עמוד 1

לאחרתה החליטה המדינה לפשל למניעת הצפתהמלונות באחר הדרומי של ים המלח ,על ידי קצירת הנ לח
ששוקע בקרקעית הים וחרם להצפת האחר אי לחרות ההחלטה עדיין לא ברור חי יממן את הפרויקט עתיר התקציב

וחי בעצם אחראי לחציאות בה ים החלח הפך תאתר תיירות חשוב לאחר חת לא רק בגלל שחו ,אלא

בחציאות

לגלוש .אבל
$DN2$לגונה$DN2$,שימנעו מהמים
נה,
לוף
$DN2$בישראבלוף$DN2$הידוע :ראשית,מלונות ים המלח לא ניצבים על
אבינדב ויתקון
היו הפתרונות
גדות יםהמלח .מדובר בבריכה שנוצרהעל ידימפעלי
הרעים״.
׳ירידי כדור הארץהמזה״ת׳ נמסר כי״זהו
שהמפעלים שואבים
 aaקבלתההמלצה המשותפת של משרד התיירות יםהמלח ,המנותקת מיםהמלח,
מארגון
**
הפתרון הנכוןוההוגן ,האופציה היחידה שהינה בת־
$TS1$בתקיימא$TS1$
ממנו מיםמלוחים כדי למלא את הבריכהולכרות
והמשרדלאיכות הסביבהבעניין הצלתמלו־
$TS1$מלונות$TS1$
הבעיה
תחילת
בשנות ה־ 70
לעיקרון׳המזהם
$DN2$בתקיימא $DN2$בהתאם
קיימא
המינראלים השונים .מדינתישראל הקימה
נות
בעלייתהמפלס
ממנה את
אופייני,
לציון:באופןישראלי לא
$Dמלונות $DN2$יםהמלח ,ראויה
מפעלי
משלם׳.כעת,על
לדבריגליתכהן ,ההבנה שישבעיה
לנזקים הסביבתייםולשאת
יםהמלחלהכיר באחריותם
שהמלונות נבנו באמצע שנות
להעניק מענה עשרות שנים אזור תיירותי בבריכהזו ,בת ה־  80דונם ,״יםהמלח״ החלה לא הרבה לאחר
מתקבלתהחלטה שאמורה
להמלצות.בנוסף,
הכלכלית שלתיקונם ,בהתאם
קדימה,ולאלחמש ,עשר או חמש־עשרה השנים הקררלעניים .זאת,כיוון שרוב רובו של ים המלח מצוי בש־
$TS1$בשטחי $TS1$ה־ 70״הבינו די מהר שישבעיה,אבלקיוו שהיא תיפתר בעלות
להשקיע בפתרונות
עלינו,ובארבעים השנים האחרונות לא בעתיד״ ,היא אומרת .בסופו של דבר,כשהחלו המים עליהם לאמץ את קריאת השר אררן
$DN2$בשטחי$DN2$יו״ש ,לא
לעלייתמפלס
ההחלטה,לפיה הפתרון הטוב ביותר
בות.
טחי
הסביבתי״.
טכנולוגיים ,על מנתלהפחית את הנזק
המלונות הוותיקים הקרוביםלחוף הב־
$TS1$הבריכה$TS1$,
פעולות חזקה עלחופיו .לפגוע ביסודות
מי האגם הדרומי ,המאיימיםלהציף את
המלונות ,היא העזה מדינתישראללבצע
אולי אין הם
לתוכנית,
הזולים,
להחליט ,כאשר כל הפתרונות
$DN2$הבריכה $DN2$,היה צורך
ריכה,
גם זאתלטובה,
קצירה של משקעי המלח והעברתםלאגן הצפוני של
אולי ,שכן חופיוהולכים
משרד האוצר מתנגד כרגע
ונעלמים,
שיצליחולהטיל את
מאמינים
בבולענים לדברי כהן ,היובעייתיים מבחינות רבות.
העלויות על משפחת
להיבלע
יםהמלח ,שם המים נמצאים דווקא בירידה מתמדת ,ופרויקט תיירותי שכזה היהעלול
המפעלים,אולם במשרד התיירות מאמינים
לבנות עד גובהמסוים ,וכריית החו־
״סוללות אפשר
שנוצרו בחופי האגן הצפוני.
היאהחלטה אמיצה ,שדורשת השקעה רבה:
מיליארדי
בעלי
$TS1$החומר $TS1$עופר,
שרק פתרון זה ,בתוספת הקמת קרן מיוחדתלפיתוח
לסוללותהאלהמהוואריות הייתה גורמת נזק סביבתי
מר
$DN2$החומר$DN2$
המלונות בבריכת המלחנקלעלמ־
$TS1$למשבר$TS1$
אלא שפרויקט
לתשתיות,ועוד סכום שנתי של  200עד 300
שקלים
יצילו את האזורמניוון
ושדרוג התיירות ביםהמלח,
עצוםולחץ תחבורתי אדיר של משאיות.זופגיעה סבי־
$TS1$סביבתית$TS1$
$DN2$למשבר$DN2$בעקבות שקיעתהמלח במקום וההצפה שהתרחשה
שבר
תפעול הפרויקט.
מיליוןשקלים מדי שנהלצורך
לעתידמזהיר.
ויצעידו אותו
תיירותי
המלון שבסכנה וב־
$TS1$ובנייתם$TS1$
$DN2$סביבתית $DN2$חמורה.כנ״ל הרס ששת בתי
בתית
סמנכ׳׳לית תכנון
עם השנים בבריכה.לדבריגליתכהן,
ליברמן ,דוברו של שר התיירות
לדברי אמנון
האלטרנטיבהההגיוניתביותר,
$DN2$ובנייתם $DN2$מחרש במקום אחר.
נייתם
ומדיניות במשרדלהגנת הסביבה ,הפתרונותהקלים
ופרויקט
הישראלי
היע ראבל
המלח ,שהחדשים שבהםנבנו
המלונות בים
לעור  50שנים,ולאל־  20היא קצירת מסדניקוב16 ,
ושמהווה פתרון גם
והמהיריםוהזולים לא נבחרולבסוף על ידי משרדי
התיירות בים המלח
יכולים
בשנת  85עת המקום היה אזור פיתוחא' ,אינן
לציין כיבעיית המלח שמאיימת הממשלה,אולם לא היה זהקל".ההצעות היו אולהרוס המלחשמעלה אתהמפלס באגן הדרומיוהעברתולאגן
בהקשרלכך ,יש
להתפתח,ואינםיכו־
$TS1$יכולים$TS1$
יכולים
מחו״ל ,אינם
יותר" ,הצפוני.הבעיה הייתההמחיר״ ,דבריגליתכהן.
ולבנות אותם במקום אחר ,מוגבה
המלונות
את
המלונות באתר התיירות של ים המלח באגן
למשוךתיירות
כעת על
לייצג נאמנה את האזור שמדינתישראל
$TS1$לעשות $TS1$,לים
$DN2$יכולים$DN2$
לגו־
$TS1$לגונה$TS1$,
לגונה ,אובלי
אומרתכהן,״אולהקים
ישראליים ,או בישראב־
$TS1$בישראבלוף$TS1$
הדתמי ,שזורה באבםורדים
מעוניינת
לבסוף ,אחרי אין סוףדיונים בשאלה מה ניתןלע־
סוללות עם
שייבחר בתחרות׳שבעהפלאי תבלהחרשים׳ .המבנים
החליטו במשרד התיירות ובמשרדלהגנת הסביבה
שות,
$DN2$לעשות$DN2$,
טיילת,
שהפתרון של קצירת המלח הוא המתקבל ביותר על המיושנים ,היעדר המסחר ,האטרקציות ,היעדר
למקום.
הכללית ,אינםמעניקיםציון גבוה
והאפרוריות
מפעלי יםהמלח ,אך תוך
ואפילו זכו לברכת
הדעת,
״זו הסיבה שהשר כרך את התוכנית עם התוכנית
הסתייגותקלה :הם אינם מוכניםלממן אתעלות הפ־
$TS1$הפרויקט$TS1$,
לפיתוחהמקום״ ,אומר
להקמת קרן
במיליארדישקלים .זאת,בניגודלה־
$TS1$להמלצת$TS1$
רויקט,
ליברמן.״הקרן,לפי
$DN2$הפרויקט $DN2$,המוערכת
מיליוןשקלים במימון
$DN2$להמלצת $DN2$שני המשרדים המקווים כי הממשלה תאשר את ההצעה,תכלול 250
מלצת
המפעלים,
מיליון במימוןהממשלה .זאת,לתקופה של
$TS1$שהעלו $TS1$ועוד 750
מפעלי יםהמלח ,שה־
הצעתםותטיל את
העלויות על
חמש שנים ,מתוך תקווה ששיפור התשתיות והבאת
$DN2$שהעלו $DN2$את המפלסוהרוויחו ממנו לא מעט במשך השנים.
עלו
לחופי ים
מיליונים
ואפילו
יזמים יביאו מאותאלפים
המלח .השר רואה באופן חד־משמעי שים המלחיכול
כסף
בה ,אבל אץ
ההחלטה
ארגוני הסביבה מיהרו לברך עלההחלטה.לדברי להיות מותג שיביא תייריםלישראל במיוחד
עבורו .זה
רפואיות״,
וסגולות
מקום עם טבע מרשים ,היסטוריה
ניר פפאי,סמנכ״ל ׳שמירת סביבהוטבע׳ ב׳חברהלה־
$TS1$להגנת$TS1$
לפיתוח שחלק ממנה
ליברמן .״מה שצריך זה קרן
אומר
גנת
$DN2$להגנת$DN2$
הטבע' ,אמר:״זוההחלטה האמיצה ,הטובהוהנכונה
כאזור
ים
אזור
הכרזת
הפתרון
את
המלח
ים
לאזור
לסביבה...
לאומית.
המלח
יהיה
שתספק
ביותר
עדיפות
כשששת
הפעם האחרונה שהוא זכהלפריחה הייתה
לאיזון מיטבי ביןשלו־
$TS1$שלושת$TS1$
היחידי שהוא ארוך טווח ,תביא
$DN2$שלושת $DN2$הגורמים המרכזיים באגן הדרומי :סביבה תיירות המלונות האחרונים נבנו בשנת  1985וזו גם הייתה
שת
הפעם האחרונה שהאזור היהבעדיפותלאומיתא׳״.
תעשייה ,תצמצם אתהפגיעהבערכי טבעונוף ותשיג
לעצור את הפגיעה במלונות
בסופו

מפעלי ים המלח לקחת
של דבר ,אלה יציבותלאורךזמן .על
לגבי הנושא הכספי של הפתרוןהנבחר״.
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לעורר

להחזיר

תיירות

את

היוקרהלים המלח

