תושבים יקרים!

"ו ִ
ִיריחֹו סֹג ֶֶרת ּומְ סֻ ג ֶֶרת מִ פְ נֵי ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל אֵ ין יֹוצֵא ו ְאֵ ין בָא"

במשך שישה שבועות כ  200איש הפגינו כל מוצ"ש מול ביתו של שר האנרגיה והמים יובל שטייניץ
ודרשנו ממנו לקבל את ההחלטה לשנות את מתווה הפיתוח של מאגר ליוויתן ולהציל את עם ישראל
וארץ ישראל מאסון .בתקופה זו השר נפגש עם גורמים רבים ובעלי השפעה במשק הישראלי ,אך לא
אתנו .ביתו ,לשכתו וליבו היו סגורים ומסוגרים מפני עם ישראל.

"וְסַ ב ֹתֶ ם אֶ ת-הָ עִ יר כ ֹל ַאנְשֵ י הַ מִ לְ חָ מָ ה הַ קֵ יף אֶ ת-הָ עִ יר פַ עַ ם אֶ חָ ת כ ֹה תַ עֲ שֶ ה שֵ שֶ ת י ָמִ ים"

במשך שישה שבועות ,בכל מוצ"ש 200 ,איש הפסיקו את שגרת חייהם ועלו למבשרת ציון .במשך
שישה שבועות ,בשש הפגנות ,זעקנו את זעקתנו ,ונתקלנו בחומה מבוצרת וקירות אטומים.

"ּובַּיֹום הַ שְ בִיעִ י תָ ס ֹבּו אֶ ת-הָ עִ יר שֶ בַע פְ עָ מִ ים ו ְהַ כ ֹהֲ נִים י ִתְ קְ עּו ַבשֹופָ רֹות"

לא עוד .ההפגנה השביעית תשנה את חוקי המשחק .להפגנה השביעית נגיע בהמונינו .בהפגנה
השביעית נתקע בשופרות מול בית השר .בהפגנה השביעית נפיל את חומות האטימות.
יומיים לאחר פגישה של השר שטייניץ עם פרופסור יועד צור מהטכניון שמייצג את עמדת המאבק
וינסה לשכנעו לשנות את ההחלטה האיוולת להקים אסדה בקרבת החוף.
זוהי ההפגנה האחרונה לפני פגישה מכרעת זו.

ההפגנה השביעית תהיה נקודת מבחן עבורנו .זה הזמן לתרגם את המחויבות והנחישות שלנו
להרחקת האסדה לקביעת עובדה בשטח.
אז אנא מכם – התאמצו! פנו ערב אחד מחייכם ובואו להפגנה!

"וְהָ י ָה בִמְ שְֹך ב ְֶק ֶרן הַ ּיֹובֵל כְשָ מְ עֲ כֶם אֶ ת-קֹול הַ שֹופָ ר י ִָריעּו כָל-הָ עָ ם תְ רּועָ ה גְדֹולָ ה וְנָפְ לָ ה חֹומַ ת
הָ עִ יר תַ חְ תֶ יהָ "

מוצ"ש ,20:15 ,14/4 ,היסמין  ,86מבשרת ציון ,שומרים על הבית.

הירשמו כאן.

https://goo.gl/forms/5A9Udk7L0idNZXET2

