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 אז אולם ודוברו. ליועצו טוויג
ו טוויג, את להכיר ארליך למד

באחר. להחליפו החליט
 ונתנה לטוויג, דאגה המיפלגה

 הוא בו כמינוי אז שנחשב מינוי לו
לדב אך, נזקים. להביא יוכל לא
 בכך נזקים טוויג מביא שמיר, רי

 לו ״יש :מאומה עושה הוא שאין
 מכונית בתל־אביב, מהודר מישרד
 ונסיעות מזכירות צמודה, חדישה

עו לא הוא מזה חוץ לחוץ־לארץ.
 של תקציב לו יקז דבר. שום שה

 הוא אותו לירות מיליון חמישה
ש טוען טוויג הוצאות. על מוציא

רפו־ מחקרים 40 עתה עושה הוא

 ״הרשות רבים. ליזמים מפריעה
 טיבעי, הכל את להשאיר רוצה

בפי עוסקים וכאשר שינויים, בלי
מס שינויים.״ להיות צריכים תוח,
שמיר. ביר

 וה־ ,היחידה האור קרן כי נראה
 ים־ תיירות של היחידה תיקווה
 לדברי מישרד־התיירות. היא המלח
לפי החברה מנכ״ל מגלה שמיר

 טו־ האדריכל תיירות, מיפעלי תוח
ל רבה רגישות לייטרסדורף, מי

רבים. פרוייקטים ודוחף נושא,
 ליבדהמלח. לבוא קשה כיום
מקו תיירות מיפעלי כמה מילבד
 באיזור למצוא ואין כמעט מיים,
הוא אם גם תייר, שימשוך דבר

ירות ו התי ז המלח ים ר באי
מה י ע ולהביא לשגשג יכולה

גורמים אן־ ־ יחד הא פיתוח
, ם ׳ ל : כ ד ש ח מהם א 11 ש

משפיעים אחר, לכיוון מושר
ירות התי וכעת הנעשה, על

ט 1 ע מ רת כ 1■ ס חס 3■ הי>
 מחקרים 40 שטות. זו אבל איים,

 מ־ יותר עולים רציניים רפואיים
לירות. מיליון 40

 הנעשה על המשפיע השני הגורם
 ים- מיפעלי הוא ים־המלח באיזור
שהעני הזיכיון חוק על־פי המלח.

 הם למיפעלים, ממשלת־ישראל קה
 המוע־ משטח כשליש על שולטים

של השטח כל ״לא צה־המקומית.
 שטחים ויש למיפעלים, מנוצל הם

מי כל לעשות אפשר עליהם רבים
 ״ולא שמיר טוען יפים,״ דברים ני

לעשות.״ לנו נותנים הם תמיד
 ים־המלח חוף לפיתוח החברה

לתיי הרבה היא אף תורמת אינה
 בראשה החברה, האיזור. רות

מנ סגן שהיה מי גורן, אלי עומד
 בפני עתה עומדת נמל־אילת, הל

מתפקדת. לא רב זמן וכבר פירוק,

טוויג מנהל
צמודה ומכונית משרד

 עושה מינהל־מקרקעי־ישראל
לר שרוצים לאלה רבים קשיים

 מלונות. להקים כדי אדמות כוש
 דונם כל שמהיר החליט ״המינהל

 אומר לידות,״ מיליון ב1*/ עולה
 יותר עולה במידבר ״דונם שמיר,
 אפשר איך אז בקיסריה, מדונם
 כאן ולבנות להתחיל יזמים לשכנע

רשות־שמורות־הטבע גם מלונות?״

 מסודר הציבורי החוף תייר-מרפא.
 עוד להכין מתכוונים ועתה ונקי,
 לחולי מייוחד חוף חופים: שני

 במשך לעמוד שיוכלו כדי הספחת,
לגמ ערומים כשהם בחום, שעות

 כיום השמש. קרני ולקלוט'את רי,
אזורים בשני הספחת חולי עומדים

שמיר ״ר יו
סוסים ששה

 שיתר כדי בד, בקירות המוסתרים
 ערומים. אותם יראו לא המטיילים

 בו פרטי, חוף הוא האחר החוף
מתאי שירותים וינתנו כסף, יגבה
מים.
 מהמשוב־ אינו עין־גדי חוף גם
מר שכיום למרות בעולם. ללים
 אחוז מעשרה יותר המשק וויח

 אין התיירות, מענף מהכנסותיו
בפי כסף להשקיע מוכן הקיבוץ

 שלידם. החוף או המרחצאות תוח
 אנשי מסבירים 'לנו,״ כדאי ״לא

 אלינו באים וכה כה ״בין הקיבוץ,
אנשים.״

 כל את שיאחד גורם יקום לא אם
תיי בפיתוח המעורבים הגורמים

מיל ישראל תפסיד ים־המלח, רות
 למקום לבוא שרוצים תיירים יוני
מהתנ נרתעים אך להירפא, כדי
 ימי־הביניים לתנאי הנחשבים אים

התיירות. בעולם
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