
לעצור את הרכבל לעיר העתיקה
בימים אלה מקדם במרץ משרד התיירות תכנית גרנדיוזית ומסוכנת – בניית רכבל לעיר 
המרחב  של  צביונו  ואת  הנוף  את  הרקיע,  קו  את  לחלוטין  תשנה  התוכנית  העתיקה. 
ההיסטורי והקדוש סביב העיר העתיקה. הרכבל יהיה נטע זר בעיר העתיקה ויפגע קשות 
וארבע תחנות מאסיביות,  קרונות  כבלים, עשרות  יכלול עמודים,  הוא  הינום.  בן  בגיא 
שאחת מהן תמוקם במתחם קדם, בצמוד לחומות העיר העתיקה. תחנות נוספות יהיו 

באזור התחנה הראשונה, באבו תור ובהר ציון. 

כיוון שהוא  והבניה  זה, לא הובא לדיון בוועדות התכנון  ושנוי במחלוקת  פרויקט חריג 
ומהקהילה  נמנעת מהציבור  כך  לאומיות.  בוועדה לתשתיות  לאומי  כפרויקט  מקודם 

המקצועית האפשרות לערוך דיון פתוח בתכנית ואף להתנגד לה. 

ירושלים איננה דיסנילנד ואוצרות הנוף והמורשת שלה אינם מטבע עובר לסוחר. 

בעיר,  הציבורית  על מערך התחבורה  יכביד  הוא  מיליוני שקלים,  יעלה מאות  הרכבל 
ויפגע באופן בלתי הפיך בערכי הנוף והשימור, ערכים שהם משאב נדיר השייך לכל עם 

ישראל ולכל עמי העולם, שאסור לכלות בצורה כה גסה וללא דיון ציבורי.

אנו, אוהבי ירושלים הערבים למורשת עם-ישראל, הרוצים להגן ולשמור על אופייה 
המיוחד של העיר, קוראים לממשלה לסגת מתוכנית הרכבל ולמצוא פתרונות אחרים 

שישפרו את התחבורה אל העיר העתיקה, וייטיבו עם התושבים ועם ירושלים.

רונן אידלמן - ערב רב
יעל אילן - צלמת

פרופ’ רחל אליאור - חוקרת מחשבת 
ישראל

פרופ’ רוני אלנבלום - היסטוריון
יונתן אמיר - ערב רב

עינה ארדל - משוררת
יפתח אשכנזי - סופר, מבקר וחוקר 

ספרות
ד”ר אלמוג בהר - סופר, משורר וחוקר 

ספרות
פטר בוגוד - אדריכל

יעקוב ביטון מלכא - משורר
פרופ’ יורם בילו - אנתרופולוג, חתן פרס 

ישראל
 ד”ר מירון בנבנישתי - היסטוריון, 

 סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, 
יקיר ירושלים

פרופ’ דורון בר - נשיא מכון שכטר
ד”ר דרור בורשטיין - סופר ועורך

פרופ’ יהושע בן אריה - גאוגרף, חוקר 
ירושלים, חתן פרס ישראל

מוטי בסוק - עיתונאי
פרופ’ אמנון בר אור - אדריכל

נילי ברוך - מתכננת
ניר ברעם - סופר

פרופ’ דוד גוגנהיים - אדריכל
ד”ר גיל גורדון - אדריכל

חמוטל גורי - פעילה חברתית
עמוס גיתאי - במאי קולנוע

ד”ר עוזי דהרי - ארכאולוג, סמנכ”ל רשות 
העתיקות לשעבר 

שי דותן - משורר
פרופ’ יוסף דרורי - היסטוריון

שפרה הורן - סופרת
פרופ’ אריאל הירשפלד - סופר וחוקר 

ספרות
מרלין וניג - קולנוענית

פרופ’ נתן וסרמן - אשורולוג ומשורר
פרופ’ בועז זיסו - ארכיאולוג

רון חביליו - קולנוען ופעיל סביבה ושימור
 רות חשין - מייסדת ונשיאה לשעבר 

של הקרן לירושלים
מתן ישראלי - אמן ופעיל חברתי

יעקב יער - אדריכל, חתן פרס ישראל
פרופ’ קובי  כהן הטב - חוקר תיירות

פרופ’ נורית ליסובסקי - אדריכלית נוף
פרופ’ בני מוריס - היסטוריון
אורין מוריס - סופר ומבקר

פרופ’ עמיחי מזר - ארכאולוג, חתן פרס 
ישראל

אלי מזרחי - יזם, מסעדן, מדליק משואה 
ביום העצמאות

דניאל מינץ’ - אדריכל
פרופ’ משה - מרגלית יו”ר קתדרת 

אונסק”ו למורשת מודרנית
ד”ר תמר מרין - סופרת

פרופ’ חיים נוי - חוקר תרבות ותיירות
פרופ’ אלונה ניצן שפטן - אדריכלית 

וחוקרת

משה ספדיה - מתכנן ערים ואדריכל
דוד עדיקא - ראש המחלקה לצילום 

בצלאל
ענת עינהר - סופרת ומבקרת ספרות

אלי עמיר - סופר
אסף ענברי - סופר

הדס עפרת - אמן, חתן פרס ישראל
גדעון עפרת - אוצר ומבקר אמנות

פרופ’ יוסי פטריך - ארכיאולוג
ד”ר נאוה פניץ כהן - ארכאולוגית
הדיי עפאים - חקלאי ואיש אוכל

ערן צידקיהו - מדריך גיאופוליטי וחוקר 
מדיניות

ד”ר קטיה ציטרין סלברמן - ארכיאולוגית
ד”ר עירית ציפר - ארכאולוגית ואוצרת

פרופ’ ב”ז קדר - היסטוריון, יו”ר מועצת 
רשות העתיקות לשעבר

פרופ’ ריכב )בוני( רובין - גיאוגרף 
ציפי רון - פעילת שימור וסביבה, יקירת 

ירושלים
פרופ’ אילה רונאל - אדריכלית, חוקרת 

ופעילה חברתית
פרופ’ אלחנן ריינר - היסטוריון
ד”ר אורית רמון - היסטוריונית

פרופ’ יגאל שוורץ - סופר, חוקר ספרות 
ועורך

ד”ר מריק שטרן - גיאוגרף פוליטי
זיוה שטרנהל - חוקרת אדריכלות

ד”ר לאה שמיר שנאן - מתכננת ערים
פרופ’ אילן שרון - ארכיאולוג


