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 חוף ביותרד

 

 משה כחלון רלכבוד שר האוצר מ
 שרי קבינט הדיור העתק

 
 מועצות הדרוזיותטורבינות רוח בצפון הגולן, בשטחי ה – 74 תת"ל הנדון:

 

 ת טורבינותא)קבינט הדיור( ניני תכנון בנייה מקרקעין ודיור לאישור ועדת שרים לע להביא מבקש נודע לנו שכבודך

קלאיות של התושבים פרויקט טורבינות רוח באדמות הח, . לידיעתך74תת"ל רמת הגולן, הרוח התעשייתיות בצפון 

 מתנגדים למיזם ואיתם כל ארבעת המועצות הדרוזיות ברמת הגולן. אנו זוכים לתמיכה הדרוזים בגולן, שהתושבים

 ראשי המועצות גם מתנגדים לטורבינות.כל פת גם מהדרוזים בכרמל ובגליל המערבי, שם גור

ל התושבים כקול שלנו והעמדה של ה להקשיב לנו ולהיפגש איתנו בטרם תקבל החלטה בעיניין.מבקשים מכבודך 

 ה לפני אישורה של הממשלה הנוכחית.קס" וז'יאנרג רת החתומים מול היזם " חב מהחקלאים 21%הדרוזים כלל 

ם יחקלא 7,000מתוך כ  יםנכון שהיזם הצליח להחתים עשרות חקלא-יםנתונ כשלא אמרו להם את כלחקלאים חתמו .1

על הנזקים  אמיתיהעלמת מידע בשימוש ככל הנראה תוך אבל  שנים. מספרמלפני  ,על חוזה התקשרות בעלי האדמות

 ךאם זה בבתי המגורים שלהם או בשהותם הממוש ,התושבים של וסיכון ממשי לבריאותם הרבים של טורבינות רוח

עצי התפוחים  וגים ואת המאבקים של פירותבתוך המטעים. הטורבינות מסכנות את בעלי הכנף שהם המדבירים הביול

 . באזורשזה מקור פרנסה עקרי  ,והדבדונים

ואחרי איסוף פרויקט והמפגע החמור שיגרם להם אחרי שהתושבים הכירו וידעו על ה-ב. ללמוד מלקחי אירופה וארה"2

. במדינות אלו עוברים לאנרגיה סולארית על וםחשיש להם ניסיון רב בת ,אמריקהרב ממדינות אירופה וצפון מידע 

 .את התושבים כלכלי יותר ועל כך נברך ונעודד-גגות ותשתיות עם סוללות לאגירה

משאר  99%ין חתומים על חוזה ההתקשרות לבין ב נוצר קרע חברתי עמוק בתוך החברה הדרוזית ברמת הגולן. .3

לעצור ולהתנגד להקמת פרויקט עין קניא (  –מסעדה  –בוקעתא  -)מגדל שמס התושבים. החליטה החברה שלנו 

 על קיומם של הדרוזים בגולן . שמאייםהרסני 

מתנגדת בכל תוקף לפגיעה במדינה ההנהגה הדתית הדרוזית  כלו, לידיעתך כבוד -פסק הלכה של השיחים הדרוזים .3

 באדמותינו. תעשה עוול גדול לדת שלנו במידה שתוביל מהלך של אישור הממשלה על תוכנית שתפגע בנו.

היזם "אינרגקס" לא שלנו,  מאז התחלתו של המאבק -שקלים לתושבאיומים על תושבים בתביעות במאות אלפי  .7

בשליחת מכתבים דרך העורך דין שלו גם על הפעילים והשיחים,  ם על החקלאים שרוצים לצאת מהחוזה,הפסיק לאיי

 . של עשרות מיליוני שקליםכוללות בתביעות 

שהתושבים הדרוזים וגם רוב התושבים היהודים בגולן לא רוצים כל מפגע או זיהום משלה להעביר מסר לממבקשים 

 דרך חוקית למנוע הקמת הפרויקט . אנו נמשיך בכלי בגלל  המפלצות ההרסניות האלה. או שינוי נוף או סיכסוך פנימ

של הממשלה שבוע הבא על הפרויקט,  אישוריהיה מאוד שלא נגיע למצב שבו  יםמקוונו ועתר לבקשתימאוד שת יםמקוו

אנו מעונינים להמשיך לחיות בדו קיום ואף לייצר חשמל . של הדרוזים בגולן שכאמור אנו רואים בו איום על קיומם

 מאנרגיות סולאריות, אולם לא ניתן לפגוע באדמותינו, בילדינו, בקהילות שלנו ולהרוס את אדמות אבותינו.

 ממתינים בציפייה ובתקווה להיפגש בהקדם לפני אישור הממשלה,

 בברכהב

 כבוד רבוב

 תעשייתיות בטורבינות רוח ישראלי-הדרוזי ובילי המאבקממבשם תושבים רבים , חלבי נביה


