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 ואז להחליט.  –לעצור את הטירוף רגע לפני שיהיה מאוחר מידי... להקשיב 

גזבר של  ה משק וה רכז  בעבר כ, בן וחבר קבוצת גבע. כיהנתי שנים רבות 1949 יליד שמי מוקי ידין, 

 אחראי על הבטחון הסוציאלי והמקרקעין בגבע.הייתי  2020ועד לסוף  2014גבע, והחל משנת 

טורבינות בשטחי גבע  אשר ממערב למושב כפר יחזקאל   5הוצע לנו לאשר הקמת   2014בשנת 

ועדה הכלכלית, בה הייתי  ו. הנושא הובא לדיון בק"מ מגבע 4- כ, שיפולי גבעת המורה נושק לבשטח ה 

ות, לא הציגו היזמים כל מידע על הסכנות  המו"מ על פרוייקט הטורבינחבר, ואושר אחרי דיון. בעת  

 הכרוכות בפרוייקט מסוג זה. 

וככל , טורבינותב הטמונות ותהעצומסכנות הולהבין את היטב מאז הספקתי ללמוד אלא ש

למתנגד חריף   -הפכתי מתומך בעת שהוצגו הדברים לראשונה על ידי היזמים   שהעמקתי יותר, כך

ושא הסביבתי, הנזק  נפגיעה הקשה בשכנים ובכל המרחב, ה האדם, ה סיכון לבני ה  למיזם הטורבינות.

 לבעלי חיים, הרעש ועוד ועוד הביאו אותי לשינוי דעתי זה. 

, תנועה על טהרת המתנדבים מתושבי האזור, המתמקדת במאבק  2020משום כך הצטרפתי למאבק  

  מזיקות,רוח  תטורבינומזהמות ולשמקדם את האנרגיה הסולארית ומתנגד לתחנות כח  ציבורי 

 ומקדישה מאמצים עצומים בפעילות הסברה בקרב הציבור הרחב והרשויות.  

רבים מישובי האזור כבר סירבו    – "  2020כך התברר לי מהר מאד כי בזכות מעורבות "מאבק  

   ליזמים, לאחר שהתברר כי אלה הציגו להם מצגות שווא.

ברוב מוחץ על פסילת ם השנייה, , בפע גם אסיפת קבוצת גבע, הצביעה לפני שבועות אחדים

... אותם יזמים הנצבים כעת בפניכם ומציגים  ההסכם שהושג בין הנהלת הקבוץ לבין היזמים

בפניכם מצגות שווא. זאת לאחר שחברי גבע למדו את הנושא והבינו כי הוטעו בתחילת הדרך. יתרה  

רי גבע בתביעות נזיקין  מכך, בעקבות החלטת האסיפה, העזו היזמים ברוב חוצפתם לאיים על חב

איומים שהתבררו מהר מהר כחסרי בסיס חוקי כלשהו. חברי גבע עומדים על   – בסכומי עתק 

 התנגדותם הנחרצת להקמת הטורבינות בשטחי הקבוץ, גם אם במרחק של ק"מ בודדים מבתיהם. 

אבק יתרה מכך, גם מרכז השלטון המקומי בישראל ומרכז השלטון האזורי בישראל, התגייסו למ

והודיעו לשרת האנרגיה באופן חד משמעי כי הם דורשים עצירה מוחלטת של כל המיזמים 

אני מצרף לעיונכם כאן את פניית יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל, שי   להקמת טורבינות רוח.

חג'ג' שהוא גם ראש המעוצה האזורית מרחבים, יחד עם יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל, מר  

 ס, שהוא גם ראש עיריית מודיעין.  חיים ביב

 – פרט לראש המועצה האזורית גלבוע  – זה לא מקרה שכל ראשי המועצות האזוריות בצפון 

וחלקם אף מעורבים באופן פעיל מאד   הביעו התנגדות נחרצת וחד משמעית לטורבינות הרוח

 לסלק את המפגע הנורא הזה מהאזור.  

 , הבית של כולנו.  אני פונה אליכם כשכן שחרד לעתיד האזור

ראוי   – אנא עצרו את ההצבעה בנושא הכל כך גורלי לעתיד הבית. רגע לפני שיהיה מאוחר מידי 

שלפחות תקשיבו למתנגדי המיזם. תיחשפו למידע המקצועי המפורט שיש בידינו, הקשיבו  

      למומחים שנביא בפניכם. ואז תוכלו להצביע על פי מצפונכם.

ושבי האזור הפעילים בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה חומרית מכל סוג אני פונה אליכם בשם ת

שהוא במאבק החשוב הזה, נגד יזמים תאווי ממון שלעתים מתנהלים בבריונות, גם אם במראית עין 

 של מתק שפתיים. 

 עשו לכל תושבי העמק שנה טובה ושקטה. -ובבקשה מכם בתודה לכם

 מוקי, לכנס ציבוריוהביאו את הנושא עיצרו את ההחלטה 

 בנושא טורבינות הרוח -מצ"ב עמדת מרכז השלטון האזורי ומרכז השלטון המקומי בישראל 

 נ.ב.
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