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הפתרון של ארדן
ומיסזיניקוב
להצלת ים המלח :קציר מלח

למנוע מבריכות ים המלחלהציף את בתיהמלון
שני השריםהודיעו כי ישלבצע קציר מלח מלא כדי
עלות הפרויקט מוערכת ב־ מיליארד שקל מפעלי יםהמלח :מוכנים להשתתף במימון חלק
מהעלויות

באזור

ח״כ אופיר אקונים,שהוביל את
נגד הריסתהמלונות הסמוכיםלקו
״החלופה ההגיוניתביותר ,התיירותית
הוסיף:
ביותרוהכלכלית ביותר היא קצירהמלח,
גם בהיבט של הגנת הסביבה״.
גדעון ברומברג,מנכ״לירידי כדור הארץ

את המצב הקשה באגןהדרומי״.
הצטרפולשוחרי ים המלח ועמדו מאחורי
דאז ,אוריבן-נון ,כי המדינה הורתהלבנות
מאת אורי בינדר
״מפעלי יםהמלח
ממפעלי יםהמלח נמסר:
בתימלון חרשים בגובה של  18מטרים מעל רעיון קציר המלח כפתרון היחיד להצלת
מברכים עלההחלטהלבחור בפתרון הקציר
אחרי שנים של הפרחתרעיונות להצלת
פני הבריכות .הנחיהזו נועדה
למנוע הצפה המלונות .עתה נותר לחלק את ההשקעה
המלון ביםהמלח.למרות שני
לשם הגנת בתי
מפעלי ים המלח לשאר הגורמים באזור,
בין
המלונות בעתיד,אולם היא לא נשמרה,
של
לונות ים המלח מהצפתם במי הבריכות של
רוחות של המבקר ,שקבעו כי המרינה אחר־
$TS1$אחראית$TS1$
ובהם מדינתישראל.
וכיום יש בתימלון הנמצאים בסכנת הצפה
פעלי יםהמלח ,הוצגאתמול פתרון המוס־
$TS1$המוסכם$TS1$
$DN2$אחראית$DN2$למצב,הבענו הסכמה להשתתף במימון
אית
ח״כ ניצן הורוביץ,יו״ר השדולהלהצ־
$TS1$להצלת$TS1$
 $DNעל השרלהגנת הסביבה
כם
מאחרשבמפעלי ים המלח חייביםלהעלות
גלעד ארדןועל
במזרח התיכון ,אמר :״אנו מברכים את הש־
$TS1$השרים$TS1$
מעלויות הקציר
חלק
״לאודר כל
$DN2$להצלת $DN2$יםהמלח ,אמראתמול:
לת
את מפלס הבריכות בכל שנה .כך נוצב מצב
שר התיירות מטם מיםדניקוב :קצירמלח.
$DN2$השרים$DN2$על הבחירהבהלופת קצירהמלחלפתרון
רים
ולאפשר את הת־
$TS1$התפתחות$TS1$
הדרר הדגשנו כי קציר מלח מלא
שבו מצר אחד ים המלה מתייבש ונסוג במטר
מפעלי ים המלח מוכנים להשתתף בהוצאות
המלונות ,כאשר
עלייתהמפלס באזור
$DN2$התפתחות $DN2$הנגב,
פתחות
הוא הפתרון היחיד למשבר באגן
בשנה ,ומצד שני הבריכות שלמפעלי ים
הפרויקט,שיגיעולכ־ מיליארד שקל.
בעיית
המפעלים נושאים
אליו.
עד כה הוצעו לא מעטרעיונות להצלת המלהמעלות אתמפלסן.
בעלויות״.
התעשי
הדרומי ,ובסוף נצטררלהגיע
רב
והתיירות".
כעת הממשלה צריכה לגשתלמי־
$TS1$למימוש$TS1$
המלונות מפני הצפה במי הבריכות ,שמפ־
$TS1$שמפלסן$TS1$
ליטבינון? ,ראש המועצה האזורית
"הפתרון היחיד למשבר״
$DN2$למימוש $DN2$מהיר שלההחלטה .המצב בים
מוש
$DNעולה בכל שנה מהזרמת מי יםהמלח,
לסן
תמר,הוסיף:״אני מברך את השר על
ההחלטה הנכונה והאחראית שקי־
$TS1$שקיבל$TS1$.
אתמול במסיבת עיתונאים שכינסו סי־
$TS1$סיכמו$TS1$
לצורך העשרת המחצבים בקרקעית הברי־
$TS1$הבריכות$TS1$.
המלח קשה ,ואיןלנו עוד
$DN2$שקיבל $DN2$.ההחלטה התקבלה בטיימינג
בל.
מפעלי ים
זמן
$DN2$סיכמו $DN2$השרים לבצע קציר מלח בים המלה
כמו
 $DN2ביןהרעיונות ניתןלמנות את הריסת
כות.
לבזבז .על
לקראת
מצוין
במי־
$TS1$במימון$TS1$
להשתתף
המלח
התמלו־
$TS1$התמלוגים$TS1$
גובה
כי
וציינו
מאות
של
במרחק
מחרש
ובנייתם
המלונות
רגע ההכרעה
יפעלו להעלאת
$DN2$במימון $DN2$הפרויקט ,משום
מון
גים
לגונה.
מטרים מקו המים ובניית
$DN2$התמלוגים$DN2$המשולמיםלמדינה מרווחי חברתכיל
בתחרות פלאיעולם הטבע
שבה מתמודד יםהמלח״.
ממחצבי ים המלח מ־ %5ל־׳ל  10השניים שפעילותם יצרה
לפני שניםגילהמנכ״למפעלי ים המלח
המאבק

המים,

דו־קרב בצהרי היום

אביבלביא
מיליארדים ,והפר את
$DN2$הסביבתית $DN2$למרות שהיא יקרה בכמה
בתית
במקרה ישבו אתמול מאחוריהשולחן בבית סו־
$TS1$סוקולוב$TS1$
לא
אררן
(ועל הדרר גם את
ארדן ואת ארגוני הסביבה
$DN2$סוקולוב $DN2$בתל אביב שניים :שני שרים שניסו לתפוס שתי
מי ד:יק  21קולוב
המלונאים)
מיריבים מרים לשותפיםלדרך .אםלהיות אופטימיים,
ציפורים ,תוך הצלתמלונות ים המלח .הציפור הסבי־
$TS1$הסביבתית$TS1$
רוצים אבל
$DN2$הסביבתית $DN2$מיםז׳ניקוב וארדן בחרובחלופת קצירהמלח,
בתית
הבחירה הזו מעידה על התהליך האטי והחשוב שעובר
הם לאאלד!
שהיא המומלצת לרעת רוב המומחים וארגוני הסביבה על מקבלי ההחלטות בישראל :הם מתחילים לספור
שמממנים.
את הסביבה.
הקמת
לעלייתהמפלס; והציפור התיירותית
כתרופה
שני השרים
אפשר להתעלם גם מהבוטות בה התבטאו ארדן
אי
מיליון שקללפיתוח מתחם
קרן בהיקף של לפחות 750
הצעירים
מפעלי יםהמלח ,שלהשקפתם צריכים
ומיסז׳ניקובכלפי
קיבלו את המלונות הלא מצודד.
עלויות העתק של קציר המלח .הייתי
המשותפת בעיניים ספק־
$TS1$ספקניות$TS1$:
לשאת את עיקר
אפשרלבחון את ההודעה
הההלםה
$DN2$ספקניות $DN2$:ארדן ומיסז׳ניקוב רוצים אבל הם לא אלה
הנבונה ,ניות:
נותן הרבה כדילהיות זבוב על הקיר בחדרו שלעידן
עופר כששמע את הדברים.
שמממנים .שני השרים הצעיריםקיבלו את ההחלטה
עבשיו זו
המפעלים ,כזכור ,הודיעו
פוליטיקה.
הנכונה ,עכשיו זו שאלה של מימוש ושל
שאלה של
על תמיכה בחלופת הקציר ,אבל כעבור
דקות בתור
מסיבת העיתונאים היה ברור שהידידות הזמנית בינם
יצליחו לסרוק את חומת האוצר ,לרתום את ראש
האם
מימוש ושל
םוליםיקה הממשלה ,לקבל רוב בקרב השרים? המלחמה על דרום לבין התנועה הסביבתית עלתה בעשן.
יםהמלח ,בעצם ,רק התחילהאתמול.
אולי בהשראתהתהילה הציבורית שקצר משהכחלון
במאבק מול חברותהסלולר ,ארדןומיסז׳ניקוב הזמי־
$TS1$הזמינו$TS1$
אפשרלזלזל בו:
ובכל זאת ,קרה אתמול משהו שאי
נו
םטסמיסז׳ניקוב עשה בחירה אסטרטגית .הוא היהיכול
$DN2$הזמינו $DN2$אתמול את החברה לישראללרו־קרב בצהרי היום,
המלון ,וכנראה היה זוכה באופן
כשעדיין לא ברור כמה כדורים יש להם בקנה .מה
לבחור בהריסת בתי
בתמיכת האוצר .תחת זאת ,בחרבחלופה הסבי־
$TS1$הסביבתית$TS1$
מיידי
שבטוח :לא יהיה משעמם במערב הפרוע.

