיה, המכון    עמיחימזר   פרופ'
לארכיאולוגיה, אוניברסיטה העברית 

 בירושלים
פרופ'  
 אדר'

בית הספר לאדריכלות, קתדרת אונסק"ו    מרגלית משה
 אביב-למורשת המודרנית, אוניברסיטת תל

 יו"ר איקומוס ישראל מרדכוביץ ערן אדר'

 כרםבי”ח הדסה עין    מרין גדעון פרופ'

 חוקר ארץ ישראל    נאור מרדכי ד"ר  

כלת פרס ישראל לאמנות פלסטית, המדרשה   נאמן מיכל פרופ'
 לאמנות בית ברל

  חבר האקדמיה הישראלית הישראלית נאמן נדב פרופ'
למדעים, החוג להיסטוריה של עם ישראל,  

 אוניברסיטת תל אביב  

פרופ'  
 אדריכל

דקאן הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל    נוימן ערן
 אביב



פרופ'  
 אדר'

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,     נצן שיפטן אלונה
 הטכניון חיפה

הבינ"ל  אדריכל ומשמר,  מזכ"ל הועדה   סולר גיורא אדר'
 לאתיקה ופילוסופיה של השימור

פרופ'  
 אדר'

 כלת פרס א.מ.ת בתחום אדריכלות סמוק ניצה

 אדריכל ומתכנן   משה  הספדי אדר'  

חתן פרס ישראל למוזיקולוגיה, החוג   סרוסי אדוין פרופ'
למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית 

 בירושלים
 סופר עמיר אלי  

 היסטוריון אמנות עפרת גדעון ד"ר  

 חתן פרס ישראל לתיאטרון עפרת הדס  

מדעי הצמח והסביבה, האוניברסיטה העברית   פליטמן עוזי פרופ'
 בירושלים

 הפקולטה לאומנויות, אוניברסיטת תל אביב   פרדי רוקם פרופ'

החוג לספרות כללית והשוואתית,   פרדס אילנה פרופ'  
 בירושליםהאוניברסיטה העברית  

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום,   קוך עידו ד"ר
 אוניברסיטת תל אביב

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת   קריינר נגה-קולינס פרופ'  
 חיפה

פרופ'  
 אדר'

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   קפלוטו גדי
 הטכניון, חיפה

ישראל בחקר ההיסטוריה של עם  חתן פרס   קפלן יוסף  פרופ'
ישראל, חבר האקדמיה הישראלית למדעים,  

החוג להיסטוריה של עם ישראל,  
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 חתן פרס ישראל לאמנות  קרוון דני אמן

 יזמית תרבות קרוון כהן  נועה  

המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית   רובין ריכב )בוני( פרופ'
בירושלים, ראש המכון לחקר תולדות ארץ  

 ישראל וישובה ביד בן צבי

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,      סלע צופיה-רוזנר אדר' נוף 
 הטכניון  

 יקירת ירושלים רון ציפי  

   רייכוורגר צבי  ד"ר  

אוניברסיטת תל אביב, המנהל האקדמי של    ריינר אלחנן פרופ'
 הלאומיתהספריה  

תיירות, המכללה האקדמית   ללימודי החוג רם יעל ד"ר  
 אשקלון

פרופ,  
 אקולוג

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,   שוורץ אסף 
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון

המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן    שוורץ יגאל פרופ'
 גוריון  

להיסטוריה של עם ישראל  החוג     שומסקי דימיטרי פרופ'
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 מבקרת אדריכלות שטרנהל זיוה  

 החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה שמואלי דבורה פרופ'

 מתכננת ערים שמיר שנאן לאה ד"ר  



המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית   שרון אילן פרופ'
 בירושלים

פרופ',  
אדריכל  

 נוף 

 וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע״מ  -שריג שריג גדעון

 

 

 


