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שלההיסטוריהאתחקרהאנגלברג־ברע?אורית

מותואתשניבאוהתחזיותאתוגילתההמלחי?

34עמודחסוןניר

הלאומיתהספרייהפריצקרמשפחתשםעללצילומי?הלאומיהאוסףמיתראוסףרותנברגבנוצילום:שאפשרמהכללנצלשצריךהיתההתפיסהב-4591.המלחיםמפעלישלהבריכותהקמת

הערה




המלחיםכלפניעלממסעליהנותהרוצה

עיתוכתברצונו",אתויפיקימהרכולו...

אגבלסייר"והרוצהטריזי,י.הארץנאי

יםשבחופיהאכזוטיותהנקודותשאראתאורחא

הוא,גםימהרלשוןהמכונהבמקוםוגםהמוות

ייתכןכןלאאםמשובח.זההריהמקדיםכלכי

אפשרותלותהאלאמעטותשניםבעודכי

יםכלכימאודייתכןבעצםאלה...מכלליהנות

עכשיו,שהואמכפימראואתישנהכולוהמלח

מילפנישנים,אלפימאותלפנישהיהמכפי

ב–4391.נכתבוהללוהדבריםשנים".ליוני

עצצאתהגשימההזעםונבואתחלפושנים78

שבצהמלחיםחופיכלננטשו1202לסונכוןמה.

בשלכלילנהרסוורובםישראל,מדינתשטח

המלחיםהישראליםרובעבורלמעשההבולענים.

בשתיבאופק.כחולהנופיסתאלאאינוהטבעי

מוסדר:באופןהיםלמילגשתניתןעדייןנקודות

והטיילתהים,שלהצפוניתבפינהחופיםמספר

עלהמלונותנבנושםהמלח,יםבדרוםזוהרבנווה

כלהמלח.יםמפעלישלענקיתאידויבריכתשפת

משיהיאהמלחיםשלהטבעילחואחרתגישה

ג'יפים.לבעליאולכתלמיטיבימה

כראשוןלראותאפשרטריזישלהמאמראת

מפנישמזהיריםהעבריתבעיתונותהמאמרים

תהיהזואבלהמלח.ביםונופיאקולוגיאסון

כותבטריזיכאשרושגויה.אנכרוניסטיתקריאה

לאהואהיםבמראההשינויעלהימיםבאותם

שינויזהלהפך,לרעה.שינוישזהמתכווןבהכרח

טרקטו"נושפיםיותר.טובעתידלקראתחיובי

אדירים,קרקעגושימתיישריםבכבדות,רים

נעלדרכים,נסללותסוללותצסייגים,נשפכים

לעתידהבריכותתחומימתבלטיםביצות,מות

דוגהיהלאשעודכבירמשהוומתהווהלבוא

אחרביםכמוכותב.הואהנבנית",בארצנומתו

הואיבואו,שעודובעשוריםהתקופהבאותהרים

הזדמנות.אלאבעיההמלחיםבייבושראהלא

חולבת",פרהכאלהיתההמלחלים"הגישה

אתשחקרהאנגלברגצברעם,אוריתאומרת

במסגרתהמלחיםשלהסביבתיתההיסטוריה

ידוע"מוותהואהדוקטורטשםשלה.הדוקטורט

לבאפריםפרופ'בהנחייתנכתבוהואמראש",

כיצדמראההיאבמחקרהזלצר.אסוד"ר

ישראלומדינתהציוניתהתנועההתייחסו

הפיבחלקן.שנפלביותרהחשובהטבעלאוצר

וייחודיתעולמיתטבעמתופעתהמלחיםכת

טעות,אותקלהאינהאשלגלהפקתענקלמפעל

בלתיצנמנתוצאהזוהיאנגלברגצברעם,מסבירה

השניםבמאהשהתקבלוהחלטותסדרתשלעת

ביורוקרטיתכרוניקההואהמחקרהאחרונות.

מראש.ידועאקולוגיאסוןשל

היההכלפקוחות,בעינייםלתהום"הלכנו

שהפתיעהיחידהדברהכל,כמעטמראש.צפוי

צפה".לאאחדאתזהאתהבולענים,ענייןהיה

שנמה"למעשה,מוסיפה:היאשנייהבמחשבה

בגללרקכזההואאקולוגיכאסוןהיוםתפס

שזהבטוחהלאאניהבולעניםללאהבולענים,

בכזההבולעניםלולאכאסון,בכללנתפסהיה

תהום".לאלל

אחכתבהעללמשלמצביעהאנגלברגצברעם

להצהירדןמי"ניצולהכותרתתחת.6491רת

מוסברהכתבהבגוהמלח".ביםיפגעלאשקאה

במפלסמהירהלירידהתביאהירדןמיתפיסתכי

יכול"איךהים.שלהדרומיהאגןולהתייבשות

ייפגע?לאוהיםיתייבשהדרומישהאגןלהיות

המחצהםהמלחביםאזחשובשהיהשמהמשום

כללנצלשצריךהיתההתפיסהף.הנוולאבים

שישכנוהמלחליםלהתייחסבלישאפשר,מה

במינרליםהואשלוהערךעצמו.בפניערךלו

לאמטריםבעשרה"ירידהאומרת.היאשלו",

הכותב.מרגיעהתמלחת",ריכוזעלתשפיע

מאתרתהיאהזאתהגישהשלמקורהאת

זאבבנימיןלטבע.שלהוהיחסהציונותבשורשי

ובאוטופיהמהים,המינרליםהפקתאתחזההרצל

בארץ"מסעב–2291,לוינסקיליבאלחנןשחיבר

עירהמלח","עירמתוארתת"ת",בשנתישראל

"התשםהמלח,יםלחותושביםאלמאהבת

המכוושריקותפעםהולםקולמאוד,רבהכונה

פועליםואלפיעולהארובותצהעשןוקיטורנות

ב–9302.תחלאגב,ת"ת,שנתשם".עובדים

האםהארץצישראליתהאשלגחברת

בעלתכי"ל,(לשעברLCIחברתשלההיסטורית

הראשונההיתהלהיום)נכוןהמלחיםמפעלי

המלחיםאתמחדששיעצבובפעולותשהחלה

קצתעוהיתההחברההמינרלים.כרייתלצורך

לאהתקופהשלהחלוציצציוניבנומוזר

שלחברהאלאהסתדרותי,מפעלאוקואופרטיב

המדינהשבוהיום
הזכותאתבחוקעיגנה
המלחיםאתלהרוס
כשמציציםאבלהמלח.יםשלגסיסתואתעכשיומבכיםכולם

מדהיםשנים,עשרותמלפניובתחזיותבמאמריםבדיונים,

מראשידועהיהשלובמוותושלבשלבכלכמהעדלגלות

חסוןניר

הערה




להנה־בלונדון.בבורסהשרשומהפרטייםיזמים

גת

$TS1$להנהגת$TS1$

$DN2$להנהגת$DN2$לבלועקלהיהלאהסוציאליסטיתהיישוב
מעריכהאנגלברג־ברעםהזה.החדשהייצוראת

נוברמשההחברה,שמייסדהסיבהגםשזו

מעטנשכחסיביר,ילידמהנדסמייסקי,

בארץהיחידההעירהציונית.בהיסטוריוגרפיה
זהוגםירושלים,היאשמועלרחוביששבה

היס־תיקוןשרת.רמתבשכונתלמדיקטןרחוב

טורי

$TS1$היסטורי$TS1$

$DN2$היסטורי$DN2$פתחהכש-.01כשבועייםלפנינעשהקטן

במחנהנובומייסקישלשמועלמבקריםמרכז

בסדום.הישןהפועלים

נוברשלהקפיטליסטית־בינלאומיתהכסות

מפעלאתלהציללנסותלואיפשרהמייסקי
התקו־באותההעצמאות.מלחמתפרוץעםחייו

פה

$TS1$התקופה$TS1$

$DN2$התקופה$DN2$יםבצפוןנעשתההתעשייתיתהפעילותרוב

תוכניתפיעללהפוךהיהשאמורבשטחהמלח,

נובומייסקיהערבית.מהמדינהלחלקהחלוקה
לסיכוםוהגיעוירדניםבריטיםבכיריםעםנפגש
בינ־מובלעתבמעיןכנועלהמפעלאתלהותיר

לאומית.

$TS1$.בינלאומית$TS1$

$DN2$.בינלאומית$DN2$לעדכןמיהרהואהמדינההכרזתביום
ראהאמנםבן־גוריוןבסיכום.בן־גוריוןדודאת

ובי־ההכרזהלטקסמיהראבלבחיוב,הענייןאת

קש

$TS1$וביקש$TS1$

$DN2$וביקש$DN2$נו־כשיצאיותר.מאוחריחזורשנובומייסקי

בומייסקי

$TS1$נובומייסקי$TS1$

$DN2$נובומייסקי$DN2$אושפזוהואאופנועבופגעמהפגישה

ובהוראתההסכם,קרסבהיעדרוהחולים.בבית

המתק־אתהצפוניהמפעלפועליהרסוההגנה
נים

$TS1$המתקנים$TS1$
$DN2$המתקנים$DN2$לפנילסדום,בסירותלהימלטומיהרו

המקום.אתיכבשושהירדנים

תהליכיאתלחדשניסוהמדינההקמתלאחר

האוצראתמהווההמלח"יםבסדום.האשלגייצור

נכתבהטבע",אוצרותמביןביותרהחשובהטבעי

היתההדוחמטרתב-9491,ממשלתיתועדהבדוח

האפ־ככלוהיעילהמהירהמלא,לניצולו"להביא

שר

$TS1$האפשר$TS1$

$DN2$האפשר$DN2$כאשרב-2591,רקאבלזה".גלוםאוצרשל

המאמציםהאשלג,חברתאתהלאימההמדינה

משא־הושקעוהאלהבשניםתאוצה.צברוהאלו

בים

$TS1$משאבים$TS1$

$DN2$משאבים$DN2$,הבדי־רבים.כישלונותגםהיואבלגדולים"

חה

$TS1$הבדיחה"$TS1$

$DN2$הבדיחה"$DN2$זההמלחביםשטובעהיחידשהדברהיתה

אנגלברג־ברעם.אומרתכסף",
מרדכילשעברהרמטכ"לאתמינוב-5591

מקלףהמלח.יםמפעלימנהללתפקידמקלף
ונודעהמעשוריותרבמשךהמפעליםאתניהל

באותןבמקוםהנעשהעלמכרעתהשפעהלו
גורן,עמוסשחיברשלו,בביוגרפיההשנים.
למשרתמועמדעםמקלףשלפגישהמתוארת

"סכ־חזונו:אתלותיארמקלףהחברה.מהנדס

רים

$TS1$סכרים"$TS1$

$DN2$סכרים"$DN2$לבריכותהדרומיהיםאתשיחלקוגדולים

אשלג,למוצריומפעליםשאיבהתחנותאידוי,
אלכמולים"תתייחסוהוסיף:ומגנזיום",ברום

בו".לעבודהתחילושבקושיענקימכרה

התרחשהשב-1691הרידי,בכךהיהלאאם

בהיסטורייתהדרמטיותהתפניתמנקודותאחת

חוקאתהעבירההכנסתהמלח.יםשלהתיעוש

בספרדופןיוצאחוקהיהזההמלח.יםזיכיון

המדי־ביןכהסכםמנוסחהואהישראליהחוקים

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$חברהעדייןאזהמלח,יםמפעליחברתלבין

בלתי־רגי־זכויותלחברהמקנהוהואממשלתית,

לות

$TS1$בלתירגילות$TS1$

$DN2$בלתירגילות$DN2$הז־אתבמפורש,כולל,עצומים.בשטחים"

כות

$TS1$הזכות"$TS1$

$DN2$הזכות"$DN2$."להרוס

ושמשיאידויבדרךלהשיגהייחודית"הזכות

דרךבכלאוחציבה,כרייה,צינון,מלאכותי(,או
"הזכותבחוק,נכתבמלחי־המחצבים",אתאחרת

להחזיקלשנות,להרחיב,לעשות,הייחודית...
אךלרבותומתחתיו...המלחביםולהרוס,

משפחתש?עללתצלומי?הלאומיהאוסףהדנידןארכיוןיפפאצילום:לע"םאלדןדודצילום:

הלאומיתהספרייהפריצקר/

מרדכילשעברהרמטכ"ל

י?מפעליאתניהלמקלף

מעשור.יותרבמשךהמלח

מכרהאלכמולים"תתייחס

לעבודהתחילושבקושיענקי

מעובדיולאחדפעםאמרבו",

קלקלותיתקןלא"הטבע
הזהיראד?",בידישנעשו

החברהממייסדיאלון,עזריה

ב-6691.הטבע,להגנת

גירודאפילושנגרדמקו?"כל

שני?"מאותכךנשארקל

סוללות,לעילהאמורמכלליותלגרועמבלי
תחנותמחסומי־מים,מעברי־מים,בריכות־אידוי,

חש־וכבליחשמלקוויצינורות,תעלות,שאיבה,

מל,
$TS1$,חשמל$TS1$

$DN2$,חשמל$DN2$,בארותשיטפון,נגדהגנהמתקניכבישים

אחרים".ומתקניםוקידוחים

הב־מצדאדירלחציםמכבשתחתעברהחוק

נק

$TS1$הבנק$TS1$

$DN2$הבנק$DN2$העו־הבנקאנגלברג־ברעם.מסבירההעולמי

למי,
$TS1$,העולמי$TS1$

$DN2$,העולמי$DN2$לממןאמורהיהאמריקאיים,בנקיםולצדו
בד־אשלגלעיבודהחדשיםהמתקניםהקמתאת

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$יינ־שלחברהלהבטיחרצהוהואהמלח,ים

תן

$TS1$יינתן$TS1$

$DN2$יינתן$DN2$מיהיוהזהבצומתגםמלא.פעולהחופש

דעתבפנילהגןיהיהקשהכי"דומנישהתריעו:

בפניהכניעהעובדתעלובעולםבארץהקהל

רו־)יוג׳יןבלאקמרשלהשרירותיותדרישותיו

ברט

$TS1$רוברט$TS1$

$DN2$רוברט$DN2$,נ"ח(",דאזהעולמיהבנקנשיאבלאק
שראתבנטוב,מרדכיהפיתוח,שרהזהיר

ספיר.פנחסהאוצר,

השתלטותכמובן,בכך,ראוהשמאלבמפלגות

משאביםעלוקפיטליסטיתקולוניאליסטית

"בחיפזוןבחריפות.החוקאתותקפולאומיים
הפקרתעלהדיוןבממשלההסתייםבלתי־רגיל
ביטולועלפרטיים,הוןלבעליהמלחיםאוצרות

הג־היסודממפעליאחדעלהממלכתיתהבעלות

דולים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$י.האשיםארצנו",שלביותרוהחשובים

העם"."קולהקומוניסטיתהמפלגהמעיתוןתומר

המלחיםובדרוםעבר,החוקהמחאותלמרות

המפעליםלהקמתענקיותתשתיותלבנותהחלו
מק־שלניצוחותחתאשלג,להפקתהמודרניים

לף.
$TS1$.מקלף$TS1$

$DN2$.מקלף$DN2$הק־הסביבתיותהבעיותאחתהחלהגםאז
שות

$TS1$הקשות$TS1$
$DN2$הקשות$DN2$להקמתהעפרכרייתהמלחיםשל
זהבשלבהמפעלים.שלוהתשתיותהסוללות

"רשותהזיכיון.חוקשלעוצמתוביטוילידיבאה

שלאממנוומבקשתלמקלףפונההטבעשמורות

מבחינתחשיבותלהםשישבמקומותלכרות

זי־חוקישלהם,עונהוהואוהאקולוגיה,הנוף

כיון

$TS1$זיכיון$TS1$

$DN2$זיכיון$DN2$אנגל־אומרתרוצה",שאנימהאעשהואני

ברג־ברעם,

$TS1$,אנגלברגברעם$TS1$

$DN2$,אנגלברגברעם$DN2$להקשיבמסכיםהואבסוף"אבל
מדגישה.היאהכרייה",אזוראתולהעביר

הגזולהגיאוגרפיהסוד
הראשו־הקולותלצוץהתחילוה-06בשנות

נים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$ענק.מכרהמאשריותרהמלחביםשרואים

שלהחדישיםהמתקניםבנייתכאשרב-3691,

התפרסמהבעיצומה,היתההמלחיםמפעלי

"תחי־זמנה.אתשהקדימהכתבה"דבר"בעיתון

לה

$TS1$תחילה"$TS1$

$DN2$תחילה"$DN2$חק־לאדמההחולהאגםאתאנוהופכים
לאית.

$TS1$.חקלאית$TS1$
$DN2$.חקלאית$DN2$לבריכתכנרתיםאתהופכיםאנוכךאחר

לביתהמלחיםאתאנוהופכיםועכשיוהשקיה...

פונדק.נחוםהעיתונאיאזכתבכימי".חרושת

לאט־משתפריםהתשלומיםמאזןפניכי"ייתכן,

לאט

$TS1$לאטלאט$TS1$

$DN2$לאטלאט$DN2$שלגדולחלקלהפך...שלנוהנוףאבל

יהיהגבולותינובתוךעתההנמצאהמלחים

70-60תוךלקרותמוכרחזהנרחב,מלחלשדה

שנה".

החב־ממייסדיאלון,עזריהגםהזהירב-6691

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$בארץ:הטבעשמירהותחוםהטבעלהגנת
ומ־ארוכיםומינהלייםחוקייםתהליכים"לפנינו

סובכים,

$TS1$,ומסובכים$TS1$

$DN2$,ומסובכים$DN2$יעשולאכילהבטיחישלסיומםעד

צריךלתקנם.שאיןדבריםהיםובחוץבמדבר
הט־כילצפותאיןהאקליםתנאיעקבכילזכור

בע

$TS1$הטבע$TS1$

$DN2$הטבע$DN2$בצפוןאםאדם.בידישנעשוקלקלותיתקן
כןלא׳צלקות׳ומרפאיםוהצמחיםהמיםבאים
נשארקלגירודאפילושנגרדמקוםכלבמדבר.

המדברשליתרונוזהשנים.ומאותעשרותכך

הערה




לעצמנולשמוררוציםאנחנואםחסרונו.גםוזה
לאכלקודםצריךלו,שנישאיןהזה,הנוףאת

בו".לפגוע

המלח,יםעלמדעיסימפוזיוןהתכנסב-3791
אחתעלוופסידודפרופ׳ושמודוברהתריעובו

שתעסיקהמלח,יםשלביותרהחמורותהבעיות
קדי־עשוריםבמשךהמפעליםואתהמדינהאת
מה

$TS1$קדימה$TS1$
$DN2$קדימה$DN2$בניגודהמלח.יםבריכותמימפלסעליית

מהתייבשותשסובלהים,שלהצפונילאגן

שנה(,בכלמטרבכ-2.1יורד)המפלסמהירה

מאזהפוכה.מבעיהסובלהדרומיהאגן

שטחונהפךה-07,שנותבסוףהאגןהתייבשות

שנהבכלהמפעלים.שלהאידויבריכותלשטח

ומ־הצפונימהאגןהמיםאתהמפעליםמזרימים

ציפים

$TS1$ומציפים$TS1$

$DN2$ומציפים$DN2$החלוכאשרה־07,בשנותהבריכות.את

בריכתלחופיהראשוניםהמלונותאתלהקים

בז׳רגון,5מספר)בריכהביותרהגדולההאידוי
רחוקה.בעיהנראתהעדייןזוהמלח(,ים

וופסי,הזהירלהיסתם",עומדות"הבריכות
מי־אםכרגע,יושביםשאנחנוהיכןהמקום"ואז

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$יראההואשנים10בעודנניחכאןיישב

בחשבון,לקחתשצריךדברזהגדול.מלחשדה
ותתחילמלוןבתיפהמקימיםשסוף־סוףמפני

מבוטלתלאבהחלטהיאשהכנסתהתעשייהפה

מייעציםואזמאשלג,שישלהכנסהבהשוואה

אתשנדחהכדיהסכרים,אתולהגביהלבואלנו

שאנ־התהליךכלזמן...לאיזשהוהזההדיןפסק

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$הבעיהאתבחשבוןלקחתחייבעליוחושבים

המלח".סילוקשל

הצורךאתלהעלותמהראשוניםהיהוופסי
עשוריםרקאבלמהבריכות.המלחאתלהוציא

אתלהציףאיימוהבריכותמיכאשרכך,אחר

נושאבנושא.קדחתנייםדיוניםהחלוהמלונות,

הכלכ־הבעיותלאחתהיהבבריכההמלחקציר

ליות

$TS1$הכלכליות$TS1$

$DN2$הכלכליות$DN2$המ־התמודדהשאיתןהקשותוההנדסיות

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$חברהוהקמתארוכיםדיוניםלאחר

המלח(יםלהגנות)החברהייעודיתממשלתית
האחרונהובשנהלסיכום,והחברההמדינההגיעו

שקוצרתדוברההענקיתבבריכהלפעולהחלה
עלעומדתעתההבריכה.מקרקעיתהמלחאת
מדוברשנקצר,המלחשלעתידושאלתהפרק

הרעיוןבהם.רוצהאינושאישמלחשלבהרים

ענקמלחמשטחלהניחהואכי"לשלהאחרון

סולארית.חווהעליוולבנותלבריכותמצפון

יש־ארץמפתאתששינההדרמטיהמאורע

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ונמ־התייבשהשנהבאותהב-9791.התרחש

חק

$TS1$ונמחק$TS1$

$DN2$ונמחק$DN2$הדרמההמלח.יםשלהדרומיהאגןמהנוף

איתרהאנגלברג־ברעםיחסי.בשקטעברההזאת

אחרו־מ"ידיעותתומרישראלשלאחת,כתבה

נות",

$TS1$,"אחרונות$TS1$

$DN2$,"אחרונות$DN2$וקצתלמצדה"מגיעיםלאירוע.שהתייחסה
מתגלההמפורסמת,הלשוןמולממנה,דרומית

חסרשמשהולפתעמבחיןאתההכמוס.הסודלך

שואלאתהאחד,׳רגעמוזר.משהוכאןקורהלך.

בשוםנרשםטרםהדברהים?׳...׳איפהעצמך,את

הגיאוגרפיהסודכנראהזהישראל.ארץשלמפה

תומר.כתבבימינו",שהתרחשביותרהגדול

הפי־אתוסבשיחשלטעדייןזהבשלבאבל

תוח.

$TS1$.הפיתוח$TS1$

$DN2$.הפיתוח$DN2$סמלמעיןהיוהזהבשלבהמלחיםמפעלי

האשלגוכמויותכי"לחברתומאזנילאומי,

בעיתונים.קבועבאופןהתפרסמומהיםשהופקו

הכנרת,מאזןאחרעקבוכךשאחרשבשנים"כמו

הופקואשלגטוןכמהאחריעוקביםהיוכך

אלברג־ברעם.אומרתהחודש",
התפניתנקודתאתמזההאנגלברג־ברעם

בעקבותמסיניצה"לנסיגתה-08.שנותבתחילת
פיתוחללחציהביאהמצריםעםהשלוםהסכם

תחו־לחלחלהחלהכךבעקבותהנגב,עלכבדים

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$עלבשמירהגםערךישזאתבכלשאולי
המדבר.שלוהשוממיםהפתוחיםהמרחבים

להגנתהחברהשלהיסטוריכנסנערךב-2891

ועמוסיזהרס.עוז,עמוסשבערבה.בחצבההטבע

שלהמונחיםאתמחדשההואבכנסניסחוקינן

המד־כלפיוהשיחהשממה,וכיבושהארץאהבת

בר

$TS1$המדבר$TS1$

$DN2$המדבר$DN2$היינו"אולילהשתנות.החלהמלחיםובכללו

טבע.המושגאלשלנוהגישהאתלשנותצריכים

האד־שלהזיכרונותכלאתכולללגביי,הטבע,

מה,

$TS1$,האדמה$TS1$

$DN2$,האדמה$DN2$כלואתמשמיעהשהאדמההרחשיםכלואת

קינן.עמוסאזאמרלספר",שישהסיפורים

אתהקימוהמלחיםמפעליכאשרב-6891,

המלחיםממפעליהאשלגאתשמובילהמסוע

אנגלברג־בר־מזההדימונה,שלידרותםלמישור

עם

$TS1$אנגלברגברעם$TS1$

$DN2$אנגלברגברעם$DN2$הסבי־ההתחשבותבתחוםראשונייםשינויים

בתית

$TS1$הסביבתית$TS1$

$DN2$הסביבתית$DN2$אחרת,פועליםכבר"הםהמפעלים.של
אותם",חייבשהחוקהמינימוםפיעלרקלא
אד־שלשירותיואתשכרההחברהאומרת.היא

ריכל

$TS1$אדריכל$TS1$

$DN2$אדריכל$DN2$להמלצותוצייתהאהרונסוןשלמההנוף

שלהנופיתהחתימהלהקטנתהנוגעבכלשלו

לצד.מצדחייםבעלישלמעברואפשרותהמסוע

ממשלתכאשרמכן,לאחרשניםמעשרפחות

הזי־בחוקתיקוניםלהכניסביקשהרביןיצחק

כיון

$TS1$הזיכיון$TS1$

$DN2$הזיכיון$DN2$כיניכרהמלח,יםמפעליהפרטתלקראת

השתנה,המלחיםעלוהפוליטיהציבוריהשיח
המ־יםפיתוחהמשךשלהסביבתייםוהמחירים

לח

$TS1$המלח$TS1$

$DN2$המלח$DN2$שזולי"נדמההדיון.במרכזנמצאיםכבר

לפ־סביבהאיכותשלשנושאראשונהפעם

חות

$TS1$לפחות$TS1$

$DN2$לפחות$DN2$מידהקיבלעמלנובכלשכרנויהיהזה

הס־להגנתהשראזאמרלב",תשומתשלרבה

ביבה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$איכותשלעניינים"היוםבדיון.שרידיוסי

לאוהםנפשיפישלענייניםלאהםסביבה

כלכלייםבענייניםמדובר׳ירוקים׳.עניינים

פרופר".

מוכי־לאהםאםכאלהלמפעליםתקווה"אין

חים

$TS1$מוכיחים$TS1$

$DN2$מוכיחים$DN2$בשמירתהמאמציםכלאתמשקיעיםשהם

כלעלבהגנההנוף,בשמירתהסביבה,איכות

ח"בהוסיפהכולה",לחברההחשוביםהערכים

אפילואזהיודומיםקולות)חד"ש(.גוזנסקיתמר

הכבודכל"עםבדיון:אמרלנדאועוזיח"בבימין.

החשו־ולתרומתםהאלהלמפעליםרוחששאני

בה...

$TS1$...החשובה$TS1$

$DN2$...החשובה$DN2$הרצוןהזאת...המהירותאתלקבלאי־אפשר
וריצוףבנייןהם...השטןמןוהחיפזוןלהפריט

ופוג־משבשתקצה,אלמקצהבבטוןהזאתהארץ

עת

$TS1$ופוגעת$TS1$

$DN2$ופוגעת$DN2$הסביבהובאיכותהחייםבאיכותקשה

והצומח".הטבעהאדם,שביןובאיזונים

ציוןנקודתעודסומנהשעברחמישיביום
תח־המלח.יםשלוהניצולהפיתוחבהיסטוריית

נת

$TS1$תחנת$TS1$

$DN2$תחנת$DN2$9הענקיתהשאיבה-pהתחנה,לפעול.החלה
מעלמטריםכמהשנטועהאסדהגביעלששוכנת
העוצמתיהשאיבהמתקןהיאמצדה,מולהמים,

צינורותפלדה,שלענקמבנהזהובארץ.ביותר

כדיהוקמההיאלחוף.בגשרשמחוברומשאבות

קודמותיהכלשכמוהקודמת,התחנהאתלהחליף
מי־450תשאבהיאהים.הצטמקותבשלננטשה

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$מטר50לגובהבמינרליםעשיריםמיםקוב

לברי־דרומהפתוחהבתעלהאותםלהזריםכדי

כות

$TS1$לבריכות$TS1$

$DN2$לבריכות$DN2$המלח.יםמפעלישלהאידוי

לאהאשלגמפעליהמקובלת,לתפיסהבניגוד

לאתרומהלהםישכיאםהים,לייבושאחראים

והיר־הישראליותהענקמשאבותלכך:מבוטלת

דניות

$TS1$והירדניות$TS1$

$DN2$והירדניות$DN2$מטרשנה,בכלס"מכ-02מהיםגוזלות

שי־והעובדההמיםאידויבשלאובדנוסףשלם

שראל,
$TS1$,שישראל$TS1$

$DN2$,שישראל$DN2$,כמעטתופסיםוהפלסטיניםסוריהירדן

לזרוםאמוריםשהיומתוקיםמיםשלטיפהכל

כאמור,היא,המשולבתהתוצאההמלח.לים
שנה.בכלמטריםכ-2.1שלנסיגה

החוףנמצאלאסדהצפוניתקילומטריםכמה

המתרחק:היםאחרלמירוץשנכנעהאחרון

בגלשנסגרגדי,עיןחמיהספאאתרשלהחוף

המ־למרכזבכניסההצמחייההראשון.הקורונה

בקרים

$TS1$המבקרים$TS1$

$DN2$המבקרים$DN2$ערמוובפניםלהתייבשהתחילההמפואר

המזכרות.חנותלאריזתקרטוןארגזיעובדים

באחרונהשאלראותמרחיקעיתונאי"כאשר

פונדקכתבאז?"יקרהומהאשכוללויאת

מספראתרשוםאשכוללו"אמרב-3691,

העתיד".עללשוחחנוכלאזשלי.הטלפון

אסייגאילןצילו?:צפה"לאאחדאףזהאתהבולענים,ענייןהיהשהפתיעהיחיד"הדבראנגלברג־ברעם.אורית

הערה



