
יחד שומרים על הבית!

להגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה
נגד הקמת טורבינות בשטחי מ.א. הגלבוע

הגשנו חוות דעת וטענו כי אזור העמקים נתון לסכנה בריאותית עקב הפעלת טורבינות הרוח הענקיות המתוכננות.

אנו סבורים כי העניין רציני מדי להתנגדות של תושבים מתנדבים, לכן פנינו לצוות עורכי דין מהשורה הראשונה על מנת 
למנוע את המפגע ההרסני הזה, שבו מועצה אזורית הגלבוע תומכת.

ב-3.9.2019 הופענו - צוות מתנדבים - בפני חוקר ההתנגדויות של ועדה מחוזית צפון.

תרומה - גיוס כספים

היינו היחידים שהעלו את נושא הבריאות, הטורבינות עלולות להיות מסוכנות לבני האדם. טיעון זה עשוי להיות אחד 
החשובים והמשכנעים למול המועצה הארצית.

עורכי דין אשר זכו להצלחות מוכחות במאבקים סביבתיים:
עורכת הדין שגייסנו היא חיה ארז בשיתוף משרד קלעי, רוזן ושות', עורכי דין

עו"ד חיה ארז עבדה במחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע והנחתה את הקליניקה למשפט סביבתי בפקולטה 
למשפטים באונ' העברית. מתמחה בליטיגציה, מדיניות, רגולציה סביבתית ואמנות סביבתיות בין-לאומיות ובנושאי תכנון 
ובניה. ייחודיות פעילותה נעוצה בהיכרות מעמיקה עם זירת התכנון, זירת המדיניות הסביבתית, ניסיון בפתרון משברים 

וניהול מאבקים ציבוריים.

עו"ד חגי קלעי הוא מבכירי עורכי הדין בתחום החוקתי והמנהלי בישראל ובתחום התכנון והבניה והסביבה. בין היתר, 
ייצג את מפלגת העבודה בעתירתה נגד מתווה הגז, את חברת הכנסת סתיו שפיר בעתירתה נגד מנגנון ההעברות 
התקציביות, את חברת הכנסת מיכל בירן ואח' בעתירתם נגד הפגיעה בזכויות מתמודדים בבריאות הנפש במסגרת 

הרפורמה בענף ובהליכים רבים אחרים. 

זהו 'כסף קטן' ולו רק מההיבט של ירידת ערך הנכסים באזור, עקב בקמת הטורבינות

הסכום הנדרש למאבק המשפטי הינו: 30,000 ₪

עו"ד אוהד רוזן מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית מורכבת ובהליכים משפטיים בתחום התכנון והבניה והסביבה. 
מייצג, בין היתר, בתובענות ייצוגיות בתחום ניירות הערך ובתובענות נגזרות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, כמו גם 

בתביעות אזרחיות בפני כל הערכאות. 

מדוע לתרום דווקא למאבק 2020? 

צוות מאבק 2020
בכבוד רב,

מאחר ואנחנו היחידים שהעלנו את הטיעון הבריאותי - חשוב שתתרמו את הכסף לנו, כדי שיחד - נצליח למגר את בעיית 
הטורבינות מאזורינו. במועצה הארצית מתקבלים על פי רוב טיעונים שנטענו בוועדה המחוזית, וטיעון שלא נטען קודם 

לכן במחוזית - דינו להדחות. אנו נפרסם לציבור בצורה שקופה כיצד הושקעו כספי התרומה.

אבירן אלדמע, רמת צבי
אורי השילוני, מולדת

אורן שמש, מולדת
איתי סער, מולדת

אראלה קורן, כפר יחזקאל

עבור: עמותת חוג העמקים

הערה: עבור מאבק 2020

בנק: הבינלאומי 31

חשבון: 409-216178
סניף: 111

NOTטורבי 

לתרומה למאבק 2020

אנרגיה אדומהטורבינות הרוח זוהי  הגורמת לרעש, תת רעש, קטילה 
המונית של ציפורים ועטלפים, המשמשים כמדבירים אקולוגיים 
(והעלמותם יגרור העלאה בריסוסים) ירידת ערך הנכסים, פגיעה 
בחקלאים ובחקלאות וכל זאת עבור תרומה זעומה למשק החשמל תוך 

יצירת הון עתק לבעלי הון על חשבון התושבים והסביבה.

חמודי זועבי, טמרה
טלי וייט, חבר

יואב בכר, בית השיטה

יוחאי זס, תל יוסף
יובל בירנבוים, כפר יחזקאל

נעמי גושן, מולדת

שחר שגיא, תל יוסף

נדב רז, עין חרוד איחוד

רותם רובין, מולדת

תמיר בלאס, יזרעאל
תמר סנקר, יזרעאל

חנו עד כה למנוע את 
הצל

בינות והיזמים 
הקמת הטור

בנייה. 
טרם קיבלו היתרי 

יש מה לעשות !

יפעת האור, תל יוסף
יפתח נבות, מולדת

ירון וייט, חבר

יוחאי רז, גבע

כרמל אשל, עין חרוד מאוחד
מורדכי בצראווי, גדעונה


