עמוד 1

מסעההלוויה.

להציל
הגווע צילום:
אח הים

סירה אדלשטיץ

הס שוו שיש
טקס
הלוויה מיוחד נערך מול משכן הכנסת
בירושליםלים המלח במחאה על דחיית הצעת

החוקכעניין הגנה ושיקום הנזקים עלידימפעלי ים המלח
גדעון

מנכ״לארגון
׳ידידי כדורהארץ;

נושבת:״הוא גם אחד המקומות הנמוכים בסדר היום שלהמדינה״
בצער

רב וביגון

$DN2$ובהעברת$DN2$
רת
$TS1$פטיר$TS1$:
פטיר־
קודר אנו מודיעים על

ההכנסותמתמלוגים המתקבליםממפעלי

ים

המלח לקרן

מיוחדת שתוקם לשיקום
$DN2$פטיר$DN2$:
תו בטרם עת של יקר המציאות יםהמלח״ .מודעת
אכל בנוסח הזה נשאופעילי הארגון הסביבתי״ירי־
$TS1$״ירידי$TS1$
רמים
$DN2$הנגרמים$DN2$לאזור יםהמלה.
די
$DN2$״ירידי $DN2$כדור הארץ המזרח התיכון״ ,כאשר ערכו בתחילת
בארגון׳ידידי כדור הארץ׳ ציינו השבוע ,כי הצעת החוק,
השבוע טקס
הלוויה לים המלח מול משכן הכנסת בירוש־
$TS1$בירושלים$TS1$,
שנדחתה על ירי ועדת השרים ,מסמלת את התקווה האחרונה
$DNבירושלים $DN2$,לאחר שוועדת השרים
לים,
לענייני חקיקה דחתה ביום ראשון
להצלתו של יםהמלח ,וכי היעדר התמיכה הממשלתית הנחוצה
את הצעת החוק ״הגנה ושיקום יםהמלח" ,שנוסחה על יד ארגון
לשם העברת החוק היא מכה אנושה לים המוות.
הנזקים

$TS1$הנגרמים$TS1$
הנג־
הסביבתייםוהכלכליים

|^

׳ארם טבעודין׳ והוגשה על
ההצעה ,כזכור ,קבעה בין השאר כי עלמפעלי
מוכים
התעשייתיתלערכי הס־
$TS1$הסביבה$TS1$
$DN2$הנמוכים $DN2$בסדר היום של המדינה ,כפי
לשקם את הנזקים שגרמהפעילותם
$DN2$הסביבה $DN2$באזור
ביבה
$DN2$בהצבעת $DN2$ועדת השרים .הצעת החוק הזו
ולפעוללמניעת פגיעה סביבתית עתידית .על אף
בעת
ידי ה״כ רב הנין (חד״ש).

"המקום

ים

המלח

הנמוך

ביותר בעולם

מנכ״ל הארגון ,גדעון

מבחינה גיאוגרפית",

ברומברג ,״הוא גם

אומר

$TS1$הנמוכים$TS1$
הנ־
אחד המקומות

שזה באלידי ביטוי
$TS1$בהצבעת$TS1$
בהצ־

נחוצה על מנת להציל

את

החלטת ועדת השרים ,טרם
הים
נאמרה בנושא המילה האחרונה
הגווע".
לאחר
שהשר להגנת הסביבה,גלעד ארדן ,הגיש ערר על ההח־
$TS1$ההחלטה$TS1$,
יוזם הצעת החוק ,ח״כ רבהנין ,ציין כי ״קל לסמס לטובת
לטה,
$DN2$ההחלטה $DN2$,ולפיכך הצעת החוק תועלהלהצבעה חוזרת כעוד כש־
$TS1$כשבוע$TS1$.
המלח ,אבל הרבה יותר קשהלהצביעעבורו .אסור להחמיץ את
$DN2$כשבוע $DN2$.מנגד ,אישרה ועדת השרים שת־ הצעות חוק של ח״כ משה
הרגע ,כי ים המלח באמת הולךוגווע לנגד
עינינו .רק התמו־
$TS1$התמודדות$TS1$
בוע.
דדות
מטלון(ישראל ביתנו) העוסקות בביצוע קציר מלח מלא ,אשר
$DN2$התמודדות $DN2$כוללת תוכללעצור את ההידרדרות המהירה ולהתחיל
להפוך אתהכיוון״.
ימנע אתעליית מפלס האגן הדרומי של ים המלח ,ובהעב־
$TS1$ובהעברת$TS1$

ים

עודדבו־מאיו

