
מלח הארץ
ים המלח אולי לא הצליח להיכלל ברשימת שבעת פלאי עולם הטבע המובילים, אך אין 
ספק שמדובר בפלא הגדול של המזרח התיכון. אם נרצה שהוא ייוותר כזה גם לדורות 

הבאים עלינו להתעורר עכשיו, ולהעניק חיים לים המוות - פלא עולם הטבע שלנו

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

אשר מהוות בית ומקלט להמוני מיני חיות 
מפלס  ירידת  ביותר.  נדירות  חלקן  בר, 
נסיגת  את  גם  בעקבותיה  הביאה  הים 
מפלס מי התהום ופגיעה בשרשרת נאות 
המלח  ים  של  שלחופיו  הירוקות  המדבר 

לאורך כל היקפו. 
זו  ליוזמה  שלו  מאיר  קרא  לדרך  כשיצאנו 
"חוצפה". מאז הצטרפו לחוצפה אלפי פעילים 
למדנו,  צילמנו,  ציירנו,  שרנו,  העולם:  מכל 
רכבנו, רצנו, הנפקנו בול ומטבע, טיילנו, כתבנו, 
מיסררנו,  התבצבצנו,  חקרנו,  טסנו,  שטנו, 
צפנו, נסענו עד גג העולם ואפילו התפשטנו 

עד שהגענו לרגע הזה.
קמפיין  אחרי   ,11.11.11 שישי,  ביום 
בהיקפו  תקדים  חסר  ולאומי  בינלאומי 
ראש  בהובלת  ישראל  מדינת  שקיימה 
גלי  על  נישא  התיירות,  ושר  הממשלה 
אהדה ודאגה של מאות מיליוני מצביעים 

פני כארבע שנים רשמה המועצה ל
האזורית מגילות ים המלח את ים 
המלח לתחרות שבעת פלאי עולם 
הטבע, לצד כ–440 אתרי טבע מופלאים 
מכ–220 מדינות בעולם. מאז הופעלו כל 
הגדרת  מתוך  לרשותנו  שעמדו  הכלים 
מטרה ברורה: העלאת המודעות הציבורית 
המלח:  ים  של  הקשה  למצבו  והלאומית 
כ–1.2  של  מהיר  בקצב  מפלסו  ירידת 
בעקבות  שנה,  כ–35  מזה  בשנה  מטרים 
עם  המלח,  לים  הירדן  מי  הזרמת  צמצום 
נזקים המוערכים בכ–90 מיליון דולר מדי 
שנה. רבים לא יודעים, אך מעבר לאובדן 
שמלווה  הים  תמונת  של  והערכי  הנופי 
ומעבר  והרחוקה  הקרובה  מורשתנו  את 
לבעיות התשתית המפורסמות המתלוות 
מאיימת  הנסיגה  )בולענים(,  הים  לנסיגת 
ים המלח,  לפגוע בשמורות החופיות של 

ותומכים מכל רחבי העולם, הכריזה הקרן 
כי תושבי הגלובוס בחרו בים המלח כאחד  
מ–14 אתרי הטבע המופלאים בעולם. מי 
שעקב אחרי המספרים יודע כי כדי להפוך 
לאחד מחברי השביעייה הסופית היה צורך 
לגייס הצבעות מכ–400-300 מיליון איש. 
אינן  הברית  לארצות  הבחירות  אפילו 

שאפתניות כל כך.
המדהים  לקמפיין  נחשפו  איש  כמיליארד 
והיצירתי שקיימה מדינת ישראל. ישראל 
חדשים,  צדדים  העולם  בפני  חשפה 
לחוסנה,  שהוסיפו  ואקטואליים  מרתקים 
לקחת  היודעת  כמדינה  אותה  והציגו 

אחריות על טעויות סביבתיות. 

דרוש שיתוף פעולה 
אזורי ובינלאומי

“אין מה לחפש אשמים במצבו של ים המלח“, 
מוצי )מרדכי( דהמן, ראש המועצה  אומר 
האזורית מגילות ים המלח, “את הנעשה אין 
להשיב. אבל אנחנו, שעבורנו ים המלח הוא 
גם בית ודרך חיים, מבקשים להכיר בעובדה 
גם  שהוא  טבע  משאב  הינו  המלח  שים 
לאומי  והתיישבותי  כלכלי  תיירותי,  משאב 
ובינלאומי ולכן יש לחפש חלופות ופתרונות 

לבעיות שמאיימות על קיומו“.
המלח,  ים  מפלס  לייצוב  חלופות  כמה  יש 
האדום  מהים  בתעלה  מדובר  אם  בין  אך 
או בפתרון אחר, עלינו לזכור שאנו חייבים 
לקדם חלופה שלא תפגע בבתי גידול אחרים 
שהרי אין טעם להחליף בעיה בבעיה. וכשם 
שים המלח הוגש לתחרות על ידי ישראל, 
במשותף,   - הפלסטינית  והרשות  ירדן 
פעולה  שיתוף  שנדרש  גם  יודעים  אנחנו 
של  קיומו  בעיית  לפתרון  ובינלאומי  אזורי 
ים המלח השזור בפתרון של בעיית המים 

במזרח התיכון.

ים המלח, משאב תיירותי, כלכלי והתיישבותי לאומי ובינלאומי. צילום: דורון ניסים
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