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לכבוד:
ראש עיריית ירושלים
מר משה ליאון
שלום רב,

הנדון :קריאה דחופה להימנע מהשתתפות בטקס הפרובוקטיבי הערב בג'בל מוכבר
אנו פונים אליך בקריאה דחופה :אנא הימנע מהשתתפות בארוע חנוכת שלב ב' של שכונת "נוף ציון"
בג'בל מוכבר הערב!
שכונת "נוף ציון" היא התנחלות ישראלית בלב השכונה הפלסטינית ג'בל מוכבר ,שכל מטרתה היא
פוליטית-אידיאולוגית ,הפוגעת במרקם העדין של ירושלים ובסיכוי להגיע אי פעם לשלום בעיר .קיום
הטקס הערב ,דווקא בתקופה כה רגישה בירושלים ,על רקע סבב אלימות קשה שעדיין לא נרגע ברחובות
ירושלים ,הוא פרובוקציה של ממש .אנו מבקשים ממך לא לתת יד לפרובוקציה ולא להגיע לטקס.
לפני כמה שעות נודע לנו כי הנך מתכוון להשתתף בטקס חנוכת שלב ב' של שכונת "נוף ציון" ,להקמת
מאות יחידות דיור ,בנוסף על  96היחידות הקיימות" .נוף ציון" היא מיזם התנחלותי כושל בלב השכונה
הפלסטינית ג'בל מוכבר .גלגולה הראשון של ההתנחלות הוכיח כי רוב רובם של הישראלים לא
מעוניינים לרכוש בתים בלב שכונות פלסטיניות והיחידים שמוכנים לגור שם הם מיעוט המונע ממניעים
אידיאולוגיים .כך קרה ,כידוע ,שבסופו של דבר החברה היזמית של הפרוייקט פשטה את הרגל .העובדה
כי הפרויקט הנוכחי ממומן בידי פילנתרופים היא ההוכחה הברורה לכך שבפרויקט החדש אין שום עניין
כלכלי או נדל"ני ואינו מהווה שום בשורה לתושבי העיר ,אלא רק נסיון פוליטי נוסף למנוע אפשרות של
פשרה וחיים משותפים בירושלים.
לתפיסתינו ,לעירייה בראשותך ,ולך באופן אישי ,יכול להיות תפקיד משמעותי במאמץ לייצב ולהרגיע
את הרוחות הבוערות ברחבי העיר ,במיוחד בימים אלה .דווקא בשל כך השתתפותך בטקס הערב עלולה
להביא לאובדן האמון של רבים מהתושבים בעירייה שבראשותך כגוף חסר פניות ,ועלולה לסמן באופן
מובהק השתייכותה לצד פוליטי מובחן וניצי.
לטובתם של כלל תושבי העיר ,אנו קוראים לך לבחור שלא חלק באירוע שכל כולו התרסה פוליטית
שודאי אינה מייצגת את רוב תושביה .עוד לא מאוחר לקבל החלטה אמיצה שתוכיח שאתה ראש העיר
של כולם.
בברכה,
שקד מורג ,מנכ"לית שלום עכשיו
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