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שלחו להדפסה

טרטמן פרשה  -וים המלח איבד ידידה

ים של דמעות

עם פרישתה של ח"כ אסתרינה טרטמן ,יושבת ראש השדולה להצלת ים המלח
מ"ישראל ביתנו" ,קוראים ראשי המועצות באזור לח"כים לעתיד :אל תשכחו את
משאב הטבע הנדיר שהולך ונעלם
אסף שמואלי
לא מספיק שהוא מתייבש במהירות ,ים המלח מאבד כעת סוג של "אחות גדולה" :יושבת ראש
השדולה להצלת ים המלח ,ח"כ אסתרינה טרטמן ,שהודיעה על פרישה מ"ישראל ביתנו" ,משום שלא
שובצה במקום ריאלי ברשימה לכנסת.
טרטמן ייסדה והובילה את השדולה ,בה חברים ח"כים מכל סיעות הכנסת ,וזכתה לשבחים בקרב
התנועה הסביבתית על יוזמתה זו .שיא הישגיה היה בהקמת החברה הממשלתית להגנת ים המלח,
שמתוקצבת ב 300-מיליון שקלים בשנה .לפני כחודש חגגה השדולה שנה להיווסדה באירוע מתוקשר
בכנסת ,בו חתמו ח"כים רבים על עצומה להצלת משאב הטבע הנדיר.

טרטמן ב"יום ים המלח"
בכנסת צילום :אסף
שמואלי
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

בעקבות פרישתה של טרטמן קראו ראשי המועצות האזוריות "מגילות ים המלח" ו"תמר" לכל
המפלגות לשלב את נושא ים המלח כחלק בלתי נפרד מסדר היום הציבורי שלהן בבחירות ובכנסת
הבאה .כמו כן הביעו ראשי המועצות את תודתם על פעילותה של טרטמן "כידידת אמת של ים
המלח".
"אנחנו מבקשים להחזיר את הים
למלח לפני שיהיה מאוחר מדי" ,אמר
ראש המועצה האזורית "מגילות ים
המלח" מרדכי )מוצי( דהמן" .המדינה
נתנה זכויות שימוש והטיה למי הכנרת
שזרמו דרך הירדן אל ים המלח,
ואישורי כרייה למפעלי ים המלח ,מבלי
להתחשב בעתידו של הים כאוצר טבע
לאומי ועולמי .אני קורא לחברי
המפלגות לבוא בשבת הקרובה לאירוע
האופניים 'סובב ים המלח' ,שנערך
בקריאה להעלאת המודעות הציבורית
למפלס היורד של הים".

מה שרואים משם:
איזה יופי של אסון אקולוגי  /מישל דור
אופיר בן-טוב ,אמן וצלם אוויר ,מבלה שעות בטיסה
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המלח .אסון ההתייבשות של הים הזה  -שאין שני לו
 הפך אצלו להרבה יותר מנושא לצילום ,וזה כל כךיפה שזה כואב
לכתבה המלאה

דב ליטבינוף ,ראש המועצה האזורית "תמר" ,הוסיף" :היום קיימות על השולחן חמש חלופות ריאליות
)להעלאת המפלס( ,אך נבדקת בפועל חלופה אחת בלבד .אנו קוראים לייצר מסמך מדיניות מסודרת
לתכנון עתידי של הים וסביבתו ,ולרכז את כל סוגיות ים המלח תחת משרד ראש הממשלה".
ים המלח מאבד מדי שנה כמטר
ממפלסו .במאה ה 20-ירד המפלס ב-
 25מטר ,וגודל הימה הצטמצם ב 30-אחוז לערך .במדידות האחרונות הגיע המפלס למינוס 429
מטרים" .אי אפשר לדחוק את הבעיות .למעלה מ 100-שנים מודעים לבעיה ,ולסכנה ולא עושים כלום.
הים נסוג מטר בשנה ,הוא כמעט חצי ממה שהיה" ,אמרה טרטמן בסיור עיתונאים שיזמה לאחרונה
לאזור.
דו"ח של מוסד שמואל נאמן של הטכניון ,העריך את הנזקים המצטברים לים המלח מאי עשיית דבר
להצלת המפלס הצונח בכ 90-מיליון דולר בכל שנה.

חזרה

ZZZ\QHWFRLODUWLFOHV/KWPO

