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דר' חסו ,
שלו וברכה
שמחתי לקרוא באתר האינטרנט של העיתו גלובס )מיו  21למר!  (2006את הכתבה" :דליית אל
כרמל מציגה :ברוכי הבאי לסיוט האולטימטיבי של חברות הסלולאר".
נית אפילו לומר ,ששמחתי מאוד לקרוא על המאבק ,שאתה עומד בראשו.
ראה מצ"ב צ'ק ע"ס ) ) 234.25כ* 50דולר( ...תרומתי הצנועה למאבקכ הצודק.
לפני כשנה שלחתי סכו דומה לראש מועצת הכפר ג'וליס ,שעשה ,כפי שפורס ,צעד דומה ...אבל לא
כה נרחב ,שכ את נמצאי במיקו הרבה יותר אסטרטגי.
חבל מאוד שאנשי מעדיפי את ההנאה והנוחות הרגעיי*הזמניי ,על פני ראיה ארוכת טווח.
אני רוצה לחזק את ידיכ על הפעולה הברוכה ,ומקווה שתתמידו בכל מה שנית לעשות לטובת
ובריאות תושביכ.
אני מקווה שבעזרת הש תשמשו דוגמא לעוד ישובי ,להרחקת הסרט והאנטנות מריכוזי
אוכלוסייה.
כל טוב והצלחה רבה,
עופר גור
)ניו יורק – ארה"ב(
goferiko@yahoo.com

נ.ב.
כתושב הקריות שלעבר ...וכאחד שמכיר ומוקיר את יישוביכ והטבע סביב ...אני מנסה מידי פע
לעודד חבר'ה מכא  ,שכשה מבקרי בישראל ...לבוא לבקר ג אצלכ .רק עכשיו בעקבות הנ"ל,
ראיתי את אתר האינטרנט שלכ ...אבל לא הצלחתי למצוא מידע באנגלית .אשמח שתיידעו אותי
ברגע שמידע כזה יהיה זמי  ...כדי שאוכל להפנות אנשי ישירות למידע.

עיר כרמל  -עספיא  -דאלית אל כרמל
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שלום רב,.
ברצוני להודות לכבודך מעומק לבי על התמיכה והתרומה במאבקנו נגד
חברות הסלולאר.
בריאות בציבור ושמירה על זכויות התושבים הם בסדר עדיפות עליון
אצלי .
נמשיך לאבק עד שהאמת תצא לאור.
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ראש עיריית כרמל
וסגן יו"ר מרכז שלטון מקומי
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עשרות תושבי ג'וליס הרסו עם דחפור יסודות לאנטנה
סלולרית
מאת ג'קי ח'ורי

עשרות צעירים ותושבים מהשכונה המזרחית בכפר הדרוזי ג'וליס שבגליל המערבי הרסו
שלשום בלילה באמצעות דחפור יסודות להקמת אנטנה לשידור סלולרי ,מזרחית ליישוב,
מחשש לפגיעה בבריאותם של תושבי השכונה והכפר בכלל .ריאד חמזה ,לשעבר מנכ"ל
המועצה המקומית בג'וליס ותושב השכונה המזרחית ,אמר שמדובר ביוזמה פרטית של
התושבים.
חמזה ציין כי "בכפר יש הסכמה מלאה שהאנטנות האלו מהוות סכנה לבריאות .שמענו על
הרבה יישובים בישראל שבהם היתה עלייה מבהילה ברמת התחלואה בסרטן בשל ריבוי
אנטנות סלולריות בתחומן .אנחנו מבקשים להקדים תרופה למכה".
ראש מועצת ג'וליס ,עו"ד נדים עמאר שנבחר לפני כמה ימים וטרם נכנס לתפקידו ,מסר
שהשטח שבו בוצעה ההריסה שייך מוניציפאלית למועצה האזורית משגב .עם זאת ,לדבריו,
כבר בישיבת המועצה הראשונה הוא מתכוון לקבל החלטה האוסרת הצבת אנטנות
סלולריות בג'וליס.
גם ביישוב הסמוך ,יאנוח ג'ת ,מתנגדים התושבים להקמת אנטנות .ביום שני נפגשו נציגים
מהיישוב עם בכירים בחברות פלאפון ופרטנר וסיכמו להפסיק את פעילות האנטנות ביאנוח
ג'ת והסרתן תוך שלושה חודשים.
נציגי שתי החברות טענו בפגישה כי אין שום סכנה באנטנות וכי הם מוכנים לכל בדיקה
משום שעוצמת הקרינה מהאנטנות היא נמוכה ביותר .הם הסכימו להפיץ חומר הסברתי
בעניין זה.
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