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חברי ועדת העורכים
רונית מזר

יו"ר ועדת העורכים ,מינהל התכנון ,משרד הפנים

אילנה שפרן

מינהל התכנון ,משרד הפנים
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מינהל התכנון ,משרד הפנים

מנחם זלוצקי

המשרד להגנת הסביבה ,אגף שטחים פתוחים

יעקב קימלמן

המשרד להגנת הסביבה ,מחוז דרום

כרמית פינץ-קדמי

משרד התיירות

ירון ארגז

משרד התיירות

אריאל אבלין

משרד האוצר

איתי גבריאלי

המכון הגיאולוגי

דיאנה קורץ

משרד הפנים ,לשכת התכנון מחוז דרום

רחל קטשובסקי

משרד הפנים ,לשכת התכנון מחוז דרום

משקיף קבוע
ניר אנגרט

רשות הטבע והגנים ,אגף שטחים פתוחים

מוזמנים קבועים
שלמה מושקוביץ
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דב לטיבינוף

ראש המועצה האזורית תמר

אבי רותם

מהנדס המועצה האזורית תמר

יובל גולדמן

המועצה האזורית תמר

דן שחף

המועצה האזורית תמר

מרדכי דהמן

ראש המועצה האזורית מגילות

אוריאל אהרונוב

מהנדס המועצה האזורית מגילות

נועם גודלשטיין

מפעלי ים המלח

טובי שור

מפעלי ים המלח

גיא דוננפלד

מפעלי ים המלח

איילה אברהמי גובר

היחידה הסביבתית נגב מזרחי

דנה רודד

היחידה הסביבתית נגב מזרחי

עמוס ברנדייס

הגנות ים המלח ,תת"ל 35

אהרון זהר

הגנות ים המלח ,תת"ל 35

ליטל ידין

הגנות ים המלח ,תת"ל 35

שי טחנאי

החברה להגנת הטבע
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תכנון כולל ותשתיות

עמיר אידלמן

סביבה ,היבטים פיסיים וגיאולוגיים

אלי רז

סביבה ,היבטים פיסיים וגיאולוגיים

מאיה שפיר

סביבה והיבטים נופיים

רון פרומקין

סביבה ואקולוגיה

רון בנארי

גיאולוגיה והיבטים הנדסיים

גיורא שחם

סביבה והיבטים הידולוגים
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עמנואל אלון
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ארכיאולוגיה
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שיתוף הציבור
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יעוץ משפטי

שירלי מלכה ,טלדור

מיחשוב GIS
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מיחשוב GIS
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פרק מס' .1

גבול התיחסות תכנונית
ותחום השפעה

גבול ההתיחסות התכנונית ואזור ההשפעה
גבול ההתיחסות התכנונית מתיחס לאגן ים המלח וכולל את
הפעילות והפיתוח לארכו ,וכן תואם במידה רבה את גבולות
הניתוח הנופי ושמורות הטבע.
תחום ההשפעה הינו רחב יותר וכולל את הערים מדבא
וקרק ואת כביש גב ההר בירדן ,ובצד המערבי את ערד
ומבואות ירושלים ,והוא בעל זיקה )ולכן פתוח( לכוון ירושלים,
דימונה ,באר שבע ומישור רותם בצד המערבי ,כמו גם עמאן
בירדן .תחום ההשפעה נועד להתייחסות לנושאים מסויימים
בתפרושת מרחבית נרחבת ,כגון תעסוקה והיבטים מסויימים
של תיירות ,אולם אינו מהווה תחום התיחסות תכנונית.
בקביעת גבול התתיחסות ותחומי ההשפעה נבחנו
הפרמטרים הבאים:
.1

המבנה הגיאולוגי של האגן

.2

האגן החזותי

.3

מרכיבי הסביבה והנוף

.4

תחומי בפריסת ההתישבות בסמוך לאגן

.5

תחומי פעילות סיור ,תיור ואירוח בסובב האגן

.6

תחומי זיקה תעסוקתית

בקביעת הגבולות לא הובא בחשבון אגן הניקוז ההידרולוגי
של ים המלח ,אשר הינו רחב בהרבה מתחומי האזור שהם
תחום עניינה של תכנית זו.
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פרק מס' .2

סוגיות תכנון מרכזיות
)יושלם בהמשך(

פרק מס' .3

תרחישים עתידיים
למפלס ים המלח

תרחישים ארוכי טווח למפלס ים המלח והמשמעויות הנובעות מהן
כללי
ללא התערבות במאזן המים של ים המלח ,צפוי מפלסו
להמשיך לרדת גם בשנים הבאות .קצב ירידת המפלס
עשוי אף לגבור אם חלק ממעט המים המתנקזים כיום לים
המלח ייתפסו ויוטו אף הם .חשוב לציין שהמשך ירידת
המפלס ,העלייה במליחות והירידה בשטח האגם מקטינים
את נפח האידוי .מספר מודלים בלתי-תלויים פותחו כדי
לחזות את מצבו העתידי ולפיהם ים המלח צפוי להתקרב
ליציבות בתוך  150-200שנה במפלס הנמוך ב 100-עד
 150מטר מהמפלס הנוכחי .דהיינו ללא התערבות במגמות
המסתמנות יתייצב ים המלח סביב מפלס ברום של 550
מטר מתחת לפני הים לקראת הגעה למפלס זה ,בו שטח
האגם יהיה כ 450 -קמ"ר ,יקטן קצב האידוי ויתמתן גם קצב
ירידת המפלס בהתאם.
במהלך חמישים השנים הבאות צפוי כי ירידת המפלס
תימשך בקצב של כמטר בשנה ולפיכך יהיה המפלס ב2025-
בגובה של כ ,440--וב 2050-הוא ירד לגובה של כ465--
מטר מתחת לפני הים .בהסתמך על המפה הבתימטרית
של ים המלח שהוכנה על-ידי המכון הגיאולוגי בתחילת
שנות השבעים ,ניתן לשרטט בקירוב את מיקומם של קווי
החוף בשנים אלו.
ירידת המפלס גוררת שינויים מתמידים במיקום קו החוף
ובתנאים הפיסיים השוררים לאורכו .התופעות המלוות
ירידת המפלס הן:
• התרחקות קו החוף בצד המערבי ויצירת מתלול בצד
המזרחי.
• היווצרות משטחי חוף חדשים בצד המערבי שהתשתית
הפיזית שלהם מייצרת מגבלות קשות לפיתוח )בוץ
ומלח ,תופעת הבולענים(.
• התחתרות מואצת של נחלים הגורמת לפגיעה
בתשתיות.
• פגיעה בערכי טבע ונוף ייחודיים בנאות החוף.

תיאור התרחישים
התרחישים הבסיסים למפלס ים המלח מתחלקים לתרחישים
הנוגעים לאגן הצפוני שבו מתרחשת ירידת מפלס ולאגן
הדרומי שבו מתקיימת פעילות תעשייתית ושבזכותה
מתקיים בו גוף מים .התרחישים מביאים בחשבון את הקשר
הקיים בין שני האגנים כאשר שאיבת המים מהאגן הצפוני
על ידי המפעלים תורמת לתהליך ירידת המפלס.

תרחישים לאגן הצפוני
• תרחיש המשך ירידת המפלס
• תרחיש התערבות -שינוי במאזן המים שמביא לעצירת
תהליך ירידת המפלס ו/או לשיקומו לקו גובה כללי
מוסכם.
תרחישים לאגן הדרומי
• תרחיש המשך קיום המפעלים לטווח ארוך )2050
ואילך(
• תרחיש סגירת המפעלים בתום תקופת הזיכיון )ישראל
(2030

תרחישים לאגן הצפוני
תרחיש המשך ירידת המפלס
התרחיש הבסיסי הוא המשך מגמת ירידת המפלס בקצב
ממוצע שדומה למצב הנוכחי כ 1.2 -מטר בשנה .תרחיש
זה מניח שמאזן המים הזורמים לים המלח יישאר יציב ולא
ישתנה בטווח הארוך .כלומר המשך שאיבת מים על ידי
מפעלי ים המלח וניצול מקורות המים באגן .ירידת המפלס
תלווה באותן תופעות פיזיות סביבתיות שימשכו במאפיינים
דומים ,אך לא ניתן לשלול התגברות בקצב ובעצמת
התופעות.

תרחישי ביניים
תרחישי הביניים אינם משנים את המגמה הכללית ,אלא
משפיעים ומשנים את הקצב ואת משך הזמן שהתהליך
אורך.
תרחיש המשך ירידת המפלס בקצב נוכחי
התרחיש הבסיסי
תרחיש ירידת מפלס בקצב מוגבר
תרחיש זה מניח ניצול מקסימאלי של המים שממלאים את ים
המלח ,שפירים וקולחים והקטנת הזרימות השנתיות לאגם
באופן משמעותי .בתרחיש זה קצב ירידת המפלס מוכפל
ומגיע לגובה של  - 550בתוך פחות מ 100 -שנה .בתרחיש
זה האצת קצב ירידת המפלס סביר שתגרור תגובה מקבילה
בקצב ובעצמת התהליכים הפיזיים -סביבתיים .תרחיש זה
הנו מאוד ריאלי מכיוון שקיימת דרישה לניצול מקסימאלי
של מקורות המים באגן ים המלח .ניתן למנוע אותו רק
באמצעות קבלת החלטות שיבטיחו שלא תהיה הפחתה
נוספת בזרימות המים לאגם ,ככול הנראה ירדן וסוריה לא
יהיו שותפות למעשה זה וישראל תצטרך לשאת בו לבדה,

תרחישים ארוכי טווח למפלס ים המלח
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המשמעות היא שעל ישראל להחליט שאין היא מרשה
שימוש נוסף במים שמגיעים לאגם ובעיקר משני מקורות:
ניצול של מים מנאות החוף והגדלת שאיבת המים למפעלי
ים המלח.
תרחיש ירידת מפלס בקצב מופחת
תרחיש זה מניח שיגדלו כמויות המים המגיעות לאגם ,לא
במסגרת התערבות דרמטית במאזן המים הנכנסים לאגם,
אלא כתוצאה מתהליכים שיקרו בישראל ושתוצאתם תהיה
הזרמת מים נוספת לים המלח .לדוגמא -הפסקת פעילות
מפעלי ים המלח בתום תקופת הזיכיון )] (2030יכולה
להגדיל את כמות המים הנכנסים ב 150 -מליון מ"ק[,
אפשרות נוספת יכולה להיות שיפור במאזן המים הכולל
בישראל עקב תוספת מתקני התפלה או צמצום הצריכה
החקלאית .ככול שניתן לחזות כיום ,תרחיש זה אינו נראה
ריאלי לאור מצב משק המים בישראל.
סיכום ביניים
• המשך המגמות הקיימות יביא לירידת המפלס בקצב
ממוצע של  1.2מטר בשנה ,בטווח הבינוני )עד שנת
 (2030התרחיש הראלי ביותר הוא שקצב הירידה לא
יקטן ,מכיוון שסביר שכמות המים הזורמת לאגם לא
תגדל.
• מאידך ,הקטנה נוספת בהיקף הזרימות לים תביא
להגדלה בקצב הירידה ובעקבותיה יכולה לחול הגברה
במהירות ובעצמת התופעות המלוות את ירידת המפלס.
תרחיש זה ניתן לשליטה חלקית באמצעות החלטות
ממשלתיות שיקבעו את כמות המים הנוכחית המגיעות
מתחומי ישראל לאגם.

תרחיש התערבות
תרחיש זה מניח פרויקט התערבות ייזום באמצעות הזרמת
מים בהיקף של מאות מיליוני קוב מים בשנה לים המלח.
הפרויקטים שהוצעו לשיקום מפלס ים המלח ניתנים לסיווג
לשני סוגים עיקריים :האחד -הובלת מי ים ,מים תיכון או
מפרץ אילת במובל שישמש בנוסף לצורך הפקת אנרגיה
והתפלת מים ,והשני -הזרמת מים שפירים ,פרויקט זה יכול
להתבסס על הפסקת השאיבה מהכנרת ושחרור המים בירדן
לים המלח ,או יצור מים מותפלים והפנייתם לים המלח.
מבין הפרויקטים שהוצעו לשיקום המפלס פרויקט תעלת
מפרץ אילת -ים המלח ) (RED- DEADנמצאת בתהליך
התכנון המתקדם ביותר ,במימון הבנק העולמי נערכת כעת
בדיקת התכנות הנדסית ,כלכלית וסביבתית לפרויקט ,ולוח
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הזמנים לסיום הבדיקה הוא סוף .2010
פרויקט  R-Dמתוכנן בצד הירדני .הוא מבוסס על שאיבת
מים ממפרץ אילת והובלתם במובל לאורך הערבה תוך
יצירת מפלי גובה לצורך ייצור חשמל והתפלת מים ,המים
המותפלים יועברו לאזור עמאן ומי התמלחת יוזרמו לים
המלח .הפרויקט מעורר חששות להשפעה סביבתית
שלילית על ים המלח כתוצאה מהשוני בהרכב המים שיכול
לגרום לשינוי מינרלוגיים בהרכב המים ,להיווצרות תרחיפי
גבס ,לפריחת אצות ולהשפעה על תהליכי הפקת המחצבים
במפעלי ים המלח.
תרחיש זה מניח שמפלס הים העליון לא יציף את מפעלי ים
המלח באגן הדרומי ולכן גובה המפלס לא יעלה על .400-
תרחיש ההתערבות מניח שלא יאושר פרויקט שתהיה לו
השפעה שלילית על ים המלח ,למרות שבכול פרויקט בהיקף
כזה המשנה "סדרי בראשית" ומזרים מים ממקור חדש קיים
מרכיב של אי וודאות ,הנובע מכך שמודלים אינם חוזים
תמיד את כול התהליכים שמתרחשים בהיקפים האמיתיים.
אם יתרחש שינוי בהרכב מי ים המלח שישפיע על פעולת
המפעלים תהיה לתרחיש זה גם השפעה על האגן הדרומי.
התרחיש מחייב רמה מסוימת של שיתוף פעולה ,סביר
שיהיה צורך בהקמת מנגנון ניהול משותף ישראלי -ירדני
בכול הנוגע למפלס האגם ולהפעלת מערכות ניטור ובקרה
על התהליך.

תרחישי ביניים
תרחיש עצירת המשך ירידת המפלס
תרחיש זה מניח הזרמת מים בכמות של כ 800 -מלמ"ק
בשנה ,כמות שתואמת את קצב האידוי השנתי ותביא
לייצוב המפלס .גובה המפלס יקבע בהתאם ללוח הזמנים
שבו יבוצע הפרויקט .ההנחה היא שעצירת ירידת המפלס
תאט לכול הפחות את התופעות שנלוות לירידת המפלס.
אך סביר להניח שתהליכי עיצוב הנוף ימשכו עוד שנים רבות
לאחר מכן .מכיוון שכך יש להניח שימשכו המגבלות הפיזיות
לפיתוח ברצועת החוף "החדש" ואזורי היווצרות הבולענים.
תרחיש שיקום המפלס
תרחיש זה מבוסס על הזרמת מים בכמות שעולה על 800
מלמ"ק לשנה ,יותר מקצב האידוי השנתי .קצב המילוי יוכתב
מכמות המים הכוללת וגם משיקולים סביבתיים שקשורים
בקצב ערבול המים .לצורך שיקום המפלס בקצב הירידה
הנוכחי  1.0מטר בשנה נדרשים כ 1.6 -מליון מ"ק מים
בשנה.

תרחיש זה יהיה כנראה ראלי רק אם הזרמת המים לאגם
תהיה תוצר נלווה לפרויקט שעיקרו התפלת מים ו/או ייצור
חשמל.
שיקום המפלס יפתור חלק מהתהליכים שנבעו מירידתו,
אולם עד שהמפלס לא יגיע לרמתו הסופית ,או קרוב אליה
) (-400סביר להניח שתמשך תופעת היווצרות הבולענים
והיא אף יכולה להחריף בממדיה בחלקים העליונים של
אזורי הסיכון.
סיכום ביניים:
תרחיש התערבות לעצירת נסיגת מפלס הים או שיקום
מלא של המפלס והשבתו לגובה של  -400מ' מניחים
שיבוצע פרויקט מיוחד שישלב אלמנטים של התפלת מים
וייצור חשמל .ישראל כמדינה לא מקדמת כיום שום מהלך
של תכנון ובדיקה של פרויקט כזה .לכן הפרויקט שנראה
כעת הראלי ביותר הוא תעלת מפרץ אילת -ים המלח .ירדן
היא הדוחפת לביצועו ,בעיקר כדי לפתור את בעיות המים
הקשות שלה .ישימות הפרויקט נבחנת כעת וצפוי שסיום
הבדיקה יהיה לאחר שתושלם עבודת התכנון של תמ"א 13
לים המלח.

בכול תרחיש התערבות ,גם בתרחיש האופטימי של שיקום
מלא של המפלס הנחת אנשי המקצוע היא שבעיית הבולענים
תמשך גם בעת עליית המפלס ,עד למועד השיקום המלא.
כלומר ,מבחינת סיכונים לבנייה ולפיתוח לא יחול שינוי עד
שהמפלס יגיע לקו גובה  . -400המשמעות הנובעת מכך
היא שלטווח ארוך )שנת  2050לפחות( יש להביא בחשבון
שלא ניתן יהיה לבצע פרויקטי בינוי נרחבים בתחום אזורי
הסיכון להיווצרות בולענים.
בכול תרחיש של התערבות יש להבטיח שלא תהיינה
השפעות שליליות על האגם ולנקוט גישה של זהירות
מקדימה .השפעות סביבתיות שליליות על הרכב הים ועל
הפקת המחצבים מהים באגן הדרומי יכולים להפר את מאזן
הכדאיות של פרויקט ההתערבות.
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תרחישים באגן הדרומי

ייצוב מפלס ברכה מס' 5

תרחיש המשך קיום מפעלי ים המלח לטווח ארוך
) 2050ואילך(

תרחיש זה מציב הנחה שלא ניתן יהיה להמשיך את הגבהת
הסוללות הן מטעמים הנדסיים ובטיחותיים ,הן בשל הקושי
לאשר אזורי חציבה חדשים לחומרי המילוי והן בשל ההשלכות
הסביבתיות והנופיות הקשות של הגבהת הסוללות וחפירת
כמויות עצומות של חומרי מילוי .כפועל יוצא מכך מפעלי ים
המלח ישנו את שיטת תפעול הבריכה ויבצעו קציר מלח בכל
שטח הברכה] ,כדוגמת הקציר שמבצעים מפעלי ים המלח
הירדנים[ או ינקטו בטכנולוגיה אחרת ,שאינה מוכרת היום,

תמשך פעולת המפעלים גם מעבר לתקופת הזיכיון בצד
הישראלי ,תרחיש זה מבוסס על כך שתהיה כדאיות כלכלית
למוצרים הכימיים שמייצרים המפעלים ובראשם לאשלג.
ולא יהיה גורם שיגביל את המשך פעילות המפעלים.
בתרחיש זה מפעלי ים המלח נושאים באחריות חלקית
)כשליש מהסך הכולל( לירידת המפלס באגן הצפוני ,מאידך
ברכות האידוי מאפשרות החזקת גוף מים באגן הדרומי של
ים המלח ,ובצד הישראלי להתפתחות מוקד תיירות ראשי
על חוף הברכה.

תרחישי ביניים בצד הישראלי
תרחישים אלו אינם רלבנטיים לצד הירדני מכיוון שבברכות
האידוי הירדניות מבוצע קציר מלח תמידי ולא קיימת בעיה
של עליית מפלס הברכה.
המשך עליית מפלס ברכה מס' 5
תרחיש זה מניח שלא תשתנה באופן מהותי צורת התפעול
של ברכה  5ותמשך עליית מפלס הברכה בקצב ממוצע של
 20ס"מ בשנה .לטווח הבינוני כ 10-עד  20שנים ]לאחר
טוח זה לא יהיה מנוס מקציר מלח בכל שטח בריכה  5לאור
מגבלות גובה הקמת סוללות המגן[ , ,תרחיש זה מחייב
להקים מערכת הגנה על המלונות ועל כביש  90והתשתיות
שעוברות לאורך חוף הברכה
בתרחיש זה יהיה צורך לאתר שטחים לצורך כריית חומרי
המילוי הנדרשים להקמת סוללות הגנה סביב בריכה 5
להמשך הרמת סוללות המקיפות את הברכה ,בהיקף של
למעלה מ 40 -מליון טון.
ניתן לזהות שני גורמים פיזיים -הנדסיים שיכולים להגביל
את המשך פעילותו של המפעל הישראלי:
המשך עליית מפלס בריכה  5והצורך להגביה את סוללות
ההגנה  -הדרישה לחומרי מילוי יכולה להביא לכך שלא
יאושרו מחצבות חדשות ויהיה מחסור בחומרי גלם .הגבהת
הסוללות מקטינה את יציבותן לאורך זמן ומגדילה את הסיכון
לאירוע כשל )לראיה -הכשל שקרה בברכה הירדנית(.
השקעה כספית נוספת שנדרשת לשאיבת המים כתוצאה
מירידת המפלס.
תרחיש זה מניח ששני הגורמים שתוארו להלן אינם מגבילים
את המשך עבודת המפעל ו שינמצא להם פתרון.

לסילוק שכבות המלח.
תרחיש סגירת המפעלים בתום תקופת הזיכיון )ישראל
 , 2030ירדן (2056
סגירת המפעלים ,בזמנים שונים או באותו מועד .תרחיש
זה יכול לנבוע כתוצאה של מספר גורמים ספונטאניים
)לא נשלטים( או כתוצאה מהחלטות מוכוונות )מדיניות
ממשלתית( בין הגורמים הבלתי נשלטים ניתן לציין רעידת
אדמה חזקה היוצרת כשל במערך הברכות או מתקני
הייצור הפוגעים בכלכליות המפעלים .גורם אחר יכול להיות
ירידה ברווחיות של מוצרי ים המלח ,למרות שככול שניתן
לחזות ,איום זה אינו נראה לעיין .בין הגורמים הנשלטים
ניתן לשרטט מצב שבו מדינת ישראל לא מאריכה את תוקף
הזיכיון מסיבות שונות כגון :ההשפעה של המפעלים על
ירידת המפלס באגן הצפוני.
סגירת המפעלים גורמת לכך שגוף המים באגן הדרומי
יתייבש תוך תקופה קצרה ,לרבות הלגונות שלחופן שוכנים
המלונות ואשר אחזקתן ללא שאיבת המים על ידי המפעלים
הופכת לבלתי כדאית כלכלית .באגן הדרומי יתקיים
משטח מלח שיפגע קשות באטרקטיביות של האזור בכלל
ובקיומם של המלונות שליד הבריכות .לסילוק מתקני הייצור
והמפעלים עלות כספית גבוהה ובהעדר מנגנון שמחייב
גריטה ופינוי מסודר של המתקנים יתכן מצב שבשטח יוותרו
מפגעים ,גרוטאות ומבנים.
חלופה זו משפיעה גם בצורה החריפה ביותר על כלכלת
האזור ועל התעסוקה במרחב כולו.
סיכום ביניים:
סקירת התרחישים להמשך פעילות מפעלי התעשייה בים
המלח ממחישה את החשיבות הרבה שיש לקיום המפעלים
באגן הדרומי .למרות התרומה השלילית שיש למפעלים
על האגן הצפוני ,לתרחיש סגירת המפעלים תהיה השפעה
כבדה כלכלית וסביבתית ,על המרחב כולו במגוון תחומים:
חיסול גוף המים בחלק הדרומי של ים המלח והיווצרות
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התרחיש ארוך הטווח לגבי המשך תפעול ברכה מס'  5מציב
שאלה לגבי פיתרונות הביניים שנידונים כעת להגנת החוף
באזור המלונות )לאגונה קטנה שרק בתוכה יעשה קציר
מלח( .אם אכן התרחיש הסביר לטווח הביניים והארוך הוא
קציר מלח בכול שטח הבריכה ,נראה שהפיתרון העדיף,
כלכלית ,סביבתית ,הנדסית וציבורית הוא ללכת ישר
לפתרון הקבוע וארוך הטווח.

משטח מלח נרחב בחלק הדרומי.
יצירת נופי עזובה  -פינוי ופירוק המתקנים -ספק אם חלה
על המפעלים חובת גריטה ושיקום השטח.
פגיעה קשה בהמשך קיום מוקד התיירות בעין בוקק נווה
זוהר.
חיסול ענף כלכלי שמעסיק כ ...עובדים אשר תשפיע על
המרחב כולו.

סקירת התרחישים החזויים באגן הדרומי מראה
שהתרחיש הרצוי באגן הדרומי הוא המשך קיום המפעלים

מן הצד השני ,תרחיש הביניים בצד הישראלי שבו נמשכת
באופן מתמיד עליית מפלס ברכה  5מצטייר כתרחיש בעייתי

לטווח ארוך ,אך תוך שינוי צורת התפעול של ברכה .5
תרחיש זה מסתמן כ . win-win situation -ובאיזון
האינטרסים נראה שהתועלת בו מצדיקה את הנזק
שנגרם לאגן הצפוני.

לטווח הביניים והארוך .ככול שניתן לחזות לא ניתן יהיה
להמשיך את תפעול הברכה באותה הדרך ויהיה צורך לנקוט
בצעדים שיבלמו את עליית המפלס כבר בשלב הקיים בדרך
של קציר מלח או בטכנולוגיות חדישות אחרות.
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פרק מס' .4

ניהול ושיתוף פעולה
אזורי סביבתי

ניהול ושיתוף פעולה אזורי סביבתי
אגן ים המלח נחלק בין מספר רשויות .הצד המזרחי של
אגן ים המלח נמצא ברשות המינהלית של ממלכת ירדן.
בצדו המערבי של אגן ים המלח קיימת חלוקה גיאוגרפית
– מנהלית לפיה החלק הדרומי לאורך חופי ים המלח מנוהל
על-ידי משרדי ממשלת ישראל והרשויות המוסמכות ,בעוד
שהחלק הצפוני מנוהל על-ידי גורמי המנהל האזרחי .בצד
המערבי קיימת חלוקה מנהלית לשלוש רמות :שטח ישראל
 מועצה אזורית תמר )בהם שטחי זיכיון מפעלי ים המלח(ושטחים מוחזקים על-ידי מדינת ישראל  -מועצה אזורית
מגילות ים המלח.

 .1גופים המעורבים בניהול הנושא
הפיזי  -סביבתי – ואתרי מורשת

• משרד התיירות הוא המשרד האחראי על נושא הסיכונים
למוקד המלונאות בעין בוקק כתוצאה מעלית מפלס
בריכות האידוי .המשרד מנסה להוביל ,מזה מספר שנים,
פתרון לבעיה ולאחרונה מוביל תכנון סטטוטורי בהליך של
תכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית )תת"ל( .לתכנית
זו השפעה פוטנציאלית משמעותית על מרחב ים המלח,
מעבר למוקד המלונאות ,שכן היא עשויה לכלול את מרכיב
כריית החומר להקמת הסוללות בהיקף משוער של כ40 -
מליון מ"ק.
• משרדי הממשלה בירדן מאופיינים בריכוזיות גבוהה של
מבנה השלטון ,באיכות ביצוע ומימוש המתאימה למדינה
מתפתחת ,ובמידת מימוש נמוכה יחסית של מדיניות
ותכניות.

מגוון גופים פועל במרחב ים המלח בהיבטים הסביבתיים.
הגופים נחלקים לגופי ממשלה )משרדי ממשלה ורשויות
ממשלתיות( ,רשויות מקומיות ,גופים לא ממשלתיים
) (NGO'sומחלקת איכות סביבה במפעלי ים המלח בירדן
ובישראל.

 1.2רשויות ממשלתיות

 1.1משרדי ממשלה

רשות הטבע והגנים הלאומיים

• משרד הפנים בישראל אחראי על התכנון הסטטוטרי
בתחום מועצה אזורית תמר ועל הראיה התכנונית הכוללת
גם בתחום המועצה האזורית מגילות.

רשות הטבע והגנים אחראית לשמירת הטבע ולהגנה ותפעול
שמורות הטבע ,וכן לשמירה על ערכי טבע מוגנים ,נוף
ומורשת בשטחים פתוחים .רשות הטבע והגנים מתפעלת
ומתחזקת שורה של אתרי טבע בניהם אתרים מוסדרים
שהכניסה אליהם בתשלום ואתרים או אזורים הפתוחים
לציבור .הרשות מתפעלת גם אתרי מורשת בעלי חשיבות:
אתר "מצדה" ואתר "מערות קומראן" .רשות הטבע והגנים
פועלת באמצעות שני מחוזות :מחוז דרום האחראי על
שטח )בריבונות ישראל( מועצה אזורית "תמר" ומחוז יו"ש

• המשרד הממשלתי המרכזי הפועל בתחום הפיזי-
סביבתי הוא המשרד להגנת הסביבה .משרד זה אחראי
על ההיבטים הסביבתיים ופועל באמצעות שני מחוזות:
מחוז דרום האחראי על הנעשה בתחום ריבונות ישראל
– מועצה אזורית "תמר" ומחוז ירושלים הפועל בתחום
מועצה אזורית מגילות.
• משרד הביטחון – המנהל האזרחי עוסק בניהול האזור
הצפון-מערבי והחוף של ים המלח שמצפון למועצה אזורית
תמר .המנהל האזרחי הוא גוף מעורב ,פיקודו/ניהולו הוא
צבאי ,בראשו עומד תת אלוף .במקביל ,יש במנהל גוף
שבו שלוחות של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים .בגוף
זה קיימים קציני מטה המקבילים לגופים השונים בינהם:
קמ"ט איכות סביבה ,קמ"ט ארכיאולוגיה וכד'.
• משרד התשתיות הוא משרד נוסף המעורב ופעיל בים
המלח באמצעות שתי זרועות :המכון הגיאולוגי מעורב
ופעיל במחקרים ובמסמך המדיניות להבנת התהליכים
הפיזיים הקשורים בעיקרם לירידת מפלס ים המלח,
רשות המים המופקדת על ניהול המים והקצאת משאבי
המים בישראל.

• משרד איכות הסביבה הירדני הינו משרד צעיר בן כשמונה
שנים ונחשב כבעל השפעה מצומצמת על הפיתוח
במדינה.

האחראי על שטח מועצה אזורית "מגילות".
רשות העתיקות
רשות העתיקות האחראית על עתיקות הארץ ועל אתרי
עתיקות פועלת במרחב ים המלח ,עפ"י חוק העתיקות,
באמצעות מחוז דרום.
(Jordan Valley Authority)JVA
רשות בעלת כח וסמכויות רבות ,הרשות פועלת במסגרת
משרד המים הירדני ,הוקמה ב 1973 -ופועלת תחת
"חוק פיתוח עמק הירדן" .תחום הסמכות של הרשות הוא
מהירמוך בצפון ועד נחל ערבה בדרום.
הרשות מעסיקה כ 1,800 -עובדים ואחראית על :הפיתוח
הכלכלי והחברתי בעמק ,ניהול משאבי המים כולל פיתוח
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פרויקטי המים וחלוקתם למגזרים השונים וכן היבטים של
שימור והגנה על משאבי מים.
הרשות מהווה למעשה את הגוף המשפיע והמשמעותי
בעמק הירדן וים המלח ,היא עוסקת בהיבטים רחבים של:
תכנון פיזי ,פיתוח תיירות ,שיקום מפגעים פיזיים ,בניה,
ניקוז ,הולכה ,אנרגיה הידרואלקטרית ,דרכים וגשרים,
מחקר ופיתוח שטחי חקלאות.
Royal Society for the Conservation of Nature
)(RSCN
הארגון הינו ארגון לא ממשלתי ) (NGOאך פועל בעזרת
תקציבי ממשלה ובעל סמכויות ניהול ואכיפה עפ"י חוק
בשמורות הטבע )כשמונה שמורות בירדן( .במרחב ים
המלח אחראי על ניהול שמורת המוג'יב )ארנון( ועל שמורה
חדשה הנמצאת בתהליכי אישור בדרום האגן הדרומי באזור
פיפה.
ה  RSCNמשמש כמקביל הירדני לרשות הטבע והגנים
בישראל ,מעסיק כ 400 -עובדים והכנסתו נגזרת בחלקה
מגביית תשלום בכניסה לשמורות ,עריכת טיולים וכד'.
הארגון מעסיק פקחים ועובד בשיתוף עם המשטרה
הירוקה הירדנית בהיבט האכיפה .אנשי הארגון מדגישים
את ההשקעה בחינוך סביבתית ובחינוך תושבים הגובלים
בשמורה בכל הקשור לממשק.
במכלול הפעילות של ה RSCN -בולטת העובדה כי הוא אינו
פועל כלל ואינו מעורב בהיבטים כלליים של שמירת טבע
ובכללם תכנון פיזי בשטחים שמחוץ לשמורות המאושרות.
)Department of Antiquities of Jordan (DoA
הוקמה ב 1928 -ופועלת עפ"י חוק העתיקות שנחקק
בתקופת המנדט הבריטי ב 1924 -ושונה מאז מספר רב
של פעמים .מופקדת על הגנת ,שימור והצגת העתיקות.
ברשומות ה DoA -רשומים כ 20,000 -אתרי עתיקות
הממופים במסגרת - JADIS

 1,300נפש.
מועצה אזורית "מגילות"
בתחום המועצה ,לאורך חופי ים המלח 4 ,קיבוצים  -אלמוג,
בית הערבה ,קליה ומצפה שלם .מספר התושבים ביישובים
אלו עומד על כ 800 -נפש.
שתי המועצות האזוריות מגובות ביחידות סביבתיות
מקצועיות.
איגודי ערים לאיכות סביבה
במסגרת מועצה אזורית תמר פועל "איגוד ערים לאיכות
סביבה נגב מזרחי" האחראי על היבטי סביבה במספר
רשויות נוספות .במסגרת מועצה אזורית "מגילות" פועל
"איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה"
מועצה אזורית סאפי  -בתחום המועצה מספר עיירות
המבוססות על חקלאות באזור הלשון וכן Potash City
 עיירת מגורים לעובדי  .APCהיקף האוכלוסיה עומד עלכ 40,000 -נפש המרוכזים בעיקר בעיירות :סאפי ,פיפה
וע'ור מזרעה.

 1.4ארגונים לא ממשלתיים )(NGO's
ארגונים לא ממשלתיים מעטים מגלים עניין בנושאים
הסביבתיים של ים המלח .זאת בניגוד למשקל הסוגיות
הסביבתיות העומדות על הפרק ולמרות חשיבות האזור
לציבור רחב בהיבטים של פעילות פנאי ונופש בחיק הטבע.
ידידי כדור הארץ
מעורב באזור ים המלח בהיקף משמעותי בעיקר בהיבטים
של שיתוף פעולה סביבתי .לארגון משרד בישראל ובירדן
והוא מקיים פעילות גם בקרב האוכלוסיה הפלסטינית.
על סדר היום של הארגון קידום שיתוף הפעולה הסביבתי
בין הקהילות השונות לאורך חופי ים המלח .קידום ראיה
סביבתית כוללת ומשותפת של ים המלח – ניהול סביבתי
משותף לישראל ,ירדן ולפלסטינים בעיקר באמצעות הכרזה
על אזור ים המלח כשמורה ביוספרית ואתר מורשת עולמי

Jordan Archeological Data Information System
שמטרתה לתמוך במחקר וחוקרים וכן לתת מידע
למתכננים.

של אונסק"ו.

 1.3רשויות מקומיות

הארגון מקדם ומזמין מחקרים מדעיים שונים בתחום

מועצה אזורית "תמר"
חולשת על השטח שמצפון לעין גדי ועד צפון הערבה כולל
כיכר סדום .באזור ים המלח נמצאים בתחום המועצה 4
יישובים – שני מושבים )נאות הכיכר ועין תמר( ,קיבוץ עין
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גדי וישוב קהילתי נווה זוהר .סה"כ אוכלוסיית הישובים כ-
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הסביבה ופעיל מאוד בנושא מיזם תעלת ים סוף-ים המלח.
בנוסף פועל הארגון לקידום שיתוף פעולה מקומי בין רשויות
מקומיות בירדן )מועצת סאפי( וישראל )מועצה אזורית
תמר( בנושאים של שמירת הסביבה ומניעת מפגעים .תוצרי
פעילות זו הביאו לחתימה על אמנה בין ראשי המועצות

המקומיות ותחילת שיתוף פעולה.
פעילות הארגון אינה כוללת את שטח המועצה האזורית
"מגילות" שכן שטח המועצה אינו חלק מהשטח הריבוני של
מדינת ישראל.

 .2ים המלח במנגנונים עולמיים בכלל
ובמורשת עולמית בפרט
ים המלח וסביבתו הינם נושא ייחודי ומרתק בעל משמעות
טבעית ותרבותית כאחד .עובדה זו מושכת דיון עולמי ודורשת
גם הבנה של המנגנונים העולמיים הנוגעים לטבע ותרבות
לצורך שילובם בתכנית .יש לציין שמנגנונים אלו פועלים
לפי מוסכמות בינלאומיות .מדינת ישראל שותפה לפעולות
אלהבצורה רשמית או על-ידי חתימה על אמנה או בצורה
מוסדית במסגרת תוכניות מקצועיות לפעולה .מנגנונים אלו
הם אוניברסאליים במהותם ובהפעלתם .בבחינת פעולתם
יש לערוך אבחנות מקומיות בתרגום שפה לא רק לשונית
אלא גם מהותית.
חשיבותם הרבה של הכלים הבינלאומיים ,בנוסף לכלים
הרגולטיבים הקיימים בכל מדינה ,נומעת מן ההסיבות

אילו מנגנונים מתאימים ומה הן המסגרות המקובלות אשר
יבטיחו את קיומו של חזון זה בתכנית .במקביל ,ניתן להציע
התייחסות לנושאים העולים על סדר היום העולמי ,ולבחון
את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם בישומם במרחב
ים המלח .בהמשך ייבחנו התרחישים העתידיים לסובב ים
המלח כבסיס ליצירת חלופות תכנוניות  ,אשר יבחנו גם
בהיבטי מורשת תרבות וטבע.
אונסק"ו הינו ארגון מולטי-ליטראלי של האו"ם העוסק
בחינוך ,מדע ותרבות ומאגד את רוב התוכניות הנזכרות
לעיל ,חלקן באמצעות גופים נוספים כגון  IUCNו.BLI -
בארץ ייצוג אונסק"ו מנוהל על-ידי דני בראלי ,מזכ"ל הועד
הישראלי לאונסק"ו.
במעגל הראשון זוהו שבע אמנות או תוכניות אותן יש לבחון
במסגרת התכנון .אבחנה זו גם תאפשר דיוק רב יותר על-
פי כלים אלו ,אפילו אם יעלה בידינו להגיע לתוצר בינלאומי
מוסכם.
אלו המנגנונים שעומדים לרשותנו:
1. WHC - World Heritage Convention
2. RAMSAR

הבאות:

3. CBD- Convention for Biodiversity

• מדובר באגן משותף שבמרכזו אגם שמושפע מתהליכים
שמבוצעים על ידי כול היישויות המדיניות הנמצאות באגן,
ועל כן שימוש בכלים בינ"ל יכול להגדיל את המאמץ
לשימור ערכי הטבע ,הנוף והמורשת ,לשיקום האגם

4. MAB- Man & BioSphere
5. IBA- Important Bird Areas
6. Geoparks

ולהגברת שיתוף הפעולה בין המדינות לטובת האזור.
• ההתדרדרות החמורה במצב האגם ,מעוררת דאגה באשר
לעתידו ומחייבת שילוב ידיים כדי להציע וליישם פתרונות
לטיפול ולשיקום במצב הים.
• שימוש בכלים בינ"ל מעמיד נדבך נוסף ,עולמי ,שתורם
לשמירת הערכים המיוחדים מחד ,ומאידך מפרסמם
ומגדיל את האטרקטיביות התיירותית שלהם ושל האזור
כולו.
יש לציין כי שימוש בכלים הבינלאומיים קשה יותר ליישום
בתחומי יו"ש )מ.א .מגילות( עקב מעמדו הבינלאומי

7. PeaceParks
ואף ניתן להוסיף התייחסות לאמנות המורשת הלא מוחשית
ולארכיאולוגיה תת-ימית ,בין היתר בנוגע לסדום ועמורה.
יש לציין שמנגנונים אלו מתייחסים לא רק לים המלח אלא
גם לסובב וקביעת סביבתם לכל מקצוע" .הסביבה" כפי
שמתבטא בחוק התכנון והבנייה הן בתוספת הרביעית והן
בתקנות תסקירי השפעה על הסביבה ,הינה רק פן אחד
לחשיבות זו .רוב רובם של מנגנונים אלו בנויים על קביעת
מרחב גלעין ומסביבו אזורי חיץ או מעבר ,ועל-ידי כך נבחן
המושג של "סביבה" ,בהתאם לאיכויות והדגשים של כל

השונה.

אמנה ותכנית.

השילוב בין תהליכי  Top-Downל Bottom-Up-הינו ביסוד
הדו-שיח בין מנגנונים אלו לבין המישור המקומי ,ועל-ידי כך
הם גם מאפשרים שיח חקיקתי משותף ,כאשר הפלטפורמה
הינה אותם הכלים שיוזכרו בהמשך.

הדיון על אמצעים אלו דרוש לאור מורכבות התכנון בים
המלח וסביבתו וכן עליו להתמקד בחזון וב"שירת המקום"

נשאלת השאלה איזה חזון ,או אילו איכויות ,המדיניות
לאגן ים המלח מעוניינת להטמיע בתוכה ,וכתוצאה מכך

ולא להתבסס רק על טכנולוגיות ולוגיסטיקה.

א .האמנה למורשת עולמית של אונסק"ו
http://whc.unesco.org/
Reﬂecting the natural and cultural wealth that
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belongs to all of humanity, World Heritage sites
and monuments constitute crucial landmarks for
our world. They symbolize the consciousness of
States and peoples of the signiﬁcance of these
places and reﬂect their attachment to collective
ownership and to the transmission of this heritage
to future generations.
The United Nations Educational, Scientiﬁc
and Cultural Organization (UNESCO) seeks
to encourage the identiﬁcation, protection
and preservation of cultural and natural
heritage around the world considered to be of
outstanding value to humanity. This is embodied
in an international treaty called the Convention
concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage, adopted by UNESCO in
1972.
מדינת ישראל חתמה על אמנה זו בשנת  ,1999ומאז הוכרזו
האתרים עכו ,מצדה ,התלים המקראיים ,דרך הבשמים
ומקדשי הבהאים .פעולת האמנה עובדת "מלמטה למעלה",
כשהמדינה מציעה "לעולם" רשימה טנטטיבית של אתריה,
ומתחייבת למדיניות של שימור וקיימות לגביהם .על בסיס
זאת הועדה למורשת עולמית בוחנת ומכריזה על אתרים
שהוצעו על-ידי המדינות .הרשימה הטנטטיבית נועדה להציג
חלון לאתרים בעלי ערך אוניברסלי יוצא מהכלל ,ומבטאת
את עושרה התרבותי ,החברתי ,ההיסטורי ,הארכיאולוגי
והטבעי של המדינה.
האתר מוגש לדיון יחד עם הנמקה למשמעות התרבותית או
הטבעית שלו ,כאשר יש סדר מדעי מדויק להערכה מתוך
 10קריטריונים ,דוגמת יופי טבעי ,חלק מההיסטוריה של
כדה"א ,מגוון המינים ועוד.
הקריטריונים להכרזה של אתר מורשת עולמית
כדי להיכלל ברשימת מורשת העולם ,כל אתר חייב לעמוד
בקריטריונים לבחירה .אלה מופיעים במדריך "הנחיות
מעשיות ליישום אמנת מורשת העולם" .הנחיות הן מסמך
העבודה העיקרי של מורשת העולם .הוועדה מעדכנת באופן
שוטף את הקריטריונים האלו כדי להתאימם להתפתחויות
ולשינויים במושג מורשת העולם.
נכס השייך למורשת עולם הוא בעל ערך אוניברסלי יוצא
מהכלל וממלא אחר אחד מן הקריטריונים הבאים:
• מבטא יצירת מופת המייצגת את הגאונות היצירתית של
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האדם;
• מציג שינויים משמעותיים וחשובים של ערכים אנושיים
על-פני זמן או בתחום תרבותי עולמי  -התפתחויות
בארכיטקטורה ,בטכנולוגיה ,באמנות מונומנטלית ,בתכנון
ערים או בעיצוב נוף;
• מהווה עדות יחידה או לפחות יוצאת מהכלל למסורת
תרבותית ולתרבות קיימת או לכזו שכבר נכחדה;
• מדגים באופן בולט סוג של מבנה ,או מכלול ארכיטקטוני,
טכנולוגי ,נוף אשר ממחיש שלבים משמעותיים בהיסטוריה
האנושית;
• מייצג דוגמה בולטת להתיישבות מסורתית של האדם,
או לשימוש בקרקע המייצג תרבות )או תרבויות( ,בפרט
אם אלה הפכו להיות פגיעים בשל השפעת שינויים בלתי
הפיכים; או
• מהווה קשור במישרין או בצורה מוחשית לאירועים או
תרבויות חיות ,לרעיונות או אמונות ,לעבודות אמנותיות
או ספרותיות בעלי משמעות אוניברסלית בולטת
)קריטריון זה ייושם רק בנסיבות חריגות ורק במשולב עם
קריטריונים אחרים(.
• מכיל תופעות טבע יוצאות דופן או אזורים בעלי יופי טבעי
יוצא מהכלל או בעלי חשיבות אסתטית;
• מבטא דוגמאות יוצאות מהכלל המייצגות שלבים חשובים
בהיסטוריה של כדור הארץ ,כולל תיעוד החיים ,תהליכים
גאולוגיים מתמשכים ומשמעותיים בהתפתחות צורות
קרקע או מאפיינים גאומורפיים או פיזיוגרפיים;
• מציג דוגמאות יוצאות מהכלל של תהליכים מתמשכים
ומשמעותיים בתחומי הסביבה והביולוגיה ,באבולוציה
ובהתפתחות של מערכות אקולוגיות וקהילות יבשתיות,
של מים מתוקים ושל צמחים ובעלי חיים ,חופים וימיים;
• מייצג בתי-גידול חשובים ומשמעותיים ביותר ,המיועדים
לשימור באתר של מגוון ביולוגי לרבות כאלה הכוללים
מינים הנמצאים בסכנת הכחדה ונודע להם ערך אוניברסלי
ניכר מבחינת המדע והשימור.
נוף תרבות
מאז  1992התווספה במסגרת האמנה הגדרה של נוף
תרבות ,עם תורה שלמה ,מדעית ומקצועית כאחד,
שהתפתחה מאז כינון המושג בשנות העשרים של המאה
הקודמת .נוף תרבות מאופיין כנוף מעוצב על-ידי האדם,
נוף מתפתח או נוף מאובן ,או נוף אסוציאטיבי .נושא נופי
התרבות נדון בהרחבה בפרק הנופי.

כיום ,עם רשימה של מעל  850אתרים ,מתרחש באונסק"ו
תהליך של מעבר מתפישה של איקונות) icons -דוגמת
מצדה( לתפישה המדגישה את הסיפור) themes -דוגמת
דרך הבשמים(.
פרמטרים נוספים הנם אותנטיות ושלמות authenticity -
 and integrityומעורבות התושבים המקומיים ,אשר
צריכים "להרוויח" מן ההכרזה ,וכן להציע שיטת ניהול -
.management
מדינת ישראל הגישה  26אתרים ברשימה הטנטטיבית שלה
באמצעות הועדה הישראלית למורשת עולמית ,המנוהלת
על-ידי פרופ' מייק טרנר.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח
האתר מצדה ,שהוכרז בשנת  ,2000הנו האתר היחיד
המוכרז כיום באזור ים המלח.
ניתן להציע ,בהתאמה לכללי האמנה למורשת עולמית,
מספר נושאים ואתרים טנטטיביים ,שיכולים להיות רלבנטיים
לאמנה זו ,כמו למשל:
• גבולות האימפריה הרומית )קו המצדים(.
• דרך יציאת מצרים  -בהתייחסות לדרכי תרבות ניתן לבחון
בקרבת המקום את השלוחות של דרך הבשמים ודרך
יציאת מצרים.
• במסגרת נוף תרבות ניתן לזהות את ארץ המערות של
נחל חבר ומשמר,כחלק מהתיישבות ייחודית של האזור.
ריכוז מערות אלו ,בעיקר בצד המערבי של ים המלח,
הינו מרחב יוצא דופן שניתן לבחון אותו לפי הקריטריונים
למורשת עולמית.
• ניתן לבחון את המעמד של ארכיאולוגיה תעשייתית
במרחב ים המלח ,כולל מכרות הנחושת ,המלח והסוכר.
תעשיות אלו התפתחו במרחב במשך מאות שנים ומהוות
עדות ייחודית במקום.

ואדי מוג'יב ואתר הטבילה בירדן.
• הרשות הפלשתינאית טרם יכולה לחתום על האמנה
אבל היא הכינה "רשימת צל" הכוללת גם את ים המלח,
אל -בארייה -אזור בראשית עם מנזרים ,מסלולים דתיים
בארץ הקודש ,תל אל-סולטן והארמון האומיי ביריחו .כמו
כן קיימת התייחסות למערות במרחב קומראן.

ב .אמנת Ramsar
http://www.ramsar.org/
The Convention on Wetlands, signed in
Ramsar, Iran, in 1971, is an intergovernmental
treaty which provides the framework for national
action and international cooperation for the
conservation and wise use of wetlands and their
resources. There are presently 158 Contracting
Parties to the Convention, with 1758 wetland
sites, totaling 161 million hectares, designated
for inclusion in the Ramsar List of Wetlands of
International Importance.
אמנת  Ramsarנחתמה בוועידה לאתרי ) wetlandאזורים
בהם הקרקע לחה או ביצתית( ברמסר ,אירן ,ב.1971-
האמנת מכריזה על אתרי  wetlandsבעלי ערך אקולוגי
גבוה ,ומגדירה מסגרת לפעולות שימור לאומיות ולשיתוף
פעולה בינלאומי לשימור ופיתוח בר קיימא של אתרים אלו.
עד עתה חתמו על האמנה  158מדינות ורשומים בה 1758
אתרים .האמנה מבחינה בין סוגים שונים של wetlands
כולל ביצות ,אגמים ,נהרות ,שפכי נהרות ,אזורי מנגרובים.
מדינת ישראל חתומה על האמנה ובארץ מוכרזים האתרים
שמורת החולה ושמורת אפק.
הנציג הישראלי לניהול האמנה הינו המשנה למדען הראשי,
ד"ר אליעזר פרנקנברג מרשות הטבע והגנים הלאומים.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח

• ים המלח כשלעצמו )גוף המים( ראוי לכאורה להירשם
כאתר מורשת עולמית אבל יש לבחון אלו הם הקריטריונים
הנוגעים לנושא ,ואת השלמות והאותנטיות בממשק

באזור ים המלח ניתן לזהות שני מרחבים מרכזיים שעונים
על הדרישות של אמנת  -Ramsarהאחד באזור נאות החוף:

• ישנן עוד הגדרות של אתרי טבע ,כגון ים המלח כחלק
מהבקע הגדול )) Great Rift Valleyוכהכרזה רב-

עיינות צוקים ,קנה וסמר והשני בדרום ים המלח ,באזור
נאות הכיכר ופיפי ) .(Fiﬁמרחב חוצה גבולות זה מהווה
אזור חשוב במיוחד למגוון מינים ולנדידת הציפורים.

המקום.

לאומית ,הן על רקע ההיסטוריה של כדור הארץ והן כחלק
ממסלול נדידת ציפורים.

יש לציין כי פיתוח שטחי חקלאות במליחת הכיכר ותכנית
הפיתוח של ישובי כיכר סדום פוגעת באפשרות זו.

• ירדן מציינת ברשימה הטנטטיבית שלה את האתרים
הבאים :המקדש של לוט מעל ספי ,שמורת דנה ,שמורת
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ג .אמנת  CBDלמגוון ביולוגי
http://www.cbd.int/
At the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, world
leaders agreed on a comprehensive strategy for
"sustainable development" - meeting our needs
while ensuring that we leave a healthy and viable
world for future generations. One of the key
agreements adopted at Rio was the Convention
on Biological Diversity. This pact among the
vast majority of the world's governments sets
out commitments for maintaining the world's
ecological underpinnings as we go about
the business of economic development. The
Convention establishes three main goals:
the conservation of biological diversity, the
sustainable use of its components, and the fair
and equitable sharing of the beneﬁts from the
use of genetic resources. The biodiversity treaty
gained rapid and widespread acceptance. Over
150 governments signed the document at the
Rio conference, and since then more than 187
countries have ratiﬁed the agreement.
אמנת )CBD (Convention on Biological Diversity
למגוון ביולוגי נחתמה ב 1992-בריו ,ברזיל .האמנה מציינת
את התחייבות מנהיגי העולם לפיתוח אסטרטגיה מקיפה
של קיימות ,ומציבה שלוש מטרות מרכזיות :שימור המגוון
הביולוגי ,פיתוח ושימוש בר קיימא של משאבים וחלוקה
הוגנת ושוויונית של הרווחים הנובעים משימוש במשאבים
אלו .האמנה זכתה להכרה בינלאומית ועד כה אושררה
על-ידי  187מדינות ,כולל מדינת ישראל .במסגרת האמנה
פותחו שבע תוכניות תמאטיות המחולקות על-פי אזורי
אקלים שונים ,ביניהם גם תכנית המיועדת לאזורים יבשים
וים תיכוניים .תכנית זו שמה לה למטרה לעודד שיתוף
פעולה מחקרי בין מדינות החולקות סוגי אקלים דומים
ולתמוך במאמצים לשימור ופיתוח בר קיימא.
הנציג הישראלי לניהול האמנה הינו המשנה למדען הראשי,
ד"ר אליעזר פרנקנברג מרשות הטבע והגנים הלאומים.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח
אמנת  CBDלא בהכרח מביאה אותנו לגבולות של אתרים
ספציפיים .יישום האמנה על -ידי המדינה הינו כקו מנחה
למדיניות ואסטרטגיה בשימור מגוון המינים .האמנה
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מחייבת את המדינה להבטיח מדגם מייצג של שבע התכנית
התמטיות ולכן מנחה ומחזקת את המנגנונים האחרים
בישומם.

ד .תכנית אדם ומרחב ביוספרי
MAB Man & BioSphere
http://www.unesco.org/mab/BRs.shtml
The Man and the Biosphere Programme (MAB),
proposes an interdisciplinary research agenda
and capacity building aiming to improve the
relationship of people with their environment
globally. Launched in the early 1970s, it notably
targets the ecological, social and economic
dimensions of biodiversity loss and the reduction
of this loss. It uses its World Network of
Biosphere Reserves as vehicles for knowledgesharing, research and monitoring, education
and training, and participatory decision-making.
There are 531 sites worldwide in 105 countries.
תכנית אדם וביוספרה הינה תכנית של ארגון אונסק"ו
המציעה גישת מחקר רב-תחומית במטרה לשפר את
היחסים בין האדם וסביבתו בעולם כולו .התכנית יצאה
לדרך בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת ומתרכזת
בעיקר בהיבטים האקולוגיים ,החברתיים והכלכליים של
אובדן המגוון הביולוגי ובדרכים לצמצום אובדן זהMAB .
עושה שימוש ברשת עולמית של שמורות ביוספריות בכדי
לקדם שיתוף מידע ,מחקר וניטור ,חינוך ,הכשרה ושיתוף
ציבור בתהליכי קבלת החלטות .כיום רשומים ברשת זו 531
אתרים מ 105-מדינות.
תכנית למרחב ביוספרי מאופיינת במבנה הקלאסי של
שלושת הטבעות :גלעין ,חייץ ואזור מעבר.
על התכנית לספק ערך מוסף לאנשים במקום בדמות פיתוח
בר קיימא של משאבים .בארץ המרחב הביוספרי היחיד
המוכרז לפני תכנית זו הנו פארק הכרמל .כמו כן הוכנה
תכנית ביו-ספרית על-ידי צוות רב-תחומי בראשותו של
פרופ' אלי שטרן שהכין הצעה לביוספרה בשפלת יהודה.
תכנית זו הוכנה לפי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה
ומתייחסת למרחב לכיש .בנוסף ,בניהולה של הקרן הקיימת
ורשות שמורות הטבע והגנים הלאומים החל תהליך תכנון
לאזור רמת הנדיב/מנשה כיחידה ביו-ספרית.
מרחבים ביוספריים "חוצי גבולות" :אונסק"ו ממליץ,
ב"אסטרטגיית סביליה" ,שאומצה ב ,1995-על הקמת

מרחבים ביוספריים "חוצי גבולות" ,כאמצעי להתמודדות עם
שימור מערכות אקולוגיות שאינן מוגבלות בתחום גבול מדיני
של מדינה מסוימת .בכדי להשיג זאת ,התפתחו במרחבים
ביוספריים בעולם יחידות ניהול ,שכל אחת פועלת בתוך
שטח בינלאומי מוכר ,והן עובדות יחד מעבר לגבולות .שטח
מוגן ,הממוקם במדינות שונות ,ואפילו פועל תחת דפוסי
חקיקה שונים ,יכול להיות מנוהל כיחידה אינטגרלית ,בלתי
נפרדת.
יו"ר הועדה הישראלית היא גב' יעל דיין וכעת עובר השרביט
לפרופ' אוריאל ספריאל.

לתיאום וקידום הנושא במדינות שאינן שותפות לתכנית.
היות ומדובר בתכנית המופעלת בצורה לאומית על-ידי
יחידים וארגונים מקומיים העובדים בשטח עצמו ,ביכולתה
להוות כלי חזק לפתרון סוגיות אקולוגיות מקומיות ולבניית
משאבים לאומיים בתחום המחקר והשימור .עד לשנת
 2004זוהו מעל ל 7,500-אתרי  IBAבכ 170-מדינות.
בארץ מנוהלת התכנית על-ידי המרכז לצפרות בלטרון
בראשותו של ד"ר יוסי לשם.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח
במסגרת התכנית מאותרים בישראל האתרים אילת

האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח

והחולה.

אזור דנה שבירדן הוכרז כשמורה ביוספרית ועמותת ידידי
כדור הארץ בעבודתה מ 1999-הציעה לייסד שמורה
ביספרית חוצה גבולות בחלק הצפוני והמרכזי של ים המלח,

נושא הצפרות בארץ קיבל תנופה גדולה עם הקמת המרכז
לצפרות בלטרון והפיתוח של אתר החולה על-ידי הקרן
הקיימת ורשות שמורות הטבע והגנים הלאומים כאזור
תיירות טבע .ההתייחסות לנדידת הציפורים בבקע הגדול
מסומנת כנקודת ציון בהחלטות הועדה למורשת עולמית,
שקבעה כי הנושא הינו בעל ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל

כפי שיפורט בהמשך.

הIBA – Important Birds Areas .
http://www.birdlife.org/action/science/sites/index
The IBA Programme of BirdLife International aims
to identify, monitor and protect a global network
of IBAs for the conservation of the world's birds
and other biodiversity. BirdLife Partners take
responsibility for the IBA Programme nationally,
with the BirdLife Secretariat taking the lead on
international aspects and in some priority nonPartner countries.
Since IBAs are identiﬁed, monitored and
protected by national and local organisations
and individuals, working on the ground, the
IBA Programme can be a powerful way to build
national institutional capacity and to set an
effective conservation agenda: it is far more
than a technical research exercise.
As of 2004, over 7,500 sites in nearly 170
countries have been identiﬁed as Important Bird
Areas.

על רקע המעומדות של החולה שהוגשה לאונסק"ו.
ניתן לבחון את האתרים הייחודיים של  IBAלא רק על הרקע
של אתרי אמנת  ,Ramsarשהם אתרים תומכי בתי גידול
ונדידת הציפורים ,אלא גם את האתרים שופעי המים כגון
מעינות עין גדי ומעינות מוג'ב.

ו .תכנית GeoParks
http://www.unesco.org/science/earth/geoparks.
The Global Network of National Geoparks
assisted by UNESCO provides a platform
of active cooperation between experts and
practitioners in geological heritage. Under the
umbrella of UNESCO, and through exchange
between the global network partners, important
national geological sites gain worldwide
recognition and proﬁt through the exchange of
knowledge, expertise, experience and staff with
other Geoparks.

תכנית ) IBA (Important Bird Areasהינה כלי שפותח
על-ידי ארגון BirdLife Internationalבכדי לזהות ,לעקוב

A Geopark is an area with a geological heritage
of signiﬁcance, with a coherent and strong
management structure and where a sustainable

ולהגן על רשת בינלאומית של אתרים חשובים לציפורים
ובמטרה להגן על אוכלוסיית הציפורים העולמית ועל המגוון
הביולוגי בכלל .המדינות השותפות לתכנית אחראיות כל
אחת ליישום התכנית בתחומה ,בעוד מזכירות  IBAאחראית

economic development strategy is in place.
A Geopark creates enhanced employment
opportunities for the people who live there
bringing sustainable and real economic beneﬁt,
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usually through the development of sustainable
tourism. In the framework of a Geopark,
geological heritage and geological knowledge
is shared with the broad public and linked with
broader aspects of the natural and cultural
environment, which are often closely related or
determined to geology and landscape.

areas and/or areas beyond the limit of national
sovereignty or jurisdiction, whose constituent
parts are especially dedicated to the protection
and maintenance of biological diversity, and of
natural and associated cultural resources, and
managed cooperatively through legal or other
effective mean.

 -GeoParksהינה תכנית עולמית אשר מזהה אתרים

 IUCNמגדיר פארק חוצה גבולות כ :שטח של אדמה או ים
המשתרע מעבר לגבול אחד או יותר בין מדינות או ישויות
בעלות ממשל עצמאי אחרות כגון אוטונומיות ופרובינציות.
שטח זה מיועד להגנה ושימור המגוון הביולוגי והמשאבים
הטבעיים והתרבותיים בתוחמו ,ומנוהל בשיתוף על ידי
הצדדים דרך מערכת המעוגנת בחוק או בהסכמים או בעזרת
שיתופי פעולה בשטח .עם פיתוח הרעיון של פארקים חוצי
גבולות הורחבה ההגדרה כך שתכלול גם אזורים מוגנים
משני עברי גבול שאינם מוגדרים רשמית כפארק אחד אך
נהנים מרמות שונות של שיתוף פעולה והעברת מידע ,כמו
גם אזור מוגן השוכן סמוך לגבול במדינה אחת הנתמך על-
ידי שימושי קרקע מתאימים במדינה השכנה.

גיאולוגים בעלי חשיבות עולמית .התכנית נתמכת על-ידי
אונסק"ו ומספקת פלטפורמה עולמית לשיתוף פעולה בין
מומחים ואנשי מקצוע בנושא המורשת הגיאולוגית .תחת
חסות אונסק"ו ודרך התכנית זוכים אתרים גיאולוגים בעלי
חשיבות לאומית להכרה בינלאומית ונהנים מחילופי מידע,
מומחיות וניסיון עם פארקים גיאולוגים ברחבי העולם.
פארק גיאולוגי הינו פארק המכיל ממצאים החשובים
למורשת הגיאולוגית של עולמינו .הפארק מחויב בתכנית
ממשק מקיפה המקדמת פיתוח כלכלי בר קיימא וכוללת
בתוכה הזדמנויות אמתיות לקהילה הסובבת את הפארק,
בדרך כלל דרך פיתוח תיירותי .הפארק מקדם הסברה
וחינוך לציבור הרחב בתחום המורשת הגיאולוגית ובנושאי
תרבות וסביבה המתקשרים למורשת זו.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח
עד כה מדינת ישראל לא היתה פעילה בתכנית זו ,בהיותה
ממוקמת בין התוכניות הארציות לתוכניות העולמיות .מסגרת
התכנית אכן ראויה ליישום במרחב ים המלח ,ואף כבסיס
לקידום בהכרזה של המרחב כולו כאתר מורשת עולמית.
עם זאת ,גם כאן מדובר על ניסוח מדעי של אותם התכנים
שמזוהים באזור ,קרי ,הערכים והנרטיב של ההתפתחות
ההיסטורית של כדור הארץ באמצעות המרחבים הגיאולוגים
בים המלח .לכן ,ניתן בהחלט לאחר עיון נוסף להביא להכרה
של האזור כGeoPark -על בסיס סיפור היווצרות היבשות
והתפתחות הבקע הגדול .ה ,GeoPark -בהיותה תכנית
המעודדת פיתוח סוציו-כלכלי בר-קיימא המבוסס על תיירות
חקלאית וטבעית כאחד יכולה להוות כלי מתאים למצב בו
נמצא ים המלח וכן כלי לפיתוח עתידי.

זTrans-Boundary Peace Parks .
http://www.tbpa.net/
IUCN deﬁnes a transboundary protected area as:
an area of land and/or sea that straddles one or
more borders between states, sub-national units
such as provinces and regions, autonomous
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תכנית זו מופעלת על-ידי  ,WCPA/IUCNויש חשיבות
ללמוד את התכנים כדי להפעילה במרחב הערבה .התכנית
מנוהלת כאמור על-ידי ה IUCN-וכיום יש  227אזורים
מוגנים רב-לאומיים בעולם.
התכנית מנוהלת בישראל על-ידי המשנה למדען הראשי,
ד"ר אליעזר פרנקנברג מרשות הטבע והגנים הלאומים.
האתרים הקיימים והמתוכננים באזור ים המלח
ה Trans-Boundary Peace Parks -הינה תכנית
המתייחסת יותר לשימור המאפייני הטבעיים והתרבותיים
של אזורים רב-לאומיים באמצעות מנגנונים משותפים ולמען
קידום השלום והשיתוף .אין מה לדבר ,שתכנית זו חשובה
במיוחד במציאות הישראלית שלנו ובהקשר ליחסים שלנו עם
שכנינו .נושא זה עלה במסגרת הפארק הנמוך ביותר בעולם,
שהוכנה על-ידי חברת "היזמה" בירדן ו"תיק פרויקטים"
בישראל ואף בפרויקט של  Red-Deadלהתחדשות ים
המלח .בעבר הוצעו תוכניות רבות לאזור ים המלח והערבה
כקונספט על שיתוף פעולה ולהצתת הדמיון למזרח תיכון
חדש .תוכניות אלו היו ברובן פרויקטים על טהרת הכלכלה
והפיתוח שלא התחשבו כלל בערכי תרבות וטבע ,ולא ניתן
לראות באף אחת מהן קונספט או גישה מקיפה לאזור כולו
המבוססת על קיימות .תפיסה זו ודאי אינה משאירה מקום
להפעיל אף אחד מן המנגנונים המוזכרים לעיל .תרבות

וטבע הינם גם משאב ,לא רק בהיבט התיירותי אלא במהות
של הקיימות של אזורינו ,ולכן העלאת הרעיון של פארקי-
שלום הינה בעלת חשיבות רבה .קביעת גבול של אתר מעין
זה הינה פועל יוצא של גיבוש קונספט משותף עם שכנינו,
ויכול לכלול בתוכה אלמנטים של המנגנונים האחרים.
מנגנונים אלו אינם מהווים קונספט תכנוני מקיף לאזוריהם
אלא מהווים את הבסיס לדיון תוך הטמעת המושגים
והערכים המקובלים בעולם .בשלב גיבוש מסמך המדיניות,
ייבחן האזור בראייה כוללת על הציר שבין אזור "מעשה
בראשית" לאזור מפותח מעשה ידי אדם ,ברמת קיימות
גבוהה או נמוכה ,בשילוב עם אזורי שימור ופיתוח בצורה
מאוזנת ובתוך קיימות הדדית .כמו כן תבחן השאלה האם
ניתן לפרק חבילה זו לאזורי משנה כאשר מעמידים את
הטבע והאדם בתאים נפרדים .כל אחד ממנגנונים אלו
יכול לעזור בגיבוש ויישום החזון לים המלח תוך התייחסות
לתכנים ולקריטריונים המשמשים בשיח העולמי .מסקירה זו
עולה כי המנגנונים הפתוחים בפנינו מנוצלים במעט לטובת
ים המלח :ה -WHC -הכרזת אתר מצדה כמורשת עולמית,
אזורי  IBAושמורה ביו-ספרית בדנה ,אשר נמצאים כולם
בשולי ים המלח .כל שאר המנגנונים לא מופעלים כלל
וכלל.
יש לקבוע כללי משחק ומידת האיזון בין מפעלי הכרייה
והתעשייה ודרישות אחרות .לדוגמא העימות בין כרייה וטבע
מתבטא בעולם על-ידי הסכמות המתפתחות בין IUCN
וחברות הכרייה המאוגדות המובל כיום על-ידי חברת Shell
העולמית .ניתן למצוא כיוון לפתרון סוגית ההתנגשות בין
תפישות השימור חפעולת הכרייה והחציבה בהתייחסות
להגדרות המרחביות של תכנית הביו-ספרה -אזורי "גלעין",
"חיץ" ו"מעבר" ,ובמושג וההגדרות של authenticity and
 - integrityשלמות ואותנטיות ,בהנחיות האופרטיביות של
האמנה למורשת עולמית .שני מושגים אלו נמדדו במדדי
קיימות המשותפים לכל המנגנונים.
ברוב רובן של התוכניות המתודה הנכונה הינה לקבוע
"אזור גלעין" לכל תכנית מחד ,ולקבוע נקודות בסיס לפיתוח
מאידך .מתוך ראיה זו יש לבחון את הקשר בין המרכיבים
השונים והיכולת ליצור רעיון וקונספט שמלהיב את דרי ובאי
המקום כאחד  -אזור בעל איכויות ייחודיות בעולם ,המבטא
פרק בהיסטוריה של כדור הארץ ובנופי תרבות המציינים
את האינטראקציה ההתיישבותית בין האדם והטבע בתנאים
שהינם מהקשים ביותר.

 .4תרחישים ומנגנונים לניהול משותף,
שיתוף פעולה ותאום אזורי
הדיון התכנוני יכול להתנהל סביב מספר תרחישים שעשויים
להוות בסיס לשיתוף פעולה ,ניהול משותף ותאום סביבתי,
שמורה ביוספרית ו"הפארק הנמוך בעולם" אשר פותחו
במסגרות תכנוניות אחרות:

 4.1שמורה ביוספרית
UNESCO Man and Biosphere
הכרזת אזור ים המלח כשמורה ביוספרית מייצגת את חלופת
שיתוף הפעולה המקסימאלי בין הקהילות לאורך חופי ים
המלח .ארגון ידידי כדור הארץ הוביל מהלך להכרזת אזור ים
המלח כשמורה ביוספרית .המהלך לווה בעבודה יסודית של
אנשי מקצוע בתחומי סביבה ומנהל ,סדנאות בהם השתתפו
אנשי מקצוע ועובדי ציבור משלושת הקהילות המקיפות את
ים המלח.
הניתוח שהעלה את חשיבות הניהול האגני של ים המלח
וסביבתו התבסס גם על הפרספקטיבה ההיסטורית .משך
תקופות ארוכות בהיסטוריה של האזור היה אגן ים המלח
למוקד כלכלי אחד בעל חשיבות אזורית ,בידודו ,ערכיו ויופיו
היוו גורם משיכה לאנשי דת רבים ולמגוון התרבויות השונות
שחיו לאורך חופיו קיימו קשרי סחר וחברה ענפים.
הערכיות והייחוד העולמי של אזור ים המלח נובעים:
• ייחודם של נאות המדבר ומגוון המינים העשיר בהם.
• הנחלים הזורמים לים המלח על המופע המרהיב שלהם
ובתי הגידול הייחודיים )איור  1ו.(2-
• מפגש ים ומדבר ,אשר מייצר אזור בעל ערכים נופיים
גבוהים.
• ההרכב הכימי של ים המלח שהוא גוף המים ,ברמת
מליחות זו ,הגדול בעולם.
• המבנה הגיאולוגי המיוחד לים המלח היוצר נופים מרהיבים
שכוללים מצוקים ,קניונים ,מלחות וכו'.
• מגוון מינים עשיר של מינים נדירים :צמחיה אנדמית ,בעלי
חיים וציפרים.
• אתרים בעלי חשיבות דתית עמוקה בניהם :הר נבו,
מערות קומראן ,אתר הטבילה ,מבצר קארק ועוד.
דגם השמורה הביוספרית מתאים במיוחד במצב של ריכוז
ערכים באזור גיאוגרפי מוגדר והסיכון הטמון להם כתוצאה
מפיתוח לא מבוקר.
ניתוח האיומים על ערכי טבע ומורשת הנגזרים מפיתוח לא
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מבוקר ולא מתואם מדגישים ,לדעת צוות התכנון ,את הצורך
בראיה כוללת לפיתוח בר קיימא של אזור ים המלח שכן:
• קיימת סכנת פיתוח בלתי מבוקר לערכי הטבע ,הנוף
והמורשת הייחודיים של האזור .במיוחד בצד הירדני בו
ריכוז ערכי הטבע גדול יותר ,לחצי הפיתוח המתהווים
גדלים והולכים ומערכת האיזונים והבלמים הסביבתיים
ליצירת פיתוח מאוזן חלשה יחסית .ובמיוחד לאור כך
שמתפתחת תיירות בועה ,שאינה נסמכת על ערכי הטבע
והנוף שמסביב.
• דגמי הפיתוח המתוכננים כיום אינם מבטאים במידה
מספקת עקרונות של פיתוח בר קיימא הן בצד הירדני
והן בצד הישראלי )איור .(3
• קיים חוסר תאום תכנוני בולט בין הרשויות השונות
הפועלות לאורך חופי ים המלח.
הדגם שהוצע על-ידי ארגון ידידי כדור הארץ ,לניהול מערכתי
הוא הדגם של שמורה ביוספרית בהתאם להגדרות ארגון
אונסק"ו .דגם זה נוסה בהצלחה במקומות שונים בעולם

איור מספר  :1נופי הנחלים הזורמים לים המלח מהרי מואב

איור מספר  :3הקמת מתחמי מלונאות גדולים בסווימה ,ירדן
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וההנחה היא כי הכרה הבינ"ל של אונסק"ו במרחב כשמורה
ביוספרית תביא להגנה המתאימה על ערכי הטבע ,הנוף
והמורשת .מאחר שהשטח המוצע לשמורה חוצה גבולות
מדיניים ושל קהילות ומכיוון שדגם השמורה הביוספרית
מחייב שיתוף פעולה צפויה הכרזת השמורה להוביל גם
לתהליכים של שיתוף פעולה אזורי.
מרכיבי הניהול המשותף בדגם השמורה הביוספרית
• ראיה תכנונית כוללת המאזנת בין פיתוח ושימור ערכי
טבע ונוף.
• ראיה כוללת המתבססת על שיתוף פעולה אזורי
ובינלאומי.
• הקמת גוף ניהול משותף ,שיהיה אחראי לתכנון ,לפיתוח
ולמעקב בשמורה הביוספרית.
• הטמעת עקרונות פעולה המתבססים על שיתוף הציבור
בתכנון באופן שיביא להגברת המודעות והמחויבות של
הקהילות לערכי שמירת טבע ,נוף ומורשת.

איור מספר  :2עין פשחה

• חיזוק שיתוף הפעולה הסביבתי ,כלכלי ,מחקרי ,חברתי
וכד' בין הקהילות :הירדנית ,הישראלית והפלסטינית.
• חלוקת השמורה ל"אזורי גלעין" ) (Core Areasבהם
רמת השימור גבוהה והפיתוח מוגבל ביותר" ,אזורי חיץ"
) (Buffer zonesבעלי רמת פיתוח מוגבלת המחוברים
ל"אזורי מעבר" בהם יתרחש רוב הפיתוח.
גבולות השמורה
ידידי כדור הארץ קידמו ,באמצעות אנשי מקצוע ירדנים,
ישראלים ופלסטינים ,בחינה פיזית ותכנונית של רעיון
השמורה הביוספרית .לב השמורה – אזורי הגלעין הם
שמורת המוג'יב בירדן ומרחב עין גדי-מצדה בישראל.
גבולות השמורה כפי שהוצעו מתבססים על ניתוח מקצועי
מצרפי של התחומים הבאים :הידרולוגיה ,פלאורה ופאונה,
גאומורפולוגיה ,מורשת ,תעשיה ,חקלאות ,ישובים ,שיקולים
נופיים ושיקולים תכנוניים.

גבולות השמורה שהוצעה הם )איור :(4
בצפון  -עוג'ה וסרתבה )בעיקר משיקולים נופיים ושל
מורשת(
בדרום  -קו של פיפא ונאות הכיכר )בעיקר משיקולים
אקולוגיים ונופיים(
במערב  -קו פרשת המים בין חברון וירושלים
במזרח  -הכביש ממדבא לקארק )משיקולים נופיים
ואדמיניסטרטיביים(
מימוש מנגנון השמורה הביוספרית מותנה בשני מרכיבים
עיקריים:
• שיתוף פעולה בין כל הצדדים
• הסכמת הצדדים להיכנס לתהליך מחייב )גם בהיבטים
של מגבלות על הפיתוח(.
מכיוון שרמת שיתוף הפעולה בין הרשות הפלסטינית ,ירדן
וישראל נמוכות מאוד בשנים האחרונות ,נראה שתנאי
בסיסי זה אינו מתקיים .כיוון שמשלת ירדן אינה מעוניינת
לקבל על עצמה התחייבויות להגביל פיתוח ,במיוחד בנושא
מובל ים סוף ,לא מתקיים גם התנאי הבסיסי השני .עם זאת
לא מן הנמנע כי בשנים הקרובות ,במידה ותחול התקדמות
ביחסים עם הפלסטינים ולאחר שיתקבלו החלטות בנוגע
ל"מובל השלום" ישוב ויעלה הנושא כמנגנון אפשרי.

 4.2הקמת שמורה/פארק סגור באגן ים המלח
רעיון הפארק הנמוך בעולם קודם במסגרת תכנית אב )הוכן
על-ידי תיק פרויקטים ואדר' שלמה אהרונסון( שבבסיסה
ראייה תכנונית -תיירותית כוללת של כל אזור ים המלח.
האזור ,כאזור גיאולוגי מוגדר ,נשלט על-ידי שני צירים
מרכזיים המאפשרים להפכו בקלות רבה לפארק אחד
מוסדר שהכניסה אליו בתשלום.
הפארק יתבסס על המרכיבים הייחודיים של אזור ים
המלח:
• ערכי טבע ייחודיים :נאות המדבר ,הנחלים והקניונים,
המעינות ונתיבי נדידת הציפורים.
• ערכי נוף :מצוקי ההעתקים ,תופעות גיאולוגיות נדירות
של חשיפת מסלע קדום ,נופי החופים והבולענים.
• ערכי מורשת ואתרים בעלי חשיבות דתית בניהם :מצדה,
אתר הטבילה ומערות קומראן ואחרים.
• הערכים הרפואיים המיוחסים למי ים המלח.
איור מספר  :4גבולות השמורה הביוספרית המוצעת על-ידי ארגון ידידי
כדור הארץ
"Eco Peace, 2000. ,"Let the Dead Sea Live

מנגנון פארק משותף כולל פוטנציאל להעצמת כח המשיכה
התיירותי של האזור ויאפשר ניהול משותף שיאזן בין צרכי
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הפיתוח והשימור .ניתן יהיה לשלב את הישובים המעטים
באזור מתחום הפארק וליצור ממשק הולם בין הפארק,
פעילות המלונאות ,התעשייה והחקלאות .ההכנסות
מהפארק יוכלו לשמש לתחזוקת הפארק ושימור ערכי
הטבע והמורשת שבו.
תרחישים נוספים אפשריים הנם כבסיס לשיתוף פעולה
אזורי הנם ניהול משותף של מפלס ים המלח והסכם תיירות
להגבלת אזורי הפיתוח )איור .(5

 4.3ניהול משותף של המפלס
בחלופה של איזון המפלס ו/או העלאת המפלס ממקור חיצוני
באמצעות מובל שיזרים מים בהיקפים גדולים ,יתקיים מצב
של שינוי נשלט ותנודתיות במפלס.
תרחיש זה יתבסס ,ללא ספק ,על הסכמה מדינית בין
שלושת הצדדים וילווה במנגנון מוסכם לניהול אגני.
הניהול המשותף מתחייב שכן השינוי במפלס הים הוא בעל
השפעה חוצת גבולות בהיבטים מגוונים בניהם:
• השפעות על התעשייה בהיבטים כגון :ריכוז המלחים,

נקודת כניסת מי הים ואתרי שאיבה.
• השפעות על התיירות בהיבטים של פעילויות תיירות
לאורך קו החוף ,פיתוח מיזמים וכד'.
• השפעות על החקלאות בהיבטים של הצפת שטחים
ושינויים במפלסי מי תהום.
• השפעות על ערכי טבע ביניהם נאות המדבר.
• השפעות פיזיות שונות כולל האפשרות להתגברות
תופעת הבולענים והתחתרות נחלים.
שיתוף פעולה יידרש גם לנושאים הבאים:
• ניטור ההשפעות הפיזיות הנובעות ממילוי הים.
• מחקר משותף הקשור להשפעות פיזיות והדרכים לצמצום
השפעות שליליות.
• התיחסות לאופן וקצב המילוי והכוונתם.
• תכנון מערכת מגבלות על אופן פיתוח יעודי קרקע שונים
בהקשר לשאלת גובה המפלס בראיה ארוכת טווח.
מנגנון הניהול יוכל להוות פלטפורמה לשיתוף פעולה משותף
בראיה של הגנה על ערכי הטבע ,הנוף והמורשת בהתייחס
גם ללחצי הפיתוח.

 4.4הסכם תיירות להגבלת אזורי הפיתוח
לחצי הפיתוח התיירותי בירדן לאורך חופי ים המלח מקבלים
ביטוי בולט בשנים האחרונות:
• תנופת פיתוח מרשימה של מלונות גדולים באזור סוויימה
והתחלת פיתוח בזארה.
• ביקושים של נופשים ורמות תפוסה גבוהות במלונות.
• עליה של פי  10במחירי הקרקע למלונאות באזור סוויימה
בשנה האחרונה.
• שיווק של יחידות נופש ממזרח לכביש החוף באזור
סוויימה.
• קיומן של תכניות רעיוניות לפיתוח עשרות אלפי חדרי
מלון בסובב אגן ים המלח.
לחצי הפיתוח מעוררים שאלות על רקע החשש ממערכת
איזונים המאפיינת מדינה מתפתחת בכל הנוגע לבחינת
פרויקטים של פיתוח מול צרכי השימור והגנת ערכי טבע,
נוף ומורשת.
לחצי הפיתוח התיירותי בישראל גם הם כוללים תכניות
למוקדים גדולים של מלונאות בהיקפים של אלפי חדרי מלון
נוספים על המוקדים הקיימים בעין בוקק ושפך זהר .בתחום
מועצה אזורית תמר שככו לחצי פיתוח אלו עם ההכרה
איור מספר  :5תכנית הפארק הנמוך ביותר בעולם
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בתופעת הבולענים וההמתנה להסדרה תכנונית של מרחב
ים המלח .בשטח מועצה אזורית מגילות קיימות תוכניות
למוקדי מלונאות גדולים המאושרים סטטוטורית אך מרכיב
אי הודאות הפוליטית מעכב פיתוח יזמי.
להערכת צוות התכנון יכול להיווצר מצב שבו יגיעו מדינות
ישראל וירדן להכרה כי הסכם תיירות יביא תועלת לשני
הצדדים .הסכם כזה יעסוק גם בהיבטים של מעבר תיירים
בין המדינות ,גישה לאתרי מורשת וטבע חשובים אך יוכל
להתמקד בהסכמה על גיבוש ראיה תכנונית כוללת להכוונת
הפיתוח באופן שיבטא איזון עם היבטים של שימור במטרה
להימנע מפיתוח יזמי לא מבוקר .התופעה המתרחשת
באתרי תיירות רבים לאורך חופים ומביאה בסופו של דבר
לניצול יתר ופגיעה בסביבה ובתיירות עצמה.
הכרה זו יכולה להתחזק במקביל לגידול הדרמטי המתרחש
בביקוש לאקו-תוריזם המתפתחת בקצב של  10%בשנה

מתבצעות בהתייחס למרחב מצומצם בלבד ולא בראיה
כוללת של המערכת הסביבתית באזור ים המלח.
• העדר מסמך תכנוני מקיף המציג את הרגישות הסביבתית
של המרחב ומבוסס על ניתוח אקולוגי ,נופי ושל אתרי
מורשת מקשה על זיהוי קונפליקטים בין ערכי הטבע
והנוף של האזור ובין פיתוח מוצע.
הגדלת היקף המלונאות באזור ים המלח באופן ניכר ,כפי
שמתוכנן ,עלולה להתעצם בתרחיש של שיתוף פעולה.
הגדלת מספר התיירים ובתי המלון תחייב תוספת של
תשתיות דרכים ,טיפול בשפכים ,פרישת שימושי קרקע
תומכים והגדלת יישובים על חשבון שטחים פתוחים ולעיתים
אף על חשבון ערכי טבע ונוף נדירים .הסכנה למשאבי הנוף
והטבע נובעת גם מקשר ישיר בין יתרונות המיקום של
מלונאות והערכיות הנופית והטבעית של אתר )איור .(6

ביחס לתיירות הקונבנציונלית הגדלה בשיעור של 2%
לשנה.

 .5היבטים של שיתוף פעולה סביבתי
 5.1תכנון סביבתי כולל
קיימת חשיבות רבה לתכנון משותף ומוסכם המתייחס
למרחב ים המלח בשלמותו .שני היבטים מרכזיים מחייבים
ראיה תכנונית כוללת :הראשון  -סוגיות הפיתוח ושני –נושא
שימור ערכי הנוף ,ערכי הטבע והמורשת.
מעט עבודות תכנון הכוללות את כל המרחב נעשו עד היום,
ביניהן :תכנית "הפארק הנמוך בעולם" ובחינת פוטנציאל
הפיתוח לכל אורך אגן הירדן )על-ידי חברת (HARZA
הכוללת גם פרק של בחינה סביבתית ברזולוציה נמוכה.
תוכניות אלו התוו מדיניות כוללת והצביעו על פרויקטים
מסוימים אשר טרם מומשו.
העדר תכנון כולל לאזור עלול להביא:
• להעדר ראיה תכנונית כוללת של צרכי הפיתוח אשר גורם
ליוזמות תכנוניות בהיקפי פיתוח גדולים מאוד בכל האגן.
יוזמות אלו מבטאות פוטנציאל לפגיעה קשה במערכות
הסביבתיות של אזור ים המלח ומהוות איום על כושר
הנשיאה הסביבתי של המרחב.
• החיסרון הנובע מהעדר ראיה תכנונית כוללת מורגש גם
בתחום שימור מערכות אקולוגיות ,נופיות ואתרי מורשת.
העדר ראיה כוללת אינו מאפשר ניהול אופטימאלי ואחיד
ברמתו של משאבי הטבע וצמצום הפגיעה בהם  .בחינות
סביבתיות של השפעות הפיתוח המוצע הנערכות כיום,

איור מספר  :6תשריט אזורי פיתוח מתוכננים ואזורים מוצעים ,על-ידי
ארגון ידידי כדור הארץ ,לריכוז הפיתוח המוצע
"Eco Peace, 2000. ,"Let the Dead Sea Live
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 5.2ניהול סביבתי בתחום התעשייה
הפעילות התעשייתית של שני המפעלים לניצול מחצבי
ים המלח ) APCומפעלי ים המלח( הינה בעלת השפעות
סביבתיות משמעותיות בשלושה תחומים מרכזיים:
איכות אוויר
פליטות המזהמים לאוויר כתוצרי לוואי של הייצור התעשייתי
מנוהלים בצד הישראלי ביחס לתקני פליטה בארובות.
ארבע תחנות ניטור בודקות את מפלסי המזהמים בסביבה.
בצד הירדני מתקיים ניטור חלקיקים בארובות ,ההתייחסות
לסוגית איכות האוויר נובעת מהעובדה שניהול המפעלים
נעשה על-ידי השותפים הקנדיים וכן כפעולה וולונטרית
וכחלק מהדרישות לתקן .iso 14001
ניהול סביבתי של איכות האוויר בראיה אזורית המתייחסת
לכל מקורות הפליטה ולישובים מתבקש מאליו .ניהול סביבתי
מסוג זה יוכל להציע שיטות ניהול מתוחכמות ,התייחסות
סביבתית על בסיס מכנה משותף אחיד ,וכן הגדרת יעדים

הכרייה מצומצמת .בעוד שהמפעלים הירדנים קוצרים
מלח בכדי למנוע את הצורך להגביה את סוללות הבריכות,
בישראל שוקלים אפשרות להגביה את הסוללות הקיימות
באופן קבוע עד שנת ) 2030איור  8ו.(7-
חומרים מסוכנים
נושא החומרים המסוכנים והיקפם הוא בעל השפעה אזורית
)בעת אירוע( שיכולה להתברר כחוצת גבולות – הן את
גבולות המפעלים והן את הגבולות המדיניים .הטיפול כיום
בנושא מתבצע עפ"י החקיקה השונה הקיימת בכל מדינה
ומידת אכיפה שונה.
ניהול סביבתי משותף בתחום זה יכול להתבצע בהיבטים
של תגובה מתואמת לאירוע חומ"ס וכן הפעלת אמצעי
מניעה מתאימים בשני הצדדים.
יש צורך במדיניות אגנית משותפת לניהול הפיתוח העתידי
וההתנהלות השוטפת של התעשייה ,בהיבט של ההשלכות
הסביבתיות.

ברורים לאיכות האוויר באזור.

 5.3הגנה על משאבי טבע וניהול אגני של
ערכי הטבע

מפעלי ים המלח וAPC - Arab Potash Company -
משתמשים בכמויות גדולות של חומר ואדי משפכי הנחלים
לצורך הקמת סוללות הבריכות .מפעלי ים המלח עושים
שימוש בחומר ואדי בעיקר לצורך תחזוקת והגבהת
הסוללות הקיימות ,כחלק מאסטרטגיה תפעולית הגורסת
הגבהה מתמדת של הסוללות בשל שקיעת המלח בבריכות.
עבודות כרייה אלו יוצרות נזקים סביבתיים חזותיים ולבתי
גידול המחייבים שיקום.

אזור ים המלח וחופו מתאפיין בערכיות גבוהה של טבע ,
נוף ומורשת הן כאזור ייחודי והן באתרים נקודתיים ,.חלקם
נמצאים תחת לחצי פיתוח קשים.
ההגנה על משאבי הטבע אשר הינם חוצי גבולות ,המגוון
הביולוגי והממשק של שטחים מוגנים שכנים משני צידי
הגבול ,סוגיות כגון השבה לטבע של מינים שונים ,מחקר,
ניהול ערכי הטבע בראיה כוללת תוך שיתוף פעולה של
רשויות שמירת הטבע ,כוללים בחובם יתרונות מהותיים

צורת התפעול ב APC -שונה ,הירדנים מבצעים קציר מלח

לשימור הערכים הטבעיים הייחודיים המתקיימים אזור.

כרייה וחציבה

מברכות האידוי בהיקף של  14-15מלמ"ק/שנה ובשטח של
 5-6קמ"ר .בשיטה זו נשמר מפלס הבריכות וכמות חומרי

איור מספר  :7אתרי כריית חומר ואדי לתעשייה -מצפון לפוטש סיטי
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איור מספר  :8אתרי כריית חומר ואדי לתעשייה -בנחל חימר

 5.4תיירות אקולוגית
תיירות אקולוגית מתחשבת בסביבה ,בניגוד לתיירות
הרגילה המעמיסה על המערכות הסביבתיות והמשאבים
הטבעיים .תיירות זו נשענת על ערכי הטבע והמורשת
המקומיים תוך צמצום טביעת הרגל הסביבתית )הפרת
שטחים פתוחים ,ערכי טבע ,שימוש מוגבר במשאבי מים,
פסולת וכד'( .העושר המרוכז של ערכי טבע ,תרבות ,נוף,
מרפא ומורשת באזור ים המלח יכול להוות בסיס לזרם הולך
וגדל של תיירות שונה באופן מהותי מהתיירות הקיימת.
קיומה של תיירות אקולוגית מותנה קודם כל בהגנתם
ושימורם של הערכים שהוזכרו.

ונוף .הסכמות דוגמת אלו שהושגו בעין גדי יכולות להוות
בסיס ומודל מתאים.
פעולות משלימות משותפות הקשורות למניעת זיהום מי
תהום ומים עיליים יחד עם בחינה משותפת של מפעלי מים
חדשים יכולות לתרום תרומה נכבדה לשמירת בתי גידול.

הפוטנציאל לתיירות אקולוגית צפוי לגדול כל ששיתוף
הפעולה הפוליטי והסביבתי יגדל .שיתוף פעולה כזה יאפשר
נגישות נוחה למגוון הגדול של האתרים השונים לכל אורך
חופי ים המלח ,תוך היצע אתרי טבע ,נוף ומורשת המנוהלים
ושמורים בקפדנות.
 5.5חקלאות ואגרו-אקולוגיה
שיתוף פעולה בתחום החקלאות הוא בעל פוטנציאל
להשפעה ממשית על המרחב .חלק משמעותי מהפעילות
האנושית באזור ים המלח הינה פעילות חקלאית ממנה
מתפרנסים רוב התושבים המקומיים.
למיקום אזורי הגידול ושיטות הגידול קיימת השפעה מהותית
על הנוף ועל בתי הגידול )לדוגמא :מטעי תמרים לעומת
חממות(.
ניהול סביבתי משותף של פרוייקטים חקלאיים יכול להתקיים
במגוון תחומים:
• הדברה ומניעת מזיקים – פעילות מקומית בתחום זה
נעשתה בין המועצות האזוריות לשינוי דפוסי הדישון של
החקלאים הירדנים אולם ללא הצלחה בינתיים.
• חסכון במשאבים טבעיים – חסכון במים בחקלאות.
• השבת מים ושימוש במים מושבים לחקלאות.
• חקלאות אורגנית.
• טיפול בפסולת חקלאית.
• ניהול פסולת – מחזור ויצור קומפוסט.

 5.6מים והקצאת מים לטבע
בחינה כלל אגנית של צרכי המים של המערכת הטבעית
היא בעלת חשיבות רבה .בחינה זו ,צריכה להיעשות מול
בחינת הצרכים והאילוצים , ,במטרה לאפשר שמירה על
ערכי טבע נדירים ולתרום לחיזוק השמירה על משאבי טבע
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 .6הסכמי השלום האזוריים

העמים כבסיס לשלום אמיתי.

הסכמי השלום בין ישראל לירדן ולפלסטינים כוללים פרקים
סביבתיים מפורטים .ניתוח ההיבטים הסביבתיים של הסכמי
השלום נעשה עבור המועצה הלאומית לאיכות הסביבה ב-
 .2003המסמך "היבטים סביבתיים של הסכמים ותכנית
פיתוח לשיתוף פעולה אזורי :מצב קיים והמלצות לעתיד" )
תמר אחירון פרומקין ורון פרומקין ,(2003 ,בחן את הסעיפים
הסביבתיים בהסכמי השלום מול ההיבטים הסביבתיים
הרלבנטיים של שיתוף פעולה.
סקירת הנושאים הסביבתיים העולים מההסכמים מעלה
שורה ארוכה ומקיפה של נושאי סביבה המטופלים במסגרת
הסכמי השלום למעט התייחסות לשימור וקיום תפקודי
סביבה ,שטחים פתוחים ומגוון מינים.
טבלה  :1היבטים סביבתיים מרכזיים המופיעים בהסכמי השלום
ההסכם

תאריך

התייחסות
סביבתית

עיקרי
הנושאים
הרלוונטים

שלום בין
ישראל
למצריים

26.3.1979

אין

תחבורה

שלום בין
ישראל
לירדן

26.10.1994

יש

מים,
תחבורה,
סביבה,
אנרגיה,
פיתוח אזור
הבקע ,פיתוח
אזור עקבה
ואילת )כולל
המפרץ(

הקצאת
מ י ם
לטבע,
תעשייה

הסכם
הביניים
הישראלי
 פלסטיניעל הגדה
ורצועת
עזה

28.9.1995

חקלאות,
סביבה ,מאבק
במדבור,
אנרגיה,
תיירות ,מים,
תעשיה,
תחבורה

מ ג ו ו ן
ביולוגי,
שטחים
פתוחים

יש

חסרים

הכל

מקור :אחירון פרומקין תמר ורון פרומקין ,היבטים סביבתיים של
הסכמים ותכנית פיתוח לשיתוף פעולה אזורי :מצב קיים והמלצות
לעתיד ,הועדה לשיתוף פעולה אזורי ,המועצה לאיכות הסביבה,
.2003

מסקנות הניתוח העלו כי רוב ההיבטים הסביבתיים המעוגנים
בהסכמים אינם מקבלים ביטוי במציאות ממגוון סיבות.
הניתוח מצא כי "ההיבטים הסביבתיים בהסכמים בין ישראל
לבין ירדן והרשות הפלסטינית מציגים בראש ובראשונה חזון
שקל וראוי לאמצו .בחזון זה הצמיחה והשימוש במשאבי
הטבע מותנים בשמירה על עקרונות של פיתוח בר קיימא.
הפיתוח מוצג כאמצעי להשגת שיתוף פעולה וחיבור בין
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עם זאת נראה כי לעיתים ,ההצהרות הסביבתיות החשובות
המופיעות בהסכמים הן אוטופיות במידה רבה .לא ברור עד
כמה יכולות ישראל ושכנותיה לעמוד בהן ,מכיוון שהצהרות
רבות המוזכרות בהסכמים אינן מיושמות במסגרת תכניות
פיתוח ושימור של כל מדינה בתחומה.
התווית השאיפות נעשתה ברמה של "כל צד יעשה כמיטב
יכולתו" .לכך מן הסתם כמה סיבות :האחת – עמדת
הפלסטינים ,למשל ,האומרת שאין לחייבם בסטנדרטים
סביבתיים מחמירים כפי שאולי נתפסים בעיניהם
הסטנדרטים והגישה בישראל; השנייה – שגם בישראל ,שבה
יש נהלים ותקנים סביבתיים מתקדמים יחסית ,מתקשים
ליישם את המדיניות ולאכוף תקנים אלה; השלישית – אולי
העמוקה מכולן – כשמדובר ב"פיתוח בר קיימא" אין לאף
אחד מהצדדים מושג ברור איך להחדיר את המונח ואת
ההתכוונות לרמת המעשה היום-יומי.

פרק מס' .5

חזונות פיתוח
אגן ים המלח

חזונות ותכניות לעמק בקע הירדן וים המלח
על מנת להשלים את הרקע לגיבוש מדיניות תכנון כוללת
לאגן ים המלח יש לסקור את "חזונות" ודמות העתיד כפי
שהתגבשו בתכניות שנערכו לאורך מאה ועשרים השנים
האחרונות .אזור ים המלח ובקע הירדן ריתק אליו חוזים
ובעלי דמיונות בגלל המבנה הגיאופוליטי של האזור ,המבנה
הגיאולוגי של הבקע והמבנה ההידרולוגי של משק המים
האזורי .בעבר הרחוק היו בעלי החזון אנשים מחוץ לאזור
שנחשפו לתכונותיו המיוחדות .משנות החמישים של המאה
הקודמת בעלי החזון הם אנשים מישראל ומירדן .בעלי
החזון הישראלים עסקו ברתימת ים המלח ובקע הירדן
לחזון הציוני .בירדן רתמו האנשים את האזור לפתרון מצוקת
המים של הממלכה ולפיתוח כלכלי.
כל גורם בעל חזון ניסה לרתום את ים המלח ובקע הירדן
כמכשיר למימוש מטרתו האסטרטגית הגדולה שלמענה יצר
את החזון .כך רתמו ,בעלי חזון השליטה על הדרך למזרח,
את בקע הירדן וים המלח כמסלול אפשרי .בעלי החזון
הציוני רתמו את ים המלח ובקע הירדן כמקור מים ,למימוש
החזון הציוני של התיישבות בכל חלקי הארץ ,תוך מאבק עם
המדינות הערביות השכנות .המאבק הבין מדיני עדיין נמשך
ועיקרו הוא השליטה במי הכנרת ,פוטנציאל ההתפלה הנובע
מהתאיידות המים בים המלח ,ושליטה על מפעלי התפלה
אזוריים בעמק בקע הירדן או לחופי הים התיכון.
בעלי החזון הציוני – תעשייתי ,גייסו את ים המלח למימוש
חזון של תעשיית ייצוא משגשגת כבסיס לחיזוק המשק
והתיישבות באזורים צחיחים .בעלי החזון הסביבתי גייסו
את הים ובקע הירדן כדי לממש חזון שימור ושיחזור של
הסביבה למען הדורות הבאים על ידי שינויים מעמיקים
במשק המים האזורי.
בעלי חזון השלום האזורי רתמו את אזור בקע הירדן וים
המלח כמכשיר לקידום פרויקטים אזוריים מקדמי שלום .ים
המלח ובקע הירדן הפכו להיות הזירה שבה מתמודדים בעלי
החזונות זה בזה .התוצאה העגומה של המאבק היא ירידה
מתמשכת במפלס עקב חוסר כל פעולה והשלמה עם הדעה
"ים המלח לא יעלם ,מפלסו ירד אולם תהייה התייצבות
המפלס ברמה של  550-מטר מתחת לפני הים".
חזון חיבור הימים  -ארץ ישראל נמצאת בצומת דרכים חיוני
בדרך מהים התיכון למזרח .1תוכניות לחיבור הים התיכון
ואוקיאנוס ההודי היו קיימות עוד מתקופת המצרים הקדמונים.
בקע הירדן משך אליו חוזים שחלמו על אלטרנטיבה לתעלת
 1ורדי י' .תעלות ים המלח' ,ים המלח ומדבר יהודה ) 1900-1967עורך נאות מ (.עמ' .46-55
 2ורדי י .עמ' .46-47
 3בלאס .ש' ,המים במדינת ישראל'  ,מדינת ישראל ,יוני  ,1952עמ' .18
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סואץ דרך מצרים על ידי מילוי הבקע במי ים .שתי תוכניות
הועלו על ידי ויליאם אלן בשנת  1850/1וגנרל גורדון בשנת
 .1883הם הציעו לחפור תעלות בערבה ובעמק יזרעאל
לנצל את העובדה שבקע הירדן נמצא מתחת לפני הים
ולמלא אותו במי ים .התוכניות נתקלו בהסתייגויות רבות
וחששות כמו :מה יקרה עם האוכלוסייה הקיימת בבקע
הירדן ,והפסד מקורות המים ואדמות חקלאיות .2תוכניות
אלו עדיין קיימות בזיכרון האזור ועד היום יש חשש במצרים
שתוכניות התעלות בערבה הם חפירת תעלה מתחרה
לתעלת סואץ.
חזון האנרגיה  -המבנה המיוחד של בקע הירדן ובמיוחד
היותו מתחת לפני הים הדליקו את דמיון החוזים שעסקו
בתחום האנרגיה .החזון היה תעלות שיחפרו מהים התיכון
דרך עמק יזרעאל ומהפרשי הגובה יפיקו חשמל .האיוד
הגבוה של מים מים-המלח ) 1,050עד  1,200מיליוני
מטרים מעוקבים בשנה( מאפשר הזרמה גבוהה של מי ים
לאגן .מפעלי החשמל של בקע הירדן וים המלח היו צריכים
לסייע לתהליך יישוב הארץ במסגרת המפעל הציוני .זכות
ראשונים שמורה לחברו של המנהיג הציוני בנימין זאב
הרצל .לאחר ששמע את הרעיון כלל אותו הרצל בחזון הציוני
שבספרו "אלטנוילנד" שהתפרסם ב .1896 -חלום האנרגיה
מים המלח התעורר מחדש בשנות ה 70 -של המאה
ה .20 -בעקבות המלצות ועדה שהוקמה לצורך הנושא
החליטה ממשלת ישראל לחפור תעלה ומנהרה מחוף עזה
לים המלח .הוקמה חברה והושקע מאמץ רב במחקרים על
ים המלח ותוואי התעלה .בעקבות ירידת מחירי האנרגיה
והשקעה הגבוהה הדרושה לפרויקט הוחלט על הפסקתו.
חזון אספקת מים  -הקבוצה השלישית של חזונות קשורה
בעובדה שבחלק העליון של בקע הירדן מתרכזים מקורות
המים של הירדן ,נמצא אגם הכנרת ונהר הירמוך נשפך
לירדן .העובדה שארץ ישראל עשירה במקורות מים בצפון
ושחונה בדרום הייתה הרקע לחזונות העברת המים מהצפון
לדרום .מתכננים ובראשם לאודרמילק ובלאס 3תכננו בשנות
ה 40-של המאה ה 20 -להוביל את מי הצפון במוביל מים
גדול למישור החוף והנגב ולחפור תעלה מהים התיכון
להוביל מי ים לים המלח דרך עמק יזרעאל .הובלת מי הים
נועדה למנוע ירידת המפלס של ים המלח ולהפיק חשמל.
המתכננים הציעו להקים את רשות עמק הירדן שתפריח את
שממות עמק הירדן משני צידי הירדן ותפתח תעשייה כימית

בים המלח .בשנות ה 50 -החזון התגשם והמוביל הארצי
קרם עור וגידים .התעלה הצפונית של מי הים התיכון לא
בוצעה והטיפול במפלס ים המלח לא מומש.

המלח  -הם משנות ה 50-של המאה הקודמת .הנסיך חסאן
קידם תכנית של שתי תעלות מהירדן/ירמוך אחת לגדה
המזרחית של ירדן והשנייה לגדה המערבית .תעלת הגדה
המערבית נועדה לרווחת הפלשתינים והגדה המזרחית
לירדנים .הנסיך חסן הושפע מתכנית עמק הטנסי ולכן גם
קרא לארגון הירדני המנהל את המפעל הירדני  -רשות
עמק הירדן  .((JVAממשלת ירדן מימשה את תעלת הגדה
המזרחית – תעלת המלך עבדאללה .תפיסת מי הירמוך
החמירה את ירידת מפלס המים של ים-המלח שהחלה
כבר עם הטיית מי הירדן .בתחילת שנות ה 90 -של המאה
הקודמת החלו הירדנים לפתח את חזון הפתרון לבעיית
המים של ממלכת ירדן שעיקרו התפלת מי-ים בים-המלח.

הקודמת .העיסוק קשור בתוכניות המוביל הארצי וחלוקת מי
האגן בין המדינות השותפות למקורות המים .כדי לפתור את
משוואת חלוקת המים בין המדינות באגן הוצע להתפיל מים
בצפון )בבית שאן ו\או לחופי הים התיכון( ,לחלק אותם בין
הגורמים השותפים לאגן או להעביר אותם לכנרת .לתוכניות
שותפים גם גורמים בארה"ב .לתוכניות קמו מתנגדים
ומדינות ערב דחו את התוכניות בגלל הנורמליזציה של
היחסים שמתלווה לכך והיותה מאפשרת שליטה ישראלית

חזון מוקד תיירות עולמי  -חזון נוסף הוא פיתוח ים המלח
כמוקד תיירות עולמי .מדינת ישראל קידמה ופיתחה את
האזור כמוקד תיירות וביקורי מרפא .בתכניות הפיתוח
לעתיד מודגש הנושא התיירותי עם תכנון רב היקף של
מלונאות ואתרי ביקור ושהייה באזור .בשנים האחרונות
החלה ירדן בתנופת פיתוח של ים המלח כמותג וכמוקד

לאור התוכניות הישראליות להעברת מים מאגן הירדן
התעורר בשנות ה 50 -סכסוך מים אזורי .כל אחת מהמדינות
הנמצאות באגן הירדן החלו לממש תוכניות לשימוש במי
האגן .התפתח סכסוך על מקורות המים שבחלקו היה אלים.
בתיווך אמריקני )תכנית גונסטון( הוצעה תכנית שבסיכומה
הושגה הבנה בין הגורמים בנושא המים האזורי.4
רעיון נוסף לפתרון נושא אספקת המים הוא חזון גורמים
ישראלים הקשורים למשק המים .גורמים אלה עוסקים
בנושא המים באגן הירדן והכנרת משנות ה 40 -של המאה

במקורות המים.
חלק מגורמי משק המים בישראל התנגדו לתוכניות התפלת
המים של ממשלת ירדן המתלוות למובל ים-סוף ים המלח.
גורמים אלה רואים בהתפלה בים המלח שתי בעיות עיקריות:
האחת מילוי הים בתמלחת ממפעל ההתפלה הירדני ימנע
אפשרות של התפלה בעמק בית שאן והובלת התמלחת לים
המלח .השנייה התפלה ירדנית נפרדת בים המלח תמנע
השתתפות ירדנית בפרויקט התפלה אזורי.
חזון השלום האזורי  -בעלי החזון של שלום אזורי רתמו
פרויקטים בעמק בקע הירדן כדי לבסס את תהליך השלום
בין ישראל ,ירדן והרשות הפלשתינית .הרעיון הבסיסי הוא
שכיוון שעמק בקע הירדן נמצא בין מדינות ניתן לשלב בו
אינטרסים משני הצדדים לקידום פרויקטים משותפים.
באמצעות העבודה על פרויקטים ,שבהם נדרש שיתוף
פעולה ויצירת גופים משותפים ,ניתן לקדם את השלום בין
העמים.
גורמים פעילים ותכניות לאגן הירדן וים המלח
התוכניות הירדניות הראשונות לגבי עמק בקע הירדן
) (JRV - Jordan Rift Valleyמבית שאן לעקבה ,כולל ים

פיתוח לתיירות בהיקף נרחב.
כבר בתחילת הדיונים על הסכם השלום עם ירדן בתחילת
שנות ה 90 -של המאה הקודמת הסכימו פרס והנסיך חסן
לשים את נושא עמק השלום  -עמק בקע הירדן כאחד
הנושאים החשובים בהסכם )ראה להלן סעיף  20בהסכם
השלום .(5במקביל לדיונים בהסכם הוקמה ועדה משולשת
עם ממשלת ארה"ב לקידום הנושא .אחד התוצרים של
הועדה הוא פרויקט מובל השלום בגלגולו הקודם )פרויקט
חברת הרזה(.
בנספח להסכם אוסלו משנת  1993סוכם בין הצדדים
לשתף פעולה בנוגע לתוכניות לפיתוח אזורי כולל תוכניות
משותפות ישראליות ,ירדניות ופלסטיניות לניצול מתואם
משותף של אזור ים המלח.
עם הקמת המשרד לשיתוף פעולה אזורי בראשות השר
פרס בשנת  1998הוחל בקידום פרויקט מובל ים סוף ים
המלח בהסכמה עם ממשלת ירדן .הגורם המוביל בפרויקט
הייתה ממשלת ירדן .חזון הפרויקט החדש היה טיפול בנושא
המפלס  -לפי נוסח המתכננים – "הצלת ים המלח" .התפלת
מי ים בעיקר לממלכת ירדן ,ויצירת מודל לשיתוף פעולה בין
המדינות באזור .הפרויקט עתיד להיות ממומן על ידי גורמים
בינלאומיים פרטיים ומוסדיים .פעילות המשרד בנושא עוגנה
בהסכמים עם ממשלת ירדן והחלטות ממשלה .בשנת 2002

 4לפי ההסכם משנת  1956חולקו לישראל ,ירדן סוריה ולבנון מכסות מים לניצול מאגן הירדן .גור ש' .אגן מקורות הירדן והכנרת  ,תכנית פיתוח מקורות המים' ,אוקטובר .1996
 5חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית )סעיף  - 20פיתוח עמק הבקע( :הצדדים מייחסים חשיבות רבה לפיתוח המשולב של אזור עמק בקע הירדן,
לרבות פרויקטים משותפים בתחום הכלכלה ,איכות הסביבה ,תחומים המתייחסים לאנרגיה ותחומי התיירות .ברושמם לפניהם את הקווים המנחים שפותחו במסגרת הוועדה
הכלכלית המשולשת ישראל-ירדן-ארה"ב ,לקראת תכנית-האב של פתיחת עמק בקע הירדן ,הם ימשיכו במרץ את מאמציהם לקראת השלמת התכנון ולקראת מימוש .ישראל-ירדן-
ארה"ב ,לקראת תכנית-האב של פתיחת עמק בקע הירדן ,הם ימשיכו במרץ את מאמציהם לקראת השלמת התכנון ולקראת מימוש.
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הציגו ממשלות ירדן וישראל את הפרויקט ביחד בועידת
יוהנסבורג לאיכות הסביבה .באותה שנה חתמו ישראל,
לפי החלטת ממשלה ,ירדן והרשות הפלשתינית ,על הסכם
משולש לבצע בדיקת כדאיות של מובל הימים  -ים סוף-ים
המלח ,בעזרת הבנק העולמי.
בשנים האחרונות מקדם המשנה לראש הממשלה לשעבר
ונשיא המדינה היום את פרויקט "עמק השלום" הכולל
חבילה של פרויקטים ביניהם מובל השלום ,אזורי תעשייה
משותפים ושדה תעופה משותף באזור אילת-עקבה.
הפרויקט זכה לתמיכה של הירדנים והפלשתינים ואושר על
ידי הממשלה.

לפי החלטת ממשלת ישראל משנת  2003הוקמה על ידי
המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות ועדה
להכנת מסמך מדיניות לים המלח .בוועדה היו נציגי משרדים
אחרים ,גורמים אזוריים ונציג הירוקים .סיכומי הועדה הוצגו
בפני צוות התכנון .הצוות ניתח את המצב הקיים.

חזון שיקום אגן הירדן וים המלח  -במשך שנות ה90 -
של המאה ה 20 -החלו להתפתח חזונות נוספים לגבי אגן
הירדן וים המלח .קואליציות הירוקים פיתחו חזון משולב
של שיקום הירדן וים המלח .הרעיון המרכזי היה חידוש
ההזרמה של מים שפירים בירדן ושמירת המפלס של ים
המלח על ידי שינוי בניהול משק המים האזורי וחידוש זרימת
המים באפיק הירדן .ייעול השימוש במים בחקלאות בישראל
והתפלה בחוף הים התיכון יהיו תחליף לשימוש במי הירדן
והכנרת .אזור ים המלח יוכרז כשמורה ביוספרית עם פיתוח

בשנת  2007עסקה ממשלת ישראל בנושא מובל ים סוף ים

החזון התעשייתי  -חזון אחר לים המלח הוא של המפעלים
המנצלים את המינרלים בים לשימוש חקלאי ותעשייתי.
תחילת החזון בפעילותו של היזם הציוני נובומייסקי בתחילת
המאה העשרים שגם השיג תמיכתו של הרצל ברעיון .בשנת
 1929קיבל נובומייסקי זיכיון על הפקת מחצבים מים המלח

המלח .נקבע שהטיפול בנושא יהיה בידי המשרד התשתיות
הלאומיות ומשרד המשנה לראש הממשלה .נושא הקצאת
מים לים-המלח והפיכתו לצרכן מים לגיטימי ,נותר בסמכותו
של מנהל רשות הממשלתית למים וביוב .מנהל הרשות
נקבע כאחראי לנושאים הקשורים באגן היקוות של ים המלח,
חלוקת המים באגן ובחינת מאזן המים הנכנסים לים.

תיירותי מוגבל.

מממשלת המנדט הבריטי .בשנת  1952מאמצת ממשלת
ישראל את החזון ורוכשת את המפעלים .המפעלים הופרטו
בשנות ה .90 -תהליך ההפרטה הסתיים בשנת .1998
בשנת  1961מחוקקת הממשלה את חוק הזיכיון על אזור
ים המלח ובשנת  2007מאריכה אותו עד שנת .2027
המפעלים הירדניים מוקמים בתחילת שנות ה .50 -חזונם של
המפעלים לגבי האזור הוא המשך ניצול המינרלים מהים תוך
הרחבת השימוש בחלק הדרומי של האגן לבריכות התפעול.
המפעלים רואים את פעילות ענף התיירות הישראלי כחלק
מהפעילות הנלוות הנשענת על בריכות התפעול .ירידת
המפלס ,לדעתם היא פעילות מורכבת ויש ספיקות אם ניתן
לטפל בה באמצעות הבאת מי ים בגלל התוצאות השליליות
הנובעות מערבוב מי ים המלח וים סוף.
ירידת המפלס של ים המלח והשלכותיה על הסביבה
ובעיקר עם התפתחות תופעת הבולענים הביאו את הכנסת,
המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התשתיות ליזום דיונים
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לסירוגין משנת  2000בוועדות הכנסת למדע וטכנולוגיה
והפנים ואיכות הסביבה .בדיונים הייתה נוכחות מוגברת
של קואליציית הירוקים .סיכומי דיוני הוועדות הצביעו על
החומרה הרבה שחברי הוועדה רואים בירידת המפלס.
הוועדות האיצו במשרדים הנוגעים בדבר לא להסתפק באי
עשייה אלא להציע פתרונות לטיפול במפלס.

חזונות פיתוח לאגן ים המלח
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בשנים  2004עד  2008עסקה ממשלת ישראל בנושא
הגנות החוף בים המלח ובנושא פתרונות לבעיות הקשורות
בים המלח .בשנת  2007נקבע ששר התיירות יהיה אחראי
לטיפול בכל מכלול ים המלח וריכוז בחינת החלופות
בנושאים הקשורים לים המלח .בשנת  2008הוקמה חברה
ממשלתית להגנות בים-המלח בע"מ שתפקידה לרכז את
הטיפול ,לתכנן ונהל את ביצוע פרויקט הגנות המלונות בים
-המלח.

סיכום
.1באגן הירדן וים המלח הותוו בעבר  3חזונות שונים
מתחומי התחבורה ,האנרגיה ,המים ,ההתישבות
והתיירות .החזונות הנוכחיים הם בעיקר מתחומי
שימור הסביבה והמורשת ,המים ,התיירות והשלום.
יש ניגוד בין חזונות הגופים הירוקים ,חזונות ממשלת
ירדן ,התעשייה ,התיירות ,משק המים בישראל וחזונות
המגולמים בפרויקטים לקידום השלום .חוסר היכולת
לקבלת הכרעה ציבורית באשר לחזון עתיד ים המלח
המקובל על הגורמים השונים הוא שאינו מאפשר
לפתור את בעיית ים המלח.
.2לממלכת ירדן חזונות לגבי ים המלח כמקור לפתרון
מצוקת המים בירדן וכמוקד לתיירות עולמית בקנה
מידה גדול.
.3קיימת מחויבות ממשלתית ישראלית ממושכת

לתוכניות פיתוח משותפות המקדמות שלום בעמק
בקע הירדן .ממשלת ישראל התחייבה לירדן ולרשות
הפלסטינית לשתף פעולה בנושא פיתוח אגן ים המלח
כולל בחינת כדאיות מובל הימים .ואכן ממשלת ישראל
מעורבת בעצם ימים אלה במהלך בחינה מפורטת
המתנהל על ידי הבנק העולמי.
.4קיימות החלטות של וועדות הכנסת וממשלות ישראל
התומכות בהתקדמות בנושאי הפרויקטים המשותפים
ומובל הימים מים-סוף למרות התנגדות בעלי חזונות
אחרים לאגן הירדן וים המלח.
.5עם הזמן הבעייתיות של המשך ירידת מפלס ים המלח
על כל תופעותיה תהיה מודעת ונוכחת יותר בדעת
הקהל ובשיח הציבורי המתנהל בארץ ,באזור ובעולם,
ותאלץ את קובעי המדיניות להגיע לפתרון מוסכם.
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פרק מס' .6

שיתוף פעולה
במרחב האזורי

סובב ים המלח  -עמדות ודילמות במישור האזורי
 .1פתיחה
נקודת הראות במסמך להלן היא נקודת ראות מרחיבה
של הכלכלה הלאומית והאזורית שמביאה בחשבון ,בנוסף
לערכים של התוצר הלאומי ,גם תועלות )ועלויות( חברתיות
וסביבתיות חיצוניות שלא תמיד הן מדידות במונחי התוצר
הלאומי ברמת האזור של ים המלח.
בתוקף הנסיבות נבחנו העמדות והדילמות ברמה האזורית,
על יסוד סיוע מסודר ומוסכם של עמית ירדני בכיר ,שיחות
בלתי מחייבות עם עמיתים פלשתינאים ,פגישה עם הצוות
הישראלי בוועדה המשותפת לבדיקת מובל הימים ועיון
בכתובים.

 .2הניסוח הכללי
 2.1דילמה בגיבוש עמדת-על ועמדות
קונקרטיות משותפות
ברמת משאת הנפש :החזון על פי משאת הנפש הוא
לשיתוף פעולה אזורי מלא אשר יתמוך ברגיעה ובשלום בין
העמים.
ברמת הצרכים :על ניסוח חזון משותף )ולא כמשאלת לב
לאחרית הימים( מכביד פער שאיפות ועמדות המתפתחים
על רקע הפער בין משק ישראלי מפותח ותוצר לנפש של כ-
 26אלף  $לשנה ) (PPPבישראל לבין משק מתפתח ותוצר
לנפש של  5אלפים  $לשנה ) (PPPבירדן.
על רקע פערים אלה אנו נמנעים מהכללות בניסוח חזון על
אזורי ומעדיפים להתוות חזון אזורי זה במונחים של סל
פרויקטים גנריים.

 2.2דילמות בגיבוש עמדות קונקרטיות
משותפות:
על אף הפער האמור ,ניתן להגדיר סל של סוגי פרויקטים
משותפים כאשר התנאים המקדמיים לשת"פ הם:
• שיתוף הפעולה תורם לרגיעה ושלום.
• שיתוף הפעולה תורם תרומה כלכלית שהיא חיובית לשני
הצדדים או חיובית לאחד הצדדים ואי-שלילית
) (non-negativeלשני.
• שיתוף הפעולה הוא קביל פוליטית לכל הצדדים
המעורבים.

 .3עמדות ודילמות,סל פרויקטים
קונקרטי
" Red-Dead 3.1מובל השלום"
א .עמדה רשמית ירדנית-ישראלית בשלב הייזום המדיני
 עמדה זו באה לידי ביטוי במישור הבין ממשלתי ,כברבשלב הייזום של הפרויקט ויעדיה מנוסחים בהסכם בין
ישראל-ירדן משנת :1 2002
יעד ראשון" :מערכת שאיבה והובלת מים בין הימים]...כש[שלב
זה ימומן על-ידי הקהילה הבינלאומית ,כמבצע להצלת ים-
המלח .".במילים פשוטות ,מדובר בהובלת מי ים-סוף כדי
לטפל בנושא ירידת המפלס של ים המלח.
יעד שני" :מפעלים להתפלת מי-ים ,אשר יפותחו על ידי
המגזר הפרטי."...
יעד שלישי" :פיתוח התיירות וחקלאות ימית ,לאורך תוואי
מוביל המים".
ב .דילמות במישור הישראלי ירדני בשלב של בחינת
הייתכנות  -העמדה הרשמית הזאת באה לידי ביטוי בפנייה
של הצדדים למדינות תורמות להעמיד את פרויקט Red-
 Deadלמבחן ייתכנות במסגרת ובכפוף לשגרה של הבנק
העולמי )תחת הכותרתThe Red-Dead Sea Water:
Conveyance Study and Environmental and Social
.(Impact Assessment
אם וכאשר יימצא כי לאלטרנטיבה אחת של הפרויקט
הגנרי  Red-Deadיש ייתכנות ואם יימצא מימון בינלאומי
למימוש התוצר המוביל של הפרויקט ,יבוא שיתוף הפעולה
לידי ביטוי בניהול משותף של פעולת ההצלה והשימור של
האגם ,ובמיזמים הנגזרים המשותפים ,כמו התפלת המים
וייצור האנרגיה .על רקע דילמה זו עולות סוגיות המשנה
הבאות:
• דילמה הכרוכה בחזון הסביבתי  -דילמה לא-קלה כרוכה
בחזון הסביבתי המעוגן בתפיסה הרעיונית האופיינית
לאוכלוסיות הרווחה )הכלכלית( .על רקע זה יש בצד
הישראלי מי שחולקים ,בריש גלי ,על ממשלת ישראל
בנושא הבאת מי ים לטיפול במפלס ים המלח .הדבר בא
לידי ביטוי במהלך שימוע אשר התנהל לאחרונה בישראל,
בהקשר של בחינת הייתכנות שנערכת במסגרת הבנק
העולמי .משתתפים המזוהים עם ארגונים "ירוקים"

 1הניסוח מצוטט ממסמך רקע של המרכז למחקר ומדע של הכנסת "הסכם שיתוף הפעולה ישראל-ירדן להצלת ים המלח' :מובל השלום'" ,אוקטובר .2002
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ומפעלי ים המלח הטילו ספק בתרומה נטו של התוצר
המוביל של פרויקט  ,Red-Deadקרי ,הטיפול בים
המלח גופו .למסעי התנגדות ציבוריים אלה יש הדים
בקרב גורמים פוליטיים שיש להם השפעה על מקורות
המימון הבינלאומיים.2
• דילמה הכרוכה בצורך אלמנטארי  -העמדה הירדנית
הרשמית בעניין פרויקט  Red-Deadנובעת ,בין השאר,
מן הצורך הדחוף של ירדן להשיק מיזם אשר יבטיח
אספקה של מים מתוקים לעמאן וסביבתה .המענה לצורך
הירדני הדחוף יהיה התפלת מי ים אשר יובלו לאזור ים
המלח מים סוף באמצעות מובל ,במימון בינלאומי .זאת,
על יסוד הציפייה כי מנקודת הראות של המשתמש הסופי
בעמאן וסביבתה ,התמחור של מים מותפלים במתקן
המסתמך על מובל הימים ,אשר יזכה במענק או במימון
מסובסד בינלאומי ,יימצא נמוך מן התמחור של מים
ממקורות אספקה אלטרנטיביים ללא סיבסוד .אספקה
במסלול עוקף  Red-Deadיכולה להיות:
 המים הפוסיליים מאזור דיסי במדבר שליד גבול ערבהסעודית;
 התפלת מי ים במפרץ עקבה והובלת המים המותפליםלעמאן וסביבתה.
לצד העמדה הרשמית בעניין הפתרון הרצוי לצורך באספקת
מים לעמאן וסביבתה ,יש סימנים להתפתחות של עמדות
עסקיות – סמויות ,בדרך כלל – המגלות עניין במסלול עוקף
)המוגדר בזהירות כמסלול ביניים.(...
ג .האניגמה של שיתוף פעולה בין ישראל לפלשתינאים -
בפגישה של שרי התשתיות והמים ,הישראלי ,הירדני
והפלשתינאי ,וגורמים בינלאומיים אחרים ,אשר התקיימה
בדצמבר  2006בעמאן ,בחסות הבנק העולמי ,תמך השר
הפלשתינאי במימוש פרויקט  .Red-Deadאולם ,מעבר
לתמיכה הפורמאלית ,קשה לסמן תוואי לשיתוף פעולה
ישראלי-פלשתינאי בפרויקט .זאת ,על רקע של אי בהירות
באשר לאופי של הרשות המדינית הפלשתינאית העתידית,
אם וכאשר תקום ,ובאשר למהותן ולגורלן של טענותיה של
רשות זו בים המלח.4,3

 3.2ענף המחצבים
א .המצאי  -שני מפעלים ,ישראלי וירדני ,מפיקים אשלג
ותרכובות אחרות כשהם נסמכים על ים המלח .סה"כ הייצור
השנתי של שני המפעלים מסתכם בכ 3.5 -מיליון טון אשלג
לשנה בצד הישראלי ,וכ 1.8 -מיליון טון אשלג לשנה בצד
הירדני.
הערך המוסף של המפעלים מהווה כ 0.45% -של התוצר
בצד הישראלי וכ 2.75% -בצד הירדני.
פוטנציאל הייצור עולה על הייצור בפועל בכ 15% -בצד
הישראלי וכ 35% -בצד הירדני; שני המפעלים משלחים
אשלג לשוק העולמי באפיקי שיווק משוכללים ללא מגבלת
שוק.
ב .תועלות/עלויות חיצוניות מקומיות של שני המפעלים -
• תועלות חיצוניות – תרומה לרגיעה .רגיעה היא תנאי
הכרחי ולכן פועל יוצא של פעילות מבצעית תקינה של
שני מפעלים הנושקים זה לזה ושל ההכרח המובנה
בקיום-יחד בסביבה עסקית קורקטית.
• תועלות חיצוניות – תרומה נופית .ללא קיומן של בריכות
האידוי היה דרום האגם – מדבר יבש .קיומן של הבריכות
מחליף נוף של 'מדבר לבן' בפיסת תכלת ידידותית
ותשתית לתיירות נופש בדרום האגן.
• עלויות חיצוניות – נסיגת האגם .מפעלי ים המלח הם
גורם תורם לבעיה של נסיגת האגם ,אולם ,בהקשר זה
הם מהווים גורם משני למפעלי ניצול מי הירדן ,הירמוך
והנחלים האחרים.
• עלויות חיצוניות – עלות נופית של תשתית תעשייתית.
• עלויות חיצוניות – סיכונים בגין אסונות פתע .אירועי טבע
)סיסמיים ואחרים( ו/או כשלים מעשי ידי אדם עלולים
להסב למפעלי ים המלח עלויות )פנימיות( וכן עלויות
חיצוניות כבדות לסביבה ולענף התיירות הסמוך לידו.
• עלות חיצונית – סיכון בגין נטישה .נטישת בריכות האידוי
תגרום לנוף עוין של 'מדבר לבן' להחליף את התכלת
הידידותית ולאבדן התשתית של תיירות הנופש בדרום
האגן.

 2ראה ,למשל ,סיכום העמדות כפי שהוא מופיע במסמך של שירות המחקר של הקונגרס האמריקני מחודש מאי השנה )פרק מס' :(RS 22876
Pro: "The Israeli and Jordanian Governments are …staunch advocates [of the Red-Dead Canal] asserting that the only way to restore the Dead Sea's
water level is to construct a … pipeline to transfer water northward from the Red Sea." They also "believe that is not only a creative solution to an
".environmental challenge, but a potential model for Arab-Israeli cooperation
Con: "Opponents of the canal charge that Israel and Jordan are exaggerating its political symbolism in order to generate the needed $5 billion dollars
".(or more) in international ﬁnancing for what is in essence a desalination and hydroelectricity project with potential environmental drawbacks
 3ראה למשל התייחסות ב) Middle East Round Table -יוני (2005 ,ל"רקע הפוליטי" של פרויקט  Red-Deadתחת הכותרת המדברת בעד עצמה:
"."What is theirs is ours
 4כל שימוע )בלתי-מוכוון( של עמיתים פלשתינאים בנושא גולש לשאלת החזקה הפלשתינאית בים המלח.
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 3.3ענפים נוספים
 3.3.1ענף התיירות
א .המצאי
• מלונאות – בצד הישראלי של סובב ים המלח פועלים
כ 4,500-חדרים ,עיקרם על שפת בריכות האידוי בדרום
האגן .מלאי החדרים הפעיל מהווה קרוב ל 10% -מתוך
סך חדרי המלון במדינת ישראל כולה .התרומה הישירה
של ענף המלונאות במרחב ים המלח במונחי ערך מוסף,
היא כ 0.065% -של התמ"ג .המצאי בירדן כ1,500 -
חדרים ,עיקרם ב 3 -מלונות פאר באגן הצפוני .לפני
תום העשור צפויים כ 2,500 -חדרים נוספים) .השערה:
התרומה הישירה של  1,500חדרים במונחי ערך מוסף
לתוצר הירדני היא כ 0.275% -של התמ"ג(.
צפיות להרחבת הענף בצד הישראלי מצטברות לכיותר
מ 10-אלפים חדרים .צפיות להרחבתו בצד הירדני
מסתכמות בכ 30 – 20 -אלף חדרים .הצפיות להרחבה
במספרים גבוהים ,בצד הירדני ,עשויות לשקף ,בחלקן
לפחות ,תקווה לבלימה של הנסיגה או אף לשיקום של
מפלס ים המלח .ההרחבה בפועל תהיה כפופה למגבלות
שיווק.
• שירותי תיירות  -יחסית למלונאות ,הפיתוח של מתקני
שירות לתיירים הוא צנוע למדי ,הן בישראל והן בירדן.
ההרחבה בפועל תהיה תלויה בביקוש הנגזר ממספרי
האורחים בבתי מלון סמוכים ובתנועה של מבקרים
במרחב בכללותו.
ב .השפעות חיצוניות מקומיות – ענף התיירות
• השפעות סביבתיות  -ההשפעות הסביבתיות הן תולדה
של היחס בין השקעה אפקטיבית בטיפוח/שימור של
נכסים סביבתיים )נופיים ,ארכיאולוגיים ואחרים( לבין
השקעה בפיתוח של מתקני תיירות )מלונות ומתקנים
אחרים(.
זאת ,יש לשער ,בכפוף למערכת המוכרת של יחסים
כמותיים שלפיה ,ברמות השקעה משמעותיות ,היעילות
)האפקטיביות( של ההשקעה השולית בטיפוח הנוף
הולכת ופוחתת.
בנסיבות אלה עלולה להתפתח במרחב תופעה של
רוויה.

הרלוונטיות תופעה זו תמצא חיובית ומשמעותית במשק
הירדני המתפתח.
לתופעה חיובית כזו משקל נמוך יחסית במישור
הארצי במשק הישראלי המפותח .באשר להשפעות
התעסוקתיות החיצוניות במישור המקומי – בקטע
הישראלי של סובב ים המלח – השפעות מקומיות אלה
הן מינימאליות .שכן ,בקטע הישראלי של סובב ים המלח
מבוססת התעסוקה בענף התיירות על יוממות.
ג .התיירות ושלושה תרחישים מדיניים ביטחוניים במישור
האזורי
התרחישים המדיניים-ביטחוניים מסווגים להלן על פי
ההשלכות שלהם על ענף התיירות:
• התרחיש המצוי ,רגיעה יחסית  -ללא מגבלות על תנועת
התיירים המבקרים ממדינות הרווחה ,מגבלות קלות על
תנועת תיירים מישראל המבקשים לבקר בירדן ,ומגבלות
חמורות )עד פרוהיביטיביות( על תנועת תיירים מירדן
ומדינות אחרות במזרח התיכון המבקשים לבקר בישראל.
)איור (1
• תרחיש מקל על יסוד שיתוף פעולה דו-צדדי ישראל-
ירדן  -תרחיש מקל עשוי להתפתח על יסוד הסכמה
מדינית בין ישראל לירדן )איור  .(2במסגרת כזו ניתן
יהיה לקבוע אפיקים נוספים לתנועת תיירות במרחב:
 מידה של גמישות אשר תקל על תנועת תיירים מירדןוממדינות המזרח התיכון )למעט מדינות אויב(;
 כינון מעבר לתיירים בין ישראל לירדן בקטע הדרומישל סובב ים המלח.
• תרחיש מכביד  -תרחיש מכביד עלול להתחולל במידה
והתיירות במרחב תהיה כפופה להסדר מדיני-ביטחוני
תלת-צדדי )איור  .(3בנסיבות כאלה צפוי יחס שלילי של
הצד הישראלי:
 ליציאת תיירים ישראליים דרך טריטוריה פלשתינאית. לכניסת תיירים מישראל ,תיירים מבקרים מחו"ל ,ולאכל שכן ,לתיירים מירדן והמזרח התיכון ,דרך טריטוריה
פלשתינאית.

• השפעות תעסוקתיות  -דיון בהשפעות חיצוניות במישור
הארצי אמור להביא ,בין השאר ,בחשבון תופעה של
מכפיל תעסוקתי .בהתאם לנסיבות המקרו-כלכליות
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ד .פרויקטים גנריים בענף התיירות בהיבט אזורי –
ישראלי-ירדני
 .1בכפוף לתרחיש המצוי
• מלונאות  -בתנאים השוררים כיום מבוססים פרויקטים
לפיתוח המלונאות בישראל ובירדן על הביקושים של
שתי קבוצות אוכלוסייה שונות
עיקרו של הביקוש לשירותי המלונאות בצד הישראלי
הוא ביקוש של תיירי פנים משכבות חברתיות-כלכליות
עממיות-בינוניות .אין פער חברתי-כלכלי בין המבקר
הממוצע במלונות ים המלח בצד הישראלי לבין משק
הבית הממוצע במדינת ישראל.
בצד הירדני המרכיב המרכזי לשירותי מלונות הפאר,
הנושאים מותגים בינלאומיים ומשווקים על ידי רשתות
בינלאומיות ,הוא הביקוש של תיירים בינלאומיים אמידים
)כולל מספר מסוים של תיירים מישראל( .קיים פער
חברתי-כלכלי בין המבקר הממוצע ב"בועה" של מלונות
ים המלח בצד הירדני לבין משק הבית הממוצע בממלכת
ירדן.

ישפיע במישרין על המערך בצד האחר.
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• מלונאות  -גם בתנאי התרחיש המקל יתבססו פרויקטים
לפיתוח המלונאות בישראל ובירדן על הביקושים של
שתי קבוצות אוכלוסייה – התיירים הזרים והתיירים
הישראליים .התיירים הישראלים יוכלו לראות בבילוי
 overnightבצד הירדני תחליף לבילוי דומה בצד
הישראלי .הביקושים של קבוצה כזו יתעצמו:
 במידה ושתי המדינות יכוננו מעבר גבול ישראלי-ירדניבקטע הדרומי של סובב ים המלח;
 במידה ומעבר גבול זה יהיה פתוח ,הלכה למעשה, במידה ובצד הירדני יתפתחו מלונות ידידותיים ללקוחהישראלי ,לרבות מלונות על שפת בריכות האידוי בצד
הירדני.

• שירותי תיירות אחרים .בשונה מן המלונאות ניתן להגדיר
קבוצת פרויקטים גנריים בהיבט האזורי גם בכפוף
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 .2התפתחויות אפשריות בכפוף לתרחיש המקל

לתנועת כלי רכב פרטיים;

בנסיבות אלה ניתן להגדיר סל של פרויקטים בפיתוח
מקביל ,וזאת ,מבלי שהפיתוח של המלונאות בצד האחד

איור מספר  :1התרחיש המצוי

לתרחיש המצוי .זאת על בסיס הביקושים הפוטנציאליים
לשירותים כאלה בצד הישראלי מצד אוכלוסיית התיירים
הבינלאומיים ההולכת וגדלה בצד הירדני .במקביל ניתן
להצביע על בסיס של ביקושים פוטנציאליים לשירותי
תיירות בצד הירדני של אוכלוסיית תיירי הפנים הישראלים
המבקרים במלונות ים המלח ושל תיירי פנים ישראליים
'חד-יומיים'.

בסיכום ,בכפוף לשיתוף פעולה מדיני-ביטחוני ניתן לתאר
פרויקטים גנריים של התרחבות ענף המלונאות ,בנוסף

איור מספר  :2תרחיש מקל

איור מספר  :3תרחיש מכביד

לנצפה בלאו הכי ,על בסיס ביקושים של התייר הישראלי.
וזה איננו הכול .שכן ,תנאים של שיתוף פעולה אינטנסיבי,
יחסית למצוי ,ישרו ביטחון ויעודדו הרחבה של הביקושים
הבינלאומיים.
כלומר ,תגבור הפרויקטים להשקעה במלונאות בצד
הירדני יהיה תולדה של אפקט הרחבה חיובי ,הנובע
מיתר ביטחון ,ויפעל על הביקושים בכללותם )כולל
ביקושים ישראליים מסוימים( ושל אפקט תחלופה חיובי
שיפעל על הביקושים )הפוטנציאליים( הישראליים.
ניתן לצפות לתגבור הפרויקטים להשקעה במלונאות גם
בצד הישראלי .זאת ,בהנחה שאפקט הרחבה חיובי,
הנובע מיתר ביטחון ,אשר יגדיל את הביקושים בכללותם
)כולל הביקושים של תיירי הפנים הישראליים( יהיה גדול
)בערכים מוחלטים( מאפקט תחלופה שלילי אשר יפעל
על הביקושים )הפוטנציאליים( הישראליים שיעדיפו את
הצד הירדני.
• שירותי תיירות אחרים  -בכל מקרה יש לצפות
להתעצמות קבוצת הפרויקטים הגנריים בתחום שירותי
התיירות האחרים הכוללים שירותים לתיירים יוממים.
בגזרה זו יהיה משקל מכריע לאפקט ההרחבה והוא
יפעל חיובית על שני הצדדים .למשל ,בצד הישראלי ניתן
לצפות לגידול נרחב של אוכלוסיית התיירים היוממים
שמספרם היום הוא כ 1.5 – 1.25 -מיליון לשנה.
 .3התפתחויות אפשרויות בכפוף לתרחיש המכביד  -נתק
וסטגנאציה

 3.3.2החקלאות
א .הגישה  -הגישה לפרויקטים גנריים בענף החקלאות
מבוססת על שתי הנחות עבודה:
• פרויקטים חקלאיים על בסיס שיתוף פעולה בין ישראל
לשכנותיה יתבססו על התמחות .במסגרת פרויקט גנרי
כזה יתמחה הצד הירדני ו/או הפלשתינאי בייצור וטיפול
לאחר קטיף ) (post harvestבהדרכה ישראלית או
כיוצאת בזה .הצד הישראלי יתחרה על אספקת תשומות
ויתמחה ,על סמך יתרונותיו היחסיים ,בשינוע ובשיווק
)כאשר מערכות השינוע והשיווק עשויות לשרת גם ייצור
ישראלי(.
• ניתן לפתח "חממה טבעית" ו/או בתי צמיחה במרחבים

 א-ספי בדרום האגן,הניסיון בשיתוף פעולה במסגרת כזו היה ,בדרך כלל – חיובי.
אולם ,הניסיון מלמד כי שיתוף הפעולה החקלאי רגיש ,אם כי
במידה פחותה מן התיירות ,לתרחישים מדיניים-ביטחוניים.
ב .החקלאות והתרחישים המדיניים-ביטחוניים במישור
האזורי  -התרחישים המדיניים-ביטחוניים מסווגים להלן על
פי ההשלכות שלהם על ענף החקלאות:
• התרחיש המצוי ,רגיעה יחסית  -גשר חוסיין וגשר
הערבה פתוחים למעבר :מתקיימת תנועת מטענים
מירדן לישראל ושטעון ושילוח דרכה )קרי ,דרך נמל
חיפה( ללא מגבלות מנהליות.
מעבר המלך חוסיין )אלנבי( :לא מתקיימת תנועת
מטענים ישירה לישראל ושטעון דרכה )קרי ,דרך אשדוד
ונתב"ג(.
מתקיימת תנועת מטענים מן הרשות הפלשתינאית לירדן
ובחזרה ללא מגבלות מנהליות ,למעט בקרה ביטחונית.
• התפתחויות אפשריות בתרחיש מקל על יסוד שיתוף
פעולה דו-צדדי ישראל-ירדן  -תרחיש מקל עשוי
להתפתח על יסוד הסכמה מדינית בין ישראל לירדן.
תרחיש מקל מרחיק לכת )הכולל את השותף הפלשתינאי(
היה מאפשר כינון מעבר מטענים תלת-צדדי לשינוע כללי
או ,לכל הפחות לתוצרת חקלאית ,במעבר המלך חוסיין
)אלנבי(.
תרחיש מקל צנוע יחסית )מנקודת ראות מדינית( היה
מאפשר כינון מעבר נוסף בין ישראל לירדן בקטע הדרומי
של ים מלח ,לרבות כינון טרמינל דו-צדדי לשינוע כללי או,
לכל הפחות לתוצרת חקלאית.

 3.3.3קבוצת פרויקטים גנריים בהיבט אזורי
– תעסוקה
ענפי התיירות והחקלאות בצד הישראלי של המרחב הסובב
את ים המלח ובסמוך לו מבוססים על עבודה מיובאת ו/
או יוממות של עובדים ישראלים אשר חלק בלתי מבוטל
ביניהם משתכר שכר שאינו עולה במידה משמעותית על
שכר המינימום.
תרחיש מקל במישור המדיני-ביטחוני יכול היה ,בנוסף
להקלות המנויות לעיל – בקשר לתיירות ולשינוע של
תוצרת חקלאית – לאפשר כניסה של כוח אדם ירדני ו/או

הנוגעים בדבר:

פלשתינאי.

 -שלוחות אגן ים המלח הפונות צפונה ליריחו ולבקעה;

ניתן ,איפוא ,לתאר פרויקט גנרי של יבוא עבודה מירדן או
מהשטחים הפלשתינאים .כגון :החלפת העבודה של מהגרי

 -הגאיות של צלע ההר המזרחית;

עבודה מתאילנד בעובדים ירדנים או פלשתינאים.
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באשדוד ובנתב"ג והיה מקדם 'מתחרה' דרומי למעבר שייח

כאן המקום להזכיר ,כי ליבוא כוח עבודה זר למרכז הארץ
מייחסים השפעה חיצונית שלילית על שכר העבודה ועל
ההכנסות של העשירונים הנמוכים בישראל .לא מייחסים
השפעה חיצונית שלילית כזו ליבוא של עבודה למרחבי
שוק העבודה הפריפרי )לרבות סובב ים המלח( .קביעה זו
מתייחסת לחקלאות אך היא תקפה ,במידה מסוימת ,גם
בתיירות.

חוסיין בצפון המאפשר שטעון ושילוח ירדני בנמל חיפה.

 .4התרחישים המדיניים והפרויקטים
הגנריים
הדיון לעייל מתייחס מספר פעמים לתלות שבין ה"חזון",
הבא לידי ביטוי בסל פרויקטים גנריים ,לבין תרחישים
מדיניים-ביטחוניים שברקע.

 3.3.4קבוצת פרויקטים גנריים בהיבט אזורי
– התחבורה

טבלה מספר  1להלן מציגה סיכום אחוּד של יחסי התלות בין

הלוז של פרויקט/ים ישראלים-ירדניים בתחום התחבורה
שיש להם קשר לסובב ים המלח יכול להיות מעבר נוסף ,בין
ישראל לירדן ,בדרום המרחב הסובב את ים המלח .מעבר
כזה היה מאפשר להעצים את שיתוף הפעולה בפרויקטים
בתחום החקלאות והתיירות כמפורט לעייל ואולי גם
בפרויקטים לשינוע של מחצבים.

הפרויקטים הגנריים הצפויים לתרחישים.

המעבר בדרום המרחב הסובב את ים המלח היה מאפשר
תנועת מטענים מכל הסוגים במתכונת המעבר בערבה
הפתוח לתנועת מטענים ישראלית לנמל עקבה.
המעבר בדרום ים המלח היה מאפשר שטעון ושילוח ירדני

טבלה מספר  :1תרחישים מדיניים  -ביטחוניים ופרוייקטים גנריים קבילים

תרחיש

תנאים כללים

ענף

תנאים ייחודיים

פרוייקטים צפויים

יחסים מובנים בהסכמים עם ירדן; יחסים מוסדרים  ad hocעם הרשות הפלשתינאית
קיום-יחד בשטח
מחצבים

תיירות
התרחיש המצוי

מעבר תיירים
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בין ישראל
לירדן וחזרה,
בכפוף לנהלים ,בין
ישראל לירדן

יחסים קורקטיים בסביבה
העסקית

קבוצת פרויקטים לפתוח בר
קיימא של פוטנציאל הייצור

.1תנועת תיירים ממדינות הרווחה ,ללא
מלונאות :פרויקטים של פיתוח
מגבלות;
בלתי תלויים בישראל )ללקוחות
.2מגבלות קלות על תנועת ישראלים( ובירדן )ללקוחות בי“ל(
תיירים ישראלים לירדן;
שירותי תיירות אחרים :פרויקטים
תנועת
.3מגבלות חמורות על
של פיתוח בהיבט ישראלי-ירדני
אחרות
ומדינות
תיירים מירדן
על אף המגבלות המדיניות-
במזרח התיכון המבקשים לבקר ביטחוניות
בישראל.

חקלאות

תנועת מטענים בין ישראל לירדן
מוגבלת למעברי הגבול בגשר
שייח חוסיין ובערבה

תעסוקה

היתר מוגבל לתנועת עובדים
פלשתינאים

תחבורה

תנועת מטענים בין ישראל לירדן
מוגבלת למעברי הגבול בגשר
שייח חוסיין ובערבה

תעסוקה בתעשייה שולית,
ובמקצת המשקים החקלאיים על
הצד הישראלי

תרחיש

תנאים כללים

ענף

תנאים ייחודיים

פרוייקטים צפויים

הקלה ביחסים המובנים עם ירדן
קיום-יחד בשטח
מחצבים

יחסים קורקטיים בסביבה
העסקית

קבוצת פרויקטים לפתוח בר
קיימא של פוטנציאל הייצור

מלונאות :הפרויקטים של פיתוח
המלונאות משני הצדדים נהנים
מאפקט הרחבה בגין יתר גמישות
ויתר ביטחון .הצד הירדני
נהנה והצד הישראלי מתמודד
עם אפקט התחרות במקצת
הפרויקטים.
שירותי תיירות אחרים :אפקט
ההרחבה פועל על מכלול
הפרויקטים על שני הצדדים.

חקלאות

פתיחת מעבר גבול בקטע הדרומי
של סובב ים המלח לתנועת מטענים
בתנאים השוררים בגשר שייח חוסיין
ובערבה.

פרויקטים של שיתוף פעולה בין
ייצור על הצד הירדני לבין שינוע
ושיווק על הצד הישראלי

תעסוקה

היתר נרחב לתנועת עובדים
ירדניים/פלשתינאים

תעסוקה פלשתינאית/ירדנית
בחקלאות ובמלונאות על הצד
הישראלי

תחבורה

פתיחת מעבר גבול בקטע הדרומי
של סובב ים המלח – ותנועת
מטענים בתנאים השוררים בגשר
שייח חוסיין ובערבה.

פרויקטים של שיתוף פעולה
בשינוע ,וכן שילוח ושטעון בנמל
אשדוד ונתב“ג

תרחיש מקל

תיירות

 .1תנועת תיירים ממדינות
הרווחה ,ללא מגבלות;
 .2מגבלות קלות על תנועת
תיירים ישראלים לירדן;
.3הקלה במגבלות על תנועת
תיירים מירדן ומדינות אחרות
במזרח התיכון המבקשים לבקר
בישראל.
.4פתיחת מעבר גבול בקטע
הדרומי של סובב ים המלח -
הקלה על כל התיירים המורשים
בביקור ,במעבר בין ישראל לירדן
וחזרה.

התניה של מקצת היחסים המובנים עם ירדן בהסכם מובנה עם הרש“פ המקנה אחיזה וסמכויות לרש“פ
במרחב הסובב את ים המלח

תרחיש מכביד על סובב ים המלח

קיום-יחד בשטח
מחצבים

תיירות

חקלאות

תעסוקה

תחבורה

יחסים קורקטיים בסביבה העסקית;
הסדר נכסי )פיננסי( עם הצד פלשתינאי,
או התניה של שינוע האשלג של מפעל
פלשתינאי בהצטרפות המפעל להסדרים
של קיום-יחד
תנועת תיירים ישירה מישראל
לירדן וחזרה כמו בתרחיש
המקל הסדרים מכבידים במעבר
תיירים לישראל וממנה דרך שטח
באחיזהפלשתינאית
תנועת מטענים ישירה מישראל
לירדן וחזרה
כמו בתרחיש המצוי
תנועת מטענים ישירה מישראל
לירדן וחזרה

קבוצת פרויקטים לפתוח בר
קיימא של פוטנציאל הייצור

מלונאות ושירותי תיירות אחרים:
אפקט הרחבה פחוּת מזה
המאפיין את התרחיש המקל.

כמו בתרחיש המקל

כמו בתרחיש המצוי

כמו בתרחיש המקל
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תרחיש מכביד גורף

תרחיש

תנאים כללים

ענף

הכבדה גורפת ביחסים עם ירדן
מחצבים
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כמו בתרחיש המצוי

תיירות
חקלאות
תעסוקה
תחבורה
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תנאים ייחודיים

פרוייקטים צפויים

הכבדות על תנועת תיירים ,עבדים
ומטענים

צמצום בהשקעה במכלול הפרוייקטים
הנדונים תחת הכותרת התרחיש המצוי

סובב ים המלח ומערבו
ב_.סקירות_נושאיות

טיוטה לועדת העורכים
ספטמבר 2008
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פרק מס' .7

תאור כללי
סובב ים המלח ומערבו

אגן ים המלח  -רקע כללי והאגן הדרומי
כללי
פרק זה יציג תיאור של ההיבטים והתופעות המרכזיות
המתרחשות באגן ים המלח .חלקו הראשון ,המבוסס
על מסמך המדיניות לעתיד ים המלח שהוכן בידי המכון
הגיאולוגי ומכון ירושלים לחקר ישראל ועל מגוון מחקרים
נוספים ,יציג תופעות המתקיימות בכלל האגן .חלקו השני
יתמקד בעיקרי התופעות באגן הדרומי.

 .1התשתית הפיזית ותגובתה
לשינויים במפלס האגם
 1.1אגן ים המלח -תיאור כללי
 1.1.1ים המלח  -היום
ים המלח הוא המקום הנמוך ביותר על-פני כדור הארץ.
למים המתנקזים אליו אין מוצא טבעי אלא באידוי ,ועל-כן
הוא מוגדר "אגם טרמינלי" .מפלסו משקף את המאזן בין
כמות המים הנכנסים אליו לבין הכמות המתאדה ממנו.
בעבר השינויים הטבעיים במפלס נבעו משינויים בנפח
המים המתנקזים לאגם והיו קשורים לכמות המשקעים באגן
ההיקווּת מחד ,ולשנויים בקצב האידוי מאידך .בתקופות
בהן היה מאזן מים חיובי מפלס הים עלה ,ואילו כאשר מאזן
המים היה שלילי ,מפלס הים ירד.
חשוב להדגיש כי הירידה החריפה במפלס הים כיום
אינה מבטאת שינוי אקלימי ,אלא היא תוצאה ישירה של
התערבות האדם במאזן המים של ים המלח .והיא נובעת
מהטייתם מקורות המים שירדו לים המלח לטובת צריכת
המים במשקים של ישראל ,ירדן וסוריה וכן שאיבת מים
ישירה מים המלח לטובת מפעלי התעשייה הכימית של
ישראל וירדן.
לים המלח שני אגנים  -צפוני עמוק ודרומי רדוד  -המופרדים
על-ידי סף ,בגובה של כ 400--מטר ,המצוי באזור "מיצר
לינץ'" .עד שנת  1976היו שני האגנים מחוברים ,אולם עם
ירידת מפלס הים אל מתחת לרום המיצר ,נותק הקשר
ביניהם .האגן הדרומי של ים המלח ,שרומו המרבי אינו
יורד מ 404--מטר אינו אגן טבעי מזה עשרות שנים ומשמש
בריכות האידוי של המפעלים הכימיים הישראליים )מפעלי
ים המלח  (DSW -והירדניים ).(APC – Arab Potash Co
המים בברכות האידוי נשאבים מהאגן הצפוני והם מוזרמים
בתעלות אל הברכות התעשיתיות שבאגן הדרומי.
האגן הצפוני של ים המלח הוא אגן גדול ועמוק ,צורתו

מלבנית והוא בעל דופנות המשתפלות אל קרקעית ים
שטוחה למדי ,שרוּמה הוא סביב  730מ' מתחת לפני הים.
האגן אינו סימטרי והמדרון המזרחי שלו תלול בהרבה
מהמדרון המערבי .עיקר הנגר לים המלח הגיע בעבר מנהר
הירדן ששפכו לים נמצא בקצהו הצפוני.

 1.1.2רקע גיאולוגי
אגן ים המלח החל להתפתח לפני למעלה מ 15-מיליון שנה.
עד לסוף תקופת המיוקן ,לפני כ 5.5-מיליון שנה ,התפתח
האגן לכדי מחצית גודלו הנוכחי ולאחר מכן נראה כי קצב
הגידול שלו הואץ ,כמו גם קצב השתפלות הקרקעית.
המבנה של אגן ים המלח עצמו ,נגזר מהגיאומטריה
של מערכות ההעתקים המשווה לו צורה של מעוּין ארוך
) (rhomb shaped grabenשרוחבו כ 15-ק"מ ואורכו כ-
 150ק"מ – והוא משתרע בין מעין-יהב בדרום ועד לאזור
קליה בצפון.
החתך הסדימנטרי בים המלח מורכב משני סוגים שונים
גנטית :א( קלסטים -משקעים שמרכיביהם מגיעים אל האגם
בעיקר באמצעות השטפונות העונתיים ב( אוופוריטיים -כיום
בעיקר מלח ובעבר גם ארגוניט גבס ,אשר נוצרו באגם
עצמו ,בעת אידוי מוגבר בקייצים קיצוניים וחריגים .הובלת
המרכיבים הקלסטים הגדולים )חלוקים ,חצץ ,חול( אל פנים
האגם מוגבלת בשל הירידה באנרגית המדיום המוביל
)שטפונות( החלקיקים העדינים )חרסיות( מובלים פנימה
כתרחיף ,ובמקומות שבהם אנרגית המים נמוכה )בעומק,
או במפרצים שקטים( הם שוקעים לקרקעית .משום כך,
סדימנט ים המלח עשוי סירוגין של רבדים עונתיים ,דקים,
כהים -חרסיות ובהירים -ארגוניט וגבס.המשקעים שהצטברו
לאורך יותר ממחצית שטחו של האגן מגיעים ל 5-ק"מ עובי
ויותר ,ובשיאם אף עולה העובי על  10ק"מ .עוביים הרב
של המשקעים שהצטברו באגן ,מעיד על שיעור השתפלות
שאיפשר הצטברות סדימנְטים בתוכו ,בקצב של כ 1-ק"מ
במיליון שנה .בבסיס רצף השכבות בולטות שכבות של
מלח-ימי בעובי של כמה ק"מ שנתרבדו לפני  6-4מיליון
שנה ,כתוצאה מחדירה של לשון-ים מהים התיכון ,דרך
עמק-יזרעאל ,אל ים המלח .בחלוף השנים נותקהקשר עם
הים ומאז -שרידותו ,ממדיו ,ומליחותו של גוף המים המבודד
תלויים בעיקר בתנאי האקלים .עומס המשקעים שהוזכרו
לעיל ,על גבי מסת המלח ,והטמפרטורות הגבוהות בו היא
נימצאת עקב שקיעת קרקעית האגן גרמו למלח המוצק
ולהתנהג כחומר פלסטי ובכמה מקומות לעלייתו כדיאפיר
)מחדר( אל פני השטח .כך נוצר הר סדום וסבורים שגםחצי
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אי הלשון המורם כמעה ,מושפע מהתרממות מסת מלח
מתחתיו.

 1.1.3רעידות אדמה
הפעילות הסיסמית לאורך טראנספורם ים המלח מתרכזת
באגנים העמוקים של מפרץ אילת ,ים המלח והכינרת ,אך גם
בחלקים האחרים של הבקע .עדות לרעידות אדמה חזקות
שהיו בעבר הרחוק באגן ים המלח ,ניתן למצוא בשכבות
הדקיקות המעוּותות של תצורת הלשון ,בתיעוד היסטורי
וברישום שנעשה במשך מאה השנים האחרונות .הרעידה
החזקה ביותר אשר נרשמה בעזרת מכשור מודרני ,אירעה
בשנת  1927בצפון ים המלח; דרגתה  6.2והיא גרמה
לנפגעים ולנזק משני עברי הבקע .מחקר ענף של השברים
ודפורמציות בתצורת הלשון מלמד שעצמת הרעידות
החזקות ביותר שהתרחשו בעבר באזור ים המלח הגיעה
לדרגה  7.5-7בסולם ריכטר .נזקי רעידות אדמה ניכרים בכל
המבנים באזור העתיקים מ ~100 -שנה ,דוגמאות ידועות
הן מצדה וארמון הישאם )מאה  (-8ביריחו .לאחרונה הועלו
השערות כי רעידות האדמה החזקות מופיעות במקבצים של
אירועים חזקים במיוחד ולאחריהם באות תקופות ארוכות
של שקט יחסי ,הכוללות רעידות 'בינוניות' בלבד.
בניתוח מוקדי רעידות האדמה המפוזרים בשטח אגן ים
המלח ,ניתן להבחין בשלושה מוקדים עיקריים :בדרום ים
המלח ,בצפון הלשון ובמרכזו וּבצפונו של האגן הצפוני.
ברעידה הבינונית שאירעה בצפון ים המלח בחורף 2004
ושהגיעה למגניטודה  ,5.2ניתן היה לִצפות במגוון רחב
של תופעות :סדקים ומפולות בתשתית הבנויה סלעים
רכים וצעיריםִ ,התנזלוּת קלה בתשתית מלאכותית ,גלי ים
טבלה מספר  :1סיכונים סייסמיים באגן ים המלח ,ברעידת אדמה
חזקה

50

מאפייני הסיכונים הסיסמיים

אזורים מועדים עיקריים

קריעת פני השטח ,תזוזות ופתיחת
סדקים

תוואי ההעתקים הראשיים של
הטראנספורם ושולי האגן ,כולל מצוק
ההעתקים

תנודות מחזוריות של הקרקע

כל האגן; תנודות גבוהות במיוחד
צפויות בסמוך להעתק שיפעל ברעידה

הגברת זעזועים בשל התנאים
הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים ,בעיקר
מצוקים תלולים

במקומות בהם מצויות שכבות של
סלעים רכים; במצוקים בשולי האגן

גלישה והתמוטטות של מדרונות בלתי
יציבים ,בעיקר במדרונות בהם יש סלע
רך או סדוק

ביתרונות בתצורות הלשון וצאלים,
מצוקי ההעתקים ,קרקעית ים המלח

התנזלות :חול ספוג במי תהום עלול
לאבד את חוזקו ולהתנהג כנוזל

תשתית הבנויה סלעים רכים וצעירים,
בעיקר בתצורות הלשון וצאלים

גלי ים גבוהים מהממוצע

הצפה ושטיפה של אזור החוף ,מקו
המים ועד לגובה של מטרים אחדים
מעליו.
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בגובה של כמה עשרות סנטימטרים ,עלייה בשפיעת גז
הרדון ושינויים במפלסי המים בבארות ובבולענים .תאוצות
הקרקע שנרשמו באירוע זה ,מלמדות כי במספר מקומות
קיימת הגברה של התנודות כתוצאה ממבנה התשתית
והטופוגרפיה .רעידת האדמה של שנת  1927היתה
בעוצמה גבוהה בהרבה מזו של  ,2004גרמה לסדקים
רחבים בקרקע ,לנחשול ים בגובה מטר ולחסימה של הירדן
לכמה שעות כתוצאה מגלישת קרקע לאפיקו .העדויות
ההיסטוריות מלמדות כי תופעות כאלו מאפיינות רעידות
חזקות.
טבלה מספר  1מציגה סיכום קצר של גורמי הסיכון הסייסמי
והאזורים בהם קיימת היתכנות להתרחשותם.
לא ניתן לחזות את רעידת האדמה המאסיבית הבאה .לא
ניתן לקבוע את מיקומה ,עוצמתה ועיתויה .לעומת זאת ,די
במידע הקיים לגבי אגן ים המלח ,כדי להעריך שבכל אחד
מההעתקים הראשיים המרכיבים את הטראנספורם ואת
שולי אגן ים המלח קיים פוטנציאל לרעידה חזקה שעצמתה
עלולה להגיע לכדי  .7.5ולהשפיע על סביבה נרחבת מעבר
לקו השבר עצמו .המידע הקיים מאפשר גם הערכה סבירה
של הסיכונים מרעידות אדמה וזיהוי כללי של אתרים בעלי
רגישות מיוחדת לכלל הסיכונים או לחלק מהם .תקן ישראלי
 413דן במאפיינים הסיסמיים באזורי הארץ ומגדיר הנחיות
המחייבות מהנדסים ומתכננים לכל מקום על פי מאפייניו.

 1.2הרכב הים ,מאזני מים ומגמות
בשינויי המפלס
 1.2.1הרכב ים המלח
מימיו של ים המלח מלוחים פי עשרה בערך ממי-ים רגילים
והרכבם הכימי מיוחד .תמלחת ים המלח מוגדרת כתמלחת
קלציום-כלורידית .דהיינו ,תמלחת אשר בהשוואה להרכב
מי-ים רגילים היא מדולדלת יחסית ביוֹני הסולפאט )(SO4--
והביקרבונאט ) .(HCO3-יחסית למי-ים ,תמלחת ים המלח
מדולדלת גם בנתרן ומועשרת במגנזיום ,קלציום ,אשלגן
וברום .תמלחות בהרכבים הדומים להרכב ים המלח ,מוכּרות
בעולם כמעט רק בתמלחות בתת הקרקע המצויות במגע
עם נפט .עד שנת  1979היה ים המלח גוף מים משוכב,
בו שכבת המים העליונה ,עד עומק  40מטר ,היתה פחות
מלוחה בהשוואה לגוף המים העמוק .שיכוב זה התקיים על-
פני תקופה של מספר מאות שנים ,אשר במהלכן היו המים
העמוקים מבודדים מהאטמוספרה .במחצית השנייה של
המאה העשרים ,כתוצאה ממאזן המים השלילי של הים,

עלתה מליחות המים העליונים .ב 1979-השתוותה צפיפות
המים העליונים לזו של המים העמוקים וולא מתקיים יותר
שיכוב קבוע של גוף כבעבר .בעבר התקיימה גם זרימה בין
האגן הצפוני והדרומי והיו חילופי מים טבעיים בין השניים.
כיום ,לאחר ניתוק הקשר בין האגנים ,האגן הדרומי מתקיים
רק כתוצאה של שאיבה מלאכותית של תמלחת מהאגן
הצפוני אל ברכות האידוי .לאחר מיצויה התעשייתי ,והשינוי
שחל בהרכבה הכימי ,מוחזרת התמלחת הנותרת )"תמלחות
סופיות"( לאגן הצפוני.
כתוצאה ממאזן המים השלילי בים המלח ,עולה מליחות
המים והיא צפויה להמשיך ולעלות גם בשנים הבאות.
עלייה זו מלווה בשקיעת ההליט )המינרל של מלח בישול(
בקרקעית האגם .התגבשות זו מקטינה את המשקל הכולל
של המלחים המומסים בים ומרסנת את העלייה במליחות,
יחסית לירידת נפח הים .לפיכך ,היחס בין אחוז עליית
המליחות לאחוז ירידת נפח המים קטן מ.1-

 1.2.2מאזן המים ושינויי המפלס של ים המלח
קיימות הערכות שונות לגבי מאזן המים הטבעי של ים
המלח ,כפי שהתקיים במחצית הראשונה של המאה
העשרים .הערכה הכללית הרווחת היא שהנפח השנתי של
המים שהתנקזו לים המלח נע בין  1,500ל 2,000-מלמ"ק.
טבלה מספר  :2אומדני הכניסות והיציאות באגם ים המלח במחצית
הראשונה של המאה העשרים וכיום
כיום
)מלמ“ק/שנה(

הערות

בעבר
)מלמ“ק שנה(

זרימות מהירדן

1100-1,300

100

החישוב ללא
פתיחת הסכרים
בשנים גשומות
במיוחד

זרימות ישירות
ממערב

100-150

100

כולל מעיינות

זרימות ישירות
ממזרח

150-200

100

כולל מעיינות

גשם ישיר

80

50

מי תהום

100-200

50-100

סה“כ כניסות

1,500-2,000

350-400

התאדות מפני
המים

1,500-2,000

700-750

התאדות
במפעלים
הכימיים )ישראל
וירדן(

-

250-300

סה“כ יציאות

1,500-2,000

1,000-1,050

כניסות

נפח דומה התאדה מפני הים ,אשר כלל בתקופה זו גם את
האגן הדרומי .מאזן המים של ים המלח במצבו הנוכחי,
מבוסס גם הוא על הערכות-זרימה ומאזני-מים .ההבדלים
בין ההערכות נעים בטווחים של כמה מאות מלמ"ק ,כמפורט
בטבלה .2

 1.2.3תחזית למפלס הים
ללא התערבות במאזן המים של ים המלח ,צפוי מפלסו
להמשיך לרדת גם בשנים הבאות .קצב ירידת המפלס
עשוי אף לגבור אם חלק ממעט המים המתנקזים כיום לים
המלח ייתפסו ויוטו אף הם .חשוב לציין שהמשך ירידת
המפלס ,העלייה במליחות והירידה בשטח האגם מקטינים
את נפח האידוי .מספר מודלים בלתי-תלויים פותחו כדי
לחזות את מצבו העתידי ולפיהם ים המלח צפוי להתקרב
ליציבות בתוך  200-150שנה במפלס הנמוך ב 100-עד
 150מטר מהמפלס הנוכחי .דהיינו ללא התערבות במגמות
המסתמנות יתייצב ים המלח סביב מפלס ברום של 550
מטר מתחת לפני הים .לקראת הגעה למפלס זה ,בו שטח
האגם יהיה כ 450 -קמ"ר ,יקטן קצב האידוי ויתמתן גם קצב
ירידת המפלס בהתאם .איור  1מציג את השתנות מפלס ים
המלח על ציר הזמן לפי המודלים השונים.
במהלך חמישים השנים הבאות צפוי כי ירידת המפלס
תימשך בקצב של כמטר בשנה ולפיכך יהיה המפלס ב2025-
בגובה של כ ,440--וב 2050-הוא ירד לגובה של כ465--
מטר מתחת לפני הים .בהסתמך על המפה הבתימטרית
של ים המלח שהוכנה על-ידי המכון הגיאולוגי בתחילת
שנות השבעים ,ניתן לשרטט בקירוב את מיקומם של קווי

כיום-כולל אובדן
מים מהאקויפר
בגין ירידת
המפלס

יציאות
בעבר -משטח של
כ 1000-קמ“ר.
כיום לפי שטח של
כ 650-קמ“ר

איור מספר  :1השתנות מפלס ים המלח עם הזמן כתלות בסך נפח
המים השנתי המתנקז אליו -לפי מודלים שונים
)מקור(Yechieli et al, 1998 :
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החוף בשנים אלו.
בשל אופיים השונה של המדרונות המזרחיים והמערביים
של ים המלח השפעת נסיגת הים משמעותית יותר בחלק
הישראלי של ים המלח )מדרון מתון יחסית( מאשר בצד
הירדני )מדרון תלול(.
בצד ירידת המפלס ונסיגת הים באגן הצפוני מתרחש
תהליך הפוך באגן הדרומי ,בו מצויות בריכות האידוי של
מפעלי ים המלח הישראליים והירדניים .בקרקעית בריכה
 5של מי"ה שוקע מלח בכמות של כ 20-ס"מ בשנה כחלק
מתהליכי הייצור .על מנת להתגבר על התגבהות קרקעית
בריכות האידוי והקטנת נפח הבריכה מגביהים המפעלים
את הסוללות סביב הבריכות ואת מפלס המים על מנת
לשמור על הנפח הנדרש לייצור מלח .מאז תחילת הפעלתה
של בריכה  5עלה המפלס בכ 7.5-מ' .לפי התחזיות צפוי
שעד לשנת ) 2030תום תקופת הזכיון של מפעלי ים המלח(
יהיה צורך להגביה הסוללות בעוד כ 5-מ'.
השפעות ירידת המפלס באגן הצפוני ועליית המפלס בבריכה
מס'  5מוצגות בפרק  6בהמשך.

 1.2.4חיים בים המוות
למרות כינויו "ים המוות" וחרף שמו הרשמי באנגלית
 ,Dead Seaים המלח מאפשר קיום של מיקרואורגניזמים
אף כי בתנאי עקה קשים .המליחות הגבוהה של ים המלח
בשנים האחרונות ומגמת העלייה הנמשכת במליחות,
אינן מאפשרות כיום פריחות מיקרוביאליות מסיביות כפי
שקרה מעת לעת בעבר .במצבו הנוכחי של הים .אוכלוסיות
המיקרואורגניזמים הללו מתקיימות על סף גבול הסיבולת
וריכוזן במים הוא על גבול יכולת המעקב או מתחתיו .ראוי

איור מספר  :2מנגנון היווצרות בולענים )וקס ועמיתים(2000 ,
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לציין כי המערכת האקולוגית ייחודית זו של ים המלח,
מבודדת ומנותקת מהמערכות האקולוגיות הסובבות את הים
ולכן השינויים המתקיימים בה אינם משפיעים עליהן.ההפרה
של האגן הדרומי גרמה לשיבושים במערכת האקולוגית
ולהעלמות בתי גידול שהיו בו בעבר .במלחת זוהר אשר
הצטמצמה בגלל הפרות )הכשרת שטחי חקלאות ,כרייה,
סלילת כביש  91והקמת מאגר מים( ,צמחית המלחה )אוכם
חד ביתי ואחרים( שבעבר יצרה כתם ירוק בנוף מצטמצמת.
עליית מפלס המים בבריכה  5גורמת להצפה של השוליים
המזרחיים של המלחה ולתמותה של חגורת מתרחבת
והולכת של עצים .גם מלחת סדום הגדולה ,המצויה מדרום
לים המלח ,אשר התאפיינה בעבר על-ידי עולם חי וצומח
עשיר ,מכוסה בחלקה הגדול בבריכות האידוי של ים
המלח .הצומח גם נפגע בחלקים האחרים כתוצאה מפיתוח
שכלל כריית חומר ואדי ,הטיית מי נחלים והכשרת שטחי
חקלאות.

 1.3בולענים ותהליכי הרס וסחיפה
 1.3.1היפערות בולענים
לאורך חופי האגן הצפוני של ים המלח ,הן בצידו המערבי והן
בחלק הדרומי של צידו המזרחי ,נוצרו בעשור האחרון אלפי
בולענים )בורות( ,המגיעים לעומק של עד  26מטר ולקוטר
של עד  45מטר והמהווים סכנה לנפש ולרכוש ,משבשים
את מהלך החיים באזור ופוגעים בפיתוח ובבנייה.
המנגנון הגורם לתופעות הנדונות קשור בירידה המתמשכת
של מפלס ים המלח בשלושים השנים האחרונות ,אשר
גורמת לשינויים מהירים וחריפים בתנאים ההידרו -גיאולוגיים

השוררים בתת-הקרקע בקרבת החוף .עקב ירידת מפלס
מי התהום והשינוי במיקום הפן הביני )ירידה ונדידה כלפי
מזרח בחוף הישראלי( ,נחשפת שכבת מלח המצויה בתת-
הקרקע )בעומק שבין  20ל 60-מ'( למי תהום לא רוויים
לגבי מלח ,ואלה גורמים להמסתהּ וליצירת חללים בתוכה.
עם הזמן קורסות תקרות החללים ובעקבותיהן קורסת מסת
הסלע הבלתי-מלוכד שמעל לשכבת המלח אל תוך החללים,
ועל-פני השטח נפערים בולענים.

שיפוע תלול הבנויים מסלעי משקע דקי-גרגר ,יהיו רגישים
להתחתרות ולגלישות וייפּגעו גם על-ידי אפיקים בעלי אגן
ניקוז קטן מאד ,כפי שניתן לראות כבר היום בכמה אזורים.
בחזית מניפות הסחף של הערוצים היורדים לים המלח
ובשטחים שבין המניפות ,נחשפים משטחים של בוץ טובעני,
אשר מקשים את הגישה אל קו המים .חלק מן התהליכים
הם איטיים ורציפים וחלקם מהירים ופתאומיים ופוגעים
בתשתיות האזור.

איור  2מציג את מנגנון היווצרות הבולענים.

איור  3מציג את אגני הניקוז וסיווגם לפי כושר התחתרות
הנחלים שבהם.

הממצאים בצד המערבי של ים המלח מראים כי עיקר תופעת
הבולענים מתמקדת בקטע שמצפון לבריכות ים המלח ועד
לאזור שמדרום לעינות-צוקים .בקטע זה קיימים עשרות
אתרים של בולענים אשר מתפתחים ,גדלים ומתמזגים
במהירות רבה .מצפון לעינות-צוקים אין בולענים כלל ואילו
מול הבריכות ,באגן הדרומי ,ישנם מעט אתרי בולענים.
באתר הבולענים של נווה-זוהר ,ואולי גם בשטח המפעלים,
תהליכי היווצרות הבולענים היא בעוצמה נמוכה יחסית.
שקעים ובולענים עמוקים שקרקעיתם מתחת למפלס מי
התהום ,מכילים מים; בולענים בקו החוף )או מתחתיו(
מתמלאים לעתים במי -במי ים המלח ויש בולענים באזורי
מעיינות המנקזים את מימיהם ,וכל אלה הופכים לבריכות
קטנות .מליחות מי התהום בסביבת הבולענים היא כמחצית
המליחות של ים המלח ,אולם אידוי של המים הגלויים מפני
השטח יכול להגביר את המליחות .באזורי הנביעות מנקזים
שקעים אלה מים ,תוך ייבוש הצומח בסביבתם ,ויוצרים
מקווי-מים שהגדולים שבהם התפתחו באזור עינות-סמר )עד
 265מ' אורך ו 55-מ' רוחב( והם הולכים וגדלים .המפלס
בגופי-מים אלה עולה עד שהמים עולים על גדותיהם ,או
פורצים אותם ומתנקזים אל הים.
מיפוי אזורים המועדים להתפתחות בולענים מוצג בפרק 7
בהמשך המסמך .

 1.3.2התחתרות נחלים
ירידת מפלס ים המלח מרחיבה את רצועת החוף הסובבת
אותו ומשנה את משטר השיפועים של ערוצי הנחלים
המתנקזים אליו .הערוצים עוקבים אחר המפלס הנסוג
ומתחתרים לאחור ,בקצב של עשרות עד מאות מטרים
בשנה .קצב ההתחתרות באזורי החוף הנחשפים תלוי בין
השאר באופי מערכות הניקוז שבעורפם .חופים הנמצאים
בשולי מניפות-סחף או באזורי נביעות ,מוּעדים לתהליכי
סחיפה והתחתרות מהירים יותר מאלה שבעורפם יש
מצוקים המנוקזים על-ידי ערוצים קטנים .חופים בעלי

איור מספר  :3אגני הניקוז של הנחלים הראשיים המתנקזים לים המלח
וסיווגם לפי כושר התחתרות הערוצים )מקור :אבני וחובריו GIS/18/
(2004

איור מספר  :4התחתרות עם הזמן לאורך ערוץ נחל דוד שהינו בעל
כושר התחתרות גבוה .מבנה הכביש הקשיח יוצר מדרגה זמנית )מקור:
אבני וחובריו(GIS/18/2004 ,
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איור  4מציג דוגמא לנחל בעל כושר התחתרות גבוה )נחל
דוד( ותחזית להתחתרותו בעתיד.

 1.4מעיינות ,נביעות ומי התהום

נחלים בעלי כושר התחתרות גבוה )אגן מייצג  -נחל דוד(:
הקרבה הגדולה
אגן בגודל בינוני עם זרימות אגרסיביות בשל ִ
שבין מצוק ההעתקים לחוף ים המלח .שיפועי נחל בשיעור של
 22%-17%צפויים להיחשף בתוך  50-25השנים הקרובות.

 1.4.1עינות-צוקים ועינות-קנה

בקטעים של כביש  90המצויים בסמוך למצוק ההעתקים וכן
בסמוך לקו החוף ,צפויה התפתחות של ערוצים תלולים עם
שיפוע של כ .6%-משמעות הדבר היא התחתרות לעומק
של  25ו 50-מ' בסמוך לכביש ופגיעה בו בתוך ה50-25-
השנים הקרובות .החתירה תלוּוה בהתרחבות בשיעור של
כ 10-מ' בכל צד של האפיק הנוכחי.
נחלים בעלי כושר התחתרות בינוני :אגן מייצג  -נחל תמרים.
אגן בגודל קטן עד בינוני ,עם זרימות אגרסיביות בינוניות
בשל מרחק גדול יחסית לקו החוף הנוכחי ,היוצר רצועת
ספיגה רחבה .בנחלים מסוג זה יש קטעים תלולים וקטעים
מתונים ,כאשר הגורם העיקרי שקובע את קצב ההתחתרות
הוא רצועת הספיגה הרחבה בחזית מניפת הסחף ,הבולמת
המתלול
לעת עתה את התחתרות הערוץ .חשיפת ראש ִ
החופי במהלך  50השנים הבאות ,עקב ירידת המפלס,
תגרום למוצא נחל תמרים להתחתר לאחור באופן שייווצר
ערוץ עמוק שראשיתו בקו החוף הנסוג.

שני מקבצי המעיינות של עינות-קנה ועינות-סמר נפרסים
על קטע חוף באורך של כ 5-ק"מ .התשתית הטבעית
באזור זה מאופיינת בחלוקים ובמפולות-אבן שהופכת
חרסיתית באזורים הנחשפים כלפי מזרח .ירידת מפלס הים
גורמת לירידה של מפלס מי התהום הגורמת לנדידת חלק
מהמעיינות .מדף החוף החרסיתי באזור זה עתיד להמשיך
ולהיחשף ,עד לחשיפת מדרון התת-ימי תלול ,המרוחק
כ 200-מ' מקו החוף של שנת  .2002מגמה זו וכן מגמת
השינויים במיקום ,בהרכב ובספיקת המעיינות תימשך עם
ירידת מפלס הים ,והיא צפויה לפגוע בעתיד הלא-רחוק
במקווי המים בשמורה.
עינות-צוקים )עין-פשחה( מייצגים את אזור הנביעות הגדול
ביותר בצד המערבי של ים המלח .חסרונם של נתונים
מדויקים לגבי העבר אינו מאפשר לקבוע בוודאות אם
ישנה ירידה בספיקה הכללית .עם זאת מתרחשים ללא
ספק שינויים בשטח .מתקיימת נדידת נביעות כלפי דרום,
המשנה באופן הדרגתי את מערך הנביעות האזורי באתר.
הנביעות הניכרות המתפתחות בדרום האזור כוללות מים
מלוחים המוסברים בשטיפה של אזורים שהיו ספוגים במי

ההתחתרות הצפויה מקו החוף מערבה ,נאמדת בשיעור

ים המלח במפלסים גבוהים יותר.

של כמה מטרים לשנה ,אך ההתרחבות הצפויה עד 2050
עשויה להגיע לכמה עשרות מטרים ,וזאת בשל התמוטטויות

עינות קנה וסמר בעינות-קנה מתרחשת נדידה בעיקר בכיוון
דרום-מזרח ,בעוד שבעינות-סמר מתרחשת הנדידה בעיקר
דרומה .עם השנים מסתמן גם שינוי במליחות הנביעות,
שעיקרו ירידה משמעותית של הרכיב המתוק בנביעות
הללו .החשש העיקרי הוא שהמשך ירידת המפלס תגרום
להמלחה נוספת של הנביעות ,לירידה בספיקה ולמעבר
עיקר זרימת מי התהום לאופקים עמוקים אשר יתנקזו לים
בסמוך לקו החוף החדש .התייבשות הנביעות הנוכחיות
ונדידתן מזרחה ,עלולה לגרום לדעיכת המערכת האקולוגית
הנשענת עליהם .עם המידע הקיים כיום קשה להעריך את
תגובת המעיינות לירידת המפלס ואת קצבהּ ,אך בטווח
הנראה לעין תימשך ואף תחריף המגמה הכללית המתבטאת

וגלישות של חרסיות שתיחשפנה בצידי האפיק.
נחלים בעלי כושר התחתרות נמוך :אגן מייצג  -אגן קטן
מצפון לנחל תמרים .באגן מסוג זה הסיכון לכביש 90
מהתחתרות הוא נמוך .שיפועי ההתחתרות הצפויים במהלך
 25עד  50שנה עקב ירידת מפלס הים ,מגיעים לכ5%-
ו 6%-בהתאמה .שיפועים אלה נמוכים משיפועי המניפה
שהתפתחה במוצא הנחל במהלך תקופת המפלס הגבוה
של ים המלח ,בראשית המאה העשרים .לפיכך לא צפוי נחל
זה לגרום נזקים ממשיים לכביש  90באזור הגשרון ,אם כי
אפשר שתהיה התחתרות בעצמה של כמה מטרים .מידת
התרחבות האפיק באזור הגשרון לא תעלה על  5מ' מכל צד
של האפיק הנוכחי.

בנדידת הנביעות והמלחתן.

 1.4.2גופי-מים חדשים
שקעים ובולענים הולכים ומתרבים בתחום מישורי הבוץ.
בסמוך לקו החוף ,במקום שמפלס מי התהום הוא רדוד,
הבולענים הופכים לבריכות ולאגמים קטנים .מליחות מי תהום
אלה היא בדרך כלל כחצי ממליחות ים המלח .תהליכי אידוי
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גורמים לגיבוש מלח בשולי הבריכות ועל גבי עצמים בתוכם,
בגוונים וצורות המושפעות משינויי המפלסים בבריכות,
בעקבות שינויי מפלסים עונתיים של ים המלח .שרשרות
של בולענים אשר התפתחותם מלווה בשקיעה כללית של
סביבתם ,יוצרים בריכות ואגמים שהגדולים שבהם הגיעו
עד כה לממדים של עד  265מ' אורך ו 55-מ' רוחב )בקרבת
עינות-סמר( .גופי-מים אלה הולכים וגדלים עם הזמן ועודף
המים גולש מהם מזרחה ויוצר פלגים החותרים אל הים.
מים מלוחים וחמים העולים מאקוויפרים עמוקים מהווים
,H2S
מקור למי תהום .המים ,בעלי ריח של מימן-גפריתי ) ׂ
מוכרים במספר נביעות )כגון עין-קדם( ונשאבים בקיפרקים
רדודים )הקיפרקים של מרחצאות חמי-עין-גדי וחמי-שלם(.
ירידת המפלס באגן הצפוני ונסיגת החוף ,גורמות לתזוזת
הנביעות בעקבות קו החוף ואולי אף מגבירות את הנביעות
התת-ימיות על חשבון הנביעות היבשתיות .ירידת המפלס
עשויה לפיכך לחייב היערכות וגמישות בניצול מים אלה
והתאמה לתנאים המשתנים .לא צפוי שזמינות מים אלה
תרד או תיפסק.

 1.4.3שינויים בנופי מעיינות החוף

הביני ) - (interfaceנטוי מקו החוף מטה ,כלפי היבשה.
השינויים במפלס ים המלח ערערו שיווי-משקל זה והשפיעו
באופן ברור על מפלס מי התהום ,על מיקום הפן הביני
ועל מיקום הנביעות .כל אלה כאמור הם גורמים מרכזיים
בתהליך היווצרות הבולענים .בדומה לתהליכים הקשורים
לרשת הניקוז העילית ,ירידת מפלס הים המהירה יוצרת
משטר שיפועים חדש ותלול יותר למערכת הניקוז התת-
קרקעית סביב האגם .הירידה המהירה והמתמשכת במפלס
הים אינה מאפשרת למערכת מי התהום להתייצב ,ולפיכך
צפוי כי הגרדיינטים החריפים המתפתחים תחילה במורד
הזרימה ובסמיכות יחסית לבסיס הניקוז הנסוג ,יתפשטו
בהדרגה מערבה ,וטווח ההשפעה ילך ויתרחב .מכיוון
ששטף המים העובר בחתך נתון עומד ביחס ישר לגרדיינט
הזרימה ,גורם תהליך זה להתרוקנות האוגר של מי-תהום,
שהינו תהליך הגורם נזק בלתי-הפיך למערכות מי התהום
והמעיינות .האוגר מתרוקן תחילה באזורים שבקרבת החוף
בהם מי התהום מאופיינים בתערובת של מי הים ומי התהום
שהרוו את החתך האקוויפרי באזור הפן ביני .בהדרגה ,עם
התפשטות ההשפעה אל מעלה הזרימה ,ילך ויגדל חלקם
של המים השפירים בנפח המים המתרוקנים מהאוגר.
עם זאת ,מים שיתנקזו לים המלח יהיו עדיין מלוחים בשל
המליחות הגבוהה של מי ים המלח ,שרישומם במי התהום
ניכר גם במיהול נמוך ביותר.

בניגוד לחוף המזרחי ,בו מתרכזות הנביעות במעלה
הקניונים ,בחוף המערבי של האגן הצפוני נביעות רבות.
ריכוזי הנביעות וכן הספיקות שלהם ,גדולים בצפון ויורדים
כלפי דרום ובמקביל משתנה גם מליחות המים .החלקים
היחסיים של המרכיבים השונים משתנים בין הנביעות;
מעיינות חדשים שהופיעו בעקבות ירידת המפלס מאופיינים
בהרכב מים דומה יותר לזה של ים המלח ,ואילו במעיינות
המצויים ממצפה שלם ודרומה עולה חלקם של המאפיינים
התרמומינרלים שהמוחשיים שבהם הם החום המליחות
והריח הסולפיד )מימן גפרתי( .הריבוי המרשים של נביעות
ופלגים תרמומינרליים בין חמי-שלם לעין-גדי מלווה את
ירידת מפלס ים המלח ומהווה מקור עניין לתיירים ולטיילים.
נוכחות המעיינות לאורך החוף נעשית בולטת יותר בגלל
התארכות פלגי הזרימה אל קו החוף המתרחק ,תוך חתירת
'קניוני בוץ' .תופעות אלה מהוות מציאות נופית חדשה
וייחודית לחוף המערבי של ים המלח.

והקצאת המים לשימושים השונים טעונות מחקר.

 1.5.4מי התהום ונביעות חופיות

 1.5מגמות ושינויים בחופי ים המלח

מי התהום בקרבת ים המלח קשורים באופן ישיר למערכת
ההידרו-גיאולוגית האזורית ולמפלס ים המלח .בתנאים
רגילים מתקיים מצב של שיווי-משקל בין מי התהום למי
הים ,המתאפיין במצב בו מי התהום המתוקים מונחים על
המים המלוחים ומישור המגע שביניהם בתת הקרקע  -הפן

 1.4.5מי-תהום הניזונים מאקוויפרים עמוקים
לאורך השוליים הדרומיים -מערביים של ים המלח ,קיימת
מערכת מי-תהום של אקוויפר חבורות-יהודה וכּורנוּב .המים
באקוויפרים אלה מנוצלים על-ידי מפעלי ים המלח וכן
לחקלאות ולהתפלה למלונות .האקויפר של תצורת כורנוב
מקורו במערכות נרחבות המשתרעות על פני הנגב וסיני
ועיקר המים הם פוסיליים בלתי מתחדשים .מערכות-מים
אלו מתנקזות באופן טבעי לחלקו הדרומי של אגן ים המלח,
בתחום שעדיין אינו מגיב ככל הנראה לירידת מפלס הים.
השאלות הקשורות בניצול מערכות-מים אלו ,הן מבחינת
האיזונים ההידרוגיאולוגיים והן מבחינת מדיניות התפעול

 1.5.1מישורי בוץ ורצפת המלח
השינוי הנופי הבולט ביותר שנגרם מירידת המפלס של
ים המלח ,הוא נסיגת קו המים והתרחבות מישור החוף.
באזורים בהם שיפוע תלול הנסיגה היא מועטה יחסית
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ומתבטאת במתלול היורד לים ואילו באזורים בעלי שיפוע
מתון נסיגת קו החוף היא משמעותית .בצפון-מערב ים
המלח מגיעה הנסיגה לכדי  2ק"מ ובמישור צאלים ל2.5-
ק"מ .קרקעית ים המלח נחשפת בעיקר כמישור בוץ מלוח
ועקר .בשוליים המזרחיים של מישורי הבוץ ,בעיקר מעין-גדי
ודרומה ,נחשפים עתה חלקים מקרקעית האגם כרצפת-מלח
קשיחה ושבורה לאורך רכסוני-קימוט מקומיים .מישורי הבוץ
ורצפות המלח הם יסודות נופיים חדשים המלווים כיום את
מרבית קו החוף המערבי של ים המלח ,כרצועה שרוחבה
משתנה בהתאם לטופוגרפיה .רצפת המלח הנחשפת היא
מוקד משיכה ותוספת רבת-עניין למבקר.

 1.4.2סוללות חלוקים ולגונות
לגונות בים המלח היו בעבר חלק בלתי-נפרד מנוף החוף הן
נוצרו בעורפן של סוללת חלוקים שנערמו על ידי גלים וזרמים
ונוצלו להפקת מלח .לגונות חדלו להתקיים בגלל  .החלשות
הזרמים שהושפעה מהניתוק בין האגנים והיעדר הזרימות
ההיסטוריות של הירדן ,התרחקות ממקורות האספקה של
החלוקים בגלל ירידת המפלס ומציאות חדשה של חופי בוץ
נרחבים במקום חופי חלוקים .6.3.סקירה של התהליכים
הצפויים באזורים שונים לאורך חופי ים המלח.
סקירת התהליכים מוצגת מצפון לדרום.
צפון ים המלח ִמאזור שפך הירדן ועד לחוף קליה
קטע זה ,שאורכו כ 5-ק"מ ,בנוי ממדרון תלול של בוץ
חרסיתי ששקע בחזית מניפת הסחף התת-ימית של נהר
הירדן .ירידת המפלס הצפויה בשנים הקרובות ,תגרום
לחשיפת חזית המניפה היוצרת כבר עתה מדרון תלול ,עליו
מתפתחות גלישות גדולות של החומר הבוצי .ערוץ הירדן
עצמו צפוי לחתור לאחור ולבתר את המניפה ההולכת
ונחשפת ,תוך יצירת שרשרת תגובה שתעלה במעלה
ערוץ הירדן ושעלולה לסכן את יסודות הגשרים )כמו גשר
והמתקנים שלאורכו .במקביל יעלו סיכוני
ִ
עבדאללה(
הגלישות של התשתית החרסיתית-בוצית הנחשפת על
מדרון הדלתה של הירדן.
רצועת החוף ִמקליה לעינות-צוקים
קטע זה ,שאורכו כ 7-ק"מ ,כולל את המניפות הנרחבות
של נחל אוג ונחל קומראן ,המתפזרות על מדף רדוד ושטוח
המשתרע ממערב לשבר יריחו ,הנמצא עדיין בים .נסיגת
קו החוף באזור זה ,מאז אמצע המאה שעברה ,הביאה
לחשיפה של רצועת חוף ברוחב של כ 2-ק"מ שתשתיתהּ
בוצית .המניפות של נחל אוג ונחל קומרן אינן מגיעות עד לקו
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החוף הנסוג והן מסתיימות במישור חוף ים המלח .בערוצים
החתורים בתשתית החרסיתית ,המחברים את המניפות
עם חוף הים ,החל תהליך של התחתרות שילך ויגבר עד
כדי סיכון תשתיות כביש  .90גלישות כמו אלה שהתרחשו
בחורף  2003צפויות להתגבר עם המשך חשיפת המדרון
התת-ימי התלול שראשו כבר חשוף ,ולסכן את ִמתקני החוף
ואתרי הנופש והרחצה המרוכזים בקטע זה.
מניפת נחל קידרון
כלפי דרום ,במוצא נחל קדרון ,מצויה מניפת סחף גדולה
שרוחבה כשני ק"מ והיא בולטת כקילומטר וחצי מחזית
מצוק ההעתקים אל תוך ים המלח .ערוץ נחל קדרון מתחתר
במרכז המניפה והתהליך מתקדם במעלה האפיק בהשפעת
שיטפונות החורף .בקו החוף יוצר נחל קדרון מניפת סחף
קטנה וצעירה הבנויה מחלוקים ,אך בשוליה הולכים
ונחשפים חופים הבנויים מתשתית חרסיתית .מדרום לנחל
קדרון יצרו הגלים סדרה של מדרגות חופיות שגובהן 1-
 0.6מ' ,החתורות בתשתית החרסיתית .חוֹפים חרסיתיים
מדורגים שכאלה ,מלווים את קו החוף דרומה לכיוון עינות-
קנה .רוחב רצועת החוף שנחשפה באזור זה מאז אמצע
המאה שעברה ,מגיע לכדי  1.5-1ק"מ והיא צפויה להתרחב
עד למתלול החופי שאינו חשוף עדיין ברוב המקומות.
חופי עינות צוקים סמר וקנה
המשך גידול הבולענים בקרבת הנביעות מביא ליצירת לגונות
נרחבות במקומות שונים .באזור זה אין זרימות שטפוניות
חזקות ,מאחר שאגני הניקוז היורדים אל אזור המעיינות,
מוגבלים בשטחם .עם זאת ,כאשר ייחשף במהלך השנים
הקרובות ראש המתלול התת-ימי ,צפויה האצה בהתחתרות
האפיקים ,העשויים לפגוע בכביש  90ובתשתיות הנלוות
לאורכו .גם כאן צפוי שינוי במיקום ,בהרכב ובספיקת
המעיינות בעקבות ירידת המפלס.
שפך נחל דרגות וחוף מינרל
קטע זה ,באורך כ 4-ק"מ ,בנוי בעיקר ממניפות נחל דרגה
ונחל חצצון ,היוצרים ביחד מניפת סחף נרחבת .עם המשך
ירידת מפלס ים המלח ,צפויים להיחשף בהדרגה קטעי חוף
בעלי תשתית חרסיתית ,המצויים בחזית מניפת החלוקים.
עקב השיפועים התלולים באזור זה ,גרמה ירידת מפלס הים
לחשיפה של רצועת חוף צרה-יחסית ,שרוחבה אינו עולה על
 500-200מ' .השיפועים התלולים של רצועת החוף והמרחק
הקצר אל קו החוף הנסוג ,הביאו להתעמקות גדולה של
אפיק נחל דרגות וחצצון ממזרח לכביש  90וליצירת הפרשי-
גובה הולכים וגדלים בין הערוץ לכביש )כ 20-15-מ' בשנת

 .(2004הכביש תלוי כבר עתה על גבי גשר אירי מבוטן,
שבסיסו ויסודותיו מתערערים כתוצאה מזרימת המים
באפיק ובתוך אופק החלוקים העליון .מגמות אלו צפויות
להחריף בשנים הבאות ,עם המשך ירידת המפלס של ים
המלח ,עם הגידול המתמיד בשיפועי הערוצים היורדים אל
הים ועם חשיפת מדרונות-בוץ תלולים.
האזור שבין מצפה-שלם ועין-גדי
קטע זה ,שאורכו כתשעה ק"מ ,עשוי רצועת חוף צרה
הצמודה למצוק ההעתקים .בעקבות ירידת המפלס עד
כה ,נחשפה באזור זה רצועת חוף ברוחב  300-200מ'
בלבד שתשתיתה חרסיתית ,להוציא שתי מניפות קטנות
ישעי .ראש המדרון התלול כבר חשוף
של נחל קדם ונחל ְ
בחזית מניפת נחל קדם ,והוא צפוי להיחשף יותר עם המשך
ירידת המפלס בעתיד .השפעת ההתחתרות על כביש 90
והתשתיות שלאורכו בקטע זה היא מוגבלת ,כי הכביש נסלל
במרומי מצוק ההעתקים ולא על חוף הים.
אזור עין-גדי
קטע זה ,שאורכו כ 2-ק"מ ,כולל את הנחלים דוד וערוגות,
היוצרים שתי מניפות סחף צמודות הבנויות מחלוקים.
בשל השיפועים התלולים שבמוצא מניפות הסחף אל הים,
התרחבה רצועת החוף של ים המלח מאז אמצע המאה
הקודמת בשיעור מתון של  300-150מ' בלבד .במקביל
החל תהליך התחתרות אינטנסיבי של ערוצי הנחלים דוד
וערוגות ,כשהם מבתרים את המניפה .במאי  ,2001במהלך
אירוע שיטפוני ,נהרס גשר כביש  90שנבנה מעל לנחל
ערוגות ,כתוצאה מהתקדמות החתירה תחת יסודותיו .גם
בנחל דוד הולך ונוצר איום על הכביש החוצה את נחל דוד.
המשך ירידת המפלס תחשוף את חזית מניפות הסחף,
תעלה במידה ניכרת את קצב התחתרות הנחלים ותסכן את
תשתיות הכביש והחוף.
מדרום לעין-גדי עד מיצרי-לינץ'
קטע זה ,שאורכו כ 15-ק"מ ,כולל תשתית חופית חרסיתית
גם בחזית המניפות של נחל חבר ונחל צאלים .באזור שבין
נחל חבר ונחל צאלים מגיעים החופים החדשים שנוצרו
מאז אמצע המאה הקודמת ,לרוחב העולה על שני ק"מ.
התרחבות זו צפויה להימשך גם בשנים הקרובות ,עד
לחשיפתו הצפויה של המתלול הנמצא במרחק של כמה
ק"מ מקו החוף הנוכחי .ערוצי הנחלים ,בעיקר נחל חבר
ונחל צאלים ,מתחתרים בדרכם בתשתיות החלוקים של
המניפות ,ובאופן נמרץ יותר בתשתית החרסיתית ההולכת

ונחשפת עם ירידת המפלס .כתוצאה מכך הולכים ומתעמקים
הערוצים היורדים אל הים ,תוך ביתור עמוק של החופים.
תהליך ההתחתרות של הערוצים בחזית המניפות באזור
קו החוף ,נודד במעלה האפיקים וגורם כבר היום ליצירת
מדרגה טופוגרפית של מטרים אחדים ממזרח לכביש .90
תהליך זה עומד להימשך ולפגוע בעתיד הקרוב בתשתיות
הכביש ,כמו גם בקווי המים והחשמל הצמודים אליו .המשך
ירידת המפלס תגרום להתרחבות החופים הבוציים באזור
שמדרום לעין-גדי ולהאצת ההתחתרות של ערוצים במניפות
הסחף של נחלי חבר וצאלים.
אזור מיצר-לינץ'
הקטע הדרומי ,שאורכו כ 2-ק"מ  -הנתחם מדרום על ידי
הסוללה הצפונית של בריכה  5ומשתרע בין תעלת ההזנה
התמלחות הסופיות במזרח  -מוצף
הישנה במערב ותעלת ִ
כיום בחלקו והוא בלתי-נגיש .באזור זה יש מספר רב של
קונוסים רדודים שבמרכזם סימני נביעה ,והם מוגדרים
כ .Sand Volcanoes -מקור המים עשוי להיות דליפות
מבריכה  5וכן מי-תהום ממערב ומדרום-מערב ,המתנקזים
אל האגן הצפוני .באזור זה קיימת גם התפתחות בולענים
מואצת המיוחסת לפעילותם של מי-תהום אלה .צפוי כי
התהליכים המתרחשים כיום בקטע זה ילכו ויגברו עם
המשך ירידת המפלס באגן הצפוני מחד-גיסא והרמת מפלס
הבריכה מאידך-גיסא.
התמלחת הסופית/אפיק נחל ערבה
תעלת ִ
התעלה מנקזת אליה תמיסות שנותרו לאחר שקיעת
המלחים בבריכות האידוי וכן דליפות מבסיס הסוללה
הישראלית והירדנית ומהאזור המוצף המשתרע מצפון
לבריכה .עקב כמות המים הרבה המתנקזת דרך התעלה,
עוקבת התחתרותה אחרי ירידת מפלס הים באופן רציף.
ההתחתרות נודדת במעלה האפיק דרומה וראשה מתקרב
כבר היום אל המסדרון שבין הסוללה הישראלית לירדנית,
שלאורכו זורמות כיום התמלחות הסופיות כמעט ללא
התחתרות .בקטע בו חוצה התעלה את האזור המוצף,
מתפתחות גלישות לאורך שולי התעלה .המשך הירידה
במפלס והמשך ההתחתרות ,ייצרו תעלה עמוקה לאורך
המסדרון שבין הבריכות הישראלית והירדנית ויפגעו ביציבות
הסוללות ובאטימותן.
מפה  2בהמשך מציגה את מיקום קו החוף כפי שהיה
בשנת  ,2002את המיקומים הצפויים בשנים  2025ו2050-
ומסמנת את התשתיות והאזורים המועדים להיווצרות
בולענים ,גלישות בוץ והתחתרות נחלים.
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 1.6סיכום  -השפעות ירידת המפלס על
תכנון ופיתוח האזור
 1.6.1התופעות להן גורמת ירידת המפלס
יירידת מפלס המים באגן הצפוני של ים המלח גורמת
למספר תופעות אשר עלולות להיות להן השפעות ניכרות
על המשך הפיתוח של האזור:
א.ירידת המפלס והשינוי במיקומו של הפן הביני בחוף
ים המלח גורמים להתפתחות בולענים .צפוי שבעתיד
תימשך התפתחות הבולענים אשר פגעו בעבר ואשר
עלולים לפגוע בעתיד בכבישים ,בבתים ,בשטחים
חקלאיים ,במבנים ואף לנפגעים .האזור הבעייתי ביותר,
בו מצויים אלפי בולענים בחוף המערבי של ים המלח,
משתרע מאזור מצדה ועד לאזור עינות-צוקים.
ב.התחתרות של אפיקי נחלים מואצת בעקבות ירידת
המפלס .ההתחתרות במעלה הנחל מגיעה ,או צפויה
להגיע בעתיד ,לכבישים ,למתקני חוף ולתשתיות פיסיות
אחרות ולפגוע בהם .ערוץ הירדן עצמו צפוי לחתור
במניפת הסחף בצפון האגן ,עד לסיכון יסודות הגשרים
והמתקנים לאורכו.
ג.הנסיגה של קו החוף חושפת בין השאר מדרונות תלולים
עשויים חלוקים ,וסדימנטים חרסיתיים ,הנוטים לפתח
גלישות קרקע .גלישות אלו עלולות להתרחש בעיקר
באירועים של שיטפונות חזקים ו/או רעידות אדמה.
מפות  1ו 2-בסעיף  7.5מציגות מיפוי התופעות הנ"ל לאורך
החופים המערביים של ים המלח.

 1.6.2התרחבות מישור החוף
התרחבות מישור החוף והופעה של מישורי בוץ מכבידים
על הנגישות המיידית לרחצה בים .הטבילה במים אינה
זמינה כבעבר ומחייבת מעבר של מרחקים גדלים והולכים
מתשתיות כבישים ומתקני חוף .שינויים אלו אשר הפכו
משמעותיים בעשרים השנים האחרונות מחייבים הערכות
מתאימה כדי לאפשר המשך פיתוח תיירות רחצה בים.

 1.6.3עליית המפלס בבריכות הדרומיות
לאורך החוף המערבי של האגן הדרומי -בו מצויות בריכות
האידוי של מפעלי ים המלח נבנו  15בתי מלון ופותחו מספר
אתרי תיירות .עליית מפלס המים בבריכה והגבהת הסוללות
מאיימים על המלונות וקיים חשש שקריסת סוללות תגרום
להצפת מלונות ולפגיעה ברכוש ובנפש.
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 1.6.4תכניות לפיתוח עתידי
תכניות המתאר שנערכו בעבר נעשו בטרם אובחנו השינויים.
מרבית השימושים הקיימים -שטחי הישובים ,אזורי
התעשייה ומוקדי התיירות מרוחקים מן החוף ומצויים מחוץ
לתחום ההשפעה האינטנסיבי של ירידת הים ואולם חלק
משימושי הקרקע הקיימים וחלק מן הייעודים המתוכננים על
פי תכניות שונות )בעיקר ייעודי תיירות ומלונאות( מצויים
באזורים מועדים להיווצרות בולענים ולהתחתרות נחלים.
כיום ,עם הערכה יסודית יותר של המגמות ותהליכים
בסביבות ים המלח קיים אתגר להציג תכנון מושכל שיאפשר
המשך תנופת הפיתוח באזור והתאמתו למצבים הפיזיים
המשתנים.

 1.6.5מפות מסכמות
מפות מספר  1ו 2-מציגות את רגישות התשתית הפיזית
בחוף ים המלח .
פוטנציאל הפיתוח של חופי ים המלח על רקע ירידת המפלס
והתופעות שתוארו לעיל מסוכם בשני סטים של מפות
המוצגות להלן ,שהוכנו על בסיס מחקרי המכון הגיאולוגי.
המפות כוללות מיפוי בולענים ,גלישות בוץ והתחתרות
ערוצים ברצועת החוף המערבית הגובלת בים לכל אורכו,
תוך ניסיון לתת כיוון כללי של אזורים מועדפים לפיתוח,
בצד אזורי סיכון בהם פיתוח עתידי חייב להתחשב באילוצי
התשתית הפיזית ובתהליכי עיצוב הנוף החלים בה.
מפות אלו מטיבן הן כלליות ואינן יכולות להחליף בחינה
מפורטת ומדוקדקת אשר צריכה להתבצע בשלב תכנון
מפורט של תכניות בינוי עתידיות .הבחינה תכלול התייעצות
עם המכון הגיאולוגי ,העוסק בעדכון המפות ובסיס הנתונים,
וזאת כדי לקבוע את מידת הסיכון בכל אתר ספציפי .בעיקר
נכון הדבר לגבי קביעת הגבולות המדויקים של אזורי
ההיתכנות להתפתחות בולענים ולכשל קרקעי אחר.
בהמשך מוצגות לדוגמא שתי תכניות פיתוח על רקע מיפוי
אזורי ההיתכנות ליצירת בולענים.

א .מיפוי של אזורי ההיתכנות להיווצרות בולענים
)מפה מספר (1
בשלב ראשון של המיפוי גובשו הקריטריונים הבאים:
קיום שכבת המלח )הגורם הראשוני לתופעה( ,תצפיות
עוֹמד והרכב
ֶ
בשקיעות-קרקע ,הימצאות מי-תהום בעלי
המסוגלים לחדור ולהמיס מלח וקווים טקטוניים שלאורכם
מתפתחים הבולענים .על בסיס קריטריונים אלה הוגדרו 3
רמות היתכנות כדלקמן:

• אזור היתכנות  :1אזור בו קיימת התפתחות ודאית של
בולענים .האזור מקיף את אתרי הבולענים הקיימים ועוד
תחום של  25מ' נוספים סביבם .באתר בו הבולענים
מתפתחים לאורך ציר-קווי מוגדר ,גבול אזור  1נמתח
במרחק של  100מ' מהבורות בכיוון האורך .אזור זה
מסומן במפה בצבע צהוב.
• אזור היתכנות  :2אזור בו קיימת היתכנות גבוהה
להתפתחות בולענים ,בו נמצאים כל הקריטריונים
הקשורים להתפתחותם .תחום אזור זה נקבע בעיקר
לפי תפוצת אתרי בולענים קיימים ,אזורי שקיעות-קרקע
והימצאות שכבת המלח לפי נתונים מקיפרקים וחתכי
רפרקציה סיסמית .תחום זה כולל גם אזורים שבהם יש
סבירות גבוהה לקיומה של שכבת מלח בתת הקרקע,
וזאת בהסתמך על יישומם של פרמטרים מדודים במודל
סדימנטולוגי-לימנולוגי שהכתיב את תפוצתה הראשונית
של שכבת המלח .אזור זה ,בו כאמור קיימת רמת
היתכנות גבוהה להתפתחות בולענים ,מסומן במפת
ההיתכנות בצבע ורוד.
• אזור היתכנות  :3אזור בו לא ניתן לשלול קיומם של
המרכיבים הקשורים להתפתחות בולענים ובעיקר את
האפשרות להימצאותה של שכבת מלח בתת הקרקע

וקרבה מיידית לגבול שכבת המלח .תחום זה מסומן
במפת ההיתכנות בצבע ירוק.
על מנת לתת לתופעה ביטוי בהקשר המרחבי כוללת המפה
שלושה מרכיבים נוספים:
• קו גובה  :400-קו זה )לפי רובד ה DEM -של המרכז
למיפוי ישראל( מייצג בקירוב את הגבול המערבי של
אזורי ההיתכנות לבולענים ואת הגבול המזרחי המותר
לפיתוח לפי התקנות הקיימות )העומד על -390.5
מטר(.
• תחום שמורות הטבע :שמורות הטבע באזור )מסומנות
בצהוב-כתום( כוללות את רוב שטח מצוק ההעתקים וכן
אתרים בחוף ים המלח ובעיקר נאות-חוף.
• תחום לבן :אזור הנתחם במזרח בגבול אזורי ההיתכנות
להתפתחות בולענים ובמערב בגבול שמורות הטבע.
תחום זה הוא שטח ללא מגבלות הנובעות מצפי
להתפתחות בולענים.
הערה :כוונת מפה זו הינה לשמש בסיס לתכנון ולקביעת
נהלים מחייבים לפעולות הנדסיות ולמתן התרים הן
בתוכניות פיתוח עתידיות והן לגבי שימושי קרקע קיימים.
מתווה ראשוני להתנהלות הנדסית  -רישויית הוכן על-ידי
צוות הנדסי מטעם משרד התשתיות ,הפועל בעניין בולעני

מפה 1א' :מיפוי רמות היתכנות להתפתחויות מפה 1ב' :מיפוי רמות היתכנות להתפתחות מפה 1ג' :מיפוי רמות היתכנות להתפתחות
בולענים לאורך חופי ים המלח המערביים -קטע בולענים לאורך חופי ים המלח המערביים -קטע בולענים לאורך חופי ים המלח המערביים -קטע
צפוני )מקור :אבלסון וחובריו(GSI/13/2004 ,
דרומי )מקור :אבלסון וחובריו(GSI/13/2004,
מרכזי )מקור :אבלסון וחובריו(GSI/13/2004,
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ים המלח לפי החלטת הממשלה ,תקציר הפרק הראשוני
מובא בנספח מס'  2במסמך המדיניות לים המלח שהוכן
על-ידי מכון ירושלים לחקר ישראל.

ב .התשתית הפיזית ותגובתה לירידת המפלס
)מפה מספר (2
המפה מציגה את מצב קיים של החוף )נכון לשנת  (2002ובו
מיקום קו החוף ,מיפוי של התשתית הפיסית )בוץ ,חלוקים(,
השיפועים בחוף המתהווה ואזורי הבולענים קיימים .בנוסף
מציגה המפה את מיקומי קו החוף הצפויים בשנים 2025
ו ,2050-מיפוי של אזורים מועדים לסחף והתחתרות נחלים
ואזורי-סיכון הנוצרים מזרימות בלית וגלישות בוץ.
אזורים המועדים לנזק לתשתיות-כבישים כתוצאה
מהתחתרות נחלים סווגו לשלוש קטגוריות על-פי רמת
האנרגיה של הנחלים ועצמת ההתחתרות הצפויה ,כפי
שפורט לעיל )פרק  3.2ואיור  3לעיל( והדינאמיקה המאפיינת
אותם.
הערה :מפת התשתית הפיסית והאזורים המועדים
להתחתרות וסחף אמורה לשמש כאמור בסיס לתכנון
אזורי וכלי מנחה לרשויות התכנון .התחזיות הניתנות כאן
מבוססות על תצפיות ונתונים חלקיים המאפשרים לעמוד
על התהליכים ,להעריך את המגמות ולתת להן ביטוי כמותי

מפה 2א' :מיפוי התשתית הפיסית ותגובתה לירידת המפלס -קטע
צפוני )מקור :אבני וחובריו(GIS/18/2004 ,
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מפה 2ב' :מיפוי התשתית הפיסית ותגובתה לירידת המפלס -קטע
מרכזי )מקור :אבני וחובריו(GIS/18/2004 ,

מפה 2ג' :מיפוי התשתית הפיסית ותגובתה לירידת המפלס -קטע
דרומי )מקור :אבני וחובריו(GIS/18/2004 ,

מקורב .יש לזכור שמיקום קווי החוף וחישוב השיפועים של
קרקעית ים המלח הנחשפת ,מבוססים על סקר בתימטרי
שביצע המכון הגיאולוגי בתחילת שנות השבעים ,במגבלות
של ציוד ואילוצים גיאופוליטיים .ביצוע סקר חדש באמצעים
חדשניים ,יוכל להניב רמת דיוק טובה פי כמה .הערכת
מגמות ההתחתרות של ערוצי הנחלים מבוססת על ניתוח
התהליכים שהתרחשו מאז תחילת ירידת המפלס וכוללת
מעקב ארוך-טווח אחר התפתחות מערכות-ניקוז מייצגות.
הממצאים והמפות מספקים מסד סביר לניתוחים המוצגים
במסמך זה ,על כל המשתמע מהם .תוספת מידע והעלאת
רמת הדיוק הנדרשים לכל תכנון פרטני באתר נתון ,יוכלו
לחדד את הממצאים אך לא ישנו באופן מהותי את המסקנות
הבסיסיות המוצגות כאן.

ג .דוגמא לבחינת תוכניות פיתוח על רקע אזורי
היתכנות להיווצרות בולענים
להלן מפות המציגות לדוגמא תוכניות פיתוח על רקע מפות
אזורי ההיתכנות להיווצרות בולענים .מפת המרקמים של
תמ"א  35באזור הדרומי של ים המלח )מימין( וכן תכנית
להקמת מתחם התיירות "מזור" )מס'  (268/02/10על רקע
אזורי ההיתכנות להיווצרות בולענים .מפות אלו הן דוגמא
לסתירה שמתקיימת בין תכנון ובין תנאי הסביבה שאינם
מאפשרים מימוש באתר הספציפי.
ניתוח משולב של שימושי הקרקע הקיימים ותוכניות פיתוח
עתידיות על רקע אזורי היתכנות להיווצרות בולענים מופיע
במסמך המדיניות אגן ים המלח ,הערכת מצב ומשמעויות
לעתיד ,שבעריכת מכון ירושלים.

איור מספר  :5דוגמאות לתכניות באזור ים המלח שתוכננו בעבר על רקע אזורי ההיתכנות להיווצרות בולענים
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 .2האגן הדרומי
עד לאמצע המאה שעברה ,ים המלח השתרע גם על שטח
האגן הדרומי שנמצא בגובה של כ -400 -מ' מתחת לפני
הים .כיום הימה הצפונית היא ים המלח ההיסטורי והאגן
הדרומי הפך מאז להיות בריכות תעשייתיות המנותקות
לחלוטין מהאגן הצפוני .האגן הצפוני והדרומי הנם כיום שתי
תופעות שונות ,בעלות התנהלות שונה זו מזו ,השוכנות
שתיהן באגן ההיסטורי של ים המלח .באגן הדרומי בריכות
האידוי של המפעלים הכימיים הישראלים והירדניים )איור
 6ו .(7-המפעלים שואבים את מי ים המלח ומזרימים אותם
דרומה בתעלות פתוחות אל ברכות האידוי .בסיום התהליך
מוחזרות עודפי התמלחת אל ים המלח דרך ערוץ נחל
הערבה שנתחם בסוללות שני המפעלים.
מפעלי ים המלח שואבים מדי שנה כ 250-300 -מלמ"ק
ומחזירים לאגן הצפוני כ 150 -מלמ"ק תמלחות .תפוקת
המפעלים הירדנים היא כ 2/3-מאלו של הישראלים ונפחי
השאיבות שלהם קטנים בהתאם לכך .מכאן שסך הכול נפח
המים המתאדים באגן הדרומי הוא כ 250 -מלמ"ק שהם
שקולים לירידת מפלס של  35-40ס"מ באגן הצפוני ,שהם
כ 30% -משיעור נסיגת המפלס השנתית.
תחנת השאיבה הישראלית  P88ממוקמת מול מצדה,
ותחנת השאיבה הירדנית ממוקמת בקצה הצפוני מערבי
של הליסאן .עקב ירידת המפלס יש צורך להעתיק צפונה
את תחנות השאיבה ולהעמיקן ,מדי מספר שנים.

62

 5הצפונית ביותר ,מבריכה זו מועברת התמלחת המרוכזת
לברכות שיקוע הקרנליט ,שהוא חומר הגלם ליצור האשלג,
שנמצאות בחלק הדרומי של האגן .התמלחות הסופיות
שצפיפותן גבוהה )כ 1.35-גרם/סמ"ק( יוצרות בנקודת
שפיכתן לאגן הצפוני דלתה של מלח.
שקיעת המלח בברכות האידוי הראשונות בתהליך גורם
להצטברות מלח בשיעור של כ 20-ס"מ מדי שנה ,המפעלים
הירדנים מבצעים קציר של מלח בהיקף של כ 15 -מליון טון
מדי שנה ובדרך זו משמרים מפלס קבוע .בצד הישראלי,
שיטת התפעול מבוססת על הגבהה שוטפת של סוללות
ההגנה העוטפות את בריכה  .5עד היום עלתה קרקעית
הבריכה בכ 7.5 -מ' וצפוי שבשנת  ,2030אם תמשך ,תגיע
ההתרוממות המצטברת לכ 13 -מטר.
להקמת הסוללות והתהליך המתמשך של הגבהתן נדרשים
חומרי מילוי ,הנכרים במחצבות בתחום הזיכיון .במהלך
השנים חלק מהמחצבות ננטשו ושוקמו )באופן חלקי( .כיום
פועלות בכפוף לתוכניות מקומיות מאושרות שתי מחצבות:
בשפך נחל צין ובשפך נחל חימר ,המספקות מדי שנה כ-
 200.000קוב חומר ואדי.

ייצור האשלג נעשה בדרך של אידוי מי הים ,תחילה שוקע
המלח )הליט( בברכות האידוי ,בצד הישראלי בבריכה מס'

לאורך קו החוף המערבי של בריכה  5ממוקמים שני
מתחמי המלונאות של ים המלח )איור  .(8המתחמים
ממוקמים בחמי זהר ועין בוקק וכוללים כ 4,000-חדרי מלון.
התרוממות המפלס בבריכה  5מאיימת באופן מוחשי על
המלונות הממוקמים לאורך קו הקו חוף ועל חלק ממערכות
התשתית ההנדסית באזור .עליית מי הבריכה מחייבת הגנה

איור מספר  :6נוף ברכות האידוי באגן הדרומי

איור מספר  :7מפעלי ים המלח
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על אזור התיירות ,הגבהת קטעים מכביש  90והעתקה של
קווי חשמל שעמודיהם נמצאים כבר היום בתוך שטח מים.

 2.1היבטים אקולוגיים באגן הדרומי

פתרונות חירום לטיפול בבעיית הצפת המלונות כללו עד
היום -הקמת חציץ הידרולוגי ופיתוח  70בארות בקו החוף

 2.2חופי האגן הדרומי

המבצעים השפלה של מי התהום הגבוהים במטרה להוריד
את המפלס ,לאחר שכבר הוצפו במספר מלונות ,יסודות
המבנים והמרתפים.
הסדרת יחסי הגומלין בין הפעילות התעשייתית והתיירותית
שעל חוף הבריכה נידונה בועדות שונות ובבתי משפט,
במהלך  15השנים האחרונות .החלטת הממשלה משנת
 2004מטילה על משרד התיירות לבצע בדיקות היתכנות
לפתרונות השונים :פינוי המלונות ,קציר מלח והקמת לאגונה
המחלקת את בריכה .5
הממשלה הכריזה על פרויקט הגנת המלונות כעל תכנית
לתשתית לאומית המתנהל במסלול הועדה לתשתיות
לאומיות )תת"ל .(35
המפעלים הכימיים ממוקמים בחלק הדרומי של האגן
ברצועה שאורכה כ 2.5-ק"מ לחוף הבריכה ,מחנה העובדים
הישן שהוקם בשנת  1934נמצא בחוף הבריכה למרגלות
הר-סדום והמשרד להגנת הסביבה מקדם תכנית להכרזתו
כאתר מורשת ראשית ההתיישבות.
המפעלים הכימיים עושים שימוש במתקנים ובתשתיות
נרחבות הפרוסות בשטח הזיכיון:
• מסוע  -מן המפעלים בקו ישר מערבה עד למישור רותם
יוצא מסוע המשמש להעברת חומרי הגלם.
• כרייה וחציבה  -מחצבות ואזורי איסוף אבנים במישורי
הנחלים ,חלקם נטושות ומשוקמות ושתיים פעילות.
• השפלת מי תהום  -כ 19 -בארות הפקת מי תהום בהם
נשאבים מדי שנה כ 23 -מליון מלמ"ק בשנה .אליהם
מגיעים קווי חשמל עיליים וצנרת מים ת"ק.
• הקמת מאגרי מים עיליים  -שמטרתם כפולה ,ראשית כדי
לחסום זרימה שטפונית לכיוון ברכות האידוי והמפעלים
ושנית כדי לספק מים חליפיים לבארות :מאגר צין )שני
מאגרים בשטח כולל של  2.6קמ"ר( ,מאגר חימר ,מאגרי
תעלת ההטיה )נחל אדמון ואשלים  -בשטח כולל של 4.0
מלמ"ק(.
• הקמת מתקנים לריסון והגנה מפני שטפונות  -מערך
של תעלות הטיה ,סכרים ומאגרים שתפקידם לרסן
שטפונות ולמנוע כניסת מי נגר מהנחלים אל ברכות
היצור ושטח המפעלים.

לאגן הדרומי אין כיום חוף טבעי .מאזור מצדה ודרומה,
בואכה בריכות האידוי ,מהווה תעלת ההזנה של מפעלי ים
המלח חיץ בין מערכת הניקוז לבין קו החוף .הלאה דרומה
החוף הוא למעשה חוף של בריכות אידוי ,על כל המשתמע
מכך ההפרה הסביבתית ,של חופי האגן הדרומי גרמה
לשיבושים במערכות האקולוגיות ולהיעלמות בתי גידול.
מעיינות מקומיים
הפיתוח התעשייתי לחוף האגן הדרומי גרם להרס מספר
מעיינות קטנים ,מבלי שנערכו בהם סקרים מקדימים.
הטקסון הבולט במעיינות אלה היה הדג האנדמי נאווית
ים-המלח .מצד שני ,נעשו מניפולציות באוכלוסיית נאווית
המלחות.
ידוע לנו לפחות על מקרה אחד של לכידת נאוויות ,על ידי
חובב דגים ,ממעיין שעמד להיהרס ,אל מחפורת מלאכותית
מדרום להר סדום שמי תהום עלו בה; אוכלוסיית הנאוויות
התבססה ושגשגה במקום ,שזכה לשם 'בריכות נאווית'.
כמו-כן התברר ,שנאווית המלחות מתאימה מאוד להדברה
ביולוגית של יתושים ,ולכן מתבצעת לכידה והעברה של
נאוויות על ידי מחלקת התברואה של המועצה האזורית
תמר ממקווה מים למשנהו ,הן טבעיים והן מלאכותיים.
באזור הכיכר ,הוכנסו לגידול דגים שאינם שייכים למערכת
הטבעית .פליטים מגידולים אלה מוצאים דרכם אל מערכות
המים בסביבה ומשבשים את הרכב המינים הטבעי.
במעיינות אחדים באזור נאות הכיכר ודרום-מזרח ים המלח
התקיים בסוף שנות השמונים של המאה העשרים דג
אנדמי למעיינות דרום ים המלח – עגלסת סדומית )Garra
 .(ghorensisכפי שכבר נאמר ,מין זה נכחד בתחום
ישראל ,אך ייתכן כי הוא קיים עדיין בתחום ירדן .אין ביטחון
שהיעלמותו קשורה ישירות לתמורות בים המלח.

 2.3מלחות
מלחת זהר
נווה זהר נמצא בקצה מסדרון טופוגרפי המנקז כמויות
גדולות של מי שיטפונות מאזור הרי דימונה ,בקעת ערד
ודרום מדבר יהודה .מי האגן הדרומי בתת-קרקע של החוף,
נמהלים במי השיטפונות המגיעים ממערב ויוצרים מי תהום
במליחויות המתאימות לצמחי מלחה .המין הבולט במיוחד
במלחת נווה זהר הוא אוכם חד-ביתי .בעבר התקיים במקום
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כתם ירוק ,צפוף ורצוף של צומח והוא שהקנה למקום את
השם 'נווה' .כיום מבותרת המלחה על ידי כביש  ,91חלקים
ממנה הוכשרו לחקלאות )שננטשה בינתיים( ,חלקים גדולים
אחרים הופרו בגלל כרייה ועל חלק מהשטח הנותר הוקם
מאגר מים .מי בריכה  ,5שמפלסם עולה בהתמדה ,מציפים
את השוליים המזרחיים וגורמים לתמותה של הצומח ויוצרים
חגורה של עצים טבועים המתרחבת עם הזמן.

מלחת סדום
מערכת טבעית חשובה שהייתה קשורה לים המלח ,אך
ניתקה ממנו בגלל הפיתוח התעשייתי היא מלחת סדום,
שהייתה המלחה הגדולה והחשובה ביותר בארץ )איור .(9
מדרום לים המלח משתרעת מלחת סדום ברום של 376-
 340מ' מתחת לפני הים .יחידת נוף מישורית זו מוצפת מעת
לעת על ידי נחל צין ,נחל אמציה וערוצים קטנים נוספים,
בעיקר מדרום-מערב .במלחה יש מי תהום גבוהים ,ובשוליה
המערביים נובעים מעיינות רבים .חלק מהשטח הנו סטרילי
– חסר צומח ,וחלקו מכוסה בצמחיית מלחה או בצמחיית
מעיינות צפופה .עד אמצע המאה העשרים הייתה מלחה
זו הגדולה והשלמה ביותר בארץ והתאפיינה בעולם חי
וצומח עשיר ומיוחד ,ביניהם יונקים כחזיר בר ,חתול ביצות,
קרקל ,צבוע ,תן ונזוקיה ,עופות מקומיים כתחמס נובי ודרור
הירדן ,ועופות נודדים השוהים במקום לאכילה ולמנוחה .כ-
 180מיני עופות נצפו באזור מלחת סדום ,חלקם נדירים .בין
העצים אפשר לציין את צפצפת הפרת ,שלושה מיני אשל
וסלוודורה פרסית.

ברורות מדרום לצפון :א( שיטה סלילנית ופרקרק פרסי; ב(
אשל הירדן ואוכם חד-ביתי; ג( ימלוח פגום ושנהבית רוזמרין;
ד( אשל מרובע ובן-מלח מכחיל; ה( בן-מלח מכחיל.
כיום ,חלק גדול ממנה כוסה בבריכות אידוי של מפעלי ים
המלח .חלקה הצפוני של מלחת סדום  -מלחת שפך נחל
צין ,שהייתה צפופת צומח  -עבר שינויים רבים בשל בניית
סוללות עפר להטיית מי שיטפונות וכתוצאה מכריית חומר
ואדי במשך שנים רבות .השטח ממערב לכביש  90נפגע
בעיקר מהטיית מי נחל אשלים דרומה בראשית שנות
התשעים ,שגרמה לסכירת ואדיות שחצו אותו ממערב
למזרח ,ולפיכך צומצמה במידה ניכרת אספקת מי שיטפונות
לערוצי הנחלים ולחי ולצומח שבתוכם .מדרום למפעלים
נמצא מושב עין תמר הממוקם בלב המלחה ,ובשוליה
הוכשרו שטחים לחקלאות.
שרידי המלחה שנותרו לאחר הפיתוח התעשייתי,
מאוימים על ידי המשך התפשטות החקלאות והבינוי.
הפעילות האנושית באגן הדרומי ,גרמה לשינויים
סביבתיים ,אקולוגיים ונופיים מרחיקי לכת .חלק גדול
מהם בלתי הפיכים ולכך משמעויות חשובות לעתיד
האזור.

בעבר )בורבין  (1963היה כאן צומח צפוף עם  5חגורות
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איור מספר  :9מלחת סדום -מבט מצפון מערב

פרק מס' .8

משאבי המים
באגן ים המלח

משאבי המים במרחב ים המלח
 .1עיקרי הנושאים בתחום משאבי המים
נושאי המים במרחב הסובב את ים המלח הם נושאים בעלי
חשיבות רבה ביותר לפיתוחו ,שימורו ורווחת התושבים
המתגוררים בו.
ניתן לחלק את הנושאים הקשורים למשאבי המים באזור
לשלושה מרכיבים :הסדרת שטפונות ,מקורות מים לפעילות
האנושית סביב הים והנושא סביבתי נופי של תבניות הנוף

על אף הפיתוי לעצור מי שטפונות במאגרים על הנחל או
בצידיו ,באזור עני במים ,ראוי לתת את הדעת על החשיבות
האקולוגית הגדולה של זרימת השיטפון ועל מאזן הרווח
מהגדלת מצאי המים והפסד האקולוגי והפגיעה הנופית
שכרוכה בהקמת מאגרים כגון אלו .מה גם שתוחלת חייהם
של מאגרי שטפונות הינה תוחלת מוגבלת בזמן עקב
התמלאותם וסתימתם בסחף וחוסר הכדאיות הכלכלית
שבפינויו מנפח המאגר .בכל מקרה יש להעדיף מאגרי צד
מוסתרים ,שמים נשאבים אליהם בזמן הגיאות ,על סיכור

התכנונית במסגרת הכנת התמ"א.

מרכז האפיק בדייק לרוחב האפיק כולו.

 .1.1הסדרת שטפונות

לנושא פיתוח החקלאות בכיכר סדום ולאורך נחל ערבה
מדרום לים המלח השלכות על נושאי הסדרת שטפונות
באפיק הנחל וכן על תוכניות הפיתוח של מי"ה :הן בפיתוח

ובתי הגידול האקווטיים.
לשלושה נושאים אלו מובאות להלן התייחסויות קצרות
המסכמות את הדגשים שיש לתת עליהם את הדעת

השטפונות בנחלי המדבר הם בעלי עוצמות גדולות מאד,
הגורמים להסעת סחף רב בגריפה והשקעת החומר
המוסע .המפגש בין תהליכי השטפונות לתשתיות כבישים
ומבנים הינו מפגש שגורם האירועי שטפון קיצוניים להרס
התשתיות .המצב ההרסני באירועים אלו הולך ומחמיר עם
השנים כתוצאה מירידת מפלס מי הים והגדלת השיפוע בין
אפיק הנחל לבסיס הניקוז .ארוזיית קרקעית הנחל גורמת
להעמקת האפיק כלפי מעלה הזרימה עד למרחק של מאות
מטרים ועד למפגש שבין האפיק לדרך או למבנים הסמוכים
אליו.
הפתרון התכנוני ההנדסי שניתן כדי להגן על התשתיות הוא
על ידי הסדרת האפיק במפגש זה באמצעות ביצור דפנות
הנחל ויצירת מפתן קשיח במורד הדרך הגורם לניתוק
השיפוע האחיד של הנחל ויצירת מפל בין מעלה הזרימה
למורד מבנה הדרך .זו פעולה יקרה הדורשת טיפול ועיבוי
הנדסי מתמשך – ככל שמפלס הים ממשיך בירידתו.
העדר טיפול בהסדרה זו גורם לסיכוני סחיפה של כלי הרכב
הנוסעים בדרך )סיכון חיי אדם( ולערעור תשתיות מבנים.
מומלץ שהקמת מפתני הבקרה הנ"ל וביצור שולי הדרכים,
במפגש עם הדרכים והמבנים ,יעשו לספיקות תכן נדירות:
 1:100ובדיקה ל  .1:200זאת כדי להבטיח תכנון בר קיימא
שייתן ביטוי גם להיבטים החזותיים והנופיים באזור מיוחד
זה .ההסתכלות התכנונית צריכה לצפות את המשך ירידת
מפלס הים ולהבטיח הקמת מפתנים נוספים במורד הנחל
– גם אם הם ממוקמים מחוץ לרצועת המקרקעין הקשורה
לדרך או למבנה המתוכנן להגנה .המפתנים הנ"ל הם
אלמנטים הנדסיים מסיביים הממוקמים בתוך ערוץ טבעי
ועל כן ראוי שלבד מתפקודם ההנדסי הם יקבלו עיצוב חזותי
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המתאים לסביבה הנופית בה הם ממוקמים – לעיתים
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בבריכות נוספות והן בתפעול שדה הקיפרקים באזור.
הצורך להגן על החקלאות באזור מפני שטפונות מחייב
בניית סוללות הגנה לאורך הנחל ובהיקפו ומשנות את תנאי
הזרימה באזור .נראה כי יש לתת את הדעת על המגבלות
הנדרשות לפיתוח נוסף והתנייתו בתכנון מתאים של הסדרה
והגנה מפני שטפונות בתאום עם הצרכים האקולוגיים
והנופיים שמלווים פעולות אלו.

 .1.2אספקת מים
תוכניות הפיתוח באזור מצביעות על מחסור חריף במים
לשימושי אוכלוסיית האזור ,התיירות והתעשייה .על פי
אומדן הרי שבתוך כ  20 -שנה צפוי גרעון של כ 35 -מלמ"ק
כדי להבטיח את תוכניות הפיתוח שכבר קיימות להתיישבות,
תעשיית מפעלי ים המלח וחקלאות כיכר סדום ועין גדי.
מקורות המים הניתנים לפיתוח באזור זה מוצו כמעט
במלואם .קיימת אפשרות להפקה נוספת במניפות נחלי
משמר וצאלים וכן תגבור ההפקה מאוגר רח"פ ,שניתן
לניצול בהיקף הנוכחי והמוגבר לעוד  20-30שנה.
מרבית תוספת המים הנדרשת לאזור תצטרך להגיע
ממקורות חיצוניים לאזור – קרי מהמערכת הארצית.
לחילופין ,אם תתממש תכנית תעלת הימים שתלווה גם
במתקני הפקת מים בהתפלה ,יוכל האזור להנות מחלק
ממים אלו )שרובם מיועדים לאספקה לממלכת ירדן(.
מומלץ לאפשר הפקה במניפות הנחלים שהוזכרו לעיל – תוך
מתן מענה נופי מחמיר לתשתיות הכרוכות בקיפרקים עצמן,
קווי המים מהם וקווי החשמל המזינים את הקיפרקים.

גם תוואי קווי ההולכה של המים ממערב צריכים להיות
מורשים בשאיפה להנחתם בסמוך לתוואי דרך קיימים ותוך
מזעור הפגיעה הנופית הכרוכה בחצייתם אזורים בעלי
רגישות נופית וסביבתית גבוהה .במיוחד צריך לתת הדעת
התכנונית על חציית אפיקי נחלים ומתלולי העתקים.

.1.3

בתי גידול אקווטיים

הנדידה מזרחה של מוצאי הקליחה הטבעיים של המעיינות
בצפון ים המלח ,כתוצאה מירידת רום מפלס המים בים
המלח ,יוצרת מציאות אקולוגית חדשה ודינאמית .לבד
מהשינוי האקולוגי קיימת גם התרחקות מקורות המים
ממתקני הטיול ונופש שנבנו סביבם בעינות צוקים )פשחה(
ובאזור מעיינות קנה.
נראה כי יהיה זה נכון לאפשר פתרונות הנדסיים מבוקרים
לעצירת תהליך נדידה זה .זאת כדי לשמר את המוצאים
במקומם הטבעי ,לאפשר פעילות נופש סביבם ולאפשר
בעתיד ניצול חלקי של המים לשימושי האזור.
מעיינות נחל דוד מטופלים מול גורמי התכנון ברשות המים

המשמעותית ,המאפיינת את הנחלים באזור זה.
הירידה הרצופה במפלס מי ים המלח באגן הצפוני והעלייה
הרצופה במפלס המים בבריכות הדרומיות יוצרת מצב
הידרולוגי ייחודי ,הן בנושא הצטברות הסחף בחלק ממניפות
הנחלים והן בהתחתרות לאחור של חלק מהנחלים .לצבירת
הסחף והסעתו ולהתחתרות הנחלים יש השפעות על תכנון
תשתיות כבישים ,מבנים ,מתקני תעשייה ותיירות.
מרבית המידע שיובא להלן ,לגבי הנחלים שבתחום ישראל,
מבוסס על תכנית האב לניקוז ,שהוכנה לפני מספר שנים
על-ידי משרד לביא – נטיף והח"מ ,בהזמנת רשות הניקוז
ים המלח .המידע על נחלי הצד הצפוניים מתבסס על
מסמך המדיניות שהוכן על-ידי המכון הגיאולוגי והמידע
על הנחלים המזרחיים מבוסס על עבודות שנערכו בעבר
במסגרת הטיפול המשותף של ממלכת ירדן ומדינת ישראל
ביישום פרק המים בהסכם השלום בין המדינות.

 2.2תיאור כללי של תהליכי התחתרות
הנחלים הסעת סחף בזמן שטפונות

וברט"ג ולא נראה צורך להתערבות מתארית נוספת.

 2.2.1התחתרות הנחלים

 .2סקירת רקע בתחומי הידרולוגיה,
ניקוז והביקוש למים

הירידה הרצופה במפלס מי ים המלח גורמת לשינוי עוקב של
שיפוע אפיקי הנחלים המתנקזים אליו .ככל שמפלס המים
יורד גדל השיפוע של קו פני המים בזמן שיטפון .הגדלת
השיפוע מגדילה את מהירות הזרימה ואיתה גדלה האנרגיה
הנוצרת בזרימה .הגדלת האנרגיה גורמת להאצת היקף
הסחיפה ,עוצמת הסתחפות הקרקע המוסעת בשיטפון
וגריפתה המהירה )איור .(1

 .2.1כללי
הפרק הנוכחי נועד להציג מידע תמציתי בתחום משאבי
המים במרחב ים המלח ובו מסוכמים הנושאים הבאים:
 אפיונים של סדרת נחלי הצד ,המתנקזים אל ים המלח.הסקירה מתייחסת בעיקר אל הנחלים בתחום ישראל -
מנחל דוד בצפון ועד נחל הערבה בדרום.
 -התייחסות קצרה לנחלי הצד המערביים מצפון לעין גדי.

הגידול באנרגיה הנוצרת בזמן הזרימה גורם להתחתרות
האפיקים ,החל מבסיס הניקוז )ים המלח( כלפי מעלה
הזרימה :בצידו המערבי של הים ההתחתרות לאחור היא
כלפי מצוקי ההעתקים ממערב לים ובצד המזרחי של הים

 -התייחסות קצרה לנחלי הצד המזרחיים בתחום הירדני.

ההתחתרות מתקדמת מזרחה למעלה הנחלים.

 -תאור מאפייני איכות וכמות מי הירדן  -בכניסתו לים

קצב ההתחתרות ועוצמתם של תהליכי ההתחתרות בערוצי
נחלים תלויה במספר רכיבים המשתנים מנחל לנחל ותלויים

 -אומדן כמותי של מקורות מי התהום לים המלח.

באופי מערכות הניקוז של האגנים שבעורפם:

המלח.
 אומדן ראשוני של צרכי המים לפעילות החקלאית,תיירותית ותעשייתית סביב ים המלח בתחום מדינת
ישראל.
ההתייחסות למרכיבי הזרימה השטפונית בנחלי הצד
נועדה לצורך היערכות וההנחיות מתאימות ליעודי קרקע
והשימושים בה .זאת כדי לקחת בחשבון תכנוני את
המגבלות הנגזרות מהסיכונים הכרוכים בזרימה השטפונית

 שטח האגן התורם ,המשפיע על נפח המים הזורמיםבגאות;
 זמן הריכוז של המים ,המושפע מתכסית האגן ומידתהתלילות של השטחים  -בתחום האגן התורם;
 מידת הקרבה של מניפות הסחף אל שפת הים ,המושפעתמקרבת אזור המצוקים אל שפת הים;
 -סוג הקרקע והמסלע שבתחום ערוץ הנחל משפיע על
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עומק ההתחתרות ,שתחילתה בבסיס הניקוז והיא
מתקדמת כלפי מעלה האפיק ,כפונקציה של הרכיבים
שהוזכרו לעיל.

2.2.2

הסעה ושקיעת סחף

התהליכים המורפולוגיים המורכבים והדינאמיים במישור ים
המלח משפיעים באופן ישיר ועקיף על הסעת סחף קרקע
בזמן גאויות בנחלי האזור .במניפות הסחף פעילות קיים
תהליך של סחיפה וירידת הקרקעית במעלה והשקעת הסחף
ומילוי במורד .נקודת שווי המשקל היא דינאמית והיא נעה
מזרחה יחד עם ירידת מפלס הים .מניפות הסחף הפעילות
צומחות לתוך ים המלח .ישנן מניפות שלא מגיעות לים כגון
מניפת נחל משמר.
לתלילות של חוף ים המלח השפעה חשובה על התנהגות
המניפות .לדוגמא ,בנחל ערוגות השיפוע כלפי בסיס
הסחיפה תלול מאד ,לעומת זאת בנחל צאלים קיימת מניפת
סחף בה בקטעים מסוימים קיימת סחיפה ובקטעים אחרים
נוצרת השקעה של סחף.
הניסיון מראה כי בסיס הסחיפה משפיע בסדר גודל של כ -
 800מ' מבסיס הניקוז )מרחק דעיכת אפקט בסיס הסחיפה
במעלה( .עפ"י המוערך ,נראה כי באזור מניפות הנחלים
הגדולים אין סלע גלוי או רדוד ולא קיימת שכבה שתהווה
"בסיס ארוזיה".
הגנת מתקנים הנדסיים כגון גשרים ,דורשת הערכה של
החתירה הפוטנציאלית .הערכת החתירה בתנאי ים המלח
מורכבת מאד .המים זורמים במהירויות גבוהות ועמוסים
בסחף .עקב מהירות הזרימה הגבוהה תופיע חתירה ומאידך
צפויה השקעה משמעותית של הסחף במניפה.

על מנת להעריך את התנהגות השקעת הסחף או הסחיפה
בעתיד ,בתנאים של ירידה במפלס ים המלח )כ  0.9 -מ'
לשנה( ,נדרשת מדידה בטימטרית של שולי ים המלח.
מודגש כי ,הערכת יציבות האפיק או הערכה כמותית של
כמויות סחיפה או השקעה של סחף בעייתית מאד .במהלך
שיטפון אופייני באזור ים המלח מתרחש בד"כ מעגל של
סחיפה והשקעה של סחף .במהלך שיטפון אחד קיימת
סחיפה בזמן העלייה של הגל )כאשר כושר הולכת הסחף
באפיק גבוה מכמות הסחף במים( והשקעת סחף במהלך
הדעיכה של הגל )כאשר כושר הולכת הסחף באפיק קטן
מכמות הסחף במים(.
צורת ההידרוגרף משפיעה מאד על תהליכי הסחיפה
וההשקעה .דעיכה מהירה של ההידרוגרף לא תאפשר
"שריון" של תחתית האפיקים בחומר גס יותר.
החומר ממנו מורכבות המניפות בוואדיות השונים מאד לא
אחיד .גודל האבן משתנה בין בולדרים ,חלוקים וצרורות.
הערכת יציבות האפיק עפ"י גודל אופייני של החלקיקים אינה
פשוטה .מצד אחד ,לא ניתן להסביר בחישוב פשוט קטעים
בהם האפיקים יציבים עפ"י מהירויות הגריפה הצפויות,
מצד שני לצורך תכנון ,קשה יהיה לקבוע שבתנאי שיפועים
אורכיים ותשתית דומים האפיק צפוי להיות יציב.
בנחל רחף קיימת תחנה הידרומטרית של השרות
ההידרולוגי ותחנה למדידת רחופת וגרופת המופעלת על
ידי אוניברסיטת בן גוריון .משתי תחנות אלו ניתן היה לאמוד
כי אחוז הרחופת בגאויות של כ  100 -מ"ק/שנייה בנחל
זה גדולה מ  .10% -אחוז הגרופת מסה"כ כמות הסחופת
מוערך כ .10% -

איור מספר  :1נזקי שיטפונות ביסודות גשר נחל הארנון בצד המזרחי של ים המלח )צילום מאיה שפיר(
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למרות תפוקות הסחף הגבוהות המתקבלות בכל אירוע
שטפוני ,השכיחות הנמוכה של אירועי זרימה מגבילה את
תפוקת הסחף השנתית בממוצע רב שנתי על פני תקופה
ארוכה .תפוקת הסחף השנתית הממוצעת מוערכת כ -
 100טון/שנה/קמ"ר .עפ"י נתוני המדידה בנחל רחף נראה
כי ספיקת הרחופת בזרימות משמעותיות )מעל כ  1.0 -מ'
עומק( מוערכת כ –  5%עד  12%מספיקת המים )רחופת
בלבד( .בגל הגאות הראשון ספיקת הרחופת מגיעה עד כ
 27% -מספיקת המים.

 2.3תאור מערכת הניקוז הקיימת סביב ים המלח
בתחום מ.א תמר :אפיקים ראשיים ,תעלות,
סוללות הגנה ,מתקנים הידראוליים ומאגרים
2.3.1

תאור המצב הקיים של מערכות הניקוז

התיאור שלהלן מתרכז בתחומים בעלי עניין בגלל שימושי
הקרקע הקיימים )כבישים ,אזורי מגורים ,תיירות ותעשייה,
מתקנים הידראוליים וכו'( ,או בעיות ניקוז בולטות ,בהתאם
לנקודות מפתח שהוגדרו.
נחל דוד
בתוואי הקיים כ  0.5 -ק"מ במעלה כביש  90קיים פיתול
באפיק .באירועי שיטפון חלק מהזרימה חורג מהאפיק
בסמוך לכביש ,זורם דרומה לכוון נחל ערוגות וגורם נזקים
לאתר התיירות .האפיק הקיים ברוחב  50 - 25מ' ,רדוד
מאד במעלה הכביש ואין מתקן חצייה מסודר בכביש .במורד
כביש  90נוצר מפל בגובה כ  10 -מ' .לצורך הגנה על הכביש
בוצעו מדרגות גביונים .במצב הקיים חלק מהנגר אינו מגיע
לנקודת החצייה ,נראה כי מבנה המפל אינו מתאים לספיקות
התכן הצפויות ונדרש ייצוב של המפל.
נדרש מתקן חצייה בכביש  90ובכביש הגישה לבי"ס שדה
עין גדי .קיימת התנגדות להעתקה של נקודת החצייה
הקיימת בכביש  .90מתוכננים על-ידי מע"צ  2גשרים
לחציית הדרכים.
נחל ערוגות
אפיק הנחל נחתר משמעותית בשיטפון ב  2.5.2001 -כולל
גשר כביש  90שנסחף .ספיקת השיא שהוערכה באירוע
הייתה כ  450 -מ"ק/שנייה .בקטע האפיק בין ים המלח
לכביש  ,90רוחב האפיק  -60 50מ' ,הגדות תלולות מאד.
העומק מהגדה עד תחתית האפיק  13 - 5מ' ,השיפוע
האורכי כ  .4.4% -במעלה כביש  90השיפוע האורכי כ -
 .2.5%תשתית האפיק מניפת סחף המורכבת מחומר צעיר
לא אחיד ,חסר קוהזיה – בולדרים אבנים וצרורות בגודל

משתנה .האפיק ככל הנראה אינו יציב .קיימת נסיגה של
פני ים המלח ובעקבותיה בגלל התלילות של החוף נוצרת
שפילה חזקה של קו התחתית .משטר הזרימה בסמוך
לחציית כביש  90על קריטי .בנקודת החצייה של כביש 90
אין גישור והכביש חסום בזמן שטפונות .האפיק אינו יציב
ופתרונות הגישור בעייתיים בגלל החתירה המשמעותית
במורד .בעבר הוקמו מפתנים מאבן ובטון לרוחב הנחל,
מפתנים אלו נהרסו .הגדה הדרומית אינה יציבה ,קיימת
סכנה לגלישת מדרונות במצוק של קיבוץ עין גדי .המדרון
של חניון עין גדי בגדת הנחל הדרומית כמעט אנכי ונדרשת
הגנה מפני התמוטטות.
הואדיות בין נחל ערוגות לנחל רחף
בקטע כביש  90שבין נחל ערוגות מצפון לנחל רחף בדרום,
חוצים מספר רב של ואדיות את הדרך ללא מתקן חצייה
מסודר )קיימים מעברים איריים( .הואדיות הגדולים החוצים:
חבר וצאלים .ואדיות בינוניים נוספים עשהאל ,משמר ,מפלט
ומצדה .רוחב המניפות משתנה בהתאם לגודל הוואדי אך
הבעיות והפתרונות דומים.
נדרשים מתקני חצייה בכל וואדי למניעת חסימת הדרך בעת
שטפונות .פתרונות החצייה מורכבים וצריכים להתמודד עם
משטר הסעת הסחף והאפקט של ירידת בסיס הארוזיה.
צמצום רוחב הגישור ,כלומר ריכוז הנגר לאפיקים מוגדרים
צרים ,ייצור שינוי משמעותי במשטר הסעת הסחף ועלול
לגרור תגובה שתתבטא בהעמקה ,ארוזיה מוגברת ויצירת
אפיקים לא יציבים .ראוי לשקול את מיקום נקודות החצייה
ופתרונות החצייה  -רוחב הפתחים ומספרם כך שייגרם
מינימום שינוי למשטר הסעת הסחף .באם יש כוונה לשנות
מתווה כביש  90באזור זה הרי שקיים יתרון בהעתקת תוואי
הדרך מערבה  -סמוך לנקודת האיזון בין תהליכי הסחיפה
והשקעת הסחף במניפות הפעילות.
בתוואי הנוכחי כביש  90יהיה חסום לתנועה הן משיקולי
בטיחות והן בגלל הסחף שחוסם את הדרך בכל אירוע זרימה
)בכל עומק מים על פני הדרך( .בקטע הכביש נחל חבר-נחל
צאלים )כולל( ההסתברות לאירוע זרימה הינה  94%ובקטע
נחל מצדה-נחל יעלים )כולל( ההסתברות כ .85% -
נחל רחף
מניפת נחל רחף חוצה את כביש  90במעבר אירי .במורד
הכביש בוצעה הגנה ארעית על הדרך באמצעות בולדרים.
בהמשך במורד כביש  90קיים מאגר )מחפורת( בקיבול
אפקטיבי המוערך כ  1.0 -מלמ"ק .בהתאם לאומדן נפחי
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הגאויות ,מוערך כי נפח ההידרוגרף הצפוי בהסתברות כ
  5%דומה לקיבול הקיים ,כלומר לא צפוייה גלישה למורד.במורד ,קיים מגלש בטון )אקוודוקט( במידות כ 35-מ' רוחב
בגובה כ 2 -מ' מעל תעלת ההזנה של מי"ה.
ספיקת הגלישה המרבית עד לקצה קיר הבטון מוערכת כ
 -200מ"ק/שנייה .באוקטובר  1987הוערכה ספיקה של כ
  770מ"ק/שנייה בתחנה ההידרומטרית בנחל רחף .נפחגל הגאות באירוע מוערך עפ"י מודל תיאורטי כ  4 -מלמ"ק.
באירוע זה נגרם נזק לתעלת ההזנה ולתחנת השאיבה
מצפון .מבנה הבטון של המגלש בחציית תעלת ההזנה
נשאר שלם .המים פרצו כ  200 -מ' מדרום לאקוודוקט זרמו
לתוך תעלת ההזנה )צפונה ודרומה( ופרצו שוב מצפון.
נחל מור
נחל מור חוצה את כביש  90במעבר אירי .בהמשך קיים
מאגר )מחפורת( בקיבול המוערך כ 0.5-מלמ"ק וחצייה של
תעלת ההזנה באמצעות צינור ,בקוטר כ 0.5-מ' בתחתית.
נחל יעלים
נחל יעלים חוצה את כביש  90במעבר אירי )הזרימה ע"ג
הדרך( קטע האפיק במורד הינו תעלת הטיה .הוואדי הוטה
דרומה ומניפת הסחף הטבעית צומצמה על מנת להימנע
מחציית תעלת ההזנה על-ידי נחל יעלים .גדת הנחל
הדרומית מוסדרת בסוללה של חומר ואדי .הגדה הצפונית
מוסדרת בעזרת דורבנות מגביונים ,הדורבנות הניצבים
לכוון הזרימה נועדו למנוע חתירה של הגדה הצפונית לכוון
הוואדי המקורי ,להגנה על הדרך והמתקנים שבגדה )תחנת
שאיבה  5Pמי"ה( .במעלה כביש  90הואדי – טבעי ולא
מוסדר .תשתית הוואדי  -אבנים בגודל משתנה מצרורות
וחלוקים ועד בולדרים .באוקטובר  1987הוערכה ספיקה של
כ 470 -מ"ק/שנייה בנחל יעלים.
נחל בוקק
חוצה את כביש  90קיים במעביר מים .הנחל במורד פנוי
מאבנים גדולות חשוף מצמחיה ומוסדר על-ידי שורות
בולדרים בגדות .קיימות חתירות בתחתית ובדפנות מתחת
לבולדרים המגנים על הדפנות .במורד כביש החוף המזרחי
)הכביש בין בתי המלון( ,האפיק רדוד מאד .קטע האפיק גובל
מדרום בחוף רחצה הצמוד למלון הוד .בזמן שטפונות המים
מתפזרים לאורך כביש החוף נכנסים לתוך מבנים וגורמים
לנזקים במבנים ,בשטחי החוף ובכביש .באירוע הגאות
בנחל בוקק ב  2.5.2001 -נגרמו נזקים חמורים בהצפה
לבתי המלון הוד לוט והיאט .ספיקת השיא בנחל הוערכה
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כ 140-מ"ק/שנייה .ספיקה הצפויה בהערכה בתקופת חזרה
 1:30שנה .הספיקה שגלשה דרומה לכביש השרות מוערכת
כ 15-מ"ק/שנייה .סחף בכמות רבה סתם את הכביש ,מים
ובוץ נכנסו ככל הנראה למבנים .הבולדרים בגדות בעיקר
בגדה הדרומית נסחפו ונגרם נזק בחוף ובמגרש החנייה.
בולדרים ועצמים נוספים נתקעו באחת המחיצות של מעביר
המים על כביש  .90נדרש להסדיר קטע האפיק במורד כביש
 90למניעת נזקי הצפה וכן בגישור כביש החוף ,והסדרת
הואדי בקטע חוף הרחצה במורד.
נחל זהר
נחל זהר חוצה את כביש  90בגשר הגבוה מעל האפיק
עם מינימום הפרעה לזרימה וכולל הגנת גביונים בתחתית
האפיק .במורד מניפת הסחף חוצה נחל זהר את כביש
החוף המזרחי ע"ג הדרך ,במעבר אירי אליו מתרכזים
ואדיות מצפון ומדרום .הואדי יוצא מתוך הקניון בסמוך
לגדר המועצה האזורית תמר והאפיק הופך להיות רדוד
מאד .בזמן שטפונות ,הזרימה ע"פ השטח גורמת להצפה
של שטחים נרחבים בסמוך לתחנת הדלק ובנווה זהר.
אזור המרכז נווה זהר נמצא בתהליך פיתוח .מדרום לאפיק
מתוכנן אזור תעשיה .קיימת תכנית להסדרת נחל זהר בין
כביש  90לחוף ,כולל גישור בכביש חדש המתוכנן בתוואי
ממערב לכביש החוף המזרחי הקיים.
נחל חימר
מאגר חימר קולט שטפונות מנחל חימר במורד כניסת
הנחלים לוט ופרצים .קיבול המאגר מוערך כ 3.0-מלמ"ק.
המאגר הוקם בשנת  1991ובמהלך תפעולו מים גלשו
מעל סף הגלישה באירוע הגאות בנובמבר  .1994ספיקת
השיא בנובמבר  1994בכניסה למאגר הוערכה כ240-
מ"ק/שנייה )שחזור על-ידי השרות ההידרולוגי( נפח הגאות
הוערך כ 3.0-מלמ"ק .סימני שיא הגאות ניכרים בשטח כ-
 1.0מ' בקירוב מתחת לקודקוד הסוללה .באירוע זה נחתר
כביש  90במורד .מעביר המים הקיים נמצא במורד מגלש
העודפים שאורכו כ  -120מ' .נראה כי השטפונות הנלכדים
במאגר מביאים איתם סחף וגרופת מאגן ההיקוות הנרחב.
הסחף מקטין ככל הנראה באופן משמעותי את קיבול המאגר
במהלך השנים )למרות הכרייה השוטפת של חומר הואדי
המתבצעת במאגר( .בשנים הראשונות לתפעול המאגר
ניכרה העמקה של אפיק נחל חימר במעלה בסמוך לכניסה
למאגר ,ככל הנראה בגלל מיחתור לאחור שנוצר כתוצאה
מהעמקת בסיס הניקוז לצורך חפירת המאגר .מפעלי ים
המלח מנצלים את מי הגאויות במאגר .נפח הגאויות השנתי

הצפוי בהסתברות  50%כ 0.8-מלמ"ק .נפח הגאויות עד סף
הגלישה כ 2.2-מלמ"ק .ההסתברות לגלישה בסף הגלישה
לכוון כביש  90מוערכת כ.20%-

חתירה.

בהילוך גאות של הידרוגרף תכן בהסתברות ) 1%בעונות
מעבר( הקטנת ספיקת השיא הצפויה כ  -20%ועובי השכבה
הגולשת מעל סף הגלישה הוערך כ 2.5-מ' .נדרש פיתרון
גישור בחציית כביש .90

במורד מגלש החרום קיימת תעלת צין לאורך כ 5-ק"מ עד
למוצא לנחל הערבה .כושר ההולכה בתעלת צין מוגבל מאד
יחסית לספיקות הצפויות בנחל צין .כושר ההולכה בתעלת
צין עד לזרימה בגדות מלאות מוערך כ 15-מ"ק/שנייה.
למעשה בכל גאות משמעותית עיקר הזרימה מחוץ לאפיק
ושטח נרחב לאורך התעלה מוצף.

נחל אשלים

נחל אמציהו

נחל אשלים בתוואי המקורי זרם לכוון מפעלי ים המלח .בעבר
נעשה ניסיון לתפוס את הגאויות במאגר במעלה ,למניעת
נזקי הצפה .בעקבות פריצת המאגר בדצמבר  1993ונזקי

סוללת הגנה הוקמה על-ידי רשות הניקוז ים המלח
להגנה על עין תמר מפני הצפות .תכנית ההגנה על מגורי
הקרוואנים ועין תמר כללה מאגר בו סוללה בגובה מרבי
כ 8.0-מ' ובמרכז הסוללה מגלש .סוללת המאגר לא בוצעה

ההצפה חמורים שנגרמו ,וכן לצורך הגנה על המפעל גם
באירועים נדירים מאד ,בוצעה תעלת הטיה של נחל אשלים-
תעלת אשלים .תוואי תעלת אשלים מנקודה הסמוכה לכניסת
נחל עמיעז במעלה ,דרומה לאורך כ 3.1 -ק"מ עד ליובל של
נחל אדמון ומזרחה לכביש  .90להטיית נחל אשלים מספר
מרכיבים :סכר נחל אשלים ומתקן כניסה לתעלת ההטיה;
מפל ומגלש בטון המתוכנן לספיקה של  325מ"ק/שנייה.
הספיקה המרבית עד לסף קיר הבטון מוערכת כ 500-מ"ק/
שנייה; חציית המסוע תעלת בטון מלבנית ברוחב כ 24-מ'.
ספיקת התכן לחצייה  325מ"ק/שנייה; תעלת ההטיה עד
לוואדי אדמון; חיבור לוואדי אדמון בנקודת החיבור לוואדי
הטבעי במורד תעלת ההטיה נוצר מפל וקיים קיר שיגומים
מפלדה ודיפון בולדרים להגנה מפני ארוזיה .המשך הזרימה
מזרחה בוואדי טבעי בשיפוע תלול; חציית כביש  90על-ידי
מעביר מים בכושר ההולכה מרבי של כ 70-60-מ"ק/שנייה
עד לטיבוע המעביר וכ 80-מ"ק/שנייה עד להצפת הדרך;
מאגר ויסות מזרחי ומאגר מערבי במורד כביש  90בקיבול
הנאמד כ 2.0-מלמ"ק ,שריקונו נעשה בצורה מבוקרת.
במורד תעלת ההזנה קיים נפח נוסף בשיעור כ 2.5-מלמ"ק
)אתר בריכה .(7
נחל צין
האפיק המקורי של נחל צין זרם לתוך מפעלי ים המלח.
האפיק הוטה מזרחה והוקם מגלש המגן על סוללת ההגנה
"סוללת קלדוניה" מפני חתירה .המגלש בנוי כקיר שיגומים
מפלדה ,בסף הגלישה קיימת קורת בטון במורד הגנה מפני
חתירה על-ידי בולדרים .ספיקת התכן  1300מ"ק/שנייה.
במורד הוקם מאגר נחל צין .מי המאגר מנוצלים על-ידי
מפעלי ים המלח .האוגר האפקטיבי נאמד עפ"י המיפוי בכ-
 2.0-2.5מלמ"ק .מדרום למאגר קיים מגלש עודפים ומגלש
חרום .מגלש החרום מגן על סוללת המאגר והסכר מפני

)ככל הנראה בגלל שהמאגר בעייתי ואינו מחלחל( ,וסוללת
ההגנה על הקרוואנים אינה מושלמת .נדרש לחבר את
סוללת ההגנה על הקרוואנים עם פני הקרקע במעלה,
במצב הקיים הסוללה אינה רציפה )לא מחוברת לפני השטח
במעלה ,בדופן הימנית(.
נחל אמציהו חוצה את כביש  90בסמוך לכניסה לעין תמר
על פני הדרך .ההסתברות לזרימה בנחל ולהצפת הדרך
מוערכת כ.75%-
נחל הערבה
נחל הערבה מנקז אגן ששטחו כ 6,800 -קמ"ר עד עידן.
בהעדר נתוני זרימה מדודים קיימת חשיבות מיוחדת
לאירועים הבודדים שתועדו חלקית .האיבודים והילוך הגאות
לאורך נחל הערבה ממוצא נחל פארן לערבה עד לעידן
משמעותיים .ספיקות השיא במורד נחל עידן מוערכות כ-
 0.9-0.7מהספיקות הצפויות בתחנת פארן צוואר הבקבוק.
רוחב האפיק הקיים האפקטיבי כ 600-700-מ' .קיימות
הצרויות מקומיות בצד הישראלי במאגרי עידן ובמאגר
נאות תמרים לכדי אפיק ברוחב  350ו  250 -מ' בהתאמה.
השיפוע האורכי מוערך כ -‰8.0בקטע נאות הכיכר-נחל
עידן .משטר הזרימה הצפוי יהיה תת קריטי וקרוב לקריטי.
עומק הזרימה הצפוי בתקופת חזרה  1:20שנה מוערך כ-
 0.6מ' ובתקופת חזרה  1:100שנה כ 1.1-מ' .במצב הקיים
שטחים חקלאיים של עידן ועין תמר נמצאים בתחום הצפוי
להצפות בנחל הערבה .קיימת הגנה מאולתרת על השטחים
על-ידי סוללות עפר .סוללות העפר אינן רציפות ,נראות
למעשה כערימות עפר ונתונות לסכנת פריצה או גלישה
מעליהן .קיימת כוונה לפתח שטחי חקלאות נוספים בנחל
הערבה ובכוונת רשות הניקוז להגן על השטחים החקלאיים
בפני הצפות על-ידי סוללות הגנה מסודרות .היצרות
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באפיק על-ידי סוללות עלולה לשנות את משטר הזרימה
ומשטר הסעת הסחף באפיק .נדרש יהיה לבחון השפעות
שינוי משטר הסעת הסחף על אופי האפיק במורד ובמעלה
קטעי ההיצרות .כמויות הסחף בנחל הערבה מוערכות עפ"י
הניסיון במאגרים עשת ,צוקים ונקרות לכדי  7%מנפח
הזרימה .סוללות עפר גבוהה מגנה על נאות הכיכר וגורמת
היצרות בנחל הערבה .סוללה זו שוקמה חוזקה והוגבהה
לאחר שנפרצה בשטפונות בפברואר  .1975ספיקת השיא
בשטפונות ,שהוערכה בתחום  1000-1500מ"ק/שנייה
מוטלת ככל הנראה בספק ,בגלל הקושי הקיים בהערכה
ללא מדידה פיסית .במקביל להערכה זו קיימת מדידה של
כ 560-מ"ק/שנייה בלבד בנחל פארן.

טבלה מספר  :2נתוני תכן לגאויות נחלים )מבוסס על מודל התחנה
לחקר הסחף(
נחל

ת ח ו ם
התנקזות
)קמ"ר(

מ ש ך
עליית
המים

סה"כ
מ ש ך
הגאות

)דקות(

)דקות(

ספיקת השיא
)מ"ק/שניה(

2%

1%

נפח
בגיאות

המים

)מלמ"ק(
2%

1%

ערוגות

232

60

180

700

920

3.8

5

חבר

174

50

150

520

700

2.4

3.2

משמר

20

20

60

300

380

0.55

0.7

צאלים

249

60

180

550

750

3

4.1

מצדה

26

15

45

300

400

0.5

0.6

רחף

78

25

75

450

600

1

1.35

יעלים

52

30

90

400

500

1.1

1.35

20

25

75

180

250

0.4

0.6

אופי האפיק במורד סוללת נאות הכיכר שונה משמעותית
מהמעלה .השיפוע האורכי קטן ,נוצרת השקעת סחף
ומתפתחים פיתולים בקטע הנחל שלאורך חממות נאות
הכיכר .בהמשך הנחל במורד נוצרת מניפת סחף חולי רחבה

זהר

36

25

75

300

400

0.7

0.9

חימר

410

75

225

750

1000

5.05

6.75

אשלים

97

40

120

500

650

1.8

2.35

בחיבור לתעלת צין.

אשלים

68

30

90

450

600

1.2

1.65

 2.3.2ריכוז נתוני ספיקות ונפחי מים באירועים של
גיאויות שיא

תמר

46

30

90

380

500

1.05

1.35

בטבלאות שלהלן מרוכזים מספר נתונים כמותיים לאפיון
שטח אגני הנחלים ספיקות השיא בהסתברויות רלוונטיות
לתכנון ,משכי הגאויות ונפחי המים הזורמים בתקופת
הגיאות.
טבלה מספר  :1ספיקות שיא צפויות )עפ"י מודל השרות ההידרולוגי
להסתברות ספיקות שיא(
אגן

תחום
התנקזות

בוקק

 2.4נחלי הצד המערביים מצפון לעין גדי
האזור מצפון לעין גדי ועד מדרום לקליה מאופיין במתלול,
שהגיע בעבר עד שפת ים המלח .עם נסיגת המפלס נחשפה
באזור קליה ועד צומת מצוקי דרגות קרקעית הים אליה
מוסע סחף השטפונות ויוצר מישורי בוץ .הנביעות הרבות
שבאזור זה ,ממעיינות עינות צוקים ועד מעיינות קנה וסמר
חותרים בקרקעית זו וקו המעיינות נודד מזרחה.
בקטע זה מתנקזים לים  8נחלים ראשיים ועוד מספר רב של

ספיקות שיא בהסתברויות שונות

)קמ"ר(
10%

4%

2%

1%

ערוגות

232

163

310

481

684

חבר

174

128

243

380

541

צאלים

249

173

328

509

724

חימר

410

251

477

731

1,039

אשלים

97

76

144

227

323

צין

1,400

241

512

806

1,228

אמציהו

127

38

81

128

194

ערבה

7,500

320

680

1,069

1,629

ערוצים קטנים .הצפוני בנחלים הוא נחל אוג ולאחריו נחל
קומרן ,קדרון ,תמרים ,דרגה ,חצצן ,קדם וישי.
נחלי אוג קדרון ודרגה הם הנחלים הגדולים ביותר בקטע
זה .מתוך כ –  700קמ"ר שטחי אגני ההקוות של הנחלים
בתחום זה ,כ –  500קמ"ר שייכים ל  3נחלים אלו.
נחלי אוג וקדרון משמשים גם כבסיס הניקוז לשפכים
המתנקזים ממרחב השטחים הבנויים של ירושלים  -ממזרח
לקו פרשת המים .בסמוך למוצא נחל אוג הוקם מאגר
לתפיסת השפכים ומתוכנן מתקן לטיהור השפכים שיאפשר
השקיית המרחב החקלאי של קיבוצי הסביבה :קליה ,אלמוג
ובית הערבה.
במעלה מאגר אוג הוקמה סוללת הגנה שנועדה להטות
את מי שטפונות החורף ולהרחיקם מאזורי מאגר הקולחים
והשטחים החקלאיים הסמוכים אליו .גם השפכים הזורמים
בקדרון מתוכננים לתפיסה ,טיפול והשבה באזורי בקעת

72

משאבי המים באגן ים המלח
תמ"א  13לים המלח וחופיו

הירדן .נחל קומרן אף הוא הוסדר במורדו כדי להגן על שטחי
החקלאות שממזרח לכביש .90

המוביל הארצי .בזמן הולכת המים בתעלת המים המלוחים
מוזרמים אליהם גם קולחים באיכות ירודה מהעיר טבריה

נסיגת קו חוף ים המלח מזרחה וירידת המפלס גורמת
להתחתרות הנחלים לאחור ולערעור מתקני הגישור של
כביש  90וכן לסיכון מתקני חוף בקליה ,עינות צוקים וחוף

ועוד מספר ישובים מצידה המערבי של הכינרת.

מינרל  -בשפך נחל דרגות.
בקטע שבין מצפה שלם לעין גדי באורך של כ –  9ק"מ
צמוד מצוק ההעתקים אל רצועת החוף .השפעת התחתרות
הנחלים בקטע זה על כביש  90והתשתיות הסמוכות אליו
היא מוגבלת משום מיקום הכביש על המצוק ולא בקרבת
החוף הנסוג.

 2.5נחלי הצד המזרחיים בתחום הירדני
בניגוד לצידו המערבי של ים המלח ,הרי בצד המזרחי של
הים רצועת החוף בין הים למצוקי ההעתקים הוא קרוב
יחסית ,בדומה לקטע שבין נחל דרגות לעין גדי .הבטימטריה
של הים באזור זה תלולה בהרבה מזו של הצד המערבי של
הים ולכן אגרסיביות וסיכוני ההתחתרות גדולים אף הם.
 3נחלים עיקריים נמצאים באזור זה :מוג'יב )ארנון( ,וואלה
ונחל חסה .בשנים האחרונות הושלמו עבודות של מתקני
תפיסה במרבית זרימות הבסיס של המים הזורמים בנחלים
אלו .המתקן ההטיה הגדול ביותר הוקם במורד ואדי מוג'יב
והוא מאחז כ 35 -מלמ"ק בשנה.
כפי שצוין ,מתקני התפיסה הנ"ל נועדו לתגבר אספקת מים
בממלכת ירדן והם אינם משפיעים באופן מהותי על גאויות
שיא בזמן שטפונות.

 2.6מאפייני איכות וכמות של נהר הירדן
בכניסתו לים המלח
נהר הירדן בכניסתו לים המלח הוליך בעבר בממוצע כ1.3 -
מיליארד מ"ק בשנה .מפעלי הפיתוח של מקורות המים
במעלה האגן הפחיתו את הזרימה בירדן לממוצע של כ-
 450מלמ"ק .זרימה זו צפויה אף לרדת לכדי ממוצע של כ-
 200מלמ"ק – לאחר השלמת פיתוח מפעלי המים בתחום
ירדן וסוריה .מידע מפורט יותר על מאזני כניסות המים
מהירדן לים המלח נמצא בתזכיר הנפרד המצ"ב.
עיקר הזרימה הקבועה )הקייצית( הנותרת בנהר היא של
מי ניקוז משטחים חקלאיים ממזרח וממערב לירדן ,ניקוז
בריכות דגים מאזור עמק שאן וקולחים ו/או שפכים ,שהירדן
משמש להם בסיס ניקוז .כמו כן מנוקזים כיום לירדן כ20 -
מלמ"ק מי ההטייה של הקיפרקים המלוחים המוטים מצידה
המערבי של הכינרת אל מדרום לסכר דגניה – כחלק ממפעל

בתקופת החורף ,בעת שטפון בירמוך מגיעות ספיקות שיא,
שיכולות להגיע לכ 800-1,000 -מ"ק/שנייה .בשנים גשומות
במיוחד ,כאשר הכינרת מלאה ,יתכנו גם גלישות מבוקרות
מהכינרת .ממוצע הגלישות מהכינרת חושב בעבר ועמד
על ממוצע שנתי של  20מלמ"ק .ממוצע זה נוצר למעשה
באירועים חריגים שקרו בשלושת העשורים האחרונים
שבהם הוגלשו ב  3-4שנים חריגות  200-300מלמ"ק
בחורף אחד .לאחר הורדת הקו התחתון האדום בכינרת מ -
 213ל  -215בשנות בצורת קיצוניות ,סביר להניח כי תוחלת
הגלישות מהכינרת תקטן בשנים הקרובות.
גם גיאויות בירמוך צפויות לקטון כתוצאה מהשלמת הקמת
סכרים גדולים במעלה הירמוך ובנחלי הצד המתנקזים
מהגלעד.
הזרימה הקבועה בירדן היא ,כאמור ,בעיקרה מי ניקוז.
מליחות המים הולכת וגדלה מצפון לדרום .בסביבות מפגש
הירדן והירמוך בנהריים המליחות הינה כ 2,000 -מגכ"ל
והיא הולכת וגדלה ומגיעה לכדי  4,000מגכ"ל בכניסה לים
המלח .מליחות זו משתנה בהתאם לכמות מי השטפונות
בתקופת החורף .קיימות שנים שבהן המליחות נמוכה
בהרבה כתוצאה ממיהול עם מי השטפונות ובשנים שחונות
היא עולה וכולה להגיעה גם לערכים של כ 6,000 -מגכ"ל
בכניסה לים המלח .ניצול מי המוביל המלוח והקמת מט"ש
לשפכי עמק הירדן וטבריה תפחית את כמויות המים הקיציות
בירדן אך גם תפחית את מליחות המים בו.
הירדן בכניסתו לים המלח יצר מניפה תת מימית גדולה של
סחף המוסע בשטפונות .עם ירידת מפלס הים נחשפת חזית
המניפה ונוצר מדרון תלול ,שגולש לבסיס הניקוז המתרחק
והמתעמק .ערוץ הירדן צפוי לחתור לאחור ולבתר את
המניפה הנחשפת .להתחתרות זו עלולות להיות השלכות
על ביסוס מבנים וגשרים שבמעלה הנהר )גשר עבדללה,
גשר אלנבי ומתקני מים באזור זה(.

 2.7אומדן כמותי של כניסות מי תהום לים
המלח
מקורות מי התהום לים המלח מצידו המערבי מתרכזים
בעיקרם במעיינות צוקים ,קנה וסמר .התפוקה השנתית
המוערכת של מעיינות אלו הסתכמה בכ 60-70 -מלמ"ק
בשנה .מקור המים הינו במילוי החוזר שחודר למחשופי
חבורת יהודה ממזרח לקו פרשת המים של אקוויפר
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ההר .קיימת ירידה הדרגתית בשפיעת המעיינות כתוצאה
מתגבור ההפקה בגב ההר )קיפרקי הרודיון( ואולם ההפקה
בגב ההר מוגבלת עקב מגבלות טכניות לשאיבה מעומקים
ההולכים וגדלים .מוצאי הקליחה הטבעיים של מעיינות אלו
נודדים מזרחה עקב ירידת מפלס ים המלח ומליחותם עולה
בהדרגה.
מעיינות נוספים במרחב עין גדי נובעים משכבות רדודות
והכמויות בהם קטנות בהרבה מהמעיינות הצפוניים.
בנוסף למוצאי מעיינות ידועים קיימות עוד זרימות מי תהום
נוספות אל תוך ים המלח .על פי מאזנים והערכות קודמות
נראה כי תרומות מי תהום נוספים למי המעיינות שהוזכרו
לעיל יכולה להגיע לכ 40-50 -מלמ"ק בשנה.
פוטנציאל מי התהום המתנקזים אל ים המלח מצידו המזרחי
מוערך בכ 150 -מלמ"ק בשנה .על פי הערכות הידרולוגיות
מופקים כ 50 -מלמ"ק והיתרה זורמת אל ים המלח וכך גם
תישאר בעתיד.

 2.8מקורות המים וצרכנים במרחב ים המלח
מקור המים הנוכחי של האזור הינו מערכת קיפרקים
השואבים ממספר אקוויפרים בשני אגנים .עיקר השאיבה
הינה על חשבון אוגר חד פעמי )רח"פ( .המילוי החוזר
במרחב הינו  21מלמ"ק לשנה והניצול הקיים מגיע לכ-
 38מלמ"ק ,כאשר כ  7מלמ"ק מניצול זה מופנה לאזורי
התעשייה במישור רותם ובערבה המרכזית ,שהם מחוץ
לאזור התכנון .הניצול המתוכנן ,כפי שיוזכר להלן ,מסתכם
לכ 57 -מלמ"ק .כלומר ,חסרים כ 35 -מלמ"ק .גרעון זה
אמור להיות מכוסה בחלקו על ידי תגבור ההפקה מקיפרקים
מתחדשים ותגבור הכרייה מקיפרקי הרח"פ .חשוב לזכור כי
שאיבה על חשבון הרח"פ מוגבלת ל  30 – 20שנה.
באזור ים המלח קיימים שלושה צרכני מים עיקריים:
מפעלי ים המלח
מי"ה צורכים כ  23מלמ"ק מים מליחים ברמות מליחות
שונות )בדר"כ  3,000 – 700מגכ"ל( .תחזית גידול הצריכה
היא לכ 35 -מלמ"ק בשנה .מרבית מקורות המים של מי"ה
הם קיפרקי הפקה ,שממוקמים במניפת נחל צין  -מדרום
לבריכה  ,5באזור כיכר סדום .שדה הקיפרקים נמצא כולו
בתחום הזיכיון של המפעלים.
צרכן תעשייתי נוסף הינו מתקן אגירה שאובה שאמור לקום
באתר הפרסה .מתקן זה יצרוך במצב תפעול שוטף כ1 -
מלמ"ק לשנה.
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חקלאות כיכר סדום
החקלאות באזור זה צרכה כ 4.5 -מלמ"ק מים במליחות
של כ 700 -מגכ"ל .תחזית הגידול הצפויה היא לתוספת של
כ 4 -מלמ"ק לשנה.
מלונות ותיירות
צריכת המים במלונות עין בוקק וחמי זהר מסתכמת לכ1.5 -
מלמ"ק לשנה .תוכניות הפיתוח של ענף זה העריכו בעבר כי
התוספת שתידרש לצריכה זו תגיע לכ 4 -מלמ"ק לשנה.
סיכום כלל הביקושים העתידיים מסתכם לתוספת נדרשת
של כ 20 -מלמ"ק לשנה ,ביחס למצב הנוכחי.
פוטנציאל הפיתוח המרבי של מקורות מים אזוריים מגיע
לכ 10 -מלמ"ק  .מכיוון שכבר היום נמצאת מערכת המים
האזורית במצב גרעוני של כ 20 -מלמ"ק לשנה ,הרי
שהגרעון צפוי לגדול לכ 35-40 -מלמ"ק לשנה .חוסר זה
יוכל להיות מגושר על ידי הגברת הקיפרקים המקומיים,
פיתוח שדות קיפרקים נוספים באפיקי נחל צאלים ומשמר
ויבוא מים מהמערכת הארצית ,שמשמעותו השקעות כבדות
בתשתית הולכת המים מהצפון.
צרכני המים בצפון ים המלח ניזונים ממערכת קיפרקי יריחו
וקולחים מושבים ממאגר אוג .פתרונות האספקה להרחבת
הפעילות החקלאית והתיירותית קשורים למקורות מים
שאינם בתחום תכנית זו אלא לתוכניות אספקת המים
למרחב בקעת הירדן כולו.

 .3מאזני המים לים המלח
 3.1רקע
הירידה הקבועה במפלס המים של ים המלח הצפוני גורמת
לנזקים סביבתיים וכלכליים למדינת ישראל ולממלכת ירדן.
מדובר על פגיעה נופית ,היווצרות בולענים ,נסיגת חופים
המשמשים לתיירות ,נסיגת מוצאי קליחה של מעיינות,
החמרת נזקי ארוזיה של מערכות כבישים ותשתיות אחרות,
כתוצאה ממיחתור לאחור של נחלים ,ועוד.
בשנים האחרונות הועלו על ידי גורמים שונים הצעות למיתון
הנזקים ושיקום המפלסים .אחת החלופות שמועלות הינה
חלופה הממליצה על חידוש הזרמת מי הירדן בהיקף כמותי
שיביא לעצירת תהליך ירידת המפלס .הכמות השנתית
שתביא לעצירת הירידה במפלס הים מוערכת בכ1,050 -
מלמ"ש .כמות מים זו נכונה למצבו הנוכחי של הים )ללא
שיכוב( ובמשטר צריכת מים הנוכחי של מפעלי ים המלח
בשראל.

 3.2מטרת הסקירה
הפרק הנוכחי נועד לסכם את מאזן המים הטבעיים לים
המלח ולשמש כחומר רקע למסמך המדיניות המקדים של
תמ"א  13לים המלח וחופיו .גם אם מסמך המדיניות לא
אמור לנקוט עמדה לגבי ייתכנות מי מהחלופות המוצעות
להשבת מים לים המלח ,יש מקום לסכם בקצרה את
הנתונים הכמותיים וההשלכות שיש לחלופת חידוש הזרמת
מי הירמוך והירדן בהיקפם ההיסטורי כדי לעצור ואולי אף
לשקם את מפלס מי הים .במיוחד אמור המסמך לזהות את
מקורות המים השונים בהבחנה מדינתית ,זאת כדי לבחון
סבירות הפסקת השימוש במים אלו בכל אחת מהמדינות
התורמות למאזן ו/או לגריעת המים.

 3.3מקורות המידע
פרקות המכון הגיאולוגי

כמויות גדולות של מים בעלי ריכוז מלחים נמוך מהריכוז
הקיים ובטמפ' שונה ,אז יחזור מצב אפשרי לשיכוב וקצב
האידוי יגבר.
יוצא מכל הנתונים הנ"ל אומדן לסיכום מאזני כמוצג בטבלה
מספר ) 3במלמ"ש(:
מרכיב

כניסות
לים המלח

יציאות
מים המלח

כ מ ו ת
)מלמ"ק(

זרימה עילית ומי תהום )יפורט
בהמשך(

400

גשם ישיר

50

ניקוז ממפעלי ים המלח )ישראל
וירדן(

250

סה"כ כניסות

700

אידוי

800

שאיבה למי"ה )ישראל וירדן(

500

סה"כ יציאות

ע
פ
)מלמ"ק(

ר

-600

1,300

טבלה מספר  :3אמדן לסיכום מאזני מים

עבודות שונות על התפתחות השימוש במים בירדן ובאגן

פער במאזן של  600מלמ"ק מתבטא בירידת מפלס המים
באגם בקצב של כ 1 -מ' בשנה.

עבודות  CESשנעשו עבור ממלכת ירדן בשנות התשעים
)(The Storage System Projects

 3.4.2פוטנציאל המים לים המלח

הירמוך הסורי

 3.4ממצאים ותוצאות
 3.4.1כללי
חישובים אחרונים ,שנעשו במכון הגיאולוגי בי"ם ,מורים על
פער במאזן המים של ים המלח המגיע לכ –  600מלמ"ש.
הפרש זה בין כניסות מים ממקורות שונים ,כפי שיפורט
להלן ,לבין ההתאדות משטח גוף המים הצפוני )ששטחו
כיום כ 650 -קמ"ר( יוצר מציאות של ירידת רום מפלס המים
בקצב של כ 1 -מ' לשנה .ההערכות הן שקצב ההתאדות ילך
ויקטן ,ככל שריכוז המלחים בים ילך ויעלה.
ההתאדות הנוכחית מים המלח הצפוני מוערכת על-ידי
חוקרי המכון הגיאולוגי בכ 800 -מלמ"ש .עוד כ 500 -מלמ"ש
נשאבים על-ידי מפעלי האשלג של ישראל וירדן .ואולם
– רק כ 250 -מלמ"ק אובדים בהתאדות בתחום הבריכות
התעשייתיות 250 .מלמ"ק שנשאבו מוחזרים לים הצפוני
בניקוז גרביטציוני .לאור ההערכות הנ"ל ,סך כל האיבודים
מהים הצפוני מוערכים בכ 1,050 -מלמ"ש.
זו הכמות הנדרשת לקיום מפלס יציב – במצבו הנוכחי של
הים ובמשטר הזרימות הממוצעות ,כפי שקיים בעשורים
האחרונים .ההערה האחרונה חשובה לאזכור משום
העובדה שים המלח הצפוני ,במצבו הנוכחי ,אינו משוכב.
אם מציאות זו תשתנה והיא יכולה להשתנות אם יוזרמו אליו

בטבלה מספר  4ובאיורים מספר  2ו 3-מסוכמים אומדני
מקורות המים הטבעיים לים המלח בהבחנה לתאי השטח
ההידרולוגיים ובחלוקה גיאוגרפית של המקורות  -על פי
המדינות שבהם נמצאים מקורות אלו.
חלוקה לתאי שטח
התורמים לים המלח

סה"כ

מדינה
ישראל

סוריה

ירדן

תרומה מאגן הירמוך

0

317

133

תרומה מאגן הכנרת

550

לבנון
450
550

תרומה מנחלי הצד
המתנקזים לירדן  -עד
ים המלח

80

200

280

צד
ים

20

200

220

תהום
מי
תרומת
בהתנקזות ישירה לים
המלח

125

150

275

פוטנציאל
סה"כ
מקורות המים לים
המלח ]ללא גשם ישיר[

775

683

1775

מנחלי
תרומה
המתנקזים לתוך
המלח

317

טבלה מספר  :4פוטנציאל היסטורי של מקורות המים באגן ים המלח
]מלמ"ש[

 3.4.3ניצול מקורות המים הטבעיים באגן ים המלח
באיורים מספר  4-6מסוכמים אומדני השימוש שנעשה
במים הטבעיים באגן ים המלח .הצגת השימושים נעשית
בהבחנה לתאי השטח ההידרולוגיים ובחלוקה למדינות
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שבהם נמצאים מקורות המים .הנתונים מבוססים על
מידע שנאסף ממקורות שונים שביצעו הערכות וניתוחים
הידרולוגיים .איסוף נתוני הזרימה אינו מבוצע באופן רצוף
ומהימן ולכן רמת הדיוק הכמותי והחלוקה בין המדינות אינה
מדויקת ונועדה לצורך הערכת סדרי גודל בלבד.
נתוני הצריכה בשנות השישים הם בטרם הקמה והפעלת
מפעלי המים הגדולים בישראל )מפא"ר( ,בירדן )(KAC
ובסוריה )מאגרי החורן( .ההערכות הן של היקף החקלאות
בתחומי האגנים .הערכת שימוש במי הירמוך על ידי ישראל
מבוססת על הפרשנות הישראלית לטיוטת הסכם ג'ונסטון.
הערכת הניצול הסורי בשנות האלפיים מבוססת על הסכם
"אל ווחדה" ) (1987ועדכונים נוספים.
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הערכת הניצול הירדני בתחזיות לעתיד מבוססת על
פרוגרמות ירדניות להקמת סכר אל ווחדה במעלה הירמוך,

איור מספר  :4ניצול מים באגן ים המלח בשנות השישים

איור מספר  :2פוטנציאל מקורות המים לים המלח בחלוקה לאגנים

איור מספר  :5ניצול מים באגן ים המלח סביב שנות האלפיים

איור מספר  :3פוטנציאל מקורות המים לים המלח בחלוקה למדינות

איור מספר  :6ניצול מים באגן ים המלח  -תחזית לעתיד

משאבי המים באגן ים המלח
תמ"א  13לים המלח וחופיו

תוכניות האגירה של נחלי הצד המזרחיים וניצול מי התהום
האגן הארנון.
התחזית לעתיד של שימושיים בתחום ישראל אינה לוקחת
בחשבון ניצול מעיינות קנה וסמר ולא שינויים שעשויים/
עלולים לקרות בתפוקת מעיינות אלו ומעיינות הגלבוע,
כתוצאה מהגברת השאיבה הפלסטינית במעלה האקוויפרים
המזינים מקורות אלו.

 3.4.4שימושים ומקורות מים בתחום ממלכת ירדן
ודרום סוריה
בחינת ייתכנות הפסקת השימוש במקורות המים לים המלח
מחייבת הערכה ריאלית לאפשרות זו על ידי המדינות
השכנות .לגבי מדינת ישראל הנושא מוכר וברור מבחינת
האפשרויות והמשמעויות הכרוכות בהמרה של מי המפא"ר
במים המיוצרים במתקני התפלה .לגבי ירדן וסוריה ,קיים
צורך לבחון בחינה ראשונית את שימושי המים ומידת
חיוניותם.
הערכה כללית על צרכי המים בתחום ממלכת ירדן
הביקוש למים בממלכת ירדן הסתכם בתחילת שנות
התשעים בכ 980 -מלמ"ש .בשנת  2010צפויה הצריכה
לעמוד על כ  1,400מלמ"ש ובשנת  2020כ 1,600 -מלמ"ש.
מקורות המים הקיימים בתחום ירדן מסתכמים כיום בכ –
 900מלמ"ש ,בשנת  2010יגדלו לכ 1,100 -מלמ"ש ובשנת
 2020לכ 1,150 -מלמ"ש.
בשלב הפיתוח המלא ) (2020יהוו המים המתנקזים לים
המלח  50%מכלל מקורות המים של ממלכת ירדן )כ-
 580מלמ"ש( .שאר המים יבואו מניצול מקורות מי תהום
בצפון ירדן ובגבולה עם סעודיה ,התפלת מליחים והשבת
קולחים.
על פי האמור לעיל הרי שבשנת  2020צפויה ירדן למחסור
של כ 450 -מלמ"ש .אם תוותר ירדן על שימוש במי הירמוך
יוכפל הגרעון ,שנראה כגדול מאד  -גם ללא תסריט ויתור על
מי הירמוך  -לצורך שיקום מפלסי ים המלח.
הערכה כללית לצרכי המים בתחום אגן הירמוך שבדרום
סוריה
השימוש במי אגן הירמוך בתחום דרום סוריה משתרע
בארץ החורן ,ממורדות החרמון הצפון ועד למורדות ג'אבל
דרוז במזרח .זהו חלקו הגדול של אגן הירמוך .מתוך מאזן
שנתי ממוצע של כ –  470מלמ"ש ,נתרמים מהשטח הסורי
כ –  320מלמ"ש בממוצע רב שנתי .בשנת  1987נחתם
הסכם בין ממלכת ירדן לסוריה ,שבו סוכמה חלוקת המים

מאזור זה :כ 170 -מלמ"ש אמורים להיות בשימוש הסורים
)וזאת בנוסף לשימוש במי מעיינות המצויים באזור( והיתרה
לטובת ירדן .המים לטובת ירדן אמורים היו לזרום למורד
הירמוך וכן להיאגר במאגר גדול שיוקם במעלה הזרימה,
כאשר האנרגיה שתופק במאגר תהיה לשימוש ההתיישבות
הסורית בחורן .בפועל הקימו הסורים מערכת מאגרים
במרחב החורן שעושה שימוש בכ  220מלמ"ש ומותירה
לירדנים הרבה פחות ממה שסוכם בהסכם האחדות בשנת
 .87בהערת אגב נעיר כי על פי טיוטת הסכם ג'ונסטון – סוריה
אמורה הייתה לעשות שימוש רק ב  90מלמ"ש ,ישראל ב
 40) 20עפ"י הפרשנות הישראלית להסכם( והיתרה כולה
הייתה אמורה לשרת את צרכי ממלכת ירדן.
מאז הסכם האחדות פיתחו הסורים מערכת מאגרים גדולה
ביותר על יובלי הירמוך )רוקאד ,עלן ,ארם ,זיידי ועוד( בנפח
אגירה כולל של למעלה מ  200מלמ"ק .במורדות המאגרים
פותחה רשת ענפה של תעלות השקיה והאזור כולו הפך
לשטח חקלאי בעיבוד אינטנסיבי .אוכלוסיית האזור גדלה
מאז שנות השבעים מכ 70 -אלף נפש לכמליון תושבים,
שחלק ניכר מהם עוסק בחקלאות.
על פי האמור לעיל הרי שפיתוח משאבי המים בדרום מערב
סוריה ,מבוסס כולו על מי מקורות הירמוך ומשרת צרכים
כלכליים והתיישבותיים בעלי חשיבות עליונה לסוריה .אין
שום תסריט סביר בעתיד הנראה לעין ,המצביע על ייתכנות
כלכלית או פוליטית לוויתור סורי כלשהו לשימוש במי הירמוך
 -לצורך שיקום מפלסי ים המלח.

סיכום
• האפשרות לעצור תהליך ירידת מפלס ים המלח ולייצבו
במפלס הנוכחי ,ללא שיקום מפלסים ,מצריך תרומת מים
של כ 1.1 -מיליארד מ"ק לשנה.
• חלקה היחסי של ישראל בכמות הנ"ל הינו כ 500 -מלמ"ש
) (45%במצב הניצול הנוכחי וכ 470 -מלמ"ש ) (43%
על פי תחזיות פיתוח לעתיד.
• מימוש מלא מצד ישראל יאט את קצב ירידת המפלס אך
לא ישנה את מגמת תהליך ירידת המפלס.
• לאור שימושי המים האינטנסיביים בתחום ממלכת
ירדן ובדרום מערב סוריה ,יהיה זה יותר מסביר לשער
ולהעריך שהפסקה או אפילו צמצום ניצול המים בסוריה,
ירדן ולבנון אינה תרחיש ראלי .זאת כל עוד לא נראה
בעין מקור חלופי ממשי עבור צרכי המים של מדינות אלו,
כל שכן ,במצב הגיאופוליטי הקיים באזור.
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פרק מס' .9

ניתוח נופי סביבתי
בסובב ים המלח ומערבו

ניתוח היבטים חזותיים ונופי מורשת בסובב ים המלח
מבוא
ניתוח הנוף ,כפי שהוא נראה ונדמה בעיני אנשים ,החיים,
מבקרים ומטיילים באגן ים המלח חורג מעבר להתייחסות
הצרה של ההיבט החזותי עצמו ,הנוף מהווה מעין מעטפת
שמאגדת תחתה את כול מרכיבי הפאזל הסביבתי :הייחוד
הגיאולוגי -גיאומורפולוגי ,האקולוגיה ,התרבות ההיסטורית
ופעילות האדם העכשווית .שילוב המרכיבים הללו ביחד
הוא שיוצר את תבנית הנוף המיוחדת של מרחב ים המלח.
זאת ועוד ,השינויים הדרמטיים המתחוללים בחוף ים המלח
מאמצע המאה שעברה ,שבמרכזם נסיגת מפלס הים
והצטמצמות שטח האגם גוררת בעקבותיה תהליכים מהירים
ונדירים בעצמתם של עיצוב הנוף ,היווצרות נופי חוף חדשים
והיחשפות של תופעות בעלות עניין ברמה עולמית.
מסמך זה מיועד לסקור ולנתח את ההיבטים הנופיים,
הויזואליים והאסוציאטיביים של הנוף ,או הנוף מנקודת
המבט האנושית.
נושאים מרכזיים בניתוח זה יהיו:
• המרכיבים הנופיים הראשיים של אגן ים המלח.
• הדימויים הנופיים ,ההיסטוריים והתרבותיים וכיצד הם
משפיעים על נקודת המבט האנושית של המרחב.
• ניתוח הדומה והשונה במאפיינים הנופיים העיקריים בין
הצד המזרחי והצד המערבי.
• ניתוח מפורט של ההיבטים הנופיים ביחידות הנוף
השונות ,הטבעיות וה"אנושיות" בחוף המערבי של ים
המלח.

 .1בקעת ים המלח -המרכיבים הנופיים הראשיים
של האגן

הבקעים הסורית -אפריקאית ובתוכה הוא מהווה את
הנקודה היבשתית העמוקה ביותר .ה"בור" הגיאולוגי
תחום על ידי קווי מצוק נישאים היוצרים אגן סגור ונמוך.
התצפית מרכסי ההרים הנישאים מעל האגם ,מקרוב
ומרחוק .כמו גם הירידה אל האגם מרמת ההר בישראל
או בירדן מייצרת חוויה נופית חזקה .לא בכדי תצפית
זריחה או שקיעה מעל ים המלח )מצדה ,הר -הצופים(
משמשת כתפאורה לטיולים מיוחדים ,לאירועים ,כנסים
ופסטיבלים למיניהם.
ב.דרמטיות הנוף המדברי :ים המלח תחום על-ידי מצוקים
גבוהים משני צידיו .הפרשי הגבהים בין ראש המצוק
והים מגיעים לכ 300 -מטר .מצוק העתקים ברובו מצוק
תלול ,גבוה ,שמור ומרשים .את רצף המצוק קוטעים
ערוצי נחלים החותרים כקניונים ומאריכים עד מאוד את
אורכה של יחידת המצוקים .חלקם נחלים עתיקים בהם
תחתית הקניון חותרת עד בסיס הסחיפה ,וחלקם קניונים
צעירים המסתיימים במפל בגובה מאות מטרים .שילוב
התכונות :מצוק נישא ,קניוני נחלים צרים ומפלים גבוהים
בנוף מדברי צחיח יוצר מופע נופי מרשים ביותר.
ג.המפגש מדבר -ים :המופע הדרמטי של הנוף המדברי
הצחיח מתעצם במפגש החד עם האגם הגדול שבמרכזו.
הניגוד החריף שמתקיים בין צבעי המדבר ובין גווני הים,
בין הטופוגרפיה המצוקית החדה ובין מישוריות פני הים
יוצר נוף מגוון ,מעניין ומרשים בעצמתו.
ד.מגוון הנופים ותצורות נוף :בקעת ים המלח מאופיינת
במגוון רחב של נופים :מישורי חוף ,מניפות נחלים,
מצוקים וקניונים ,ביתרונות חוואר הלשון שבולטים בנופם

כיצד דמות הנוף של אזור ים המלח נראית ,מצטיירת ונתפסת
בעיני המבקרים ,המטיילים והתושבים החיים באזור? כדי
לענות על שאלה זו נדרש לפרק את תבנית הנוף למרכיבים
שמהן היא בנויה .בתהליך טיפולוגי זה אנו מזהים ארבעה
מרכיבים עיקריים שהבנתם חיונית לניתוח הנופי .מרכיבים
אלו הנם המרכיב הטבעי ,המרכיב התרבותי ,המרכיב
הדינאמי והמרכיב האנושי:
.1המרכיבים

הטבעיים:

קשורים

במכלול

התכונות

הפיזיות -המבנה הגיאולוגי ,סוגי המסלע תהליכי עיצוב
הנוף ,הטופוגרפיה ונתוני האקלים .התכונות הדומיננטיות
המשפיעות על דמותו הנופית של האזור הנם:
א.אגן סגור" :בקע ים המלח" מהווה חלק ממערכת
איור מספר  :1מפגש מדבר ים
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הבוהק והקרח ,נאות מדבר ירוקות ונחלים זורמים .מגוון
נופי גבוה נחשב כקריטריון שתורם לאיכותו הנופיות של
חבל ארץ.
ה.שילוב מיוחד של צבעים וגוונים :באופן דומה ,הגיוון
הנופי בא לביטוי גם בשילוב רחב של צבעים וגוונים
המשתנים בתנאי התאורה לאורך היום ולאורך עונות
השנה .לשם המחשה :הגוונים של המצוקים ממזרח
)רובם אבן חול צבעונית( וממערב )אבן גיר עם פאטינה
בגוון כהה ומשמעותי( ,גוף המים על הרכבו המינראלי
הייחודי .הקשור להרכב מי ים המלח ,לריכוז המלחים
ולתהליכי התגבשות המייצרים אלמנטים ייחודיים,
אסתטיים ופיסולים.
.2המרכיבים התרבותיים :דמות הנוף הנקשרת להיסטוריה
האנושית :המושג נוף תרבות הולך ותופס לו מקום כמוטיב
נוסף במשמעויות הנופיות של חבלי ארץ .מונח זה נוסף

דתיות ,אומנותיות או תרבותיות .במרחב ים המלח ניתן
לזהות מסורות דתיות והיסטוריות הקשורות למורשת
התרבותית של שלושת הדתות .אזור ים המלח נצרב
בתודעתם של אנשים רבים ברחבי העולם בזכות ההקשרים
הדתיים ,סיפורי התנ"ך והברית החדשה ,המוטיב התרבותי-
היסטורי של הנוף הם אחד מגורמי המשיכה התיירותיים של
האזור .דמות נוף התרבות בחבל ים המלח מושתתת על
שני מוטיבים מרכזיים:
א מורשת היסטורית חשובה ומרתקת המבוססת על
מסורות היסטוריות רבות )חורבן ערי הכיכר ,סדום
ועמורה ,כניסת בני ישראל לארץ ,ראשית הנצרות,
מרידות היהודים ברומאים( ועל שרידים ארכיאולוגים
בעלי חשיבות עולמית :קיימת זיקה חזקה ביותר
בין הסובב הטבעי וסגולותיו הייחודיות ובין המורשת
וההיסטוריה האנושית של האזור ,לדוגמא :דמות הנוף
של ים המלח" -ים המוות" ,מבטאת אמנם את תכולת
המלחים הגבוהה והרכבו המיוחד אולם היא גם נקשרת
אסוציאטיבית למונח שנטבע במורשת ההיסטורית לפני
מאות ואלפי שנים .דמות הנוף של מדבר יהודה נקשרת
באופן אסוציאטיבי כאל מקום מפלט וחיים של מתבודדים
וקבוצות מיוחדות ,של כתות )איסיים ,נזירים( ושל
מורדים קיצוניים )מכוור ומצדה( ,אשר מצליחים לנצל את
התנאים המיוחדים שהמקום מעניק" .המגילות הגנוזות"
נקשרות אסוציאטיבית למערות מדבר יהודה.
בפרק הניתוח הסביבתי מזוהים מספר מכלולי נוף
ייחודיים המשקפים את נופי התרבות בסובב ים המלח
)סקירה מלאה מופיעה בפרק ערכים בעלי ייחוד(:
• בצד המערבי :מרחב אתרי הטבילה בנהר הירדן ,מרחב
מנזרי כיכר יריחו ,מכלול קומראן ,נווה עין גדי ,אתר
מצדה ואגנו הנופי ,מכלול נחל בוקק.
• בצד המזרחי :מכלול מעיינות קלירוהי וסביבתו של אתר
באב א-דרע .ע'ור ספאי )כיכר צוער(
ב .דמות האזור כפי שתוארה על ידי חוקרים ונוסעים

איור מספר  : 2צבעים וגוונים

בשנת  1992לרשימת המורשת העולמית )The World
 ,(Heritage Listהוא מבטא הכרה בחשיבותם של מרחבים
גדולים אשר מהוווים עדות פיסית למורשת ההיסטורית
והתפתחותה לאורך הזמן .אונסק"ו מגדירה נופים אלו -נוף
אסוציאטיבי ) ,(associative landscapeכנופים המהווים
מקור השראה וזיכרון )איור  (4 - 3הקשורים באסוציאציות
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מקור הדימוי הוויזואלי של אגן ים המלח נקשר לתיאורי
חוקרים וציורי נוסעים מהמאה ה) 19 -איור  (5שתיארו
את שראו עיניהם – לינטש ,תומפסון ,קוסטיגן,
טריסטראם ,שווארץ ואחרים :דימוי זה מושתת על תבנית
נוף שבמרכזה גוף המים הגדול והמלוח  -ים המלח
התחום על-ידי מצוקים משני צידיו .צרוף דרמטי של כל
מרכיבי היחידות האורכיות  -מצוק ,חוף צר וים וחוזר
חלילה בצד השני .והפרופורציות בין גובה ההרים משני

הצדדים )שיאם מגיע לגובה  300+מ' מעל פני הים בצד
המערבי וכ+ 1000-מ' מעל פני הים ואף יותר ממזרח.
מרגלותיהם בגובה של כ 400- -מ' מתחת לפני הים( לבין
רוחב גוף המים שביניהם )כ 18 -ק"מ( .פרופורציות אלו
"טבועות" בדימויו של ים המלח לאורך שנים ומתועדות,
כאמור בתיאורים וציורים מהמאות הקודמות.

שריד של מצודה ערבית חסרת-חשיבות ,הבנויה על
צוק מאבן-גיר ,שגובהו מאה וחמישים רגל .סוגרים
עליה סביב ,מכל הצדדים ,קירות-סלעים ערומים ,שהם
גבוהים ומסתירים אותה מכל עבר ..הצוקים הם ערומים
לגמרי ,יבשים ומתים .וסלעים אלה מפחידים ממש .והלב
מתיירא ממראה כה פראי ובלתי-אנושי".

להלן מספר דוגמאות לציטוטים מתוך תיאורי חוקרים
ונוסעים:
• זצטן ) 16בדצמבר  " : ,(1806אחר שעה וחצי הגענו
לקצה המצוקים הפראיים המקיפים את ים המלח משני
צדדיו .הם יוצרים כאן קירות-סלעים מאונכים ענקיים..
לפנינו נפרס מראה נרחב ומעניין של הימה וסביבותיה.
מיד לרגלינו נראתה למטה .לצד קירות הענק ,עין-דשידי
]עין-גדי[ שמעיינותיה הובלטו על-ידי קבוצות העצים
והשיחים ,שצבעם הירוק התבלט בצורה המשונה ביותר
על רקע הישימון הסובב אותם ..צבע כחול כהה יפה
אפיין את פני האגם הדומים למראה והעצומים בהיקפם.
קצותיהם נראו כאילו היו רקומים בחוטי-כסף .בשל הגלים
המתנפצים בחוף ..מעבר לאגם התרוממו הרי אל-בלקה
וכרך התלולים .המשטח המישורי שביניהם ,ממולנו,
סימן את משפך המודשם ,או ארנון .מצפונו הצביעו לי
על קיר הסלעים העצום ,הקרוי טור אל-חומרה ,שלרגליו
מצויים מקורות האספלט .מדרום למודשם הבחנו בוואדי
אל-כרך :אך לא הבחנו בכרך עצמה ,שבדרך-כלל ניתן
לראותה מכאן ,מאחר שעננים הסתירוה".
• שווארץ " :1845ים סדום הוא ים המלח ונקרא בל"ע
"באחר לוט" ובלשון העמים ים המת .ארכו  11פרסאות
גרמניות ורחבו  4או  5פרסאות .בצד הדרומי הוא קצר
ורחבו שם בערך פרסא וחצי ועמקו שם  3או  4רגל .על
שפתו המזרחי והמערבי הרים וסלעים גבוהים ,ובשפתו
המזרחית דרומית נמצא איזהו פרסאות מישור מבורכת
ופורי .מימיו צח ונקי אבל מלוחים עד מאוד ,יותר מכל מי
ים וחריף עם ריח גפרית וכמעט אי אפשר להניחו בפה
עבור חריפתו .לקחתי ממנו מעט בפי ויותר מחצי שעה
נשאר טעם מררי".

איור מספר  :3הגוונים היחודיים של ים המלח כפי שמשתקפים
בציור מהמאה ה 19

איור מספר  :4ים המלח בצייורי נוסעים

• ון דה ולדה" :1852 .לאחר מסע של שעתיים הגענו לצוק
מפחיד .זהו ראש-זוהר ,אחד המקומות הפראיים ביותר
בעולם .מזדקרים כאן צוקים אנכיים .בצבעי צהוב ,אפור
ולבן ,המורכבים מאבן-גיר ומאבני-סיד ,ובהם מעורבות
אבנים וולקניות .הן מוערמות אלה על-גבי אלה ,סביב
לתהום .בעומק של מאות רגל רבות  -ואולי אף אלף רגל
 נראית חורבה קטנה על-גבי צוק נפרד .זוהי זווירה,איור מספר  :5ים המלח בציורי נוסעים
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.3המרכיבים הדינאמיים -השינויים בנוף האגם וחופיו:
השתנות עכשווית ומהירה של פני הנוף היא מרכיב דומיננטי
בדמות הנוף של חוף ים המלח .גוף המים קטן וכתוצאה
מכך חל שינוי בפרופורציות הנופיות של המרחב .בין המצוק
והחוף מפריד לפעמים משטח חוף חדש שרוחבו מגיע
לכדי מס' קילומטרים .התרחקות קו החוף מלווה בתופעות
נוספות שחותמן ניכר היטב בשטח :היווצרות מאות בולענים,
שינויים במיקום מעיינות החוף ,היווצרות מעינות חמים
חדשים והתחתרות מואצת של ערוצי נחלים .תהליכים אלו
מתרחשים בקצבים נדירים ומתאפשר לחזות בתהליכים
גיאומורפולוגיים דרמטיים ,אשר לרוב אורכים שנים רבות,
בפרק זמן של שנים בודדות עד עשרות שנים.

.4המרכיבים האנושיים  -התיישבות ופעילות אנושית:
משני צדדיו של חבל ים המלח מתקיימת התיישבות
אנושית ופעילות כלכלית המנצלת את סגולותיו ומשאביו
של האזור לצורכי תעשיית מחצבים ,חקלאות ותיירות.
השימושים האנושיים מותירים חותם ניכר על דמותו הנופית
של האזור .אולם פעילות אנושית זו מרוכזת ברובה בשולי
האגן ,בצפון בקעת ים המלח או לאורך חופי האגן הדרומי.
בחלק המרכזי של בקעת ים המלח ההתיישבות האנושית
מצומצמת ומרוכזת במספר מוקדים קטן .ואילו רוב השטח
נשמר במצבו הטבעי ,ואינו מופר על ידי האדם.
עובדה זו היא בעלת חשיבות נופית מיוחדת .מרחב זה ניתן
לזיהוי ולהגדרה כ"ארץ בראשית" .חבל ארץ שמאופיין על
ידי נוף טבעי דרמטי ומרשים הנשען על מכלול של ערכי
טבע ונוף שלא הושפעו ולא הופרו כתוצאה מפעילות
האדם ,ובמיוחד כתוצאה משימושים אנושיים המזוהים
עם הטכנולוגיה המודרנית .רמת השימור הגבוהה ברוב
שטח בקעת ים המלח היא מאפיין נופי נוסף ,מרכזי וחשוב
ביותר.
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איור מספר  : 6התחתרות ערוצים מהירה בנאות החוף

איור מספר  : 8עין-גדי ,חקלאות והתישבות ,קדומה ועכשוית

איור מספר  : 7בולען מלא במים

איור מספר  : 9קליה על רקע הנוף המדברי
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 .2מאפיינים נופיים בהשוואה בין הצד המערבי
למזרחי של ים המלח
תבנית הנוף הבסיסית של חבל ים המלח בנויה בצורה
סימטרית ,במרכזה גוף המים ,ומשני צדדיו נישאים מצוקים
ומתלולים גבוהים המלווים את חוף האגם לרוב אורכו .אולם
ניתוח מפורט של מאפייני הנוף מעלה שסימטריה זו אינה
תמונת ראי שלמה כלל ועיקר .נהפוך הוא ,רב השוני בין צידו
המזרחי לצידו המערבי של ים המלח.
בטבלה  1מוצגים מאפייני הנוף הראשיים בהשוואה בין שני
צדדיו של ים המלח ובאיור  8מוצגים מאפייני יחידות הנוף
באזור.
איור מספר  : 10מבט מהאגן המערבי אל האגן המזרחי

טבלה מספר  :1מאפייני הנוף הראשיים בהשוואה בין שני צידי ים המלח
המאפיין

הצד המערבי

הצד המזרחי

טופוגרפיה

מצוק ההעתקים של מדבר יהודה מתנשא לרום של
כ 200 -מ' בחלקיו הגבוהים וכ 300 -מ' בשיאו.

מתלול מואב מורם טקטונית ,מתנשא לרום של מעל
 1000מ' למרבית אורכו.

מסלע ומבנה גיאולוגי

החתך הסטרטיגרפי כולל סלעי משקע ימיים בלבד.
השינויים הליתולוגיים לאורך המצוק מועטים ,הסגנון
המבני נשלט בעיקר על ידי העתקים.

החתך הסטרטיגרפי כולל אבני חול ומעליהם סלעי
משקע ימיים ,כמו כן נמצאים גם מחשופים של סלעים
וולקניים .בנוסף להעתקים מופיעים גם קימוטים חריפים
במרכז הגיאוגרפי של המתלול.

שיפוע קרקעית האגן מתון ,וכמויות הסחף המובא על
ידי הירדן גדולות ,יחסית לצד המזרחי .ירידת המפלס
גורמת לחשיפת קטעים רחבים מישורי בוץ ומלח שבהם
נפערים מקבצי בולענים )רובם מתחת לרום  400-מ'(.

שיפוע הקרקעית חריף ,ירידת המפלס מתבטאת
בהיווצרות מתלול אנכי .יצירת רצועת חוף חדשה
והופעת בולענים מוגבלות לדרום האגן הצפוני.

בתימטריה של הים והשפעות ירידת המפלס

תהליכי התחתרות נחלים מואצת
מתלול דל מעיינות עם ערוצי אכזב .מספר מצומצם
של מעיינות בנווה עין גדי ועין בוקק ,המקיימים זרימה
קבועה בשלושה נחלים קצרים :דוד ,ערוגות ובוקק.
מעיינות ומי תהום :נאות חוף ,נווה מדבר ,נחלי איתן,
מעיינות חמים וכד'

מישור החוף הצפוני מרובה במעיינות ופלגים שבהם
מים מליחים המקיימים צמחיה עבותה ומערכת אקולוגית
נדירה וייחודית.
ירידת המפלס חשפה להיווצרות מעיינות ופלגים חמים
ומלוחים חדשים בחוף מצפה שלם -נחל קדם.

התיישבות הווה :ישובים ,חקלאות ,תעשייה ,תיירות,
דרכים.

ישובים כפריים קטנים יחסית ,החקלאות מרוכזת בעיקר
בצפון ובדרום ים המלח )כיכר יריחו וכיכר סדום(,
ובשטחים קטנים יחסית במניפות סחף במרכז הבקעה.
מוקד הפיתוח התיירותי נמצא באגן הדרומי על חוף
ברכות האידוי התעשייתיות .בתי המלון הם גדולים ורבי
קומות.
הפעילות התעשייתית מרוכזת באגן הדרומי )ברכות
אידוי ,מפעלים ותשתיות נילוות(

תהליכי התחתרות נחלים מואצת
מעיינות רבים במתלול אבן החול יוצרים ,זרימות קבועות
ברוב נחלי מואב ,אקוות אבן החול החשופה על פני
מתלול מואב המורם ,מגירה מים לאורך מחשופים ,קניוני
נחלים וקווי העתק ,מתקיימות זרימות קבועות במרבית
הנחלים וכן בתי גידול לחים נקודתיים ,בהם מתפתח
צומח בעל הרכב מינים ייחודי שהמאפיין הבולט לעין בו
הן דקליות אקזוטיות.
מעיינות חוף הם נדירים.
בצפון ים המלח ובאגן הדרומי שמדרום ללשון ,ארבעה
ישובים כפריים גדולים שבהם אוכלוסייה המונה כ-
 60.000תושבים.
החקלאות מרוכזת בעיקרה בצפון ובדרום )כיכר א -רמה
וכיכר צוער(בחלק הדרומי והיא משתרעת על שטחים
נרחבים.
מוקד התיירות הקיים נמצא בצפון ים המלח ,קיימים
 3בתי מלון )כ 1000 .-חדרים( .ו 3-נוספים בבנייה.
המלונות אינם גבוהים ,מעין כפרי נופש מהודרים
הפרושים על מגרשים גדולים הכוללים בתוכם פיתוח
נופי מרהיב וברמה גבוהה.
התעשייתיות.הפעילות התעשייתית מרוכזת באגן
הדרומי )ברכות אידוי ,מפעלים ותשתיות נילוות(.
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 .3תצפיות הנוף
המבנה הסימטרי של בקעת ים המלח שאגם במרכזה,
מכתיב מצב שבו המבט הראשי מכוון לצד הנגדי ,אל האגם
וחופו ואל ההרים המתנשאים באופק שממול .במקביל
לחוף ,בכיוון צפון -דרום ,קווי המצוקים והרכסים מתקרבים
ומתרחקים חליפות מקו החוף .קוי פרשות מים ונגיעות
של ההר בקו החוף יוצרים אגנים חזותיים שהתצפית בהם
במקביל לחוף מוגבלת לתאי שטח סגורים .מתוך כך עולה
שהתצפית הרחבה והרחוקה ,היא בכיוון מזרח -מערב ובה
נפרס הים ,החוף וההרים שמנגד ואילו התצפית בכיוון צפון
דרום מצומצמת ,מוגבלת וצרה יותר.
הצד המערבי של בקעת ים המלח מחולק באמצעות קווי
רכס היורדים אל האגם למספר אגני נוף מוגדרים וברורים,
אגני הנוף החזותיים הראשיים הנם:

.2מספר האנשים שצופה מנקודה זו ,וגם זמן התצפית:
לדוגמא :התצפית מאתר ביקור שבו מבקר קהל רב יכולה
להחשב כבעלת חשיבות רבה יותר מנקודת תצפית
איכותית יותר שמגיעים אליה מתי מעט .באופן דומה,
למבט שניגלה לנוסעים מכביש ראשי ישנה משמעות
נופית עצומה ,שנובעת מכך שרוב האנשים רואים את
הנוף דרך חלון המכונית.

ניתוח נקודות התצפית המרכזיות באזור ים המלח

 .1חוף קליה -קומראן -עיינות צוקים.

אתרי ביקור מרכזיים

 .2מניפת נחל קדרון -מעיינות קנה וסמר.

באופן עקרוני ניתן לחלק את תצפיות הנוף מאתרי הביקור
לשני סוגים ראשיים :לתצפיות מאתרים הנמצאים ברכסים
הגבוהים והמרוחקים מבקעת ים המלח .התצפית מאתרים
אלו לאגן ים המלח היא תצפית מרחבית ,פנוראמית ,רחוקה
שממנה רואים חלקים נרחבים .תצפיות אלו הן למשל :מצד
מזרח -התצפית מהר נבו ,ממצודת מכוור ,מהעיירה כרך.
ומצד מערב -מהר הצופים ומהרודיון .בניתוח הנופי נתמקד
בסוג השני של האתרים ,באתרים הקרובים הנמצאים בתחום
בקעת ים המלח עצמה ,מקו המים ועד ראש מצוק העתקים.
בצדו המערבי של ים המלח חשוב להתייחס לתצפית משני

 .3מניפת הסחף של נחל דרגה -וחצצון.
 .4מצפה ארנון  -נחל קדם.
 .5עין גדי -מזור )בית ספר שדה עין גדי -פרשת המים של
נחל חבר(.
 .6מישור הנחלים הגדולים -האגן הנופי של מצדה )חבר-
מצדה -רחף(.
 .7נחל רחף-יעלים -פרסה.
 .8עין בוקק -נווה זוהר.
 .9חוף הר סדום.

אתרי ביקור מרכזיים:

 .10מישור עמיעז -נחל תמר.

אתר קומראן :במקום ביקרו בשנת  272 - 2007אלף
מבקרים .התצפית מהאתר מוגבלת לתא השטח של צפון
ים המלח ,לכיוון חוף קליה -ועיינות צוקים ,קטע זה מושפע
מאוד מנסיגת הים המתבטא בהתרחקות בשיעור של כ2 -

בבואנו לנתח את הנוף כפי שהוא נחשף ונראה לאנשים
הצופים אליו מנקודות תצפית שונות ,עלינו להתייחס לשני
גורמים ראשיים:

איור מספר  :11תצפית ממצוק ההעתקים אל האגן הצפוני ,ים המלח

84

.1איכות התצפית :מבטאת את שטח המרחב הנצפה,
הקרוב והרחוק ,ואת מה שנראה ממנה ,מקובל שתצפית
על נוף מגוון ,ציבעוני ,דרמטי ,יחשב כמושך ואיכותי
יותר .מכיוון שכך מקובל שנקודות תצפית גבוהות ,שמהן
ניבטים פני ארץ נרחבים הן על פי רוב בעלות חשיבות
גבוהה.
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איור מספר  :12תצפית זריחה ממצדה

ק"מ .התצפית מקומראן ממוקמת בתחתית מצוק העתקים
ולכן היא פחות מרשימה ודרמטית בהשוואה לתצפיות
הגבוהות יותר.

היבט מרכזי בדמות הנוף הנשקפת מההר ואליו ,נקשרת
למשמעות התרבותית -היסטורית של המרחב שסובב את
מצדה .העובדה שרוב האזור נשמר בטבעו וכמעט שלא
נערכו בו פעולות פיתוח שהותירו חותמם במראה הכולל,
מאפשר למבקרים באתר לראות ולחוות את אותו הנוף שבו
חיו תושבי העבר לפני קצת יותר מאלפיים שנה ,כך שהנוף
הסובב הופך להיות בלתי נפרד מסיפור המקום .שלמות
הנוף פועלת בשני הכיוונים ,מצד אחד בתצפית מראש
המצדה ,המדבר ה"ריק" העוטף את מצדה ממחיש לעיניי
המבקר את קשיי החיים ,הבדידות ,המחסור במים ומזון.
מצד שני ,למגיעים אל ההר מכיוון ים המלח ,כבר ממרחק
ניתן להישיר מבט ,ללא הפרעות וחסימות נופיות אל ההר
ה"טרפזי" הבולט למרחוק.

הפרש הגובה האנכי והנוף ,הקרוב והרחוק הנפרשים
מהאתר ביחד עם הנגישות המאפשרת לקהל נרחב להגיע
לראש ההר ,הופכים את מצדה לנקודת התצפית המרכזית

לא בכדי ,ההכרזה על אתר מצדה כאתר מורשת עולמי,

אתר מצדה :אתר הביקור הראשי באזור ים המלח .בשנת
 2007ביקרו בגן הלאומי כ 615 -אלף מבקרים .מצדה
נישאת מעל בקעת ים המלח )איור  (9ומקנה למבקרים בה
אפשרות לחזות במבט פנוראמי רחב על חוף ים המלח,
האגם וצידו השני .מצדה מרוחקת מקו החוף ההיסטורי של
ים המלח כ 3 -ק"מ ,והתרחקות הים בשיעור של כ 1.5 -ק"מ
ניכרת היטב מהתצפית שנשקפת מההר .במובן זה תהליך
נסיגת הים משפיע לרעה על החוויה הנופית של המבקרים.
אולם ,גם כך ,התצפית מראש מצוק העתקים מספקת חוויה
ויזואלית מרשימה ביותר,

בכול מרחב ים המלח.

כוללת בנוסף לשטח האכרזה שטח חיץ נופי )BUFFER
 (ZONEהתחום בגבולות האגן הנופי הקרוב של מצדה
)נחל חבר -נחל רחף( ,שטח זה מיועד לשטחים פתוחים,
לרבות חקלאות וחלות לגביו מגבלות בינוי.

איור מספר  :14הנוף הנשקף מאתר מצדה

איור מספר  :13מפת ההכרזה של מצדה כאתר מורשת עולם
)מקור :רשות הטבע והגנים(

איור מספר  :15הנוף הנשקף ממרומי מצדה
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צירי הנסיעה הראשיים
הנוף הנשקף מצירי הכבישים הראשיים נראה למספר הרב
ביותר של אנשים :החיים ,החולפים והמבקרים באזור .שתי
מערכות דרכים ראשיות חוצות את האזור ,בסימטריה דומה
משני עבריו :מערכת הדרכים הרוחביות היורדות ממזרח-
וממערב אל ים המלח ,ודרך האורך הראשית המקבילה
לחוף האגם לכול אורכו.
החשיבות הנופית הגבוהה של כביש  90מחייבת להתייחס
אליו כאל כביש נופי ראשי ברמה הארצית .הדבר צריך
לבוא לביטוי בתכנון ובעבודות פיתוח של הכביש עצמו וכן
בבחינת המשמעויות הנופיות שתהיינה לכול פעולת פיתוח
הניבטת מהדרך.

דרכי האורך הראשיות
משני עבריו של ים המלח ,בצד הישראלי ובצד הירדני
עובר כביש ראשי לכול אורכו ,דרך החוף מתחברת להמשך
הדרכים -צפונה לאורך בקעת הירדן ודרומה ,לכיוון עקבה
ואילת .בצד הישראלי התוואי של כביש  90מלווה את קו
החוף ,עוקב אחר הטופוגרפיה ,מתקרב ומתרחק מהחוף
בהתאם לתנאי השטח .רק בקטע אחד מובהק תוואי כביש
 90מטפס על צלע ההר ,בין מצפה שלם ונווה עין גדי )כ-
 10ק"מ( ונמצא מורם ביחס לקו החוף .לעומתו כביש החוף
הירדני חולף בצמוד לקו החוף או חצוב על גבי המתלול,
ברוב שטחו של האגן הצפוני.
נדגיש בסקירה זו מספר היבטים נופיים מרכזיים ונתמקד
בכביש הישראלי:
• השפעת התרחקות קו החוף :באותם המקומות שבהם
הטופוגרפיה של האגם מתונה והירידה מתבטאת
בהתרחקות קו החוף ,הדבר משפיע על המבט מהכביש
אל הים ,אשר לעיתים מתרחק מאוד ובעיקר נראים
מחשופי החוף החדש הרחבים )איור  .(12היכן שהירידה

איור מספר  :16כביש לאורך האגן הצפוני במזרח הים
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היא אנכית ההשפעה הנופית קטנה יותר .מן הדרך
ניתן להבחין היטב בתופעות החדשות ובמיוחד בבורות
הבולענים.
• השפעות עקב התחתרות נחלים :תהליכי הסחף
המהירים מחייבים פעולות הנדסיות למיתון הנזקים
ולהגנת התשתיות .דבר זה גורם לבניית מתקנים שונים
בערוצי הנחלים )גשרים ,דיפונים ,שימוש בבולדרים,
מסלעות ,קירות בטון וכד'( .למבנים הנדסיים אלו
השפעה נופית ניכרת ערוצי הנחלים בצומת המפגש
עם הכביש .מתחייבת חשיבה נופית על מרכיבי הטיפול
הנופי והשתלבותם של אלמנטים אלו בסביבתם.
• קטעים שבהם הכביש סלול במפגש הר-ים :קטעים
אלו ,שבהם מלכתחילה תוואי הכביש נשק לים ,זוהו
בניתוח הסביבתי כערך נופי בעל חשיבות .מעבר הכביש
למרגלות המצוק מחד ,וקרוב לפני המים מאידך ,מעמיד
לנוסעים בו חוויה נופית מרשימה ומיוחדת .שחשוב
לשמרה.
• שימושי קרקע ממזרח לכביש :מכיוון שהערך הנופי
המרכזי ממזרח לכביש הנו הים ,כול שימוש אחר שחוסם
את המבט הפתוח לכיוון הים מייצר הפרעה חזותית ואינו
רצוי .ככול שהשימוש הנ"ל קרוב יותר לכביש ומשתרע על
שטח רציף וארוך כך גדלה השפעתו למבטים מהכביש.
לדוגמא :מטעי הדקלים -בקטע שבין קליה וקומראן;
לולים וחממות -במניפת נחל דרגה; תחנת הדלק ומתקני
החוף -בעין גדי; קווי חשמל עיליים.
• שימושי קרקע ממערב לכביש :מרבית הפיתוח והבינוי
היישובי ממוקם ממערב לכביש ,קרוב למצוק ועל מניפות
סחף גבוהות מעל הכביש .משום כך ,אין הם מהווים
הפרעה או חסימה נופית לנוסעים בכביש .לעומתם
דווקא המבנה הבודד של תחמ"ש מצדה ,שנמצא בלב
אזור מישורי רחב ,סמוך לכביש הנו בעל נוכחות פיזית

איור מספר  :17כביש  90לאורך האגן הצפוני במערב הים

בולטת ,ומי שנוסע בכביש אינו יכול שלא להבחין בו.
מערכת כבישי הרוחב
הדרכים חוצות את הרכסים בשטחים נמוכים והנוף של ים
המלח מתגלה לפתע רק כאשר הדרכים מגיעות לקו מצוק
העתקים הקרוב לחוף הים ,בנקודה זו נחשף מבט פנוראמי
רחב לכיוון הים .לאורך הדרכים בצד הישראלי ,הוכשרו
נקודות עצירה ותצפית בנקודה זו .הכביש המקומי למצוקי
דרגות מנגיש נקודות תצפית מרהיבות לחוף המרכזי של ים
המלח ולקניון המפלים הנישא של נחל דרגה ונחל חצצון.
להלן פירוט כבישי הרוחב:
בצד המערבי
• כביש מספר  – 1יורד מירושלים לצפון ים המלח.
• כביש  –31יורד מערד אל שפך נחל זהר.
• כביש  – 25יורד מבאר שבע לדימונה דרך צומת הערבה.
הכביש מגיע לקצה הדרומי של ים המלח ומהווה ציר
נסיעה ראשי בכביש  90מצומת הערבה ,דרומה לאילת.
• כביש מקומי המחבר את חוף הים עם מצוקי דרגות.
בצד המזרחי
• כביש  – 40מגיע מצפון ים המלח )גשר אלנבי( אל
עמאן.
• כביש היורד למדבא מכביש האורך מספר  ,31אל חופי
ים המלח דרך הר נבו.
• כביש העולה למדבא מנקודה דרומית לסווימה ,אתר
התיירות המרכזי של ירדן בחוף ים המלח.
• כביש  – 80עולה מאזור ה'לשון' אל כרך ומתחבר לכביש
האורך על הרכס.
• כביש רוחב דרומי  -עולה מאזור צ'אפי אל הרכס ,דרך
טפילה.

מוקדי התיירות
הנוף הנשקף מאתרי האכסון המלונאיים נחשב כאחד
מגורמי המשיכה התיירותיים המובהקים ,במיוחד באתרי
טבע כדוגמת ים המלח .אודות ההבדל בין מוקד המלונאות
הירדני המפתח בחוף האגן הצפוני )סוימה( ובין מוקד
המלונאות הישראלי שממוקם באגן הדרומי על חוף ברכות
תעשייתיות ,מסופר בהרחבה בפרק התיירות .השוני הניכר
גם באיכות הנופית של המבט מבתי המלון.
בחרנו להתייחס ולהדגיש מספר היבטים הנוגעים לחוף
הישראלי:
.1מוקד המלונאות בעין בוקק ונווה זוהר :מוקד התיירות
נהנה מהקרבה על קו המים ,הערך המוסף הנופי הוא
המבט הקרוב לים .העובדה שהמלונות יושבים על
ברכת האידוי מתבטאת בברור בקווי הסוללות .הגורמים
המשפיעים על ניראות קווי הסוללות הנם :הזווית
והקרבה שלהן ביחס לחוף .ככול שהסוללות רחוקות יותר
הן מטשטשות ונטמעות במראה הכללי של גוף המים,
לעומתן הסוללות שמחלקות את הברכה לרוחב נראות
בברור מאזור בתי המלון והן מבליטות את העובדה
שמדובר בברכות תעשייתיות.
.2אכסניות בישובים וכדוגמתן :האכסניות הנמצאות
בתחומי הישובים וכן בית ספר שדה ואכסניית הנוער
ממוקמות על מניפות סחף גבוהות שמקנה להן תצפית
יפה על סביבתן .אכסנית ביס"ש ,אכסניית הנוער וקיבוץ
עין גדי נהנות גם מתצפית מרשימה על מרחב הנווה
וקניוני נחל דוד וערוגות.
.3אכסניית מצוקי דרגות שעל מצוק העתקים :זוהי
האכסניה היחידה בכול הצד המערבי אשר ממוקמת
בראש מצוק העתקים ,דבר זה מקנה לה יתרון בזוית
המבט הרחבה הנפרסת למרגלותיה לכיוון ים המלח
מחד ,ולכיוון רמת מדבר יהודה ורכס הר חברון ,מאידך.

איור מספר  :18אזור המלונות זהר  -בוקק
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מיקומה מוסתר מכיוון החוף המערבי של ים המלח ,היא
נמצאת במקום שבו המצוק אינו מתרומם בקו אנכי ישר
אלא בנוי במדרגות .ועל כן היא אינה גורמת למפגע נופי
בולט על קו הרכס.

תצפיות הנוף הגבוהות
רכסי ההרים המתנשאים מעל ים המלח מעמידים אין ספור
נקודות תצפית .נקודות התצפית המטוילות נמצאות בפסגות
ההרים שעל הרכס ,במוקדי עניין מרכזיים כמו למשל-
בראשי המעלות ,והמפלים ,באתרים ארכיאולוגיים )המקדש
הכלכלותי ומעין עין גדי( וכן במקומות שבהם מתקיים שילוב
של דרך רכב ונקודת תצפית.
דרכי ההגעה אל נקודות התצפית הגבוהות הן ברובן בשבילי
טיול רגליים ,ולאחרונה נוסף אמצעי ההגעה גם באופני הרים.
מדבר יהודה זרוע מעלות ושבילי טיול החוצים את המדבר
לאורכו ולרוחבו .תצפיות אלו ממוקמות על פי רוב בנקודה
טופוגרפית גבוהה בקו הרכס ונשקף מהן מבט רחב אל חבל
ים המלח מחד ,ואל רמת המדבר מאידך .נקודות תצפית
אלו מתועדות בהרחבה בסקרים שונים )סקר נוף ומסלולי
טיול ,מנחם מרכוס( ובשכבות מיפוי של רט"ג ואחרים .וכן
הן מופיעות במפות סימון השבילים .בניתוח הנופי -סביבתי
הודגשו נקודות התצפית הראשיות )ראה מפת ערכים
נקודתיים בעלי ייחוד( .סוג שני של נקודות תצפית הן נקודות
טופוגרפיות גבוהות הנמצאות בסמוך לדרכי עפר והנגישות

איור מספר  :19שטח מופר באגן הדרומי

אליהן אפשרית גם ברכבי שטח.

 .4מטרדים ויזואליים )זיהום חזותי(
החוויה הנופית מושפעת משלמות הנוף ,הפרות שטח
בוטות ,פסולות מסוגים שונים או מתקנים עזובים פוגמים
בהתרשמות האנשים המבקרים במקום ,ונחשבת כבעלת
השפעה תיירותית שלילית חזקה .מטרדים אלו מכונים
בז'רגון המקצועי" -זיהום חזותי" .בקעת ים המלח זרועה
במטרדים ויזואליים .בקרבת השטחים החקלאיים לא אחת
ניתן להבחין בשאריות פלסטיק וחממות עזובות ,בשטח
ברכות האידוי והמפעלים ניתן להבחין בתשתיות מסוגים
שונים ,חלקן ישנות ונטושות )צינורות ,חפירות ,דרכים,(..
בשטחים שנעזבו בגלל תופעות הבולענים -באזור חופי
הרחצה ,בחוף עין גדי נותרו בסיסי מבנים ,גרוטאות וגדרות
שמותירות רושם של עזובה .בולטים במיוחד מטרדים כאלו
בשטח הסובב את מוקד המלונאות בעין בוקק .טיפול בהסרת
זיהומים נופיים אלו עשוי להביא לשיפור עצום במראה הנוף

איור מספר  :20תחמ"ש מצדה וקווי החשמל כמטרד ויזואלי

הנחשף לתיירים ומטיילים במקום )איור .(15
איור מספר  :21מטרדים ויזואליים באזור עין גדי
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 .5ניתוח נופי מפורט של יחידות הנוף השונות
בצד המערב
פרק זה מציג ניתוח נופי מפורט של יחידות הנוף בחלק
המערבי של ים המלח ,הוא מבוסס על ניתוח יחידות הנוף
ומאפייניהן שנערך במסגרת הניתוח הנופי -סביבתי .מטרתו
היא להרחיב ולהשלים את ניתוח יחידת הנוף בהיבטים
הנופיים .ניתוח יחידת הנוף מוצג במיון ליחידת נוף שמרבית
שטחן הנו נוף פתוח וליחידת נוף שהמרכיב הנופי הדומיננטי
בהן הוא השימוש האנושי .בסקירה זו לא נכללות כל יחידות
הנוף ,אלא הודגשו יחידות נוף שבהן ההיבט הנופי הנו בעל
משמעות מיוחדת.
ניתוח יחידות הנוף בצד המערבי של אגן ים המלח באספקט
הויזואלי ,הפרטני והמצרפי ובאספקט האסוציאטיבי נערך
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• התוספת הסגולית שכל יחידה מוסיפה לערכיות
האזור -עד כמה מהווה היחידה עצמה שטח בעל
קומפוזיציה ייחודית מעניינת ,לו ערכיות נופית גבוהה.
• התוספת או ההפחתה של הקומפוזיציה הנופית
המצרפית -של יחידה עם היחידות השכנות לה.

השטח ו/או לחדש את המגוון הביולוגי הקיים בו .פירושו,
בהקשר של ים המלח ,שהנו אזור מדברי צחיח המאופיין
במיעוט משקעים וצמחייה ,היא שלא קיימים תהליכי
שיקום והתחדשות טבעיים ,במונחי זמן אנושיים.
• קרום פני השטח – חלקו העליון של שטח המדרונות,
הדום ההר ,מניפות הסחף ועוד המכוסה בתכסית אבנית
בעלת פאטינה.
• התאמה לקנה המידה של הנוף – הוא מושג יחסי
ובמידה רבה סובייקטיבי .לדוגמא :קנה המידה של הנוף
הפתוח המישורי בחוף ים המלח הוא נוף פתוח ורחב.
אלמנטים המשתרעים על שטח רחב כדוגמת שטחים
חקלאיים ומטעי התמרים  -מייצרים יחידות נוף חדשות
התואמות את קנה המידה של הנוף .ולעומת זאת
אלמנטים קטנים ובודדים מעשה ידי אדם -בולטים מאוד
על רקע סביבתם )תחמ"ש מצדה( .כנ"ל בינוי החורג מקו
המצוק העליון ,למרות היחס בין גובה הבינוי ובין גובה
המצוק ,אלמנטים אלו נצפים למרחוק בגלל שהם בולטים
על רקע השמיים.

• חשיבות היחידה ברצף השטחים הפתוחים -עד כמה
צפוי פיתוח ביחידה ל"שבור" את רצף השטחים הפתוחים
ומה מידת הנזק של קטיעה זו.
• מידת הפרה קיימת -מהי רמת השלמות הנופית של
היחידה ואילו הפרות שטח ושימושי קרקע קיימים בה.
מהי הפיכות השימוש או הפרת השטח ומהי היכולת של
השטח לעבור שיקום.
• רגישות להפרה -האם השטח יכול לספוג פיתוח ,באיזו
רמה ומהי יכולתו להשתקם לאחר מכן.
• נצפות  -מהי מידת הנצפות של יחידת הנוף מנקודות בהן
צפוי ריכוז מבקרים או שלהן חשיבות מיוחדת )מצפורי
נוף(.
• איכויות מיקרו – איכויות יחידת הנוף במיקרו .תופעות
ייחודיות הקיימות בתחום היחידה.
מושגי יסוד -שיופיעו בהמשך הסקירה
• רצף שטחים פתוחים – רצף שטחים פתוחים שבהם אין
שימושים בנויים הקוטעים ומפרים את השטח הפתוח.
השטחים הפתוחים מסווגים לשטחים טבעיים ולשטחים
חקלאיים מעובדים.
• יכולת שיקום – יכולתו של תא שטח ,בתהליכים טבעיים
או יזומים על-ידי אדם ,לחזור למופע שהיה לו לפני הפרת
איור מספר  :22קו המגע בין המדבר והים ,האגן המזרחי
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פירוט יחידות הנוף בצד המערבי של האגן שתיסקרנה
במסגרת דו"ח זה:
אגן צפוני – יחידות נוף פתוח:
 .1ערבות הירדן
 .2גוף המים
.3החוף הנחשף על כל מרכיביו
 .4מעיינות החוף
 .5מניפות הסחף הפעילות
 .6בתרונות חוואר הלשון
 .7הדום ההר
 .8רצועת המצוקים
אגן צפוני – יחידות נוף מעשה ידי אדם:
 .9הישובים
 .10שימושי החוף
 .11החקלאות
 .12קווי התשתית ומתקנים הנדסיים
אגן דרומי – יחידות נוף פתוח:
 .13הר סדום ומישור עמיעז
 .14בתרונות כיכר סדום
אגן דרומי – יחידות נוף מעשה ידי אדם:
 .15שטחי חקלאות כיכר סדום
 .16ישובי כיכר סדום
 .17מוקדי המלונאות )עין בוקק  -נווה זהר(
 .18תעשייה  -מפעלי ים המלח  -האזור התעשייתי
 .19תעשייה  -מפעלי ים המלח  -הבריכות התפעוליות
 .20תעשייה  -מפעלי ים המלח  -פעילות כרייה וחציבה

איור מספר  :23סובב ים המלח  -מאפייני יחידות נוף
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אגן צפוני – יחידות נוף פתוח
 .1יחידת ערבות הירדן
יחידת הנוף הצפונית ביותר של אגן ים המלח מתייחסת
לחלק הדרום-מערבי של בקעת הירדן ומפגשה עם ים
המלח .יחידה זו כוללת את שתי היחידות המקבילות  -גאון
הירדן וכיכר הירדן ואת היחידה השלישית הנדחקת ביניהם
מדרום ,בקעת ארד חג'לה .היא נטמעת בבקעת ים המלח
ללא גבול ברור ביניהן .אתרי מורשת חשובים בתחום
היחידה הם מנזר יוחנן המטביל ,קומראן ,וכן שרידי הנזירות
הביזנטית .אתרי מורשת מודרנית ראויים לתשומת לב הם:
בית הערבה ומפעל האשלג .ערבות יריחו התברכו במים
באיכות ובשפע ,אקלים חם ויתרונות אגרוטכניים )איור
.(17
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות הנופית של
האזור – יחידה שטוחה באפייה ,חסרת נוף דרמטי .ערכים
מסוימים ,נופיים והיסטוריים ,נחבאים בתוך השטח :ערוץ
הירדן ,ביתרונות החוואר והם מוסיפים לערכיות הנופית של
השטח.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות – יחידה שטוחה באפייה שאינה
מוסיפה דרמטיות לאזור.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים – יחידה
רחבת ידיים המצטרפת ליחידות שכנות הדומות לה
באופיין .משתלבת ברצף המישורי הפתוח של השטחים
החקלאיים במרחב העיר יריחו ובקעת הירדן שבהמשכה
משני עברי הגבול.
• מידת הפרה קיימת – נמוכה בתחום שטח בתרונות
החוואר ,אך גבוהה יחסית בשאר האזורים ,שטחים
חקלאיים ,ישובים ודרכים במישורי הסחף .בתחום יחידת
גאון הירדן ניכרים מערכות דרכים ,מוצבים מאוישים ולא
מאוישים ,עמדות ,וגדרות שייעודן ביטחוני.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום – שטח רחב ומישורי
שבתוכו נטמעים הישובים הכפריים והשטחים
החקלאיים.
• נצפות מאתרים מאוכלסים – לא קיימת נצפות
משמעותית ,אולם נצפות גבוהה מכביש הרוחב הראשי
היורד לים המלח מירושלים ומעמאן.
• תרומה במקרו ובמיקרו – האיכויות הנופיות של היחידה
קשורות באספקטים התרבותיים שבתוכה :להיסטוריה
ולמורשת הדת הנוצרית ולראשית ההתיישבות הציונית

בים המלח .באזורי בתרונות חוואר הלשון ,מסתתרים
אזורים בעלי איכויות נופיות והיסטוריות מעניינות שאינם
נראים במבט מבחוץ.

 .2יחידת גוף המים
במרכז בקעת ים המלח נמצא גוף המים שעל ייחודו
הגיאולוגי ,המינרלי ,הנופי והתפיסתי עמדנו לרוב בפרק
זה.
עקב שינויים במשק המים ועודף ניצול של מקורות הירדן,
כמות המים הנכנסת לים המלח קטנה בהרבה מהכמות
הדרושה לאיזון ומפלס המים יורד בקצב מהיר של כמטר
אחד בשנה )איור .(18
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :גוף
המים מהווה מרכיב מרכזי בדימוי האזור כולו .ללא קיומו
של גוף המים בגודל מרבי ,יאבד האזור את עשרו ,את
משחק הגוונים והטקסטורות ,את הנוכחות הדינמית
והמרעננת של המים וערכיותו תצנח פלאים.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :גוף המים נראה במיטבו כאשר
הוא נמצא במגע עם יחידת המצוקים .היחידות בהן החוף
צר – הן היחידות המרתקות ובעלות הערכיות הגבוהה
ביותר מהבחינה הנופית.
• חשיבות היחידה ברצף השטחים הפתוחים :חשיפת
קרקעית גוף המים משאירה מישורי בוץ נרחבים
המכוסים בשכבת משקע מלח ,בוהקת ,קרחת מצומח
וקשה לשימוש .רצף השטחים הפתוחים נישמר גם
לאחר הייבוש ,אך ערכיותו הנופית נמוכה .באותם
מקומות שבהם ירידת הים היא אנכית נוצרים מתלולים
חריפים ,שמראם החזותי דרמטי ומרשים ,ומחפה במעט
על התרחקות הים במישור האנכי.
• מידת הפרה קיימת :קצב מואץ של ירידת מפלס המים.
חופי בוץ רחבים נחשפים ,בעיקר בצד המערבי.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום  -אפשרות השיקום של גוף
המים על-ידי הזרמת מים ממקור חיצוני והגבהת מפלס
המים נידונה במסגרות אחרות ואינה חלק מתוכנית זו
)בדיקת היתכנות למובל ים סוף -ים המלח נערכת בימים
אלו על-ידי הבנק העומי(.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :גוף המים נמצא במקום
הנמוך ,נצפה מכל נקודה באגן כולו ,מאתרי הביקור ,
הכבישים ,הישובים ועוד .מהוה נקודת מוקד בכל מבט
אפייני של האזור.
• תרומה במקרו ובמיקרו :לגוף המים תרומה חיובית
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משמעותית ביותר הן במבט הרחב והכללי – והן בתופעות
מיקרו הבאים לידי ביטוי בתופעות שונות כמו :היווצרות
גושי ופטריות מלח ,התגבשות המלח על עצמים בחוף
כגון -שרידי עצים ועוד.

 .3יחידת החוף הנחשף על כל מרכיביו :מישורי
הבוץ והבולענים

הטופוגרפיה של הים היא תלולה ,ושבהם הביטוי העיקרי
בנוף לירידת המפלס ,הוא בממד האנכי .מתלולים אלו
יוצרים יחידה נופית בעלת ייחוד ועניין ויזואלי.
היווצרות מישורי הבוץ הרחבים מרחיקה את גוף המים
מהצופה ומייצרת יחידת חיץ רחבה בין המצוקים לים,
המחלישה את הקומפוזיציה המשותפת שלהם .למישורים

יחידת חוף הבוץ הנחשפת ומתרחבת עם ירידת מפלס
הים וכוללת בתוכה את הבולענים .זוהי יחידת נוף חדשה
המתאפיינת בדינאמיות רבה ,תמונת הנוף משתנה בה כמעט
בקצב יומי .החוף מתרחב ,בולענים נפערים ,מתרחבים,
לעתים מתמלאים מים ,קורסים ,מתמלאים סחף ונפערים
בשנית .במישורי הבוץ כאשר הבולענים הקרובים לקו החוף
יש והם מתמלאים במים ונוצרות כמעין לגונות כחולות ,אז
ניתן להגדיר את הנוף כ"יפה" .ואילו בעיקר באזורי מניפות
הסחף הגבוהות יותר ,הבורות קורסים ולעיתים בולעים
לתוכם מתקני חוף שונים  -והחוף כולו משדר אפרוריות
והרס ויהיה קשה אז להגדירו כ"יפה".
בקונטקסט של הנוף המדברי בו קצב ההשתנות של הנוף
נמדד בעשרות ומאות שנים ,ייחודה של יחידה זו הוא בקצב
השתנותה המהיר .הזמן הופך להיות מרכיב משמעותי בנוף.
שימושי הקרקע הקיימים בתחום יחידה זו קשורים לנופש
חופי והם נמצאים תחת מגבלות קשות הנובעים מהסיכונים
בביסוס ופתוח .ניתן לאפיין שתי תת יחידות בסיסיות לחוף
החדש הנחשף ,הגורם המבדיל ביניהן הוא הבטימטריה של

איור מספר  :24מישור הבוץ הנחשף

ים המלח והטופוגרפיה של החוף הנוצר:
• משטחי בוץ ומלח מישוריים :המאפיינים אזורים שבהם
החוף מתון ,בשטחים אלו התרחבת החוף מגיעה
לעשרות -מאות מטרים בשנה והנוף הנוצר הוא מישור
רחב ,סטרילי מצומח ,ובמקרים רבים מתפתחים בו
בבולענים )איור .(20
• מתלולים ומצוקים אנכיים :המאפיינים אזורים שבהם

איור מספר  :26מעקב אחרי התפתחות של בולען במהלך שנתיים

92

ניתוח היבטים חזותיים ונופי תרבות בסובב ים המלח
תמ"א  13לים המלח וחופיו

איור מספר  :25בולען מוצף

אלו ,למעט בתקופה בה נפערים בולענים ומתמלאים במים,
ערכיות נופית נמוכה – הם שטוחים ,אפרוריים ,חד-גוניים
ועם שקיעת הבולענים הם משדרים תחושת הרס וחוסר
יציבות.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
מישורי הבוץ ,כנאמר ,הנם יחידת נוף צעירה ,ההולכת
ומתרחבת .ערכה הנופי נמוך ,גם בפני עצמו )למעט
באזורים בהם ובזמן שהבולענים מתמלאים מים(
וגם מאחר והם מהווים חלופה ליחידה של גוף המים.
התוספת הסגולית של אזורים אלו – שלילית.
ירידת המפלס חושפת תשתית של בוץ או חלוקים לפעולות
גלים )אברזיה( המעצבות בהם מדרגות חוף שהן צפופות
ומרשימות בחופים תלולים ,להן איכות נופית גבוהה יותר.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :יחידה זו חוצצת בין גוף המים
לבין יחידת המצוקים .ככל שהיא מתרחבת – קטן ערכה
של הקומפוזיציה המצרפית של יחידות הנוף.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :יחידה זו
משמרת את רצף השטחים הפתוחים.

ניצול מרכיב ייחודי זה בשלב התכנון.

 .4יחידת מעיינות החוף
יחידה נוספת המתאפיינת בדינאמיות רבה ,היא יחידת
מעיינות החוף .ירידת המפלס גורמת לנדידת מי התהום
מזרחה ודרומה ,וגורמת לשינוי בפיזור הצומח .כתוצאה
מנדידת המים בתווך שהיה מוצף בים המלח ,משתנה איכות
המים ואיתה גם מגוון המינים .שינויים אלה בבתי הגידול
הייחודיים מעלים חשש לגורל המינים המיוחדים ,ובהם גם
אנדמיים ,המאכלסים בתי גידול אלה.
כתוצאה מירידת המפלס מתרחק קו החוף ומי המעיינות
זורמים כפלגים החותרים במישורי הבוץ ומשנים את דמותו
הנופית של החוף .בין מצפה שלם לעין גדי מרובות הנביעות
התרמו -מינראליות )מים מלוחים וחמים( שהיו פעם בקו
החוף ועתה הן מזינות פלגים .ירידת המפלס מקטינה את
תעוקת מי ים המלח מעל מוצאי נביעות תת -מימיות שניתנות
לזיהוי בקרבת החוף ,אלה עתידות להיחשף כמעיינות חוף
ועם המשך נסיגת החוף יזינו פלגים שיתחתרו בו .ניתן לחלק
את החוף לארבעה תת קטעים :חוף קליה – עינות צוקים,
חוף קדרון – תמרים ,חוף קנה – סמר וחוף צורי היעלים.

• מידת הפרה קיימת :בסך הכול מצומצמת מפאת רמת
הסיכון לשימושים בנויים בשטח ,ההפרה היחידה היא
פעילויות נופש חופי למיניהן ,הרודפות אחרי הים .מסיבה
זו הפיתוח הנופי של חופי הרחצה בחוף המערבי הנו
ברמה ירודה .בנוסף קיימת ההפרה העצמית -טבעית,
תוצר תהליך התהוות הבולענים וההתמוטטויות.

• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :אזורי
המעיינות מתאפיינים בגושי צמחיה צפופים וירוקים
שמוסיפים לגיוון הנופי ולעושר הגוונים על רקע צבעי
המדבר מחד ,וגווני הכחול של הים מאידך .כיום תהליך
ההשתנות גורם להתייבשות של גושי צמחייה ולשינוי
מהיר באופי האזור.

• רגישות להפרה ויכולת שיקום :השטח נמצא בתהליך
דינמי שלחשיפה ,התחתרות ,הופעת בולענים
והתפתחותם .הוא בתהליך תמידי של הפרה ושיקום
וחוזר חלילה.

• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :יחידה זו מגוונת את היחידות
החשופות מצומח של המצוקים ,הדום ההר ,מניפות

• נצפות מאתרים מאוכלסים :נצפות גבוהה המשפיעה
על החוויה הנופית של הנסיעה בכביש  90לכל ארכו ,ועל
התצפית מכל אתרי התיירות והביקור.

הסחף ,החוף והים עצמו.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :חשובה ביותר

• תרומה במקרו ובמיקרו :במקרו קיימת רציפות של שטח
פתוח שהפרות מעשה ידי אדם הן מעטות ומרוכזות.
אולם ,תופעות התרחקות הים משדרות עזובה והרס,
ולכן הן משפיעות לרעה על כושר המשיכה התיירותי
של האזור כולו .מצד שני ,מרכיב ההשתנות המהירה
יחסית בזמן ,הינו מרכיב לא שגרתי בהתייחסות של
ניתוח ויזואלי של הנוף .למעט באזורים עירוניים בהם יש
בניה ופיתוח תמידיים ,בדרך כלל אנחנו מורגלים לנופים
סטאטיים ,שקצב ההשתנות שלהם איטי .ניתן לחשוב על
איור מספר  :27מעיינות חוף ובולענים
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לרצף האקולוגי של השטחים הפתוחים.
• מידת הפרה קיימת :במהלך השנים קיימת פעילות
אנושית מוגבלת של שמירת טבע ,טיולים ורחצה בעיינות
צוקים ,תוך ניסיון לשמור על שלמותה האקולוגית של
היחידה .חווית הטיול בנוף מעיינות ,ברכות מים ופלגים
זורמים בלב המדבר הוא בעל ערכיות וחשיבות גבוהה
)אחד הנופים הזורמים הטבעיים הבודדים שנותרו(.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום :יחידה זו נמצאת באופן
קבוע בתהליך דינאמי של התחדשות.בעלת יכולת שיקום
טבעית שאינה עומדת בשינויי המקרו ובקצב השינויים
המהירים .התייבשות הצומח רגישה לשריפות שפוגעות
במערכת האקולוגית .השינוי במקום המעיינות מאיים על
בתי גידול ייחודיים שעלולים להיפגע.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :נצפה מכביש  90לכל ארכו
ומתצפיות מראש מצוק ההעתקים.
• תרומה במקרו ובמיקרו :מדובר בתופעת טבע ייחודית
בעלת חשיבות רבה בהיותה מכילה מיני צמחים ובעלי
חיים אנדמיים וממיקומה על ציר נדידת ההציפורים.

 .5יחידות מניפות הסחף הפעילות
מניפות גדולות במבנה של חצי כיפה ,המשתפלות בתלילות
בניצב לחוף ובולטות מקו החוף לכיוון הים .בחלק מהמניפות
בולט במרכז המניפה ,ערוץ ניקוז עמוק המבתר את המניפה
ואשר הולך ומעמיק עם המשך ירידת המפלס .כאשר חזית
תלולה של מניפה מרוחקת מקו החוף קיים "אזור ספיגה"
שבו ,במקום תעלה מרכזית ,מתפתחות זרועות רבות בסגנון
"דלתאי" .המאפיין הנופי המרכזי במניפות הנו הצמחייה
הירוקה :עצי השיטה ופריחה חד -שנתית מרהיבה בשנים
מרובי ממטרים.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :בגלל
שטחן של מניפות הסחף ,הן תופסות חלק משמעותי
במישור החוף .מניפות הסחף הפעילות מיוחדות בהרכב
צמחיה מגוון ,החסר ביחידות הנוף האחרות .עושר
הצומח ,בעיקר הרב שנתי ,מהווה את המצע לקיום
המערכת האקולוגית המדברית.

חקלאיים שונים .בהיותה מישור רחב קיימת בה רגישות
למבנים הבולטים ברקע סביבתם )לדוגמא -מבנים
חקלאיים במניפת נחל דרגה -וחצצון ותחמ"ש מצדה
במניפת נחל צאלים(.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום :לחלקים הפעילים של
מניפת הסחף יכולת שיקום בזמן שיטפונות.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מהישובים ,מנקודות תצפית
מרכזיות בראש מצוק ההעתקים.
• חשיבות במקרו ובמיקרו :מניפות הסחף הפעילות
מהוות בית גידול לאוכלוסייה מגוונת של צומח ובעלי
חיים.

 .6יחידות בתרונות חוואר הלשון
נופי בתרונות חוואר הלשון ,בולטים בצבעם הלבן ובתכסיתם
המועטה בצמחייה .משום כך בפי המטיילים יש המכנים
אותם "נופי ירח" .הם מופיעים כמשארים חשופים לאורך
כול חוף ים המלח ובשוליו -בכיכר יריחו וכיכר סדום ,באגן
מצדה ומישור עמיעז .חוואר הלשון מורכב סלע משקע זעיר-
גרגיר ,רך ומתפורר למגע .צבעו לבנבן-אפור ,אך ייתכנו גם
גוונים בהירים אחרים כתוצאה מנוכחות מינרלים אחרים
שהורבדו בסביבתו .חוואר הלשון נוצר בתקופת הפליסטוקן
והוא בנוי מרבדים דקים בעובי מילימטרים ספורים המייצגים
משקעים עונתיים או שנתיים .תופעות שיכוב וקימוט יוצרים
מראה מגוון ומרשים .המים המתחתרים בקלות בסלע פריך
זה יוצרים את נוף הבתרונות המעורץ .גווני הלבן הופכים
את המקום למבוקש ביותר לטיולי אור ירח.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :זוהי
יחידה אסתטית בעלת נוף פיסולי והרפתקני ,המוסיפה
לייחודיותו של הנוף באזור ולאפשרויות הטיול ביום
ובלילה.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :חשובה

• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :מאחר ורובן
לא מנוצלות ,למעט לעבודות חפירה ואיסוף אבן וסלעים
שנעשו על-ידי מפעלי ים המלח ,חשיבותן ברצף השטחים
הפתוחים הבלתי מופרים – רבה ביותר.
• מידת הפרה קיימת :יחידה זו מופרת במידה מעטה,
בעיקר על-ידי פעילות שקשורה באיסוף אבן ,כרייה
וחציבה ,דרכים ובארות מסוגים שונים וכן שימושים
איור מספר  :28בתרונות חוואר הלשון
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ביותר.

• יכולת שיקום :נמוכה.

• מידת הפרה קיימת :מעטה ביותר.

• נצפות מאתרים מאוכלסים :נצפה מחלקים ניכרים של
כביש  90ומאתרים לאורך החוף.

• יכולת שיקום – נמוכה.

• מקרו ומיקרו :בתוך היחידה יחידות משנה רבות
המאופיינות במסלע בעל מופע ייחודי ובנישות אקולוגיות
ייחודיות המאכלסות חי וצומח עשיר.

• רגישות להפרה -גבוהה.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :בתרונות מצדה הם מרכיב
חשוב בנוף הנראה ממצדה .מכביש  ,90מהתצפיות
בראש המצוק ומישובי הכיכרות.
• חשיבות במקרו ובמיקרו :השהות בתוך היחידה
מרתקת בגלל מורכבותה הטופוגרפית .,המעבר מנוף
סגור ותחום לנוף חשוף ופתוח לסירוגין.

 .7יחידת הדום ההר
יחידת ביניים הנמצאת בין יחידת המצוקים לבין יחידת
החוף .גבולה המזרחי – קו המעבר מהחוף השטוח לשטח
המשופע .גבולה המערבי – קו המעבר החד מהאזור
המשופע שיפוע מתון לאזור בעל השיפוע הגבוה ,כמעט
אנכי .יחידת הדום ההר מכוסה לרוב בסחף או בלית המכסה
כשמלה את רגלי מצוק העתקים .היחידה נטמעת במניפות
וגבולותיה לא תמיד פשוטים להתוויה ,היא מופיעה במספר
קטעים וחסרה בחלקים שבהם המצוק מתרומם ישירות
מעל מישור החוף.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
יחידה זו נתפשת כיחידת מעבר בין רצועת החוף ויחידת
המצוקים .גדלה היחסי משתנה מנקודה לנקודה .ככל
שהיא גדולה יותר – חשיבותה היחסית רבה יותר.
• חשיבות היחידה ברצף השטחים הפתוחים :גלל
חשיפותה ,שיפועה התלול ומידת הנצפות הרבה שלה–
חשיבות היחידה ברצף השטחים הפתוחים גבוהה.
• מידת הפרה קיימת :נמוכה.
• רגישות להפרה :גבוהה.

איור מספר  :29הדום ההר

 .8יחידת רצועת המצוקים
את אגן ים המלח סוגר משני צידיו קו מצוקים .בצד המזרחי
– הרי מואב  ,בנויים בעיקר מאבן חול .בצד המערבי – מצוק
ההעתקים התוחם את מדבר יהודה ,בנוי מסלעי משקע
קשים ורכים לסירוגין .המצוק נחתך על ידי ערוצי נחלים
קניונים ,המפסיקים מידי פעם את רצף המצוק ,ומאריכים
את קו המצוקים .יחידה זו היא ברובה לא מופרת על ידי
פיתוח ובינוי.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :בגלל
אנכיות היחידה ,היא חשופה למבט בכל שטחה מכיוון
החוף .אי לכך היא מהוה מרכיב משמעותי בערכיות
האזור .חשיבותה לקיום המערכת האקולוגית ,תפקידה
ההיסטורי כארץ המפלט ,מידת השתמרותה ורגישותה
לפתוח ,מעלים את חשיבות שימורה.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :התרוממות המצוק הגבוה
והמפלים החדים מעל מישור החוף והים הם שאחראים
במידה רבה לדרמטיות הנופית של חבל ים המלח.
ערכיות נופית זו מגיעה לשיאה כאשר יחידת מצוק
העתקים נוגעת בים.
• חשיבות היחידה ברצף השטחים הפתוחים :חשיבות
עליונה הן בהיבט האקולוגי והן בהיבט הנופי .כל שימוש
בשטח ישפיע מאוד וייראה באופן בוטה .במיוחד כאשר
הנו ממוקם בראש המצוק או אם צבעו והטקסטורה שלו

איור מספר  :30מצוק ההעתקים
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אינם משתלבים בגוון המדברי.
• מידת הפרה קיימת :נכון להיום יחידת המצוקים בחלקו
הצפוני של אגן ים המלח ,שמורה ברובה ואינה מופרת.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום :בינוי על שפת המצוק
העליונה בולט למרחקים ,בנוסף -תכסית האבן עם
הפאטינה רגישה להפרה וקשה לשיקום .כל נגיעה באבן
זו ,איסוף אבן ,הפיכתה ועוד – יוצרים מחשוף בהיר
ובוהק הנראה למרחקים) .קיימת אפשרות לשיקום נופי,
בהשקעה רבה של זמן וכסף ,על-ידי ריסוס בתחמוצות
מנגן הגורם ל"אינסטנט פאטינה"(.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :היחידה חשופה לכביש ,90
מהווה רקע לרוב אתרי התיירות ולישובים.
• תרומה במקרו ובמיקרו :גבוהה ביותר.

האגן הצפוני – יחידות נוף מעשה אדם
 .9הישובים )מניפות הסחף הגבוהות(
הישובים באגן הצפוני –עין גדי ,מצפה שלם ,אבנת ,קליה,
אלמוג ובית הערבה וכן אכסניות הנוער ,בית ספר שדה עין
גדי ומצוקי דרגות.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
מבחינה נופית ,מהווים הישובים הפרה ברצף השטח
הפתוח .מיקומם בתחתית המצוק מעל מישור החוף
מקטין את נוכחותם הנופית )למעט בית הערבה( ,עם
חלוף הזמן והתפתחות הצמחייה ,נראים הישובים ככתם
ירוק בנוף ,שנמצא בפרופורציה לנוף הרחב.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :מועטה,
קטיעה של רצף השטחים הפתוחים.
• מידת הפרה קיימת :רבה ,בעיקר בשולי הישובים
ובסביבתם החקלאית.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :רובם נצפים מכביש 90
ומנקודות תצפית שונות .בישובים חדשים או בהרחבות
היישובים בולטים המבנים ונראים כאוסף קוביות לבנות
על רקע המצוקים )אבנת( .עם השנים מתפתחת
הצמחייה והישוב נראה כגוש ירוק אחיד על רקע הסביבה
הצחיחה .חלק מהישובים ,כמו קבוץ עין גדי ,זכו להיחשב
כערך נופי בפני עצמו בעקבות הפתוח הגנני האינטנסיבי.
הגן בעין גדי הוכרז כגן בוטני ומבקרים רבים פוקדים
אותו .בנוסף ,הישובים נמצאים במישור גבוה מעל החוף
ויחסית מרוחק מכביש  ,90במיקום מיטבי מבחינה
נופית .לפיתוח נוסף של הישובים שיחרוג מגבולותיהם
הטבעיים עשויה להיות השפעה נופית גבוהה.
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 .10שימושים חופיים
חופים שבהם נערך פיתוח של שימושים חופיים הכוללים:
חופי ומתקני רחצה ,אטרקציות ,מסעדות ,חניות רכב
וכדומה .עקב נסיגת קו החוף ,מלאים החופים הפעילים
ו/או הנטושים במתקנים שעברו תהליכי בליה ו/או קריסה
וננטשו .מסיבה זו המראה הכללי של מרבית החופים הנו
ירוד ומשדר תת פיתוח ועזובה.
השימוש בחוף כרוך במרדף מתמיד אחרי הים .יש צורך
לפתח שפה יצירתית של פרטים ,חומרים ואופני תפעול
למתקנים שיעמדו בתנאי הבליה ויתאימו לשימוש בקו חוף
המשנה תדיר את מיקומו.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
התרומה לפיתוח התיירות צורכת חופי ים טבעיים .במובן
הפעילות האנושית שימושים אלו מגוונים את אפשרויות
הניצול והשימוש של ים המלח וחופו.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :מועטה,
קטיעה של רצף החוף הפתוח.
• מידת הפרה קיימת ונצפות מאתרים מאוכלסים:
בינונית .הפיתוח אינו כולל שטחי בינוי גדולים וגבוהים
והוא לרוב ממוקם רחוק מנקודות התצפית וכביש 90
 ,לכן הנוכחות הויזואלית שלו היא מוגבלת .היא גדלה
כאשר הבינוי משתרע על שטח נרחב )מחנה קליה( או
כאשר קיימים מתקנים גבוהים ביחס לסביבתם )מתקני
פארק מים(.

 .11שטחי החקלאות
לישובים בצפון ים המלח ,רובם קבוצים ,מהווה ענף
החקלאות אחד מאמצעי היצור המרכזיים .מדובר בעיקר
במטעי תמרים ובחממות לירקות .שטחי החקלאות
העיקריים נמצאים בשולי האגן :במרחב כיכר יריחו -קומראן
ובכיכר סדום .בחלק המרכזי של ים המלח שטחי החקלאות
מצומצמים ונמצאים בתחום מניפות הסחף :קדרון ,דרגה-
חצצון וערוגות.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
משתנה בהתאם לאופי החקלאות ולמיקומה.
שדות חקלאיים ומטעי התמרים ,הנטועים על שטחים
נרחבים ,משתלבים יותר בנוף ובאפיו בקנה המידה
הנרחב שלהם ובאסוציאציה של עץ התמר .זאת ועוד,
שטחים חקלאיים שנקשרים לאזורים שבהם הייתה
חקלאות גם בעבר נתפסים כמקובלים יותר ומשתלבים
בסביבתם .כך למשל -מטעי התמרים בסביבת כיכר
יריחו ,קומראן ונווה עין גדי יכולים להיחשב כחלק מנוף

התרבות והמורשת של חוף ים המלח.
לעומתם בתי אריזה ,מבנים וחממות בולטים בצבעם
על רקע הסביבה ,בעיקר בתקופות שלאחר גמר
הגידול תצורת הנוף היא נוף מלאכותי ,ובמבט מקרוב-
אשפה ושרידי פלסטיק בכמויות אדירות .אורך החיים
של החממות הוא מספר שנים ,החלפתן מלווה תמיד
בשרידים שיש להרחיקם מהשטח ,דבר שלא תמיד
נעשה.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :השימוש
החקלאי קוטע את רצף השטחים הפתוחים הטבעיים,
אך החקלאות הפתוחה שבו מיייצרת נוף פתוח ירוק
שתורם לגיוון הנופי .כפי שכבר נאמר כיכר יריחו מהווה
חלק מבקעת הירדן שמרביתה מעובדת.
• מידת הפרה קיימת :השימוש החקלאי ,הן השטח
המעובד ,השטח המקורה והמבנים החקלאיים ,מפר
את פני השטח הטבעיים ומשנה את המארג האקולוגי
המדברי .גם ששטחים ננטשים ,עקבות ההכשרה
החקלאית אינם משוקמים ומהווים מטרד נופי )נווה עין
גדי ומזור(.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :נצפות גבוהה מכביש ,90
מהישובים ועוד .שימושים חקלאיים הנמצאים ממזרח
לכביש  , 90במיוחד מבנים אך גם מטעי דקלים גבוהים.
הם בעלי נוכחות ויזואלית גדולה יותר מכיוון שהם מהווים
חסימה של המבט לכיוון הים .חקלאות ממערב לכביש
נבלעת על רקע המצוקים .לכן ככלל עדיף למקם את
השימוש החקלאי ממערב לכביש.
• תרומה במקרו ובמיקרו :במקרו שטחי החקלאות נמצאים
בהתאמה טובה יותר לקנה המידה של הנוף המישורי.
במיקרו – יש לאזן בין הכשרת שטחים חקלאיים ובין
שמירת שטחים פתוחים טבעיים ולא מופרים .בהקשר
זה מובן מאליו שהרחבת שטחים קיימים עדיפה על פני

הפרה של אזורים חדשים.

 .12קווי התשתית ומתקנים הנדסיים
בקעת ים המלח זרועה מתקנים וקווי תשתית מסוגים שונים,
את חותמם בנוף ניתן לצמצם על ידי בחירת המיקום ועל
ידי שיקום נופי איכותי .בצעד יוצא דופן הוטמנו קווי חשמל
שמנותבים לאורך כביש  90בתחום שמורות הטבע בצפון ים
המלח והם מהווים דוגמא לאופן שבו ניתן להצניע את קווי
התשתית) .הניתוח שלהלן תקף לכול חוף ים המלח(
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :ניתן
לחלק את התשתיות לתשתיות ארכיות ולמתקנים
נקודתיים .הבולטים בתשתיות האורכיות הם קווי
החשמל העיליים המהווים הפרה חמורה וגורמים
לאיבוד התחושה של תא שטח בראשיתי .בין המתקנים
הנקודתיים בולטים מאגרי הביוב הגדולים בנחל אוג,
ברכות מים הנמצאות בסמוך לקו המצוקים ,וכן מתקן
התחמ"ש של חברת החשמל במצדה ,הנראה למרחוק.
תשתית אורכית נוספת הגורמת להפרה משמעותית
בנוף היא כביש  ,90היוצר פצע משמעותי בנוף ,במיוחד
היכן שהכביש מטפס על גבי המצוק ויוצר צלקת חציבה
בקרום הפטינה בצד דרדרות שפוכת עפר גבוהות.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :מתקני וקווי
התשתית נראים בדרך כלל למרחוק והשפעתם מורגשת
מעבר לתא השטח בו הם מוצבים .מכיוון שכך קיימת
חשיבות רבה לשיקולים סביבתיים בבחירת תוואי הקווים
ואופן ביצועם וכן לשיקום השטח לאחר הנחת קווי
התשתית.
• מידת הפרה קיימת :משתנה בהתאם לסוג התשתית.
קווי חשמל עיליים ,שמידת השפעתם הנופית עומדת
ביחס ישר לקיבולת הקו .מבנים ומתקני שטח גדולים
הנם בעלי נוכחות קשה יותר להסתרה .לעומתם קווי
תשתית ניתן באמצעות תכנון סביבתי מלווה להקטין את
הפגיעה בשטח באמצעות בחירת התוואי הנכון ,משיקולי
הטמעה בשטח ופעולות שיקום שונות.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :בעיקר מכביש  ,90ומאתרים
כגון -מצדה ועוד.
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אגן דרומי – יחידות נוף פתוח
 .13הר סדום ומישור עמיעז
הר סדום  -מבנה גיאולוגי ייחודי הבנוי בעיקרו כמחדר
שכבות מלח .בולט במבנהו ההררי והמצוקי הנישא מעל
לברכות המלח באגן הדרומי .ארכו כ 10 -ק"מ ורחבו כ1.5 -
ק"מ .התרוממות מסת מלח כזו ותופעות השכוב ,הקימוט
וההמסה שבתוכה ,הופכים את היחידה לייחודית ונדירה.
מישור עמיעז :מישור הבנוי משקעי חוואר הלשון ,שגבהו
כ - 250 -מ' ,הנמצא בין הר סדום במזרח למצוק ההעתקים
במערב ,בין נחל חימר בצפון לנחל פרס בדרום.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור:
שתי יחידות אלו ייחודיות ,בלתי מופרות ומהוות מוקד
למטיילים רבים.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :שילובו של הר סדום עם חוף
הבריכות התפעוליות מצד אחד ועם מישור עמיעז מצד
שני יוצר תמונת נוף ייחודית ודרמטית.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :יחידה זו
משמרת את רצף השטחים הפתוחים הבלתי מופרים.
• מידת הפרה קיימת :חלקו הדרומי של המישור סובל
מהפרות שטח רבות .בשאר השטח ישנן מספר הפרות
שטח )בעיקר דרכים( ,אך נכון לעכשיו הן בטלות בשישים
ושתי היחידות יכולות לחשב כשמורות.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום :יחידת הר סדום ,מעצם
פריכותה ,מתעצבת כל הזמן על-ידי כוחות הבליה ולכן
היא בעלת כושר שיקום ,נסייג ונאמר שפגיעה ברצף
האנכי של המצוק בצד החוף ,תפר את מראו המיוחד
של ההר .מישור עמיעז רגיש יותר לפגיעה וקשה יותר
לשיקום במיוחד באזורי חוואר הלשון.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :חזיתו המזרחית של הר

סדום נצפית מכביש  .90מישור עמיעז נראה מנקודות
התצפית שסביבו ומכביש ערד -נווה זוהר.
• תרומה במיקרו :תופעות גיאולוגיות -נופית ייחודיות
שמהוות אתר טיולים מושך ואטרקטיבי :הר סדום בכללו,
ובתוכו תופעות ההמסה היחודיות )מערות וחללים( .נוף
הבתרונות המבהיק בלובנו של מישור עמיעז.

 .14בתרונות כיכר סדום
גבולה הדרומי של התכנית מוגדר על ידי בתרונות חוואר
הלשון התוחמים את כיכר סדום ,את שני המושבים – נאות
הכיכר ועין תמר ואת שטחי החקלאות הנרחבים שלהם.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :כיתר
יחידות הבתרונות של חוואר הלשון ,גם יחידה זו ייחודית,
מעניינת ומגוונת מבחינה נופית ובלתי מופרת.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :במבט מלמעלה – ממצוק
ההעתקים ,מסיבובי סדום בכביש  – 25מוסיפה יחידה זו
לתצריף הנופי.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים  :יחידה זו
משמרת את רצף השטחים הפתוחים הבלתי מופרים.
• מידת הפרה קיימת :היחידה שמורה.
• רגישות להפרה ויכולת שיקום :כיתר היחידות העשויות
מחומר רך ופריך ,רגישה היחידה להפרה מחד ,אך
מאידך כוחות הבליה עובדים מהר כך שגם תהליכי
שיקום יכולים להתקיים במידת מה.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מהר סדום ,מכביש ,25
מכביש  90ומהישובים עין תמר ונאות הכיכר.
• תרומה במיקרו :טופוגרפיה מעניינת המייצרת חללים
מגוונים.

אגן דרומי – יחידות נוף מעשה ידי אדם
 .15שטחי חקלאות בכיכר סדום
כיכר סדום ,אזור רחב ידיים פורה יחסית לסביבתו ועשיר
במי תהום גבוהים .ניתן למצוא בו שרידי ישוב כמעט
רצופים במשך  13,000שנים.בשנים האחרונות מתאפיינת
החקלאות בעיקר בגידול ירקות בחממות ,בשילוב עם עיסוק
בתיירות חקלאית .שטחי החקלאות עצומים ופרושים על
מרחבים רבים .לחקלאות באזור סיפור מעניין של התמודדות
בגידול בקרקע מלוחה עם מים מליחים .התוספת הסגולית
של היחידה לערכיות האזור – היא ללא השוואה לנוף הטבעי
שבוטל עקב השימוש החקלאי ,למרות שגם לחקלאות
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אסתטיקה משלה.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :לשטיח הענק של השדות
והחממות יש ערך אסתטי משלו .הנוף החקלאי מחליף
נוף ירוק של צמחי מליחה .הגידול תחת חממות
הפלסטיק הן שמפרות את הקומפוזיציה הנופית הכללית
של המרחב .זאת ועוד ,מן הצד השני של הגבול משתרע
מרחב חקלאי רציף ונרחב ,כך שמהאספקט הנופי-
החקלאות הישראלית במליחת סדום משתלבת במראה
הנוף השליט באזור.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :התפתחות
החקלאות האינטנסיבית אינה משמרת את רצף השטחים
הפתוחים הבלתי מופרים .נותרו מעט שטחי מליחה
טבעיים שראויים לשימור בשטחים שעדיין לא הוכשרו
לחקלאות.
• מידת הפרה קיימת :רבה בשטח ובינונית בעצמת
ההשפעה הויזואלית.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מהר סדום ,מכביש ,25
ומהישובים עין תמר ונאות הכיכר.
• תרומה במיקרו :יצירת נוף חקלאי מגוון ומעניין.

 .16ישובי כיכר סדום
נאות הכיכר -הוותיק בישובי הכיכר ,בנוי כמושב עובדים
בגבול הדרומי של המליחה בצד בתרונות החוואר .וכולל גם
מכלול של מבנים חקלאיים )בתי אריזה וכד'(.
עין תמר – הצעיר בישובי הכיכר ,נוסד בשנת  1982אך עבר
רק לפני כשמונה שנים לישוב הקבע בלב המליחה .נעשה
מאמץ לשוות לישוב אופי פיתוח מקומי.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :כפי שכבר נאמר מעברו השני
של הגבול קיימים ישובים כפריים גדולים בהרבה )צ'אפי,

איור מספר  :33מושב עין תמר

פיפה( .הישובים אינם מפרים את תבנית הנוף החקלאית
הכללית אלא מהווים חלק ממנה.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :הישוב נאות
הכיכר ממוקם בשולי המליחה ולכן משתלב היטב
בסביבה ,לעומתו הישוב עין תמר הממוקם עמוק יותר
בשטח המליחה עשוי לבלוט יותר לכשיתפתח ויתרחב.
• מידת הפרה קיימת :נמוכה -בינונית מבחינת ההשפעה
הויזואלית.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מהר סדום ,מכביש ,25
ומוגבלת מכיוון מכביש .90

 .17מוקדי המלונאות )עין בוקק -נווה זוהר(
אתר המלונאות הישראלי בים המלח התפתח מקו החוף
מערבה בשני מוקדים המחוברים ביניהם בדרך מקומית
)כביש  90לשעבר( .באתר בתי מלון גדולים ) 4-5כוכבים(
במבנים רבי קומות ועתירי שטח .מגרשי המלונאות כוללים
בתוכם גם חופי רחצה ,שטחים פתוחים ,מגרשי ספורט
וברכות שחייה .בנוסף קיים פיתוח של חופי רחצה ציבוריים
ושירותי תיירות נלווים הכוללים מספר מסעדות ,מרכזי ספא
וכדומה .כביש  90הועתק מערבה והוא עובר מעליו בגב
המתחם .מתחם התיירות ניכר בסביבתו אולם התצפית
אליו מוגבלת לתא השטח עצמו )וכמובן לתצפיות שמצידו
השני של הים-מרחוק(.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :ברמת
המקרו :מבחינה נופית כול מתחם מלונאות אינטנסיבי
מהווה הפרה של הנוף הטבעי .אולם בהקשר הנופי חשוב
לציין שהמלונות ממוקמים בצד ברכות אידוי ולא על חוף
ים טבעי ובנוסף הם ממוקמים באגן נופי סגור שהתצפית
אליו מוגבלת .ברמת המיקרו :מלונות ים המלח עוצבו
כמבנים גדולים ,ראוותניים ודומיננטיים שאינם מנסים
כלל ליצור דיאלוג עם הנוף .הקונספט התיירותי  -רוב
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הפעילות המוצעת לנופשים מרוכזת בגבולות המלון
ובשטח הפתוח שבתחומו .המבנים מתוכננים כך
שלמרב היחידות יהיה מבט אל הים .אופי הפעילות
התיירותית במלונות מייתר את השימוש בשטח שמחוץ
להם ,וכתוצאה מכך הפתוח הסביבתי הכולל לקוי וברמה
ירודה בהשוואה לפיתוח בתוך מגרשי המלונות.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :יחידה זו
קוטעת את רצף השטח הפתוח שלאורך החוף.
• מידת הפרה קיימת ,רגישות להפרה ויכולת שיקום:
הקמת המלונות והדרכים אליהם גרמה להפרה של
שטחים נרחבים .מכיוון שאתר מלונאות זה מהווה את
מוקד התיירות הראשי בצד הישראלי של ים המלח את
עיקר הדגש יש להפנות לאיכות הפיתוח הקיים והחדש.
לפיתוח הנוף והמרחב הציבורי שבין מגרשי המלונאות
ובתוכם .כאמור הפיתוח סביב המלונות חלקי ,שטחים
מופרים רבים אינם מטופלים והשפעתם המצטברת -
שלילית .ברמת המיקרו -לסוללות ההגנה ,מתקני שאיבת
מים ותשתיות שונות המתפקדות לצורך הגנת המלונות
מפני עליית מפלס הבריכה חותם נופי שלילי על רצועת
החוף התיירותית.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מכביש  90ומתצפיות שונות
בדרום האגן.

 .18תעשייה  -מפעלי ים המלח  -האזור התעשייתי
אזור התעשייה עצמו -המפעל על מתקניו השונים :מכלול
מפעלים ומתקנים תעשייתיים וארובות שמהן נפלטים ענני
אבק ועשן .בעבר נעשו ניסיונות עם השנים לשיפור חזות
המפעל ,חלקם מקצועיים יותר )עיצוב מפעל המגנזיום(
וחלקם פשטניים יותר )ציורי קיר למיניהם( .גם אלה וגם אלו
לא לקחו בחשבון את כמויות האבק והשפעתן על החזות .יש
מקום לחשיבה נוספת בנושא .משמעות מיוחדת למפעלים
בלילה ,אז הם מוארים באור נגוהות.

איור מספר  :35מפעלי ים המלח
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• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :ככל
אזור תעשייה זו יחידה המפרה את האזור באופן קיצוני.
אינה מסתכמת רק באזור המפעלים עצמם אלא במכלול
תשתיות נוספות כגון -מערך ניקוז הכולל תעלות הטיה,
סכרים וגשרים .קיימות גישות המכירות בערך הנופי
האסטתי שיש למפעלי תעשייה ומתקניהם השונים,
לדוגמא -בשעות הלילה התאורה העוטפת את המפעלים
מייצרת מופע חזותי מושך עיין .אולם בהקשר של חוף ים
המלח נוף המפעלים ניכר יותר בניגודו הנופי.
• התוספת של היחידה לקומפוזיציה הנופית המצרפית
עם היחידות השכנות :השפעה שלילית.
• חשיבות היחידה ברצף שטחים פתוחים :יחידה זו,
הנמצאת בסמיכות עם הר סדום ,מפרה רצף שטחים
פתוחים ערכיים.
• מידת הפרה קיימת :גבוהה.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מהר סדום ,מכביש 90
ומהישובים עין תמר ונאות הכיכר.

 .19תעשייה  -מפעלי ים המלח :הבריכות
התפעוליות
תהליך הייצור בים המלח מבוסס על הפקת המלחים המצויים
בו בבריכות אידוי גדולות ,שנבנו באגן הדרומי הרדוד של
ים המלח .מי הים נשאבים לתוך הבריכות ,ובתהליכים של
אידוי והתרכזות מופקים מהם המינרלים המבוקשים לייצור
של אשלג ,ברום ,מגנזיום ,מלח תעשייתי ,מלח שולחן ומוצרי
ההמשך שלהם .עם התרכזות התמיסה בבריכות ,מתחילים
עודפי המלחים והאשלג לשקוע על הקרקעית ומשם הם
נאספים ומשונעים למתקני הייצור.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :חלקו
הדרומי של ים המלח הוא למעשה בריכות תפעוליות
של מפעלי ים המלח .מופען ,גודלן ,גובהן וכו' – תלויים

איור מספר  :36בריכות האידוי התעשייתיות

במערך ההפקה של המפעל .בריכות אלו מהוות תחליף
לים שהיה ואיננו .מרבית האנשים כלל אינם מודעים
לעובדה זו .בעוד שמי הבריכות מהוות גוף מים המחליף
את האגם הדרומי הטבעי ,הסוללות התוחמות את
הברכות ומחלקות אותן לגופי מים נבדלים ,הן שנותנות
לברכות את מראן המלאכותי .ככול שיתמעטו סוללות
העפר ,ושבגובהן הן לא יבלטו מעל פני הים כך ייטב
מראה הברכות.
• מידת הפרה קיימת ,רגישות להפרה ויכולת שיקום:
מובן לכל כי הפסקת פעילות המפעלים ,אם תתרחש
בשלב מסוים ,עשויה לגרום להתייבשות יחידה זו וליצירת
משטחי מלח בוהקים .מכאן שמבחינה נופית קיימת
עדיפות להמשך קיומו של גוף המים באגן הדרומי .אופן
תפעול הבריכות ,קציר מלח או הרמת הסוללות ,קצב
הרמת הסוללות ועיצובם ,קובעים את מופע הבריכות
מהחוף .אלו משמעותיים במיוחד למלונות ולישובים נווה
זוהר ויישובי הכיכר ,להם מהוה נוף הבריכות תחליף
לנוף הים.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מכביש  ,90מהישובים,
המלונות ,הר סדום ומתצפיות שונות.

כעשר שנים נעשה ניסיון על-ידי הקרן הקיימת לשקם את
שולי כביש  90בין עין גדי לעין בוקק .כמו כן נעשה ניסיון
לשיקום אתר כרייה נחל צין.גם נחל חימר שוקם חלקית
ומשמש כמאגר .היום ישנה ביקורת רבה יותר על כריית
החומר המתבצעת על ידי מי"ה ,המועברת בעיקר על-ידי
המשרד להגנת הסביבה .מנסים לבדוק כל אתר לגופו,
יתרונות של כרייה לעומק לעומת התפרשות על שטח רחב,
יתרונות כרייה באזורי זרימה פעילים ברי שיקום מול סכנת
ההתחתרות לאחור באפיקי נחלים .המחצבות הפעילות
כיום הן בנחל צין ושפך נחל חימר.
• התוספת הסגולית של היחידה לערכיות האזור :אזורי
החציבה מפרים יחידת נוף טבעי .רק חלק קטן מאתרי
הכרייה שוקם .המחצבות המאושרות מלוות בתוכניות
שיקום ,אך בשטחן יוותרו בורות כרייה לדורות רבים.
• מידת הפרה קיימת ,רגישות להפרה ויכולת שיקום:
רגישות גבוהה הנובעת מכך שאפשרויות השיקום באזור
מדברי הן מאוד מוגבלות.
• נצפות מאתרים מאוכלסים :מכביש .90

• תרומה במקרו ובמיקרו :מעצם היותן גוף מים פעיל ,על
הגוונים וההשתקפויות של ההרים ,התוספת במקרו של
הבריכות היא חיובית .במבט מקרוב ניתן לראות העדר
התייחסות מספקת לחזות הסוללות – וזהו נושא הראוי
לשיפור.

 .20תעשייה  -מפעלי ים המלח :פעילות כרייה
וחציבה
פעילויות של כרייה ,חציבה ואיסוף אבן התבצעו ומתבצעות
על-ידי מפעלי ים המלח בשטחים נרחבים בתחומי הזיכיון
שלהם .פעילות זו יצרה הפרה של שטחים רבים .בעבר
נעשתה הכרייה ללא כל פיקוח וללא ניסיון הסדרה .לפני

איור מספר  :37בריכות האידוי התעשייתיות

איור מספר  :38אתרי כרייה וחציבה באגן הדרומי
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סיכום :סוגיות נופיות מרכזיות
• השפעת התכווצותו של גוף המים על הדימוי של אגן ים
המלח והשלכותיהם של שינויים אלו על התיירות ,על
שימושי הקרקע הקיימים ויעודי הקרקע המתוכננים.
• שימור מול פיתוח ,שמירת הרצף של השטחים הפתוחים
ויחידות הנוף המדבריות ה"בראשתיות" ,מול פיתוח חדש
בשטחים שאינם צמודי דופן לבינוי קיים וקביעת האופן
שבו תעשה הרחבתם של ישובים ומוקדים קיימים.

• השפעות צפויות של הרחבת שטחי חקלאות על הנוף
בכלל ,ובמבט מנקודות תצפית מרכזיות ומכבישים
מרכזיים בפרט .מתן דגש לסוגי החקלאות ,למבנים
חקלאיים ולמיקומם )ממזרח או ממערב לכביש .(90
• פיתוח תשתיות בשטחים פתוחים – בחינה מעמיקה של
חלופת העתקת כביש  90למישור עמיעז.

• פתרונות משני סוגים מוצעים להמשך הפעלתה של
בריכה מס'  5והגנת מוקד המלונאות לחופיה ,לאור
העלייה הקבועה במפלס המים:

• הגדרת כביש  90ככביש נופי ,ניסוח כללים לפיתוח נופי
של הכביש וסביבתו ,שמירת קו מבט נקי מכביש  90אל
חוף הים מחד ואל קניוני הנחלים ומהם מזרחה מאידך.

 .1פתרון ארוך טווח ובר קיימא )כפי שמבוצע על-ידי

• פתוח שפת תכנון מומלצת המייחדת את מלונות ים
המלח וסביבתם ,את הישובים באזור ואת מתקני החוף

המפעלים הירדנים( של ייצוב מפלס המים בבריכה
באמצעות קציר מלח.
 .2פתרון מוגבל בזמן שמבוסס על יצירת לאגונה
וקציר מלח חלקי ,הגבהת סוללות הבריכה בכ5 -
מ' נוספים תוך שימוש בכמויות חומר כריה מקומי
בהיקפים גדולים ביותר.
המשמעות הנופית של בחירה בפתרונות מהסוג המוגבל
בזמן הינם דרמטיים באגן הדרומי וקשורים להגבהה
של הסוללות הקיימות ,להוספת סוללות הגנה )ליצירת
לאגונה( ולכרייה בהיקפים גדולים ביותר בשטחים
פתוחים .סוגיה הנופית חשובה קשורה בהשוואת
הפתרונות בהיבט התרומה הנופית להמשך קיום
והתפתחות מוקד המלונאות שעבורו הברכה -היא ים
המלח.
• סוגיה הקשורה בהיבט החזותי של הרחבת שטחי
הברכות על ידי הקמת ברכת אידוי נוספת )ברכה .(6
מהי תרומת הפיכת שטח היבשה בלשון לגוף מים ,ומהי
השפעת הרמת סוללות נוספות על דמותה של הברכה
הנוספת .מה תהייה מדיניות תפעול הבריכה החדשה
– ייצוב המפלס באמצעות קציר מלח או הגבהת סוללות
• מהי השפעתם של שטחי כרייה וחציבה הנדרשים
לצורכי מי"ה והגנות חוף המלונות .הן על רצף השטחים
הפתוחים והן על פגיעה בשטחים טבעיים בבקעת ים
המלח .מהי יכולת השיקום הנופי של אתרים אלו.
• מהן ההשפעות הנופיות השונות של יחידת הנוף ההולכת
וגדלה של מישורי הבוץ .כיצד ראוי לפתח שימושי
קרקע חופיים בשטחים אלו באופן שישתלב היטב בנוף
הסובב.
• שימור האגן הנופי של מצדה -ניתוח השימושים הרצויים.
סוגיית מיקום עתידי של שימושים כחקלאות ,מחצבות,
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בהתאמה לנוף.
• מהו אופי הפיתוח הרצוי של מגרשי מלונאות חדשים ושל
השטחים הציבוריים באזורי התיירות.
• ניסוח הנחיות לנוהל העברת קווי תשתית ,בהתבסס על
ניתוח השפעת קווי התשתית על הנוף ומשמעותה.
• ניסוח קווי מדיניות לטיפול במפגעים ויזואליים )מחצר
אחורית לחצר קדמית( בחוף ים המלח ולשיקום אזורים
מופרים – מניעת היווצרות מפגעים קיימים על-ידי ניסוח
כללי פיתוח התואמים את רגישותו הסביבתית של
המרחב ,יחד עם טיפול ושיקום מפגעים קיימים על-ידי
הגופים שיצרו אותם.

ניתוח היבטים חזותיים ונופי תרבות בסובב ים המלח
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מבוא
הפרק הסביבתי מכיל סקירה מקיפה של נתוני הרקע
הסביבתיים וניתוחם כבסיס להמשך עבודת התכנון .בהתאם
לדרישות העבודה הניתוח הסביבתי נערך לבקעת ים המלח
בכללותה ,הן לצד המזרחי הירדני והן לצד המערבי .תחום
מ.א .תמר שבתחומה מיועדת התכנית להציב תכנית
סטטוטורית ,זכה לרמת פירוט והעמקה רבה יותר ,כדי
להניח את היסודות לתמ"א.
הפרק הסביבתי מכיל שני רובדים מרכזיים שיסקרו להלן:
 .1ניתוח נופי -סביבתי של חוף ים המלח
 .2סקירות רקע נושאיות בתחומי הסביבה השונים ,שנערכו
על-ידי אנשי המקצוע החברים בצוות הסביבה.
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ניתוח פיזי סביבתי סובב ים המלח  -מבוא ומתודולוגיה
תמ"א  13לים המלח וחופיו

מתודולוגיה לניתוח נופי  -סביבתי של חוף ים המלח
ניתוח נופי -סביבתי של חוף ים המלח מושתת על שני
מרכיבים ראשיים ,אשר השילוב ביניהם מייצר את תמונת
הרקע הסביבתית לתכנון כמוצג באיור מספר .1





 .1המרכיב הפיזי
ניתוח הסכנות והמגבלות הפיזיות לשימושי קרקע קיימים
ולפיתוח עתידי בחוף ים המלח ,הנובעים מתגובת התשתית
הפיזית לירידת מפלס ים המלח .ושעיקרם :חשיפת
חוף חדש הבנוי מתשתית בוץ ומלח ,היווצרות בולענים
והתחתרות נחלים מואצת .המרכיב הפיזי מתבסס על מיפוי
ומחקר שנערך בהובלת המכון הגיאולוגי ,על סדרת מפות
שפורסמו בעבודות המכון ובמסמך מדיניות לאגן ים המלח
שנערך על-ידי מכון ירושלים לחקר ישראל.



 
 

  
 

מיפוי אזורי המגבלות הפיזיות לפיתוח נבנה משכבות
המידע הבאות:
• ניתוח קווי החוף העתידיים בשנת  2025ובשנת ,2050
בהנחה שתמשך הירידה של מפלס הים בקצב ממוצע של
 1.0מטר בשנה.



• מיפוי התשתית הפיזית בהתאם להרכבה ולשיפוע






הקרקע המשפיע על תגובתה לרעידות אדמה.
• סיווג אגני הנחלים על פי כושר התחתרותם וניתוח רמות
הסיכון לתשתיות האורכיות ובראשן כביש  90במפגשים
נחל/כביש.
• ניתוח רמות היתכנות להתפתחות בולענים.

 .2המרכיב הנופי -סביבתי
המרכיב הנופי -סביבתי מבוסס על סדרת ניתוחים שנערכה
לחוף ים המלח והיא כוללת את הרבדים הבאים:








יחידות נוף
חלוקת המרחב לחטיבות נוף וליחידות נוף ,יחידת נוף
מזוהה על פי קווי מתאר ותכונות משותפות המתקיימות
בה מבחינת משאבי השטח :הטופוגרפיה ,הגיאולוגיה,
בתי הגידול ,התכסית והשימושים האנושיים .יחידת הנוף
מבטאת תא שטח שניתן לתחם אותו בעזרת קווי נוף ברורים
שבתוכו מתקיימות תכונות הומוגניות ,הנבדלות באופן ברור
משכנותיה.
סיווג השטח ליחידות נוף מתווה את התשתית לניתוח
מאפייני הנוף בחוף ים המלח ,ומייצר כלי עבודה ,ברמת
פירוט התואמת לרמת התכנון ,לניתוח האיכויות הסביבתיות-
נופיות של תאי השטח השונים.
שכבת ניתוח נוספת מתקבלת מהאחדה של יח' הנוף לפי

 






איור מספר  :1סכמה -ניתוח פיזי סביבתי לחופו המערבי של ים המלח
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מאפייני הנוף המרכזיים .תוצאת הניתוח היא מפה של סוגי
הנוף הראשיים המצויים בבקעת ים המלח ,כגון לדוגמא:
חופי ים חדשים ,מעיינות חוף ,מליחות ,נוף בתרונות,
מניפות סחף ,מצוק העתקים ,מבנים גיאולוגיים ייחודיים
וכדומה .מפה זו מציגה ביטוי מרחבי כולל של תצורות הנוף
המרכיבות והבונות את חוף ים המלח.

ערכים בעלי ייחוד
איתור וסיווג ערכים בעלי ייחוד בבקעת ים המלח הנחלקים
לשלושה סוגים:
אתרים נקודתיים :חוף ים המלח משופע באתרים מקומיים
בעלי ערך טבעי ,נופי ,היסטורי וארכיאולוגי .מתוך מגוון
האתרים הרחב זוקקו הערכים הראשיים והחשובים ,במכוון
לא מופיעים במפת האתרים כול האתרים ,אלא מטרתה
לחדד את החשובים ביותר ,מבחינת תרומתם הסביבתית
מחד ומבחינת הפוטנציאל הגלום בהם כאתרי ביקור וטיול

ועושר השרידים הארכיאולוגיים הנמצאים בתחומו.
• מכלול נוף אגן מצדה :מכלול הנשען על מצדה כאתר
מורשת עולם ומדגיש את חשיבות הנוף המדברי הפתוח
הנשקף מההר והצופה אליו.

שימושי קרקע והפרות שטח
על בסיס ניתוח תצלומי אוויר ובהסתמך על סקרי שטח
ומיפוי גיאוגרפי שנערך במהלך השנים על ידי גורמים שונים,
עובדו ונותחו כול שימושי הקרקע הקיימים והפרות השטח
"השטחיות" במרחב בקעת ים המלח .חשיבותה של שכבת
מידע זו נגזרת מעקרונות תמ"א  35המכוונים לפיתוח צמוד
דופן ולשמירת השטחים הפתוחים במרקמים השמורים.
איתור השטחים הבנויים ,המפותחים והמופרים על ידי
האדם שרגישותם הסביבתית נמוכה יותר ,מזהה מחד
את המרחבים שאליהם ובקרבתם יש לכוון פיתוח נוסף ,
ומאידך ,היא מאפשרת ליצור את הצד המשלים שלה ,את

מאידך.

שכבת השטחים הפתוחים הרציפים שאינם מופרים.

ערכים קווים :זיהוי ערכים מיוחדים שהם ליניאריים ,מאפיין
אחד בולט במיוחד הוא ערוצי נחלים ראשיים ,ובראשם
הערוצים החותרים במצוק העתקים והם מתחלקים לסוגי

שימושי הקרקע והפרות השטח מוינו לסוגים ,לכול סוג
שימוש ניתן דירוג המבטא את עצמת ההפרה .הדירוג נקבע
לפי אמות מידה המשקללים את רמת הנוכחות הנופית ,את
ההשתלבות בסביבה ואת מידת ההפיכות של השימוש.
ניתוח עצמת ההפרה יצר מפת בסיס נוספת שבה מוצגים
השימושים האנושיים בהתאם לעצמת ההפרה שלהם

העתקים עם חוף הים ,שמופעו נדיר יחסית בצד המערבי

וטביעת הרגל הסביבתית שלהם על השטח.

של ים המלח.

רצף שטחים פתוחים

מכלולי נוף :אזורים שבהם זוהו ערכים סביבתיים בעלי
חשיבות או ייחוד הפרוסים בשטח נרחב יחסית או שכוללים
צירוף של אתרים מסוגים שונים ,המרכיבים ביחד מכלול נוף

על בסיס המיפוי המפורט וניתוח סוג ועצמת השפעתם
הסביבתית -נופית של שימושי הקרקע עובדה מפה המציגה
את רצף השטחים הפתוחים בבקעת ים המלח.

בעל חשיבות נופית -סביבתית.

באזור מדברי וצחיח ,ובמיוחד באזורים שבהם תצורות
הנוף יוצרות חוויה נופית דרמטית ,כגון -המפגש של מצוק
העתקים עם ים המלח .יש ערך מיוחד לנוף הטבעי ולרצף
השטח הפתוח .כבר בתחילת המאה נטבע המונח "ארץ
בראשית" 1כדי לבטא את חשיבות הרצף הפתוח של אזורים

משנה :קניונים עם נחלי איתן ,קניונים עם מפלים.
מרכיב נוסף שזוהה כבעל ערך נופי מיוחד הנו קו המגע
הדרמטי של מצוק

בדומה למכלול נופי בתמ"א  35הכוונה היא לזהות את מכלולי
הנוף הרגישים לפיתוח שבהם יש לכוון לשמירת אופיים
הפתוח ולהתייחסות תכנונית כוללת המזהה ומחזקת את
הקשרים והזיקות בין האתרים השונים שבתחום המכלול.
מכלולי נוף כאלו הם לדוגמא:

דומים לאלו של מדבר יהודה וחוף ים המלח.

• מכלולי נאות החוף עיינות צוקים ,קנה וסמר המשופעים

שטחים מוגנים -השלד ה"ירוק" הסטטוטורי
)שמורות טבע וגנים לאומיים(

• מכלול נווה -עין גדי :המעיינות ונחלי האיתן דוד וערוגות

ניתוח מצאי השטחים המוגנים בחוף ים המלח במיון לפי

בערכי טבע ונוף ייחודיים.

 1ארץ בראשית ) (Wildernessמוגדרת בדרך כלל כסביבה טבעית בכדור הארץ שלא השתנתה כתוצאה מפעילות האדם .אזורי ארץ בראשית הם בעלי חשיבות למטרות מחקר
האקולוגי ,שימור טבע ,בידוד ופנאי .סיבות נוספות לחשיבות האזורים הללו היא ערכם התרבותי ,רוחני ,מורלי או אסתטי.
המילה " "wildernessנגזרת מהמושג ") "wildnessפראוּת( ,ובמילים אחרות ,אזור שלא נשלט על ידי בני אדם .מקור האטימולוגיה של המילה הוא במילה  wildeornesבאנגלית עתיקה,
שבתורה נגזרת מהמילה  wildeorשמשמעותה חיית פרא .לפי נקודת השקפה זו הפראיות של המקום היא זו שהופכת אותו לארץ בראשית ) מקור :ויקיפדיה(he.wikipedia -
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סוג ומצב סטטוטורי :שמורות טבע וגנים לאומיים בהתאם
למעמדם )מוכרז/מאושר/מוצע( וכן שטחים שניתן להם
מעמד סטטוטורי מגן אחר כגון :שטח לשימור נופי וכד'.

 .3מצרף מגבלות סביבתיות לתכנון
סיכום תהליך הניתוח הפיזי -סביבתי מוצא את ביטויו במפה
המציגה את מצרף המגבלות הסביבתיות לתכנון .המפה
מורכבת מאיחוד שכבות המידע הבאות:

מגבלות פיזיות הנדסיות
מצרף האזורים שבהם אותרו בעבודות המכון הגיאולוגי
תנאים פיזיים משתנים המחייבים התייחסות תכנונית.
באזורים אלו יידרש בתכנית לפתח הנחיות והוראות,
תכנוניות והנדסיות מיוחדות .בנוסף מוצגת במפה תחזית
עקרונית למיקום קו החוף בהנחה שקצה הירידה הממוצע
יהיה בדומה למצב הנוכחי כמטר בשנה.
 .1קווי החוף המשוערים לפי שכבת מסמך מכון ירושלים
לשנת(2050 ,2025 ,2002 -
 .2רמות היתכנות להתפתחות בולענים לפי ניתוח המכון
הגיאולוגי.
 .3כושר התחתרות בנקודת המפגש של ערוצי הנחלים עם
כביש  .90בהתאם לניתוח שערך המכון הגיאולוגי.

שטחים מוגנים
מצרף הרובד הסטטוטורי של השטחים המיועדים לשמורות
טבע וגנים לאומיים ,בהתאם למעמדם התכנוני.

מכלולי נוף בעלי ייחוד
מכלולי הנוף בעלי ייחוד שזוהו במהלך עבודת הניתוח
הסביבתית ,מכלולים אלו מכילים ערכי נוף ,טבע ומורשת
בעלי חשיבות וערכיות מיוחדת ,חלקם בתחום המיועד
לשטחים שמורים וחלקם נעדר מעמד תכנוני מגן .בשטחים
אלו מוצע שהתכנית תפתח ותגדיר הנחיות שיבטיחו מניעת
פגיעה ברצף השטחים הפתוחים ובערכים הנמצאים בהם.
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בקעת ים המלח  -רקע
התשתית הפיזית
בקעת ים המלח נוצרה כתוצאה מתזוזת עבר הירדן המזרחי
צפונה בשיעור של כ 105 -ק"מ ,יחסית לצד המערבי,
לאורך העתק המפריד בין שני הצדדים )איור  .(1תנועה
זו ,שהחלה לפני כ 20 -מיליון שנה ,היא חלק מהפעילות
במערכת הבקעים הסורית-אפריקנית ,שבקעת ים המלח
נמצאת בתוכה ומהווה את חלקה היבשתי הנמוך ביותר.
העיצוב של בקעת ים המלח התרחש בעיקר בפליוקן )לפני
כחמשה מיליון שנה( ונמשך גם היום.
תנועה זו שלוותה גם בהרמה של הצד המזרחי ,העמידה
מול הצד המערבי של ים המלח מתלול גבוה יותר ,הכולל
רצף שכבות סלע שונה וארוך יותר ,שבבסיסו נחשפים
סלעים עתיקים יותר ושונים במהותם )איורים  2ו.(3-
התנועה מייצרת גם חיכוך משני עברי ההעתק שבא לידי ביטוי
ברעידות אדמה שתדירותן ועצמתן גבוהים בין מפרץ אילת
לכינרת )איור  ,(4יותר מאשר מקומות אחרים במרחב .אף

איור מספר  :1פתיחת ים סוף והתנועה לאורך בקע ים המלח )רז,
(1993

איור מספר  :3חתך טופוגיאולוגי לרוחב האגן הדרומי
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כי לא ניתן לחזות רעידות אדמה ,תיעוד היסטורי וארכיאולוגי
של רעידות הרסניות וקטלניות במיוחד ,מצביע על תדירות
ממוצעת של סביב מאה שנה אשר האחרונה שבהן,
שנוטרה גם באמצעים מודרניים ,התרחשה בשנת .1927
מוקד רעידה זו היה מתחת לצפון ים המלח ועצמתה הייתה
 6.2בסולם ריכטר .מחזורי רעידות אדמה פרהיסטוריות,
נראות היטב כשכבות מופרעות ומעוותות ברצף השכבות
של משקעי ים המלח ושל חוואר הלשון .למעשה אין מבנה
בבקעת ים המלח וסביבתה שגילו מעל  100שנה ואינה
מראה נזקים קשים של רעידת אדמה.
גם ברעידות אדמה בינוניות שתועדו בעשרות השנים
האחרונות בבקעת ים המלח וסביבתה ,התגלו נזקים ,כגון
סדקים בבתים בערד ונזקים שחייבו פעולות שיקום במנזר
דיר חג'לה )איור  5ו.(6-
העיצוב הטקטוני של הבקעה אף הוא איננו סימטרי ,הצד
המזרחי שלה תלול בהרבה מהמזרחי והאזור העמוק ביותר

איור מספר  :2חתך טופוגיאולוגי לרוחב האגן הצפוני )רז(1993 ,

של ים המלח הוא סמוך יותר לגדה המזרחית )איור .(7
ההבדל העיקרי בשיפועי קרקעית האגם בין מזרח ומערב
נובע מסיבות מבניות ,נוספת לכך העובדה שהסחף העדין
)בוץ( המסופק על ידי הירדן ,שוקע בעיקר בצד המערבי
בהשפעת 'כח קוריוליס' )גורם פיסיקלי המסיט כל תנועה
בחצי הכדור הצפוני ימינה( .משום כך ,ירידת מפלס ים המלח
גרמה לנסיגה משמעותית של קו המים בחוף המערבי,
המתון ,של האגן הצפוני ולהרחבת מישור החוף )עד  2ק"מ,
תלוי במידת השיפוע של הקרקעית( בעוד שבחוף המזרחי
התלול שממול ,רצועת החוף כמעט שלא הורחבה ועיקר
השינוי הוא בממד האנכי.
מישורי בוץ נרחבים הנחשפים עקב ירידת המפלס ,הם
ממאפייני החוף המערבי הנוכחי של האגן הצפוני )איור 13
ו 36-בפרק היחידות המערביות( ונעדרים מחופו המזרחי
)למעט במפרץ מזרעה(.
מצוק ההעתקים של מדבר יהודה תוחם את הבקעה ממערב

והוא בנוי מחלופי שכבות של סלעי משקע ימיים כגון :גיר,
דולומיט ,קירטון ,חוואר וחרסיות שגילם כ 100 -עד  65מיליון
שנה ,בעוד שחלקו התחתון של מתלול מואב ,התוחם את
הבקעה ממזרח ,בנוי בעיקר מסלעי אבן חול נובית שמקורם
יבשתי וגילם מגיע עד  550מיליון שנה.
לנחלים הגדולים של המזרח ,כדוגמת ואדי אל-חסה והארנון,
מערכת יובלים הפרושה מזרחה ,על פני שטח נרחב
במדבר המזרחי של ירדן .אגני מדבר יהודה ,לעומת זאת,
מוגבלים למרחב הצר ,יחסית שבין ים המלח לקו פרשת
המים הארצית .אגן נחל חימר ,שהוא הגדול באגני מערב
ים המלח ,משתרע על פני  315קמ"ר בעוד שאגן הארנון,
גדול אגני המזרח ,משתרע על פני כ 6550 -קמ"ר .ראשית
התפתחותם של אגני הנחלים הגדולים )ארנון ,ואדי אל-
חסה( הקדימה את היווצרות בקעת ים המלח והם התנקזו
לים התיכון .התפתחות אגן ים המלח ,גרמה לקיצור מסלולם
של נחלים כגון אלה ,והחרפת שיפועם הכולל ובמיוחד

איור מספר  :5נזקי רעידות אדמה במנזר במנזר דיר חג'לה

איור מספר  :4מוקדי רעשים לאורך בקע ים המלח )נתוני המכון
הסיסמולוגי(

איור מספר  :6נזקי רעידות אדמה במנזר במנזר דיר חג'לה
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במהלכם התחתון ,כתוצאה מיצירת בסיס ניקוז נמוך.
הליכוד הרופף ,יחסית ,של אבני החול והפרשי הגובה
הגדולים יותר ,גורמים לכך שהמתלול של מואב מעורץ וסחוף
יותר ממצוק ההעתקים של מדבר יהודה ,כאשר הנחלים
הגדולים מבתרים באופן ניכר גם את הרמה המזרחית לכל
רוחבה .מבט ממעוף הלוויין )איור  (8מבהיר את השוני
העצום בין מערכות הניקוז משני האגם.
מניפות סחף בפתחי נחלים גדולים במערב ,מרחיבות אל
מישור החוף ובולטות יותר מאלה של נחלים בעלי מערכות
ניקוז מפותחות בהרבה בצד המזרחי; סיבת הדבר היא

האסימטריה של האגן :מניפות הסחף המזרחיות הורבדו
על מדרון תלול בהרבה ולכן נפח גדול יותר של חומרי הסחף
שלהם ,יחסית לנחלי המערב ,טבוע מתחת לפני המים
ופחות גלוי לעין .כמו כן ,בזלות נפוצות בצד המואבי ונעדרות
לחלוטין בצד המערבי.
ירידת המפלס הנוכחית )שהשפעתה הישירה מוגבלת לאגן
הצפוני( גורמת בצד המזרחי ,התלול ,להחרפת השיפועים
ולהתגברות הפוטנציאל האירוזיבי במורד הנחלים.
התפתחות זו באה לידי ביטוי בהתמוטטות הגשר הקודם
על הארנון ,בפגיעה במערכת איסוף המים החדשה ,היא
מאיימת גם על הגשר החדש )איור  9ו (10-ודורשת הגנות
ותחזוקה של כביש האורך ,ושל הכביש העולה במתלול
סווימה לכוון מדבא.
בצד המערבי -רצועת קרקעית הנחשפת היא בעלת שיפוע
משתנה הן בציר צפון-דרום והן בציר מערב-מזרח .שאלת
עוצמת ההתחתרות ,או לחילופין מידת הצטברות הסחף
והתמיינותו המכנית במקום נתון ,היא תולדה של השינוי
בשיפוע כתוצאה משינוי מפלס ים המלח ,כאשר סחיפת
הכביש החוצה את נחל ערוגות מידי שיטפון חזק בשנים

איור מספר  :7בתימטריה של האגן הצפוני )רז(1993 ,

האחרונות והתמוטטות גשר נחל ערוגות ב 2 -במאי 2001
)איור  ,(11מבטאים את חשיפת החזית התלולה של מניפת
ערוגות 'הטבועה' ,בעוד שנחלים במישור צאלים משבשים את
התחבורה לעת שיטפונות בגלל הצטברות סחף על הכביש.
הביטוי המוחשי ביותר של הקטנת השיפועים כתוצאה

איור מספר  :8השוואה בין נחלי המערב והמזרח
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איור מספר  :9קריסת גשר נחל ערוגות בשיטפון )צילום י .ברטוב(

איור מספר  :12מתחם תיירות נטוש בעין גדי ,בגלל הופעת בולענים

איור מספר  :10נזקים בתשתיות גשר הארנון

איור מספר  :13הופעת בולענים מתחת למבנים ,עין גדי

איור מספר  :11נזקים בתשתיות גשר הארנון

איור מספר  :14בולען בחדיתא ,מזרח ים המלח
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מירידת המפלס ,הם מישורי הבוץ הנחשפים והתרחקות
משמעותית של קו החוף במקומות כאלה ,המשבשת את
פעילויות כלכליות ומתקנים הנסמכים על החוף כגון תיירות
ומשאבות התעשייה )איור  54בפרק יחידות מזרח(.
תופעה נוספת הקשורה לירידת המפלס ומאיימת על
תשתיות ,היא תופעת הבולענים ,שהוציאה מכלל שימוש
אזורי פעילות כלכלית ומגבילה את הפיתוח .פריסת
הבולענים משני עברי ים המלח אף היא אינה סימטרית;
בעוד שבמערב )איור  12ו (13-התפתחו אתרי בולענים
לאורך כל החוף ,הרי שבמזרח )איור  (14הם מוגבלים
לדרום בלבד.

גורמי האקלים ומקורות המים
תעוקת חום הקיץ מוקטנת בבקרים במידה רבה ,על ידי
בריזת ים המלח הנושבת מהאגם אל גדותיו .בריזת הים
התיכון מגיעה לחוף המערבי בשעות אחר הצהריים-ערב,
בכוון הפוך לבריזת ים המלח ,היא חזקה ממנה וגוברת
עליה .היות שבריזת הים התיכון צונחת ממדבר יהודה
לחוף המערבי ,היא מונעת את שיפור התנאים המצופה
עם הירידה בקרינת השמש ולעיתים אף מחריפה אותם.
לחוף המזרחי ,לעומת זאת ,מגיעה הבריזה לאחר שאספה
לחות מפני האגם ולכן התנאים שם יותר נוחים .בתנאים
מטאורולוגיים חריגים ,כאשר נושבת רוח מזרחית )שרקיה(
המצב כמובן הפוך.
מקור המשקעים העיקרי הוא גופי אוויר שצברו לחות מעל
הים התיכון והם מגיעים בחורף עם הרוחות המערביות
השכיחות .רכס יהודה מאלץ אותם להתרומם ,כתוצאה
מכך הם מתקררים בתהליך אדיאבאטי ,הלחות היחסית
שלהם עולה והם מורידים גשמים בחלקים הגבוהים של
ההר .בהמשך הגלישה מזרחה מתרחש תהליך הפוך של
חימום והתייבשות וזו הסיבה להיווצרותו של מדבר יהודה.
בהמשך ,גופי האוויר היבשים נעים מעל ים המלח ,קולטים
לחות ורכס מואב מחייב אותם להתרומם והפעם לגובה רב
יותר ,שוב מתקיים תהליך אדיאבטי שמוביל להתקררות
והורדת משקעים.
כמות המשקעים היורדת על פני המדרון המזרחי גדולה,
אפוא ,מאשר על פני המדרון המערבי )הבדל המחריף כלפי
דרום( ומי הגשמים מחלחלים ביעילות דרך המחשופים
הנרחבים של אבני החול .מי גשמים והפשרות השלגים
מחלחלים גם מפני השטח של הרמה ומזינים מעיינות
מקומיים .ואולם ,רמת מואב נטויה קלות מזרחה ולמרות
אופייה המדברי ,שטחה הרחב מנקז כמויות גדולות של מי
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גשמים אל שקעים גדולים במזרח .חלק נכבד ממים אלה,
שאינם נלכדים על ידי יובלי הנחלים היורדים חזרה מערבה
לים המלח ,מגיעים אל שקעי המזרח ומחלחלים שם אל
אקוות אבן החול .המים חוזרים מערבה בתת הקרקע ומגיחים
כמעיינות על פני מתלול מואב ,בעמקי הנחלים העמוקים
ולאורך קווי העתק ,במקומות שאקוות אלה נמצאות ברום
נמוך יותר מאשר באזור השקעים )המילוי החוזר(.
המעיינות מפרנסים נאות מדבר קטנים על פני המדרונות
ונחלים זורמים ,ובמקומות שאינם מוטים ומנוצלים על ידי
האדם מתפתח צומח בעל הרכב מינים ייחודי שהמאפיין
הבולט לעין בו הן דקליות אקזוטיות )איור  72-74ו83-84-
בפרק יחידות מזרח(.
טמפרטורות מי האקוות העליונות היא נורמלית ,ושל
התחתונות היא גבוהה וקשורה בזיכרון התרמי של הגופים
הגעשיים הצעירים בתת הקרקע .ריבוי המקורות התרמליים,
מהן גם נחלים חמים הזורמים לאורך קילומטרים ,מהווה
פוטנציאל תומך תיירות הממומש כיום באופן מזערי בלבד
)איור  69ו 70-בפרק יחידות מזרח(.
אקוות אבן החול נמצאת גם בצד המערבי ,אולם היא אינה
חשוף על פני השטח ולכן אינה מזינה מעיינות ,אלא קיפרקים
בלבד .בעוד שמי אקווה זו הם באיכות טובה בצד המזרחי,
מליחותם בצד המערבי גבוהה יותר הטמפרטורה שלהם
גבוהה ,לא בהקשר לוולקניזם ,אלא בגלל העומק ממנו הם
עולים )גרדיאנט גיאותרמי( .במסלול עליתם הם נמהלים
במי תמלחות עתיקות ובמי ים המלח ולכן מליחותם גבוהה.
כאמור ,הצד המזרחי של ים המלח מורם ביחס למערבי
ואיתו גם האקוות המוליכות את המים; משום כך ,הן אינן
מכילות תרומות של תמלחות עמוקות ולא מיהול של מי ים
המלח וזו גם הסיבה שהופעת מעיינות הנובעים במישור
החוף עצמו היא נדירה ,בניגוד לחוף המערבי.
שלא כמו בחוף המזרחי ,מתאפיין החוף המערבי של ים
המלח במעיינות רבים ,המהווים כיום את תרומת המים
הטבעיים המשמעותית ביותר לים המלח ,לאחר שמי יתר
המקורות החשובים ,כולל נחלי המזרח ,נתפסו.
למעיינות אלה שני מקורות עקריים:
א(גשמים בהרי יהודה המחלחלים וזורמים באקוות הנטויות
מזרחה.
ב(תמלחות חמות ,מלוחות וגופריתיות העולים מהעומק
דרך העתקי השוליים המערביים ונמהלים בדרכם במי
ים המלח ,אשר הטמפרטורה שלם נגזרת מהעומק הרב
ממנו הם עולים וללא קשר לוולקניזם.

המעיינות השופעים ביותר בחוף המערבי הם בצפונו,
והחלק היחסי של מרכיב מי התהום המתוקים בהם הוא
גדול .שלושה ריכוזים גדולים של מעיינות כאלה מקיימים
נאות חוף גדולים בצפון מערב ים המלח )עינות צוקים,
קנה וסמר ,איור  20ו 27-בפרק יחידות מערב( שאין להם
מקבילים בצד המזרחי .כלפי דרום הולך וקטן חלקם של
מי התהום המתוקים וגדל חלקם היחסי של מי התמלחות
החמות והגפריתיות העולות מהעומק ,איכות מים אלה אינה
מאפשרת התפתחות צומח עילאי כמו בצפון.

מערב ים המלח
מערב ים המלח נכלל ברובו בתחום היחידה הגיאו-
היסטורית הנרחבת יהודה ,אשר את חלקה המשתרע בין
פרשת הארצי לבין בקעת ים המלח ,מקובל לכנות כיום בשם
'מדבר יהודה' ,למרות שאין הגדרות אחידות ומוסכמות לגבי
גבולותיו.
חטיבות הנוף של מדבר יהודה הן אורכיות ומחליפות זו
את זו בחתך רוחב מזרח-מערב ,מבקעת ים המלח דרך
מצוק ההעתקים ,רמת מדבר יהודה ועד ספר המדבר .חלקי
מדבר יהודה הנכללים בעבודה זו הם בקעת ים המלח ומצוק
ההעתקים ,הגובל בין בקעת ים המלח לבין רמת מדבר
יהודה.

השטח ונוצר מעבר מתון אל ערבות יריחו מכוון מערב.
תנאים אלה הוו פרוזדור תחבורתי לאורך ההיסטוריה וניתן
למצוא גרסאות של דרכים מתקופות היסטוריות שונות בין
ואדי קלט לנחל אוג ,ובכלל זה הכביש הנוכחי )כביש מספר
 (1שהוא הנתיב הקצר המחבר את הבירות ההיסטוריות
משני עברי צפון ים המלח.

סטרטיגרפיה ומסלע
הסלעים הנחשפים במצוק ההעתקים וברמת מדבר יהודה
הם בדרך כלל ,סלעים ימיים כגון :גיר ,דולומיט ,קירטון,
חוואר וחרסיות הנכללים בחבורת יהודה שגילה קונומן-טורון
) 90 – 100מיליון שנה( ובחבורת הר הצופים שגילה סנון
) 65 – 90מיליון שנה( .יחידות המילוי של הבקעה הם ,
הם סלעים צעירים שמרכיביהם נוצרו בתוך גופי מים כגון
לשונות ימיים ואגמים ,בטווחי מליחויות גדולים מאוד ,או
שמרכיביהם הובלו לתוכם מבחוץ על ידי נחלים ,או שנבנו
כמניפות סחף בפתחי הנחלים.
יחידות המילוי מאוגדות בחבורת ים-המלח מגיל פליוקן
) 5.5מיליון שנה( עד הווה ,שתפוצתה מוגבלת לבקעת ים
המלח.
חבורת יהודה :יחידות החבורה נחשפות למרבית עובייה,
מעל  600מ' ,מדרום לעין גדי .יחידות החבורה הן חילופים

ערבות יריחו ,שאינה שייכת לבקעת ים המלח ,מהווה חטיבת

של יחידות קשות )גיר ודולומיט( ורכות )קירטון ,חוואר,
חרסיות( .היחידות הקשות יוצרות את הקטעים הזקופים
בפרופיל מצוק ההעתקים ומקנות את הממד האנכי המרשים,
ואילו היחידות הרכות יוצרות קטעים משופעים.

מבנה

גג החבורה עשוי גיר או דולומיט קשים של תצורת נצר,
המהווה את תשתית רמת המדבר ,עליה מונחים סלעי
חבורת הר הצופים .בגג חבורת יהודה במרכז ומזרח רמת
המדבר ,נפוצים גופי דולומיט עגולים ומצולעים אשר שקעים
בראשם .גופים אלה המכונים 'צלחות' ,הם תופעת טבע

נוף לעצמה ,אף כי ניתן לזהות בה יחידות נוף אורכיות שהן
המשכן המובהק של יחידות הנוף שלאורך ים המלח ,וכן
יחידות נוף המשכיות לאלה של בקעת הירדן.

מדבר יהודה הוא אנטיקלינוריום המשתפל מקמר חברון
מזרחה במתינות )יחסית להשתפלות מערבה( ,דרך כמה
גלי קימוט אסימטריים ,שאגפיהם המזרחיים תלולים משל
המערביים ,בדומה למבני הקימוט של הנגב ובשונה מקמרי
יהודה .כוון צירי הקימוט שלהם כללית צפון-דרום עד צפון
צפון-מזרח – דרום דרום-מערב ,ובדרום האזור צפון-מזרח
– דרום מערב ,בהשפעת מבני הנגב.
כלפי מזרח ,גוברת השפעת מבני ההעתקה ,על אלה של
הקימוטים וסדרה של הורסטים וגראבנים מסתיימת בהעתק
העיקרי היוצר את מצוק ההעתקים ,אולם מתחת לפני
השטח נמשכת שבירת מדרגות עד לחלקיו העמוקים של
אגן ים המלח.
קער ואדי קלט הוא מבנה חריג שכוונו מערב-מזרח ,בתחומו
נעלמים סלעי חבורת יהודה ,יוצרי המצוקים ,מתחת לפני

ייחודית ומהווים דוגמה להגדרת ערך טבע ייחודי )איור 15
ו.(16-
האקווה העיקרית הוא דולומיט של פרט צפית בתצורת
חצרה ,שהיא אחת מתצורות חבורת יהודה ועיקר המעיינות
)עין גדי ,עין בוקק( ,שהם מועטים יחסית ,ניזונים ממנו.
כאקוויקלוד משמשות חרסיות הנמצאות בגג פרט עין ירקעם
)מקביל לחוואר מוצא בהרי ירושלים( שמתחת לפרט צפית.
חבורת הר הצופים :בנויה מיחידת קירטון ' -תצורת מנוחה'
שעוביה נע בין  39מ' ל כ 100 -מ' .על גבי קירטון מנוחה
מונחת 'תצורת משאש' הבנויה מחילופים של צור ,גיר
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ופוספוריט .עוביה נע בין  ,24מ' בהר בן יאיר ,עד מעל  80מ'
בנחל דרגה .בקירטון הרך מתפתח נוף מעורץ עם מדרונות
אובליים ,הצור הקשה מעקב את הבלייה ויוצר קווים אופקיים
של של 'הרי שולחן' בעלי צדודיות טרפזיות .יובלי הנחלים
המתחתרים לאחור ,שומטים את הקירטון הסחיף מתחת
לצור ,ושכבותיו מתפרקות לצרורות שאינם מסולקים אלא
מצטברים לחמדות קטנות .המשך הבלייה הופך את הרי
השולחן לחרוטים בעלי ראש כיפתי 'גבעות כפתור'.
באופן כללי ,בליית סלעי חבורת הר הצופים חושפת את
הגג הקשה של חבורת יהודה ,המהווה במת שוליים ,שהיא
רחבה יותר במקומות בהם סילוק הקירטון מתקדם יותר
הודות למערכות ניקוז בוגרות.
על גבי תצורת משאש מונחת בקערים 'תצורת ע'רב'
הבנויה במקור מקירטון וחוואר ,שלעתים ספוגים בחומר
אורגני )ביטומן(  70מ' .חלקים נרחבים של התצורה עברו
מטמורפוזה שיצרה את סלעי החתרורים )מעלה אדומים,
רכס טור ,בקעת חתרורים( ,הסלעים קשים יותר מסלעי
המקור ,הם מתאפיינים בעושר גוונים ובצורת בלייה השונה
משל סלעי סביבתם.
חבורת ים המלח :יחידות סלעים שתפוצתם מוגבלת לבקעת
ים המלח ,והם מוכללים תחת המונח יחידות המילוי הכוללת
את היחידות הבאות:
תצורת סדום :נחשפה בהתרוממות )דיאפיר( של הר סדום
כוללת לפחות  2000מ' של סלע מלח ובתוכו יחידת חרסיות
של  160מ' המכילה גם חולות .תצורת עמורה/סמרה -עד
 400מ' עובי )באגן הדרומי( ,בעיקר קונגלומרטים וכן קירטון
חרסיתי ומעט מלח.
תצורת הלשון :לה ההופעה הנרחבת ביותר מבין תצורות
החבורה ,עוביה עד כ 80 -מ' במופעים )פאציֵאס( שונים
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חופי :חול ,סילט ,ומבנים של שרטוני חוף וגלונים; מופע
אגמי :רצף רבדים עדינים של חרסיות כהות וקירטון ארגוניטי
לבן לסירוגין .הרצף מכיל גם גבס ,לעיתים כשכבה מסיבית
ובאזור מצדה גם תרכיזי גפרית .מופע זה ,המכונה חוואר
הלשון ,הוא פריך ותהליכי סחיפה יוצרים בו נופי ביתרונות
ייחודיים ,בעלי ערך אסתטי רב ועל קירותיהם סטרוקטורות
גלישה מרהיבות )לדוגמה -חווארי מצדה ,נחל פרצים( .סחף
מניפות ודרדרות )טאלוס( -מושקעים בפתחי נחלים ונערמים
לרגלי המצוקים.

מזרח ים המלח
מזרח ים המלח נכלל בתחום היחידה הגיאו-היסטורית
מואב .וואדי אל-חסה )המזוהה בטעות כנחל זרד( ,הוא
הגבול הטבעי הדרומי של מואב עם אדום .הגבול הצפוני
של מואב המקראית אינו ברור מהמקורות ,אך הוא כולל
ַחנוּ ְבּ ַערְבֺת מוֹאָב ,עַל
בבירור את צפון מזרח ים המלח )'..וַיּ ֲ
יַ ְרדֵּן יְרֵחוֹ' -במדבר לג'  .(48הגבול המערבי של מואב הוא
ים המלח ואילו במזרח ,המעבר אל המדבר הוא מתון מאוד,
ללא גבול גיאוגרפי ברור.
החזית המסורתית של יישוב הקבע )הארץ הנושבת(
הייתה תמיד תלויה בזמינות המשקעים ומקורות המים
הקבועים ,ובדרך כלל לא חרגה הרבה מזרחה מדרך המלך
ההיסטורית ,אשר מזרחה לה מתפתחים בהדרגה תנאים
מדבריים .המקרא מבדיל בין מואב לבין המדבר שממזרח
ַל-פּנֵי מוֹאָב,
שׁר ע ְ
ְבּר ֲא ֶ
ֲברִיםַ ,בּ ִמּד ָ
ַחנוּ ְבּ ִעיֵּי ָהע ָ
לה )'..וַיּ ֲ
שּׁ ֶמשׁ' -במדבר כא' .(11
ִמ ִמְּזרַחַ ,ה ָ
המונח המקראי מואב אינו בשימוש בלכסיקון הגיאוגרפי
הירדני ,בחלוקה הגיאוגרפית של ירדן לאזורים הוא כלול
בּלקה.
בתחום הרחב הנקרא ָ
נתוני אקלים עיקריים במזרח ים המלח ,מפורטים בטבלה

המקיימים ביניהם יחסי איצבוע ) .(interﬁngeringמופע
נחלי :בעיקר חומר קלסטי ,חלוקים בגדלים שונים; מופע

מספר  1בעמוד הבא.

איור מספר  :15צלחות דולומיט ,מעלה צאלים

איור מספר  :16צלחות דולומיט ,הורסט אלעזר  -מצדה
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מבנה

סטרטיגרפיה ומסלע

מואב הינה רמה מורמת ומוטה קלות למזרח .משום כך אוסף
נקודות הרום הסטרוקטורלי ,ובמידה רבה גם הטופוגרפי
הוא בשוליים המערביים של הרמה .השתפלות בקעת
ים המלח גרמה להתחתרות נמרצת של הנחלים לעומק
ולמערב ולכן מי האקוות המתרוקנים אליהם ,ומי פני השטח
המתנקזים אליהם ,זורמים בזרימה עילית מערבה ,לים
המלח .עיקר השתפלות הבקעה בצד המואבי מתרחש דרך
אזור שבירה צר עם העתקה אנכית גדולה ,ומכאן נובעת
האסימטריה הטקטונית של האגן והעמקת היתר שלו סמוך
לצד המואבי .

הודות להרמה של רמת מואב מתקיימת ,על פני מתלול
מואב הפונה לים המלח ,חשיפה מרבית של שכבות סלעים
מסוגים שונים שנוצרו לאורך היסטוריה גיאולוגית ארוכה
מאוד )מאז הפרקמבריום ~570 ,מיליון שנה( .כללית נוח
לחלק את הסלעים לארבע חטיבות שונות המשקפות את
השתנות התנאים הסביבתיים עם הזמן ,ויוצרות צורות נוף
נבדלות זו מזו .שלוש מחטיבות אלה מונחות זו על גבי זו:
חטיבה תחתונה ובה שולטים אבני חול המציינות תקופה של
שלטון תנאים יבשתיים ,חטיבה אמצעית שעיקרה סלעים
ימיים והיא מציינת תקופה של שלטון ימי וחטיבה עליונה
הכוללת שפכי בזלות וקונגלומרטים צעירים )קונגלומרט
דנה( .החטיבה הרביעית היא של סלעים שתפוצתם מוגבלת
לבקעה והיא כוללת את יחידות המילוי )חבורת ים המלח(:
בעיקר קונגלומרטים ותצורת הלשון .מלח סדום החשוף

פרט לקווי המבנה החשובים הקשורים לשבירה הצעירה
של שולי ים המלח ,שכוונים הכללי הוא צפון דרום ,ישנן
מערכות שבירה וותיקות יותר שרישומן ניכר למלוא רוחב
מואב ,החשובות שבהן :שבר וואדי אל-חסה בדרום ,גראבן
כרך ושבר סיוואקה במרכז ,ובמידה מסוימת גם שבר וואדי
זרקא-מעין בצפון .יש הרואים בשבר סיוואקה את המשכו
של שבר פארן שהוסט בגלל תנועת הלוח הירדני צפונה,
וכך לגבי שבר זרקא מעין ,הנחשב להמשכו של שבר הרמון.
מלבד השפעת מערכות אלה על המבנה ועל הנוף הן קשורות
גם לוולקניזם של מואב ,שלוה את התפתחות בקע ים המלח
החל מ 20 -מיליון שנה לפני זמננו.
שכבות נטויות ממש ,מצויות רק במתלול העולה מאזור
הלשון .בבסיס המתלול מופיע מתאר קשתי של שכבות
בעלות נטיות חזקות המפתחות נופי מצלעות ,בדומה
למוכר לנו מפתחי המכתשים .נטיות אלה מלַוות העתקים,
המסתעפים מההעתק העיקרי שלאורך ים המלח ,עם שעור
העתקה אנכית של עד  500מ' .מזרחית לחלק הדרומי של
הקשת ,מתרוממת מונוקלינת א-דרע והלאה צפונה מופיעה
מונוקלינת סירפה.
טבלה מספר  :1נתוני אקלים עיקריים במזרח ים המלח
א-רבה

סאפי

 950+מ‘

 350מ‘
טמפ‘ ממוצעת לינואר

15.9

7.9

טמפ‘ מינימום ממוצעת לינואר

10.8

3.7

טמפ‘ מקס‘ ממוצעת לינואר

21.0

12.0

טמפ‘ ממוצעת ליולי

33.1

13.3

טמפ‘ מינימום ממוצעת לינואר

26.4

16.8

טמפ‘ מקס‘ ממוצעת לאוגוסט

39.8

29.7

ממוצע משקעים רב שנתי

71.3

326.3

לחות יחסית ממוצעת ינואר

58%

96%

לחות יחסית ממוצעת יולי

38%

43%

במערב בדיאפיר של הר סדום ,קבור כאן בעומק.
עובי החתך המוכלל של הסלעים השונים הוא מעל  1.5ק"מ,
כאשר בדרום מואב בערך מחציתו החתונה היא של אבני
חול )בעיקר חבורות רם וכורנוב( ואילו מחציתו העליונה
היא של סלעים ימיים )חבורות עג'לון ובלקה( .בצפון מואב
נוספת חבורת זרקא-מעין מגיל טריאס ,שהיא יבשתית
בעיקרה והוסרה בדרום ,ולמרות זאת מתעבה מעט החתך
הימי על חשבון החתך היבשתי ,כצפוי מהזיקה בין העמדה
הגיאוגרפית של האזור והשפעת הצפות הימיות שהגיעו
מכוון צפון מערב.
חבורת רם :אבני החול הקדומות של תצורות סאליב
)מקביל לתצורת עמודי שלמה( ואום-עשרין מחבורת רם,
מגיל קמבריום ) 500 – 570מיליון שנה( ,מלוכדות היטב
בתחמוצות ברזל ,המקנות להן קשיות יחסית ואת הצבע
האדום .השילוב של תכונות הסלע ,אחידותו והעובי הרב
יוצר במקרים רבים נופי מצוקים זקופים וגבוהים במיוחד
המגיעים )נקיקי וואדי חודרה בתצורת סאליב ,איור 86-88
ונקיקי הארנון ,איור  79ו 80-בפרק יחידות מזרח ,והסיק
של פטרה בתצורת אום-עשרין( אלה הם מאושיות הטבע
הדומם של מערב ירדן ומהווים בכך נכס תיירותי עצום.
חבורת כורנוב :בשונה מאבני החול הקדומות ,אבני החול
של חבורת כורנוב ,מגיל קרטיקון תחתון ) 100 – 136מיליון
שנה( ,הן פריכות ומתבלות בקלות יחסית ,והן בעלות תכונות
של אקוות וקשורות להופעת של מעיינות רבים.
חבורת זרקא-מעין :גיל החבורה הוא טריאס )190 – 250
מיליון שנים( והיא מתאפיינות בחילופים של אבני חול עם
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שכבות של סביבה ימית רדודה )חרסיות ,סילטים ודרגשים
קרבונטיים(.
חבורת עג'לון :חבורה של סלעים ימיים )מקבילה לחבורת
יהודה( מגיל קנומן – טורון ) 90 – 100מיליון שנה( .החבורה
מתאפיינת בריבוי שכבות עבות של חרסיות לסירוגין עם
דרשים עבים של גיר .שילוב זה תורם להופעת מעיינות
רבים וכן קריסות וגלישות רבות של הדרגשים הקשים
המתפרקים ,עקב סחיפת החרסיות הרכות מתחתם.
חבורת בלקה :יחידות החבורה ממשיכות את רצף הסלעים
הימיים ,גיל החבורה )מקבילה לחבורת הר הצופים( סנון עד
מסטריכט ) 65 – 90מיליון שנה( ובליתולוגיה שלה שולטים
קירטונים ,גירים מצוררים ,צור ופוספוריטים.
סלעים געשיים :בזלות נפוצות ברמת מואב והן נוצרו
במחזורי אירועים געשיים שלוו את התפתחות בקע ים
המלח .גיל המבוגרות שבהן ,כ 20 -מיליון שנה )בזלות
במערכת השברים של גראבן כרך ,אשר זהות בגילן לבזלת
נחל עשוש( והצעירות שבהן כחצי מיליון שנה בלבד.
הבזלות הבוגרות הקדימו את היווצרות בקעת ים המלח
ולכן תפוצתן מוגבלת לרמה המזרחית .התפרצויות געשיות
המשיכו ללוות את עיצוב הנוף ולכן נמצאות בזלות צעירות,
גם בעמקי הנחלים; בצפון מזרח ים המלח אף הגיעו עד
סמוך לחוף הנוכחי.

עקרונות חלוקת יחידות הנוף סביב ים המלח
הגדרה וחלוקה של מרחב התכנון ליחידות נוף ,כרקע
להכנת תמ"א  ,13מיועדת להוות כלי בידי המתכנן ולכן
הוקפד לאפיין את היחידות ,בין השאר ,בהתאם לתכונות
התשתית :טופוגרפיה ,מורפולוגיה ,נגישות ושיפועים .איור
מספר  ,17מציג את המתודולוגיה לניתוח הנופי  -סביבתי
של בקעת ים המלח.
אזור ההתייחסות של תמ"א  13כולל את בקעת ים המלח
המכילה את האגם ומישור החוף הסובב אותו ,ואת המתלולים
המתרוממים משני עברי הבקעה :מצוק ההעתקים של מדבר
יהודה במערב וחלק ממתלול מואב במזרח ,המפרידים בין
מישור החוף לבין הרמות שמעליו.
מישור החוף הדרומי של בקעת ים כולל את מלחת סדום
במערב ואת כיכר צוער )ע'ור סאפי-פיפה( במזרח ,כאשר
שבר אמציהו ,שכוונו צפון מערב – דרום מזרח ,מהווה גבול
דרומי טבעי ,חד וברור בין בקעת ים המלח לערבה )איור
 ,(18בעוד שגבולה הצפוני של בקעת ים המלח עם דרום
בקעת הירדן אינו חד וברור.
האתר קסר אל-יהוד ,אשר לפי המסורת בו חצו שבטי ישראל

118

אגן ים המלח  -יחידות נוף :מבואות
תמ"א  13לים המלח וחופיו

את הירדן ובו טבל יוחנן את ישוע ,הוא אתר מורשת מרכזי
ומהווה ,יחד עם קומראן ,מצדה ,מכוור והר נבו ,מערכת
משלימה של אתרים בעלי חוזקה משמעותית בתחום
תיירות המורשת הקשורה לים המלח ,לכן הוחלט לכלול
אותו בתחום התכנון )איור  19ו .(20-החלטה זו מוסיפה
לחטיבות הנוף של בקעת ים המלח גם את אלה של ערבות
יריחו וערבות מואב ,אף שהן שייכת לבקעת הירדן יותר
מאשר לבקעת ים המלח.

חטיבות הנוף הכלולות בתחום העבודה
חטיבות הנוף הכלולות בתחום העבודה הן ,אפוא ,בצפון-
ערבות יריחו במערב וערבות מואב במזרח ,בדרום -מלחת
סדום ובמרכז -החטיבות האורכיות משני עברי ים המלח:
מישור החוף המערבי ,מישור החוף המזרחי והמתלולים:
מצוק ההעתקים של מדבר יהודה ומתלול מואב.
הפרמטרים הסביבתיים העיקריים של בקעת ים המלח,
כגון :טופוגרפיה אקלים ,מסלע ,והשפעות אנוש ,משתנים
בעיקר ,אך לא רק ,לאורך חתכי הרוחב ,מסביבה של מדבר
קיצוני בבקעת ים המלח המכילה גם נאות מדבר קטנים
ופעילות אדם מוגבלת ,דרך מתלולים מבותרים ,במערב
ובמזרח ,עם נגישות מוגבלת וללא יישובי קבע .ההתרוממות
לגובה מלווה במיתון הדרגתי של התנאים המדבריים ,עד
לתנאי אקלים המאפשרים חקלאות בעל ורציפות גיאוגרפית
והיסטורית של ישובי קבע .שינויים אלה מכתיבים חלוקה
בסיסית של חטיבות הנוף ליחידות נוף אורכיות ,הן במערב
והן במזרח ,כאשר הגבול הנמוך להתייחסות הוא קו המים
הנוכחי והגבולות הגבוהים הם ,במתלול המערבי :ככלל,
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המגע בין הסלעים הקשים של גג חבורת יהודה הבונה את
מצוק ההעתקים של מדבר יהודה ,עם הסלעים הרכים של
חבורת הר הצופים המונחת מעליה ,או קילומטר משפת
המצוק .הגבול הגבוה במתלול המזרחי הוא ככלל ,המגע
בין אבני החול לסלעי המשקע הימיים .כללים אלה מופרים
כאשר המגעים הנזכרים נוחתים אל מתחת לפני השטח
מסיבות סטרוקטורליות.
השינויים בפרמטרים הנזכרים ,על ציר מזרח-מערב ,עומדים
בבסיסה של חלוקת החטיבות האורכיות ליחידות ותת-
יחידות וההבדלים העיקריים ביניהם הם :הרוּם ,המבנה,
הליתולוגיה ,הטופוגרפיה והמורפולוגיה הנגזרת מהם ,וכן
השפעות האדם.
שינויים לאורך רצועות הנוף האורכיות ,מהווים בסיס לתת-
חלוקה רוחבית המתוחמת ,לעיתים ,על ידי קווי אפיק,
פרשות מים ,או קווי העתק .אין בהכרח חפיפה בחלוקה
הרוחבית של היחידות האורכיות ,כפי שלא כל היחידות

העבודה.

מישור החוף
מישור החוף תופס את המרחב שבין קו המים למתלולים.
בצד המזרחי ישנם קטעים ניכרים בו המתלול עולה ישר
מקו המים .קטעים כאלה היו בעבר הקרוב גם בצד המערבי
)מעל עינות צוקים ומצפון לעין גדי( כאשר המפלס היה
גבוה יותר ,ואילצו את נתיבי התחבורה ,הן העתיקים והן
המודרניים להתנהל בחלקם על פני המתלולים.
מישור החוף ,במידה שהוא קיים ,עשוי להכיל אחד או יותר
מהמאפיינים הבאים :חוף חדשף חוף ישן ,מניפות סחף
והדום הר.
 ,Aהחוף החדש :זה היסוד הנופי הנמוך ביותר ,כולל בעיקר

האורכיות עצמן ,קיימות בהכרח בכל חתך רוחב.

מאפיינים נופיים
לכל יחידה בחלוקה האורכית קיימים ,בדרך כלל ,מאפיינים
הנובעים ממיקומה בחתך הרוחב .למאפיינים אלה נקבעו
אותיות קוד הנלוות לספרות המציינות את השתייכות
היחידה לחטיבה ולחלוקתה המשנית ,או השלישונית.
הגדרת המאפיינים וזיהוי ערכים מיוחדים לתאי שטח,
נקודות ,קווים ורצועות )בפרק נפרד( ,הוא מפורט יותר
לגבי המערבי מאשר לגבי הצד המזרחי ,בהתאם להנחיות
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מישורי בוץ ומלח עקרים ,כתוצאה מחשיפת קרקעית האגם
בשל ירידת מפלסו וגבולו המזרחי נסוג בהתמדה .גבולו
העליון מוגדר ברום  ,396-הוא רומו של קו החוף של שנת
 ,1970שנה שממנה והלאה הפכה האצת ירידת מפלס ים
המלח למגמה קבועה .מישורי הבוץ והמלח הם יסוד נופי
חדש ומתפתחת ,על פי הגדרתו הוא קיים רק באגן הצפוני
ומפותח יותר בחופו המערבי .חוף חדש בצד המזרחי
מצומצם או שאינו קיים ,ואילו מישורי בוץ קיימים רק בדרומו
)אזור הלשון( .לשיא רוחבו מגיע החוף החדש בכלל ,ומישורי
הבוץ בפרט ,במצר לינץ' שנחשף.
רצועת מישורי הבוץ מלווה את קו החוף המערבי של האגן
הצפוני ,למעט בחזית מניפות הסחף של הנחלים קידרון,
דרגה קדם וערוגות ,שם קיימות מניפות חלוקים טבועות
הנחשפות כחופי חלוקים ואספקת החלוקים למניפה נמשכת
עקב השיפוע החריף .מישורי הבוץ מתרחבים בהתמדה,
אך בשיעור שונה ממקום למקום ,בהתאם לטופוגרפיה
של הקרקעית הנחשפת .באגן הדרומי גופי המים הם
מלאכותיים ,מפלסם עולה ולא יורד ולכן לא נחשפים שם
מישורי בוץ.
התייבשות הבוץ היא איטית מאוד ולאחר שנים רבות של
חשיפה והתרחקות ניכרת של קו המים ,עדיין נותר בוץ
רטוב מתחת לשכבה העליונה שהתייבשה .לא מעט ג'יפאים
נכשלים בהערכת יציבות פני השטח וזקוקים לאחר מכן
לחילוץ מסובך.
מישורי בוץ וותיקים מתייבשים ונסדקים ,אך שבים להיות
בעייתיים עם כל הרטבה של גשם ,או עליה בלחות הנספחת
מהאוויר בגלל טבעם ההיגרוסקופי .כמו כן מתפתחות ביצות
במישורי הבוץ ,מתחת לאזורי נביעות.
החלקים המערביים של מישורי הבוץ שנחשפו מוקדם יותר,
מתייבשים ופניהם מתבלים והופכים לאבק דק ומלוח הנישא
ברוח ומן הראוי לברר אם עלולות להיות לכך משמעויות
בריאותיות )לקח ימת אראל(.
כושר הספיחה של החרסיות שמהן עשוי הבוץ והמוליכות
ההידראולית הנמוכה שלו ,גורמת לכליאה של התמלחות
שהוא ספוג בהן ושטיפתן במי גשם אינה יעילה .משום כך
נותרים מישורי הבוץ החשופים עקרים לזמן רב בניגוד לחופי
החלוקים הנשטפים בקלות ומתאכלסים בצומח.
אכלוס מישורי הבוץ המתייבשים בצומח ,מעבר להיותו
איטי ,מוגבל למגוון נמוך של הרכבי צמחים סובלי-מלח
ולמקומות נמוכים המנקזים מי גשם ,כגון בולענים .לעומתם,
חופי חלוקים שנחשפו ונשטפו מהמלחים ,מתאכלסים באופן
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בולט ובמהירות יחסית בצומח מגוון.
למרות החזות העקרה ,יש במישורי בוץ יבשים לא מעט
עקבות של מכרסמים קטנים ואף מחילות .בולטת מאוד
נוכחות קבועה של קבוצות של צְבי הנגב )(Gazella dorcas
כ  -20 10פרטים ,השוהות או עוברות במישורי בוץ .קבוצות
אלה מהוות את האוכלוסייה הצפונית ביותר של המין .עין-
גדי נחשבה לקצה גבול התפוצה הצפוני של צבי הנגב ,אולם
עופר שנאסף בקליה )בלכר ,בע"פ( מצביע על האפשרויות
שנפתחו להתפשטות האוכלוסייה צפונה ,אולי בזכות הצירוף
של התיישבות חקלאית חדשה מצפון לעין גדי והתרחבות
מישור החוף בעקבות ירידת מפלס ים המלח.
משמעויות לפיתוח :חשיפת מישורי בוץ והתרחבותם
מהווים שינוי נופי המתחולל לנגד עינינו במהירות יחסית,
ויוצרים אתגרים שלא היה צורך להתמודד איתם קודם
לכן:
היווצרות חיץ הולך וגדל בין הים כיעד תיירותי )'לגעת
במקום הנמוך בעולם'( לבין התייר ,הארכת נתיבי הגישה
אל החוף על גבי תשתית בלתי יציבה בגלל הקוהזיה
הנמוכה של הבוץ )בעיקר הבוץ הלח( והעתקת מתקני
קצה ,ובעיות בטיחות בגלל הופעה נרחבת של בולענים
בתחומם )איור  .(22מרבית מישורי הבוץ שעדיין לא הופיעו
בולענים בתחומם ,נמצאים בתחום הסיכון לבולענים .
משנות השמונים של המאה העשרים ,החלו מחזורי שקיעת
מלח לקרקעית ומרכיב המלח המוצק בסדימנט של ים
המלח עולה דרומה .בשוליים המזרחיים של מישורי הבוץ,
בעיקר מעין-גדי ודרומה ,נחשפים עתה חלקים מקרקעית
האגם כרצפת-מלח קשיחה שהיא ,לכאורה ,פחות בעייתית
)איור  ,(21אך בחורפים גשומים באופן חריג המפלס עולה
זמנית ,שכבת המים ,העליונה נמהלת ,ממיסה את רצפת
המלח החופית וגורמת לקריסה של מתקני חוף שהועתקו
אליה לאחר ירידת המפלס הקודמת .כך אירע בחורף
 .2002/3משטחי מלח וותיקים במעלה החוף מומסים עם
הזמן על ידי הגשמים.
הגבול המזרחי לתכנון ,כפי שנקבע בתמ"מ  ,4הוא קו
הגובה  ,-390.5שנקבע בזמנו כיעד להעלאה עתידית של
מפלס ים המלח .נוכח הוודאות הנמוכה לשחזור מפלס זה
מיחד ,ולחצים מצד גורמים שונים להנמיך מגבלה זו ,יש
להזהיר מפני ירידה לתחום מישורי הבוץ והמלח ללא מתן
פתרונות הולמים לבעיות שהם מציגים.
 ,Bהחוף הישן :רצועת החוף הישן ממוקמת בין החוף
החדש ,מעל לרום  ,396-להדום ההר )להלן( .החוף הישן

מצומצם מאוד בצד מזרח ,קיים לאורך מרבית החוף המערבי
ועיקרו סוללות חלוקים.
מעבר לקלות השטיפה של החלוקים בכלל ,הרי שעצם
עמדתה הגבוהה ,יחסית ,של רצועת חוף זו פירושה חשיפה
ממושכת יותר לתהליכי השטיפה והדחת המלחים והיא
מתאכלסת בצומח מגוון .חופי החלוקים משתלבים במניפות
הסחף ואינם נבדלים מתשתיות חלוקים גבוהות שלא הוצפו,
או שנחשפו זמן רב קודם לכן .חלק מחופי החלוקים שנחשפו
ונשטפו הופכים ,בשנים ברוכות ,לאתרי מרשימים ומושכי
מבקרים של פריחת חורף מדברית.

העמקת התעלה המרכזית וביתור המניפה ,מבטאים שינוי
נוסף בהיסטוריה המאוחרת של בקעת ים המלח והיא
הנמכה משמעותית של בסיס הניקוז ,הנמשכת גם כיום.
כדי להימנע מגישור וחציבה ,כביש  90עוקף בדרך כלל
את מניפות הסחף העתיקות ממזרח )איורים 30 ,29בפרק
יחידות מערב(.
מניפות סחף עכשוויות מתהוות בחוף הנוכחי ,מהן של סחף
גס הנערם על פני מתלול חריף )כגון מניפת ערוגות( ומהן
של סחף עדין )כגון מניפת צאלים(.

מניפות עתיקות של סחף גס נערמו בפתחי הקניונים.
מניפות אלה גדולות ובולטות בנוף מישור החוף והמהוות את
התשתית הנוחה ביותר להתיישבות בעמק חוף ים המלח.
מכאן החשיבות שנודעת להבנת הדנמיקה של המניפות

היחס המרחבי בין התקדמות החזית הפעילה של המניפה
לחשיפת מישורי הבוץ ,תלוי ביחס בין שיפוע הנחל לשיפוע
הקרקעית הנחשפת והיא תשיג ,תעקוב או תפגר אחרי
חשיפת מישור הבוץ ,בהתאם ליחסי השיפועים הנ"ל .כאשר
הפרופיל הנחשף מתקער )מתמתן עם ירידת המפלס(,
מתפצלת התעלה המרכזית ל'דגם פזרות' של תעלות
אלטרנטיביות ,המקנה את צורת המניפה הקלאסית וכל זרוע
פעילה בזמנה ,מקדמת את הקטע שלה במניפה בהתאם
לכללים הנ"ל .מצב זה קיים בקטע המרכזי של מישור החוף

בתכניות המתאר.

המערבי )חבר ,משמר ,צאלים(.

מניפות אלה בנויות ביסודן ממסה של תוצרי פירוק המבטאת,
בחלקה ,את השלב הקדום של התפתחות הקניונים ,שנוצרו
בתנאים פלוביאליים שונים מאשר היום .על המניפות
הקדומות נוספו משקעים מאוחרים יותר הקשורים לגופי מים
גבוהים יותר שאף חדרו לקניונים כפיורדים )תצורת ליסאן(.

לנחלים הגדולים היורדים לאגן הצפוני העמוק על מדרון
תלול )קדרון ,דרגה ,ערוגות( ,יש מניפות חלוקים תת-מימיות
תלולות בחזיתן .המדרון התלול מבטיח המשך העמקה של
התעלה המרכזית ,המשך אספקת חלוקים לבסיס הטבוע
של המניפה ושימור מצב של חוף של חלוקים בקדמת
המניפה המתחלף במישורי בוץ כלפי שוליה ,כל עוד המדרון

 ,Cמניפות סחף :מניפות סחף נוצרות במקום בו אנרגית
השיטפונות נשברת בגלל מיתון שיפוע הנחל ,גודל מרכיבי
הסחף תלוי בשיפוע הנחל .מרכיבים עדינים בשיפועים
נמוכים וגסים בשיפועים חריפים.

המבנה הכללי של המניפות הגדולות הוא כחצי כיפה או
חצי חרוט המשתפלים בתלילות ,כאשר ציר התפתחות של
המניפה הוא בניצב לחוף ולכן היא עשויה לקטוע את רציפות
יחידות מישור החוף האחרות.
בחלק הפנימי ,הגבוה של המניפות העתיקות מתפתח
ערוץ ניקוז עמוק )תעלה מרכזית( שמבתר את המניפה.

איור מספר  :21חשיפת משטחי מלח והתפתחות רכסונים כתוצאה
מהמשך גיבוש מלח שמקורו בתמלחות מפעפעות כלפי מעלה .מישורי
בוץ נרחבים ומשטחי מלח ,הן יחידות חדשות לנופי ים המלח

תלול דיו.
משמעויות לפיתוח :עניין שיפוע הקרקעית הנחשפת
הוא קריטי לגבי תשתיות ,אשר בשיפוע מתגבר עשויות
להיפגע בגלל התגברות הפוטנציאל הארוזיבי של הנחלים
ואילו בשיפוע מתמתן ,עלולות להתכסות בסחף .כביש

איור מספר  :22הופעת בולענים במישורי הבוץ ,מעל ומתחת לקו
החוף
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ש'חוזק' על ידי דיפוני בטון וסידורים נוספים ,מתפקד כסכר
שמבטל את פיזור השפעת ירידת המפלס לאורך המעלה,
ומרכז את כולה לקטע שמתחתיו .במקומות כאלה )כגון
נחל דרגה ,נחל ערוגות( נוצר הפרש גובה ניכר בין הכביש
לערוץ שמתחתיו ולעת שיטפון ,הופך הכביש לראש מפל
רב עוצמה שהמים חותרים בבסיסו כלומר ,הכביש עצמו
הופך לנקודה קריטית ,מושא עיקרי להשפעה השיטפונות.
'ביצור' הגשר האירי בערוץ נחל דרגה ,כמו גם בנית גשר
נחל ערוגות כמסה אדירה של בטון בתוך הערוץ ,נובעת
מטעות רווחת בהבנת התנאים המיוחדים של ים המלח,
שבו מהלכם התחתון של הנחלים מתרחק משווי משקל
והפוטנציאל הארוזיבי שלהם גדל ,לעומת המתרחש
במקומות 'נורמלים' .הגנה נכונה על התשתיות בתנאי ים
המלח צריכה להיעשות על ידי סכירה במורד ולא במעלה,
ובודאי לא על ידי 'ביצור' התשתיות עצמן ,כמגן עיקרי מפני
עצמת השיטפונות.
חשיפה של מדרונות תלולים בין אם הם עשויים בוץ חרסיתי
ובין אם הם עשויים חלוקים ,עלולה לגרום לקריסות וגלישות.
המדרון ,שממילא הקוהזיה שלו נמוכה מסיבות ליתולוגיות
וטופוגרפיות ,נמצא בשווי משקל שחלק ממרכיביו הוא לחץ
המים )הצפופים( .שווי משקל זה עשוי להתערער בעקבות
החשיפה ואיבוד התמיכה של המים .תופעות כגון אלה
נצפו בחוף הבוצי של צפון מערב ים המלח ,ובחלוקים של
מניפת נחל ערוגות.
 ,Dהדום ההר :יסוד נופי זה מהווה יחידת מעבר בין
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אוסף הנקודות שבהן מתרחשים השינויים המשמעותיים
ביותר בטופוגרפיה :הגבול התחתון הוא הקו בו מתחילה
התרוממות השטח מעל מישור החוף ,והגבול העליון הוא
בסיס המתלול .ההדום יכול להיות צר או רחב וגבולותיו לא
תמיד ברורים וקלים לאיתור .ההדום עשוי לרוב מיחידות
המילוי הצעירות של הבקע הנשענות אל המתלול ,ו/או
טאלוס של בלית מהמתלול הנערם לרגליו .בהתרחבויות
משמעותיות של מישור החוף הופכת יחידת מעבר זו ליחידה
נרחבת )כיכר( המאופיינת בנופי בתרונות חוואר הלשון.
 ,Eביתרונות :שטח מעורץ ומבותר ,בדרך כלל בעל ערך
נופי גבוה ובדרך כלל )לא תמיד( בחוואר הלשון.
 ,Fמבנים גיאולוגיים :מבנים חריגים בין החוף למתלול
כגון :הורסט ,גראבן ,דום ,דיאפיר ,שפרקקים את מצוק
ההעתקים ומרחיבים את מישור החוף.
 ,Gמצוק ההעתקים ומתלול מואב :יסודות נופיים
דומיננטיים ובעלי חשיבות היסטורית ואקולוגית ראשונה
במעלה המהווים את גבולות בקעת ים המלח במערב
ובמזרח ומקנים לה מסגרת דרמטית של מתלולים זקופים.
בסיס המתלול-מצוק נקבע לנקודת הפיתול ו  /או קו המגע
שלו עם יחידות המילוי של בקע ים המלח ,או עם גוף המים
במקומות שאין חוף.
 ,Hשטח חקלאי :תא שטח שהחקלאות שולטת בחזותו ,גם
אם במקורו היה עונה לאחת ההגדרות שלמעלה.
 ,Iמלחה :עמק נמוך לפחות משני עבריו )בניגוד לחוף(,
מלוח ועקר בחלקו או ברובו.

מישור החוף )שאינו מישור ,אך הכי קרוב לכך( לבין
המתלול הזקוף .גבולותיו מוגדרים כ"קווי הפיתול' ,כלומר

 ,Jחולות :רצף של חולות )קיימים רק בצד המזרחי -חולות

איור מספר  :23מניפת נחל חבר

איור מספר  :24מניפת נחל חבר )ע .אידלמן(
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פיפה(.
 ,Kרמת ביניים :רמת ביניים ,במתלול מואב ,עשויה אבן
חול ועשירה במעיינות.
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יחידות הנוף המערביות
 .1חטיבת נוף ערבות יריחו

 1.1גאון הירדן

ערבות יריחו הוא מושג גיאוגרפי-מקראי המתייחס לחלק
הדרום-מערבי של בקעת הירדן בואכה ים-המלח .כגבול
התייחסות צפוני לחטיבת נוף זו נקבע כביש המוביל מיריחו
לאתר קסר אל-יהוד ,אשר לפי המסורת בו חצו שבטי ישראל
את הירדן ובו טבל יוחנן את ישוע .לערבות יריחו אין גבול
גיאוגרפי ,טבעי ומוגדר בצפון עם בקעת הירדן; ההגדרה
הנוכחית של הגבול היא לצורך עבודה זו .גם כלפי דרום
אין גבול מובהק בין ערבות יריחו לבקעת ים המלח ,והם
נטמעים זה בזה.

גאון הירדן )זור( הוא היסוד הנופי הנמוך ביותר בשטח,
במרכזו זורם ערוץ הירדן והיחידה השלמה מוגדרת משני
עבריו למרות היותה חצויה לאורכה על ידי הגבול .המאפיינים
הטבעיים העיקריים של גאון הירדן הם הפיתולים המפותחים
של הנהר )מיאנדרים( והיער שעל גדותיו .יער הירדן נודע
בעבר בעולם החי שלו ,אחרוני טורפי העל שלו -האריות,
ניצודו במאה ה 14-ונכחדו ,הצבאים שהיו טרפם העיקרי
עדיין קיימים )איור  .(2הרכב הצומח הנוכחי אינו משקף
את חברת הקלימקס המקורית ,שליטת האשל בנוף הצומח
של גאון הירדן היא תוצאה של המלחה עקב מניפולציות
אנושיות ,המלחה שהולכת וגוברת עם הזמן.

בצפון אזור העבודה ניתן להבחין בקצותיהן של שתי יחידות
הנוף האורכיות המקבילות ,האופייניות לבקעת הירדן לכל
אורכה :גאון הירדן וככר הירדן ,ועל שפת המתלול שביניהם
נראה למרחוק מנזר יוחנן המטביל ,שהוא יחיד המנזרים
בסביבה הניצב על אתרו הביזנטי המקורי ,אף כי הוא עצמו
חרב ,נבנה ושופץ פעמים אחדות מאז ייסודו )איור .(1
מכאן ודרומה נדחקת בין גאון הירדן לכיכר יחידה נוספת,
והיא 'בקעת ארד חג'לא' ,שמרחיקה את מתלול הביתרונות
מערבה.
אתרי מורשת חשובים נוספים בתחום היחידה הם קומראן,
הנמצא בקצה הדרומי וכן שרידי הנזירות הביזנטית.
בתסריט אופטימי יש לקחת בחשבון את יריחו ושפע
האתרים החשובים בתוכה ובסביבתה הקרובה .אתרי
מורשת מודרנית ראויים לתשומת לב הם :בית הערבה

מוואדי קלט וצפונה ,לכל אורך הירדן ,הגבולות במזרח
ובמערב הם מתלולים ארוזיביים המציינים את גבולות חתירת
הירדן ופיתוליו .מתלולים אלה מהווים את השוליים של כיכר
הירדן ומתאפיינים בנוף ביתרונות של חוואר הלשון .מצב זה
נמשך הלאה דרומה מעברו המזרחי של הירדן ,אולם מואדי
קלט ודרומה בצד מערב ,גובל גאון הירדן בבקעת ארד
חג'לה ,הפרקקת את רצועת הביתרונות מערבה )להלן(,
וממתנת את המעבר החד מגאון הירדן לכיכר .חלוקת גאון
הירדן לשתי תת יחידות :צפונית ודרומית ,היא ברורה מאוד
ממערב לערוץ הירדן ואילו בצידו המזרחי השינוי הנופי
המלווה את המעבר מבקעת הירדן לבקעת ים המלח הוא
רצוף ,ללא גבול ברור ומלווה בעליה במליחות הקרקע.

ומפעל האשלג.
ערבות יריחו התברכו במכלול של תנאים טבעיים ,בעיקר
מים באיכות ובשפע ,אקלים חם ויתרונות אגרוטכניים.
כאן גידלו בעבר גידולים נדירים שהניבו תשואות כלכליות
נכבדות על פי עדות י .בן מתתיהו" :ושם נמצא עץ הקטף
היקר בכל פרי הארץ ..כי הארץ היא גן אלוהים ,אשר בו
גדלים העצים היקרים וכלילי היופי למיניהם ..ואני חושב
כי חום האוויר הרווה ומזג המים הם סיבת הברכה יחד"..
)מלחמת היהודים ד ,ח ,ג( .עליות ומורדות שמאפיינים
את תולדות אזור אינם משקפים שינויים בנתוניו הטבעיים,
אלא שינויים ביכולת המימוש שלהם מסיבות תרבותיות,

איור מספר  :1מנזר יוחנן המטביל )ד.טל ,אלבטרוס(

ביטחוניות ופוליטיות.
ניצני מימוש מחודש של הנתונים הטבעיים נראים בביצועי
החקלאות המודרנית של הישובים החדשים באזור ,מפגר
אחריהם בהרבה מימוש הפוטנציאל של תיירות טבע מורשת
ושיתופי פעולה חוצי גבולות לניצולו ,בירדן הדרומי.
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איור מספר  :2סצינה מהמציאות האקולוגית של גאון הירדן )ארמון
הישאם ביריחו מאה(8-

טשטוש הדרגתי של גבול היחידה במערב הופך את גאון
הירדן לעמק רחב ידיים.

 1.1.1צפון גאון הירדן
גבולות היחידה :בצפון ,הכביש המוביל מיריחו לאתרי הטבילה
בירדן ויורד לגאון הירדן ליד מנזר יוחנן המטביל )איור (1
והמשכו העולה ממזרח לערוץ הירדן אל מדרגת הביתרונות
המזרחית )ביתרונות כיכר א-רמה ,להלן( .בדרום ,כביש
גשר עבדאללה .במערב ,בקעת ארד חג'לה )להלן( .בחלק
הצפוני של תא שטח זה נמצא ,על פי המסורות ,המקום בו
חצו שבטי ישראל את הירדן )קסר אל יהוד( ובו הוטבל ישוע
בידי יוחנן .לאורך ערוץ הירדן ,על הגדה המערבי ,נמצאים
מספר מנזרים ומבנים נטושים ,מוזנחים וחרבים ,של כתות
נוצריות ,ולידם מתחמים נרחבים שבהם התכנסו החוגגים
בימים טובים יותר והכינו עצמם לאירוע החשוב .המתחם
כולו מופיע במפת הערכים כערך דת ומורשת.
למקום פוטנציאל כלכלי רב בתחום תיירות הצליינים אך הוא
אינו ממומש ,בגלל הזרימה הדלה של ביוב ומים דחויים
בירדן ,ובגלל תואנות פוליטיות וביטחוניות 18 .בינואר,
הוא ראש השנה האורתודוכסי ,נחוג כאן כל שנה ברוב עם
)איור  20 ,19בפרק המבואות( ,למרות היעדר שירותים
מינימליים ,ומצביע על פוטנציאל תיירות המורשת של
דרום הירדן ,באם הוא ישוקם .פוטנציאל הקליטה הטבעי
הוא גדול אך תלוי בהכשרת נקודות גישה לירדן עם סידורי
טבילה ושירותים נלווים ,כפי שהיה בעבר ,בין קסר אל יהוד
ודרומה ,עד לקרבת גשר עבדאללה.
יצירת תנאים לפיתוח תיירות הצליינים יכולה להשתלב
במסגרת של תיירות כללית ותיירות טבע לאורך גאון
הירדן.

 1.1.2דרום גאון הירדן
גבולה הצפוני של תת-יחידה זו הוא הכביש לגשר עבדאללה,
והיא גובלת בדרום בחוף הצפוני של ים המלח .גאון הירדן
מתרחב דרומה ,תוך טשטוש הדרגתי של גבולותיו במערב
ובדרום ונטמע בבקעת ים המלח ללא גבול ברור ביניהם ,בד
בבד עם עלית מליחות הקרקע.
מרבית שטח היחידה היה מנוצל בעבר לבריכות האידוי של
מפעל האשלג ששרידיהן עדיין נראים בשטח .כאן נמצאים
גם אתר קיבוץ בית הערבה המקורי והריסות המפעל של
חברת האשלג.
ירידת מפלס ים המלח ניכרת כאן בהעמקת אפיק הירדן,
שעלולה להתגבר בעתיד ולאיים על גשר עבדאללה בהמשך
ירידת המפלס

יחידה זו מתאימה להכיל את הפונקציות הקשורות לתחבורה
היבשתית העתידה לעבור דרך גשר עבדאללה כגון מתקני
מעבר גבול ,שדה תעופה ושירותים נלווים וכן ,גידולי בריכות
מים .את אתרי בית הערבה ומפעל האשלג ראוי להכשיר
לביקורים כציוני דרך בתולדות הציונות באזור.
כלפי דרום ,דרום גאון הירדן נטמע במתינות בחוף הצפוני
של ים המלח )איור .(3

 1.1.3החוף הצפוני של ים המלח
קטע חוף זה הוא המשכי לגאון הירדן )איור  3ו ,(4-אורכו
הכללי בכוון מזרח מערב משני עברי שפך הירדן הוא כ-
 8.5ק"מ והוא נבדל מיתר החופים המערבי והמזרחי של
ים המלח בהעדר מצוקים ומתלולים ברקע .אורך הקטע
ממערב לשפך הירדן זה הוא כ 5-ק"מ ,עד לקליה )הישנה(,
הגבול הצפוני הוא הסוללות הדרומיות של מפעל האשלג.
מרבית השטח הוא חשיפה טרייה של קרקעית ים-המלח
ונמצא מתחת לגובה  .390-כלפי מזרח משתלבת היחידה
עם דלתת הירדן .להצטברות הסחף בדלתת הירדן אין
סימטריה דו-צדדית; בהשפעת כח קוריוליס שוקע יותר חומר
בצד המערבי ,עובדה הפרקקת את שפך הירדן מזרחה
ומאריכה את החלק המערבי של החוף הצפוני.
שיפוע השטח מתון ,אולם המשך ירידת המפלס תגרום
לחשיפת מדרון בוץ תלול שיציבותו ,הנמוכה ממילא,
תתערער בהיעדר תמיכה של גוף המים הצפוף ובגלל
חשיפה לתהליכי ארוזיה אטמוספרית .כיסוי השטח הוא של
סחף חרסיתי ספוג מלחים למעט הפאה המערבית .בתחום
היחידה יש נקודות ראויות לציון והדגשה כגון :מעגנת
המלח ,מזח הפריקה ומספר מבנים של מפעל האשלג )איור
 ,(5סירה ששימשה את מפעל האשלג ,מלון ירדני נטוש,
אתר בילוי שהוקם על ידי יזם ישראלי בראשית שנות ה70-
)בסגנון של לידו( ומבנה של תחנת משטרה מנדטורית .כל
אלה היו בזמנו על קו המים וכיום נמצאים במרחק של למעלה
מ  1000מ' ממנו ובשלבים שונים של הזנחה והרס.

 1.2בקעת ארד חג'לה
יחידת נוף זו היא מדרגת ביניים טקטונית שמופיעה מדרום
לואדי קלט ,בין גאון הירדן לכיכר הירדן ,רוחבה 2.5 - 2
ק"מ ,אורכה כ 5.5 -ק"מ והיא משתפלת קלות דרומה
ומתמזגת לקראת חוף ים-המלח עם דרום גאון הירדן לכלל
עמק נרחב.
רצועת השוליים של ביתרונות הכיכר נדחקת כאן כ 2 -ק"מ
מערבה .המדרגה הטופוגרפית הגובלת את בקעת ארד
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חג'לה במערב אינה ארוזיבית במהותה אלא העתק צעיר,
המשכי למערכת ההעתקים של ים המלח ,ועליה מתפתח
נוף ביתרונות חוואר הלשון המאפיין את השוליים המזרחיים
של הכיכר.
המדרגה הירודה ,מזרחית להעתק ,מהווה בסיס ניקוז
מקומי שבו הצטברה אדמת סחף ,על גבי חוואר הלשון
הקבור מתחת.

 1.2Hחקלאות ארד חג'לה
החלק הצפון מערבי של היחידה ,ממערב לכביש המערכת
ובין פתח ואדי נוחייל לערץ ואדי קלט; יחידה זו הוא בעל
נתונים חקלאיים טובים ,השטח שייך לפטריארכיה היוונית-
אורתודוכסית בירושלים ולאורך השבר נקדחו בעבר מספר
בארות מים .בתחילת המאה ה 20-נכרתה ופעלה ביוזמת
המנזר מערכת פוגרות אשר יחד עם מערכת הובלת מים מעין
חג'לא הסמוך )אמות ובריכת אגירה( ,שרתה חווה חקלאית
)איור  .(6מבני חווה הסמוכים להעתק מראים סימני מעוות
הקשורים לפעילות בת זמננו של השבר .במהלך שנות ה-
 ,70כאשר השטחים עובדו על יד קיבוץ עין גדי ,מפלס מי
התהום באזור ירד ולכן נשאבו מי הירדן להשקיה ,עד אשר
המלחתם המתקדמת מנעה זאת .כיום מעובדים השטחים
על ידי קיבוץ בית הערבה ומי ההשקיה מסופקים ממערכת
מרכזית.
כלפי דרום גוברת מליחות הקרקע וערכה החקלאי יורד.

איור מספר  :3מעבר ללא גבול מדרום גאון הירדן לחוף הצפוני

נמצאו במקום שרידי צמחים פליטי תרבות ,בעלי חשיבות
הכֺּפר המקראי
ֶ
כגון שיחי Lawsonia albaהמזוהים עם
ֶדי -שיר
ַר ֵמי ֵעין גּ ִ
דּוֹדי לִי ְבּכ ְ
)א ְשׁכֹּל ַהכֶֹּפר ִ
שגודל באזור ֶ

איור מספר  :4יחידת החוף הצפוני של ים המלח

איור מספר  :5בתחום מפעל האשלג ההיסטורי ,שרידי מבנים מקוריים,
בריכות אידוי ומלון ירדני
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איור מספר  :6חווה נטושה בארד חג'לה

השירים א'  (.14ממנו מכינים את חומר הצבע המשמש
לטקסים וקוסמטיקה ִ -חנה( וכן עץ שקמה ענק הנמצא
בתהליך גסיסה ,מאז נתפסו מקורות המים הטבעיים.

 1.3כיכר יריחו )ע'ור(
כיכר יריחו היא היחידה הגדולה ביותר בתחום ערבות יריחו
והיא מהווה את חלקו הדרומי של כיכר הירדן .שטחה כ55 -
קמ"ר וצורתה משולש שצלעו המערבית היא בגבול מצוק
ההעתקים ,מיריחו בצפון ועד קומראן בדרום ובו פתחי
הנחלים העיקריים קלט ואוג .הצלע הצפוני הוא הכביש מיריחו
לקסר אל-יהוד ,עד מנזר יוחנן .הגבול המזרחי משותף לגאון
הירדן ממנזר יוחנן בצפון ,נסוג מערבה בהשפעת בקעת
ארד חג'לה וצלעו הדרום-מזרחית גובל בבקעת ים המלח
)מישור דבר( בואכה קומראן .בחלק הדרומי קיימת חפיפה
בין כיכר יריחו לכיכר ים המלח.
כללית ,השטח הוא מישור משופע קלות מזרחה ודרומה,
מבותר ומעורץ בשוליו הנמוכים .עיקר התשתית היא של
משקעי תצורת הלשון המשתנה בהדרגה ממופע אגמי
)חוואר הלשון( במזרח ,למופע נחלי במערב ,ומכוסה ברובה
בשכבת סחף ,המתמעט והולך כלפי מזרח ודרום .לקראת
השוליים הנמוכים נחשף חוואר הלשון במלואו ויוצר נוף
ביתרונות טיפוסי .הערוצים והביתרונות חושפים ,לעיתים,
גם את היחידה שמתחת לחוואר הלשון -קונגלומרט של
תצורת סמרה.
בכיכר יריחו נמצא ריכוז האוכלוסייה הגדול ביותר באזור
המערבי ,וכן שטחי חקלאות ) (Hנרחבים .והוא נחלק לשתי
תת-יחידות נפרדות :מישור כיכר יריחו וביתרונות כיכר
יריחו.

 1.3.1מישור הכיכר
מישור הכיכר תופס את מרבית שטח כיכר יריחו ,כולל את
יריחו העיר ) <  20000תושבים( והקיבוצים בית ערבה
ואלמוג ,ומהווה את היחידה המאוכלסת ביותר ממערב לים
המלח .כ 20 -קמ"ר בצפון מערב היחידה כלולים במובלעת
יריחו ,הכוללת את יריחו ושטחי החקלאות המקיפים אותה.
צרכי העיירה והחקלאות מסופקים בעיקר על יד מעיינות
ואדי קלט ונערן ומעיין אלישע ,הנמצא בתחום העיירה.
ליחידה זו יש יחוד נופי משמעותי בעצם העובדה שהיא
מהווה מישור בלתי מופרע ,יחסית ,המחבר בין הדום
ההר ,גאון הירדן ובקעת ים-המלח .רצף נופי זה שמישור
הכיכר במרכזו ,נצפה היטב ממצוק ההעתקים והדום ההר.
יש לקחת בחשבון שתצפיות נוף אלה אמורות להוות חלק

מהדימוי ומהפוטנציאל התיירותי של אזור התכנון ולכן
לא רצוי לפזר על פני השטח שלו אלמנטים בעלי ממדים
ופרופורציות החורגים מקווי המתאר הכלליים של השטח.
במידת האפשר יש למשוך אותם לשוליים המערביים.
למשל ,ריכוז שרותי דרך בצומת אלמוג עדיפים מנקודת
מבט זו ,על פני צומת בית הערבה ,והשימוש ההולם ביותר
את מרכז השטח מבחינה זו ,היא החקלאות.
מישור הכיכר מכיל שטחים רבים מתאימים לפיתוח חקלאי,
אך מרבית השטחים סביב יריחו הן מטליות מעובדות באופן
מפוזר ,במקומות שקיימת אליהם אספקת מים.
להתיישבות על פני מישור הכיכר יש חסרונות מנקודת
המבט של איכות חיי המתיישבים :א( חשיפה לרוחות
שהמישור משמש להם כמשטח האצה ,בעקר הבריזה הים
תיכונית המגיעה לכאן בקיץ לקראת ערב כרוח חמה ובלתי
נעימה .ב( הרוח מעלה בקלות עלעולי אבק אופייניים ,בגלל
המרכיבים העדינים של הקרקע הנענים בקלות יחסית לסחף
של רוח .ג( קרינה חוזרת בשל ריבוי המשטחים הבהירים.
מיקומה של בית הערבה "החדשה" ,כמו גם הסטת כביש
 90מהווה דוגמה למיקום פוליטי כנגד התנאים הסביבתיים,
שתכליתו לקבוע את תחומי מובלעת יריחו.
צומת אלמוג הינו טבעי והיסטורי ,זהו 'שער הביקעה' מיקומו
קשור ל"מעבר הכרחי" של ציר ירושלים  -גשר עבדאללה -
רבת עמון לכן ,למרות עקיפת יריחו דרך צומת בית הערבה,
המשקל הסגולי של צומת אלמוג יהיה תמיד גדול יותר .ברג'ם
אל קביליה שבמשולש הכבישים ממערב לצומת ,ישנו מוצב
בלתי מאויש החולש על הצומת והוא הוצע לפתוח כנקודת
תצפית במסגרת "הפרק הנמוך בעולם" ויש בו פוטנציאל
נוסף בלתי מבוטל לפיתוח.
 1.3.1Hחקלאות מישור הכיכר  -שטחי חקלאות מרוכזים
בחלק המערבי של מישור הכיכר ותלויים בעובי אדמת
הסחף המונחת מעל משקעי חוואר הלשון והם נטמעים
צפונה ,ללא גבול ברור ,בשטח הבנוי של העיירה ,המכילה
בתוכה חלקות חקלאיות ובוסתנים רבים .במזרח היחידה,
עם התמעטות החלק היחסי של הסחף ועליית חלקם היחסי
של משופי חוואר הלשון נעצרת החקלאות ונותר כעין רצועת
מעבר מהמישור אל הביתרונות .רוב שטחי החקלאות של
ההתיישבות היהודית מרוכזים בחלק הדרום מערבי של
היחידה משני עברי כביש מספר.1
הגבול בין מישור הכיכר לביתרונות הכיכר ,עובר באופן כללי
בכוון לצפון מערב ,בקרבת הישובים אלמוג ובית הערבה
החדשה ,ולאורך כביש  90עד ואדי קלט.
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 1.3.2Eביתרונות כיכר יריחו )איור  - (7הגבול הצפון
מערבי של היחידה עובר מאלמוג דרך בית הערבה החדשה
מזרחה ,לכביש  90ולאורכו עד ואדי קלט .נופי הביתרונות
של חוואר הלשון מבטאים התגברות של תהליכי ערוץ
וסחיפה על פני צבירת סחף והם מתפתחים בגלל הפרשי
גבהים על פני מדרגות טופוגרפיות ,בקרבת בסיסי סחיפה
נמוכים בשולי הכיכר .משום כך ,מופיעה יחידה זו כאזור
מעבר בשולי כיכר יריחו ,בגבולה עם גאון הירדן ,או דרומה
יותר ,בגבולה עם בקעת ארד חג'לה ועם מישור דבר.
חוואר הלשון עשוי רבדים עדינים של חרסיות וקירטון
ארגוניטי ,לסירוגין ,ומכיל גבס ומלח .הוא בעל מוליכות
ההידראולית נמוכה ,חזית ההרטבה לאחר גשם מוגבלת
לסנטימטרים העליונים ועודף המים זורם כמי נגר שגורמים
לארוזיה היוצרת נוף ביתרונות טיפוסי בסלע הרך.
המגרעות הבולטים של תשתית חוואר הלשון הם בתחום
החקלאות )מלח ,גבס וסחיפה( והערך הבולט בבתרונות
חוואר הלשון הוא בעיקר נופי .השילוב של ביתרונות,
מחשופים לבנים-בוהקים וצחיחות יחסית ,מוכר גם מאזור
מצדה ,דרום ים-המלח וחצי אי הלשון .הוא אטרקטיבי
מבחינה תיירותית וייחודי לחוואר הלשון .נזקים נופיים
נגרמים בקלות בגלל רכות החומר וקשים לשיקום .יש
להיזהר משינוי פני השטח עקב מהלכי פיתוח זמניים.
בחוואר הלשון של ביתרונות כיכר יריחו ,נחצבו בסלע הרך
לאורות )מקבצי חדרי התבודדות של נזירים( בתקופה
הביזנטית ,המיוחסות לסנט גרסימוס ,מייסד נזירות הכיכר
באמצע המאה ה 5 -לספירה .בנוסף לכוכים החצובים,
מפוזרים שרידי תאי התבודדת שנבנו בלבני חומר ,וכן ידוע

מהספרות הביזנטית על הקמת  8מנזרי קוינוביום ששרידי
חלקם נמצאו בשטח .המנזר היחיד הפעיל דרך קבע הוא
דיר חג'לה )להלן(.
ביתרונות כיכר יריחו מתחלקים לשתי תת-יחידות :צפונית
ודרומית ,אשר הגבול ביניהן הוא כביש  90דרומים לצומת
בית הערבה.
 1.3.2E1הביתרונות הצפוניים  -נמצאים בין בקעת ארד
חג'לה ממזרח ,לבין כיכר יריחו ממערב ובין ואדי קלט בצפון
וכביש  90בדרום אורך תת-היחידה כ 7 -ק"מ ,היא צרה
בצפון ומתרחבת כלפי דרום.
בחלקה הצפוני מטע תמרים ישן ומוזנח ,היחידי שקדם
לחקלאות הישראלית הנוכחית .קיומו מוכיח על נוכחות
מי תהום גבוהים ,בגבולו המערבי נמצא המעין עין חג'לה
השומר על השם המקראי חוגלה .פחות מק"מ מדרום
מערבה למטע נמצא מנזר יווני-אורתוכסי ,דיר חג'לה )איור
 ,(7שפטרונו הוא סנט גרסימוס .המנזר מציע אכסניה
לצליינים וגם שירותי תיירות צנועים.
מדיר חג'לה דרך עפר לתצפית יפה מאוד מראש מתלול
הביתרונות )תצפית הטנק( .נחל קטן -ואדי נוחייל ,יורד
בקרבת מקום מהמתלול ,בדופנו הדרומי חצובה לאורת
נזירים מהתקופה הביזנטית בחוואר הלשון ,מתחתה דקליה
נאה אך מוזנחת וציון של מעין שיבש -עין נוחיל )איור 8
  .(10בסביבה מפוזרים עוד מקבצי קטנים של תמריםהנראים כנאות מדבר קטנות ,אקזוטיות ומרשימות ,בעיקר
על רקע חוואר הלשון הלבן.
השטח מעביר בהצלחה מסר של נוף מיוחד ,שונה ומבודד
שניתן לערוך בו מסלול רב עניין המבוסס על האתרים
הנזכרים ,אך עדיין לא עלה על מפתת הטיולים.
 1.3.2E2הביתרונות הדרומיים  -הרצף של תת-היחידה
הצפונית עם בקעת ארד חג'לה ,חוזר על עצמו ברצף של
תת-יחידת הביתרונות הדרומית עם מישור דבר שמתחתה,
והיא מהווה דחיקה נוספת של נוף הביתרונות מערבה
בהשפעת המערכת הטקטונית של צפון ים המלח .אורך
תת-היחידה כ 8 -ק"מ ,רוחבה המרבי כ 2 -ק"מ והיא הולכת
וצרה כלפי דרום ,לכדי כמה מאות מטרים לקראת קיבוץ
קליה ומסתיימת בקצה דרומי חד מדרום לנחל קומראן .קצה
זה מהווה גם את קצה הכיכר.
כמו בתת-היחידה הצפונית ,כך גם בחלק הצפוני של תת-
יחידה זו מצויים שרידי לאורה חצובה בחוואר הלשון ולידה,
מעין -עין אום מחמוד .המעיין ,שמילא בעבר בריכה גדולה

איור מספר  :7מנזר דיר חג'לה ובתרונות הכיכר הצפוניים
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למדי  ,יבש כיום כמעט לחלוטין.

איור מספר  :8לאורות נזירים בוואדי נוחייל

איור מספר  :9לאורות נזירים בוואדי נוחייל

איור מספר  :10לאורות נזירים בוואדי נוחייל

תת-היחידה מתאימה כעורף לפעילויות שטח עבור מרכז
המלונות המתוכנן באזור )טיולים לאור ירח ,טרקטורונים
וכד'( וכשטח לפיתוח מלאכותי של אתרי בלוי וחוויה )למשל,
אגם( המבוססים על התכונות הטבעיות מחד ועל הקרבה
לבתי המלון והישובים .מצד שני ,אל שני מאגרי ענקי סמוכים
מנוקזים שפכים ממעלה אדומים ומירושלים דרך נחל אוג
ונחל קידרון .מפעל השפכים מעלה צחנה שאינה מתיישב

קליה ואלמוג וכן גידולי שדה .בעוד שנוף התמר משתלב
היטב בנוף ובתפיסה המורשתית שלו ,לא כך הדבר לגבי
חקלאות תחת יריעות פלסטיק.
הגבול הדרומי של היחידה בקרבת קו רוחב  628שהוא גם
גבול השטח החקלאי .בגבול המערבי של המישור וסמוך
לערץ נחל אוג ,נמצאים מאגרי השפכים והלאה דרומה,
נמצא קיבוץ קליה .בדרום מזרח מפריד כביש  90בין מישור

עם התיירות.

דבר לחוף דובר )להלן(.

 1.4מישור דובר

 1.4.1Hחקלאות מישור דובר צפון

תא שטח זה נמצא בין כביש  90לבין תת-היחיד הדרומית
של ביתרונות הכיכר ובין צומת בית הערבה בצפון לקיבוץ
קליה בדרום ,ועיקרו הוא מישור סחף קדום ,של נחל
אוג .מישור דבר מראה דמיון רב לבקעת ארד חג'לה ,הן
בנתוניו האגרו-טכניים המנוצלים לחקלאות ,והן במדרגת
הביתרונות ממערבו .באזור זה מרוכזים מטעי התמרים של

עיקר שטחי החקלאות -נמצא בצפון היחידה ,הרוב מטעי
תמרים )איור (11

 1.4.2Hחקלאות מישור דובר דרום
מובלעת חקלאית קטנה בקצה הדרומי ,בעיקר גדולי שדה
וכרם )איור (12
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איור מספר  :11חקלאות מישור דובר צפון ,ברקע מתלול ערבות יריחו )קער נבי מוסא וצורי קומראן(

איור מספר  :12חקלאות מישור דובר דרום על רקע ים המלח

 .2חטיבת הנוף מישור החוף המערבי
גבולו התחתון של מישור החוף המערבי הוא קו המים ,בין אם
הוא טבעי ובין אם הוא מלאכותי; גבולו העליון נמשך לרגלי
מצוק ההעתקים לאורך  88ק"מ ,מקליה הישנה בצפון ועד
נחל פרס בדרום .הגבול הוא 'ציר הפיתול' -אוסף הנקודות
בהן מתרחש השינוי הטופוגרפי הבולט בהתרוממות מישור
החוף כלפי מצוק ההעתקים ,שהוא גם גבולו העליון של
הדום ההר )שאינו בהכרח קיים בכל מקום( .רום השינוי
הזה משתנה בין  250-מ' במישור עמיעז ל 390- -מ' מצפון
לעין-גדי .רוחבו של מישור החוף תלוי בטופוגרפיה ובמפלס
האגם ,באגן הדרומי הוא תלוי גם בשטחי בריכות האידוי
ובממשק המים שלהם שנקבע על פי צרכי התעשייה.
במחצית הדרומית של האגן הדרומי מישור החוף מתחיל
להתרחב ,מבנים גיאולוגיים ויחידת נוף ,נוספות לאלה
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השגרתיות ,פרקקות את מצוק ההעתקים הלאה מקו המים
עד כדי  5.5ק"מ )גוש יזרח-זהר-חימר ,הר סדום ומישור
עמיעז(.
מישור החוף הוא בעל איכויות נופיות נדירות הנובעות
ממיקומו בין מצוק ההעתקים לאגם ,אך השפעות אנוש גרמו
לשינויים סביבתיים משמעותיים ,בכלל זה :חשיפת מישורי
בוץ מלוחים ,קריסות פני השטח )תופעת הבולענים(,
שינויים הידרולוגיים אקולוגיים ופלוביאליים הקשורים
בירידת המפלס החריפה; כרייה ,פריצות דרכים וליקוט
אבן ,זיהומים ,בריכות אידוי ,הנחת קווי תשתיות )בעיקר
קווי מתח גבוה( ועוד ,הקשורים בעיקר לפיתוח התעשייתי
ובמידה מועטת יותר ,לפיתוח היישובי ולחקלאות.
השינוי הנופי הבולט ביותר שנגרם מירידת המפלס של ים
המלח ,הוא נסיגת קו המים והתרחבות מישור החוף .שינוי
זה אינו מתרחש בחוף האגן הדרומי משום שגופי המים שבו

הם מלאכותיים ,מפלסם נשלט על ידי התעשייה והוא עולה
ואינו יורד.

במישור החוף באזור עין גדי .ייחודה הנופי של יחידה זו
הוא היותה דחוקה בין המימד האנכי המרשים של מצוק
ההעתקים החום המתנשא מעליה ,לבין משטח הים הכחול
הנפרש מתחתה ונאות מדבר חופיות ירוקות בעלות ערכי
טבע ייחודיים .הממד הצר )למעט בשפכי הנחלים קדרון
ודרגה( ,נובע מעובדת מקומה מתחת לקטע תלול של מצוק
ההעתקים שבסיסו נמוך ) 380-באזור מעיינות קנה וסמר,
 390בין עין גדי לנחל קדם ,אזור מצוקי דרגות ואזור עינותצוקים( ומרבית הנחלים הם 'נחלים תלויים' ,צעירים ,ללא
מניפות סחף מפותחות .פירוש הדבר שמרבית מישור החוף
החשוף כיום היה מוצף ב 1930 -במי ים המלח.

חתך הרוחב של מישור החוף המערבי כולל ארבעה
מאפיינים מתוך אלה שנמנו למעלה :החוף החדש ,החוף
הישן ,מניפות הסחף והדום ההר .רוחבם של מאפיינים אלה
תלוי ,בדרך כלל ,בטופוגרפיה ולא כולם בהכרח קיימים בכל

התרחבויות קיימות רק במניפות הסחף של הנחלים קידרון
ודרגה עליהם נבנו אבנת ומצפה שלם .שטחים גדולים
מוגבלים לפיתוח הן מסיבות תשתיתיות והן מהיותם

כביש  90בקטע ים המלח עובר לאורך אזור בעל ייחוד ויופי
נדירים ,ומחבר ערכי טבע נוף ומורשת מהראשונים במעלה,
שהם גם מאושיות התיירות האזורית .לאורך הכביש נעשות
פעולות הפוגמות בערכים הללו ,כגון קווי מתח גבוה ,מתקנים
זרים לנוף שילוט לא נאות וכד' ולא נעשות פעולות לחיזוקו
כנתיב תיירותי ייחודי .הגדרת כביש  90ככביש נופי ,עשוי
לשפר את יכולת ההתמודדות על חזותו ,ולשמר את ערכו.
במסגרת עבודה זו הוגדרו קטעי חוף בעלי חזות דרמטית
בגלל הקירבה בין גוף המים למצוק ,כערכים מיוחדים.

מקום לכל אורך ים המלח.
אף על פי שמניפות הסחף מתפתחות לאורך צירים נפרדים
וניצבים ליתר מאפייני מישור החוף ,הרי שמניפות הסחף
הקדומות נשענות אל מצוק ההעתקים ומקומן במרחב,
מוגדר לאורך רצועה מוגדרת המחברת את פתחי הקניונים,
ומניפות סמוכות זו לזו יכולות להתחבר לרצף )ראו מישור
צאלים(.
מישורי הבוץ של החוף החדש מוגבלים ,כאמור ,לאגן הצפוני
ורציפותם נקטעת על ידי חופי חלוקים של מניפות סחף
בקטעי חוף תלולים .באזורים בעלי שיפוע תלול נסיגת קו
המים מועטה יחסית ,אך באזורים בעלי שיפוע מתון הנסיגה
היא משמעותית והגיעה לשיאה במיצר לינץ' .בשוליים
המזרחיים של מישורי הבוץ ,בעיקר מעין-גדי ודרומה,
נחשפים חלקים מקרקעית האגם כרצפת-מלח קשיחה.
מישורי הבוץ ,רצפות המלח והבולענים ,שהגדולים שבהם
הפכו לאגמים ,הם יסודות נופיים חדשים המלווים כיום את
מרבית החוף המערבי של ים המלח ,כרצועה שרוחבה
משתנה בהתאם לטופוגרפיה.
חטיבת הנוף מישור החוף המערבי נחלקת בחלוקה רוחבית
ליחידות הבאות :צפון מישור החוף ,מרכז מישור החוף
ודרום מישור החוף.

 2.1צפון מישור החוף
יחידה זו משתרעת מצפון מערב ים-המלח עד עין-גדי לאורך
כ 34 -ק"מ והיא מהווה פרוזדור נופי צר ויוצא דופן המחבר
בין המישור של ערבות יריחו ובין ההתרחבות והשינוי

מוכרזים כשמורות טבע.
צפון מישור החוף מאופיין על ידי רצף של נביעות חופיות
והוא נבדל בזה מכל יתר חופי ים המלח .ריכוזי הנביעות וכן
הספיקות שלהם ,גדולים בצפון ויורדים כלפי דרום ובמקביל
משתנה גם איכות המים.
נאות החוף :היחידה מכילה את נאות החוף של ים המלח
ומכאן חשיבותה הרבה .המעיינות המזינים את נאות החוף
מרוכזים בשלושה גושים גדולים :עינות-צוקים ,עינות-קנה
ועינות-סמר .מעיינות אלה מהווים את ריכוז המקורות
הטבעיים השופע ביותר כיום ,סביב ים המלח כולו .ספיקתם
הכוללת היא מעל  100מלמ"ק לשנה ,טווח המליחויות
נרחב ,ורבים מהם מאפשרים השקיה חקלאית ואספקת
מי-שתייה )מותפלים( .כמויות מים אלה ,וכן טיהור שפכי
הנחלים אוג וקידרון ,יכולות לספק כל צורך עתידי באזור וגם
לייצא מים מחוצה לו.
נאות המדבר של חוף ים המלח הן מערכת טבעית התלויה
במקורות מים המקיימים קשר הידראולי עם ים המלח ,ולכן
היא גם מושפעת מאוד מירידת מפלסו .מערכת זו ,מלבד
היותה כתם ירק רענן בנוף מדברי ,משמשת מקום מחסה
ורבייה ומקור מזון לבעלי-חיים רבים ומשמרת בתוכה
ערכי-טבע ומדע נדירים ובעלי-חשיבות ,שעתידם אינו ברור
במציאות הנוכחית ,המשתנה במהירות.
הערך הביולוגי של מעיינות החוף:
.1הריכוז הגדול ביותר של מינים אנדמים )שזהו בית-
גידולם היחיד על-פני כדור הארץ(.
.2מערכת מים חופשית מזיהום ,מהבודדות בארץ
.3מקור מים ומזון ומקום מסתור ומנוחה לעופות נודדים,
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על ציר נדידה מרכזי
.4תמיכה במגוון מינים עשיר ובמערכת האקולוגית של
מדבר-יהודה
.5תרומה חשובה להבנת תהליכים אבולוציוניים ,תמורות
סביבתיות וקשרים עם מערכות-מים שונות בהיסטוריה
של בקעת ים המלח ,באמצעות המינים האנדמיים
והאוכלוסיות השרידיות.
השינוי הבולט ביותר לעין בנאות החוף ,כתוצאה מירידת
מפלס ים המלח ,הוא השינוי בממדיהם .תת-הקרקע בחלק
הגבוה של החוף )החוף הישן( היא בעלת מוליכות טובה
למים ,בהיותה עשויה חלקיקים גסים ,מי האגם המלוחים
והכבדים חדרו אליה ממזרח ועל גביהם צפו מי התהום
הקלים שחדרו ממערב .ירידת מפלס המים המלוחים בתחום
זה ונסיגתם ,אפשרה למי התהום להתפשט בעקבותיהם
ולתמוך בצומח שהתפשט מזרחה בד בבד עם חשיפת
הקרקעית .המשך ירידת המפלס ונסיגת קו החוף הפגיש את
החזית העוקבת של מי התהום עם משקעים בעלי חלקיקים
עדינים )חרסיות( ומוליכות מים מוגבלת .חשיפת החרסיות,
מנעה המשך תנועת מי התהום כחזית בתת-קרקע ,בלמה
את המשך התפשטות הצומח כחזית מעל פני הקרקע
ואילצה את מי התהום להגיח אל פני השטח כפלגים אשר

לעומק ולאחור ,מנקזת את השטח ומאיימת לפרוץ ולרוקן
מקווי מים )איור .(15
שינויים במשטרי הזרימה העילית והתת-קרקעית והמלחה
בגלל הארכת מסלולי הזרימה בתווך שהיה רווי במי ים
המלח ,משפיעים על שינויים בפיזור הצומח ובהרכבו )איור
 (21ועלולים לאיים על עתידם של נאות החוף בכלל ושל
האוכלוסיות הייחודיות החיות שם בפרט.
אקוויפר החוף ניזון משלושה מקורות:
.1מים מתוקים שמקורם בהתרוקנות מי אקוויפר ההר
לתוכו ומחלחול של נגר עילי.

המשך התפשטות הצומח מוגבל לאורכם )איור  13ו.(14-
החרסיות החשופות מהוות את מישורי הבוץ שבתוכם
חותרים הפלגים את דרכם אל הים הנסוג ,תוך יצירת 'קניוני
בוץ' )איור  .(22מרשימים שהולכים ומעמיקים ) 6מ' עומק
נמדדו בעיינות צוקים ו 4 -מ' בעינות קנה( ,אשר חתירתם

איור מספר  :13שינויים בזרימות מי התהום ובתפוצת הצומח כתוצאה
מירידת מפלס ים המלח )רז(1993 ,
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איור מספר  :14ירידת מפלס ים המלח אל תחום החרסיות מאלצת את
מי התהום להגיח כפלגים .התפשטות הצומח שעקב אחרי נדידת מי
התהום מזרחה כחזית ,מוגבלת עתה לפלגים.

איור מספר  :15מקווה מים בעינות צוקים

.2מים תרמומינרליים שמקורם בתמלחות עתיקות והם
עולים מהעומק לאורך העתקי השוליים.
.3מי ים המלח שחדרו בתקופת מפלס גבוה והם נשטפים
עתה בחזרה לאגם בגלל מפלס נמוך.
החלקים היחסיים של המרכיבים השונים משתנים בין
הנביעות ,כאשר במעיינות חדשים המופיעים בעקבות ירידת
המפלס גדל מרכיב ים המלח ,ואילו היסוד התרמומינרלי
שמאופיין על-ידי טמפרטורות ומליחויות גבוהות ,ותרכובת
נדיפה של מימן גפריתי  -סולפיד ) ,(H2Sשולט ממצפה שלם
ודרומה .הריבוי המרשים של נביעות ופלגים תרמומינרליים
בין חמי-שלם לעין-גדי מלווה את ירידת מפלס ים המלח
ומהווה מקור עניין לתיירים וטיילים )איור  27ו.(28-
נוכחות המעיינות לסוגיהם לכל אורך החוף נעשית בולטת
יותר בגלל הארכת מסלולי זרימתם אל קו החוף המתרחק,
תוך חתירת 'קניוני הבוץ' .תופעות אלה מהוות חלק ממציאות
נופית חדשה וייחודית לחוף המערבי של ים המלח.
צפון מישור החוף מתחלק לשלושת היחידות הבאות :חוף
קליה – עינות צוקים ,חוף קידרון – תמרים )החוף החקלאי(,
וחוף דרגה – עין גדי.

 2.1.1מישור חוף קליה – עינות צוקים
אורך יחידה זו הוא כ 10 -ק"מ מקליה הישנה בואכה מניפת
הקידרון .יחידה זו מהווה מעבר מחוף הצפוני לחוף המערבי
של ים המלח וחלקה הצפון מזרחי גובל במישור ללא מצוק
העתקים ברקע .עיקר חשיבותה של היחידה נובע מכך
שהיא מכילה את עינות צוקים -הריכוז המעיינות השופע
ביותר במערב ים המלח.
 2.1.1Aהחוף החדש
הרצועה הרחבה ביותר ביחידה ,מתחיל בצפון כרצועה צרה
מתחת לקליה הישנה ,המתרחבת במרכז התרחבות ניכרת
של מישור בוץ עד כ 2 -ק"מ )איור  ,(16אשר שב וממצטמצם
מאוד דרומה ,מעבר לקו רוחב  ,123ונותר כרצועה צרה
עד לשולי מניפת הקדרון .בשולי המניפה מתקיימים יחסי
איצבוע בין משקעי הבוץ של החוף החדש לחלוקים של
המניפה )איור .(17
 2.1.1Bהחוף הישן
 2.1.1B1החוף הישן ,קליה הישנה  -בפינה הצפון מערבית
של הים ,גבולו הצפון מערבי הוא כביש  90במקום דרכים
וריכוז מבנים הכולל הריסות מחנה לגיון ירדני .עד אירועי
מלחמת העצמאות פעלה בחוף זה חברת קליה ,אשר
פיתחה אותו לתיירות ונופש כולל חוף רחצה ,מסעדה ואת

מלון קליה הידוע .שרידי המלון אותרו ,וכן ומזח ששימש
את נוסעי מטוסי הים שנחתו למנוחה במלון בדרכם להודו.
מן הראוי לשקול שיחזור חלקי או שימור של שרידים אלה,
כחלק מההיסטוריה החדשה של האזור.
מעל מתלול החוף החדש פועלים כיום מספר מתקניים
תיירותיים המציעים שירותי חוף והסעדה )איור .(18
 2.1.1B2החוף הישן ,חוף דובר  -קצה החלקה החקלאית
הדרומית של מישור דובר מתחלף ברצועת החוף הישן
שהכיל בעבר ריכוז נביעות בשם עינות קומראן .הגבול
הצפון המערבי הוא כביש  90ובהמשך דרומה -גבול השטח
החקלאי .הנביעות של עינות קומראן אינן ניכרות כיום בפני
השטח ועקה משתקפת בחזותו של יער האשלים שניזון
מהם בעבר .מי המעיינות נדדו בתת-הקרקע לדרום מזרח,
בעקבות ירידת מפלס ים המלח ,והם מגיחים כיום במפוזר
בחוף ההחדש ,אולם הצומח לא יורד בעקבותיהם ,כנראה
בגלל המליחות.
 2.1.1B3עינות צוקים  -רצועת החוף הישן נמשכת דרומה
לתחום עינות צוקים ועדיין נובעים בה שפע מעיינות ,אך
הם נודדים בהתמדה דרום מזרחה .חזית הצומח שהתפשט
בעקבות ירידות המפלס ,נעצרה בגבול החרסיות ,בין החוף
הישן לחוף החדש ,אולם חישות קנה מצוי נמשכות למרחק
מסויים לאורך פלגים במורד החוף החדש.
לאורך רצועת החלוקים של החוף הישן שנחשף ודרומה,
הופיעו מעיינות חדשים וצומח עינות צוקים התפשט כ2.5 -
ק"מ דרומה בואכה מניפת הקידרון ובה הוא נבלם .באזור
זה בסיס המצוק נמוד מאוד ,ניכרים עליו רישומי מפלסי
עבר של ים המלח ועד  1967לא התאפשרה תנועה לאורכו.
מעלה עתיק -מעלה פשחה ,המטפס על המצוק מול מעינות
צוקים ,נועד לעקוף קטע זה בעיתות מפלס גבוה ומעלה
נוסף -מעלה מזין ,מאפשר ירידה חזרה לחוף אל מניפת
הקדרון.
שמורת עיינות צוקים מחולקת לחלק נרחב שאינו קולט קהל
ולחלק שהוכשר לקליטת קהל .החלק הקולט מחולק לאתר
בילוי ,כולל רחצה ופיקניקים ואתר סגור ,שנפתח רק לסיורים
מבוקרים ומפוקחים .בעבר שימש המקום כאתר בילוי חשוב
לאוכלוסייה הפלסטינאית,שהמשיכה להגיע גם לאחר
חילופי השלטון .פיתוח המקום על ידי הרשויות הישראליות
לא נתן תוצאות כלכליות משביעות רצון ,בין היתר ,על רקע
של מתיחות ביטחונית ותרבותית בין האוכלוסיות הערבית
והישראלית שנפגשו במקום.
בתחום היחידה קיימים גם אתר ארכיאולוגי של חווה
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איור מספר  :16שיפוע הקרקעית במערב מתון ,יחסית למזרח ועליה מושקעות כמויות סחף )בוץ( גדולות מהירדן ,המוטות מערבה בגלל כוח קוריוליס,
התוצאה  -ירידת המפלס חושפת מישורי בוץ נרחבים

איור מספר  :17בלימת התפשטות צומח המעיינות ומעבר מחוף בוץ לחוף חלוקים של מניפת הקדרון

חקלאית הרודיאנית; אתר נוסף הוא סלע  P.E.Fשניצב
בשולים המערביים של הכביש ושימש לתיעוד תנודות
מפלסי ים המלח מ 1900 -ועד .1913

2.1.2מישור חוף קדרון – קנה  /סמר

איור מספר  :18מתחם התיירות חוף קלי"ה
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אורך היחידה כ 11.5-ק"מ ,והיא נמשכת דרומה עד צומת
מצוקי דרגות .היחידה מאופיינת בחלקה הצפוני על ידי נסיגת
מצוק ההעתקים והתרחבות מישור החוף ,הכולל בקטע זה,
באופן בולט את החיגור המלא של מאפייני החוף ,דהיינו:
חוף חדש ,חוף ישן והדום הר .התרחבות זו הינה תוצאה של
מדרגת העתק ירודה במצוק ההעתקים שהמישור שלו נראה
יפה בקניון נחל תמרים ,אשר צפונה ממנו ,באזור מעינות
קנה-סמר חוזר ומצטמצם המרחב שבין החוף החוף לבסיס

המצוק )איור .(16
היחידה כוללת את מניפת הקדרון )איור  ,(23מטעי תמרים
וגושי המעיינות קנה וסמר.
 2.1.2Aהחוף החדש
החוף החדש מתרחב באופן ניכר דרומית למניפת הקדרון
ועד נחל תמרים ומשם ודרומה הולך ונעשה צר ,עד שהוא
נקטע על ידי החלוקים של מניפת נחל דרגה .החלק הדרומי
מאופיין על ידי שרשרות בולענים הנראים כגופי מים גדולים
עקב ניקוז מי המעיינות קנה וסמר לתוכם.
 2.1.2Bהחוף הישן
 2.1.2B1החוף הישן ,חוף התמרים
קטע חוף גבוה מורחב זה ,בין מניפת הקדרון לעינות
קנה ,הוא היחיד בצפון מישור החוף ,חוץ ממניפות הסחף,
שמתאים לחקלאות ובו נטעו כמה מטעי תמרים גדולים
המעובדים על ידי קיבוץ מצפה שלם )איור .(19
 2.1.2B2עינות קנה וסמר  -אורך קטע חוף זה כ5 -
ק"מ ,מאפיינים אותו גושי המעיינות קנה וסמר ,היצרות
משמעותית של החוף הישן ובסיס מצוק נמוך .השינוי באופי
החוף נובע משינויים מבניים של מצוק ההעתקים ,מדרגת
השבר שיצרה את מדף החוף בקטע קידרון – תמרים

נעלמת וחזית המצוק קרובה יותר לקו החוף .עד לירידת
המפלס הנוכחית היה זה חוף צר מאוד שהתרחב בעשורים
האחרונים עקב חשיפת מישורי בוץ .עינות קנה וסמר
מוכרזים כשמורת טבע ,שמורות אלה לא הוכשרו לביקורי
קהל.עינות קנה שופעים יותר מעינות סמר ומליחותם נמוכה
יותר ,אף כי שניהם מתמלחים עם הזמן .ירידת מפלס ים
המלח גרמה להתפשטות הצומח של גושי המעיינות ,עם
הזמן ,ולצמצום המרחק ביניהם ,לפיכך יש נטייה להזכיר
אותם בנשימה אחת ,ואף לציין שהם התחברו לגוש אחד.
בדיקה פרטנית מעלה שאין רצף בין הגושים ושהם שומרים
על מאפיינים שונים לאורך זמן רב.
עינות קנה :הספיקה הכללית של מים נאמדת בכ10-
מלמ"ק לשנה ,והמליחות ב 1975-נעה בין  400ל4,200-
מגכ"ל .עם השנים התדלדלה ספיקת המקורות המתוקים
ועיקר המים כיום הם במליחות גבוהה מ 2,000-מגכ"ל.
בשנת  1978הוקמה מערכת הפקה עם פוטנציאל של כ1-
מלמ"ק לשנה במליחות ממוצעת של כ 550-מגכ"ל .בשנת
 2000נמדדה ,באחד הפלגים שהוכשרו להפקה ,ספיקה
של כ 1.75-מלמ"ק לשנה ומליחות של כ 800-מגכ"ל .כיום
מנוצל כרבע מפוטנציאל זה בהיקף של כ 50-מ"ק לשעה,
המים מותפלים ומסופקים לתצרוכת ביתית של קיבוץ מצפה
שלם.

איור מספר  :19רצועות המאפיינים הנופיים בגזרת קדרון  -קנה  /סמר
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התפשטות הצומח מזרחה נעצרה בגבול החוף הישן עם
החוף החדש ,אך קנה מצוי ממשיך להתקיים לאורך הפלגים,
הזורמים לכוון דרום מזרח ,כמעט עד לקו החוף )איור ,15
.(21 ,20
עינות סמר :עינות סמר סיפקו בעבר מי שתייה לקיבוץ מצפה
שלם ,אך עלייה משמעותית במליחותם הביאה לנטישת
מתקני ההפקה ולפיתוח מתקני ההפקה החלופיים בעינות
קנה .בדיקת המליחות מראה שינויים גדולים בין הנביעות
טבלה מספר  :1שינויים במשרעת המליחויות בעינות סמר במגכ"ל
שנה

המליחויות )מגכ“ל(

1970

3,400-150

1972

7,000-150

1977

6,350-285

1988

7,000-845

השונות ,כאשר מליחותם עולה כלפי דרום .טבלה מספר 1
מציגה את השינויים במשרעת המליחויות בעינות סמר.
בעינות סמר ההיסטוריים מתרחש דילדול הצומח ,במקביל
לנדידת פוטנציאל המים דרומה והתפשטות צומח רענן
בעקבותיו  ,כ 2.5 -ק"מ ,עד לצומת מצוקי דרגות .רצועת
הבוץ נעלמת כלפי המניפה והצומח ממשיך להתפשט
לאורד רצועת החלוקים המשתלב במניפה .ייתכן שתנועת
המים מזרחה בעינות סמר השתבשה בגלל התפתחות של
שרשרות בולעני ענק שמנקזים את המים תוך ייבוש סביבתם.
בולענים אלה הפכו לאגמים ,שהגדולים שבהם הגיעו עד כה
לממדים של עד  265מ' אורך ו 55-מ' רוחב ,בהם המים
מושהים ,מתאדים ומליחותם עולה .מקווי מים אלה נפרצים
מזרחה ופלגים מנקזים אותם לים )איור  .(22שלא כבעינות
קנה ,אין התפתחות צומח לאורך פלגים אלה .דלדול בכמות
המים הזורמים מזרחה ,מעל ומתחת לפני השטח ,שפילתם

איור מספר  :20נאות החוף של צפון מערב ים המלח

בתווך המלוח ממליחה את המים ,מקשה על
איור מספר  :21הזרימה ַ
התבססות הצומח במורד ומצמצמת את מגוון המינים
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איור מספר  :22עינות סמר  -חתירת פלגים במישורי הבוץ גורמת
לניקוז ,לירידת מפלס מי התהום ולהתייבשות הצומח )ברקע(

איור מספר  :23מניפת נחל קידרון

בהשפעת הבולענים וכן מליחות המים בבולענים ,מונעים
התבססות חדשה ממזרח להם )איור .(16
גופי המים שנוצרו בבולענים ,הפלגים והצמחיה המצלה,
הפכו את חוף סמר )החדש( ,בעקר ליד צומת מצוקי דרגות,
למקום בילוי מאוד מבוקש ,בעיקר של צעירים .החוף משמש
גם כחוף נודיסטים לא רשמי ומכונה חוף אשנטי .נראה
שגם נוכחות מחסום צבאי המשרה ביטחון אישי ואפשרות
להשאיר רכב בביטחון )דבר בלתי אפשרי בכל מקום אחר
שאינו מיושב במרחב( .בסופי שבוע חגים וחופשות נוצר
במקום עומס ,הן על החוף והן על ידי גיבוב גדול של כלי רכב
החונים על הכביש ובכל מקום אפשרי ובלתי אפשרי .למרות
זאת ,אין כל פיקוח ולא שירותים מכל סוג במקום ,הדבר
נותן אותותיו בהצטברות אשפה ,התנהגות בלתי הולמת
שגרמה לדליקות ,ואף למעשי אלימות .נראה שהוראות
הצבא ורשות הטבע והגנים שאינם מאפשרים ירידה לחוף
בכל מקום אחר ,לא ניתנות לאכיפה כאן.
אין ספק שלמקום פוטנציאל גדול כחוף המבוקש ביותר
בצד המערבי של ים המלח ,שלא ניתן למנוע את הגישה
אליו ולכן מן הראוי לפתח אותו ,לפחות לרמה בסיסית של
שירותים ופיקוח.

 2.1.2Cמניפת נחל קידרון
מניפת נחל קידרון בולטת כ 1.5 -ק"מ מחזית מצוק
ההעתקים ובה נטמעת גם מניפת נחל מזין .התפשטות
הצומח ההידרופילי של עינות צוקים כלפי צפון נבלמת,
כאמור ,במניפת הסחף .החוף החדש הנחשף כתוצאה
מירידת מפלס ים המלח הוא מישור הבוץ שהולך וצר
מזרחה ,עד לחזית הנוכחית ,התלולה ,של מניפת חלוקים
הקוטעת את המשכיותו )איור .(17
באירוע שטפוני שהתרחש ב ,02/04/06 -הרחיבה אספקת
חלוקים מנחל מזין את מניפת הקדרון ,תוך סתימת בולענים
רבים שהתפתחו קדם לכן ,דפנות בולענים בשולי המניפה
מציגים חתך אופייני של חלוקים על גבי בוץ חרסיתי,
והמעבר צפונה בין שולי חזית מניפת החלוקים למישורי
הבוץ מתרחש בצורה של יחסי ִאצבוע )איור .(25
בחלקה המערבי הגבוה של המניפה הוקמה היאחזות
נחל אבנת כבסיס ליישוב קבע עתידי .בדיקות וחוות דעת
של מומחים ודיונים מקדימים )במחלקת ההתישבות של
התק"ם( ,שללו הקמת יישוב על פי תקנים מקובלים .כמו-כן
נטען ,אין יתרון ,סיבה או צורך להקים ישוב נוסף ,על חשבון
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הפגיעה הנופית .מנקודת המבט ההתיישבותית עדיף לחזק
את גוש היישובים הצפוני ולשמר עבורם את ערכו התיירותי
של החוף.
המקום עבר גלגולים שונים ,אך לא נוצר גרעין של מתיישבי
קבע במקום .מטעי תמרים שנטעו עבור היישוב העתידי על
המניפה ,ממזרח לכביש ,מעובדים כיום על ידי קיבוץ מצפה
שלם.
בשוליים הצפוניים של המניפה קיים שילוב יסודות בעלי
משמעות תיירותית :רצועת החוף הישן המשתלבת במניפה,
היא אתר פריחת חורף מרשים ויוצא דופן במיוחד; ממערב
לכביש נמצא האתר המעניין חר' מזין ,הקשור להיסטוריה
העתיקה של הספנות בים המלח .אוטובוסים מרבים לעצור
בצד הכביש בגלל נקודות עניין אלה ,למרות בעיות בטיחות
והיעדר סידורים מתאימים.
 2.1.2Dהדום תמרים

 2.1.3מישור חוף צורי היעלים
אורך היחידה  9ק"מ ,גבולה הדרומי בגבעת בית ספר שדה
עין גדי .המאפיינים העיקריים של יחידה זו הם :מישור חוף
צר מאוד ושופע מעינות תרמומינרליים ,לרגלי הקטע הגבוה
ביותר של מצוק ההעתקים .עד ירידת המפלס הנוכחי לא
היה קיים מישור חוף והטופוגרפיה החריפה הכתיבה את
מהלכו של כביש  90שרובו ,בקטע זה ,אינו בתחום מישור
החוף אלא על מצוק ההעתקים עצמו .הנחלים היורדים
מהמצוק הם נחלים צעירים' ,תלויים' ,שלא פיתחו מניפות
סחף נרחבות ,למעט נחל קדם .משום כך לא קיים חוף גבוה
וירידת המפלס חושפת רצועה צרה של חוף מתהווה.
 2.1.3Aהחוף החדש
תלילות המדרון התת-ימי גורמת לכך שגם רצועת החוף
החדש מדרום למניפת דרגה-חצצון היא צרה באופן בולט
לעומת יתר החוף המערבי )איור  ,(26הרצועה נקטעת על

הדום ההר אינו מפותח בקטעים רבים של צפון מישור חוף
מפאת תלילות הקרקעית ,הדום תמרים הוא קטע חריג
מבחינה זו ,שנמשך לאורך של כ 7 -ק"מ ,כאשר חלקו

ידי מניפת החלוקים של נחל קדם ומתחדשת מדרום לו,
רוחבה כמה מאות מטרים בצפון והיא הולכת וצרה כלפי
דרום ,ומתפוגגת בואכה עין גדי.

הצפוני נטמע במניפת הקידרון.

המעיינות התרמומינרליים הגלויים מתרבים עם ירידת
המפלס .ראשיתם כמעיינות תת-מימיים ,אשר נחשפים
עם ירידת המפלס ובהמשכו ,גורמים להופעת פלגים אשר
עוקבים אחר קו החוף הנסוג )איור  27ו .(28-כאמור ,נסיגת

הדום תמרים קיים הודות לצניחה של מדרגות העתק
מהמצוק אל מתחת לפני השטח .כתוצאה מכך התרחק בסיס
המצוק ונוצר מרחב שבא לידי ביטוי בהופעת ההדום ,אשר
לא במקרה חופף במידה רבה את ההתרחבות המרבית של
החוף החדש והישן )איור .(19

קו החוף מבליטה את התופעה ,בגלל הארכת מסלולי זרימת
המים בעקבות קו החוף המתרחק.
הטמפרטורה הגבוהה של המים נגזרת מהעומק ממנו הם

איור מספר  :24מניפת הקדרון  -חזית חלוקים תלולה של מניפת
הקידרון הנחשפת
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איור מספר  :25מניפת הקדרון  -יחס איצבוע בין מישור הבוץ )למעלה(
לשולי מניפת החלוקים של הקדרון )למטה(

עולים ,והיא מושפעת מנפח המים ומהירות הזרימה הקובעים
את מידת איבוד החום לסביבה תוך כדי עלייתם ,וכן ממיהולם
במי-ים המלח ובמי התהום .המליחות הכללית היא כמחצית
זו של ים המלח ,אולם יש בה מרכיבים שהריכוזים היחסיים
שלהם שונים מאלה של ים המלח )ומעידים על מקור נוסף(
כגון ריכוז גבוה יחסית של יוני סולפט )פי שישה מזה של ים
המלח( וריכוז נמוך יחסית של יוני מגנזיום.
איכות המים אינה מאפשרת התפתחות צומח עילאי ,אולם
מעיינות אלה מקיימים בית גידול חדש למערכת אקולוגית
מעניינת של אורגניזמים פוטוסינתטיים ואחרים ,הקשורים
למעגל הגופרית .בניגוד למערכת הביולוגית של ים המלח,
שהיא מבודדת לחלוטין ,סביר שקיימים קשרים בין המערכת
של המעיינות התרמומינרליים לבין המערכות השכנות.
שאלת יחסי הגומלין בין מערכת אקולוגית זו ,שבסיסה
מתרחב עם הזמן עקב ירידת המפלס ,לבין המערכות

על החלק הגבוה של המניפה המשותפת נבנה קיבוץ מצפה
שלם ,שטחים חקלאיים ,בעיקר חממות ,נמצאים במרכז
חלקה התחתון .החממות מאוימות על ידי אתר בולענים
דינמי מאוד על גבולן המזרחי.
בתחום המניפה יש רזרבות להתרחבות של הקיבוץ ולהקמת
פרויקטים נוספים .בשולי הקיבוץ הוקם מפעל "אהבה".
מהקצה הצפוני של המניפה עולה הכביש היחיד באזור
המחבר את חוף ים-המלח עם רמת המדבר .בקצה הדרומי
של המניפה נקדח קיפרק המפיק מים תרמו מינרלים  -חמי
שלם ,המזין את מרחצאות 'מינרל' .אתר בולענים דינמי
מאוד מאיים על עתיד המרחצאות הנמצאים בתחום הסיכון

השכנות ,אינה ברורה דיה והיא ראויה להיבחן.
השילוב של מעיינות ופלגים חמים באחד הקטעים המרשימים
ביותר של החוף מושך יותר ויותר אנשים הנהנים מהבילוי
במקום.
 2.1.3Cמניפת דרגה  -חצצון
הקרבה בין שפכי הנחלים דרגה וחצצון הביאה ליצירת
מניפת סחף גדולה במיוחד ,המתארת קשת באורך של כ-
 4.5ק"מ וחורגת קרוב ל 2 -ק"מ מחזית מצוק ההעתקים.
חזית המניפה היא חוף חלוקים הקוטע את רצף מישורי
הבוץ ,וכן נקטע גם רצף הצומח המתפשט מדרום ,אל תחום
המניפה ,לאורך רצועת חלוקים המשתלבת בה.

איור מספר  :26צורי היעלים  -חוף חדש צר ,ללא חוף ישן וללא הדום

איור מספר  :27חוף חדש צורי היעלים – נביעות תרמומינראליות תת-
ימיות נחשפות בגלל ירידת ים המלח

איור מספר  :28היווצרות פלגים תרמומינראלים בעקבות נסיגת קו
החוף

אגן ים המלח  -יחידות הנוף המערביות
תמ"א  13לים המלח וחופיו

141

לבולענים ,הצינור המוביל מים מהקיפרק למרחצאות ,נפגע
על ידי התפתחות בולען מתחתיו.
השיפוע המחריף של מורד הנחל מגביר את ההתחתרות של
התעלה המרכזית ,מפני הים היורד ולאחור עד לכביש .גשר
אירי על הכביש ,ש'חוזק' על ידי דיפוני בטון וסידורים נוספים,
מתפקד כסכר שמבטל את פיזור השפעת ירידת המפלס
לאורך המעלה ,ומרכז את כולה לקטע שמתחתיו .כתוצאה
מכך ,נוצר הפרש משמעותי בין הכביש לערוץ שמתחתיו.
לעת שיטפון ,הופך הכביש לראש מפל רב עוצמה שהמים
חותרים בבסיסו כלומר ,הכביש עצמו הופך לנקודה קריטית,
מושא עיקרי להשפעה השיטפונות.

 2.2מרכז מישור החוף
קו החוף של יחידה זו נמתח לאורך כ 30 -ק"מ ,מעין-גדי עד
ועד לסוללה הצפונית של בריכות האידוי של האגן הדרומי,
שנקבעה לצורך עבודה זו כגבול בין שני אגני ים המלח.
יחידה זו היא למעשה החלק הדרומי של חוף האגן הצפוני.
בתחום היחידה מגיע מישור החוף לשיא רוחבו ,כ6.5 -
ק"מ ,כאשר הגבול המערבי הקשתי של היחידה ֻמתווה על
ידי נסיגת מצוק ההעתקים ומהווה את התרחבות מרבית
של מישור החוף מערבה .מנגד ,נדחק קו החוף ההיסטורי
מזרחה ,על ידי מניפות הסחף של הנחלים ובעיקר נחל
צאלים ,וירידת המפלס של תקופתנו הוסיפה לדחוק אותו כ-
 2.5ק"מ נוספים .במרחב שנוצר בין קו החוף לקו המצוקים
בולטים נופי ביתרונות חוואר הלשון ,בעיקר באזור מצדה
השפעת האדם מתגברת לאורך היחידה ,כלפי האגן הדרומי,
המבטא את שיאה .התכווצות האגן הצפוני בגלל ירידת
המפלס ,יצרה מציאות חדשה של העדר גוף מים טבעי
מדרום למצדה ,ויצירת חוף חדש ,דרומי ,לאגן הצפוני.
לפי מסמך המדיניות לאגן ים המלח ,ערוצי הנחלים ,בעיקר
נחל חבר ונחל צאלים ,מתחתרים בדרכם בתשתיות החלוקים
של המניפות ,ובאופן נמרץ יותר בתשתית החרסיתית
ההולכת ונחשפת עם ירידת המפלס .כתוצאה מכך הולכים
ומתעמקים ערוצי הבוץ היורדים אל הים ,תוך ביתור עמוק
של החופים .תהליך ההתחתרות של הערוצים בחזית
המניפות באזור קו החוף ,נודד במעלה האפיקים וגורם כבר
היום ליצירת מדרגה טופוגרפית של מטרים אחדים ממזרח
לכביש  .90תהליך זה עומד להימשך ולפגוע בעתיד הקרוב
בתשתיות הכביש ,כמו גם בקווי המים והחשמל הצמודים
אליו .המשך ירידת המפלס תגרום להתרחבות החופים
הבוציים באזור שמדרום לעין-גדי ולהאצת ההתחתרות של
ערוצים במניפות הסחף
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בדרום האגן הצפוני מוגדרות תת-היחידות הבאות :חוף עין
גדי  -מזור ,מישור צאלים ,והחוף הדרומי.

 2.2.1מישור חוף עין-גדי – מזור
חוף יחידה נמתח לאורך כ 6.5 -ק"מ והיא כוללת את מניפות
הסחף של הנחלים דויד-ערוגות ומישור עין גדי שביניהם ,ואת
מפרץ מזור .בתחום עין גדי קיימת התיישבות קבע ,מתקני
תיירות לאכסון לתיירות חולפת ושמורת טבע .התשתית
הטבעית ומערכת הניקוז לאורך החוף מופרים לחלוטין,
בגלל פיתוח שירותים ומתקנים המגיע עד לקו המים ובגלל
כביש  90והטיילת המלווה אותו ,והסידורים שנעשו להגן
עליו בחציית הנחלים דוד וערוגות .כל אלה משפיעים על
פיזור הזרימות העיליות ועל משטר התחתרות הערוצים.
השטח שממערב לכביש  90יועד לחקלאות ולשטח שממזרחו
היו שני ייעודים :מצפון לערוץ נחל ערוגות -שמורת טבע
ומדרום לערוץ נחל ערוגות -אזור שירותים הכולל חניון וחוף
ציבוריים ומתקני הסעדה ,מתחם תיירות שנסגר בינתיים
בגלל בולענים ומחנה צבאי שפוּנה אף הוא מאותה סיבה.
מפרץ מזור נמצא בין מניפת נחל ערוגות למניפת נחל חבר.
בקטע זה של החוף אין כניסה של נחלים גדולים )איור
 (29והיו קיימות ,עד שנות החמישים של המאה הקודמת,
נביעות תרמומינרליות שנהגו לטבול בהן )חמי ישע ,חמי
מזור(; נביעות אלה היוו את התמריץ להקמת מרחצאות.
ירידת המפלס גרמה לנדידה של המקורות הגלויים ,לפיזורם
והתפוגגותם במרחב ואין לזהות כיום בשטח מקור מוגדר.
מפרץ מזור הוגדר בתמ"א  12לפיתוח מתחם תיירות מיוחד,
המבוסס על היתרונות התיירותיים של ים המלח וחופיו והוא
לא ניתן למימוש ,הן בגלל הדינמיקה של קו החוף והן בגלל
התפתחות אתרי בולענים )איור  .(30כמו-כן הושעתה תכנית
הקמת מרכז מלונאי גדול )י .צמיר( בגלל בעיית הבולענים.
רעיון הקמת מרחצאות היה מבוסס על כוח המשיכה של
צירוף שני מקורות בלניאולוגים מסורתיים סמוכים :חמי
מזור וחוף ים המלח .לשם כך נקדח קיפרק רדוד ,בלב אזור
הנביעות של חמי מזור ,כמקור למים תרמומינרליים עבור
מרחצאות עין גדי .ירידת מפלס המים בקיפרק מאיימת על
המשך אפשרות השימוש בו ,נסיגת קו החוף מחייבת לשנע
את המשתמשים והפחיתה מכוח המשיכה של האתר וכמו-
כן ,הבולען הצפוני של אתר בולענים המתפתח מכוון דרום,
נמצא כבר תחת הגדר הדרומית של האתר .מכאן שעתיד
האתר ,כלל אינו ברור.
 2.2.1Aהחוף החדש ,עין גדי
 2.2.1A1החוף החדש ,עין גדי  -למרות נסיגת קו החוף,

אין חשיפה של מישורי בוץ בתחום עין גדי ורצועת החלקים
של חוף עין גדי מגיעה לקו המים ,משתלבת בשולי מניפות
החלוקים של הנחלים ויוצרת חוף חלוקים רצוף .החוף החדש
בתחום עין גדי הוא חוף חלוקים תלול שנוצר מחשיפה של
מניפות חלוקים טבועות ותלולות ולכן הוא צר )איור .(31
הקטעים התלולים ביותר של החוף הם בחזיתות מניפות
הסחף היורדות מתחת לפני המים .מישורי הבוץ מתחדשים
מצפון למניפת נחל דוד ומדרום למניפת נחל ערוגות.
 2.2.1A2החוף החדש ,מפרץ מזור  -שיפוע הקרקעית
התלול בתחום עין גדי הולך ומתמתן כלפי דרום ובהיעדר
נחלים שיטפוניים אין מקורות קבועים של אספקת חלוקים,
לכן ירידת המפלס גרמה לחשיפה ניכרת של החוף החדש

כמישור בוץ שרוחבו כ 1 -ק"מ ,ההולך וצר דרומה כלפי
מניפת נחל חבר.
 .B5.2.1החוף הישן ,עין גדי – מפרץ מזור
החוף הישן בתחום עין גדי מצומצם לרצועה צרה משני עברי
כביש  90ונמשך ברצף מתחום עין למפרץ מזור .בתחום עין
גדי הוא ומתרחב מערבה לשטחים החקלאיים שבין מניפות
הנחלים ערוגות ודוד .מתקני התיירות והשטחים החקלאיים
של עין גדי רוכזו ברובם בתחום יחידה זו ,אולם הופעת
הבולענים אילצה לפנות חלק ניכר מהם .כמו כן ,איומי
בולענים על כביש  90חייבו פעולה הנדסית נרחבת להגנתו
בפני התופעה.
 2.2.1C1-C2מניפות הסחף דוד וערוגות
בניית היישובים בתחום עין גדי מוגבלת למניפות הסחף
הקדומות .קיבוץ עין גדי נבנה על מניפת הסחף הקדומה
של נחל ערוגות )איור  ,(30בי"ס שדה ואכסניית נער נבנו על
מניפת הסחף הקדומה של נחל דוד .בשני המקרים התעלה
הראשית אינה עוברת במרכז המניפה אלא בשוליה .תלילות
מדרון ים המלח בעין גדי ,גורמת לכך שירידת המפלס
מלווה בהעמקה משמעותית של התעלות הראשיות ממזרח
לכביש ,והמפל שנוצר לעת שיטפון גורם לארוזיה מואצת
בתחתיתו ,מצב שהביא לקריסת גשר נחל ערוגות בשיטפון

איור מספר  :29מניפת ערוגות וחוף מזור

של  2במאי .2001
בחלקים הנחשפים של מניפת ערוגות מופיעות גלישות,
בהעדר התמיכה של המים.
 2.2.1Dהדום מזור
רצועת הדום של כ 4 -ק"מ נמשכת ממניפת נחל ערוגות
ודרומה ,תוך כדי צמצום ברוחבה ,עד שהיא נטמעת במניפת
נחל חבר )איור  .(29היווצרות הדום בקטע זה מבטאת שינוי
בטופוגרפיה ,ממצוק תלול מאוד המתנשא מעל מפרץ מזור
ועד לחוף שטוח למדי שנחשף במהירות הודות לירידת
מפלס ים המלח.

 2.2.2מישור צאלים
מישור צאלים נמצא מול יחידת הקניונים הגדולים של מדבר
יהודה והוא משתרע לאורך כ 14 -ק"מ ממפרץ מזור ועד
לנחל רחף .החלק המערבי של היחידה הוא בתחום שמורת
מדבר יהודה .לנוכחותו של אתר מצדה המתנשא מעל מרכז
תא השטח משמעות גדולה בכל האמור לנצפות של מרחביו
מעל פסגת מצדה )איור  ,(32לכן הוגדר ומופה התחום
איור מספר  :30אתרי בולענים ותחזית למיקום קווי חוף על גבי מפת
תמ"א 12

הנצפה ממצדה כערך ייחודי.
למישור צאלים מספר מאפיינים ייחודיים:
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.1ההתרחבות הגדולה ביותר של מישור החוף המערבי,
עד כ 6 -ק"מ מול נחל צאלים.
.2גבול מערבי קשתי של בסיס מצוק ההעתקים ,אליו
נשענות מניפות סחף קדומות וגבוהות של הנחלים ברצף
שהוא ייחודי לעומת כל יחידות הנוף האחרות.
.3חשיפה נרחבת ביותר של מישורי בוץ חדשים במזרח.
.4יחידת ביניים של קטעי נופי ביתרונות חוואר הלשון
המתרחבת ,מסדר גודל של הדום הר בקצוות ,ועד כדי
כיכר של ממש במרכז ,מתגלים במקומות שאינם מכוסים
בתוצרי בלית של מצוק ההעתקים ובסחף נחלים .נופי
ביתרונות רצופים ויפים במיוחד מתרבים בעיקר מדרום
למניפת צאלים )איור .(33
יחידת הנוף מישור צאלים היוותה בעבר את השטח הבלתי
מופר הרצוף והגדול ביותר ממערב לים המלח ,בתחום
הקו הירוק .פגיעה משמעותית ראשונה הייתה בו ,כתוצאה
מליקוט אבן ובולדרים עבור סוללות מפעלי ים המלח ,בעיקר
מפני השטח של מניפות הסחף .רישומה של פעולה זו ניכר
בדרכים רבות שנפרצו וערמות שיירי חומר שלא נוצל .על
אף השינוי שחל במרקם פני השטח ,נותר הנוף הכללי בלתי
מופרע ,והיחידה דורגה במספר עבודות כבעל רגישות נופית
גבוהה )מפת רגישות ,החלה"ט; תכנית אב לתיירות ,תיק

איור מספר  :31עין גדי  -מניפות סחף תלולות וחופי חלוקים

פרוייקטים(.
תכנית לבניית מרכז מלונות גדול מתחת למצדה אושרה
כחוק ,אך נתקלה בהתנגדות ציבורית רחבה .התכנית
הושעתה על ידי השרים לתיירות )ברעם( ואיכה"ס )שריד(,
לאחר שימוע נוסף ,בנימוק שאסור לפגוע ברצף הנופי
המיוחד והועתקה ,בהסכמה ,למפרץ מזור אך לא התממשה

איור מספר  :32הר מצדה

שם בגלל בעיית בולענים.
אף על פי שמרכז המלונות עצמו לא הוקם ,הוקמה תחנת
הטרנספורמציה שלו ,מסיבות לא ברורות .מיקום התחנה
הוא על קו הרקיע של מניפת צאלים והיא המבנה הראשון
שנבנה במרחב הבלתי מופר של היחידה .התחנה ,שדרות
עמודי מתח גבוה המתנקזים אליה והדרכים שנפרצו לצורך
הקמתם ,מהווים את הפגיעה הנופית הקשה ביותר לאורך
מישור החוף שבתחום הקו הירוק ובמיוחד פגיעה בתדמיתה
של מצדה )ערך מורשת עולמי( ובנוף ביתרונות חוואר
הלשון )איור  .(34בניסיון לברר נחיצות התחנה ,מהטעם
שלא נוספו צרכני חשמל באזור מאז הקמתה ,נאמר על ידי
סמנכ"ל חברת החשמל ,בפורום שהתכנס במוא"ז תמר,
שהתחנה בעיקרון מיותרת)!( ושהחשמל שמגיע אליה בקו
אחד חוזר דרומה בקו המקביל.
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איור מספר  :33בתרונות מצדה )ד .טל ,אלבטרוס(

מלבד מתחם המבואה המורחב של אתר מצדה ואכסניית
נער משודרגת ,קיים בסמיכות מנחת למטוסים קלים ,אתר
המשאבות  P8על החוף )איור  ,(35קיפרק המפיק נפט
במניפת נחל משמר ומחנה צבא על מניפת נחל רחף.

בעבר כמויות הסחף היו הגורם מכריע בדחיקת קו החוף,
הרי שכיום הגורם המכריע הוא שיפוע הקרקעית הנחשפת.
ההתקדמות היתרה של חזית מישורי הבוץ בקטע זה ,יוצרת
מישור בוץ רצוף ונוטה לטשטש את ההבדל ואת המעבר
הברור שהיה בין החופים ההיסטוריים של מניפות משמר

ממישור צאלים עולים מעלות אל רמת מדבר יהודה ושבילים
נכנסים פנימה לקניונים ומשתלבים במערכת שבילי מדבר

עשהאל ושל מניפת נחל צאלים.

יהודה.

 2.2.2Bהחוף הישן

 2.2.2Aהחוף החדש

רצועה של חוף ישן מצומצמת לאורך של כ 2-ק"מ ממזרח
לכביש  90ונטמעת במניפות הסחף של נחל חבר מצפון ושל
נחל צאלים בדרום.

השיפועים הנמוכים והמרחב הגדול ,שנוצר בגלל נסיגה
המצוק מערבה ,הם שגרמו לחשיפה נרחבת של תשתית
חוואר הלשון ,ולדחיקת קו החוף ההיסטורי .ירידת המפלס
של עשרות השנים האחרונות לאורך השיפוע המתון גרמה
לנסיגה משמעותית נוספת של קו החוף ויצירת מישורי בוץ
נרחבים ורצופים של חוף חדש ברוחב כשנים וחצי ק"מ
ובאורך שלמעלה מ 10 -ק"מ ,ברצף שאינו מופר על ידי
חופי חלוקים.
קו החוף ההיסטורי מראה בעליל את השפעתו המכרעת של
נחל צאלים על עיצוב קו החוף כקשת בולטת לתוך הים,
אולם קו החוף העכשווי מראה שחזית מישור הבוץ התקדמה
יחסית באופן בולט ,אך גם באופן מוחלט ,יותר מול הנחלים
עשהאל ומשמר מאשר מול מניפת צאלים .מכאן ,שאם

איור מספר  :34תחנת טרנספורמציה במישור צאלים

 2.2.2Cמניפות סחף
 2.2.2C1מניפת נחל חבר )איור  23ו 24-בפרק המבואות(
 חזית מניפת נחל חבר המניפה מתווה קשת באורך שלכ 2.5 -ק"מ ,מרביתה נכללת בתחום שמורת טבע ומידת
ההפרה שלה על ידי פעילות אנושית נמוכה בהרבה משל יתר
המניפות .שיפוע המדרון הנחשף ,כתוצאה מירידת מפלס ים
המלח ,אינו מחריף כמו במניפת ערוגות ולא נחשפת חזית
רחבה של מדרון חלוקים תת-ימי תלול .התעלה המרכזית
אינה מעמיקה ממזרח לכביש אלא מתפצלת לזרועות,
שמחליפות זו את זו ,או פועלות במקביל בזמן שיטפונות.
זרועות אלה חותרות ערוצים של מטרים אחדים הן בשכבת
חלוקים שהצטברה בשיטפונות קודמים והן בבוץ שמתחת
או שמלפנים ,ומקדמות דרכן ,לעת שיטפון ,חלוקים המונחים
כחזיתות של מניפות קטנות על פני מישור הבוץ הנחשף .עד
כה ,השפעת שיטפונות נחל חבר על הכביש לא באה לידי
ביטוי בסחיפתו ,כפי שהיה קורה בנחל ערוגות ,אלא בכיסויו
בשכבת סחף .לעיתים נוצרת מדרגה של עד כחצי מטר
במקום שזרוע פעילה חוצה את הכביש .מדרגה כזו עשויה
להתמלא ,או להחריף ,בהתאם לעוצמת השיטפון הבא
ובטווח הארוך יותר ,בהתאם לשינוי בשיפוע של הקרקעית
הנחשפת ,בהמשך ירידת מפלס ים המלח.
חתכים המתגלים בדופנות בולענים בזרועות הפעילות של
המניפה ,מראים חתך דק )וצעיר( יחסית של חלוקים ,על-גבי
חתך עבה של חרסיות .סתימת בולענים בסחף שיטפונות
היא שכיחה במניפת חבר ,כמו גם התחדשות פעילותם
לאחר הסתימה .מישור הבוץ בקדמת המניפה נותר צר ,אם
אינו מתכסה בחלוקים ,אך מתרחב מאוד בשוליים ומשתלב
באלה של מפרץ מזור בצפון ושל מישור צאלים בדרום.

איור מספר  :35ראש תעלת ההזנה של מפעלי ים המלח

עד  1974נראו נביעות של מים תרמומינרליים בשולי
המניפה ,אך עם ירידת המפלס נעלמו הנביעות .לאחרונה
נתגלתה מחדש נביעה כזו סמוך לקו החוף הנוכחי.
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בניגוד למציאות במעלה המניפה ,אין עצים וגם רב שנתיים
קטנים יותר נעשים נדירים במורד המניפה ,בעוד שצמחיה
עונתית פורחת שם בחורף טוב .יתכן כי שהדינאמיקה על
פני המניפה ו/או סמיכות החרסיות המלוחות לפני השטח
מונעת עת התבססותם.

ובטווח הארוך יותר ,בהתאם לשינוי בשיפוע של הקרקעית
הנחשפת עם המשך ירידת מפלס ים המלח .על פי רוב,
בעת שיטפונות בנחל צאלים ,נחסמים קטעי כביש לאורך
מאות מטרים בגלל סחף המובא על ידי זרועות המניפה ולא
בגלל הרס הכביש.

במניפת-חבר מתקיימת האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם
של חרדון-צב מצוי )בלכר ובלכר ,(1999 ,אוכלוסייה זו
מבודדת אך יציבה .הניידות המוגבלת של חרדוני-הצב
ותלותם במקורות המזון ,ובעיקר בשיטים ,מונעת את
התפשטותם אל השטח שנחשף .לעומת זאת ,צבאים ,שהם
בעלי ניידות גבוהה ,נראים גם בשטחים שנחשפו .זאבים
וצבועים הנראים בשטחים אלה ,מגיעים אליהם בעקבות
הצבאים.

חתירה התעלה המרכזית במעלה לוותה בעבר ,לעיתים,
בשינוים במסלול הזרימה שמשאירים מאחור קטעי ערוצים
לא פעילים ,גם פני השטח הגבוהים של המניפה אינם
פעילים ,והמרכיבים שלה מתכסים בפטינה חומה עם

 2.2.2C2-C3מניפות משמר עשהאל  -בסיס חזית
המניפות הקדומות של הנחלים משמר ועשהאל נמצא כק"מ
מזרחית לרצועת החוף הישן ,מי השיטפונות המגיחים
מהתעלות הראשיות של המניפות ,חוצים את רצועת החוף
הישן ,מתפזרים על פני מישור הבוץ של החוף החדש ואינם
מגיעים לים כזרם מרכזי.
 2.2.2C4מניפת צאלים  -מניפת נחל צאלים הגלויה לעין,
היא המניפה הנרחבת ביותר בחופי ים המלח .רישומה
והשפעתה של המניפה ניכרים בעיקר בחוף ההיסטורי
ופחות בחוף העכשווי ,כקשת באורך של מעל  6ק"מ ורדיוס
של  5 – 4.5ק"מ ,שגבולה הדרומי בצומת מצדה .ממדי
המניפה מבטאים ממדי אגן הניקוז הנרחב של נחל צאלים,
המספק כמות סחף גדולה ואת המרחב המתון עליו הורבד
הסחף .בניגוד למעלה המניפה הבנויה בעיקרה ממרכיבים
קלסטים גסים ,עיקר החומר המגיע כיום לשוליה הוא
קלסטים עדינים.

מניפת נחל צאלים הייתה אחד המקורות העיקריים לליקוט
אבנים ובולדרים לבניית סוללות מפעלי ים המלח .רשת
הדרכים שנפרצו לצורך פעילות זו וערמות אבן שנאספו ולא
נלקחו נראות היטב בשטח.
 2.2.2E1ביתרונות מישור צאלים  -ביתרונות משמר
עשהאל  -יחידה זו נמצאת בין בסיס מניפות הסחף של
הנחלים לבין כביש  .90ממערב למניפת עשהאל המחשופים
מופרים על ידי כיסוי של טאלוס מהמצוק ,מחשופים רצופים
יותר מתפתחים באזור נחל משמר.
 2.2.2E2ביתרונות מצדה  -יחידת ביתרונות מצדה
נמצאת מדרום בין מניפת צאלים למניפת רחף .הביתרונות
אטרקטיביים מאוד בכלל ,ובמיוחד לטיולים לאור ירח.
הדרישה הגדולה ביותר לפעילויות מסוג זה היא לביתרונות
מצדה ,המגיעים לשיא התפתחותם מדרום לכביש מצדה
)איור  .(33במקום מתקיימת פעילות ענפה ותדירה של
גופי תיירות מסחריים ,המתואמים עם רט"ג תמורת תשלום
ובכך ,מופקע תא שטח זה פעמים רבות מרשות הציבור.

 2.2.3מישור חוף מיצר לינץ'

בניגוד למניפות עתיקות אחרות בעלות שפועים חריפים
ומגע חד עם המישור הנמוך ,מניפה זו משתפלת במתינות
יחסית ,אולם רישומה בנוף ,בשלב מוקדם ,הספיק כדי
להסיט ממנה והלאה את הנחלים היורדים בקירבתה )ראו

מיצר לינץ' היה בעבר גוף מים שחיבר בין אגני ים המלח.
בסתיו  1978ירד מפלס ים המלח אל מתחת ל 400-
וכתוצאה מכך התייבש המיצר )איור  ,(36נוצר רצף יבשתי
נרחב המפריד בין גופי המים של שני אגני ים המלח ,ונוצר
חוף דרומי לאגם הצפוני .אורך היחידה הוא  9ק"מ ,מצומת
מצדה וקצה גוף המים של האגן הצפוני בצפון ועד הסוללה
הצפונית של בריכות האידוי ,הגבול המזרחי של היחידה
הוא הגבול הבין לאומי.

בשלב זה לא ניכרת חתירה של תעלה מרכזית ממזרח
לכביש וסחיפה של הכביש ,בגלל שיטפונות ,לא התרחשה
עד כה ,אם כי נוצרת לעיתים מדרגה של עד כחצי מטר
במקום שזרוע פעילה חוצה את הכביש .מדרגה כזו עשויה
להתמלא או להחריף ,בהתאם לעוצמת השיטפון הבא

בין החוף ובין החלקים העליונים של היחידה מפרידה תעלת
ההזנה של מפעלי ים המלח ,שמנתקת את הנחלים היורדים
ממצוק ההעתקים ,בקטע זה ,מבסיס הניקוז הטבעי שלהם.
נחל רחף בלבד חוצה את התעלה ,וזאת על גבי גשר

נחל בן יאיר מדרום ונחל מפלט מצפון( והפרשי הגבהים
לעומת סביבתה ,יוצרים גיאיות המתנקזים ממנה והלאה
ולא לתוכה .התעלה המרכזית מתרחבת בהדרגה לאורך
המורד ומתפצלת לדגם פזרות לקראת כביש .90
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מלאכותי )!( שנועד לנטרל את פגיעת שיטפונותיו בתעלה.

תעלת ההזנה היא גם הגבול בין החוף החדש לבין רצועת
ביתרונות הקיימת כיחידת מעבר בין החוף למצוק ההעתקים.
נוף מניפות הסחף מיוצג כאן על ידי מניפת נחל רחף כאשר
רישומה של מניפת נחל מור קיים אמנם בטופוגרפיה אך
עיקר פני השטח שלה מכוסים בנוף ביתרונות ולכן היא
נטמעת ביחידת הביתרונות.
 2.2.3Aחוף חדש מיצר לינץ'
חוף זה שגבולו הדרומי הוא הסוללה הצפונית של בריכות
האידוי הוא כולו מישור בוץ גדול ולח ,אליו דולפות תמלחות
מבריכת האידוי הגדולה שמדרום לו .מישור בוץ זה המהווה
את החשיפה הנרחבת והמהירה ביותר סביב ים המלח ,עקב
השיפוע המתון .אם נתייחס לנקודה הגבוהה בקרקעית מיצר
לינץ' )בקו רוחב  (074כפרשת מים שנוצרה עם התנתקות
האגנים ,הרי שנסיגת קו החוף צפונה ,מאז  ,1978הייתה
בשיעור של כ 6.5 -ק"מ! בעוד שגודל מישור הבוץ הנחשף,
מגיע לכ 28 -קמ"ר בתחום ישראל.
התארגנות מי"ה לקראת הניתוק ,כללה :כרית תעלה זמנית
בקרקעית המיצר ,להבטחת המשך זרימת מי הים דרומה
לזמן מה ,הפיכת החלק המערבי של האגן הדרומי לבריכת
אידוי גדולה וכרית תעלת ההזנה הנוכחית .הואיל ומפלס
ים המלח ירד אל מתחת למפלס הברכות ,העברת המים

בתעלה הנוכחית דרומה ,היא באמצעות שאיבה ואילו
התמלחות הסופיות זורמות עתה צפונה בכח הכבידה,
כתוצאה מהמציאות הטופוגרפית החדשה.
זרימת התמלחות הסופיות ושיטפונות נחל הערבה ,שבעבר
התנקזו לאגן הדרומי וכיום מוטים ממנו וצפונה ,חתרו על
גבי הקרקעית החשופה של המיצר ערוץ חדש המהווה
הארכה של נחל הערבה ,שמגיע עתה לאגן הצפוני ,ויוצר
לחופו החדש דלתה חדשה )איור  36ו.(37-
על הסוללה הצפונית של בריכה האידוי פועל לחץ גדול של
התמלחת הצפופה שמפלסה עולה בהתמדה .לחץ זה ,מלבד
היותו איום על יציבות הסוללה ,גורם לדליפה של התמלחות
שמציפות חלקית את החוף החדש שמתחת לסוללה.
התפתחות נמרצת של בולענים בחוף החדש מראה ,כי
בנוסף לתמלחת הצפופה והרוויה שמקורה בבריכת האידוי,
מתקיימת תנועה של מי תהום בלתי רוויים בתת הקרקע,
כלפי האגן הצפוני.
 2.2.3Cמניפת רחף
המניפה הקדומה של נחל רחף מהווה התרוממות בנוף בין
ביתרונות מצדה מצפון ובין ביתרונות רחף מדרום .התעלה
המרכזית של הנחל איננה חוצה את המניפה ,אלא עוקפת

איור מספר  :36מישור צאלים ,הנחלים הנכנסים אליו ומניפות הסחף שלהם
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אותה מצפון ,בגלל העתק גיאולוגי המשפיע ,בין היתר ,גם
על שינוי בכוונו של מצוק ההעתקים .בכך מנתקת התעלה
המרכזית את מרבית המניפה מהמצוק ומותירה רק צוואר
צר הנשען אל המצוק מדרום.
אל צוואר המניפה עולה שביל המתפצל לסעיף שמאפשר
כניסה לקניון הנחל ,וסעיף שני שמתחבר למעלה עתיק-
"מעלה רחף" .על גבי המניפה הקדומה הוקם מחנה צבאי
האחראי על הביטחון השוטף ,במקום זה שפונה מעין גדי
בגלל בעיית הבולענים.
 2.2.3Eביתרונות רחף
ביתרונות רחף מהווים רצועה צרה ממערב לתעלת ההזנה,
ההולכת ומצטמצמת דרומה ,בואכה נחל יעלים .כיסוי של
טאלוס אבני על גבי חוואר הלשון לרגלי המצוק ,הולך
ומתדלדל מזרח ,עד לחשיפה טיפוסית של נוף ביתרונות
חוואר הלשון.
תופעת  ,pipingמעין ארובות וקריסות דמויות בולענים,
שאינן נדירות בנופי חוואר הלשון ,נפוצות כאן באופן בולט.

 2.3מישור חוף האגן הדרומי
היחידה נמתחת לאורך כ 26 -ק"מ .מהסכר הצפוני של
בריכות האידוי בצפון ועד נחל פרס וצומת הכיכר בדרום,
גבולה המזרחי הוא בריכות האידוי ,אין לה קו חוף טבעי ,ולא
נחשפים בה מישורי בוץ .בתחום היחידה ,ובעיקר בשוליה
המזרחיים הכוללים גם את מתקני הייצור של התעשייה,
מגיעה ההפרה הסביבתית לשיאה בים ,באוויר וביבשה.
מצד שני ,קיימות בסמיכות יחידות נוף ייחודיות על פי כל
קנה מידה כגון ,הר סדום ומישור צאלים שעדיין שומרות על

צביונן המיוחד.
מנווה זהר ודרומה מתרחב מאוד מישור החוף ,המוגדר
כמרחב שבין גוף המים למצוק ההעתקים ,עד  5.5ק"מ,
בדומה למישור צאלים .לעומת היעדרי מישורי הבוץ
הנרחבים ,מופיעות יחידת הנוף הייחודית ,הר סדום ,ויחידת
הביניים של ביתרונות חוואר הלשון המגיעה לשיא הופעתה
ממערב לים המלח במישור עמיעז.
יחידת דרום מישור החוף נחלקת לתת היחידות הבאות:
חוף זהר-בוקק )חוף המלונות( ,גוש יזהר-זהר-חימר ,חוף
סדום ,הר סדום ומישור עמיעז.

 2.3.1מישור חוף זהר-בוקק )חוף המלונות(
יחידה זו משתרעת לאורך כ 9.5 -ק"מ ,מנחל יעלים לנווה
זהר ובה מרוכז כל הפיתוח המלונאי של דרום ים המלח .אין
תוספת של חוף חדש משום שגוף המים ממזרח היא בריכה
 5שמפלסה עולה בהתמדה על החוף הישן ומהווה בכך
איום רציני ביותר על המלונות המזרחיים ועל קטעים נמוכים
של הכביש ומשבש את מערכות הניקוז המוניציפאליות )ראו
נושא הגנת החוף(.
בין כביש ) 90המקורי( לבין בריכה  5לא נותר הרבה מרחב,
הופעת בולענים באתר נווה זהר ,הביא להעתקת כביש 90
אל הדום ההר )איור  ,(38כאשר גרסתו הקודמת הפכה
לכביש פנימי של מתחם המלונות .התוואי הנוכחי הוא חלק
מתכנית להעתקת כביש  ,90הדחוק בין הר סדום לבריכות
האידוי ,אל מישור עמיעז.
בחמש השנים שלפני פרוץ אינתיפאדת אל-אקצה ,חל באזור
פיתוח מלונאי מואץ ומספר חדרי המלון עלה מ 1,500-ל-
 .4,000תכנית המתאר הארצית לתיירות ,תמ"א  ,12צפתה
גידול ניכר ל כ 12,500-חדרים עד לשנת ) 2010ביחד
עם ערד( ,אולם חדירת מי בריכת האידוי ליסודות מלון
ואי הודאות לגבי המשך הדו-קיום תעשייה-תיירות ,גרמה
לעצירת הביקושים ,שהתחדשו רק לאחר החלטת בית
המשפט המחוזי בבאר שבע על אחריות הממסד לפיתרון
בעיית עליית מפלס הבריכה.
מעיינות נחל בוקק נמצאים בתהליך של שיקום ומזינים
זרימה בנחל ,אשר לפי תכניות רט"ג עומד להיות מוסדר
כשמורת טבע בתשלום .נופי הנחל הזורם בקרבה מיידית
לאתר המלונות מקנה לו חשיבות כאתר טיולים נוח עבור
המתאכסנים .מפתח הנחל עולה צפונה על מצוק ההעתקים
מעלה ,המשתלב במערכת שבילי הטיולים של רמת מדבר

איור מספר " :37הפרוזדור" המנקז תמלחות סופיות של התעשייה
ישראל ומירדן
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יהודה.
מבין המאפיינים של מישור החוף ,ניכרת רצועה צרה של

החוף הישן ומניפת נחל בוקק הנושאים עליהם את מרבית
הפיתוח התיירותי בעוד שרצועה של חוף חדש חסרה,
כאמור .כמו כן קיים הדום הר מדרום למניפת נחל בוקק.
 2.3.1Bהחוף הישן
החוף הישן הינו רצועה צרה מצפון ומדרום למניפת נחל
בוקק ,המשתלבת ונטמעת בתוכה .רצועה זו הולכת
ומתדקקת ככל שהמפלס ממשיך לעלות ובחלקה הצפוני,
סכנת הצפה של כביש  90חייבה את העלאת מפלסו בקטע
זה .מדרום לנחל בוקק חלה התרחבות מסוימת שאפשרה
בנית מלונות שיתרונם היה בקרבה לקו המים ,יתרון שהפך
לחיסרון בגין עלית מפלס הבריכה )איור .(39
 2.3.1Cמניפת נחל בוקק
הפיתוח התיירותי במניפת נחל בוקק נעשה על גבי חורבות
יישוב עתיק מהתקופה הרומית-ביזנטית ,שלא זוהה עד כה
על פי מקור היסטורי כלשהו ,ועל גבי השטחים החקלאיים
שהיו בשימושו .חפירות הצלה הראו תמונה דומה לזו של עין
גדי העתיקה ,בממדים יותר קטנים כלומר ,יישוב שכללתו
מבוססת על נווה מושקה במי מעיינות תוך ניצול התנאים
האקלימיים לגידולים מיוחדים ,שיבוליהם ו/או עיבודם
התעשייתי הניבו תשואה כלכלית גדולה )תמרים ,בשמים,
אינדיגו( וכנראה גם על משאבי ים המלח )מלח ,אספלט(.
שרידים שעדיין נראים לעיין נמצאים ממערב לכביש והם
כוללים מצודה נאה ,בריכת אגירה ושרידים של אמות
ומדרגות חקלאיות.
 2.3.1Dהדום זהר-בוקק
דרומית למניפת נחל בוקק חלה התרחבות של מישור חוף
זהר בוקק ,הודות להתרחקות של בסיס המצוק .התרוממותו
של הורסט יזרח שיוצר את גוש יזרח רום ,מצרה את ההדום
שמתחתיו אך הוא שב ומתרחב הודות למבנים שגרמו
להתפוגגות המצוק וליצירת עמק זוהר .למעשה ,ההדום
בקטע זה חדל להיות הדום של מצוק ההעתקים והוא ההדום
של המבנים הגיאולוגיים הסוגרים על העמק :הורסט יזרח
וכיפת חימר )איור .(38
בזכות קיומו של הדום זהר-בוקק נוצרה אפשרות סבירה
להעתקת כביש  90מערבה ולענות בכך ,הן על המצוקה
שנוצרה בגלל הופעת בולענים על כביש  90הישן בנווה
זהר והן בגלל הצורך להרחיק את נתיב התחבורה הראשי
מהמלונות.
החלק הדרומי של הדום זהר-בוקק מהווה יחידת מעבר
קטנה דחוקה בין שולי המבנים של הורסט יזרח וכיפת חימר

לבין השטחים הנמוכים של עמק זהר )מניפת חימר-זהר(
ועמק חימר תחתון .ובקצהו הצפוני נמצא היישוב נווה זהר,
הכולל שכונת מגורים .מתחמי המגורים ובית הספר ,יחד עם
המבנים והפונקציות המוניציפאליות שנבנו מעט נמוך יותר
מהווים יחידה תכנונית אחת הגולשת מהדום עמק זהר אל
העמק עצמו )איור  .(38במסגרת תכניות הרחבה ושדרוג
חזותו ומעמדו של המקום ,הועתק מעין גדי לכאן בית הספר
היסודי האזורי והופקדה תכנית להקמת יישוב קהילתי חדש
בן  150 – 100יחידות דיור עם שני חדרי-אירוח לכל יחידה
וריכוז שירותים למלונות.

 2.3.2גוש יזרח-זהר-חימר
גוש זה מהווה שינוי משמעותי בנוף שבין מצוק ההעתקים
לחוף ,כתוצאה משינויים מבניים ברמת מדבר יהודה ,שגרמו
להתפוגגות מצוק ההעתקים .השינויים המבניים שגרמו
להתפוגגות מצוק ההעתקים באים לידי בהופעה של קבוצת
מבנים גיאולוגיים שמחליפים את מצוק ההעתקים כיחידת
מעבר בין רמת המדבר למישור החוף :הורסט יזרח-רום,
גראבן יזרח וכיפת חימר.
יחידת נוף זו ,מפגישה את הורסט וגראבן יזרח ,שמייצגים
את ההעתקים כיסוד המבני העיקרי והשולט בנוף של מזרח
מדבר יהודה ,עם כיפת חימר המייצגת את הקימוט ,שהוא
היסוד המבני העיקרי של צפון-מזרח הנגב.
הר סדום ,שאף הוא מבנה גיאולוגי )מחדר מלח( אך ללא
קשר למצוק ההעתקים ,סוגר על עמק זהר מדרום.
העדר מצוק זקוף ורצוף ובמקומו מעבר מתון ,יחסית ,מרמת
המדבר למישור החוף ,יוצר מסדרון טופוגרפי שדרכו מתנקז
ממערב ,אגן הניקוז הגדול ביותר ,הכולל חלקים נרחבים
של צפון מזרח הנגב .כמו כן ,נוצל מסדרון זה לאור כל
ההיסטוריה ,וגם כיום ,כנתיב תחבורה עיקרי מדרום ים-
המלח מערבה.
שרידים רב תקופתיים המעידים על נתיב התחבורה העתיק
קיימים כקטעים סלולים ,תלולויות אבנים כציוני דרך ,ומבנים
הקשורים לשמירה ו/או שירותים שונים לאורכה .מאלה
נצפה טוב במיוחד מצד זהר )רומי-ביזנטי( מנקודת תצפית
שהוקמה על כביש  .31וכן קיימים לאורך הנתיב אתרים
ברזליים וחשמונאיים ואף מהברונזה הקדומה.
מכביש  31יוצא שביל אחד דרומה ויורד על מדרונות כיפת
חימר לנחל חימר ,שביל אחר יורד מהכביש צפונה אל מיצד
זהר ,משם קיימות כמה אפשרויות להמשך.
 2.3.2Cעמק זהר
עמק זהר כולל את מניפת חימר-זהר ואת עמק נחל חימר
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תחתון ,בין הר יזרח להר סדום ,ובין פתח קניון נחל חימר
שרומו  330-מ' לשולי מניפת הסחף הטבולים בבריכה מס
 .5בפתחו המזרחי של מסדרון טופוגרפי ותחבורתי שנוצר
כתוצאה משינויים מבניים ברמת מדבר יהודה ,אשר העיקרי
שבהם הוא התפוגגות מצוק ההעתקים .הנתיב העכשוי
לעמק זהר הוא כביש  31היורד מערד.
לעמק זהר מתכנסים הנחלים זהר ,חימר ,לוט ועוד ,המנקזים
כמויות גדולות של מי-שיטפונות מאזור הרי דימונה ,בקעת
ערד ודרום מדבר-יהודה ואלה יוצרים מניפת סחף גדולה.
ממערב ועד כביש ) 90הישן( הליתולוגיה היא של בעיקר
חלוקים גסים והלאה מזרחה מתרבים הסדימנטים הדקים
)איור .(40
השיטפונות מזינים את אקוויפר החלוקים של העמק
ולעיתים הציפו את המניפהִ .מהולים בין מי האגן הדרומי
ומי שיטפונות ,התאימו בעבר לצמחי מלחה וקיימו כתם
ירוק ,צפוף ורצוף של צומח שהקנה למקום את השם 'נווה'.
כיום מבתר כביש  90את המלחה ,חלקים ממנה הוכשרו
לחקלאות )שננטשה בינתיים( ,חלקים גדולים אחרים הופרו
בגלל כרייה ,ועל חלק מהשטח הנותר הוקם מאגר מי
שיטפונות על ידי מי"ה ,שנועד למזער חדירת מים מתוקים
לבריכה  5ולנצלם לצרכי שטיפת מלחים.
שרידי מלחת זהר ,אשר המין הבולט ביותר בה הוא אוכם
חד בית ,נמצאים כיום בין נווה זהר לכביש  .31מי בריכה ,5
שמפלסם עולה בהתמדה ,מציפים את השוליים המזרחיים
ִ
של המלחה ,גורמים לתמותה של הצומח ויוצרים חגורה של
עצים טבועים המתרחבת עם הזמן .מצד שני ,מקטין המאגר
את פיזור המים המתוקים במרחב ואת תרומתם למלחה
)איור .(41
מי הבריכה הגואים נתקו גם את הגישה לחלק מעמודי קו
המתח הגבוה ,שאמור להיות מועתק בשל כך )איור  41ו-
 .(42הצורך להעתיק את הקו עשוי לשמש הזדמנות טובה
לשדרוג סביבתי נכון יותר של קווי החשמל ובעיקר ,לביטול
תחנת הממסר המיותרת במישור צאלים וקווי המתח הגבוה
המובילים אליה וממנה.
 2.3.2Eביתרונות עמק יזרח
החלק המזרחי הנמוך של המישור הנטוי של גראבן יזרח
ומרגלות הר יזרח המתרומם ממולו יוצרים את עמק נחל
יזרח .אגם הלשון שעקף את הר יזרח וחדר לעמק השקיע
בו את חוואר הלשון היוצר נוף ביתרונות יוצא דופן .במיוחד
יפה המראה מתצפית מצד זהר שעל כביש .31
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 2.3.2Fמבנים גיאולוגיים
 2.3.2F1הורסט יזרח-רום  -הורסט יזרח-רום הוא יחידה
מורפו-טקטונית מורמת יחסית לסביבתה ,אורכה כ 3 -ק"מ
והיא תחומה על ידי נחל רום בצפון ,הנחלים יזרח ורום
במערב ,נחל זהר בדרום ,עמק זהר וחוף בריכות האידוי
במזרח .המפנה המזרחי של הגוש ,ששיאו בהר יזרח ברום
של  98-מ' ,מכיל שלח מדרגה מתון יחסית ,שראוי להיבחן
כפוטנציאל להרחבת המלונאות.
הר יזרח מנותק ממצוק ההעתקים על ידי אוכף שרומו 190-
מ' .אוכף זה המהווה גם פרשת מים בין נחל רום היורד
מערבה ,לבין עמק יזרח הממולא במשקעי תצורת הלשון
)להלן( ,היורד דרומה ומתחבר לנחל זהר ברום של ~ 300-
מ'.
 2.3.2F2גראבן יזרח  -גראבן יזרח הוא מישור נטוי מצפון
מערב לדרום מזרח ,דחוק בין כיפת חימר מדרום ,הורסט
יזרח-רום ממזרח ורמת המדבר ממערב .סגנון ההעתקה
של גראבן יזרח הוא חריג בנוף מדבר יהודה ,ויוצר מעבר
מרמת המדבר ,ששוליה כאן הם ברום של כ 0 -מ' ,אל עמק
יזרח ,דרך מישור נטוי במקום מצוק זקוף.
כווני ההעתקים התוחמים את הגראבן הם צפון-דרום,
המזרחי שבהם מסיט נחל יזרח תחתון דרומה והעתק
הגבול המערבי מטה את כוון כביש  31צפונה ,בקטע של
גובה פני הים.
 2.3.2F3כיפת חימר  -כיפת חימר מתרוממת בין נחל
זהר ונחל חלמיש מצפון לנחל חימר מדרום .אף היא מבנה
גיאולוגי זר לסגנון המבני של מדבר יהודה ומצביעה על
השפעת מבני הקימוט של צפון מזרח הנגב .זוהי כיפה
שנוצרה כתוצאה מקימוט והטיה של שכבות הסלעים
מהמרכז והחוצה .התייצבות כיפת חימר במסלולו של נחל
חימר ,גרמה לפיתול ועקיפה של הכיפה מדרום ,תוך כדי
כרסום חלקה הדרומי על ידי הנחל.
 2.3.3Bרצועת החוף הדרומי
רצועת החוף הדרומי היא היחידה המזרחית והנמוכה ביותר,
אורכה כ 16.5 -ק"מ ,מדרום לעמק זהר ועד לצומת הכיכר.
הגבול המזרחי של היחידה הוא גוף המים של בריכות
האידוי ,ופרט לכביש  90היא מושפעת בעיקרה מפעילות
של מפעלי ים-המלח.
התרוממות הר סדום מדרום לעמק זהר מחלקת את את
רצועת החוף לשני חלקים :חוף הר סדום וחוף המפעלים
)איור  43ו.(44-

איור מספר  :38נווה זהר

איור מספר  :39אזור המלונות זהר  -בוקק

איור מספר  :40עמק זהר
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 2.3.3B1חוף הר סדום  -התרוממות הר סדום לאורך
כ 10 -ק"מ ,מצרה את מישור החוף לרצועה של עד כמה
מאות מטרים ,בין הכביש לבריכות האידוי .מרבית הרצועה
מזרחית לכביש  ,90תפוס על ידי צינורות ,תעלות וכיוצא
בזה מרכיבים הקשורים לפעילות התעשייתית.
נוכחות כביש  90בתוך רצועה צרה זו ,של ניתן להרחיבה
שלא על חשבון בריכות האידוי ,היא בעייתית למפעלים
קיימת תכנית להעתקת הכביש ,מערבה ,מעבר להר סדום,
אל מישור עמיעז.
רצועה זו מכילה גם את שכונת מגורי העובדים ההיסטורית
והמוזנחת ,שיש הסכמות לגבי חשיבות שיקומה ושימורה
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כאתר מורשת ציונית ,אך עד כה לא בוצע דבר בשטח )איור
.(45
שני שבילי טיולים מחברים בין החוף לבין ראש ההר.
 2.3.3B2חוף המפעלים  -מדרום להר סדום מתרחב
המישור מחדש המישור ומגיע לשיא רוחבו ,כ 1.5 -ק"מ,
באזור צומת הכיכר בדרום .קטע זה מכיל את מתקני הייצור
ומדרום להם מצויים גם אתרי כרית חומר שמי תהום עלו
בהם ,והם הפכו לאגמים מושכי עופות מים ואחרים.
אל בין המפעל לבין צומת הכיכר ,מתנקזים מספר נחלים
כגון ,צין ,תמר ,אדמון ונוספים קטנים יותר ,שבעבר תרמו מי
שיטפונות לחלק הצפוני של מלחת סדום .החלק הצפוני של

איור מספר :41מלחת זהר  -הצפה של הצומח ושל בסיסי עמודי מתח
גבוה במי הבריכה הגואים

איור מספר  :42הצפה של מתקן חשמל במי בריכה 5

איור מספר  :43חוף הר סדום

איור מספר  :44חוף המפעלים
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המלחה תפוס כיום על ידי בריכות אידוי וכדי למנוע חדירת
מי שיטפונות לתוך הבריכות ,הוסדרה זרימתם באמצעות
מערכת של הטייה ותעלות ,אל הפרוזדור שבין הבריכות
הישראליות והירדניות ,תוך עקיפת כל גוש הבריכות
המערביות מדרום,
 2.3.4Fהר סדום
הר סדום הינו יחידת נוף יחידאית במרחב .הוא שוכן בין
עמק זהר מצפון למבני מי"ה בדרום ,הגבול המזרחי שלו
הוא כביש  90והגבול המערבי הוא מישור עמיעז.
הר סדום הוא דיאפיר )התרוממות( של מלח ,צר וארוך )~
 10ק"מ  x 1.5ק"מ( הנושא עליו ובשוליו גם סלעים נוספים.
התרוממות מסת מלח כזו מעל פני הסביבה והישרדותה

איננה תופעה נפוצה בעולם .התופעות הקרסטיות בתוכה
כגון ,מערות עם נטיפי וזקיפי מלח ובעיקר מימדיהן ,נדירות
בין גופי המלח המוכרים בעולם ומעמידים את הר סדום
כיחידת נוף ייחודית.
ההר ,נופיו המיוחדים ,המראות הנצפים ממנו וההקשר
הגיאוגרפי המקובל אל המיתוס התנכי המפורסם ,מהווים
מכלול של גורמי משיכה ושני שבילים החוצים את ההר
לרוחבו ,ודרך רכב העולה אל הרכס ממערב ,משרתים תנועת
טיולים אינטנסיבית ,למעט בקיץ )איור  .(46המסלולים בהר
סדום בדרך כלל משולבים גם טיול במישור עמיעז הסמוך.
האתרים המושכים ביותר בהר הן מערות המסה מסועפות
הנמנות על מערות המלח הארוכות ביותר בעולם ,ונטיפי
מלח הנחשבים לגדולים בעולם .ואולם ,בפתחי כל המערות

איור מספר  :45מחנה העובדים הראשון בסדום )(1934

מוצבים כיום שלטים האוסרים על כניסת מטיילים מחשש
למפולות ומבחינה זו זהו אתר מוחמץ.
 2.3.5Eמישור עמיעז
מישור עמיעז נמצא בין הר סדום במזרח למצוק ההעתקים
במערב ,ובין נחל חימר בצפון לנחל פרס בדרום .אורכו כ-
 14ק"מ ורוחבו המרבי כ 3.5 -ק"מ .בחלקו הוא בתחום
שמורה.

איור מספר  :46מראה מעל הר סדום )דובי טל ,אלבטרוס(

זהו מישור של משקעי חוואר הלשון הגובל עם מצוק
ההעתקים סביב קו גובה  250-מ' ,המהווה את המחשוף
הגדול והרצוף ביותר של תצורה זו במערב ים המלח .יחידת
נוף זו העשויה מחוואר הלשון הפריך ,נשתמרה כפי שהיא,
במידה רבה ,בזכות התרוממותו של הר סדום ממזרח,
המשמש לה כעין סכר.
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יחידת נוף זו מרשימה במיוחד ,יש לה מסר חזק מאוד של ארץ
בראשית ,למרות סמיכותה למרכזי הפרעה גדולים והפרעות
שכבר נעשו על גביה .נופי הביתרונות וסטרוקטורות של
גלישות באגדי שכבות בחתך הנחשף בואדיות ,הם מאוד
אטרקטיביים .אתר מבוקש במיוחד -מנהרה המכונה 'מערת
הקמח' ,בנחל פרצים ,נסגר למבקרים מחשש מפולות.
שלמות נופה של היחידה ,ובעיקר דמויה כ'ארץ בראשית',
מאויימים על ידי התכנית להעתקת כביש  90אל מרגלות
מצוק ההעתקים לאורך מישור עמיעז.
חלקו הצפוני של המישור כלול בשמורת הטבע והוא מתנקז
על ידי נחל פרצים צפונה ,אל לנחל חימר .יתרו של המישור
הוא מחוץ לשמורת הטבע .החלק הצפוני של המישור
מתנקז בעיקר על ידי נחל אשלים ויובליו לאזור מפעלי ים
המלח .מדרום לנחל אשלים ,סובל השטח מהפרעות רבות
הקשורות בצרכי מי"ה והוא מנוקז בעיקר על ידי הנחלים
אדמון וחמרית .תת-היחידה נחלקת לארבע יחידות המשנה
הבאות :אגן פרצים' ,המישור' ,אגן אשלים ,ומישור אגמון.

בשוליים הצפוניים והדרומיים ,הבלתי מבותרים ,של תת-
היחידה .לאורך הדרך הדרומית הוטמנו שני צינורות ,האחד
של גז ,שסופק בזמנו למי"ה מקיפרקי ראש זהר ,כמקור
אנרגיה והשני הוא של תמלחת עתירת מגנזיום הנשאבת
למפעל פריקלס במישור רותם .הצינורות מתפצלים במערב
המישור ועולים אל יעדיהם השונים באמצעות דרכים שנפרצו
לשם במצוק ההעתקים; הדרומית מכונה 'דרך התמלחת'
והצפונית 'דרך הגז' ,שנסללה על בסיס מעלה עתיק  -מעלה
עמיעז )נקב סעידיין( ובתוך כך הרסה אותו.
במלחמת העצמאות שימש המישור לנחיתה של מטוסי
תובלה שהובילו ציוד ואספקה לסדום הנצורה .היחידה
איננה בתחום שמורת טבע וגם כיום היא חביבה על חיל
האוויר ,בעיקר לאימונים של אספקה בהיטס ,שאינם
מיטיבים עם השטח .הגבול הדרומי של היחידה הוא בערך
קו הגובה  260-מ' העובר מדרום לדרך הרוחב הדרומית
)מס'  (11419שחוצה את המישור .דרומית לקו גובה זה
מתגברת השפעת יובלי אגן אשלים.

 2.3.5E1אגן פרצים  -אגן פרצים הוא חלקו הצפוני של
מישור הנמצא ברום של  250-270-מ' ,גבולו הצפוני הוא
נחל חימר ,גבולו המזרחי הוא הר סדום ובמערב מתלול
צורים .מרבית היחידה נמצאת בתחום שמורת טבע והיא
מנוקזת ומבותרת על ידי נחל פרצים ויובליו ,היוצרים בתוך
חוואר הלשון נופי ביתרונות ייחודיים.

 2.3.5E3אגן אשלים  -אגן אשלים הוא תת-יחידה ,כמעט
ריבועית ,שממדיה  x 3.5 3.5ק"מ .כגבולה הדרומי נקבעה
דרך הרוחב  11548המציינת ,פחות או יותר ,את גבולו
הדרומי של אגן הניקוז של נחל אשלים ויובליו .השוליים
המזרחיים של תת-היחידה מסתיימים בדרום הר-סדום
ובהמשך בכביש  90וממערב גובלים מצוקי רמת אשלים

מלבד הטיולים בנחל פרצים עצמו ,אתר בעל כוח משיכה רב
הוא 'מערת הקמח' ,שאינה אלא מנהרה שהתפתחה לאורך
סדק בחוואר הלשון .אתר זה נסגר לביקורים בעקבות מפולת
שאירעה במקום .טיולי ג'יפים ,שהיו מאוד פופולאריים בנחל
זה ,נאסרו על יד רט"ג ,אך הם מותרים בנחל סדום הצמוד

החלק הגבוה של תא השטח מנוקז ומבותר על ידי נחל
אשלים ויובליו עמיעז ,עזגד ועוד ,וכן נחלים קטנים יותר
ומקבילים ,במורד; כל אלה יוצרים מערכת ניקוז צפופה
שכוונה מוסט לדרום מזרח ,בהשפעת ההתרוממות של הר
סדום.

להר סדום ממערב ונופיו דומים.
הערך הנופי והייחוד הגבוהים במיוחד של היחידה ,בא לידי
ביטוי הן בחוויית הטיול והשהייה בתחומה והן בתצפיות
עליה ממקומות גבוהים ,כגון :כיפת חימר ,צוקי רום ,פרסת
בקיעים )איור  (47ומהאוויר.
' 2.3.5E2המישור' ' -המישור' היא תת-היחידה הנמצאת
בין האגנים של הנחלים פרצים ואשלים .המישור הוא הגג
הבלתי מופרע ,עדיין ,של סדרת חוואר הלשון ,אשר שוליו
כבר נחתרים עלי ידי יובלי נחל פרצים מצפון ויובלי נחל
אשלים מדרום .העירוץ הוא עדיין מועט ורדוד ומרכז המישור
הוא פלאיה )אזור ללא ניקוז חיצוני( המתנקזת אל פנימה,
המובלט על ידי כתם חריג בנוף של צומח מלחות.
שתי דרכי הרוחב החוצות את מישור עמיעז ,נמצאים
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איור מספר  :47פרסת בקיעים  -תצפית על מישור עמיעז והר סדום

בדרום מזרח תת-היחידה ,מגיע נוף ביתרונות חוואר הלשון
לאחד משיאי ביטויו ,אולם הקרבה היתרה למפעלים ,גרמה
לכך שזהו גם תא שטח ,שבו נוף זה מופרע יותר מאשר בכל
מקום אחר.
נחל אשלים הוא אטרקטיבי מאוד לטיולים בקטע החוצה
את מצוק ההעתקים והגישה אלי מהמישור מסתייעת ב'דרך
התמלחת' ,עם יציאתו מהמצוק ,נוסף לנחל קטע שפרסומו
בא לו מרצף הגבים שלו והוא יעד לטיולי חוויה רטובים .על
גבעה מדרום לקטע זה ,יש אתר לא מוכר ובו קבוצות של
מצבות פולחן קדומות ומעניינות.
 2.3.5E4מישור אדמון  -מישור אדמון הוא תת-יחידה
דרומית של מישור עמיעז .צורתו משולש באורך  6ק"מ,
שצלעותיו הן כביש  90והדום ההר ,וקודקודו בנחל פרס.
מידת העירוץ והביתור פחותה משל אגן אשלים ,לא חוצים
אותו נחלים גדולים והניקוז מתחלק בין כמות רבה של
נחלים קטנים ,מקבילים ,שהחשובים שבהם הם הנחלים
חמרית ואדמון.
השטח אינו מקובל כאזור לטיולים רגליים ,את השטח חוצה
המסוע של מי"ה המטפס על המצוק בקירבת נחל אדמון
ומשנע תוצרת למסוף הרכבת במישור רותם ,וכן חוצות
אותו דרכי עפר בכל הכוונים.

 .3חטיבת נוף מלחת-סדום )הכיכר
הדרום מערבי של ים המלח(
מלחת-סדום משתרעת מדרום לים המלח ברום של 376-
 340מ' מתחת לפני הים .מצד דרום מערב גובל אותה שבר
אמציהו המהווה גם את גבול בקעת ים המלח עם הערבה.
בניגוד לגבול הצפוני של בקעת ים המלח ,גבול זה הוא חד
וברור .מעבר להיות שבר אמציהו מדרגה טופוגרפית ברורה
בשטח ,הרי שמעבר לו קיימת יחידת נוף שונה בתכלית
מזו של מלחת סדום ,שהיא 'ביתרונות הכיכר' -השתרעות
נרחבת של נוף ביתרונות חוואר הלשון דרומה אל הערבה
התיכונה )איור .(48

מים המלח וניזונו ,עד הניתוק בין האגנים ,ממי האגן הדרומי
שלו ,שהגיעו אליהן בכוח הכבידה .את 'התמלחות הסופיות'
)התמלחות הנותרות ללא שימוש ,לאחר המיצוי התעשייתי(
שאבו בחזרה צפונה ,לאגן הדרומי.
הצד המזרחי של האגן הדרומי הפך אף הוא לבריכות
אידוי על ידי ה A.P.C -ובין שתי מערכות הבריכות נותר
פרוזדור אליו מתפנות ,משני עבריו ,התמלחות הסופיות.
שיטפונות נחל הערבה ,שהסתיימו בעבר חוף הדרומי של
האגן הדרומי ,מתועלים לאותו הפרוזדור וממשיכים ,עם
התמלחות הסופיות צפונה .הזרימה בפרוזדור וממנו אל
האגן הצפוני ,יצרה ערוץ חדש שנחתר בקרקעית החשופה
של המיצר ,והוא למעשה תוספת חדשה לנחל הערבה
המסתיימת בחוף הדרומי של האגן הצפוני בדלתא )איור
 36ו.(37 -
מושב נאות הכיכר ,חלוץ ההתישבות החדשה בחבל ים
המלח )נוסד ב  ,(1952ומושב עין תמר נמצאים בתחום
המלחה וכך גם השטחים החקלאיים שלהם.
חלקה הצפוני של מלחת-סדום ,באזור הכניסה של נחל צין,
שהייתה צפופה מאוד בצומח ,עבר שינויים רבים בשל בניית
סוללות עפר להטיית מי-שיטפונות וכריית חומר ואדי במשך
שנים רבות .בנחלים נוספים כגון :אשלים ,פרס ,תמר ,אדמון
ונוספים קטנים יותר ,שבעבר תרמו מי שיטפונות למלחת
סדום ,שובש מהלכם התחתון על ידי מערכות הטיה וניקוז
ופעולות הנדסיות שונות הקשורות למי"ה והם משקיעים
סחף ובוץ ממזרח לכביש  90וחלק גדול ממי שיטפונות נחל
הערבה נעצרים ונאצרים במאגרים ,המשמשים לחקלאות
יישובי הערבה.

עד אמצע המאה העשרים הייתה מלחה זו הגדולה והשלמה
ביותר בארץ והתאפיינה בעולם חי וצומח עשיר ומיוחד.
במלחה מי-תהום גבוהים ובשוליה הדרום מערביים ,לאורך
שבר אמציהו ,נובעים מעיינות המתנקזים אל המלחה .חלק
מהשטח הוא עקר  -חסר צומח  -וחלקו מכוסה בצמחיית
מלחה או בצמחיית מעיינות צפופה.
חלק גדול מאוד מן המלחה נתפס על ידי בריכות אידוי של
מי"ה .בריכות האידוי הראשונות נחפרו מלכתחילה נמוך

איור מספר  :48שבר אמציהו מפריד בין בתרונות הכיכר למלחת סדום
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מסיבות אלה ,צומצמה במידה ניכרת אספקת מי-שיטפונות
למלחה וצומצם מאוד שטחה.
הפעילות האנושית באגן הדרומי ,גרמה לשינויים סביבתיים,
אקולוגיים ונופיים מרחיקי לכת .חלק גדול מהם בלתי הפיכים
ולכך משמעויות חשובות לעתיד האזור.

 .3Iשרידי המלחה הטבעית
שרידי המלחה הטבעית ניכרים בעיקר על פי קיומו של צומח
מלחות טבעי ,אף כי פיזורו והרכב המינים במרחב השתנו
מאוד .כמחצית משטח המלחה עדיין לא עבר הכשרה
לחקלאות ולא הפך לבריכות אידוי ,עם זאת כולה משובצת
דרכים שתי וערב ומשק המים שלה שובש לחלוטין.
אספקת מי שיטפונות לערוצי הנחלים ולחי ולצומח שבתוכם
צומצמה עקב הטיית כל מי הנחלים שהגיעו ממערב )מנחל
אשלים ועד נחל צין( ,וחדלו הצפות מחזוריות שהיו מרכיב
חשוב בתנאי המערכת הטבעית .מאגרים שהוקמו בנחל
הערבה מפחיתים את מי שיטפונותיו שהציפו בעבר את
המלחה מדרום .הזרימה השיטפונית שעדיין מגיעה מנחל
הערבה היא דלה ונדירה יותר וגם היא זורמת ישירות
לפרוזדור של בריכות האידוי ,וממנו לאגן הצפוני ,בגלל
הסטת נחל הערבה )שערוצו מהווה גבול עם ירדן( מזרחה,
על ידי סכר נאות הכיכר ,כדי להרויח שטחים.
הגיאויות העונתיות של ים המלח גרמו בעבר להרמה
עונתית של מי התהום של המלחה ,אך כיום קיים נתק בין

 .3Hחקלאות מלחת סדום

צמצום השטחים החקלאיים בתחום הכיכר מנע קליטת
תושבים במושבים נאות הכיכר ועין תמר ולהקפאת
התפתחותם .בגלל הצורך להרחבת היישובים ,הוכשרו
לאחרונה עבורם חלקים נכבדים מהמלחה לחקלאות .השטח
החקלאי ,לאחר הרחבתו עומד על כ 7000 -דונם ,בעיקר
בחלק המזרחי של המלחה .הרחבה זו ממצה כנראה את
הפוטנציאל ,משום הקושי לפתח שטחים נוספים מסיבות
של מיקוש ,בעיות ניקוז וכד' והמאמץ להמשך הרחבת
המשבצת החקלאית של המושבים מפונה להפשרת שטחים
מחוץ למלחה.

 3.1Iרצועת המעיינות
מעיינות הכיכר נובעים לאורך שבר אמציהו והגדולים שבהם
זורמים כפלגים לתחום המלחה .מעיינות אלה מפרנסים
צומח הידרופילי טיפוסי המגדירים את תחום היחידה )איור
.(50
כמות הזרימה החופשית של המעיינות לתחום המלחה
ירדה כתוצאה משימושים לחקלאות ,והשטח המושפע על
ידי המעיינות צומצם בגלל הרחבת בריכות האידוי דרומה.
שינויים אקולוגיים חלו במי המעיינות כתוצאה מניסיון לפיתוח
ענף מדגה .הוכנסו לגידול מיני דגים שאינם שייכים למערכת
הטבעית ופליטים מגידולים אלה מוצאים דרכם אל מערכות
המים בסביבה ומשבשים את הרכב המינים הטבעי.

הים )שממילא מפלסו בירידה מתמדת( לבריכות.
גם שרידי המלחה שנותרו ,לאחר הפיתוח התעשייתי,
מאוימים על ידי המשך התפשטות החקלאות והבינוי.

איור מספר  :49חקלאות מלחת סדום ושרידי המלחה הטבעית
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)איור (49

איור מספר  :50עין משמר

 .4חטיבת נוף רצועת המצוקים
חטיבת נוף זו היא החטיבה המערבית באזור ההתייחסות
של התכנית ,נמתחת לכל אורכו וקיימת כמעט בכל חתך
רוחב .הגבול התחתון הוא הדום ההר ,במידה שהוא קיים,
וגבולה העליון הוא המגע בין החבורות יהודה והר הצופים.
החטיבה מכילה את מצוק ההעתקים הפונה למזרח .ואת
מצוקי הקניונים של הנחלים היורדים לים המלח.
המצוקים נוצרו כתוצאה מחשיפת שכבות קשות של
דולומיט וגיר של חבורת יהודה ,והם יוצרים את הממד
האנכי ,הדרמטי ,המאפיין את המעבר מרמת המדבר
לבקעת ים-המלח .סלעי הקירטון הרך של חבורת הצופים,
נכנעים לבלייה ביתר קלות ונסיגת מחשופיהם על גבי הגיר
והדולומיט הקשים של גג חבורת יהודה יוצרת ,בדרך כלל,
במת שוליים מעל לשפת רצועת המצוקים .רוחב במת
השוליים משתנה ,בהתאם לבגרות מערכות הניקוז וגורמים
נוספים ,מאפס או כמעט אפס ועד כשני ק"מ.
רצועת המצוקים ,ובעקר שפתה העליונה ,היא אטרקטיבית
ביותר לתיירות שטח רגלית ורכובה .שינוי נופי דרמטי
ותצפיות נוף מרשימת ביותר מראש המצוק אל בקעת ים-
המלח ומואב ,מזמנות חוויות וריגושים חזקים.
רצועת המצוקים היא חטיבת הנוף הרגישה והערכית
ביותר מכל בחינה :נוף ,ביוטה ומורשת .הנגישות המוגבלת
בנקיקים וחגווי הסלע ,מערות ומקומות המסתור הרבים בכל
רצועת המצוקים ,הוו ועדיין מהווים הגנה על צמחים ובעלי
חיים בסכנת הכחדה ,המערכת אקולוגית שלמה עדיין )אף
כי באיזון עדין( ,כפי שמוכח מעצם קיומם של טורף-העל:
הנמר והעופות הדורסים.

משתי אקוות :העיקרית שבהם היא של פרט צפית המזינה
את המעיינות ,שהחשובים ביניהם יוצרים את נאות עין-גדי
ועין בוקק .השנייה היא בתחום פרט אבנון ,והיא מזינה
מעיינות קטנים בודדים כגון עין משמר )איור  ,(50וכתמי
לחות אחדים עם צומח מלחות .בתוך אפיקי הנחלים מצויים,
גבים ותמילות המתמלאים ממי שיטפונות וחלקם שומרים
מים לאורך כל השנה .חשיבותם של מקורות עונתיים אלה
ניכרת על פי השבילים שהוכשרו בעבר על ידי רועים ,כדי
לאפשר לצאן להגיע אליהם .חשיבותם הנוכחית של מקורות
אלה כיום ,היא בעיקר לחיות בר ולהתרעננות והנאה של
מטיילים.
חלוקת רצועת המצוקים ליחידות ויחידות משנה ,נובעת
בעיקר משינוים מבניים במצוק ,רציפות המצוק ,וגודלם
ורציפותם של הקניונים הקוטעים אותו .החלוקה הראשית
היא צפון ,מרכז ודרום ,עם חלוקת משנה דומה לזו של
מזרח רמת המדבר ,והיחידה הנוספת אליהם -מצוקי הרמה
הדרומית .בין מצוקי דרום מדבר יהודה ומצוקי הרמה
הדרומית נקטע רצף רצועת המצוקים על ידי היחידה בעלת
המבנים החריגים :גוש בקעת יזרח – כיפת חימר.
משמעויות לפיתוח
חשיבות רצועת המצוקים חורגת מעבר לתפרוסת
הגיאוגרפית שלה ,המרשימה כשלעצמה .היא נכס נופי-
ערכי ייחודי על פי כל קנה מידה :הממד האנכי שלה הוא
מאושיות התדמית הפיזית של אזור ים המלח כלו ,סיפור
ארץ המפלט )מדוד המלך והלאה( והממצאים )ממערות
קומראן ועד מצדה( הם מאושיות תדמיתה ההיסטורית,
המערכת אקולוגית השמורה ,יחסית ,קינוני הדורסים

בדיוק מאותן סיבות שימשה רצועת המצוקים מקום מחסה
ומפלט גם לאדם בכל הזמנים ,לרבות בפרקים חשובים של
ההיסטוריה היהודית ,עדויות רבות לכך נמצאו במערות )כמעט
תמיד בתצורת שבטה( .באותן מערות נתגלו גם ממצאים
רבים של תרבות חומרית עשירה מהתקופה הכלקוליתית,
מלפני כ 5500 -שנה )התרבות הע'סולית( .מצדה ,אתר
התיירות המפורסם ביותר בישראל ,נבנתה ובוצרה כמצודת
מפלט מלכותית בארץ המפלט ההיסטורית.
הקניונים המתחתרים לאחור ברמת המדבר מאריכים את
רצועת המצוקים על כל ערכיה וגם מוסיפים יסוד שאינו קיים
במצוק ההעתקים הפונה מזרחה ,והוא קווי האפיק המכילים
לרוב מפלים וגבים )איור .(51
בתחום חטיבת נוף זו מופיעים מעיינות אחדים הניזונים
איור מספר  :43גבי רחף
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ותצפיות על נדידת עופות 'בגובה העיניים' .כל אלה הם
נכסי מורשת וטבע בעלי חשיבות לאומית מיחד ,וכלים
שיווקיים חשובים בעולם התיירות מאידך.
שמירה על קיימותם של נכסים אלה ,הן במובן הערכי והן
במובן הכלכלי ,מחייבת שימור מרבי של יחידת נוף זו,
ברצף ארוך ככל האפשר ,ובסדר חשיבות עולה מהשוליים
)צפון ודרום( למרכז.
דוגמה לתפיסת פיתוח נכונה היא :החמרה פרוגרסיבית
כלפי המרכז והגברת ההיצע לפעילות בשוליים ,למשל עבור
מרכזי המלונות הסמוכים ,כדי לשחרר לחצים מהמרכז.
זרימת ביוב בנחלים אוג וקידרון אינה עולה בקנה אחד עם
תפיסה זו ,עדיף להקים את מתקני הטיהור הרחק מערבה
מאזורי הקניונים וכך גם להניע את המים המטוהרים
ליעדיהם בכוח הכבידה.

מצוק ההעתקים בקטע זה מתון ורום בסיסו הוא בערך 300-
 .שבירת מדרגות ממתנה את המצוק וגם הורידה לגבול
הדום ההר את תצורת שבטה ,שעמדתה הטופוגרפית
גבוהה בדרך כלל ,ובה חללים קרסטיים קדומים שנחשפו
כמערות .כמעט כל המערות ההיסטוריות המפורסמות
של מדבר יהודה התגלו בתחום תצורה זו ,כולל אלה של
קומראן )להוציא אחת( .נראה שלנסיבות הטבעיות שיצרו
קירבה מיידית בין המערות לאתר קומראן הייתה משמעות
בכל הקשור להטמנת אוצרות הספרות היהודית הקדומה
שהתגלו בהן ,מהתגליות הארכיאולוגיות החשובות ביותר

 4.1Gמתלול ערבות יריחו

בארץ.

יחידה זו היא הקטע של מצוק ההעתקים הגובל בערבות
יריחו ממערב .אורכו כ 14.5 -ק"מ ,והוא כולל שתי תת-
יחידות שונות ליתולוגית ומורפולוגית :קער נבי מוסא ומצוקי
קומראן.

 4.2Gמצוקי נאות החוף

 4.1G1קער נבי מוסא
אורך תת יחידה זו בגבולות התכנית הוא כ 9,5 -ק"מ ,מוואדי
קלט בצפון ועד לקו רוחב  631בדרום ,מדרום לפתחת נחל
אוג .המאפיינים העיקריים שלה הם :העדר חשיפה של
סלעי הגיר והדולומיט של חבורת יהודה יוצרי מצוקים ,שכה
מאפיינים את המצוק בהמשך ומבנה של קער.
בגבול ערבות יריחו חותך ההעתק של מצוק ההעתקים,
שכוונו דרום דרום-מזרח ,את קער מר סבא ,שהוא הקער
המזרחי באנטיקלינוריום של צפון מדבר יהודה וכוונו הוא
צפון מזרח .חתך הקער ,בגבול המערבי של ערבות יריחו,
נראה יפה כנחיתה של מצוק ההעתקים מצפון ומדרום.
מבנה הקער וקבורת השכבות הקשות של חבורת יהודה
מתחת לפני השטח ,גרמו להתפוגגות המצוק ולניקוז
הדרכים ההיסטוריות היורדות מירושלים לערבות יריחו.
שרידי הדרכים העתיקות עדיין ניכרים בשטח ,בין הנחלים
קלט ואוג.
קטיף עובר בנקודת החיתוך הנמוכה ביותר שבין
וואדי ֵ
ההעתק לקער ויוצר את 'שער הבקעה'  -צוואר בקבוק שבו
עובר הכביש הנוכחי ,הנושא את המספר הסמלי  ,1והוא גם
הציר הבין-לאומי ההיסטורי ירושלים – רבת עמון.

 4.1G2צוקי קומראן
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אורך תת-יחידה זו הוא כ 5 -ק"מ ,החל מקו רוחב ,631
המקום שבו מגיחות מתחת לפני השטח שכבות חבורות
יהודה ועד לנחל קומראן .לאורך קטע זה מתחיל להתפתח
המצוק כלפי דרום ,ושפתו מתרוממת מרום של כ  ,200-ועד
ל  100-מ' בשפת קניון נחל קומראן.
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אורך יחידה זו הוא כ 17 -ק"מ ,מנחל קומראן בצפון ועד
לאגן נחל דרגה בדרום .בקטע זה משנה המצוק את כיוונו
לדרום מערב ולאורכו ממשיכה שפת המצוק להתרומם ,עד
שהיא נוגעת בגובה פני הים באזור מצוקי דרגות .היחידה
מלווה את כל נאות החוף שנמצאים לרגליה ,ובמת השוליים
שלה צרה מאוד ,אם בכלל קיימת.
בסיס המצוק הוא נמוך בקטעים רבים ,קרוב למפלס ים-
המלח ) 390- ,380-מ'( ,המצוק זקוף ,ללא שבירת מדרגות
בחלקו הגלוי ולכן מישור החוף צר ,בדרך כלל.
על המצוק מרובים ה'נחלים התלויים' .נחלים אלה הם צעירים
ואינם מבתרים את המצוק עד לבסיסו ,הם קצרים ,פרסות
המפלים שבהם מתרחש השינוי המרבי של השיפוע )נקודת
הנקע( הם במרחק קצר מרגלי המצוק ,ומניפות סחף שלהם
במישור החוף קטנות .מתמונה כללית זו חורגים הנחלים
קידרון ודרגה ,שהם בעלי מניפות סחף מפותחות ,יחסית,
המגביהים את בסיס המצוק ומרחיקים את קו החוף.
דרך עפר לרכב רב-מינוע עולה מנחל אוג ומלווה את כל
היחידה ממערב ,ממנה מסתעפות גישות לתצפיות נוף יפות
ולראשי מעלות עתיקים המשמשים כיום שבילי טיולים:
מעלה קומראן ,מעלה פשחה ,מעלה מזין )יורד למניפת
הקידרון( מעלה קנה )ע'ואר( .בין דרך העפר לשפת המצוק
מסומן גם שביל אורך שאפשר להתחבר לקטעיו באמצעות
המעלות .דרך העפר מתחברת ליד מצוקי דרגות לכביש
היורד לחוף ים המלח.

היחידה נחלקת לשלוש תת-יחידות :מצוקי ראס פשחה,
מצוקי התמרים ומצוקי קנה-סמר.

 4.2G1מצוקי ראס פשחה
אורך קטע זה הוא כ 7 -ק"מ ,מנחל קומראן ועד הקידרון.
בסיס המצוק נמוך ,ובעבר לא הותיר מרחב לתנועה יבשתית
בינו לבין הים .לעקיפת קטע זה הוכשרו בעבר המעלות
פשחה ומזין.

 4.3Gדרגה-חצצון
היחידה כוללת את כל הרצועה הרצופה של המצוקים
המקיפים את הנחלים דרגה וחצצון .חדירת הקניונים לתוך
רמת מדבר יהודה :נחל דרגה לצפון מערב ונחל חצצון לדרום
מזרח ,מהווה תוספת רבת ערך של כ 9 -ק"מ נופי מצוקים,
המכילים את כל היסודות הערכיים של רצועת המצוקים:
נופים מרשימים ,עולם חי ,קינוני דורסים ,מערות מפלט,
וערוצים אתגריים לטיילים נועזים.

חשיפת בסיס המצוק עקב ירידת מפלס ים המלח ,הייתה
מלווה בהתפשטות צומח המעיינות של עינות צוקים דרומה.
התפשטות הצומח חופפת באופן מלא את תת-יחידה זו,
וקשורה לעובדת היותו זקוף ובסיסו נמוך )תופעה החוזרת

הנחלים דרגה וחצצון מתנקזים משני כוונים שונים לאזור
מופרע במצוק ההעתקים .הפרעה זו היא סדרה של מדרגות
העתקים שכוונם הכללי צפון מערב ,והן מורמות כל אחת

על עצמה(.

ביחס לשכנתה כלפי דרום מערב.

נחל קידרון :נחל קידרון )ואדי נאר( מפריד בין שתי תת-
יחידות שונות :מצוקי ראס פשחה מצפון ומצוקי התמרים
מדרום ,במקום שבו מתגברת הטיית כוון המצוק לדרום

הרוחב המשותף של פתחי הנחלים דרגה וחצצון מהווים
הפרה של מעל  2ק"מ ברצף של החזית המערבית של מצוק

מערב.
בניגוד לנחלים האחרים בסביבתו ,זהו נחל בוגר שביתר
את המצוק לכל גובהו .הנחל עצמו יוצר קניון מרשים
ומפלים ,אולם העובדה שהוא מוליך את הביוב של ירושלים
המזרחית ,גם מוציאה אותו מרפרטואר הטיולים וגם גורמת
לפיחות סביבתי של מצוק ההעתקים.
נחל קידרון מגיע מירושלים ,והוא היחיד ששמו ידוע
מהמקורות ומזוהה בוודאות .משום כך ,אם יטוהר ,הוא עשוי
להיות מותג במכלול התיירותי של האזור .בעבר עלו רעיונות
לשחרר את הנחל מזיהום על ידי הקמת מתקני התפלה
בבוקיעה ,שנחצית על ידי הנחל ממערב לאזור המצוקים.

 4.2G2מצוקי התמרים
תת-יחידה זו שאורה כ 4 -ק"מ ,שונה משכנותיה מצפון
ומדרום בכך שבסיסו מוגבה וכל חזיתו ,מהבסיס ועד לשפה
דחוק לאחור באופן בולט .הסיבה לשינוי זה הוא העתק
המדרגה של קניון התמרים .העתק זה גורם להרחבת
החוף הישן ,אשר התנאים האגרו-טכניים שלו מתאימים

ההעתקים ,אשר מצד צפון להפרה זו שפתו היא בגובה פני
הים ואילו מצד דרום שפתו גבוהה ב 200 -מ' )!( ,כתוצאה
מההתרוממות המצטברת על העתקים אלה.
מדרגות ההעתקים של אזור נחל דרגה ממתנים את המעבר
הטופוגרפי החריף בין החוף למדבר ,לכן התנקזו לכאן דרכים
עתיקות )מתקוע ,לאורך נחל חצצון ומבית לחם ,לאורך
נחל דרגה( וגם כיום מטפס לכאן הכביש היחיד ברצועת
המצוקים .בצוקי נחל דרגה נמצאות מערות מורבעת ,מערות
מפלט בעלות חשיבות היסטורית מרובה .קניון נחל דרגה
מושך מטיילים רבים שוחרי טיול בעל אופי אתגרי ,בחודשים
מרץ-מאי ,קיים עומס מטיילים גדול מאוד על נחל זה ,הגורם
לבעיות חמורות של זיהום ושל בטיחות.
על שלוחת פרשת המים שבין שני הנחלים עולה מעלה
עתיק ,נקב חמר ,המשמש כשביל טיולים ומראש המעלה
יש תצפית טובה אל מואב והיא מכונה מצפה מכוור .תצפית
נוספת -מצפה חצצון ,ובמקרה זה גם עם סידורי הצללה
ומעקה בטיחות ,נמצאת בראש קו השלוחה המפרידה בין
נחל חצצון ליחידת צורי היעלים שמדרומו.

לחקלאות.

 4.4Gצורי היעלים

 4.2G3מצוקי קנה-סמר

אורך יחידה זו הוא כ 11.5 -ק"מ ,בין אגן דרגה חצצון לאגן
הנחלים דוד ערוגות שבתחום עין גדי .זהו הקטע התלול
והמורם ביותר של מצוק ההעתקים ,לכל אורכו .המצוק
מתרומם ישירות ללא חוף ויחידות מעבר ,ולכן למרבית
אורכו נסלל כביש  90על המצוק עצמו )איור  26ו.(52-

בתת-יחידה זו שאורכה כ 6.5 -ק"מ ,מנחל קידרון ועד
לאגן דרגה-חצצון ,פגה השפעת העתק קניון התמרים והיא
חוזרת להיות מצוק זקוף ותלול שבסיסו סמוך לקו החוף
ולרגליו שוב מופיעים המעיינות.
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המצוק מגיע לרום שיא של כ 250 -מ' )ובנקודה מסוימת
בשפת קניון קדם 300 ,מ'( ולגובה של  650מ' מבסיסו!
כפי שקורה לרגלי קטעי המצוק הזקופים העולים מחוף צר,
גם לרגלי צורי היעלים נובעים מעיינות רבים ,במקרה זה
מעיינות תרמומינרליים שאינם מפרנסים צומח עילאי )איור
.(28
קטע זה ,אף הוא חסר נחלים בוגרים ,והנחלים התלויים,
אשר המפלים העקריים שלהם הם על שפת המצוק מזמנים,
לעת שיטפונות ,מחזות מרהיבים ביותר .גדול הנחלים
התלויים הוא נחל קדם ,הפרש גבהים בפרסת הנחל בין
שפת המצוק לערוץ הוא כ 500 -מ' על מרחק אופקי של
 250מ' )!( .פרסת קדם היא המפל הגבוה ביותר בארץ
)איור .(52
לאחרונה נערך סקר מערות בקטע צורי היעלים ,שלא נסקר
עד כה .לא התגלה ממצא כתוב ,אולם התגלו סימני שימוש
במערות ובכוכים וממצאים ארכיאולוגיים שונים ,כולל כלי
נשק.
דרך הרכב הנמשכת ממצוקי דרגות דרומה ,על במת
השוליים הצרה ,חביבה על ג'יפאים ומזמנת מראות נוף
מרשימים .אין שבילים מסודרים העולים במצוק בקטע זה,
עד תחום עין גדי .שביל רגלי ,מקביל לדרך הרכב ,מגיע להר
ישי וממנו ניתן לרדת לנווה עין גדי במעלה ישי .נתיב זה
נוצל לאורך כל ההיסטוריה על ידי המבקשים להגיע לעין גדי
מצפון ,משום שהמגע של הים עם הקטע התלול של המצוק
באזור זה ,לא הותיר ,בדרך כלל ,רצועת חוף שאפשרה
תנועה רגלית.

 4.5Gיחידת הקניונים הגדולים
יחידת נוף זו כוללת את המצוקים שבין עין גדי ועד לנחל
צאלים )כולל( ושל הקניונים הגדולים המבתרים את רמת
המדבר בקטע זה .קטע זה של המצוק נוטה לכוון דרום
דרום מערב .שפת מצוק ההעתקים ברמת חבר מגיעה לרום
של  250 -מ' ,עם הפרש אנכי של  600מ' על פני מרחק
אופקי של  1000מ' .מדרום לנחל צאלים משתנה שוב כוון
המצוק וחלים בו שינויים מבניים.
אורך מצוק ההעתקים )כולל פתחי הנחלים( בקטע זה הוא
כ 15.5 -ק"מ .המאפיין העיקרי של היחידה הוא ביתור
שולי רמת המדבר לבמות שוליים נפרדות ,וחתירה לעומק
ולרוחב של קניונים גדולים המאריכים את רצועת המצוקים
פי חמישה! )כ 77.5 -ק"מ( ,בעוד שהאורך הכולל של מצוק
ההעתקים ללא פתחי הנחלים הוא כ 9 -ק"מ בלבד! מנתון
זה נובעת החשיבות היתרה שמקנים הנחלים ליחידת נוף
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זו ,לעומת החטיבה כולה.
אחד הבדלים המשמעותיים הקובע את המורפולוגיה
והממדים השונים בין הקניונים הצרים בצפון מדבר יהודה
לבין קניוני המרכז הרחבים ,קשור בחלק היחסי של רצף
סלעים רכים בחתך )בעיקר פרט אבנון( לעומת סלעים קשים
)הפרטים צפית ותמר( שהוא גדול יותר באופן בולט במרכז
לעומת הצפון .גורם נוסף הוא בגרותה של מערכת הניקוז.
נופי הקניונים הגדולים מסתיימים במעלה הנחל בצורת
פרסה ,בה מתרחש עיקר השינוי הטופוגרפי בערוץ הנחל
)'אזור נקע'( באמצעות מפל גבוה ,או סדרת מפלים.
בפרסות המפלים הסלע הוא טרי יחסית ,והמצוק הזקוף
נראה אחיד .במורד הנחל ועל פני מצוק ההעתקים ,הבלייה
איטית ומתמשכת ומדגישה את ההבדל בתכונות השכבות
השונות ברצף הסלעים .נוצר שם מדרון עם פרופיל טיפוסי
העובר מצוקים זקופים וגבוהים ,כאשר היחידות הן עבות
וקשות )הפרטים צפית ותמר בתצורת חצרה ,והתצורות
שבטה ונצר( ,ומדרונות מתונים יותר כאשר יחידות הסלע
הן רכות )הפרטים עין ירקעם ואבנון בתצורת חצרה(.
המדרונות המתונים צוברים דרדרות שהן תוצרי בליית
הסלעים שמעליהן.
בין הקניונים ישנם הרבה מן המשותף בתחום הנופי והאקולוגי
ובתחום המורשת .ההבדלים ביניהם נובעים בעיקר מהבדלי
הגודל ומעובדת קיומם או העדרם של מקורות מים קבועים,
וזמניים .להלן יוגדרו קניוני היחידה כיחידות משנה שלה.
נחל דוד :נחל דוד הוא חלק משמורת עין גדי ,הוא הקטן
שביחידת נוף זו ,אגן הניקוז שלו מצומצם ,אולם חשיבותו
העיקרים היא בנביעות הקבועות ובמיקומן המאפשר את
קיומם של בתי גידול לחים על המדרונות וזרימה קבועה
בערוץ .רוחב הקניון מגיע ל 900 -מ' ,עומקו ביחס לרמה
מגיע ל 540 -מ' ,הערוץ יורד מרום של  140מ' בראש המפל
המערבי לרום של  350-מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ1 -
ק"מ.
בשמורה מערכת שבילים מסודרים ,שמתחברת באמצעות
מעלות עתיקים ,למערכת השבילים של רמת המדבר,
האתר האטרקטיבי והנגיש ביותר בתחומי השמורה הוא
מפל שולמית )איור .(53
במקום חבוי ,באחד מנקיקי נחל דוד העליון נמצאה מערת
מסתור' ,מערת הבריכה' ,שכללה גם בריכת אגירה למים.
בסקר המערות החדש התגלו בה ממצאים נוספים ,וכן
התגלה ממצא כתוב בצד ראשי חיצים במערה קטנה
נוספת בחלק התחתון וממצאים נוספים שהוסתרו בכוכים

בסביבה.
נחל ערוגות :נחל ערוגות הוא החלק העיקרי של שמורת
עין גדי .הנחל יוצא דופן בין הנחלים הגדולים ,בכך שיש בו
זרימה קבועה של מים לאורך כ 4 -ק"מ ,המפרנסת נופי מים
וביוטה מימית .השפעת הזרימה הקבועה מוגבלת לקרבת
הערוץ ,אך יש כתמי לחות קבועים גם במדרונות.
רוחב הקניון מגיע ל 2.5 -ק"מ ,עומקו מגיע ל 540 -מ',
הערוץ יורד מרום של  20-מ' בראש המפל המערבי לרום
של  360-מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ 4 -ק"מ .הקניון
מנקז אגן ששטחו כ 200 -קמ"ר.
מעלות עולים מהנחל ומתחברים לשבילי רמת המדבר.
נחל חבר :רוחב קניון נחל חבר מגיע ל 1.3 -ק"מ ,ובאזור
החיבור עם יובלו הגדול -נחל חולד ,ל 2.25 -ק"מ .עומקו
מגיע ל 540 -מ' ,הערוץ יורד מרום של~  10+מ' בראש
המפל המערבי לרום של  360-מ' בפתח הקניון ,לאורך של
כ 6 -ק"מ .הקניון מנקז אגן ששטחו כ 175 -קמ"ר.
במערות מפלט בנחל חבר התגלה חומר עשיר מתקופת מרד
בר כוכבא ובכלל זה ממצאים כתובים .בייחוד התפרסמה
בזה מערת האיגרות ,אשר לפי התעודות שנמצאו בה
שמשה כמערת מפלט עבור אנשי עין גדי.
מעל המערות התגלו מחנות מצור רומיים .שפע הממצא
במערה ומחנות המצור ,מלמדים שהנמלטים לא שרדו את
המצור.
כמו בכל המערות האחרות גם כאן נמצא חומר כלכוליתי
בנוסף לחומר הבר כוכבאי.
בצוקי הנחל מקננים דורסים .רט"ג הכריזה על הנחל
כשמורה סגורה ואוסרת על תנועת מטיילים בתוכו.
נחל עשהאל :קניון נחל עשהאל הוא קטן יחסית ,ואין שבילי
טיולים הנכנסים אליו .רוחב הקניון מגיע ל 1 -ק"מ ,עומקו
מגיע ל 400 -מ' ,הערוץ יורד מרום של כ 190+ -מ' בראש
המפל המערבי לרום של  230-מ' בפתח הקניון ,לאורך של
כ 1.7 -ק"מ.
בצוקי נחל עשהאל הייתה בעבר מושבת קינון של נשרים.
נחל משמר :רוחב קניון נחל משמר מגיע ל 1. 25 -ק"מ,
עומקו מגיע ל 370 -מ' ,הערוץ יורד מרום של כ190+ -
מ' בראש המפל המערבי לרום של  260-מ' בפתח הקניון,
לאורך כ 1.7 -ק"מ .שני מעיינות נובעים בערוץ הנחל,
מהם עולים שני מעלות על שני גדותיו ומתחברים למערכת
השבילים של רמת המדבר.
בפרסת הנחל מערה גדולה וכמה כוכים .במערה הגדולה

התגלה מטמון נדיר של כ 450 -כלי פולחן מהתקופה
הכלקוליתית ,מהם כ 430 -עשויים נחושת .ממצא זה הוא
החשוב ביותר שנתגלה בארץ מתקופה זו ,ונוטים לייחס
אותו למקדש מאותה תקופה שהתגלה בעין גדי.
נחל צאלים :קניון נחל צאלים הוא אחד הגדולים ביחידת
הנוף ונובעים בו ארבעה מעיינות .רוחב הקניון מגיע ל1.9 -
ק"מ ,עומקו מגיע ל 430 -מ' ,הערוץ יורד מרום של כ200+ -
מ' בראש המפל המערבי לרום של  270-מ' בפתח הקניון,
לאורך של כ 8.5 -ק"מ .הקניון מנקז אגן ששטחו כ287 -
קמ"ר.
נחל צאלים הוא החשוב שבנחלים ,מבחינה אקולוגית ,כפי
הנראה בגלל ממדיו והריבוי היחסי של מקורות המים בו
)מעיינות וגבים( .להוציא את תחום עין גדי ,נחל צאלים הניב
את התצפיות העשירות ביותר מבחינת מגוון המינים ,ובהם
גם נדירים ביותר .חלקם ,כגון הפרס ,לא שרד.
כמו בקניונים הגדולים האחרים ,גם בדופנותיו נמצאו מערות
מסתור .החומר הדל ,יחסית ,במערות והיעדר מחנות מצור
מעידים על כך שהן מלאו את ייעודן.
נחל צאלים הוא גם העשיר ביותר בשבילים ,מעלות
והאפשרויות לשילובו במסלולי טיולים בכל הרמות ,הן
רבות.

 4.6Gיחידת המצוק הנמוך
יחידת נוף זו משתרעת מדרום לנחל צאלים ועד לנקיק נחל
יזרח .אורך מצוק ההעתקים )כולל פתחי הנחלים( בקטע
זה הוא כ 20 -ק"מ .סדרת העתקות של הורסטים וגראבנים
עם ירידה כללית מרמת המדבר לבקעת ים המלח ,גרמו
להנמכת שפת מצוק ההעתקים בקטע זה ,יחסית למצוקי
המרכז והדרום.
הקניונים צרים ו/או קצרים ומוסיפים עוד  17ק"מ לרצועת
המצוקים .יחידת הנוף נחלקת ליחידות המשנה :מצוקי
מצדה ומצוקי מור-יזרח.

 4.6G1מצוקי מצדה
אורך מצוקי מצדה משפת נחל צאלים ועד הגדה הצפונית
של נחל מור ,הוא כ 10 -ק"מ .בקטע זה של המצוק שולטים
המבנים של הורסט מצדה )איור  (54והגראבן שממערבו,
הנחשף למצוק מדרום למצדה .מבנים אלה מתפוגגים אל
נחל מור ,המהווה שוב ציר של שינוי בכוון המצוק.
מאפייני קטע זה הם שינוי בכוון המצוק מדרום דרום-מערב
לדרום דרום-מזרח והשתפלות מרבית של שפת המצוק,
מ 100+ -מ' בצפון תת-היחידה ,דרך  59+מ' בראש מצדה
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איור מספר  :52צורי היעלים ומפל נחל קדם

איור מספר  :53מפל שולמית בנחל דוד ,עין גדי )ד .טל ,אלבטרוס(
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איור מספר  :54מצדה

ומשם נטוי הורסט מצדה כלפי דרום ,לערכים של מתחת
לפני הים ,עד ל  90-מ' במעלה רחף.
מהר אלעזר ודרומה ,הפרש הגבהים בין שפת המצוק
למישור החוף מתחלק בין העתקי מדרגות ,היורדות מזרחה,
ולכן אין מצוק עיקרי עם ממד אנכי רצוף.
נחל רחף :נחל זה הוא הנחל העיקרי והחשוב בקטע זה ,הוא
יורד מזרחה לרוחב מדרגות ההעתקים שגם הם ירודים כלפי
מזרח .משום כך ,לא מתאפשרת התחתרותו לעומק החתך
הסטרטיגרפיה ,והוא חותר בעיקר בחלק הגבוה והקשה של
חבורת יהודה ויוצר קניון צר שערוצו מדלג במפלים על פני
מישורי ההעתקים החוצים אותו .המפלים והגבים שביניהם
מהווים גורם משיכה לטיולי אתגר בנחל )איור .(51

 4.6G2מצוקי מור-יזרח
תת-יחידה זו משתרעת לאורך כ 10 -ק"מ ,מנחל מור עד הר
יזרח ,שם מתפוגג המצוק בגלל המבנים של בקעת זוהר.

 4.7Gמצוקי הדרום
רצועת מצוקי הדרום מהווה התחדשות מצוק ההעתקים
דרומה ,לאחר הפרת רציפותו על ידי המבנים של גוש יזרח
– זהר – כיפת חימר .מישור השבר המערבי של גראבן יזרח,
הוא תחילת חידושו של מצוק ההעתקים המתפתח במלואו
מנחל חימר ודרומה .יחידה זו נמשכת לאורך של כ20 -
ק"מ ,ומלווה בהמשך את מישור עמיעז עד לנחל פרס .מצוק
ההעתקים באזור זה אינו קיר זקוף אלא מדורג במדרגות
העתקים רבות .בניגוד לרצועת המצוקים של המרכז והצפון
המשמרת ערכי טבע ומורשת ,אזור זה מופרע מכל עבריו
במידה שאיבד את יכולתו לשמר ערכי טבע מיוחדים מלבד
נופי הדומם .בעבר עוד היו קינוני דורסים נדירים בקניונים
העמוקים )קינוני פרסים בנחל חימר( ,אך הם חדלו .היחידה
נחלקת לשתי יחידות משנה :צוקי רום ומצוקי רמת אשלים.

 4.7G1צוקי רום

מאפייני תת-היחידה הם שינוי כוון המצוק לדרום והופעה
מחודשת של מצוק עיקרי ותלול מדרום לגראבן מצדה .אף
כי המצוק אינו גבוה כמו בצפון ובדרום ,הוא ,מתרומם בכל
זאת ,ומגיע באזור עין בוקק לרום  70-60מ' ,והפרש אנכי

אורך תת-יחידה זו ,מצפון לדרום ,הוא כ 8 -ק"מ וגבולה
הדרומי בגדה הצפונית של נחל אשלים .מצוקי הנחלים,
ובעיקר חימר ,הגדול שבהם ,מוסיפים עוד כ 18 -ק"מ של
רצועת מצוקים )מעבר לגבול התייחסות התכנית( ומאריכים
אותה עד פי ארבעה וחצי.

הנחלים ,אף כי אינם גדולים כמו ביחידת הקניונים הגדולים,
הם רחבים ויש להם מפלי פרסה גבוהים המהווים 'נקודת
נקע' עיקרית שעליהם מתרחשת עיקר הנחיתה הטופוגרפית.
שני הנחלים הגדולים ביחידת משנה זו הם נחל יעלים ונחל

ממדי הנחלים המבתרים את המצוק ואת רמת לוט שמעליה
הולכים ויורדים כלפי דרום ,בד בבד עם ִמתון הטופוגרפיה

כ 400 -מ' על פני מרחק אופקי של כ 1000 -מ'.

בוקק.
נחל יעלים :רוחב קניון נחל יעלים מגיע ל 750 -מ' ,עומקו
מגיע ל 150 -מ' ,הערוץ יורד מגובה פני הים בראש המפל
לרום של  360-מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ 1.5-ק"מ.
נחל בוקק :ייחודו של קניון נחל בוקק הוא במעיינות הנובעים
בו .המעיינות נתפסו ,בתחילה לחקלאות ובהמשך לתיירות
ועודפים קיימו זרימה דלה .שחרור מי המעיינות לנחל ,הודות
לאספקת מים מותפלים למלונות ,איפשר שיקום הנחל ועתה

של מצוק ההעתקים בגלל העתקי מדרגות )איור  .(55רום
שפת המצוק מגיע ל 150 -מ' מצפון לפרסת בקיעים ,עם
הפרש אנכי של  390מ' על מרחק אופקי של  .1.5פרט לנחל
חימר ,שהוא יוצא דופן בממדיו ומייצג מצב של נחל בוגר,
ערוצי הנחלים מדלגים מהרמה דרך פרסות נחלים רחבות
ובהן מפלים המהווים נקודות נקע עיקריות.
נחל חימר :ממדיו וחתירתו הנרחבת של נחל חימר לעומק,
לרוחב ומערבה ,מזכירים את קניוני מרכז מדבר יהודה
הגדולים .נחל זה מנקז אגן של  315קמ"ר -הגדול ביותר

מתקיימת זרימה רצופה לאורכו .רוחב הקניון מגיע ל800 -
מ' ,עומקו מגיע ל 310 -מ' .נקודת הנקע בפרסת המפלים
של נחל בוקק היא מהחריפות במדבר יהודה ומפל הפרסה
שלו הוא מהגבוהים במצוק ההעתקים כ 190 -מ' ,כאשר
באמצעו נמצאת מדרגת ביניים.
הערוץ יורד מגובה פני הים בראש המפל המערבי לרום של
 320מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ 1.9-ק"מ.איור מספר  :55נחל חימר תחתון ומישור עמיעז

אגן ים המלח  -יחידות הנוף המערביות
תמ"א  13לים המלח וחופיו

163

במדבר יהודה ,עובדה הנובעת כנראה ממיקומו במעבר בין
מבני הקימוט של הנגב למבני השבירה של מדבר יהודה.
רוחב הקניון מגיע ל 1 -ק"מ ,עומקו מגיע ל 340 -מ' ,הערוץ
יורד מרום של כ 10+ -מ' בראש המפל המערבי )מחוץ
לשטח התייחסות התכנית( לרום של  300-מ' בפתח הקניון,
לאורך של כ 7.5 -ק"מ.
מעבר ליופיו של הנחל וממדיו ,נקודה בעלת עניין היא
'נביעות' האספלט בחלקו התחתון .במעלה הנחל נמצאה
מערה פרהיסטורית )ניאולית קדם קרמי ב'( שדייריה עשו
שימוש באספלט למטרות פולחניות.
בערוץ נחל חימר במיקום יפה של מעוק פנימי ,נובע מעין-
עין אשד ,אולם מימיו נגועים בזיהום תעשייתי שמקורו
במישור רותם .שני מעלות ,לא מסומנים ,יורדים אל המעין
משני עברי הנחל ושביל עובר לכל אורכו ,ושביל נוסף יוצא
ממנו אל כיפת חימר ואל כביש .31
נחל לוט :אף הוא מזכיר את קניוני המרכז ,אף כי ממדיו
יותר קטנים .רוחב הקניון נחל לוט ,מגיע ל 600 -מ' ,עומקו
מגיע ל 210 -מ' ,הערוץ יורד מרום של כ 120+ -מ' בראש
המפל המערבי )מחוץ לשטח העבודה( ,דרך סדרת מפלים,
לרום של  240-מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ 3.5-ק"מ.
נחל לוט אינו עביר לאורכו ללא ציוד ומיומנות מתאימים.
 4.7G2מצוקי רמת אשלים
אורך היחידה מצפון לדרום הוא כ 9 -ק"מ .מהגדה הדרומית
של נחל אשלים ועד נחל פרס.
דרומה לנחל עמיעז ,קשה להגדיר את שפת המצוק העיקרי
משום שההפרש האנכי מתפזר בין מדרגות טופוגרפיות
רחבות יחסית.
מדרגות ההעתק היורדות מזרחה מונעות מהנחלים חשיפה
נרחבת של החלק העמוק יותר בחתך הסטרטיגרפי ,למעט
נחל אשלים ומשום כך ,עיצוב קניוני הנחלים הוא שונה

איור מספר  :56גבי נחל אשלים
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מאשר מצפון לנחל עמיעז .הנחל העיקרי החוצה את המצוק
הוא נחל אשלים.
נחל אשלים :הנחל יורד מהרמה דרך פרסה ומפל טיפוסיים
ויוצר קניון .רוחב הקניון מגיע ל 600 -מ' ,עומקו מגיע ל-
 150מ' ,הערוץ יורד מרום של כ 20+ -מ' בראש המפל
המערבי ,לרום של  260-מ' בפתח הקניון ,לאורך של כ3 -
ק"מ .מהלכו התחתון יוצר מעוק המכיל שרשרת גבים לאחר
גשמי חורף ,המהווים גורם משיכה לטיולים בנחל )איור
.(56

יחידות הנוף -הצד המזרחי
)קואורדינאטות לפי רשת ישראל(

 .5חטיבת הנוף ערבות מואב

ערבות מואב הוא מושג גיאוגרפי-מקראי ומקבילו המזרחי
של ערבות יריחו .שני מושגים אלה מחוברים זה לזה דרך
אירוע מכונן בנרטיב העברי הקדום דהיינו" ,מעמד הר
נבו" )כפראפראזה על אירוע מכונן קודם( ,הכולל סדרת
התרחשויות דרמטיות ,על טבעיות ,כגון הסתלקותו של
משה ומעבר הירדן מערבות מואב לערבות יריחו.
הזיהוי הגיאוגרפי של אתרי התרחשויות אלה ,הורשתם
ואיחודם עם ציוני דרך היסטוריים-דתיים-גיאוגרפיים נוספים,
הפכו סביבה זו למוקד התכוונות של מיליוני מאמינים בעולם,
שיש לייחס לה מקום של כבוד בכל תכנית מתאר.
חטיבת נוף זו שמסגרתה יותר מורשתית מאשר גיאוגרפית,
כולל את חלקן הדרומי של היחידות המלוות את בקעת הירדן
לאורכה ,דהיינו :גאון הירדן ,כיכר הירדן ומתלול הבתרונות
שביניהן ,המשתנות דרומה מתונות עד להתמזגות של
בקעת הירדן עם בקעת ים המלח .התמזגות זו מתרחשת
ללא מעברים חדים הראויים לציון וללא מעורבות של יסודות
טקטוניים שיוצרים יחידות ביניים נוספות ,כפי שקיים בצד
המערבי )ראו בקעת ארד-חג'לה(.
גאון הירדן ,הינה יחידה אחת ,הגם שהיא חצויה לאורכה
על ידי הגבול ,וההתייחסות אליה הייתה במסגרת ניתוח
היחידות המערביות.

 5.1כיכר )ע'ור( א-רמה
כיכר א-רמה הוא המקביל המזרחי של כיכר יריחו והוא
חלק מערבות מואב -מושג מקראי שהוא המקביל המזרחי
לערבות יריחו .כיכר א-רמה הוא החלק הדרומי של כיכר
הירדן המזרחי ולא קיים גבול גיאוגרפי נראה לעין מצפון
שמפריד בינו לבין יתרת הכיכר המזרחי .כגבול התייחסות
צפוני נקבע קו המשכי ,פחות או יותר ,לגבול התייחסות
התכנית בצד המערבי ,קו שחוצה את הירדן במקום המכונה
קסר אל-יהוד.
כיכר א-רמה מתחלקת לשתי יחידות נוף :מישור כיכר א-
רמה וביתרונות כיכר א-רמה ,הנמצאים בשיפוליו המערביים
היורדים לגאון הירדן )איור  19בפרק המבואות(.

 5.1.1מישור כיכר א-רמה
מישור כיכר א-רמה הוא מישור המשתפל קלות מערבה
לכוון הירדן ולצפון מזרח ים המלח .מורדות הר נבו ,המהווים
את השלוחות הצפוניות של מואב נוחתים אל שוליו הדרום
מזרחיים .התשתית בעיקרה היא של משקעי תצורת הלשון

המשתנים ממופע אגמי לנחלי גס ,והם מכוסים במידות
משתנות של סחף.
בתחום היחידה קיימות הצטלבויות של הדרך ההיסטורית
הראשית ירושלים – עמאן )שהמעבר שלה על הירדן עדיין
מנותק ,בשלב זה( ,עם הדרך העתיקה צפונה לאורך בקעת
הירדן והדרך החדשה דרומה לבקעת ים המלח.
בתחום היחידה ובקרבתה המיידית יש לא מעט אתרים
היסטוריים מתקופות שונות שחלקם נחפרו או נסקרו אך
סמוך לצומת כביש ים המלח ישנו אתר שהוא אבן יסוד
בארכיאולוגיה של התקופות הקדומות -תולילאת אל ע'סול,
בו הוגדרה ונקראה על שם המקום תרבות אנושית מפותחת
מתקופת הכלקוליתית )כ 6000 -שנה לפני זמננו( ,שהייתה
פרושה על מרחב גדול ,בין היתר בדרום בקעת הירדן ואזור
ים המלח.
קילומטרים אחדים דרומית לצומת ים המלח נמצא היישוב
הדרומי ביותר בבקעת הירדן המזרחית -סווימה ,יישוב זה
שהייתה ריכוז מגורים דל ,נועד להתפתח כמרכז נופש ובילוי
חורפי ,לאחר נפילתה של יריחו בידי ישראל ,אך מעולם לא
המריא .אך השם נותר בתודעה כמותג והוא משמש כיום
למרכז המלונאי המודרני המתפתח ,כשמונה ק"מ דרומה,
סביב מניפת וואדי ֻמ ֵחריץ.
בתחום היחידה קיימת מובלעת ביתרונות קטנה וריכוז שטחי
חקלאות ,אולם רובו הגדול אינו נושא אופי מוגדר .נחשפת
מובלעת ביתרונות קטנה וחלקים ניכרים של המישור הם
מעובדים ,בעיקר במרכז המזרחי שלו.
 5.11Eביתרונות מישור כיכר א-רמה
מובלעת ביתרונות זו שאורכה עד  4ק"מ ורוחבה בקושי
ק"מ ,אמנם קטנה אך בולטת בשל הצבע הלבן .המובלעת
מופיעה במרכז השוליים הדרום מזרחיים של המישור ,לרגלי
מורדות הר נבו ,והבתרונות נוצרו על ידי חתירת הגיאיות
היורדים משולי מורדות הר נבו אל המישור.
 5.1.1Hחקלאות מישור כיכר א-רמה
כתמי שטחים מעובדים מפוזרים על פני כל המישור ,אך
הרצף העיקרי שלהם תופס שטח של כ 20 -קמ"ר במרכז
המישור ומזרחה ,המהווים את הריכוז החקלאי הדרומי
ביותר בבקעת הירדן המזרחית והם מעובדים בעיקר על
ידי תושבי כופריין וא-שעור )הנמצאים מחוץ לגבו התייחסות
התכנית(.
מרבית הגיאיות היורדים מההרים אל המישור קיימו זרימות
קבועות לאורך השנה ,החשובים שבהם וואדי חסבן )חשבון(
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וואדי כופריין .וכן מסומנים לא מעט מעיינות שחלקם דלים
או חרבים היום .גידול הצרכים והצרכנים במעלה ,וניהול
משק כולל ובמיוחד מאגר כופריין הסמוך 8.5) ,מליון קוב(
גרמו להתייבשות במורד הזרימות ,ואספקת המים העיקרית
לחקלאות היא אספקה מרכזית המפוקחת על הJVA -
דהיינו -רשות עמק הירדן )וים המלח(.

 5.2Eביתרונות כיכר א-רמה
ביתרונות כיכר א -רמה ,היא יחידת המעבר של הכיכר אל
גאון הירדן .כפי שקורה בצד המערבי ,נושאת עליה המדרגה
הטופוגרפית שנוצרה עקב חתירת הירדן את עיקר הארוזיה
וחוואר הלשון שהוא בעל קוהזיה נמוכה מבותר בקלות על ידי
הזרימות המונעות בכוח הפרשי הגבהים לנוף ביתרונות.
בשונה מהצד המערבי ,שבו התערבו גורמים טקטוניים
להפרת הרצף השגרתי הקיים לאורך בקעת הירדן כולה,
הרי שכאן ממשיכה רצועת הביתרונות ללוות את גאון הירדן
באופן צמוד ורצוף לכל אורך שמונת הק"מ הקיימים בתחום
מקסר אל יהוד בואכה ים המלח.
העבודהַ ,

 .6חטיבת הנוף -מישור החוף המזרחי
מישור החוף המזרחי של ים המלח נמתח ,באופן בלתי
רצוף ,לאורך של כ 95 -ק"מ מהקצה הצפון מזרחי של האגם
ועד לשבר אמציהו הגובל את בקעת ים המלח בדרום מזרח,
בקרבת קו הרוחב .535
מישור חוף כמשמעו ,שכולל רצועת חוף של כמה מאות
מטרים לפחות ,בטופוגרפיה מתונה ,עם הדום הר כאזור
של מעבר מתון בינה לבין המתלול ,אינו שכיח בצד המזרחי
של האגן הצפוני כרצועה רצופה ,אלא מוגבל בעקר לקטעים
בשני קצותיו.
הכביש לאורך החוף המזרחי של ים המלח ,המחבר את
בקעת הירדן עם הערבה הירדנית הושלם רק ב.1995 -
במסגרת תגבור מקורות המים לעמאן ,הוטמן לאחרונה
לאורך כביש החוף צינור האוסף את הזרימות של נחלי
מואב ,ובהן שני המקורות הגדולים ביותר שהזינו בעבר את
ים המלח ממזרח :הארנון 65 ,מלמ"ק שנה וכן וואדי זרקא
מעין 30 ,מלמ"ק שנה .חלק ממי הארנון ) 12מלמ"ק שנה(
מיועדים גם דרומה לחיזוק חקלאות הכיכרות.
מישור החוף המזרחי נחלק לאורכו לשלוש יחידות בלתי
שוות במימדיהן ובמהותן :מישור חוף האגן הצפוני ,הכיכר
המרכזי ,והכיכר הדרום מזרחי.
חוף האגן הדרומי ,כמו בצד המערבי ,הינו חוף של בריכות
אידוי שאינו מושפע כלל מירידת מפלס ים המלח ורומם
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של גופי המים והשינויים החלים בהם נקבעים על פי צורכי
התעשיות משני עברי האגן הדרומי של ים המלח.

 6.1מישור חוף האגן הצפוני
בניגוד לצד המערבי המתון ,שבו קיימת הבחנה בין חוף ישן
) (Bלחוף חדש ) (Aשנוספו לו מרחבים ניכרים בגלל ירידת
מפלס ים המלח ,הרי שבחוף המזרחי התלול כמעט ולא
היה חוף ישן .ירידת המפלס מורגשת בעיקר במימד האנכי
ורצועת חוף חדשה ,אם בכלל נוספה ,תהיה בדרך כלל צרה
מאוד ותלולה מאוד ,למעט בדרום האגן.
באגן הצפוני ,קיים מישור חוף של ממש עם הדום הר בינו
לבין המתלול ,רק בצפונו ובדרומו .ואילו במרכזו ,מהוות
דלתאות הנחלים הגדולים התרחבויות מבודדות זו מזו.
חוף האגן הצפוני נחלק לשתי תת-יחידות :חוף סווימה בצפון,
המקיים רצועת חוף רצופה ,אם כי תלולה וגוש הארנון חסר
רצועת חוף רצופה.

 6.1.1תת-יחידה צפונית ,חוף סווימה
אורך תת-יחידה זו הוא כ 11 -ק"מ ,מהפתחה הצפונית של
מישור החוף בואכה ערבות יריחו ועד לשינוי הנגרם עם
הופעתו של מחשוף א.ח .מתצורת אום-עשרין בקו רוחב
 ,619בין הוואדיות מנשלה וחימרה .החלק הצפוני הוא
רחב יחסית ונגיש ,רוחב היחידה מצטמצם דרומה תוך שינוי
במסלע והתגברות השיפוע כלפי המתלול הגובל אותה
ממזרח ,עד למגע עם אבן החול הרכה של חבורת כורנוב,
המתחלפת דרומה בא.ח .טריאסית )חבורת זרקא-מעין(
שגורמת להחרפת המתלול.
המרכז התיירותי של סווימה קרוב לבירה עמאן ,מרכז
האזור המיושב ,ומחובר אליו בנתיב תחבורה נוח העתיד
להפוך לנתיב בין לאומי )ירושלים-עמאן( ,כמו כן עולה מכאן
כביש להר נבו ולמדבא שהם אתרי תיירות בעלי מוניטין.
וואדי מוחירס ויתר הנחלים בסביבה זו )דרדור ,מנשלה
וחימרה( ,מושכים מים ,כמו רוב נחל מואב המתנקזים לים
המלח ,ומכילים אטרקציות כגון בריכות ומפלים זורמים
וצומח אקזוטי ,בטווח נסיעה קצר מהמלונות ובטווחי הליכה
קצרים מהכביש .משום כך הם ראויים לשמש כאתרי ומסלולי
תיירות טבע עבור המתאכסנים במלונות ולתיירות עוברת.
 6.1.1Aחוף חדש סווימה
הודות למדרון המתון יחסית ,הותירה ירידת מפלס ים המלח
חוף חדש רחב יחסית ,אך בכל זאת תלול למדי ,של כמה
מאות מטרים .החומר הקלסטי אשר שקע והצטבר על החוף
בתקופה של מפלס גבוה ,מיתן את שיפוע המדרון ויצר

מדרגה נוחה יחסית ,אולם ירידת המפלס הנוכחית מותירה
מאחריה כעין מישור חוף תלוי וחושפת שיפוע חריף יותר,
התובע מהמלונאים פיתרונות לגישה אל קו החוף היורד
וייצובו.
 6.1.1Cמניפת וואדי מוחירס
גדול הנחלים היורד לחוף בגזרה זו ,הוא וואדי מוחירס,
שיוצר מניפת סחף גדולה יחסית .הדום סווימה נטמע
במניפת וואדי מוחירס משני עבריה ובכך היא גורמת לעיבוי
הרצועה ברת הפיתוח.
 6.1.1Dהדום סווימה
רוחבו היחסי של מישור החוף של סווימה הוא הודות לקיומו
של הדום הר ,הנטמע במניפת הסחף של ואדי סווימה וזה
התנאי הבסיסי שאפשר נגישות נוחה ופיתוח שירותי חוף ,הן
עבור בתי המלון והן עבור חופים ציבוריים .המדרון מתרומם
מזרחה במתינות יחסית ,ומהווה את הרצף הגדול ביותר של
חומר קלסטי צעיר בתחום מזרח האגן הצפוני .הדום הר זה
מכוסה חלקית בבזלות בצפונו )איור .(55

 6.1.2החוף המרכזי זרקא-ארנון-שקיק
תת יחידה זו נמשכת כ 33 -ק"מ דרומה ,עד מדרום למניפת
וואדי שקיק בקרבת קו הרוחב  .586לתת-יחידה זו אין חוף
רצוף ,שפכי הנחלים הגדולים :זרקא מעין ,ארנון ושקיק
יוצרים אמנם יוצרים מניפות הסחף המהוות התרחבויות,
אך ללא רצף של מישור חוף של ממש ביניהן .ריבוי מקורות
המים לאורך החוף ,לא הביא ליצירת רצף יישובי בהיעדר
מישור חוף עם מרחבים מספיקים לחקלאות ולהתיישבות
ואפילו לתעבורה .הבידוד והנגישות הקשה עד סלילת
הכביש הנוכחי מנעו זאת עד כה.
סלילת הכביש החדש ,חשפה מיד את היתרונות הנדלניים
של המניפות הגדולת והן מתחילות לעבור עתה פיתוח
תיירותי.
 6.1.2Cמניפות הסחף

חולפת על הכביש ועד חדירה חווייתית אל פנימו .המניפה
)איור  (57מנוצלת כיום לנטיעות והוקמו עליה מרכז מבקרים
ואכסניה המהווה בסיס לטיולים.
 6.1.2C3מניפת וואדי שקיק  -וואדי שקיק הוא חריג
בנוף נחלי מואב ובעיקר בין הגדולים שבהם ,בכך שאין בו
זרימת בסיס קבועה ונראה שמשום כך לא נעשו במניפת
הסחף שלו פעולות פיתוח .חרף היותו של הנחל יבש ,נוכח
האפשרויות הקלות להעביר מים למקום בתנאים החדשים,
צפוי שהפיתוח יגיע גם אליו.

 6.2הכיכר המרכזי
הכיכר המרכזי מהווה את ההתרחבות הגדולה ביותר של
מישור החוף המזרחי ,כ 16 -ק"מ ,ובו מצטלבות מערכות
ההעתקים הגדולות של כרך וסיוואקה עם שברי האורך של
ים המלח .סביר להניח שהצטלבות היסודות הטקטוניים
הללו היא בעלת משמעות מכרעת להופעת יחידת נוף
חריגה בנופי ים המלח ,מקשת מתלול הסלעים הנטויים
הסוגר עליה ממזרח ועד היסוד הבולט ביותר במתאר חופי
ים המלח -חצי אי הלשון ,במערב )איור .(58
הגבול הצפוני של הכיכר )ע'ור( המרכזי הוא ברבת קו רוחב
 ,586בואכה מפרץ מזרעה .כאן נפסקת ההופעה המסיבית
של אבן החול האדומה והקשה של תצורת אום עשרין,
שקבעה את אופיו של מישור החוף נטול מישור החוף ,מצפון
האגן הצפוני ועד לכאן .הסלעים הימיים מתכופפים ונוגעים
לראשונה במישור החוף ,הטופוגרפיה של המתלול והחוף
נרגעת והשיפוע המתון מוצא את ביטויו בקיומו של הדום
הר וחוף ,אשר מתרחב בהתמדה כתוצאה מירידת מפלס
ים המלח.
הכיכר המרכזי כולל שטחים חקלאיים וריכוזי אוכלוסיה
המרוכזים בעיקר בחדיתה ובמזרעה אשר ב"צוואר" הלשון.
עיקר השטח החקלאי נמצא באזור המישורי שמתחת לכביש
הראשי ואילו אזורי המגורים נמצאים בעיקר מעל הכביש,
באזור גבעי ובתרוני ,על מנת לא לבזבז קרקע חקלאית
)איור  .(59דגם זה של חלוקת השטח בין מגורים וחקלאות,

 6.1.2C1מניפת זרקא מעין  -וואדי זרקא מעין היה ,עד
לתפיסת מימיו מקור מים שני בחשיבותו מבין נחלי המזרח
היורדים לים המלח ,כ 30 -מלמ"ק לשנה מים תרמליים
הזורמים לאורך כ 4 -ק"מ בקניון מרהיב ביופיו .אולם הגישה
אל פתחו הייתה מוגבלת .הכביש מביא תיירות והמניפה
הקטנה )איור  (56עוברת עתה פיתוח לשם הקמת מלון.

חמאד ,וואדי כרך ,וואדי ודע'.

 6.1.2C2מניפת הארנון  -הארנון ,גדול נחלי מזרח ים
המלח ,פורץ את חומת אבן החול ,בנקיק מרשים ביותר.
נקיק הארנון מהווה אטרקציה ,מצפייה אל פתחו לתיירות

הכיכר המרכזי ,כמו גם הכיכרות האחרים של ים המלח,
נהנה משילוב אידיאלי של תנאים חקלאיים :מרחב ,מים,
תנאים אגרוטכניים הולמים ואקלים חם ויציב .תנאים אלה הם

נשמר מאז העת העתיקה .ריכוז חקלאי קטן יותר קיים גם
בחלק המערבי של הכיכר.
מקורות המים העיקריים של הכיכר אינם מעיינות מקומיים,
אלא הנחלים הזורמים ממתלולי מואב ,כגון :וואדי אבן
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הסיבה לריכוז מרשים ביותר של אתרים ,החל מהתקופות
ההיסטוריות הקדטמות ,בהן בולטת במיוחד בעוצמתה
תקופת הברונזה הקדומה )האלף ה 3-לפנ"ס( וכן בולטים
מחזורי שקיעה ופריחה מחודשת ,לכל אורך ההיסטוריה.
הפריחה היישובית של העת העתיקה בכיכרות מזרח ים
המלח וחורבנה ,מוצעים על ידי חוקרים חשובים כרקע
להבנת תיאורי ערי הכיכר המשגשגות וחורבנן במיתוס סדום
ועמורה אשר הוא ,לתפיסתם ,מבוסס על זיכרון היסטורי
רחוק שיש לא סימוכין ארכיאולוגיים .כסיבת החורבן ,יש
המציעים עלייה חריגה של מפלס ים המלח שהציפה יישובים
ושטחי חקלאות נמוכים.

הדרומי מדרום .מצד מזרח ,ב"צוואר הלשון" גובלים בו ע'ור
חדיתה-מזרעה בצפון וע'ור עסאל בדרום.
השטח שממערב לתחום החקלאי ,נמצא בתחום הזיכיון של
מפעל האשלג הירדני(APC (Arab Potash Company -
והכניסה אליו מוגבלת .דרך חוצה את הלשון לכף קוסטיגאן,
בחוף הצפון מערבי משם נשאבים מי ים המלח להזנת
בריכות האידוי .תחנת השאיבה המקורית שהחלה לפעול
בשנת  1983בחוף המערב של הלשון דאז ננטשה ,בגלל
נסיגת קו החוף והוחלפה בתחנה חדשה )איור  ,(60שאף
היא עומדת לפני נטישה עקב הנסיגה המהירה של קו
החוף.

הכיכר המרכזי כולל ארבע תת-יחידות :חצי אי הלשון
ממזרח ,בב א-דרע ממערב כאשר עו'ר חדיתה-מזרעה וע'ור

חצי האי הלשון נמצא ,רובו ככולו מתחת לרום  300-מ'.
שיפועי החופים נמוכים וירידת המפלס באה לידי ביטוי
בנסיגת משמעותית ביותר של קו החוף עם האגן הצפוני
ובחשיפת מישורי בוץ ומלח ,יותר מבכל מקום אחר.

חצי האי הלשון גובל בגופי המים של האגן הצפוני מצפון,
של בריכות האידוי מיצר לינץ' ממערב ושל בריכות של האגן

ירידת המפלס יצרה אבחנה בין שתי תת יחידות שונות,
חצי האי ההיסטורי שהמאפיין הבולט הוא נופי מישורים

עסאל מפרידים ביניהם )איור .(64

 6.2.1חצי אי הלשון

איור מספר  :58אזור הכיכר המרכזי
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וביתרונות של חוואר הלשון ,ושטחי החוף החדש
 6.2.1Aחוף חדש חצי אי הלשון
החדש של חצי אי הלשון מוגדר כחוף הצפון מערבי שלו
והוא כולל את מזרח מיצר לינץ' שהתייבש ורצוף לו החוף
המערבי של כף קוסטיגאן .קצה הכף עצמו נקבע כגבול בין
חוף מפרץ מזרעה לחוף הלשון ,שהוא המשכי לו ,ועד כה
הרחיב החוף החדש הזה את שטחו של חצי אי הלשון במעל
.40%
בשנים האחרונות הרחיבה  APCאת שטחי האידוי שלהם
על ידי יצירת בריכת ענקית על מרבית החוף החדש; אולם
קריסת הסוללה הצפונית ,מסיבות של אי יציבות התשתית,
הוציאה אותה משימוש .חלקה הדרומי של הבריכה שוקם
וחזר לתפקוד ועל שיקומה של חלקה הצפוני שוקדים עתה.
 6.2.1Bחוף ישן חצי אי הלשון
החוף הישן של חצי אי הלשון קיים כרצועה צרה בין מתלול
השוליים של חוואר הלשון המקיף את חצי האי ,לבין מישור
החוף החדש.
 6.2.1Eביתרונות חצי אי הלשון
בחצי אי הלשון קיים השטח הרצוף הגדול ביותר של המופע
האגמי של תצורת הלשון המכונה "חוואר הלשון" )Lartet,
 .(1869החתך הסדימנטרי של חוואר הלשון כאן דומה לזה
שממול ,באזור מצדה ,ובכלל זה גם תרכיזי גופרית .הנוף

דומה לזה של מישור עמיעז ויש מספר אתרי נזירות חצובים
בסלע הפריך ,בדומה ללאורות הנזירים של כיכר הירדן
המערבי )ערבות יריחו( .הנוף מיוחד ומרשים ואין ספק
שהפוטנציאל התיירותי ,שכלל לא מנוצל עתה ,הוא מבטיח
במידה שיישמר.

 6.2.2ע'ור חדיתה-מזרעה
יחידה זו מקיפה את מפרץ מזרעה משלושת עבריו וכולל
את המרכז היישובי והמרכז החקלאי העיקריים של הכיכר
המרכזי .היחידה כוללת את כל מאפייני מישור החוף דהיינו:
חוף חדש ומתרחב ,חוף ישן הנטמע באזור החקלאי והדום
הר המתרומם מעל החוף המזרחי.
 6.2.2Aחוף חדש מפרץ מזרעה
הטופוגרפיה המתונה של מפרץ מזרעה באה לידי ביטוי
בחשיפה ניכרת של הקרקעית ,ויצירת רצועה מתרחבת של
חוף חדש .ירידת מפלס ים המלח לבוא לידי ביטוי ,עקב
התמתנות שיפוע הקרקעית ,בתוספת רצועת חוף ההולכת
ומתרחבת בואכה מפרץ מזרעה וחשיפת מישורי בוץ )mud
 (ﬂatזרועי בולענים ,כמו מישורי הבוץ הנרחבים הנחשפים
מעברו השני של ים המלח לכל אורכו.
 6.2.2Bחוף ישן מפרץ מזרעה
החוף הישן של מפרץ מזרעה חובק את המפרץ כרצועה
צרה .בדרום מזרח המפרץ היא נטמעת במניפת וואדי אבן
חמאד וממוסכת על יד העיבוד החקלאי שלה.
 6.2.2Dהדום מפרץ מזרעה

איור מספר  :59מזרעה  -מגורים חדשים וישנים

החוף המזרחי של המפרץ מזרעה ,מהווה חולית מעבר
מהאגן הצפוני לאזור הלשון ובו קיימת טופוגרפיה מתונה
ומרחב שמתרומם מהחוף כלפי המתלול .כמו בחוף סווימה,
גם כאן אפשר המדרון המתון צבירה של משקעים צעירים,
בעיקר קלסים גסים ,לכדי הדום .ההדום נמשך לאורך של
למעלה מחמישה קילומטרים ,רוחבו המרבי בצפון כקילומטר
והוא מצטמצם דרומה עקב נחיתת השכבות הימיות של
המתלול במרחק ההולך ומצטמצם בינו לבין קו החוף.
 6.2.2Hחקלאות חדיתה-מזרעה
ע'ור חדיתה וע'ור מזרעה הן ביסודן מניפות הסחף של
הנחלים וואדי אבן חמאד וודאי כרך בשפכם אל חופיו הדרום
מזרחי והדרומי של מפרץ מזרעה .שני הגרעינים החקלאיים
והיישוביים מהווים כיום למעשה רצף אחד )איור .(61

איור מספר  :60תחנת השאיבה הנטושה של APC
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ראוי לציין כי השם מזרעה מוזכר באיגרת מארכיון בבתא
)תחילת המאה ה 2-לס'( שנתגלה במערת האיגרות בנחל

חבר ,איגרת המעידה על עסקות נדלן במזרעה שהיו שותפים
בהם משקיעים מעין גדי.
בשטחי החקלאות הנמוכים של ע'ור חדיתה-מזרעה
הסמוכים לחוף ,,אשר החוף הישן של מפרץ מזרעה נטמע
בהם יש נזקי בולענים )איור  12ו 14-בפרק המבואות(.

 6.2.3ע'ור עסאל
ע'ור עסאל נמצא מעברו הדרומי של "צואר הלשון"  ,ולכן
מושפע מאוד מהפעילות התעשייתית ,כאשר גופי המים
הצמודים אליו הם של בריכות אידוי.
בע'ור עסאל חסר המאפיין של חוף חדש ומתרחב ,בגלל
הניתוק מהאגן הצפוני ,לעומת זאת ניתן להבחין במאפיינים
אחרים כגון :רצועה ,רחבה יחסית ,של החוף הישן ,מניפת
הסחף של וואדי עסאל וכן קטע חסר ניקוז שהפך למלחה.
 6.2.3Bחוף ישן ע'ור עסאל
החוף הישן של ע'ור עסאל הוא רחב יחסית ,אופיינית לו רצועה
של סחף שמעבה אותו ,אותו אולי כתוצאה מחסימת ניקוזים
בגלל השינויים שנעשו במסגרת הפעילות התעשייתית.
רצועה זו מאפיינת את חוף האגן הדרומי מהחוף הדרומי
של הלשון ברציפות דרך ע'ור עסאל ונמשכת דרומה.

 6.2.3Cמניפת עסאל
מניפת וואדי עסאל חצוייה בחלקה התחתון על ידי כביש
ים המלח .על גבי המניפה עצמה לא נעשו שינויים
משמעותיים.
 6.2.3Hחקלאות ע'ור עסאל
בע'ור עסאל מתקיים שטח חקלאי לא גדול ולא רצוף ,בעיקר
מתחת לכביש הראשי.
 6.2.3Iקע ע'ור עסאל
קע' ע'ור עסאל הוא עמק קטן דמוי יתד ,בין ביתרונות הלשון
לבין האזור החקלאי .העמק הוא חסר ניקוז והפך למלחה,
עקרה בחלקה.

 6.2.4באב א-דרע
באב א-דרע הוא החלק המערבי של הכיכר המרכזי ,שגבולו
המערבי הוא בערך כביש ים המלח וגבולו המזרחי במתלול
מואב .השטח מתרומם מתונות מרום של כ 300- -מ'
בקירבת הכביש הראשי ,לרום של כ 100- -לרגלי המתלול
הגובל את הכיכר ממזרח.
מבנה המתלול והסלעים הבונים אותו ,חריגים במישור
החוף של ים המלח .זוהי קשת של שכבות סלעים ימיים,
נטויים בחוזקה מערבה ,המתווים קשת לאורך כ 12 -ק"מ,
מפתח וואדי עסאל בדרום ועד שבר סיוואקה ,המסיים אותה
באופן חד בצפון .נטיית השכבות מזכירה את זו של פתחי
המכתשים .נטיות חריפות וחריגות אלה מלוּות העתקים,
המסתעפים מההעתק העיקרי שלאורך ים המלח ,עם
שעורי העתקה של עד  500מ' .אל החלק הצפוני של הקשת
מתכנסות מערכות ההעתקים של שבר סיוואקה מצפון מזרח
ושל גראבן כרך מדרום מזרח.

איור מספר  :61חקלאות בחדיתה ,על רקע בתרונות חצי האי הלשון

רוחב תת היחידה במרכז הקשת הוא כ 5 -ק"מ ושם פורץ
אותה וואדי כרך.
בתחום היחידה שכונת מגורים וכן מעונות עובדי הAPC -
המאורגנים במסגרת יישובית שמכונה "עיר האשלג"
).(Potash City
בקרבת הצומת עם הכביש העולה לכרך וסמוך לערוץ וואדי
כרך נמצא אחד מאתרי הברונזה הקדומה הידועים ביותר
בעולם המחקר .זהו אתר באב א-דרע שבו התגלתה עיר
מוקפת חומה מתקופת הברונזה הקדומה 3-ומתחם פרזות
וכן נמצא מכלול אתרים ארכיאולוגיים ,החל מהתקופה
הכלקוליתית ,ובעיקר בתי קברות אשר חפירות שוד מבליטים
את היקפיהם המפתיעים )איור  .(62יש המציעים )ון האטם(

איור מספר  :62חפירות שוד חושפות בתי קברות קדומים נרחבים

לזהות בבאב א-דרע את עיר הכיכר המיתולוגית סדום.
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 6.2.4Eביתרונות באב א-דרע
ביתרונות באב א-דרע הם נוצרים בעיקר ,אך לא רק,
במחשופי חוואר הלשון.
הכיסוי השולט בשטח הוא בעיקר מופע אגמי של תצורת
הלשון בצד מזרח ,המתחלף במופעו הנחלי שמתרבה
כלפי מעלה ואלה יוצרים בחלק מהשטח נוף ביתרונות.
הפריסה של מאפיין הנוף הזה איננה רגולרית אך יש לה
זיקה ברורה לדגמי הניקוז של הנחלים .בחתך צפון דרום,
שטחי הביתרונות הם רצופים בצד מערב ,סמוך לכביש ים
המלח וכלפי מערב רציפותם מופרת על ידי הופעה של איים
ורצועות של מחשופי סלעים קשים יותר.
 6.2.4Dהדום באב א-דרע
הדום באב א-דרע ,מהווה התרוממות של השטח כלפי
בסיס המתלול ,אך הוא מוגדר ,במקרה זה ,לא רק על פי
השינוי הטופוגרפי ,אלא גם על פי השינוי הליתולוגי .בתוך
אזור הביתרונות וככל שעולים יותר מזרחה ,כלפי המתלול,
מתרבים איים של שכבות סלעים שמקומם גבוה מאוד ברצף
השכבות ,כגון :קירטונים ,צורים ופוספוריט של חבורת
בלקה )מקביל לתצורות מנוחה ומשאש( ועד קונגלומרט
דנה הניאוגני )מקביל לתצורת חצבה( .הופעה יחידה זו של
שכבות צעירות אלה במישור החוף המזרחי של ים המלח,
קשורה לכפיפה החזקה של מונוקלינת א-דרע אל מישור
החוף ושבירה החזקה בבסיס הקשתי של המתלול.
 6.2.4Hחקלאות באב א-דרע
השטח החקלאי בתת-יחידה גדולה זו ,מצומצם לכ 7 -קמ"ר
במערב ,סמוך לכביש העולה לכרך והוא מושקה במי וואדי
ודע' הסמוך .נראה כי התפשטות הנרחבת של הביתרונות
אינה מאפשרים עיבוד חלקות רצופות בגודל סביר במרבית
השטח.

 6.3מישור חוף האגן הדרומי
הכיכר )ע'ור( הדרום מזרחי הוא רצף של כיכרות ,הנמשך
לאורך כ 34 -ק"מ מע'ור עסאל בצפון ,המהווה אזור מעבר
מתחום הלשון לתחום האגן הדרומי ועד שבר אמציהו החוצה
את הערבה מצפון מערב לדרום מזרח בואכה וואדי חנזירה,
בקרבת קו רוחב .535
הכיכרות המאפיינים את היחידה הם בעיקרם מניפות סחף,
אשר יחד עם השטחים הנמוכים סביבן ,שעיקרם מופעים
)פאציאס( שונים של תצורת הלשון ,מהווים הרחבות
שאפשרו התיישבות וחקלאות לאורך ההיסטוריה ואשר
מקורות המים שלהם הם הנחלים הזורמים .בכך ,ממשיך
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הכיכר המזרחי את הרצף היישובי-חקלאי-היסטורי שחלקו
הצפוני הוא באזור הלשון ,וכן נמשך גם רצף בתי הקברות
הקדומים שחפירות השוד מבליטות אותם .האסימטריה
הבולטת ברצף היישובי במרחב ובזמן משני עברי דרום ים,
משקפת בעיקר את ההבדל בזמינות ובפיזור של מקורות
המים משני עברי האגן ויש לה השפעה גם על ההבדל
בניצול הנוכחי של המשאבים הסביבתיים .הפעילות
החקלאית הנרחבת בע'ור סאפי בולמת את הרחבת בריכות
האידוי ולכן התפשטותן דרומה בכיכר המזרחי ,מצומצמת
יותר מאשר בכיכר המערבי .לדברי נציגי  ,APCהתעשייה
מכבדת את המורשת החקלאית ,איננה מנסה להרחיב את
שטחה על חשבונה ומוכנה לספוג הוצאות של קציר מלח
כדי למנע מהעלאת מפלסי בריכות האידוי ,מתוך מודעות
לאיומים שעלולים להיווצר על הסביבה.
מדרום ללשון חל שינוי פיזיוגרפי בולט ,בגלל הופעה
מחודשת של אבן חול קשה ואדומה ,היוצרת מתלול שמלווה
את הכיכר המזרחי לכל אורכו ממזרח .נוכחות אבני החול
האדומות אף נעשית הרבה יותר משמעותית ,הן בגובה
המתלולים והן במידת חשיפתם מזרחה ,בגלל ההרמה
הטקטונית המתעצמת כלפי דרום ומעלה יחידה עבה
נוספת של אבן חול קשה ואדומה )תצורת סאליב המקבילה
לתצורת עמודי שלמה( .ואולם ,הטופוגרפיה המתונה של
קרקעית האגן הדרומי ורצף הכיכרות ,מונע קירבה יתרה
בין המתלולים לבין גופי המים ,בניגוד לקיים בקטעים של
חוף האגן הצפוני.
יחידת הכיכר המזרחי מתחלקת לשתי תת-יחידות בלתי
שוות בגודלן :ע'ור נומירה שלחוף האגן הדרומי ההיסטורי,
וסאפי-פיפה שמכילה את המרכז היישובי הגדול ביותר
לחופי ים המלח.

 6.3.1ע'ור נומירה
תת-יחידה זו נמצאת בין הלשון ובין ע'ור סאפי ומייצגת
את מישור החוף המזרחי של האגן הדרומי ההיסטורי .לב
היחידה היא מניפת הסחף המשותפת לוואדיות חודרה
ונומירה ,אשר למרגלותיה מגיעה רצועת החוף הישן ומשני
עבריה נטמעת בה רצועת הדום ההר .מעל הדום ההר
מתנשא המתלול אדיר של מאות מטרים ,הבנוי מאבן חול
אדומה של התצורות אום עשרין וסאליב.
 6.3.1Bחוף ישן ע'ור נומירה
הרצועה הרחבה ,יחסית ,של החוף הישן היא המשכה
הרצוף של הרצועה המתחילה בחוף הדרומי של הלשון.
בתחום נומירה ,מידת הפרה של החוף על ידי התעשייה

מגיעה לשיאה בצורה של דרכים ,מתקנים ושטחים לפינוי
המלח הנקצר מהבריכות .כל אלה מטשטשים במידה רבה
את המתאר המקורי של החוף .הקצה הדרומי שמתווה
הקשת המקורית של החוף מוגדר כגבול הדרומי של היחידה;
מעבר לה דרומה ,בתחום היחידה סאפי-פיפה מושג החוף
מיטשטש ומחליפה אותו המלחה )להלן(.
 6.3.1Bמניפת נומירה-חודירה
בניגוד למניפות הסחף של נחלי מזרח האגן הצפוני העמוק,
אשר רוב נפחן טבוע מתחת לפני המים וחשיפתן מצומצמת,
הרי שבאגן הדרומי הרדוד ,רוב שטח המניפה הוא מעל פני
המים והיא משפיעה מאוד על מתאר החוף.
מניפת הסחף מהווה את עיקר היחידה ע'ור נומירה ,היא
משותפת לוואדיות הזורמים נומירה וחודירה ,מרחיבה את
מישור החוף עד כ 2 -ק"מ .וואדי חודירה ,שהוא הגדול בין
השניים ,מפתח את אחד הקניונים המרשימים ביותר בירדן,
באבן החול הקשה של תצורת סאליב .עקב הנגישות הקלה
והקרבה לכביש ,טיולים רבים העוברים בכביש ,משלבים
בתכניתם הצצה אל הקניון המרשים.
 6.3.1Dהדום ע'ור נומירה
ההתמתנות הטופוגרפית של קרקעית האגן הדרומי יצרה
בסיס להצטברות של משקעים צעירים ושל בלית מהמצוק
שנערם כטאלוס ,ואלה מהווים את הדום ההר .יחידת מעבר
זו נטמעת במניפת נומיירה משני עבריה כאשר גבולה הצפוני
הוא בוואדי עסאל .כלפי דרום נמשך ההדום באופן רצוף וללא
גבול טבעי מובהק עם היחידה סאפי-פיפה .והגבול הדרומי
נקבע באופן שרירותי עם הופעתה של יחידת הורסט סרמוז'
)להלן( מעל.

 6.3.2ע'ור סאפי-פיפה
תת-יחידה זו נמצאת מזרחית ודרום מזרחית ליחידה ע'ור
נומיירה ,היא הדרומית ביחידות החוף המזרחי ,גבולה
הצפוני מוגדר עם הופעת הורסט סרמוז' )איור  63ו(64-
וגבולה הדרומי הוא בשבר אמציהו ,הגובל את בקעת ים
המלח בדרום מזרח ,בקרבת קו הרוחב ) 535איור  18בפרק
המבואות( .היחידה מכילה את הכיכר הגדול ביותר בדרום
ים המלח -ע'ור סאפי )כיכר צוער( ,שהוא הריכוז היישובי
והחקלאי הגדול ביותר במרחב זה ,וכן את ע'ור פיפה ,הקטן
ממנו בהרבה.
העיירה סאפי מונה כעשרים וחמישה אלף נפש והיא היישוב
הגדול ביותר לחופי ים המלח ,חלקה העיקרי בנוי על החלק
הגבוה של מניפת הסחף של וואדי אל-חסה ,מצפון לערוץ

הנחל ,מתחת לעיירה משתרעים שטחי חקלאות נרחבים.
וואדי אל-חסה הוא מקור המים העיקרי ליישוב ולחקלאות
של ע'ור סאפי והשלישי בגודלו בין מקורות מזרח לים המלח
)כ 25 -מלמ"ק לשנה זרימת בסיס( ,והוא שהפך את כיכר
צוער לנווה מדבר חקלאי מטופח.
אף על פי שכבר בתקופה הרומית )י .פלביוס( מזוהה
המקום עם צוער המקראית )היחידה בין חמשת ערי
הכיכר ששרדה את ההפיכה ,לפי המיתוס המקראי( ,לא
נמצא חומר ארכיאולוגי המתאים לתקופה .ואולם ,כמו
בבאב א-דרע משופע גם אזור זה באתרים מוקדמים יותר
ובעיקר מהברונזה הקדומה ,שחפירות שוד מסגירות את
ההשתרעות יוצאת הדופן של בתי הקבורות שלהם.
צוער ההיסטורית נודעה כמקום גידול תמרים ,וצמחי בושם.
בימי הביניים הייתה למרכז חשוב של ייצור ומסחר בסוכר
ובצבע האינדיגו .עדויות לקשרי משפחה ועסקים בין עין גדי
לצוער בתקופה הרומית ,ידועים מתעודות נחל חבר )איגרות
בבתא( וכן נמצאו מצבות יהודיות כתובות ארמית מהתקופה
הביזנטית.
בסביבות פיפה ישנו גוש יישובי מרכזי המונה כאלף תושבים
וכן כמה מקבצי מבני מגורים נוספים .זרימות בנחלים פיפה
וחנזירה נאספות ומוזרמות בצינורות אל הע'ור לצרכי
חקלאות ,וכן מנוצלות להשקיה חלקות קטנות ומפוזרות,
נביעות בוואדי אומרק שבו עולה הכביש מהערבה.
בין שרידי העבר ,לא נעדרים ,כמובן אתרי ברונזה קדומה,
על בתי הקברות הנרחבים שלהם וראוי לציין שריד של
מבנה מבוצר מתקופת הברזל המכסה על חלק מהם.
כביש חדש ,יחסית ,עולה מע'ור פיפה לטפילה ברמת אדום.
לכביש זה עשוי להיות ערך תיירותי גבוה ,במידה שיפתח
מעבר גבול באזור נאות הכיכר ,משום שיקצר את הדרך
ממרכז ישראל לפטרה ומשום היותו בעל ערך נופי רב.
 6.3.2Cמניפת סייל עבדאללה
מניפת סייל עבדאללה היא מניפה קטנה יחסית ,רוחבה כ
 -3ק"מ והיא בולטת ממתאר החוף כקילומטר אחד .שטח
המניפה סובל מהפרעות סביבתיות קשות ועליה בנוי מפעל
)איור .(63
 6.3.2Dהדום ע'ור סאפי-פיפה
הדום זה הוא המשכי להדום נומיירה ותחילתו בצפון מוגדרת
באופן שרירותי עם הופעת הורסט סרמוז' .לקראת וואדי אל-
חסה מחליפים אותו ביתרונות סאפי שעל גבי מניפת הסחף
של הנחל משני עבריו ,כיחידת מעבר אל המתלול.
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מדרום למניפת וואדי אל-חסה ,ההדום הוא בעיקרו חגורה
של קונגלומרט חלוקים ניאוגני מלוכד באופן רופף לרגלי
מתלול אבן החול של תצורת סאליב .המשתלבת בהמשך
בביתרונות פיפה.
 6.3.2Eביתרונות סאפי-פיפה
 6.3.2E1ביתרונות סאפי  -ביתרונות סאפי נמצאים על
החלקים הגבוהים של מניפת וואדי אל-חסה .הם מתפתחים
במשקעי תצורת הלשון וקונגלומרטים ניאוגניים בליכוד
רופף .השלוחה הדרומית של המניפה ,הנקראת א-נאקה,
שימשה במשך מספר תקופות כבית קברות של היישוב,
כנראה משום קלות החפירה בחומר הקלסטי הפריך ,בדומה
לבתי הקברות של באב א-דרע .שטחי הקבורה הגדולים
ביותר הם של תקופת הברונזה הקדומה ,חפירות לשם שוד
הקברים שינו את פני השטח וכמו בבב א-דרע ,נוף הגבעות
המחוררות השתלט על נוף הביתרונות.
מעניינת גם העובדה שאזורי קבורה של יהודים ,נוצרים
ומוסלמים נמצאו בקירבה אחד לשני.
על גבי שלוחת א-נקה ,הונחה אמה שמשכה מים מהנחל
והפעילה תחנה במורד הגבעה ,שבה מיצו עסיס קני סוכר

עבור ייצור סוכר בימי הביניים )טאוואחין א-סוכר(.
 6.3.2E2ביתרונות פיפה  -ביתרונות פיפה מהווים קטע
באורך כ 5 -ק"מ משני צידי וואדי פיפה וממערב לגוש
החקלאי של פיפה ,ברוחב של עד  2ק"מ בצפון ו 1 -בדרום.
יחידה זו סוגרת את בקעת ים המלח מדרום מזרח ,מעבר
לה יוצר שבר אמציהו מדרגה טופוגרפית המהווה מעבר אל
הערבה.
 6.3.2Fהורסט סרמוז'
הורסט סרמוז' )איור  63ו (64-דחוק בין בסיס המדרון
העיקרי של אבני החול מתצורת סאליב לבין מישור החוף,
ומהוה יסוד יוצא דופן בנופי ים המלח .הורסט סרמוז' הוא
מחשוף הסלעים העתיקים ביותר באזור ים המלח )גיל
פרקמבריום  ~570מיליון שנה ,מקביל לקג"ל אילת( .זהו
גוש יוצא דופן שמתנשא מעל מישור החוף ויוצר רכס בולט
בגונו הכהה ,של קונגלומרט יפה במיוחד ,עשוי חלוקים
מגוונים המלוכדים ביניהם בליכוד חזק מאוד וחדור בדייקים
בזלתיים.
הרכס מתנשא כ  350מ' מעל מישור החוף בתלילות רבה,
והוא מתרחב מפחות מק"מ בצפון עד מעל לשני ק"מ בדרום,

איור מספר  :63הורסט סמורז' על רקע מתלול מואב

איור מספר  :64אזור הורסט סרמוז'
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איור מספר  :65מנזר לוט על הורסט סרמוז' מעל סאפי

בו הוא נקטע בוואדי סעיד על ידי העתק )סעיף של שבר
וואדי אל-חסה( סמוך לקו רוחב .548

שנוצרו מהתרוחחות אבני החול והצטברו בין הביתרונות
לבין האזור החקלאי .החולות הצטברו בשני כתמים כאשר

הטופוגרפיה והליתולוגיה אינם מתאימים לחקלאות ובניה
רגילה ,אולם שביל נאה מטפס אל שרידים מרשימים של
מכלול מנזר וכנסיה ביזנטיים ,עם מערכת אספקת מי נגר
ונפחי אגירה גדולים )איור  .(65על פי כתובת ברצפת

הגוש החקלאי הדרומי מפרד ביניהם :גוש צפוני 6.3.2J -
חולות פיפה צפון וגוש דרומי  -חולות פיפה דרום.

הפסיפס ,וציון במפת מדבא ,הוקדש המקום לקדוש לוט.
המכלול הביזנטי נבנה סביב מערה קטנה ,כנראה מתוך
אמונה שזו המערה שהסתתר בה לוט בזמן מהפכת ערי
הכיכר .מכלול זה זוכה לתשומת לב רבה ומעורר תקוות
בתחום התיירות .בתחתית המתלול נבנה מבנה גדול
האמור להוות מרכז מבקרים ולהכיל תצוגות מהממצא
הארכיאולוגי של האזור .מהאתר קיימת תצפית מרשימה
ביותר על ע'ור סאפי והאגן הדרומי בכלל וסמוך לו גדל פרט
נאה של מרואה עבת עלים.
 6.3.2Hחקלאות סאפי-פיפה
הריכוז החקלאי של סאפי-פיפה ,כמו גם היישובי מבוסס,
כאמור ,על שני מוקדים בלתי שווים .כיסוי השטח בין סאפי
לפיפה הוא מצע אלוביאלי מסוגים שונים ,מתאים לחקלאות
מבחינה אגרוטכנית וטופוגרפית ,אולם הגורם המגביל הוא
מים וזרימות הבסיס בנחלים המקומיים פיפה וחנזירה
מוגבלות .בשנים האחרונות הורחבו שטחי החקלאות בין
סאפי לפיפה ובפיפה וסביבתה ,הודות להפניית  12מיליון
קוב שנה מימי הארנון דרומה במסגרת פרויקט הע'ור
הדרומי ,וכן נוספו עוד  7מיליון הודות לעצירת מי שיטפונות
על יד סכר במעלה וואדי חסה )סכר תנור(.

 .7חטיבת הנוף מתלולי מואב
המתלול המזרחי מתחיל מצפון במרגלות הר נבו כמדרון
מתון ,יחסית ,הגובל בכיכר א-רמה .מעל ים המלח מתפתח
המתלול הטיפוסי שמלווה אותו לאורכו ומקנה לו את המימד
האנכי הדרמטי .המתלול המזרחי מבותר על ידי קניונים
ועמקי נחלים עמוקים שאינם נחצים על יד כבישים וגם נתיבי
תחבורה החוצים את המתלול במקביל לנחלים ,הם מועטים:
כביש סווימה-מדבא בצפון ,כביש מזרעה-כרך במרכז וכביש
פיפה-טפילה בדרום .לאחרונה נחנך כביש נוסף העולה
ל"רמת הביניים" )להלן( ומתחבר לכביש מדבא-חממת
מעין.
המתלול ,חסר גבול טבעי דרומי ברור כפי שמהווה שבר
אמציהו עבור מישור החוף המזרחי ,לכן נקבע כביש פיפה-
טפילה כגבול התייחסות דרומי למתלול המזרחי .הגבול
התחתון מוגדר כקו המגע בין יחידות המילוי של הבקע
לסלעים העתיקים יותר ,זאת במקום שהמתלול אינו עולה
ישירות מגוף המים .הגבול העליון להתייחסות הוא בדרך
כלל ,למעט חריגים ,המגע בין סלעי אבן החול לבין סלעי
המשקע הימיים המונחים מעליהם.

פעולות אלה הרחיבו את שטח החקלאות של פיפה ואף

החלוקה הכללית של המתלול ליחידות מושפעת ,פחות או
יותר ,מאותם הגורמים שהשפיעו על החלוקה שנקבעה לגבי
מישור החוף ולכן היא חופפת לה במידה רבה :מורדות הר
נבו ,מתלולי האגן הצפוני ,מתלולי הכיכר המרכזי ומתלולי

החלו למלא את האזור החולי הריק שהיה בין סאפי לפיפה.

האגן הדרומי.

 6.3.2Iקע' סאפי-פיפה

 7.1מתלולי האגן הצפוני

סוללות בריכות האידוי נגמרות בין מניפת נומיירה למניפת
סייל עבדאללה ,פחות או במקום בו נגמר גוף המים
ההיסטורי והתחילה המלֵחה .הסוללה הדרומית בנויה כבר
על שטח המלחה לשעבר ,והיא מותירה לשרידי המלחה כאן
צר בינה לבין השטח החקלאי של ע'ור ספאי .בהמשך ,פונה
רצועת המלחה דרומה ,בין השטח החקלאי ובריכות האידוי
הישראליות ורק מדרום לסוללה הישראלי הדרומית ,נותרו
שרידי המלחה משני עברי נחל הערבה ,במקומות שלא

מתלולי האגן הצפוני נמשכים לאורך חוף האגן הצפוני ,פרט
לצפון ולדרום מתרומם המתלול מקו המים או סמוך לו ואינו
מותיר מישור חוף של ממש .המתלול נעדר לחלוטין יישובי
קבע ,אלה מופיעים גבוה יותר בתחום הסלעים הימיים.
פעילות של רועים קיימת ,בעיקר בחלקים הצפוניים ,והיא

נתפסו על ידי החקלאות.
 6.3.2Jחולות פיפה צפון

נעשית דלילה כלפי דרום.
חלוקת מתלול האגן הצפוני לתת-יחידות מבוססת על
שינויים מורפולוגיים ,ליתולוגיים וסטרוקטורליים :מורדות
הר נבו ,מתלול סווימה-זרקא מעין ,מתלול זארה ומתלול
גוש הארנון.

בתחום פיפה מופיעה יסוד נופי חדש .אלה הם חולות
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 7.1.1מורדות הר נבו

 7.1.2Gמתלול סווימה-זרקא מעין

יחידה זו היא יחידת מעבר מרמת מואב לכיכר א-רמה.
המתלול של תת-יחידה זו הוא מתון יחסית ושונה מאוד
מהמתלול שמלווה את ים המלח לאורכו .רוב המדרון עשוי
אבני חול מגיל טריאס מכוסות בחלקיו הנמוכים קונגלומרטים
צעירים.

מתלול סווימה-זרקא מתחיל בערך בקו רוחב  628ומתנשא

איור מספר  :66מתלול סווימה-זרקא מעין

איור מספר  :67חתך  N-Sברמת הביניים )(Shwabake, 1996

איור מספר  :68חתך  E-Wברמת הביניים )(Shwabake, 1996
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מעל לים המלח תלול וגבוה לאורך כ 16 -ק"מ .וכמעט לכל
אורכו מלווה אותו מעל רמת ביניים רחבה שמפרידה בין
מתלול אבן החול לבין מתלול הסלעים הימיים שמעל) ,איור
 (66-68עד שרציפותה נקטעת על ידי עמק וואדי זרקא-
מעין.

תופעות טקטוניות וולקניות באזור וואדי זרקא-מעין גורמות
לכך שמעבר לו מונמך המתלול בצורה משמעותית.

זורמים ,מרשימים וגבוהים ,מהם שניים הגבוהים ביותר
בירדן ) 80מ'(.

מתלול סווימה-זרקא מחולק לשלושה חלקים שונים בעלי
מאפיינים שונים זה מזה :מתלול סווימה ,מתלול זרקא מעין,
ומתלול בזלת זרקא ,אשר ההבדל ביניהם נובע ממיקום

הנחל החשוב ביותר בקטע זה ובמתלול הצפוני בכלל ,הוא
וואדי זרקא מעין .עמק הנהר הוא טקטוני ונוצר בהשפעת
העתק החוצה את כל ירדן מתחום סעודיה ,ונחשב להמשכו
של שבר הרמון .הצד הדרומי של ההעתק ירוד וקשורים
אליו שפכי בזלת נרחבים ,בעיקר על גדה הדרומית ,כאשר

חזית המתלול ביחס לגוף המים.
 7.1.2G1מתלול סווימה  -בסיס מתלול סווימה מרוחק מקו
החוף ומותיר מרחב מספיק בינו לבין קו החוף כדי ליצור
הדום רחב יחסית.
במתלול יורדים נחלים זורמים )דרדור ,מנשלה( ובהם
מפלים ,אל צומח הנחלים השגרתי כגון :ערבות ,קנים,
הרדופים וכד' נוספים אלמנטים אקזוטיים ,בעיקר תמרים
בודדים או במקבצים.
וואדי מוחירס הוא הגדול שבנחלים בקטע זה של המתלול,
יוצר את מניפת סחף המהווה את מוקד המרכז המלונאי
סווימה ,חלקיו העליונים נגישים לאזור יישוב הקבע ובמהלכו
העליון נטועים בוסתנים.
 7.1.2G2מתלול זרקא-מעין  -תת-יחידה זו מתחילה בצפון
בקו רוחב  ,619גבולה הדרומי הוא מעט צפונה לקו רוחב
 ,612והיא כוללת את עמק הנהר זרקא מעין ובסיס המתלול
הסמוך לקו המים.
חשיפה של אבן חול קשה מתצורת אום עשרין על קו החוף,
מסיימת את הופעתו של מישור החוף הצפוני ופותחת רצף
ארוך של חוף נטול מישור חוף .תופעת הגיאיות הזורמים
במתלול והדקליות האקזוטיות נמשכת גם כאן ,המרשים
שבהם הוא וואדי חימרה ,שלו שלוש זרועות ובכולם מפלים

איור מספר  :69מפלי נבחעות חמות המזינות את הנחל

צינור ההזנה שלהם נחשף על ידי חתירת הנחל.
וואדי זרקא מעין במהלכו התחתון ,הוא נהר חם הזורם כ-
 5ק"מ בקניון מדהים ביופיו ,עם מפלים ,בריכות ודקליות
תלויות .מקורותיו העיקריים הם מעינות תרמליים )חממת
מעין( שנופלים אל ערוצו במפלים מרשימים )איור  69ו.(70-
סביבת המעיינות והמפלים פותחה לתיירות רחצה ופקניקים
עממית וכן קיים מול המפל המרשים מלון חמישה כוכבים.
שני מלונות פשוטים יותר שפעלו בעבר ,נסגרו בינתיים.
כאמור ,עד לתפיסת מימיו במוצא ,היה זה המקור השני
בחשיבותו לים המלח ,מבין נחלי מואב.
בנוסף לזרימה בסיס של  30מלמ"ק לשנה ,מנקז הנחל
שיטפונות עזים שמועצמים בגלל היצרות הנחל על ידי
הבזלת .נגרמים נזקים ונדרשת תחזוקה שוטפת גם להגנה
על האתר וגם על הכביש התלול והמפותל המגיע ממדבא
וחוצה את הנחל אל המלון.
 7.1.2G3מתלול בזלת זרקא  -שפכי הבזלת הקשורים
להעתק זרקא מעין יצרו רכס בזלת היורד בתלילות רבה
כמעט עד החוף )איור .(71

איור מספר  :70ואדי זרקא-מעין ,מקור המים השני בגודלו במזרח ים
המלח
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איור מספר  :71בזלת מתלול זרקא

איור מספר  :72שולי רמת הביניים  -מפל ודקליה בראש ו.מנשלה

איור מספר  :74וואדי חימרה עליון ,מימין ראש מפל גבוה ואופייני
לשולי רמת הביניים

המדרון שמתחת )איור  .(66-68מדרגת ביניים רחבה כ5 -
ק"מ בצפון ,והולכת וצרה דרומה עד כ 2 -ק"מ לקראת עמק
זרקא מעין.
רמת הביניים מורמת טקטונית במרכזה ומשתפלת בשוליה
הצפוני והדרומי .רום שולי הרמה במרכזה הוא סביב 130
מ' ,והיא מתרוממת מתונות עד למגע עם הסלעים הימיים
של חבורת עג'לון )מקבילה לחבורת יהודה( ברום של קרוב
ל 350 -מ' ,שם יוצרים סלעי חבורה זו מדרגה טופוגרפית
נוספת.

איור מספר  :73מעיין משקה נווה קטן על המדרון

 7.1.2Kרמת הביניים סווימה-זרקא
רמת הביניים היא חשיפה נרחבת של אבן חול מחבורת
כורנוב .מתחת לאבן חול ,רכה יחסית זו ,נמצאים דרגשים
של אבני חול טריאסיות ,קשות יחסית ,ששומרות על תלילות
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משפת הרמה קיימות נקודות תצפיות יפות במיוחד על מתלול
מואב מתחת ,על ים המלח ועל מדבר יהודה ממול .אבני
חול של חבורת כורנוב מהוות את האקוויפר העיקרי בחתך,
משום כך ,החשיפה הנרחבת שלהן ברמת הביניים גורמת
להופעת מעיינות רבים .הנביעות מזינות פלגים זורמים
המדלגים מעל שולי הרמה במפלי מים מרהיבים וביניהם
גם הגבוהים ביותר בירדן ) 80מ'( .המים מפרנסים צומח
נחלים טיפוסי בערוצים ,אליו נוספים כתמי צומח אקזוטי,
הן בנחלים והן על פני המדרונות ,כאשר התמר הוא היסוד

הבוטני הבולט בהם -כל אלה הם פוטנציאל אדיר לתיירות
טבע שכמעט ואינו מנוצל )איור .(72-74
 7.1.3Gמתלול זארה )קלירוהי(
תת-יחידה זו נמשכת דרומה לאורך כ 6 -ק"מ ,בצד הירוד
של העתק זרקא מעין ,בערך עד לקו רוחב  ,604שבו
מתרחבת מאוד החשיפה של אבני החול האדומות בקו
החוף .שני העתקים מקבילים )העתקי זארה( יוצרים גראבן
שמוסיף להנמיך את מחשופי אבני החול הפריכות של
חבורת כורנוב עד סמוך לחוף .כתוצאה מכך נוצרה מדרגה
במחשוף אבני החול של חבורת כורנוב שחלקה המזרחי
הוא המשך המתלול התלול וחלקה המערבי הוא כעין המשך
נמוך ומצומם של רמת הביניים שמצפון לוואדי זרקא-מעין.
תשתית רמת ביניים זו הם אבני חול קשות היוצרות מתלול
שמלווה את קו החוף ואינו מותיר מרחב למישור חוף וכביש
ים המלח עובר בקטע זה על גבי המדרגה.
מתלול זארה מתחיל אפוא כמצוק זקוף של אבן חול קשה
שאינו מותיר מקום למישור חוף ,כאשר אבני החול של
חבורת כורנוב חצויות בין רמת הביניים )להלן( ובין המשך
המתלול מזרחה.

למקום היו מוניטין בתקופה הקלאסית כמקום מרפא ,כולל
של הורדוס הגדול )לפי י .פלביוס( .המקום נודע בשמו
היווני קלירוהי וכך הוא מצויין גם במפת מדבא )איור .(75
במקום אכן נחפר אתר הרודיאני שמזרחה לו נמצאו שרידי
נמל )איור  .(76מעלה עתיק עולה מאזור ממרכז רמת
הביניים אל מצודת מכוור וייתכן שהנמל שרת גם אותה.
רמת הביניים עיינות זארה היא אולי האזור היחיד במערב
המתלול של האגן הצפוני ,שצירוף התנאים שלו אפשרו
התיישבות בעבר :מים ,טופוגרפיה ,ונגישות מכוון מזרח.
המעיינות השופעים ביותר הם הצפוניים ,צמודים לגוף
הבזלתי של זרקא מעין מדרום ומתנקזים בסדרת מפלונים
לפלג הנקרא עין זרה )אולי שיבוש השם המקראי של
המקוםֶ " :צרֶת השחר"( .עין זארה הוא כיום מקום בילוי
עממי והמעיינות מנוצלים לחקלאות ירקות ,כאשר בשולי
החלקות מצויים שרידים של צומח טבעי ,טיפוסי לנאות
המדבר של בקע ים המלח ,בכלל זה המין הנדיר צלף רותמי
) (Capparis deciduasשנעלם מעין גדי.
שורת המעיינות על מדרגת ההעתק דועכת במהלך מספר
קילומטרים דרומה ,אולם לכל אורך המדרגה מנוצלות
הנביעות לחקלאות ,גם הקטנות שבהן והעודפים מנוצלים

 7.1.3Kרמת הביניים עיינות זארה )קלירוהי(

גם בחלקות קטנות במדרון )איור .(77

בניגוד לרמת הביניים שמצפון לוואדי זרקא-מעין המסיימת
את סדרת אבני החול וגובלת בסלעים הימיים של מעלה
המתלול ,הרי שרמת הביניים עיינות זארה )איור  ,(71היא

בתכנית המתאר לתיירות קיימת פרוגרמה לפיתוח אתר
הכולל כפר נופש ומלונות ברמות שונות ,בקיבולת כוללת
של כ (!) 13000 -מתאכסנים .מלונות אחדים נמצאים עתה

מדרגה פנימית במתלול אבני החול .המעיינות המשתחררים
מאקויפר כורנוב דרך ההעתקים ,הם חמים והם מזינים פלגים
שהשקיעו שכבת טרוורטין עבה של על פני המדרגה.

בהקמה ,על ידי יזמים פרטיים.

איור מספר  :75קלירוהי במפת מדבא  -דקלים ומעיינות

 7.1.4Gמתלול גוש הארנון
מאפייניו של גוש הארנון נגזרים מהופעה מסיבית ,רצופה

איור מספר  :76קלירוהי  -חווה הרודיאנית

אגן ים המלח  -יחידות הנוף המזרחיות
תמ"א  13לים המלח וחופיו

179

ואחידה של א.ח .אדומה מתצורת אום עשרין ,היוצרת מצוק
גבוה מעל ים המלח ,אורכו  26ק"מ וגבולו הדרומי של הגוש
הוא העתק סיוואקה ,בערך בקו רוחב  .467רצועת חוף לא
קיימת מתחת למצוק ,או שהיא מצומצמת ביותר .גוש זה
היווה את המכשול התחבורתי הקשה ביותר לאורך חוף
האגן הצפוני ואין כמעט חריגה מקו המצוק מערבה ,למעט
במניפות הסחף של הארנון ושל וואדי שקיק )איור .(78
בערך במרכז תת-יחידה זו פורץ הארנון ,גדול נחלי מזרח
ים המלח ,את חומת אבן החול ,בנקיק מרשים ביותר )איור
 79ו .(80-נקיק זה אינו המוצא המקורי של הארנון אשר
נסתם בתקופת אגם הלשון על ידי משקעיו ולכן אינו עומד
בהתאמה לכמויות המים הגדולות העוברות בו באירועים
שיטפוניים גדולים .סימנים מעידים על עליית פני המים
בנקיק בשיעור של עשרות מטרים לעת שיטפון גדול.

איור מספר  :77חקלאות לאורך רצועת המעיינת

נקיק הארנון הוא מהווה אטרקציה ,החל מצפייה אל פתחו
לתיירות חולפת על הכביש ועד חדירה חווייתית אל פנימו
ואל יובלו אל-הידאן )איור .(81
לאורך תת יחידה זו מצטמצים מחשופי אבן החול של תצורת
כורנוב ,שהיא המקור העיקרי למעיינות במערב המתלול,
ועולה החלק היחסי של אבן החול האדומה ,הקשה והאחידה
של תצורת אום עשרין שהיא דלת אקוות .שינוי זה מלווה
בהצחחה של המתלול .שלא כמו במתלול הצפוני ,הערוצים
אינם מושכים מים ,למעט הארנון שחתירתו העמוקה מזרחה
מאפשרת גם חשיפה נרחבת מספיק של תצורת כורנוב וגם
מנקזת מעיינות מאקוות גבוהות יותר.

איור מספר  :79נקיק הארנון
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איור מספר  :80נקיק הארנון

איור מספר  :78מתלול גוש הארנון )ד .טל ,אלבטרוס(

איור מספר  :81נקיקי ואדי הידאן

מדרום למניפת וואדי שקיק מתרחשים שינויים גדולים
במבנה ובהרכב הסלעים של מערב המתלול.
והמתלול משתפל דרומה ,כלפי העתק סיוואקה ,דרך סידרה
של העתקים והטיות שגורמים להעלמות אבן החול האדומה
של אום עשרין מדרום לשפך וואדי שקיק ,ליצירת מישור
חוף בואכה מפרץ מזרעה ,ולהשתפלות סלעים צעירים של
החבורות הימיות דרומה עד לבסיס המתלול.

 7.2Gמתלול הכיכר המרכזי
החשיפה הנרחבת של אבן החול הקשה מתצורת אום
עשרין ,היא העומדת ביסודו של מתלול גוש הארנון .חשיפה
זו הולכת ומצטמצמת כלפי דרום ובאמצעות סדרה של
מדרגות העתק נעלמת מתחת לפני השטח לקראת קו רוחב
 .585נחיתה טקטונית זו מקרבת אל החוף את הסלעים
הימיים ,העליונים והם מהווים כאן ,ואך רק כאן ,את החלק
התחתון של מתלול מואב.
מתלול של סלעים ימיים ,הוא אפוא המאפיין העיקרי של
מתלול הכיכר המרכזי ,כאשר העתק סיוואקה מפריד בין
שני סגנונות מבניים שונים ומחלק אותו לשתי תת יחידות:
מתלול מפרץ מזרעה ומתלול באב א-דרע.

 7.2.1Gמתלול מפרץ מזרעה
מתלול זה נמצא ממזרח למפרץ מזרעה ,מאפיינת אותו
נטייה של השכבות הימיות לדרום ולצפון מזרח.
 7.2.2Gמתלול באב א-דרע
במתלול באב א-דרע השכבות נטויות בחריפות מערבה
במידה שאין לה דוגמה ממקום אחר בירדן )איור  82ו.(83-
הנטיות נמשכות לאורך קשת באורך כ 12 -ק"מ ,שפנימה
למערב ,מ בהעתק סיוואקה בצפון ועד וואדי עסאל בדרום
)איור .(58
השינויים המורפולוגיים במתלול הם חלק משלל תופעות,
ובכלל זה גם הופעתו של חצי אי הלשון והם נובעים
מהמבנה המסובך של אזור הכיכר המרכזי ,אליו מתכנסות
מערכות העתקה החוצות את כל ירדן :מצפון מזרח מגיע
העתק סיוואקה ,הנחשב להמשכו של העתק פארן שהועתק
צפונה ,וגראבן כרך מגיע מדרום מערב.
קשת השכבות הנטויות נוצרה על ידי העתק המסתעף
מההעתק העיקרי שלאורך ים המלח ,ושעורי העתקה
האנכית לאורכו מגיעים עד  500מ' .הארוזיה של השכבות

איור מספר  :82חתך לדרום מזרח דרך קשת בסיס המתלול )(Powell, 1987

איור מספר  :83שכבות נטויות במתלול באב א-דרע
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הנטויות יוצרת נוף מצלעות המוכר לנו מהאגפים התלולים
של אנטיקלינות הנגב )איור .(83
מזרחית לקשת מתרוממות מונוקלינות )מונוקלינת א-דרע
והלאה צפונה מונוקלינת סירפה( כלפי רמת מואב ובהן
חותרים הנחלים אבן חמאד ,כרך ,ו'דע שפורצים את קשת
המתלול ומשקים את הכיכר .חתירת הנחלים חושפת את
אקוות אבני החול של חבורת כורנוב ,המגירות מימיהן דרך
עשרות מעיינות ,תוך יצירת פינות קסומות של בריכות,
מפלים וצומח אקזוטי )איור  84ו .(85-נחלים אלה מושכים
את מימיהם לכיכר )ע'ור חדיתה  +ע'ור מזרעה( תוך פריצת
המתלול הקשתי ,ובהם קשורה הפריחה של תרבויות הכיכר
העתיקות ושל התרבות החקלאות הנוכחית.

 7.3Gמתלולי האגן הדרומי

הנחל קוטע את הרצף הנופי של מתלול האגן הדרומי ומזוהה
נכון כגבול טבעי בין מואב לאדום ,אבל זיהויו הרווח כ"נחל
זרד" המקראי על ידי רובינזון הוא שגוי ,מהטעם שהמקור
מקראי מציין את נחל זרד בתוככי מואב ולא בגבולה הדרומי
ְרח
ל-פּנֵי מוֹאָב ִמ ִמּז ַ
ַחנוּ ְבּ ִעיֵּי ָה ֲע ָב ִרים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר ַע ְ
)..וַיּ ֲ
ָרד -במדבר כא.(12-11 ,
ַחל ז ֶ
ַחנוּ ְבּנ ַ
ָסעוּ וַיּ ֲ
ַה ָשּׁ ֶמשִׁ .מ ָשּׁם נ ָ
 7.3G1מתלול דרום מואב

מתלולי האגן הדרומי נמשך דרומה כ 38 -ק"מ ,מקשת
מתלול הכיכר ועד ע'ור פיפה .המאפיין העיקרי של היחידה
היא הופעה מחודשת של אבן החול האדומה והקשה של
תצורת אום עשרין .מחשופי אבל החול של מערב המתלול
מתרחבים מזרחה ככל שמדרימים ,כאשר במקביל מצטמצם
חלקה היחסי של אבן החול ה"רטובה" של תצורת כורנוב

מעברו הדרומי של וואדי נומירה מתרחשת התרוממות
של המתלול ,המעלה מעל פני השטח יחידה נוספת-
תצורת סאליב )מקבילה לתצורת עמודי שלמה( מגיל
קמבריום תחתון ,של אבן חול ארקוזית הדומה בתכונותיה
הגיאומורפולוגיות לזו של אום עשרין .סה"כ עובי החתך
המשותף העולה על  350מ' והחשיפה הנרחבת מעצימים

מתלולי האגן הדרומי מחולקים לשניים על ידי עמק וואדי
אל חסה ,המהווה גבול בין היחידות הגיאו-היסטוריות מואב
ואדום :מצפון לנחל -מתלול דרום מואב ומדרום לו -מתלול

את המתלול הגובל במישור החוף ויוצרים מרחב של נוף
מדברי אדמדם עם ממדים אנכיים מרשימים .בהתאם לכך,
נדחקים מזרחה המגעים בין יחידות אבן החול השונות,
המגע ביניהן לבין סלעי המשקע הימיים שמעליהם וכן גם
מקורות המים העיקריים.

וואדי אל-חסה  -עמק הנחל התפתח בהשפעת העתק,
עם שיעורי העתקה אנכית של  500מ' ,ובמעלה הנחל הוא

הופעתה של תצורת סאליב מדרום לוואדי נומירה קשורה
בהרמה טקטונית על העתק החוצה את הנחל בכוון דרום

איור מספר  :84הסחלב בן חורש גדול

איור מספר  :85ואדי ו'דע

ועולה חלקה של אבן החול ה"יבשה" של אום עשרין.

צפון אדום.
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קשור גם לוולקניזם ,כמו ההעתקים החשובים האחרים .בכל
הנוגע למים ,וואדי אל-חסה הוא המקור השלישי בחשיבות
בין המקורות שנכנסו ממזרח לים המלח בעבר ,אחרי וואדי
זרקא מעין ,אולם הוא עולה עליו מבחינת רישומו בנוף.
העמק שהנחל יצר ברמה קרוב יותר בממדיו לאלה של
הארנון ויובלי מגיעים הרחק למדבר המזרחי.
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מערב .וואדי חודירה חותר במהלכו התחתון בתצורת סאליב
זו ,קניון צר ומרשים ביותר עם דפנות זקופים לגבהים של
למעלה מ 100 -מ' שפלג זורם בערוצו ומהווה בכך אטרקציה
מרהיבה ונגישה לתיירים )איור .(86--88
 7.3G2מתלול צפון אדום
מתלול צפון אדום במהותו הוא המשך החלק הדרומי של
מתלול דרום אדום )איור  ,(89בניגוד לשבר אמציהו התוחם

כביש הנוכחי מפיפה לטפילה ונקבע כגבול ההתייחסות
דרומי במתלול המזרחי.
כביש פיפה – טפילה עשוי להיות בעל חשיבות רבה ,במידה
שיפתח מעבר גבול באזור נאות הכיכר ,משום שיקצר את
הדרך ממרכז ישראל לפטרה ומשום היותו בעל ערך נופי
רב.

בבירור את בקעת ים המלח מדרום .ואדי אומרק מהווה
אי רציפות במתלול ,אשר נוצלה בעבר לקשר בין הערבה
לרמת מואב .נתיב זה הידוע כ'איספל א-נקב' ,הקדים את

איור מספר  :86ואדי חודירה

איור מספר  :87ואדי חודירה

איור מספר  :88ואדי חודירה

איור מספר  :89ע'ור סאפי )כיכר צוער(
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מפת ערכים
הערכים בעלי הייחוד בבקעת ים המלח מוצגים במפות
הערכים ,מתוך עושר האתרים והערכים הרבים המצויים
במרחב ים המלח סווגו אותם ערכים שהם בעלי ייחוד או
חשיבות מיוחדת במינה .אין בכך כדי להפחית מערכיותם
של ערכים או אזורים שלא נכללו במפה .אלא שכוונתה היא
לזקק ולהדגיש את אותם ערכים שהם בעלי עניין או נדירות
גבוהה במיוחד.
הערכים בעלי ייחוד בבקעת ים המלח הנחלקים לשלושה
סוגים:
אתרים נקודתיים :חוף ים המלח משופע באתרים מקומיים
בעלי ערך טבעי ,נופי ,היסטורי וארכיאולוגי .מתוך מגוון
האתרים הרחב הוגדרו הערכים הראשיים והחשובים ,במכוון
לא מופיעים במפת האתרים כול האתרים ,אלא מטרתה
לחדד את החשובים ביותר ,מבחינת תרומתם הסביבתית
מחד ומבחינת הפוטנציאל הגלום בהם כאתרי ביקור וטיול

מספר
האתר
צד מערבי
26

ראש מעלה איסיים

תצפית

27

מערת האיגרות )נחל חבר(

מערה ,ארכיאולוגיה

28

מפל חבר )מפל גבוה וגב בראשו(

מפל ,גב

29

מערת המטמון

מערה ,ארכיאולוגיה

30

תצפית מערת המטמון

תצפית

31

עין משמר

מעיין ,אקולוגיה

32

ראש מעלה צאלים

תצפית

33

עין צאלים

מעיין ,אקולוגיה

34

עין ענבה

מעיין ,אקולוגיה

35

נק תצפית )במעלה צאלים(

תצפית

36

חלביב רותמי

בוטני

37

מצדה

מורשת ,ארכיאולוגיה

38

הר אלעזר )צלחות דולומיט ,ליד מחנה
מצור רומי(

גיאולוגיה ,ארכיאולוגיה

39

תצפית מיצר לינץ‘

תצפית

40

מפל נחל מור

מפל

41

מפל נחל יעלים

מפל

42

מצפה מעלה יאיר

תצפית

43

מפל נחל בוקק

מפל ,תצפית

1

סלע PEF

מחקר

44

מצד בוקק

ארכיאולוגיה

2

חורבת מזין

ארכיאולוגיה

45

הר יזרח

תצפית ,נוף

3

ראש צוקים

מצפה

46

מצד זוהר

ארכיאולוגיה

4

מערות מורבעת

מורשת ,מערות

47

מצבת בלייק ושוויקי

מחקר

5

תצפית נקודת ה0-

תצפית

48

רוגום נווה זוהר )מרקוליס(

ארכיאולוגיה

6

תצפית גבעת המצבות

תצפית

49

חוף עין גדי

גיאולוגיה ,בולענים

7

מצפה מכוור

תצפית

50

מצד זוהר הישראלי

ארכיאולוגיה

8

חרבת מנקושיה )מאגורת מים(

ארכיאולוגיה

51

מערת הקמח

מערה ,גיאולוגיה ,נוף

9

אבו אל קובה

תצפית

52

מערת ארובותיים

מערה ,גיאולוגיה ,נוף

10

בולעני חמי שלם

בולענים

53

מחנה העובדים

ראשית ההתיישובת

11

עין סלוואדורה

מעין ,בוטני

54

תצפית הכפתור בהר סדום )(-194

תצפית ,גיאולוגיה

12

מפל קדם

מפל )נחשב למפל
היבש הגבוה בארץ(

55

תצפית עמק הבומרנג

תצפית

56

מפל פרסת בקיעים

מפל פרסה בקיעים

13

תצפית ממצוק העתקים

תצפית

57

מצבות פולחן

ארכיאולוגיה

14

הר ישי

תצפית

15

מעיין עין גדי

מעין

16

מעיין שולמית

מעיין

17

עתיקות עין גדי )תל גורן ,בית כנסת ,אתר
חפירות(

ארכיאולוגיה ,מורשת

18

מצד ערוגות

ארכיאולוגיה

19

מקדש כלכוליתי

ארכיאולוגיה

20

בית מרחץ רומי

ארכיאולוגיה

21

מערת הברכה

מאידך )טבלה  1ו.(2-
מספר
האתר

האתר

סוג ומאפיינים

צד מערבי

58
59

מצפה המפעלים
מצד גוזל

תצפית ,תעשייה
ארכיאולוגיה

60

מנזר חצוב-צומת הככר

ארכיאולוגיה

62

מצד מזל

ארכיאולוגיה

63

מערת האימה )מערת מסתור ,נחל חבר(

ארכיאולוגיה

64

עין ערוגות

מעיין ,אקולוגיה

65

מצפה ערוגות )מצפה וכפר ביזנטי(

תצפית ,ארכיאולוגיה

מערת מסתור,
ארכיאולוגיה

66

גבי ענבה

גבים

67

מערות רחף

צערות

22

מפל נחל דוד

מפל ,טבע ,אקולוגיה

68

שיטה גדולה בנחל יעלים

בוטני

23

מפל נחל ערוגות

מפל ,טבע ,אקולוגיה

69

עינות בוקק

מעיינות ,טבע

24

מצפה עין גדי )מצפה ומצודה ישראלית(

תצפית ,ארכיאולוגיה

70

נביעות אספלט

גיאולוגיה

25

הר צרויה

תצפית

71

תצפית בקיעים

תצפית ,נוף

טבלה מספר  :1פירוט הערכים הנקודתיים בצד המערבי
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האתר

סוג ומאפיינים

ערכים מיוחדים
תמ"א  13לים המלח וחופיו

האתר

מספר
האתר

סוג ומאפיינים

הערך

סוג ומאפיינים

צד מערבי

צד מזרחי
אתר ארכיאולוגי חשוב מהתקופה
הכלכלויתית

דרך המלח

ראשית ההתיישבות

קניון נחל תמרים

קניון ,מפלים ואתגר
קניון ,מפלים ,בריכות ואתגר

1

תולילאת אל-ע‘סול

2

מפל בואדי דרדור

קניון נחל דרגה

4

מפל

קניון נחל קדם

קניון ,מפל גבוה

5

מפל

נחל קדם

קניון ,מפל גבוהה ,תצפית

7

מפל בואדי מנשלה

מפל ודקליה נאה

נחל דוד

נחל זורם ,מעיינות ,טבע ,אקולוגיה

8

תצפית נוף מוזיר

נקודת תצפית על בקעת ים המלח

נחל דוד

נחל יבש ,קניון ,מפלים

10

תצפית נוף

נקודת תצפית מראש רמת הביינים

נחל ערוגות

נחל זורם ,טבע ,חיי ,צומח

11

תצפית נוף

נקודת תצפית מראש רמת הביינים

נחל חבר

קניון גדול ,גבים ,מפל ,מורשת

13

מפל

מפל בגובה  80מטר

נחל משמר

קניון ,גבים ,מעיינות ,מורשת

14

מפל

מפל בגובה  80מטר

נחל צאלים תחתון

קניון ,גבים ,מעיינות ,מורשת

15

ממת אום חסן

אתר גיאולוגי -לוע הר געש כבוי

נחל רחף

קניון ,מפלים ,בריכות ,אתגר

18

עין זרה )צרת השחר(

המעיין הראשי בקבוצת מעיינות קלרוהיי

נחל חולד

קניון ,נחל יבש ,מפל ,גבים

19

נמל קלירוהיי

שרידי נמל מהתקופות הקלאסיות אשר
שימש לקשר בין הצד המערבי של ים המלח
לצדו המזרחי

נחל בוקק

קניון ,מעיינות ,טבע ,ארכיאולוגיה

20

אתר קלרוהיי

מהתקופה
ומרחצאות
חווה
שרידי
ההורדיאנית .אתר מרחצאות מרפא המסומן
במפת מידבא מהתקופה הביזאנטית

חוף צפון ים המלח-
נחל קדרון -הר ישי

מגע קרוב של מצוק העתקים עם חוף הים

פרסת בקיעים

מפל פרסה עם תצפיות נוף אל מישור עמיעז והר סדום

24

קסר ריאשי

אתר ארכיאולגי מרשים מהתקופה הנבטית

ואדי מוחריץ

25

חמאם היידן

מעין חם המשמש כאתר מרפא לתושבים
המקומיים

זרימה חלשה ,מפלונים ,בוסתנים בחלק העליון וצומח
נחלים טיפוסי לנחלי מואב ,כגון דקליות.

ואדי מנשלה

28

באב א-דרע

אתר ארכיאולוגי ,שרידי עיר מבוצרת בחומה
מתקופת הברונזה הקדומה .3

זרימה קבועה ,מפלים ,בריכות ,צומח נחלים וכן צומח
טיפוסי לנחלי מואב ,כגון דקליות.

ואדי חימרה

פלגי מים ,מפלים גבוהים ,צומח נחלים ודקליות

34

מנזר לוט

מנזר ביזנטי ומערכת מורכבת של איסוף
מים ונפח יוצא דופן של בורות אגירה .האתר
נחפר על פי ציון במפת מדבא וזיהויו כמנזר
המוקדש ללוט אושר על פי כתובת ברצפת
הפסיפס .האתר מהווה גם נקודת תצפית
מרשימה במיוחד על נווה סאפי ועל האגן
הדרומי של ים המלח בכלל

מעלה מכוור

מעלה עתיק מחבר בין מכוור והאתר הארכיאולוגי
קלרוהיי

35

טואחין א-סוכר

שרידים ימי ביניימיים ,של מתקן מיצוי עסיס
קני סוכר שהונע בכח המים ,המהווה חלק
ממכלול חשוב של עיבוד ,ייצור ומסחר של
תוצרת חקלאית )בעיקר סוכר ואינדיגו(

36

א -נקה

בתי קברות נרחבים מתקופת הברונה,
התקופה הביזנטית וימי הביניים .באתר מאות
מצבות יהודיות ונוצריות מהמאה הרביעית
והחמישית לספירה

טבלה מספר  :2פירוט הערכים הנקודתיים בצד המזרחי

ערכים קווים) :טבלה  (3זיהוי ערכים מיוחדים שהם
ליניאריים ,מאפיין אחד בולט במיוחד הוא ערוצי נחלים
ראשיים ,ובראשם הערוצים החותרים במצוק העתקים והם
מתחלקים לסוגי משנה :קניונים עם נחלי איתן וקניונים עם
מפלים המתאימים לטיולי אתגר )גלישה בחבלים(.
מרכיב נוסף שזוהה כבעל ערך נופי מיוחד הנו קו המפגש
הדרמטי של מצוק העתקים עם חוף הים ,שמופעו נדיר
יחסית בצד המערבי של ים המלח.

צד מזרחי

ואדי אופ חושיבה

קניון אבן חול ,נחל זורם ,מעיינות ,צומח טיפוסי ודקליות

ואדי אל היידן

מהמרשימים בנחלי מואב ,אפיקו הראשי של נחל הארנון,
בערוצו העליון )ואדי ואלה( ברכות ומשושי בזלת .צומח
נחלים ודקליות

ואדי מוג‘יב )נחל
הארנון(

הגדול בנחלי מואב ,באפיקו התחתון זורמים מדי שנה 65
מלמ“ק .נחל איתן ,קנוין אבן חול מרשים ביופיו ,ברכות,
מפלים וצומח טיפוסי

ואדי כרך

נחל איתן שהווה את מקור המים להתפתחות הישוב
והחקלאות בע‘ור מזרעה .ערוץ זורם ,נקיקי אבן חול
ומפלים בגובה של  45מטר ,צומח טיפוסי ומינים נדירים
כגון -מרואה עבת עלים

ואדי ודע

קניון אבן חול קצר ונחל זורם ,מעיינות חמים

ואדי עסל

קניון אבן חול ,זורם בקטעים ,מפלים בגובה של  25מטר

ואדי חודירה

קניון אבן חול ,נחל זורם ,מעיינות וצומח ייחודי

ואדי אל -חסה

מקור המים שהיה השלישי בחשיבותו ממזרח לים המלח,
והמקור העיקרי לחקלאות ע‘ור סאפי .בנחל קטעים
קניוניים נביעות רבות מהן חמות ופלגים המתנקזים אליו.
מכיל כמה יסודות בוטניים מעניינים )סיסם הודי ,שיטה
רעננה( בנוסף לצומח נחלים בכלל ולצומח טיפוסי לנחלי
מואב )דקליות סחלבי בן-חורש גדול וכד‘(

טבלה מספר  :3פירוט הערכים הקווים

מכלולי נוף) :טבלה  4ו (5-אזורים שבהם זוהו ערכים
סביבתיים בעלי חשיבות או ייחוד הפרוסים בשטח נרחב
יחסית או שכוללים צירוף של אתרים מסוגים שונים,
המרכיבים ביחד מכלול נוף בעל חשיבות נופית -סביבתית.
חלק מהמכלולים נמצאים בתחום שמורות טבע וגנים

ערכים מיוחדים
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לאומיים וזוכים מתוקף כך למעמד מוגן.
בדומה למכלול נופי בתמ"א  35הכוונה היא לזהות את מכלולי
הנוף הרגישים לפיתוח שבהם יש לכוון לשמירת אופיים
הפתוח ולהתייחסות תכנונית כוללת ,המזהה ומחזקת את
הקשרים והזיקות בין האתרים השונים שבתחום המכלול.
מכלול נופי

צד מזרחי
מצוק רמת הביניים

ואדי זרקא מעין

סוג ומאפיינים

צד מערבי
אתר הטבילה

אתר בעל ערך דתי ומסורתי :על פי המסורת ,המקום בו
חצו שבטי ישראל את הירדן בתום מעמד הר נבו ,מציין
את תום המסע במדבר ,גיבוש ותחילת ההתנחלות בארץ
כנען.
לפי המסורת הנוצרית האתר בו טבל יוחנן את ישוע ובו
חווה את ההתגלות .מוקד התכוונות וצליינות המונית
בעיקר ביום האפיפניה )ההתגלות(

מנזרי הככר

מכלול תרבות נוצרי :מכלול מנזרים של עדות שונות,
עם מתחמי התארגנות ושירותים עבור צלייניהם למועדי
העליה לרגל )כולם נטושים(

מבני מפעל האשלג
בצפון ים המלח

מכלול ראשית ההתיישבות :שרידי מבנים ובריכות אידוי
של מפעל האשלג ההיסטורי ,מציין את תחילת הפרק
הציוני בים המלח

קומראן

מכלול נוף תרבות -מכלול היסטורי ארכיאולוגי של מבנים
ומערות ,בהם התגלה האוצר הספרותי העברי העתיק
)בית שני( החשוב ביותר .נחשב על ידי מרבית החוקרים
”כמרכז כיתות ים המלח“ .מבחינה דתית חשוב בעיקר
לנוצרים )ולא ליהודים( המוצאים קשר בין כיתות אלה
לראשית הנצרות ולכן הוא בעל ערך עולמי

עינות צוקים

מכלול אקולוגי :קבוצת המעיינות השופעת ביותר במערב
ים המלח המקיימת מערכת אקולוגית חשובה ובכללה
מינים אנדמיים ,וכן מהווה תמיכה חשובה במערכות
השכנות ובעלת חשיבות כמקום מנוחה ,מחסה והצטיידות
לעופות הנודדים

מעיינות קנה סמר

מכלול אקולוגי כנ“ל ,בהיקף יותר קטן .מעיינות סמר
הצפוניים הם תופעה חדשה הקשורה לירידת המפלס,
בהיעדר גידור ופיקוח -מוקד משיכה לבליינים צעירים,
ידוע בכינויו כ“חוף אשנטי“

חוף המעיינות
החמים

מכלול גיאולוגי -אקולוגי :מעיינות תרמו-מינרליים ,דוגמא
להופעה של בתי גידול חדשים
עם מערכת אקולוגית שטרם נחקרה ,מוקד משיכה
למבלים ,בעיקר צעירים

נווה עין גדי

מכלול אקולוגיה-מורשת-ארכיאולוגיה והתיישבות .בה
נמצא אתרה של עין גדי ההיסטורית ושמורת טבע מוכרזת
קולטת קהל מהמובילות בארץ ויישוב מודרני

מתחם מצדה

מכלול נוף תרבות -היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,נוף :אב
טיפוס של מצודת סלע טבעית ,ביסודה ,שזכתה למחקר
המקיף ביותר .העילה העיקרית להכרזתו כאתר מורשת
עולמית היא השימור יוצא הדופן של מערכת המצור
הרומי .מבחינה ישראלית -מיתוס של גבורה

אגן נופי -מצדה

מכלול נוף תרבות -נוף ,אקולוגיה .מרכז עמק החוף של
מערב ים המלח והחלק השמור ביותר בו ,הוגדר בעבודות
שונות כבעל הערך הגבוה ביותר לשימור בתחום הקו
הירוק) ,לפני שהופר( .בתחום האגן בולטת במיוחד יחידה
של ביתרונות חוואר הלשון

חווארי מצדה

מכלול נוף וגיאולוגיה -ביתרונות חוואר הלשון ,ארוזיה
מרשימה ומושכת תשומת לב של תיירים ומטיילים .מוקד
משיכה לטיולים לאור ירח

נחל בוקק

מכלול אקולוגי ,ארכיאולוגי ,נופי :כעין עין גדי קטנה על כל
ערכיה ,למעט תיעוד היסטורי

מישור עמיעז

מכלול נוף -בקעה נרחבת וצחיחה ממולאת בחוואר הלשון,
מבותרת לביתרונות ,למעט במרכזה ,מעוררת חוויה של
ארץ בראשית

הר סדום

מכלול גיאולוגי -נופי :התרוממות של גוף מלח גדול ,שאינה
שכיחה בעולם .הנופים על ההר והנשקפים ממנו מרשימים
ביותר .בבטן ההר קארסט מפותח במלח ,ארובות ומערות
מלח מהארוכות בעולם ,ונטיפי מלח הגדולים ביותר
שנמדדו .הכניסה למערות אסורה מסיבות בטיחות

טבלה מספר  :4מכלולי נוף בעלי ייחוד צד מערבי
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מכלול נופי
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סוג ומאפיינים
מכלול נופי במצוק אבן החול ,עשיר בתצפיות נוף ,פלגי
מים זורמים ומעיינות ,צומח ייחודי ודקליות
מנחלי מואב הגדולים ) 30מלמ“ק/ש( מעיינות חמים ,נחל
איתן זורם ,מפלים מרשימים של מי מעיינות חמים ,צומח
נחלים ,מיני צומח נדיר וביניהם צלף רותמי

מעינות קלרוהיי

מכלול נופי הכולל את אזור מעיינות זרה ,השרידים
הארכיאולוגיים של קלרוהיי -אתר מעיינות מרפא המופיע
במפת מידבא .צומח ייחודי -בגון מין הצמח חלביב רותמי

רצועת חושיבה-עטון

רצועת מעיינות מדרום לזרה ,צומח טבעי ,דקליות וחלקות
חקלאיות

באב א-דרע

מכלול אתרים ארכיאולוגים למן התקופה הכלכוליתית.
שרידים חשובים ביותר מתקופות הברונזה הקדומה ,עיר
בצורה וקברים המשתרעים על שטחים עצומים הבולטים
בנוף בתלוליות העפר החפורות שהם תוצאה של שוד
עתיקות

טבלה מספר  :5מכלולי נוף בעלי ייחוד צד מזרחי
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שימושי קרקע וניתוח עצמת חותמם הסביבתי
מפת שימושי קרקע והפרות שטח

הקיימים בחוף ים המלח .רשימת השימושים מופיע בטבלה
מספר .1

על בסיס ניתוח תצלומי אוויר ובהסתמך על סקרי שטח
ומיפוי גיאוגרפי שנערך במהלך השנים על ידי גורמים שונים,
עובדו ונותחו כול שימושי הקרקע הקיימים והפרות השטח
"השטחיות" במרחב בקעת ים המלח.

טביעת הרגל הסביבתית של שימושי הקרקע
והפרות השטח
ניתוח החותם הסביבתי של שימושי הקרקע והפרות
השטח נערך בשיטה הבאה :לכול סוג שימוש ניתן דירוג
המבטא את עצמת ההפרה .הדירוג נקבע לפי אמות מידה

שימושי הקרקע והפרות השטח מוינו ל 27 -סוגים הנבדלים
אחד מהשני באופיים והם מבטאים את מגוון שימושי הקרקע

דירוג עצמת
ההשפעה
הסביבתית

סוג השימוש

עצמת
השפעה
אקולוגית

עצמת השפעה
נופית

עצמת השפעה
סביבתית

עצמת השפעה
רצף שטחים
פתוחים

עצמת הפרה
סה“כ

ישוב חקלאי  -עירוני )מעל
 1.000תושבים(

4

4

3

4

15

גבוהה מאד

ישוב כפרי

3

3

2

2

10

גבוהה

תיירות -מלונאות

3

4

2

3

12

גבוהה מאד

תיירות אכסון )אכסנייה(

3

3

2

2

10

גבוהה

תיירות -מרחצאות

2

2

1

1

6

בינונית

תיירות-מתקני חוף

1

2

1

2

6

בינונית

תיירות אתר ביקור

1

1

1

1

4

נמוכה

תחנת דלק

1

2

2

1

6

בינונית

תעשייה כפרית

3

2

3

2

10

גבוהה

תעשייה אזורית

4

4

4

4

16

גבוהה מאד

תעשייה -ברכות

1

1

1

1

4

נמוכה

תעשייה סוללות

1

3

3

2

9

גבוהה

מבנים /מבנים נטושים

1

2

1

1

5

נמוכה

חקלאות -מטע

2

2

2

2

8

בינונית  -גבוהה

חקלאות -שדות/מטעים

2

2

2

2

8

בינונית  -גבוהה

חקלאות-מכוסה

2

3

3

2

10

גבוהה

חקלאות -מבנים

1

3

3

2

9

גבוהה

חקלאות -ברכות

1

2

2

2

7

בינונית  -גבוהה

מתקני תשתית -מאגרי
מים וביוב

2

3

3

2

10

גבוהה

מתקני תשתית -תחנות
שאיבה,קיפרקים ,תחמ“ש

1

3

3

2

9

בינונית  -גבוהה

דרכים ראשיות

4

4

3

4

15

גבוהה מאד

דרכים מקומיות

2

2

2

1

8

בינונית  -גבוהה

דרכים משניות )מערכת,
עפר(

1

2

1

1

5

נמוכה

מנחת

2

2

2

2

8

בינונית  -גבוהה

מחצבות -פעילות

4

3

3

2

12

גבוהה מאד

מחצבות-נטושות

3

3

1

1

8

בינונית  -גבוהה

הפרות שטח

2

2

1

1

6

נמוכה

טבלה מספר  :1שימושי קרקע והפרות שטח וניתוח עצמת השפעתם הסביבתית
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המשקללות את רמת ההשפעה האקולוגית ,מידת הנוכחות
הנופית ,השפעות סביבתיות )רעש ,זיהום אוויר ומים,
חומרים מסוכנים וכד'( ואת מידת ההפרה של רצף השטחים
הפתוחים .כאשר דירוג גבוה מציין השפעה גבוהה ,כדי
לפשט את ניתוח עצמת ההשפעה של שימושי הקרקע
אוחדו הדירוגים שהתקבלו לחמש קבוצות המבטאות
את רמת ההפרה )טבלה מס'  .(2מניתוח עצמת ההפרה
מתקבלת מפה שבה מוצגים השימושים האנושיים בהתאם
לעצמת ההפרה שלהם וטביעת הרגל הסביבתית שלהם על
השטח.
דירוג עצמת ההפרה

רמת ההשפעה
הסביבתית

עצמת ההשפעה
הסביבתית

4-5

1

נמוכה

6-7

2

בינונית

8-9

3

בינונית  -גבוהה

10-11

4

גבוהה

12-16

5

גבוהה מאד

טבלה מספר  :2שימושי קרקע והפרות שטח וניתוח עצמת השפעתם
הסביבתית

דגשים מרכזיים צד מערבי
 .1מרבית הפיתוח היישובי ,התעשייתי ,התיירותי ושטחי
החקלאות נמצאים בשוליים הצפוניים והדרומיים של ים
המלח :בכיכר יריחו בואך קומראן ובחלקו הדרומי של
האגן הדרומי וכיכר סדום.
 .2במרכז חוף ים המלח הישובים הם כפריים ושטחם
מצומצם יחסית )קליה ,אבנת ,מצפה שלם ועין גדי( .הם
ממוקמים על גבי מניפות הסחף הגבוהות מתחת למצוק
העתקים ולא ברצועת החוף עצמה.
 .3שטחי העיבוד החקלאי מנצלים את שטחי מניפות הסחף
הגדולות :אוג ,קידרון ,דרגות -חצצון ,דוד -ערוגות .מרבית
שטחי העיבוד החקלאי נמצאים בצפון ים המלח ובכיכר
סדום .בנווה עין גדי ננטשו מרבית השטחי החקלאות
בעקבות היווצרות בולענים.
 .4מפעלי תעשיית המחצבים והמלונאות שמותירים
חותם סביבתי ונוכחות ויזואלית בולטת ממוקמים לאורך
חוף ברכות האידוי באגן הדרומי .כמו גם שטחי כרייה
וחציבה ,מתקנים ותשתיות שונים הקשורים בפעילות
מפעלי ים המלח.
 .5השימושים החופיים מצומצמים ומרוכזים במספר
יחסית קטן של חופים :שני חופים בחוף קליה ,חוף מינרל
במניפת נחל דרגה-חצצון ,חוף חניון עין גדי ,חוף חמי

מזור וחופים ציבוריים בחוף ברכה מס'  5בעין בוקק -נווה
זוהר.
 .6שמורות טבע וגנים לאומיים מכסים שטחים נרחבים
בבקעת ים המלח .מצוק העתקים ,כמעט כולו מיועד
לשמורת טבע כחלק משמורת מדבר יהודה .בחוף עצמו
תחום שמורות הטבע מצומצם יותר וחל רק בשטחים
בעלי ייחוד אקולוגי ונופי כמו מעיינות החוף ומניפת נחל
חבר.

דגשים מרכזיים צד מזרחי
 .1תשתיות מים :לאורך כביש החוף המזרחי הוטמן
לאחרונה צינור האוסף את הזרימות של נחלי מואב ,ובהן
שני המקורות הגדולים ביותר שהזינו בעבר את ים המלח
ממזרח :הארנון 65 ,מלמ"ק שנה וואדי זרקא מעין30 ,
מלמ"ק שנה .תפיסת מי הנחלים ואסיפתם לצינור מהווה
חלק מפרויקט הע'ור הדרומי שמטרתו להביא מים לעמאן
ובנוסף להעביר חלק מהמים ) 12מלמ"ק שנה ממי
הארנון( מיועדים גם לחיזוק החקלאות בדרום בקעת ים
המלח .בנוסף הוקמו במעלה הנחלים הגדולים מאגרים
סכורים שמטרתם לעצור ולאגור מי שיטפונות .מאגר
בהיקף של  35מלמ"ק הוקם בערוץ נחל הארנון )מוג'יב(,
בוואדי היידן הוקם מאגר -ואלה בקיבולת של  9.3מלמ"ק
ובוואדי חסה הוקם סכר טאננור שאוגם  16.8מלמ"ק.
 .2שמורות טבע :בחוף ים המלח שמורת טבע מוכרזת
אחת משנת  ,1987שמורת ואדי מוג'יב )נחל הארנון(.
שמורה זו משתרעת על שטח של  215קמ"ר וגבולותיה-
בצפון ואדי זרקא מעין ,במזרח -כביש החוף ,בדרום ואדי
שקיק ובמזרח -גבול רמת מואב ,מרום של  396-מ'
במערב עד  900מ' במזרח )איור  .(1בשמורה ובקרבתה
תועדו כ 400-מיני צמחים – כעשירית מהם נדירים186 ,
מיני עופות – בתוכם  4מיני דורסים מקננים שנשקפת
סכנה להמשך קיומם באזור 24 ,מיני יונקים – חלקם
מאוימים או בסכנת הכחדה בירדן 15 ,מיני זוחלים 3 ,מיני
דו-חיים ושני מיני דגים .1לשמורה הושבו כ 200-יעלים
שהובאו מארה"ב ומקורם מעין גדי .השמורה מנוהלת
על ידי הroyal society for the conservation of -
 (nature in Jordan (rscnעמותה המנהלת את שטחי
שמורות הטבע בירדן .בכניסה המערבית לשמורה שוכן
מרכז מבקרים ממנו יוצאים טיולים אל השמורה .הטיולים
בשמורה מחייבים אישור והם מלווים במדריך ומחויבים
בתשלום .בשמורה מספר מסלולי טיול מורשים וקיימת

Royal Society for the Conservation of Nature. 1997. Mujib Nature Reserve Management Plan (1997-2002). UNDP / World Bank – GEF.
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מגבלה על מספר הקבוצות שרשאיות לטייל בהם מדי
יום .בתחום השמורה נאכפים ,ככול הניתן חוקי הגבלת
צייד .אולם מחוץ לשמורה מתקיים צייד נרחב שהביא
לדלדול אוכלוסיות החי הטבעיות.
 .3ישובים :פריסת הישובים במזרח ים המלח בנויה על בסיס
שני קווים אורכיים צפון -דרום ,במזרח -הערים והישובים
הכפריים המרכזיים ממוקמים ברמת מואב ,בחלקו העליון
של המתלול היורד אל ים המלח -רבת עמון ,מדבא ,כרך
וטפילה .במערב -לאורך חוף ים המלח ממוקמים ישובים
כפריים המתפרנסים בעיקר מחקלאות ,סך כול האוכלוסייה
המתגוררת בבקעת ים המלח עצמה מוערכת בכ60-70 -
אלף תושבים ,הישובים ממוקמים בצפון בקעת ים המלח
ובחוף האגן הדרומי שבו קיימת קרקע חקלאית ומקורות מים
המאפשרים קיום חקלאות ,שהיא הבסיס הכלכלי המרכזי
של הישובים .הישובים העיקריים בבקעת ים המלח הם:
• סווימה :ישוב חקלאי בצפון ים המלח המונה כ20.000 -
תושבים
• חדיתה ,מזרעה ,צאפי ופיפה בדרום ים המלח
שאוכלוסייתם מונה כ 40.000 -נפש.
• פוטש סיטי :יישוב שבו מתגוררים עובדי מפעלי ים המלח

הירדנים ומכיל כ 300 -יחידות דיור.
 .4חקלאות :בבקעת ים המלח הירדנית שטחים חקלאיים
נרחבים המושקים במי הנחלים אשר נאספים במורד
ומובלים אל השטחים המעובדים .תפיסת המים המהווה
חלק מפרויקטי הפיתוח של הע'ור הדרומי ובשנים
האחרונות אם השלמת מערך האיסוף התאפשרה
הרחבה ניכרת של שטחי העיבוד בצפון ים המלח ,באזור
מזרעת חתידה ובצ'אפי .סוגי העיבודים החקלאיים
מגוונים ולאחרונה חלה התרחבות משמעותית בהיקף
החקלאות המכוסה .לאורך רצועת החוף הצרה מעטים
השטחים החקלאיים ,הם ממוקמים בעיקר באזור מעיינות
זרא ,שם קיימת חקלאות מסורתית של גידול ירקות וכן
במניפות סחף קטנות )ארנון( וברצועות חוף צרות שבהן
קיימת קרקע המאפשרת לקיים חקלאות.
 .5תעשייה :מפעלי ים המלח הירדנים מהווים תמונת ראי
למפעלים הישראלים ,אלא ששטחם הכולל קטן יותר,
כלפי דרום ברכות האידוי אינן יורדות דרומה בדומה
לברכות הישראליות ,במקומן קיימים בשטח שטחי עיבוד
חקלאי .גם המפעלים עצמם ממוקמים מעט צפונה יותר
ביחס לישראלים.
 .6תיירות :מוקד מלונאות מתפתח בצפון חוף ים המלח
דרומית לישוב סוימה ,במקום פועלים שלושה בתי
מלון ונמצאים בבנייה  3-4מלונות נוספים .בתי המלון
ממוקמים לאורך רצועת החוף ומגרשיהם כוללים גם
את רצועת החוף שמפותחת כחוף פרטי ששייך למלון.
מעברו המזרחי של כביש החוף מבוצעת הכשרת
שטח המיועדת להקמת בתי נופש פרטיים .חופי רחצה
ציבוריים הכוללים מגרשי חנייה ופיתוח חופי מסודר
נמצאים מדרום לרצועת המלונות ובצמוד אליה.
 .7תשתיות ודרכים :הכביש לאורך החוף המזרחי של ים
המלח ,המחבר את בקעת הירדן עם הערבה הירדנית
הושלם רק ב .1995 -ארבעה כבישי רוחב מחברים את
בקעת ים המלח עם גב ההר ברמת מואב :בצפון ים
המלח הדרך י"ם -עמאן ,בצפון מרכז ים המלח כביש
אזורי העולה לזרקא מעין ומדבא ,מהלשון עולה כביש
לכרך ומאזור צ'אפי מחברת דרך נוספת לישוב טפילה
ולדרך "המלך" הראשית.

איור מספר  :1מפת שמורת הארנון )מוג'יב(
)מקור(/http://www.rscn.org.jo/orgsite:
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רצף שטחים פתוחים
ניתוח רצף השטחים הפתוחים נועד להציג את מידת
רציפות השטחים הפתוחים ביחס לשימושי קרקע קיימים.
הניתוח מבטא את המרחק שבין אזורי הפיתוח ובין שטחים
בלתי מופרים ,תוך התייחסות לטווח השפעתם היחסית של
טיפוסי פיתוח שונים על המרחב.
המודל מבוסס על הנחה שלכול סוג שימוש קרקע ישנה
השפעה שונה על המרחב הפתוח במגוון תחומים סביבתיים:
השפעה חזותית -נופית ,קטיעת הרצף האקולוגי והנופי,
זיהומי אוויר ומים ,רעש ותאורה ועוד .המודל מגדיר לכול
סוג פיתוח משקל יחסי המבטא את עצמת השפעתו .המודל
מדמה דעיכה ליניארית של השפעת שימושי הקרקע על
השטח הפתוח .לפיכך ,ככול שהמרחק רחוק מפיתוח כך
גדלה עצמת רציפותו הפתוחה.
טווח השפעתם של ישוב עירוני או חקלאי גדול ,אזור
תעשייה אזורי וארצי )מפעלי ים המלח( ואזורי מלונאות
נקבעו כבעלי השפעה מרבית על רצף השטחים הפתוחים
) .(100%עצמתם של ישוב כפרי ,אכסניות ,מתקני תשתית
כגון -מאגרי מים וביוב ומבנים חקלאיים סווגו כבעלי השפעה
של  .80%לחקלאות מכוסה ,סוללות ותעלות ברכות האידוי
התעשייתיות ניתן משקל של  .50%רמה של  30%נקבעה
לחקלאות -שדות ומטעים ,מתקני חוף ,תחנות דלק ומתקני
תשתית קטנים ואילו רמת השפעה נמוכה של  15%ניתנה
למבנים בודדים ,לגוף המים של ברכות האידוי ולאתרי
ביקור תיירותיים .הדרכים סווגו באופן הבא :כביש ארצי
 .50%כביש מקומי  30%וכביש משני .15%
מניתוח רצף השטחים הפתוחים ניתן להבחין בברור
בקווים העקרוניים הבאים :חוף האגן הדרומי מופר בחלקים
גדולים ממנו ,ברמות שונות של הפרה ובמידה דומה כך גם
בשוליים הצפוניים של האגם .רמת הפרה גבוהה מתקיימת
בעברו המזרחי של האגן הדרומי שם קיים רצף פיתוח
יישובי -חקלאי -תעשייתי מדרום ללשון .בחלקו הצפוני-
מרכזי של ים המלח ,משני צדדיו ,ניתן להבחין ברמה גבוהה
של רציפות שטחים פתוחים שנקטעת על ידי כבישי האורך
הראשיים שלאורך החוף ומוקדי הפיתוח המקומיים .בנוסף
לכך ניכרת בברור רמת השימור הגבוהה של הרצף הקיים
ביחידות ההר ,מצוק העתקים וקניוני הנחלים.
מפה תושלם בהמשך
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שטחים מוגנים  -שמורות טבע וגנים לאומיים
רקע סטטוטורי
בקעת ים המלח נחלקת לשלוש ישויות תכנון סטטוטוריות
נפרדות:
.1בצד המזרחי  -ממלכת ירדן ,בה שמורות הטבע זוכות
למעמד דומה לזה הקיים בישראל .עם הכרתן הן נתונות
לניהול ה RSCN -ארגון שמירת הטבע הירדני.
בצד המערבי  -נחלקת מערכת התכנון לשתי מערכות
סטטוטוריות:
 .2מדרום לעין גדי -תהליך האכרזה והאישור של שמורות
הטבע והגנים הלאומיים מבוצע בכפוף לחוק התכנון
והבנייה ולחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרי
הנצחה.
 .3מצפון לעין גדי -בתחום איו"ש שמורות הטבע והגנים
הלאומיים הראשיים הוכרזו בצו אלוף בשנות השבעים,
במקביל נערך הליך אישור תכנוני כמקובל לפי הנהוג
בישראל כאשר שמורות הטבע עוברות תהליך תכנון
סטטוטורי.
בצד הירדני  -שמורה מוכרזת אחת שמשתרעת על שטח
של כ 215 -ק"מ ,שמורת המוג'יב )נחל ארנון( ,השמורה
מגיעה מזרחה עד לכביש החוף הירדני והיא כוללת את
מצוק העתקים ומתלול מואב ובמרכזה הקניונים הגדולים
של נחל היידן והארנון.
בתחום ה"קו הירוק" -תוכניות המתאר הארציות והמחוזיות
מתוות את ייעודי הקרקע לשמורות טבע וגנים לאומיים ,מהן
נגזרות תוכניות מתאר מקומיות המהוות בסיס לאכרזת
השמורות והגנים בהתאם לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע
ואתרי הנצחה.
תמ"א  ,35תמ"א  8ותמ"מ  4/14מגדירות את השטחים
המוגנים בגבולות דומים .תכנית המתאר המקומית של מועצה
אזורית תמר המאושרת משנת  1981כוללת בשינויים קלים
את שמורות הטבע והגנים הלאומיים שמופיעים בתמ"א .8
הכרזת שמורת הטבע מדבר יהודה ,שהיא השמורה
הראשית בחלק הדרומי של ים המלח נעשתה על בסיס
תכנית המתאר המקומית של מ.א .תמר . 100 /02 /10
שמורת הטבע המוכרזת אינה כוללת את כול השטחים
המאושרים .עקב התנגדות המועצה האזורית לא נכללו
באכרזה מספר שטחים :בתרונות מצדה ,שטחי מניפות
הסחף למרגלות מצוק העתקים שמצפון למצדה ,מניפת נחל
חבר ומעיינות הגופרית במפרץ מזור.
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באזור נאות הכיכר מסמנות התוכניות הראשיות שמורת
טבע על חלקים מבתרונות החוואר ועל האזור המערבי של
המליחה .רשות הטבע והגנים הגישה הצעה לשמורת טבע
בשטח זה בתכנית מקומית.
תכנית המתאר החדשה למועצה אזורית מגילות שנמצאת
בהפקדה מציעה בצפון ים המלח שלושה אזורים חדשים
לשמורות טבע :בנחל אוג ,בשפך נחל הירדן לים המלח
וקטעים מיחידת הנוף של בתרונות כיכר יריחו.

דגשים מרכזיים בחוף המערבי של ים המלח
.1מצוק העתקים ,קניוני הנחלים ווחלקה המזרחי של
רמת המדבר ,מנחל אוג ודרומה עד צומת הערבה הנם
שמורת טבע מוכרזת.
.2שלושה גנים לאומיים מגנים על אתרי העתיקות
המרכזיים בבקעת ים המלח:
א.מצדה :גן לאומי הכולל את ההר וסביבתו לרבות מחנות
הלגיון הרומי והסוללה .גן לאומי מצדה מוכרז גם כאתר
מורשת עולם על-ידי אונסקו ,מתוקף כך הוא זוכה לרמת
הגנה בינ"ל נוספת.
ב.עתיקות קומראן.
ג.גן לאומי עין גדי -הכולל את השרידים ההיסטורים
והארכיאולוגים בנאת עין גדי.
.3בצפון חוף ים המלח שמורות הטבע מגנות על מעיינות
החוף :עיינות צוקים )עין פשחה המפותחת כאתר קולט
קהל( ,עיינות קנה וסמר .נסיגת מפלס הים גורמת
לנדידה של המעיינות דרומה ,מחוץ לגבולות המאושרים
סטטוטורית לשמורות טבע.
.4בתחום מועצה אזורית תמר שטחים מאושרים לשמורות
טבע שאינם מוכרזים ככאלו ורשות הטבע והגנים מנסה
לקדם בהם תוכניות לאכרזתם ,באזור בתרונות מצדה,
מניפת נחל חבר ,מליחת ובתרונות נאות הכיכר.
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מבוא
מסמך זה ממפה את הדילמות והסוגיות הסביבתיות
המרכזיות המשפיעות על מדיניות התכנון בחבל ים המלח.
המסמך אינו עוסק כלל בשאלת ה"תרחישים החיצוניים"
)שאינם במנדט תמ"א  13לים המלח( הנוגעים לשיקום
המפלס באמצעות הזרמת מים בכמות שתביא לייצוב
המפלס או לשיקומו המלא .מטרת המסמך היא להצביע על
הנושאים לדיון במסגרת עבודת צוות התכנון לתמ"א  13ים
המלח.
נקודת המוצא לתכנון היא שבטווח התכנון ימשכו התופעות
והשינויים הפיזיים המתרחשים לאורך חופי ים המלח.
הידע הרב שנאסף ונותח בשנים האחרונות מספק תחזיות
מהימנות לגבי התהליכים הפיזיים המעצבים את ה"חוף
החדש" שנוצר בעקבות ירידת המפלס המתמשכת :שיעור
וקצב נסיגת המפלס ,מיפוי התשתית הקרקעית ,אזורי
ההיתכנות להיווצרות בולענים ,הסיכון הנובע מהתחתרות
הנחלים ועוד .מסד הידע והתחזיות לגבי האופק התכנוני
) 25שנה ואף יותר( מאפשרים להתמודד עם המצבים
הפיזיים הדינאמיים ולהציע תכנון ברמת וודאות גבוהה.
בתנאים המשתנים בחוף ים המלח ,האתגר התכנוני המוצב
בפני צוות התכנון הוא כיצד להתוות כיווני פיתוח ,חרף
הסיכונים והמצבים הדינאמיים ,שיאפשרו את המשך מפעל
ההתיישבות ומיצוי הפוטנציאל הגלום באזור.

פרק א' – סוגיות כלליות בסובב ים
המלח
 .1שימור מול פיתוח
אגן ים המלח משופע בערכי טבע ,נוף ומורשת מן המעלה
הראשונה .המבנה הגיאולוגי והטופוגראפי שיוצרים את
בקע ים המלח ,המפגש הדרמטי של הנוף המדברי עם גוף
המים על סגולותיו המיוחדות ,מצוק העתקים ,קניוני הנחלים
והמעיינות המהווים בתי גידול למגוון רחב ועשיר של מיני
צומח וחי ,חלקם אנדמיים .בנוסף מתקיימים במרחב ערכי
מורשת תרבותית-היסטורית המקודשת לשלושת הדתות
ואתרים ארכיאולוגים משחר התיישבות האדם ועד ימינו
וביניהם כאלו המוכרזים כאתרי מורשת עולם .ייחודו של
חוף ים המלח ,כמו גם כוח משיכתו התיירותי ,נשענים
על עובדת היותו של מרבית השטח "ארץ בראשית",
המתאפיינת בנופים טבעיים ובעלי עצמה ,שאינם מפותחים
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ומופרים .בצד האזורים הטבעיים מתקיימת בחבל ים המלח
התיישבות חקלאית ,פיתוח כלכלי הכולל תעשייה כימית
ותיירות ענפה אשר מנצלים את סגולותיו המיוחדות של הים.
הדילמה המרכזית עמה נדרש להתמודד התכנון להתמודד
הנה כיצד לאזן בין מטרות השימור והפיתוח .ניתן לומר כי
העקרונות הכללים שמתווה מדיניות התכנון הארצית בתמ"א
 35מקבלים משנה תוקף בחבל ארץ רגיש זה :הכוונה של
הפיתוח אל אזורים שהם ברגישות סביבתית נמוכה יותר,
צמודי דופן לפיתוח קיים ,הימנעות מפיתוח מפוזר ושמירה
על רצף ואיכות השטחים הפתוחים.
הסוגיות התכנוניות -סביבתיות הן:
א.כיצד לאזן בין פיתוח ושימור -כיצד לנצל את הפוטנציאל
הגלום באזור תוך התחשבות בסביבה ,בנוף ובטבע.
בנושא זה יש לכלול את הניצול של משאבי טבע באזור
כגון :משאבי מים טבעיים ומחצבים.
ב.האם ואיך ניתן באמצעות אימוץ הגישה של פיתוח בר
קיימא ליישב בין האינטרסים השונים של פיתוח ושימור.
ג.מהם סוג ואופי הפיתוח המתאים לאזור ומהם שימושי
הקרקע שהם בזיקה ישירה לים המלח וחופיו.
ד.מהי הגישה המיטבית לשיקום נזקים סביבתיים ,במיוחד
באגן הדרומי.

 .2פיתוח בתנאי חוף משתנים
תכנון אזור בקעת ים המלח צריך להביא בחשבון תנאים
דינאמים הנובעים ממספר גורמים :נסיגת המפלס באגן
הצפוני ,תהליכים פיזיים המלווים נסיגת המפלס ויוצרים
מגבלות סיכון לפיתוח ברצועת החוף המתרחבת )תשתית
בוץ ,בולענים( ועליית מפלס הים בברכות המלח בדרום
האגן ,המסכנת את אתרי התיירות והמלונאות ואת
התשתיות לאורך החוף .תנאים דינאמיים אלו מחייבים דיון
במספר סוגיות מרכזיות:
א.מהם כיווני הפיתוח ודרכי ההתמודדות עם תנאי החוף
המשתנים.
ב.מהן הדרכים באמצעותן ניתן להקטין את הסיכון והנזק
האפשרי שבפיתוח בתנאי אי ודאות לגבי מיקומו של קו
המים .בהקשר זה ניתן להציע מספר דרכים לבחינה:
• שמירה על מכסת מים קבועה הנכנסת לאגם )מתחום
ישראל(.
• הפנמת מגבלות הסיכון הפיזי ברצועת ה"חוף החדש"

והפניית מרבית הפיתוח לאזורים יציבים.
• ייצוב המפלס בברכת המלח מס'  5אשר יקטין את
הסיכון לתיירות הקיימת על גדות הברכה ויאפשר את
המשך הפעילות התעשייתית.
ג.כיצד ניתן לייצר תוכנית גמישה שתאפשר התמודדות עם
מצבים משתנים ,הסכמות ושיתופי פעולה בין הגורמים
הפעילים באזור ותמשיך להיות עדכנית לאורך זמן.

 .3שימושים ומגבלות ברצועת החוף הנסוג
בלימת ירידת המפלס ,לא כל שכן החזרתו למפלס עבר,
הנם מעבר לאופק התכנון של תוכנית המתאר תמ"א 13
 ,אשר עומד על  25שנה .מסמך המדיניות יתמקד במצב
של המשך ירידת המפלס ובתכנון עתידי המשמר את
מירב האפשרויות ,כולל אפשרויות של ייצוב המפלס ואף
העלאתו.
הסוגיות לדיון הן:
א.האם יש לקבוע קו מפלס סטטוטורי עליון לגובה פני הים
העתידי ומהו – הקו הקיים כיום הנו ) 390.5-תמ"מ .(14/4
קיומם של המפעלים באגן הדרומי וכן החלטה ירדנית
שמתירה פיתוח קשיח עד לקו גובה  402-מקבעים ככול
הנראה את רום המפלס העתידי המקסימאלי בקו זה.
בנושא זה מחייב הסכמות הגורמים היושבים על שפת
האגם ושיתוף פעולה בינ"ל.
ב.מידת הקשיחות של קו המפלס הסטטוטורי  -באיזה
סמכות ובאיזה הליך ניתן יהיה לשנותו.
ג.מהם שימושי הקרקע המיועדים לאזור "החוף החדש"
שעשוי להיות מוצף בעתיד )בטווח הביניים ובטווח
הארוך( בהתייחס הן לאפשרויות שיקום המפלס והן
לסיכונים הפיזיים.

 .4השפעת פיתוח התיירות בסובב ים המלח
על משאבי הטבע הייחודיים
פיתוח תיירותי מואץ ובלתי מבוקר לאורך חופי ים המלח
העשיר בערכי טבע ,נוף ומורשת ייחודיים ברמה עולמית,
שרק חלקם זוכים להגנה כשמורת טבע ,עשוי להביא
לפגיעה במשאבים אלו .מצד שני פיתוח התיירות יכול גם
לעודד מגמות של תיירות אקולוגית שתביא בעקבותיה
להכרה בחשיבותם של נופי ים המלח ותמנע תהליכי
פיתוח אלו .בנוסף לכך ירדן כמדינה מתפתחת מתמודדת
עם בעיות משקיות בסיסיות .בשלב זה בתהליך הפיתוח,
מערכת האיזונים בין פיתוח לבין שמירת הטבע שונה מזו
המאפיינת מדינות המצויות בשלב מתקדם יחסית בתהליך

הפיתוח,לרבות ישראל.
הסוגיה המרכזית היא כיצד ניתן בתהליך מכוון לעודד ולחזק
את שימור המשאבים הטבעיים המיוחדים בצד פיתוח
התיירות.
במסגרת זו ההצעה להכרזה על סובב ים המלח כשמורה
ביוספרית ע"י אונסק"ו ,הכרזת האתרים הראשיים )בנוסף
למצדה( כאתרי מורשת עולמית והכרזה על המלחה
בדרום ים המלח כאתר  Ramsarיכולים לחזק את מגמות
השימור.

פרק ב' – סוגיות סביבתיות בתכנון החוף
המערבי של ים המלח
 .1התמודדות עם הבעיות התכנוניות-פיזיות
וההנדסיות הנובעות מירידת המפלס באגן
הצפוני
ירידת מפלס ים המלח מלווה במגוון תופעות פיזיות-
סביבתיות אשר משפיעות באופן דרמטי על אפשרויות
הפיתוח לאורך רצועת חוף ים המלח .על התוכנית להציע
מערך של פתרונות ,הנחיות וכלים לתכנון והתנהלות שימושי
קרקע קיימים ועתידיים .יש חשיבות רבה ליצירת הנחיות
גמישות שיוכלו להתעדכן ולהטמיע מסקנות פעולות מעקב,
ניטור ומחקר עתידיים:

א .בולענים
הסוגיה המרכזית היא האם ניתן לפתח שימושי קרקע
באזורי התכנות להווצרות בולענים ,על אילו סוגי פיתוח
ושיטות עבודה ובאילו תנאים ניתן להמליץ על פיתוח
באזורים אלה .מפות המכון הגיאולוגי להתכנות היווצרות
בולענים הן תשתית הידע הטובה ביותר הקיימת כיום
ולפיכך הן מהוות את הבסיס להתייחסות תמ"א 13
 .המכון הגיאולוגי ומסמך המדיניות לאגן ים המלח
ממליצים להימנע ככול הניתן מבינוי קשיח באזורים בהם
קיימת סכנה להיווצרות בולענים.
הסוגיות התכנוניות הן:
• מהי הגישה התכנונית הבסיסית  -האם ככלל יש
להימנע מתכנון ופיתוח באזורי היתכנות להיווצרות
בולענים )גישת מסמך המדיניות לים המלח ומפות
אזורי הסיכון של המכון הגיאולוגי( או לפעול בגישה
המאפשרת פיתוח באזורי סיכון ,בהנחה שיש פתרונות
טכניים והנדסיים )גישת מ.א תמר ומגילות(.
• מהם השימושים שניתן לאשר בתחום אזורי בולענים,
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לדוגמא -שימושים שמטרתם לאפשר גישה ותפעול של
חופי רחצה.

יסגרו המפעלים במועד עתידי זה או אחר ומהי ההשפעה
הכלכלית-והסביבתית שתהיה למעשה זה:

• מהן הדרישות והתנאים שבמסגרתם ניתן לאשר בינוי

• התייבשות גוף המים בחלק הדרומי של ים המלח יגרום
להיווצרות שטח מופר שעיקרו משטח מלח נרחב ,מרוצף
בסוללות .קביעה זו מבוססת על ההנחה שלא ניתן יהיה

באזורי סכנה לבולענים.
• מהם גבולות האחריות המשפטית של המדינה,
הרשויות המקומיות והיזמים בשימושי קרקע ובמבנים
קיימים ,או עתידיים באזורי סיכון להיווצרות בולענים.
• אילו מנגנוני ידע ,ניטור ובקרה מתמשכים נדרשים
למעקב ולעדכון ההנחיות בהתאם לצורך.

ב .התחתרות נחלים
האצת תהליך ההתחתרות של הנחלים כתוצאה מירידת
המפלס מעלים במידה רבה את עצמת השיטפונות.
תהליך זה מסכן תשתיות שחוצות את ערוצי הנחלים.
אחד הפתרונות להגנת תשתיות ,דרכים ומבנים מפני
ארוזיית שטפונות ,המחמירה עקב ירידת המפלס
והגברת התחתרות הנחלים ,הוא הקמת מפתנים בערוץ
הנח .שמטרתם לבודד ולהחליש את ההתחתרות לעומק.
פתרון זה ,הכולל סכרונים לרוחב הערוץ המשנים את
המראה והתפקוד הטבעי של הנחל ,הוא בעל השפעות
אקולוגיות ונופיות.
סוגיה תכנונית :מהם הפתרונות וההנחיות לפריסת
ולהגנת מערך התשתיות ובראשם כביש  90באפיקי
הנחלים ,כאשר יש להביא בחשבון את ההשפעה הנופית-
סביבתית שתהיה לבניית מבנים הנדסיים שונים בערוצי
הזרימה.

ג .התרחקות קו החוף
ירידת המפלס גורמת לתזוזות קו החוף בעשרות מטרים
בשנה .ברצועת החוף הנחשפת התשתית לרוב בוצית
וקיים סיכון להתפתחות בולענים.
הסוגיה היא כיצד לפתח תשתיות פנאי ונופש חופיות
)חופי רחצה ,שירותי חוף ,גישה לחוף( חרף תהליך
דינמי נמשך של התרחקות הים ותוך התגברות על תנאי
התשתית הפיזיים.

 .2מפעלי ים המלח
א .המשך קיום התעשייה באגן הדרומי של ים המלח
ובאילו תנאים:
בשנת  2030עתיד לפוג הזיכיון שניתן למי"ה לניצול מחצבי
ים המלח בצד הישראלי .בצד הירדני חברת מפעלי ים
המלח הירדנית ) (APCמחזיקה בזיכיון עד לשנת .2050
בין התרחישים העתידיים ראוי לבחון גם תרחיש שבו
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לקיים את גוף המים הדרומי ללא המפעלים.
• חזות האתר  -לאחר סגירת המפעלים עלול להיוותר אזור
נרחב של מתקנים נטושים ושרידי עבודות עפר בהיקפים
גדולים  -לכן ניצבת בפני התכנון שאלת פינוי ופירוק
המתקנים ושיקום האזור הפגוע .יש לבחון האם חלה על
המפעלים חובת גריטה ושיקום השטח.
• מהו עתידם של מפעלי התיירות על שפת בריכה מס' 5
)מוקד התיירות בעין בוקק נווה זוהר( ללא גוף מים.
• אפשרות סגירת המפעלים מעלה את שאלת עתידם
ומקור פרנסתם של אלפי העובדים במפעלים  -חיסול
ענף כלכלי שמעסיק כ 2000 -עובדים בישראל וכ2000 -
עובדים בירדן.
• משמעות אובדן הכנסה בהיקף משמעותי למשק
הלאומי.

ב .סוגיה מרכזית במדיניות התכנון ארוכת הטווח
היא המשך קיום התעשייה באגן הדרומי ובאילו
תנאים:
בשיקולים הסביבתיים יש לכלול :את מרכיב תרומת המפעלים
לירידת המפלס באגן הצפוני ,את העלות הסביבתית של
אחזקת גוף המים הדרומי ובמיוחד בכל הנוגע לעליית
המפלס בברכת השקעת המלח בצד הישראלי ,לצורך שנוצר
בעקבות פעילות זו בהגנה על אזור המלונאות ,בפעולות
שונות ובסוללות הגנה .כמו כן יש לכלול את הצורך העתידי
להגבהת הסוללות הקיימות להגנה ולתפעול הבריכות ]באם
לא יתבצע קציר מלח[ תוך דרישה לכמויות חומרי חציבה
בהיקף עצום.

ג .מפעלי ים המלח
מפעלי ים המלח הם מקור למכלול רחב של השפעות
ומפגעים סביבתיים המחייבים טיפול והתייחסות במסגרת
התכנון ארוך הטווח .הדילמה הראשית נוגעת לדו קיום
בין תעשייה ושימושים אחרים הנשענים על נוף גוף המים:
אזור התיירות ,הישוב נווה זוהר ומערך התשתיות הארציות
ובראשם כביש  90וכן לקונפליקט עם שימור משאבי טבע,
נוף ומורשת.
במצב "עסקים כרגיל" מנהלים מפעלי ים המלח את בריכת
האידוי הצפונית )בריכה  (5לפי מדיניות שעיקרה הגבהת

סוללות הבריכה והעלאה קבועה של המפלס )בקצב של כ-
 20סמ'/שנה( .מדיניות זו גורמת:
• לניצול מיותר של משאבי הסביבה – דרישה לשימוש
בכמויות אדירות של חומר מאתרי כריה באזור תוך כדי
הפרה קשה של בתי גידול רגישים ופגיעה באזורים בעלי
רגישות נופית גבוהה.
• לסיכון מוקדי התיירות בעין בוקק ונוה זהר  -סיכון ממנו
נגזרת דרישה להשקעת משאבים אדירה בהגנות שנעשו
ויעשו בהשתתפות המדינה.
• הצורך להגן ואף אולי להסיט )על חשבון אזורים בעלי
רגישות טבעית גבוהה ביותר( תשתיות הנדסיות כלל
אזוריות וכן להגן על ההתיישבות לאורך בריכה .5
• סכנת פריצת סוללות הבריכה  -סיכון המפעלים הכימיים,
באזור ים המלח ומחוצה לו ,הנשענים על תוצרי הבריכה
וכן סיכון סביבתי בעל השלכות על כל האגן הדרומי.
• סיכון הצפת אזור בתי המלון ע"י נחל בוקק המתקשה
לזרום לבריכה  5בשל עלית מפלס המים בה.
דרך ניהול זו בולטת גם בהשוואה לאופן ניהול בריכות האידוי
בצד הירדני ,ניהול המתבסס על מדיניות של קציר מלח מלא
ללא הגבהת סוללות .המדיניות במפעלים הירדנים נובעת,
לדבריהם ,מהכרה בחשיבות של אי פגיעה בשימושים
ובאוכלוסיות גובלות ומתוך גישה בת קיימא המבטאת רצון
לאפשר המשך פעילותם לטווח הארוך .לטענת מי"ה קציר
המלח בירדן נובע מהעדר אפשרות הנדסית להגביה את
הסוללות .תהה הסיבה אשר תהה ,העובדה היא כי בידרן
מתבצע קציר מלח בהיקף דומה לזה הנדרש לכל בריכה
מס' .5
סוגיה המרכזית היא לכן :כיצד לשנות מצב זה ולגרום לכך
שהפעילות התעשייתית בברכה  5תפנים את עלות הניצול
המוגזם של משאבי סביבה ותאפשר את המשך פיתוחם
וקיומם של שימושי קרקע למגורים ,תיירות ותשתיות
הנשענות על הפוטנציאל של גוף המים "התעשייתי" באגן
הדרומי .או בלשון אחרת :כיצד ליישם גישת פיתוח בר
קיימא בהתנהלות המפעלים.
סוגיות המשנה בתחום מפעלי ים המלח הן:

א .בראיה ברת קיימא ולטווח ארוך  -מהי החלופה
העדיפה לתכנון עתידי של ברכה 5
הגישה של חסכון בעלויות תפעול )הגבהת סוללות לעומת
קציר מלח( תוך ניצול המשאבים הטבעיים )כרייה בהיקפים
גדולים( ,בעוד שברור )גם לפי דברי נציגי החברה( כי לא
ניתן יהיה להימנע בעתיד מקציר מלח ,היא ההיפך הגמור

ממדיניות פיתוח תעשייתי בת קיימא.
מפעלי  APCבירדן כאמור ,נוקטים במדיניות תעשייתית
שניתן לקיימה לאורך זמן .כחלק ממדיניות זו מתבצע ייצוב
של מפלס מי בריכות האידוי ע"י קציר מלח .היקף הקציר
עומד על כ 14-15-מליון טון בשנה )היקף דומה לזה הנדרש
במפעלי ים המלח( בעלות מוצעת של כ 9-מליון דולר/שנה.
בחירת שיטת תפעול זו )מתקיימת בעשר השנים האחרונות(
נעשתה )לדבריהם( משיקולים ארוכי טווח של המשך קיום
המפעל ובריכות האידוי .מלח הנקצר מונח בחלק מבריכת
האידוי שהוקצה לכך ולפי הערכת אנשי  APCיידרש פתרון
של סילוק לים בסביבות שנת .2015
מן הראוי לציין כי לקציר המלח יש השפעות סביבתיות
הקשורות להקמת תשתיות מערך סילוק מלח ,משמעויות
בצריכת האנרגיה הגבוהה של קציר ומשמעויות כלכליות
הקשורות לעלויות של קציר מלח .גם לנקודת הזמן בה יחל
הקציר יש משמעות כלכלית רבה.
על סמך המידע שהתקבל ממפעלי ים המלח ,מתברר
שלטווח )שמעל  20שנה( תהליך התפעול של הברכה יהיה
חייב להשתנות מכיוון ,שמבחינה הנדסית ,לא יהיה אפשרי
להמשיך להגביה יותר את סוללות הברכה .מכאן שלטווח
ארוך הפתרון לתכנון בר -קיימא של ברכה  5הוא באמצעות
שמירה על מפלס קבוע של הברכה ,בדרך של קציר מלח או
בכול טכנולוגיה אחרת .בחירה במדיניות של פיתוח תעשייתי
בר קיימא תוך שימוש בקציר מלח משיגה יתרונות רבים:
• צמצום משמעותי של הפגיעה בסביבה ובבתי גידול
הקשורה בקיומם של אתרי כריה וחציבה לשם הגבהת
הסוללות.
• מייתרת את הסיכונים לתעשיית המלונאות המתקיימת על
שפת בריכה  5עשרות שנים ומהווה מוקד בעל חשיבות
רבה ,בין השאר ,כמוקד תעסוקה מרכזי באזור.
• מייתרת את ההשקעות הרבות שהושקעו ויושקעו ע"י
המדינה בהגנה על המלונות.
• מקטינה את הסיכון לכשל בסוללות ונזק משמעותי ליצור
התעשייתי ולסביבה.
• מייתרת בניית סוללות נוספות שחותמן הנופי יישאר
לדורות ולשנים ארוכות לאחר שיסתיים תפקידה של
חברת מי"ה.
• מונעת החרפה בתהליכי התחתרות הנחלים שקשורה
לכריית היקפים גדולים של חומר ואדי.
הפתרון ארוך הטווח לגבי המשך תפעול ברכה מס'  5מציב
שאלות לגבי פתרונות הביניים שנידונים כעת להגנת החוף
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באזור המלונות )חלוקת הברכה ויצירת לאגונה שבה יעשה
קציר מלח(.
אם אכן התרחיש הסביר לטווח ארוך הוא קציר מלח בכול
שטח הבריכה ,יתכן שהפתרון העדיף ,כלכלית ,סביבתית
והנדסית הוא לבחור כעת בפתרון הקבוע וארוך הטווח
)התייחסות זו אינה חלה על פתרונות חירום ממוקדים
המתחייבים לצורך מתן מעה מיידי לבעיות בשטח(.

ב .הערכות ל"יום שאחרי"  -מהם התנאים
להפסקת פעולת המפעלים
בעתיד עשויה להסתיים הפעילות התעשייתית בים המלח או
להשתנות באופן משמעותי ,אם מסיבות של כדאיות כלכלית
ואם מסיבות אחרות .הבטחת שיקום אזורי התעשייה,
המתקנים ,התשתיות והברכות לאחר סיום הפעילות הנה
סוגיה מרכזית בתכנון האזור.

ג .צמצום הפרת השטח ושיקום נזקי עבר
השטחים הפתוחים באזור האגן הדרומי מופרים בהיקפים
גדולים כתוצאה מפעילות מפעלי ים המלח בשטחי הזיכיון.
האמור חורג בהרבה מעבר לנושא אתרי הכרייה ששוקמו
בחלקם .מרכיבי ההפרה כוללים :פריצת דרכים רבות,
עבודות עפר וכלים הנדסיים בשטחים גדולים ,הנחת צנרות
בהיקף גדול ללא התייחסות לשיקולים נופיים ,עיצוב סוללות
הבריכות כולל סוללות מלח פנימיות ללא התייחסות לשיקול
החזותי ,הקמת מתקנים שונים ,עבודות עפר בהיקף נרחב
הקשורות להסדרת ניקוז ומניעת פריצת מי נגר לבריכות.
הצטברות מרכיבים אלו על פני עשרות שנים יצרה טביעת
רגל נופית משמעותית של מפעלי ים המלח באגן הדרומי
ותחושה של "חצר אחורית" של המפעלים המחייבת טיפול
בשיקום מניעת פגיעה עתידית.

ד .תוכניות עתידיות  -ברכה 6
מי"ה הגישו בעבר תוכנית להקמת ברכה נוספת מצפון
לברכה  5לצורך הגדלת כושר הייצור .הדילמה המרכזית
היא בין התרומה הכלכלית שמאפשרת הרחבה בכושר
הייצור של המפעלים ובין ההשפעות הסביבתיות
השליליות שבצידה והאם ניתן במסגרת תכנונית מסדירה
להתגבר על הבעיות הנדונות לעיל:
• תוספת שאיבת המים מהאגן הצפוני שפירושה
הגדלת הגרעון בכמות המים והאצה בקצב הירידה
של פני הים.
• דרישה לכמויות גדולות של חומרי כרייה וחציבה
)בהיקף של כ 10 -מיליון מ"ק(.
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• הרחבת השטחים המופרים על ידי קווי סוללות
ותשתיות ,הרחבת פגיעה נופית וסביבתית באזור
הסמוך תוך יצירת סוללת עפר ארוכה במקביל
ולאורך כביש .90
• פגיעה נופית משמעותית באזור רגיש הנצפה מאתר
מצדה.

ה .תחנות שאיבה באגן הצפוני
ירידת הים מחייבת שינוי מיקום והעמקה של תחנת
השאיבה של מי"ה מעת לעת .הסוגיה היא כיצד ובאילו
תנאים ניתן לאפשר שינויים חוזרים במיקום ועומק תחנת
השאיבה בהתאם לתנאים בעתיד.

ו .זיהום מי תהום -בעין בוקק
זיהום מים שהתגלה בעין בוקק מקורו ככול הנראה
בחלחול חומרים מזהמים ממישור רותם.

 .3שטחים פתוחים ,נוף ושימור משאבי טבע
א .הגנה סטטוטורית על שטחים בעלי רגישות
סביבתית גבוהה
קיימים אזורים ותאי שטח בעלי ערכיות אקולוגית ונופית
גבוהה שאינם מוגנים סטטוטורית וראוי לבחון את חיזוק
ההגנה הסטטוטורית עליהם:
• באגן הדרומי – אזור מליחת סדום.
• ערבות יריחו ודרומית מערבית למנזר דיר חג'לה.
• דרום עיינות סמר -שטחים מדרום לשמורה שהמעיינות
נעים אליהם.
• הרחבת שמורות טבע בתרונות חוואר מצדה.
בעיה נוספת היא העדר יכולת להכריז על שמורות טבע
חדשות בתחום שבאחריות המנהל האזרחי בשל הסכמי
אוסלו ,הקובעים כי כל הכרזה חדשה של שמורות טבע
תהייה בהסכמה בין הצדדים.

ב .עתיד נאות החוף
נאות החוף )צוקים ,קנה וסמר( נמצאות בסכנה בשל נסיגת
המפלס .נסיגת המפלס חושפת משטחי בוץ )חרסית( דרכם
מי הנביעות אינם מצליחים לזרום והם מתחתרים בערוצים
ההולכים ומעמיקים .המעבר מזרימת מים על פני השטח
ובתת הקרקע לזרימה בערוצים עמוקים מביא להתייבשות
חלקים ניכרים של הנאות .קיים חשש כי עם ירידת המפלס
ימצאו מי הנביעות שכבת קרקע נמוכה יותר לפרוץ דרכה
דבר שיביא לייבוש ואובדן נאות המדבר.
הסוגיה לדיון :האם צריך לנקוט פעולות אקטיביות שיגנו

על קיומן של נאות החוף ,כגון יצירת חציץ הידרולוגי שימנע
בריחה של מי התהום מערבה.

ג .אזור שפך נהר הירדן
אזור שפך הירדן לים המלח מהווה נקודה רגישה בהיבטים
האקולוגיים והנופיים .במצבו הנוכחי מוביל הירדן מי חוזרים
מחקלאות ,בריכות דגים יחד עם שפכים וקולחים ממקורות
שונים .אזור השפך אינו נגיש בשל מגבלות ביטחוניות.
סוגיה מרכזית :האם כדאי לעודד שיקום מקומי של הירדן,
לפחות בקטע הדרומי שבין אתר הטבילה והים ולהבטיח
כמות ואיכות מים שתזרום בו דרך קבע.

ד .זיהום מקורות מים ופגיעה בבתי גידול
מישראל ,ירדן והרשות הפלשתינאית מוזרמים שפכים אל
ים המלח .הזרמות שפכים ותקלות במערכות ביוב שמקורם
בהרי יהודה )אזור ירושלים( דרך נחל אוג ונחל קידרון
מביאות לפגיעה סביבתית בבתי גידול ולזיהום מי תהום.
ניתן לשער כי העדר טיפול הולם בשפכים בישובי הרי
מואב וישובי החוף המזרחי ,מביא או יביא בעתיד להשפעה
סביבתית דומה ואף חמורה אם יזדהמו מעיינות הנחלים.

ה .סוגיות נופיות
משך תקופות ארוכות בהיסטוריה אזור ים המלח הווה מוקד
משיכה וגורם השראה לאנשי דת ,כתות ,מתבודדים ודמויות
היסטוריות נוספות בשל בידודו ,עוצמת נופיו ויופיו .נאות
המדבר הירוקות והתיישבות האנושית שהתפתחה בהן
מהוות גם הן גורם משמעותי בנוף .ערכו של נוף ים המלח
גבוה גם כיום והוא מהווה גורם משיכה חזק למיליון וחצי
מטיילים ומיליון תיירים בשנה )בחוף המערבי בלבד(.
לאור חשיבותו הנופית חבל ים המלח היה רצוי היה כי
מרכיבי הפיתוח יהיו בני קיימא ויושם דגש על שלמות הנוף
הייחודי ומראהו הבראשתי של המרחב .בפועל תמונת
המצב שונה ,בשני האגנים ובמיוחד בדרומי ניכרת הפרה
של הנוף ,לעיתים ברמה שהיא חורגת הרבה מעבר להכרחי
עקב הפיתוח הנוכחי.
זאת ועוד ,נסיגת הים מותירה שטחי חוף חדשים רחבים
ומשנה את זהותו הנופית של המקום ,קו המגע מצוק-
ים שאפיין את חוף ים המלח מאבד מעצמתו ,שטחי חוף
העשויים בוץ ומלח חשופים מכול צומח ,הם הנוף שהופך
שליט בחופו המערבי של האגם.
בהיבט הנופי מתחדדות הסוגיות הבאות:
 (1מהי המשמעות הנופית של ירידת המפלס על גורם
המשיכה התיירותי של המרחב :בעזרת סימולציות

של קו החוף העתידי ניתן לדמות בעזרת הדמיות
ממוחשבות מה יהיה מראה רצועת החוף בעוד  10ו20 -
שנה .הדמיות אלה יסייעו בבחינה כיצד לנצל לתיירות
את תופעות הטבע הייחודיות שנחשפות בחוף :בולענים,
מעיינות חמים.
 (2האגן הנופי של מצדה :לנוף הנצפה ממצדה והנשקף
מן ההר חשיבות נופית ברמה העולמית .האגן הנופי של
מצדה הוא היחיד שהוגדר והוכרז )ע"י אונסק"ו( כאזור
"אל געת" לשימור נופי המדבר הטבעיים שנשקפו מההר
במשך אלפי שנים .למרות האמור קיימים באגן זה לחצי
פיתוח רבים שמאיימים לשנות את אופיו:
• שטחי עיבוד חקלאי במרחב מישור צאלים וחבר.
• אתרי כרייה לחומר וואדי למי"ה.
• תשתיות חשמל )תחמ"ש ,קווי מתח(
• שדה תעופה בינ"ל.
• הקמת בריכה 6
 (3השפעות נופיות של הפיתוח התעשייתי :בהיבט
ההשפעות החיוביות בולטת השפעת הפיתוח
התעשייתי על שמירת נוף האגן הדרומי כנוף של גוף
מים )בריכות( ומניעת ייבושו בשל ירידת המפלס .תרומה
זו היא ללא ספק בעלת חשיבות והשפעה רבה.
בהיבט ההשפעות השליליות של הפעילות התעשייתית
על נוף האגן הדרומי ניתן לציין מרכיבים רבים של
פעילות תעשייתית בהיקפי שטח גדולים שנעשית ללא
התייחסות מתאימה לרגישות השטח והסביבה:
• פריצת צירים רבים בנוף המדבר
• עבודות עפר בהיקפי שטח גדולים שהפרו את השטח
הפתוח
• עבודות הסדרת ניקוז בהיקפים גדולים
• הקמת מאגרים למי שטפונות
• הנחת כמויות גדולות של צנרות וקווי תשתית
• הגבהת סוללות הבריכות וסוללות המלח הפנימיות
• הקמת מתקנים שונים

 .4תיירות
הסוגיות המרכזיות בהיבטים הסביבתיים הנוגעים לתחום
פיתוח התיירות הנן:

א .מהו כושר הנשיאה של חבל ים המלח לפיתוח
תיירות ומלונאות
משרד התיירות אמד את היקף ההיצע המלונאות הנדרש
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לפיתוח בבקעת ים המלח ב 18,000 -חדרי מלון לשנת
 2020ותוכנית האב לפיתוח התיירות המליצה על פיתוח
בשלבים של  3מוקדים :עין בוקק נווה זוהר ,קליה ומזור
)פתחת נחל חבר( במרכז ים המלח .התוכנית המפורטת
לאתר מזור לא קודמה עקב היותה ממוקמת על אתר
בולענים פעיל ולפי המידע שנתקבל הן ממשרד התיירות והן
מהמועצה האזורית תמר  -תוכנית זו נגנזה ואינה עומדת
כיום על הפרק.
הסוגיות בנושא זה הן:
• מהי הפרוגרמה המעודכנת לענף התיירות במרחב
ים המלח ,כיצד היא תביא בחשבון את הפיתוח בצד
הירדני ובאיזה אופן היא תשתלב מבלי לפגוע בסביבה
הטבעית.

של מוקד זה.

ג .תמהיל וסוג התיירות )ריכוז ו/או פיזור(
למוקדי התיירות במרחב חשיבות רבה בעיצוב התוכנית.
סוגיית מדיניות עקרונית היא -האם לרכז את פיתוח התיירות
במספר מצומצם של מוקדים גדולים או להציע מגוון רחב של
אתרי תיירות במוקדים קטנים המפוזרים במרחב.

• מהם טווחי הזמן לתכנון ופיתוח התיירות.

שאלה נוספת הנגזרת מכך הנה האם לפתח אתרי תיירות
צמודי דופן -לאזורים קיימים ,ישובים ותשתיות תיירות

• מהי אוכלוסיית היעד שאליה צריך לכוון את פיתוח

קיימות או להציע אתרים חדשים בשטחים פתוחים.

התיירות.

ב .פיתוח התיירות בים המלח במפלסי חוף
משתנים
התרחקות הים באגן הצפוני משפיעה על כושר המשיכה
הנופי -טבעי של בקעת ים המלח ,ברצועת החוף הרחבה
שאורכה מגיע באזורים מסוימים לשלושה ק"מ ויותר
בתהליך נסיגה שמימדיו הם עשרות מטרים בשנה ,לא
מתאפשר פיתוח אינטנסיבי בגלל יציבות התשתית הפיזית
ותופעת הבולענים .התנאים הפיזיים הביאו לעצירת תוכניות
לפיתוח אתרי תיירות ומלונאות נרחבים בים המלח )אתר
מזור וקדרון(.
הסוגיה היא כיצד לפתח את ענף התיירות והמלונאות
בתנאים אלו ,והדילמות שיעסיקו את התכנון הן:
• הכוונת הפיתוח לשטחים שבהם השפעות ירידת המפלס
מצומצמת יותר :בצפון ים המלח ובחלקו הדרומי שטחים
שרגישותם הסביבתית נמוכה יותר ,שהתשתית הפיזית
בהם יציבה ושקיים בהם פוטנציאל תכנוני לפיתוח
התיירות .בנוסף לכך ,מסמך מדיניות אגן ים המלח
של מכון ירושלים מציע לבחון פיתוח תיירותי באזורים
גבוהים הצופים על ים המלח הנמצאים מחוץ לאזורי
הסיכון הפיזי יש לבחון חלופה זו לאור הרגישות הנופית
הגבוהה מאחר והיא יכולה לעורר התנגשות עם ערכי
סביבה גבוהים.
• האם לשים דגש על מרכזיותו של אתר עין בוקק -נווה
זוהר :מהשיקול הסביבתי )ובהנחה שנפתרת בעיית
ברכה  (5זהו האתר המתאים ביותר לפיתוח מלונאות
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אינטנסיבית בצד הישראלי .קיים בו כבר פיתוח בהיקף
משמעותי והוא אינו מושפע מירידת המפלס ,אולם
מהשיקול התיירותי אתר זה יכול להיחשב כנחות בגלל
שהוא ממוקם על ברכה תעשייתית ולא על חוף ים טבעי.
אחת הסוגיות שצריכות יהיו להיבחן במהלך התכנון היא-
האם וכיצד ניתן להגדיל את האטרקטיביות התיירותית

סוגיות סביבתיות מרכזיות ושאלות תכנוניות הנגזרות מהן
תמ"א  13לים המלח וחופיו

דוגמאות:
• מוקד קליה -תב"ע  608/9בצפון ים המלח תואם את
דגם הפריסה המרוכז וצמוד הדופן ובאזור בעל רגישות
סביבתית נמוכה יחסית.
• המועצה האזורית תמר הציעה לפתח כפרי נופש איכותיים
במצפה רחף -במדרגת ביניים הצופה על הים ובאתר
מזור בצמוד למרחצאות ובקיבוץ עין גדי.
• פיתוח מוקדי תיירות וכפרי נופש בצמוד לישובים.

ד .כושר הנשיאה של האתרים בסובב ים המלח
דילמה העוסקת באיזון שבין מיצוי הפוטנציאל הגלום באתרי
ביקור וטיול מסוגים שונים ובין מגבלת כושר הנשיאה של
האתרים לעומס מבקרים.
פיתוח התיירות צריך להביא בחשבון את מגבלת עומס
המבקרים היומי באתרים .גידול דרמטי במספר המבקרים
עשוי לחייב פיתוח נוסף של שירותים לקהל ויכול גם להביא
להגבלה של כמויות המבקרים ,במיוחד באתרי "הדגל" של
חבל ים המלח :מצדה ,נאת עין גדי וקומראן.
בנוסף ,מספר מצומצם של נחלים במדבר יהודה זוכים
לביקוש גבוה ביותר של מטיילים :נחל דוד ,נחל ערוגות ועין
בוקק לבדם מושכים מעל חצי מליון מטיילים בשנה .התמונה
הכוללת מציגה ביקוש גבוה ביותר לתיירות טבע בהיקף רחב
שצפוי לגדול בעתיד .סוגיית הממשק הביקושים באזור רגיש
מחיבת מדיניות וראיה כוללת יחד עם הטלת מגבלות.

ה .ממשק הפיתוח התיירותי והסביבה הגובלת
השפעות הפיתוח התיירותי ניכרות גם בשטח שסביבו.

סביבתם של מוקדי המלונאות ,אתרי הספא וחופי הרחצה
ירודה ומאופיינת בשטחים מופרים ,גרוטאות ופסולת .לכך
יש להוסיף אתרי תיירות שננטשו עומדים על כנם כאיי
חורבות ,כך לדוגמא :אתר פארק מים שננטש ליד חוף קליה,
אתר הנופש בעין גדי והחוף הבינלאומי בעין בוקק.

ו .מזחי עגינה
שאלת הקמתם של מעברים ימיים ואחרים עולה לאור הרצון
לחזק את הקשרים התיירותיים עם מזרח ים המלח ]ירדן[
בתרחישי שתוף פעולה בתנאי רגיעה .קשר ימי ,אשר היה
קיים בתקופה העתיקה וכן בתקופת טרום המדינה ,הוא
אחת מאפשרויות הגישור על המרחק בין הגדות.
הסוגיה התכנונית – האם רצוי וניתן לפתח קשר ימי בין שתי
הגדות ,מהו סוג הפתוח הנדרש כולל פתוח נלווה ואיך ניתן
לממש פתוח מסוג זה בתנאים של נסיגת פני הים .האם
ליעד מקום למעגנות לסירות לשיט בין חופי ים המלח .מהו
מספר אזורי העגינה ומהם השימושים שיכללו בהם .מהן
המשמעויות הסביבתיות של הנושא וכיצד להתמודד עמן.

ז .פיתוח שטחי חוף הפתוחים לציבור באגן
הצפוני
התרחקות הים ומגבלות הפיתוח הפיזיות פוגעות בכושר
המשיכה של חופי הים ובתפעול היומי שלהם.
סוגיה ראשית שעל התכנון להתמודד עמה היא כיצד לפתח
חופי רחצה בתנאים משתנים של קו החוף :איתור האזורים
המתאימים לפיתוח חופי רחצה ,הגדרת אופי וסוג הפיתוח,
דרכי הגישה והתמודדות עם התשתית הקרקעית וסכנת
בולענים.
לדוגמא :שלושת החופים הצפוניים בניהול הקיבוצים
אלמוג ,קליה והישוב ורד יריחו הינם חופים בתשלום בהם
רמת הפיתוח התחזוקה נמוכה .שיטת ניהול החופים היא
באמצעות זכיינים לתקופות קצובות .בשיטה זו לא ניתן
לצפות להתמודדות הולמת עם נסיגת הים ולרמת פיתוח
גבוהה של החופים .חופים אלו מאופיינים ברמת תחזוקה
נמוכה של הסביבה ואילתורים שונים להתמודדות עם נסיגת
הים.
הסוגיות לדיון הן:
• היצע של חופים באיכות גבוהה ופיתוח חופי רחצה
נוספים :ניתוח אזורי סיכון הבולענים ,לאורך קו החוף,
מעלה כי החופים הצפוניים הם המקום היחידי כמעט
לפיתוח חופי רחצה ציבוריים .למרות זאת רק חלק קטן
מהשטח אותו ניתן לפתח לחופי רחצה מפותח בפועל.

• מהו המנגנון המנהלתי שיאפשר פיתוח חופי רחצה בקו
חוף משתנה ויאפשר חלוקת נטל ואחריות בין סמכויות
גופים ממשלתיים ,רשויות מקומיות ויזמים שמפעילים
את החוף.
• העדר גישה לחוף לאוכלוסיה הפלסטינית בולט ועלה
גם כחלק מהערות תושבי מגילות כסוגיה שיש לתת לה
פתרון.
• חופי רחצה גם בחוף המזרחי .בירדן קיים חוף מפותח
אחד )חוף עמאן בסווימה( ,הכניסה לחוף זה בתשלום.
חוף נוסף מפותח כעת באזור שפך המוג'יב כחלק
מאכסניית נוער המוקמת במקום.

ח .פיתוח אתר הטבילה
אתר הביקור המרכזי של תיירות הצליינים בישראל ,המתוכנן
לקלוט כ 500,000 -מבקרים בשנה .הסוגיות הסביבתיות
הן:
• איכות המים – פתרונות לאיכות המים הנמוכה והדרישה
לטבילה של המבקרים.
• תשתיות סביבתיות באתר
• טיפול נופי בכל אזור אתר הטבילה והגישה אליו
• ממשק של הפיתוח התיירותי עם המערכת האקולוגית
של הנחל

 .5שדה תעופה בינ"ל
תוכנית המתאר הארצית לשדות תעופה )תמ"א  (15מייעדת
את מנחת מצדה לשדה תעופה ברמה  2המתאימה לטיסות
פנים ארציות וטיסות שכר בינ"ל .תוכנית המתאר החדשה
לתחום מ.א מגילות מציעה שדה תעופה דומה בצפון ים
המלח ,בסמוך לגשר עבדאללה.
הסוגיה לדיון :היא האם יש מקום להקמת שדה תעופה בינ"ל
בבקעת ים המלח בכלל ואם כן ,מהו האתר המתאים לכך.
בהנחה שאין מקום לפתח שני שדות תעופה ברמה כזאת
באותו המרחב ,היכן עדיף למקם את שדה התעופה ובאילו
תנאים והאם רצוי לקיים שדה תעופה משני פנים ארצי ואם
כן היכן ובאילו תנאים.
כמו כן ישנו קונפליקט סביבתי הקשור בפיתוח שדה תעופה
בינ"ל במצדה ,בלב בקעת ים המלח ולמרגלות מצדה.
נדרשת בחינה מעמיקה של ההיבטים הסביבתיים הנובעים
משדה תעופה ברמה המוצעת :מסלולים ,מבנים ,מתקנים,
תשתיות נלוות ,מטרדי רעש ותאורה )השפעה על פעילויות
לילה במצדה(.
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 .6חקלאות
פיתוח מואץ מאפיין את החקלאות בחבל ים המלח בשנים
האחרונות ,הגדלת נחלות העיבוד החקלאי והרווחיות הגדלה
של מוצרי הייצור החקלאיים מביאים לדרישה להרחבת שטחי
העיבוד החקלאי .בנוסף לכך ,הפסקת השימוש במטעי קיבוץ
עין גדי בשל התפתחות בולענים מביאה לדרישה למציאת
שטחים חלופיים .ראוי לציין שתוכנית המתאר המאושרת
למ.א .תמר ותמ"מ  14/4מייעדות שטחי חקלאות נרחבים
בבקעת ים המלח.
הסוגיות הראשיות בתחום החקלאות הנן:

א .איזון או קונפליקט בין הרחבת שטחי העיבוד
החקלאי ומשאבי הסביבה
זיהוי השטחים המתאימים להרחבת השטחים החקלאיים
בבקעת ים המלח וכיכר סדום ,בשטחים שיזוהו ברגישות
סביבתית נמוכה ותוך פגיעה מינימאלית במשאבי הסביבה.

ב .סוג ואופי החקלאות
בשנים האחרונות חלה הרחבה בשטחי העיבוד המכוסים
)חממות ,בתי רשת ,מנהרות( .שטחים אלו יוצרים תמונה
נופית שונה מאשר שטח חקלאי פתוח דוגמת שדות ומטעים,
אשר מהווים לא פעם חלק מדמות המקום .במסגרת התכנון
יש לבחון האם להגביל חקלאות "פלסטיק" באזורים בעלי
רגישות נופית גבוהה .בנוסף יהיה צורך לבחון את מיקומם
של מבנים חקלאיים כגון בתי אריזה באופן שיקטין את
השפעתם הנופית.

ג .ממשק חקלאות וסביבה
הרגישות הסביבתית הגבוהה של חבל ים המלח מעצימה את
ההשפעות של החקלאות על הסביבה ומחייבת התייחסות
בתכנון לנושאים כמו :שמירת מסדרונות אקולוגיים ,צמצום
מרחב המחייה של בעלי חיים ,פסולת חקלאית ושאריות
פלסטיק ,גידור ,וכן נזקים הפוכים שנגרמים לחקלאות על
ידי חיות בר.

ד .שטחי חקלאות נטושים בנאת עין גדי
מהן האפשרויות והכלים לטיפול ושיקום שטחי החקלאות
הנטושים ,בדרך שתשפר את המראה החזותי של נווה
עין גדי.

ה .קונפליקטים בין הדרישה להרחבת שטחי חקלאות
והיבטים סביבתיים-פיזיים של ניקוז ושטפונות
הדרישה להרחבת שטחי החקלאות באפיק נחל ערבה היא
בעלת משמעות הן בהיבט הנופי והן בהיבט של הסדרת
שטפונות -מיקום שטחי עיבוד חקלאי באפיק נחל פעיל מוביל
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לצורך בנקיטת פעולות הגנה ובידוד השטח החקלאי להגנה
מפני שטפונות .פעולות אלו הינן בעלות השפעה סביבתית
וכלכלית )במקרה של הצורך לפצות חקלאים(.

 .7התיישבות
סקירת תוכניות ההרחבה של הישובים הקיימים מלמדת
שאין קונפליקט סביבתי משמעותי ,לא בהרחבת הישובים
עצמם ולא בתוכניות לפיתוח תעסוקתי ,תיירותי ואחר בתוך
שטח ה"מחנה" ובצמוד אליו .הסוגיה העיקרית הנה הקמת
ישובים חדשים )למ.א תמר יוזמה להקמת ישוב חדש -
"מעלה פרס"( ,בדיקת הצורך בישוב חדש למול חלופה של
חיזוק הישובים הקיימים ומניעת פגיעה במשאבי סביבה
ושטחים פתוחים(.

 .8תשתיות
הסוגיות הסביבתיות תכנוניות בתחום התשתיות הנן:

א .פתרונות לפגיעה בתשתיות על ידי התחתרות
נחלים
ירידת המפלס וההתגברות בעצמת השיטפונות באירועי
גשם חזקים מאיימים על התשתיות האורכיות שברצועת
החוף ובראשן כביש  .90הסוגיה המרכזית נוגעת לסוג
הפתרונות והדרכים להגנה יעילה ובעלות הנמוכה ביותר
ולהיבטים הסביבתיים שנגזרים מכך .פתרונות הגנה שונים
הם בעלי השפעות סביבתיות ונופיות לדוגמא:
• עבודות עפר ,הגנות ניקוז ובנייה בהיקפים גדולים הנם
בעלי השפעה נופית גדולה.
• שינויים אקולוגיים בבתי הגידול בשפכי הנחלים כתוצאה
משינוי תוואי ואופי הזרימה.

ב .תשתיות באזורי היווצרות בולענים
מהם הפתרונות התכנוניים והסביבתיים הנותנים מענה
אפשרי לסיכון היווצרות בולענים מתחת לתשתיות כגון
כביש  90ואיך ניתן לישמם.

ג .הסדרת תשתיות בתחום זיכיון מפעלי ים המלח
הסדרת נחלים והגנות בהיקפים גדולים של עבודות עפר
המשנות את פני השטח בשטחים רחבים ,התבצעה בכדי
להגן על בריכות האידוי מחדירת מי שיטפונות ובכלל זה
הקמת מאגרי שיטפונות והטיית נחלים תוך כדי ביצוע
עבודות עפר משמעותיות .פעולות אלו הן בעלות השפעות
סביבתיות ונופיות ואשר ,כפי שהוזכר קודם לכן ,יש למצוא
דרכי התמודדות עם השלכותיהן הנופיות והסביבתיות.

ד .העתקת כביש  90מערבה בקטע עין גדי צומת
סדום
תמ"מ  4/14מתווה חלופה להסטת כביש  90מערבה למישור
עמיעז בין נווה זוהר וצומת הערבה ,לאורך נחל פרצים.
בנוסף מבקשת מ.א תמר לבחון את הסטת כביש  90בקטע
שבין עין גדי ומצדה מערבה לכיוון ההרים כדי להפחית את
הסיכון לפגיעה על ידי התחתרות נחלים .תוכניות אלו יוצרות
דילמה וקונפליקט עם פגיעה באזורים בעלי ערכיות ורגישות
סביבתית מן המעלה הראשונה ובאזור מדברי שאינו פגוע.
ה .תשתית רשת החשמל
בנוף המדברי החשוף והפתוח של חבל ים המלח קווי
החשמל הרבים הנם בעלי מופע נופי בולט .בנוסף מבנה
התחמ"ש למרגלות המצדה פוגע בשלמות הנופית של הנוף
המשקיף והנשקף מההר ,וכן ריבוי קווי החשמל בסביבתו.
כיום לא ניתן לצפות אל מצדה מכיוון כביש  90שלא דרך
רשת קווי חשמל צפופה .הנושאים לדיון תכנוני בנושא זה
הנם:
בחינת הצרכים העתידיים והאפשרויות לצמצום ואיחוד קווים
ותחנות מיתוג והשנאה.
 (1האם להעתיק את תחמ"ש מצדה לאזורים בעלי השפעה
נופית קטנה יותר .שאלה זו קשורה בהחלטות לגבי
נושאים אחרים במרחב -בפיתוח אזור נווה זוהר )מיקום
חלופי לתחמ"ש ,שהוצע ע"י מ.א תמר( ,בשאלת פיתוח
חקלאות בסמוך לתחמ"ש ואף בשאלת התפתחותו
העתידית של שדה התעופה מצדה.
 (2מיקום קווי החשמל באזורים בעלי רגישות גבוהה
או הטמנה בקרקע :האם רצוי למקם את קווי החשמל
בקרבת המצוק ,בשטחים שבהם יש רגישות גבוהה יותר
להפרות שטח או עדיף אולי למקמם בסמוך לחוף על אף
שהנראות בהם גבוהה יותר .פתרון נוסף שראוי להיבחן
הוא הטמנה של קווים באזורי רגישות גבוהה כפי שנעשה
בתחום שמורות הטבע בצפון מדבר יהודה.

 .9מקורות מים
תכנון ייעודי קרקע חדשים בבקעת ים המלח צריך להביא
בחשבון את שאלת מקורות המים המקומיים והמיובאים.
החלקים הצפוניים והדרומיים של ים המלח ניזונים ממי
שתייה שמגיעים בצנרת המחוברת לרשת הארצית,
החקלאות נשענת על מי קולחין ומי מעיינות מקומיים
מאיכויות שונות.
אזור עין בוקק מבוסס על התפלה של מים מליחים ממעיינות
תמר ,ובעתיד מוצע לחברו לברכת צפית .אזור עין גדי
מתבסס על מקורות מים מקומיים בנווה עין גדי .קיים הסכם
רב שנים בין הקיבוץ ובין רשות המים לחלוקת המים בין
המשתמשים השונים וכן הסכם שהתגבש בשנים האחרונות
שמבטיח הקצאת מים לשמורות הטבע.
תוכניות הפיתוח באזור מצביעות על מחסור חריף במים
לשימושי אוכלוסיית האזור ,התיירות והתעשייה .על פי
האומדן בתוך כ 20 -שנה צפוי גרעון של כ 35 -מלמ"ק כדי
להבטיח את תוכניות הפיתוח שכבר קיימות להתיישבות,
תעשיית מפעלי ים המלח וחקלאות כיכר סדום ועין גדי.
מקורות המים הניתנים לפיתוח באזור זה מוצו כמעט
במלואם .קיימת אפשרות להפקה נוספת במניפות נחלי
משמר וצאלים וכן תגבור ההפקה מאוגר רח"פ ,שניתן
לניצול בהיקף הנוכחי והמוגבר לעוד  20-30שנה.
מרבית תוספת המים הנדרשת לאזור תצטרך להגיע
ממקורות חיצוניים לאזור – קרי מהמערכת הארצית.
לחילופין ,אם תתממש תוכנית תעלת הימים שתלווה גם
במתקני הפקת מים בהתפלה ,יוכל האזור להנות מחלק
ממים אלו )שרובם מיועדים לאספקה לממלכת ירדן(.
לתוואי קווי ההולכה של המים ממערב פוטנציאל להשפעות
נופיות שליליות .מזעור הפגיעה הנופית הכרוכה בחצייתם
אזורים בעלי רגישות נופית וסביבתית גבוהה חייב להילקח
בחשבון בשלבי התכנון הראשונים .במיוחד צריך לתת הדעת
התכנונית על חציית אפיקי נחלים ומתלולי העתקים.

ו .תקשורת סלולארית
יש להתמודד עם ההשפעה הנופית והסביבתית בעזרת
הנחיות למזעור הפגיעה הנופית של אנטנות ,שילוב אנטנות
של החברות השונות על תרנים משותפים.
ז .מה לגבי צינור הגז הטבעי שאמור להגיע למי"ה
והשלכותיו? האם מצדיק התיחסות ספציפית?

סוגיות סביבתיות מרכזיות ושאלות תכנוניות הנגזרות מהן
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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מצרף המגבלות הסביבתיות לתכנון מערב ים המלח
סיכום תהליך הניתוח הפיזי -סביבתי מוצא את ביטויו בניתוח
על גבי מפה המציגה את מצרף המגבלות הסביבתיות
לתכנון .המפה מורכבת מאיחוד שכבות המידע הבאות:

שטחים מוגנים
מפוי המציג את מצרף הרובד הסטטוטורי של השטחים
המוגנים ,המיועדים לשמורות טבע וגנים לאומיים ,בהתאם
למעמדם התכנוני .בשטחים אלו חלות מגבלות פיתוח
הנובעות מהכרזתם כשמורות וגנים ומתוקף מעמדם
הסטטוטורי.

מכלולי נוף בעלי ייחוד
מכלולי הנוף בעלי ייחוד שזוהו במהלך עבודת הניתוח
הסביבתית ,מכלולים אלו מכילים ערכי נוף ,טבע ומורשת
בעלי חשיבות וערכיות מיוחדת ,חלקם בתחום המיועד
לשטחים שמורים וחלקם נעדר מעמד תכנוני מגן .בשטחים
אלו מוצע שהתכנית תפתח ותגדיר הנחיות שיבטיחו מניעת
פגיעה ברצף השטחים הפתוחים ובערכים הנמצאים בהם.

מגבלות פיזיות הנדסיות
מצרף האזורים שבהם אותרו בעבודות המכון הגיאולוגי
תנאים פיזיים משתנים המחייבים התייחסות תכנונית עקב
מגבלות פיתוח ובינוי הנובעים מהתשתית הפיזית והשינויים
הגיאומורפולוגיים המלווים את נסיגת המפלס .באזורים אלו
התכנית תדרש לפתח כללים ,הנחיות והוראות ,תכנוניות
והנדסיות מיוחדות.

תחזית קו החוף במצב ללא ההתערבות
במפה מוצגת תחזית עקרונית למיקום קו החוף בהנחה
שקצב הירידה הממוצע יהיה בדומה למצב הנוכחי כמטר
בשנה) ,לשנת  .(2050 ,2025 ,2002 -לפי שכבת מסמך
מדיניות.
מפוי המגבלות הפיזיות הנדסיות הנו מצרף של שכבות
המידע הבאות:
.1רמות היתכנות להתפתחות בולענים.
.2כושר התחתרות בנקודת המפגש של ערוצי הנחלים עם
כביש .90

216

מצרף המגבלות הסביבתיות לתכנון
תמ"א  13לים המלח וחופיו

מצרף המגבלות הסביבתיות לתכנון
תמ"א  13לים המלח וחופיו

217

218

מצרף המגבלות הסביבתיות לתכנון
תמ"א  13לים המלח וחופיו

פרק מס' .10

המערכת האקולוגית
בסובב ים המלח ומערבו

המערכת האקולוגית בסובב ים המלח ומערבו
א .רקע ותיאור הייחודיות והחשיבות
האקולוגית
פרק זה מבוסס במידה רבה על הפרק האקולוגי שנכתב על ידי רון פרומקין ואלי רז במסמך
המדיניות לאגן ים המלח ,המרכז למדיניות סביבתית ,מכון ירושלים לחקר ישראל  .2006פירוט
המקורות לפרק הנוכחי מופיע בעמ'  169-167במסמך הנ"ל.

לים המלח ולאזור הסובב אותו ,חשיבות אקולוגית ומדעית
רבה ביותר ,הנובעת משילוב ייחודי של גורמים גאוגרפיים
ואקלימיים .באזור הסובב את ים המלח מתקיים הרכב
מיני חי וצומח מגוון המייצג חבלים ביוגאוגרפיים שונים.
רבים מהמינים הנם ערכי טבע מוגנים על-פי חוק .כמו כן,
מתקיימים כאן מינים נדירים – חלקם בסכנת הכחדה ,ומינים
הנמצאים כאן בקצה גבול תפוצתם .שילוב של תנאים שונים
כאקלים ,טופוגרפיה ונביעות אפשרו את קיומם של מינים
המרוחקים מאות ק"מ מאוכלוסיות המקור ,וחלקם הפכו
עם הזמן למינים אנדמיים .בנוסף ,לנאות החוף חשיבות
רבה כאתר חנייה בנתיב נדידת העופות ,כמקור מים ומזון,
וכמקום מחסה לעופות וליונקים משטחי המדבר הסמוכים.

ב .תיאור בתי הגידול והמערכות
האקולוגיות הראשיות לסוגיהן
ב 1.החוף המערבי
הגורמים העיקריים המשפיעים על המערכות האקולוגיות
באזור צחיח זה הם המים והתשתית הפיזית .אפשר להבחין
בין מערכות אקולוגיות המקבלות אספקת מים כל השנה
)בתי גידול לחים( לבין מערכות אקולוגיות צחיחות המקבלות
מים בעונה הגשומה בלבד.

 1.1נאות החוף
נאות המדבר של חוף ים המלח הן מערכת טבעית התלויה
במקורות מים שמקיימים קשר הידראולי עם ים המלח ,ולכן
מושפעת מאוד מירידת מפלסו .מערכת זו משמשת מקום
מחסה ורבייה ומקור מזון לבעלי חיים רבים – יציבים ונודדים
– ומשמרת בתוכה ערכי טבע ומדע נדירים.
המעיינות מרוכזים בשלושה גושים גדולים ,עם ספיקה של
עשרות מלמ"ק לשנה וטווח מליחויות נרחב ,ויוצרים את
נאות החוף של ים המלח :עינות צוקים )עין פשח'ה( ,עינות
קנה )ע'וויר( ,ועינות סמר )תורייבה( .שטחים אלה הנם
שמורות טבע ובהם ערכי טבע רבים:
צמחים :בנאות החוף תועדו יותר מ 160-מיני צמחים ,מתוכם
כ 50-צמחים המוגבלים לבתי גידול לחים במליחויות שונות.
צמחים אלה הם הראשונים שיושפעו משינויים במפלס מי
התהום או במליחותם ,חלקם מוגנים או נדירים.
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חסרי חוליות :חברת חסרי החוליות האקווטיים סביב ים
המלח נבחרה כאחת מ 11-חברות בעולם המצויות בסכנת
הכחדה ).(The IUCN Invertebrate Red Data Book
תחום המליחויות הרחב במעיינות החוף מתבטא במגוון
מינים גדול .יש כאן שליטה של מחלקות ממקור ימי ,כאשר
רוב הטקסונים מאפיינים מקווי מים מליחים ,זורמים ובלתי
מזוהמים ,חלקם בעלי רגישות גבוהה ביותר להפרעות
וזיהומים ,דבר המעיד על האיכות הגבוהה של המים במקום.
ריכוז גדול יחסית של חסרי חוליות אקווטיים אנדמיים מצוי
במעיינות אלה .מקבוצת הסרטנים התגלו ארבעה מינים
הידועים עד כה מעינות קנה וסמר בלבד .מינים אלה חיים
במים מליחים מתחת לפני הקרקע .מבין חסרי החוליות
שמחוץ למים ,בולטים המינים הקשורים לצומח ובעיקר
לעץ האשל ,כדוגמת הנמלה אורגת האשלים .הריכוז הגדול
ביותר שלה כיום הוא בעינות צוקים.
דו-חיים :באזור הנביעות מתקיימים  3מיני דו-חיים ,קרפדה
ירוקה ,אילנית מצויה וצפרדע הנחלים – כולם מינים
בסיכון.
עופות :לנאות החוף חשיבות רבה לעופות נודדים
שמשתמשים בהן למנוחה ולשיחור מזון .כאן תועדו יותר
מ 150-מיני עופות .כרבע מכלל העופות שתועדו הם עופות
יציבים באזור שעשויים לקנן בתחומי השמורות או בקרבתן.
בקבוצה זו נכללים גם עופות המקננים במצוק ההעתקים
שממערב לשמורות ,אך מוצאים מזון ומים בתחום
השמורות .מתוך המינים שתועדו  17מיני עופות נמצאים
בסיכון להמשך קיומם בישראל )על-פי ההגדרות בספר
האדום של החולייתנים בישראל .(2002 ,חשיבות מעיינות
החוף לעופות הנודדים גדולה במיוחד ,לאור העובדה שלא
נעשה בהם שימוש בכימיקלים רעילים ,וחלקם סגורים
לקהל ,דבר המאפשר לעופות הנודדים לנוח ולאכול באין
מפריע .ייחודה של שמורת עינות צוקים הביא להכללתה
ברשימת אתרים של נופי מים חשובים לציפורים בקנה
מידה עולמי ) .(IUCN, 1980אזור מעיינות החוף ומצוק
ההעתקים הוגדר גם כאחד האזורים החשובים לציפורים
במזרח התיכון ).(BirdLife International, 1994
יונקים :באזור מעיינות החוף מתקיימים כ 30-מיני יונקים,
מתוכם  12מצויים בסכנת הכחדה אזורית.
דגים :אמנון הירדן ,הנמצא בעינות צוקים מצביע על שונות
מסוימת מקרוביו שבנהר הירדן .נאווית ים-המלח הנו ככל
הנראה מין אנדמי למעיינות ים המלח והנפוץ ביותר בהם.
דג זה מאכלס את כל נופי המים סביב ים המלח )כולל ביצות
רדודות וחמות( .בשפיעה חזקה ניתן היה לראות דגים רבים

ממין זה בתוך ים המלח .טריסטראם ) (1865מזכיר מין של
בינון מעינות צוקים שמאז לא נתגלה בצד המערבי של ים
המלח .דג אנדמי נוסף –עגלסת סדום נמצא בעין חדיתא
)במזרח האגן הדרומי( ,במים מתוקים הזורמים על גבי
חלוקים ,ואחר כך נתגלה גם במעיינות הכיכר .נראה שמין
זה נכחד בתחומי ישראל.

 .1.2חופי הים המדבריים
לאורך חופו המערבי של האגן הצפוני של ים המלח אפשר
להבחין בארבעה בתי גידול נוספים ושונים זה מזה :חופי
חלוקים )כדוגמת חוף עין גדי( ,מניפות סחף פעילות )כדוגמת
מניפת נחל חבר( ,מישורי בוץ שנמצאים בתהליך התייבשות
)למשל ,מישור צאלים( ,וחוף המאופיין בריבוי מעיינות
תרמומינרליים )קטע החוף מצפה שלם–עין גדי( .חופים
אלה מתאפיינים בהיעדר נביעות מים גדולות ואיכותיות
שיכולות לקיים כתמי צומח הידרופילי עילאי.
מישור החוף המערבי של ים המלח משמש גם לחקלאות.
החקלאות מתרכזת בעיקר שולי מניפות סחף פעילות,
בשטחים מישוריים יחסית .הענף השולט בנוף הוא מטעי
תמרים ,ששטחם הולך וגדל בהתמדה ,מאזור חוף קליה
בצפון ,דרך מטעי מצפה שלם ועד עין גדי .כמו כן יש לאורך
החוף שטחים קטנים יחסית של גידולי שדה ועצי פרי

יסודות חשובים במארג המזון .השיחים מתמעטים במורד
המניפה ואינם נראים מתחת לרום של  ,-395אולם צומח
חד-שנתי נובט שם בחורפים גשומים.
במניפת חבר מתקיימת האוכלוסייה הצפונית בעולם של
חרדון-צב מצוי .אוכלוסייה זו מבודדת אך יציבה .הניידות
המוגבלת של חרדוני-הצב והתלות שלהם במקורות המזון,
ובעיקר בשיטים ,מונעת את התפשטותם אל השטח שנחשף.
לעומת זאת ,צבאים ,שהם בעלי ניידות גבוהה ,נראים גם
בשטחים שנחשפו .זאבים וצבועים הנראים בשטחים אלה,
מגיעים לשם ,כנראה בעקבות הצבאים .באופן כללי לא ניתן
לזהות השפעה שלילית של ירידת מפלס ים המלח בבית
גידול זה על המערכת האקולוגית.
ג .מישור צאלים
בשל המליחות הרבה נותרים מישורי הבוץ חשופים מצומח
לשנים רבות .החלקים המערביים של מישורי הבוץ שנחשפו
מוקדם יותר ,מתייבשים ופניהם מתבלים לאבק דק ומלוח
הנישא על ידי רוחות .אכלוס שטחים אלה בצומח אטי מאוד
ומוגבל למגוון נמוך של הרכבי צמחים סובלי מלח ולמקומות
נמוכים המנקזים מים .למרות החזות העקרה יש בשטח לא
מעט עקבות של מכרסמים קטנים ואף מחילות .בולטת מאוד
נוכחות קבועה של עדר צבי הנגב ,שהוא חלק מהאוכלוסייה

אחרים.

הצפונית ביותר של מין זה.

א .חוף עין גדי

ד .חוף מצפה שלם – עין גדי

חוף עין גדי נמצא בין מניפות הנחלים דוד וערוגות והוא
אחד הקטעים הבודדים בחוף ים המלח שבו קיים חוף
חלוקים ברצף לאורך יותר מקילומטר )בציר צפון–דרום(,
ללא רצועת בוץ בינו לבין קו החוף הנוכחי .שטח זה עשיר
יחסית בבולענים ,וחלקו מופר בשל פיתוח .ברצועת החוף
המרוחקת מהים מתקיימים מאות מיני צמחים ,רובם
חד-שנתיים .מסקרים בוטניים שנערכו בעשרים השנים
האחרונות על ידי רשות הטבע והגנים נראה כי הצומח כאן

המעיינות התרמומינרליים באזור מקיימים מערכת אקולוגית
המבוססת על מעגל הגפרית .המים העולים חסרי חמצן והם
משמשים בית גידול לבקטריות אל-אווירניות .לעתים יש
צפיפות גבוהה מאוד של בקטריות פוטוסינתטיות בשלוליות
ובנתיבי הזרימה ,וכן משקעים של גפרית .הבקטריות
הפוטוסינתטיות הן כנראה היצרניות ראשוניות של
המערכת ואליהן קשורות ישירות ,או דרך גורמים נוספים,
אוכלוסיות של חרקים הנמשכים אל משטחי הבקטריות.
בניגוד למערכת הביולוגית של ים המלח ,שהיא מבודדת
לחלוטין ,סביר שקיימים קשרים בין המערכת של המעיינות

לא הושפע מהירידה המשמעותית במפלס הים.
ב .מניפת חבר
מניפת חבר שונה מהמניפות הגדולות האחרות בכך שכמעט
לא הופרה על ידי פעילות אנושית .בחלקה הצפוני כיסוי של
חלוקים גסים המבדיל אותה מסביבתה .השטחים הנחשפים
כתוצאה מירידת המפלס אינם מתאכלסים כמעט בצומח
רב-שנתי ,כנראה בשל חרסיות מלוחות המצויות מתחת
לשכבת החלוקים .ממזרח לכביש  90מפוזרים עצי שיטה
בודדים ,בעיקר בשוליים המערביים של המניפה ,ובכל
תחומה פזורים שיחים רב-שנתיים ,שעם השיטים ,מהווים

התרמומינרליים לבין המערכות השכנות.

 .1.3חופי האגן הדרומי
לאגן הדרומי אין כיום חוף טבעי .מאזור מצדה ודרומה ,עד
ברכות האידוי ,מהווה תעלת ההזנה של מפעלי ים המלח
חיץ בין מערכת הניקוז לבין קו החוף .הלאה דרומה החוף
הוא למעשה חוף של ברכות אידוי .ההפרה הסביבתית ,של
חופי האגן הדרומי גרמה לשיבושים במערכות האקולוגיות
ולהיעלמות בתי גידול טבעיים.
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 .1.4מעיינות מקומיים

על ידי המשך התפשטות החקלאות והבינוי.

הפיתוח התעשייתי לחוף האגן הדרומי פגע במספר מעיינות
קטנים .הטקסון הבולט במעיינות אלה היה הדג האנדמי
נאווית ים-המלח .באזור הכיכר ,הוכנסו לגידול דגים שאינם
שייכים למערכת הטבעית; פליטים מגידולים אלה מוצאים
דרכם אל מערכות המים בסביבה ומשבשים את הרכב
המינים הטבעי .במעיינות אחדים באזור נאות הכיכר ודרום-
מזרח ים המלח התקיים בסוף שנות השמונים של המאה
העשרים דג אנדמי למעיינות דרום ים המלח – עגלסת סדום.
כאמור ,מין זה נכחד בתחום ישראל ,אך ייתכן כי הוא קיים
עדיין בתחום ירדן .אין ביטחון שהיעלמותו קשורה ישירות
לתמורות בים המלח.

 .1.6מצוק ההעתקים וקניוני מדבר יהודה

 .1.5מלחות
א .מלחת זהר
נווה זהר נמצא בקצה מסדרון טופוגרפי המנקז כמויות
גדולות של מי שיטפונות מאזור הרי דימונה ,בקעת ערד
ודרום מדבר יהודה .מי האגן הדרומי בתת-קרקע של החוף,
נמהלים במי השיטפונות המגיעים ממערב ויוצרים מי תהום
במליחויות המתאימות לצמחי מלחה .כיום מבותרת המלחה
על ידי כביש  ,91חלקים ממנה הוכשרו לחקלאות )שננטשה
בינתיים( ,חלקים גדולים אחרים הופרו בגלל כרייה ועל חלק
מהשטח הנותר הוקם מאגר מים .מי ברכה  ,5שמפלסם
עולה בהתמדה ,מציפים את השוליים המזרחיים ,גורמים
לתמותה של הצומח ויוצרים חגורה של עצים טבועים
המתרחבת עם הזמן.
ב .מלחת סדום
מלחת סדום היא מערכת טבעית חשובה שהייתה קשורה
לים המלח ,אך ניתקה ממנו בגלל הפיתוח התעשייתי .עד
אמצע המאה העשרים הייתה מלחה זו הגדולה והשלמה
ביותר בארץ והתאפיינה בעולם חי וצומח עשיר ומיוחד.
מלחת סדום היא יחידת נוף מישורית המשתרעת מדרום
לים המלח .המלחה מוצפת מעת לעת על ידי נחל צין,
נחל אמציה וערוצים קטנים נוספים ,בעיקר מדרום–מערב.
במלחה מי תהום גבוהים ,ובשוליה המערביים נובעים
מעיינות .חלק מהשטח חסר צומח ,וחלקו מכוסה בצמחיית
מלחה או בצמחיית מעיינות צפופה .כיום ,חלק גדול ממנה
כוסה בברכות אידוי של מפעלי ים המלח .חלקה הצפוני של
מלחת סדום – מלחת שפך נחל צין ,שהייתה צפופת צומח
– עבר שינויים רבים בשל בניית סוללות עפר להטיית מי
שיטפונות וכתוצאה מכריית חומר ואדי במשך שנים רבות.
שרידי המלחה שנותרו לאחר הפיתוח התעשייתי ,מאוימים
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מצוק ההעתקים של מדבר יהודה משתרע לכל אורך
החוף המערבי של ים המלח .המצוק מתנשא לגובה של
מאות מטרים מעל פני ים המלח והוא מאופיין בגיר קשה
בראשו ובדרדרות למרגלותיו .בניצב למצוק זה – שכיוונו
הכללי צפון–דרום – מתחתרים קניוני הנחלים המנקזים
לים המלח מי שיטפונות ,ולעתים חושפים נביעות של מים
מתוקים היוצרות זרימה לאורכם הקניונים .זרימה זו תומכת
בצמחיית מים מתוקים עשירה היוצרת נאות מדבר.
המדרונות מאופיינים בעיקר בצמחים מדבריים ממוצא
סהרו-ערבי )כיפרוק המדבר( ומצמחים אוהבי חום שמצויים
במדבריות מזרח אפריקה )כאבוטילון השיח( .לחלקם,
אזור זה מהווה את גבול תפוצתם הצפוני בעולם .בערוצים
היבשים שולטים עצי שיטה ושיזף )להרחבה על צמחיית
בקע ים המלח ראו בספרו של פרגמן-ספיר.(2008 ,
בשל האקלים החם יחסית של האזור ,אפשר למצוא במעיינות
ובשוליהם צמחים רבים ממוצא טרופי וסוב-טרופי ,שרובם
אינם שורדים באזורים אחרים בארץ .ריכוז המעיינות הגדול
ביותר נמצא מצפון לקיבוץ עין גדי ,בנחלים ערוגות ודוד,
וביניהם .בנוסף על מי המעיינות ,נקווים מי שיטפונות בגבים
באזור הסלעי של הקניונים ,ובזכות מיקומם המוצל יחסית
נשמרים בהם המים לאורך תקופה ממושכת .כל אלה יוצרים
מוקד משיכה לבעלי חיים רבים ,ביניהם צמחונים כשפן ויעל,
טורפים כשועל צוקים ,שועל מצוי ,זאב ,צבוע ונמר ,עופות
דורסים המקננים במצוקים כנשרים )נשר ורחם( ,עיטים
)עיט נצי ,עיט סלעים( ,עקב עיטי ,חוויאי ,בזים )בז מדברי,
בז צוקים( ,דורסי לילה )לילית מדבר ,אוח( ,ציפורי שיר
רבות ועוד.
למצוק ההעתקים חשיבות רבה גם לעופות נודדים ,ובמיוחד
לעופות הדואים – דורסים וחסידות – שמאות אלפים מהם
מנצלים בכל אביב זרמי אוויר חם העולים לאורך קו המצוק
בעת נדידתם דרומה .זהו ציר נדידה מרכזי בעל חשיבות
עולמית.

 .1.7רמת מדבר יהודה
רמת המדבר משתרעת ממערב לראש מצוק ההעתקים.
המסלע באזור זה רך יחסית למצוק ההעתקים ,והוא יוצר
נוף מישורי או גבעי .הצמחייה בו מדברית ברובה ,אך כלפי
מערב הולך ועולה שיעור המינים הערבתיים והים-תיכוניים.
זהו אזור מעבר חשוב בין החבל המדברי לבין החבל הים-
תיכוני של ישראל .באביב ,לאחר עונה עתירת גשמים,

מכוסה רמת המדבר בצומח עשבוני עשיר ,שמושך אליו
בעלי חיים רבים ,ביניהם יעלים ממצוק ההעתקים ,צבאים
וציפורי שיר.

דלילה ממוצא סהרו-ערבי .רצועה צרה זו מתרחבת באופן
משמעותי רק בדלתת ואדי שקייק ,בשפך הארנון ובצפון ים
המלח .רצועה צרה זו ,שלאורכה אף עובר הכביש ,דלה
למדיי בחיות בר.

הר סדום ,שרובו עשוי מלח ,ומשקעי חוואר הלשון הצמודים
אליו ,דלים מאוד בצומח בשל תכונות הקרקע ומיעוט
המשקעים .מיעוט הצומח מגביל את פעילות בעלי החיים
בשטחים סטריליים אלה .עם זאת ,אפשר למצוא כאן מיני
בעלי חיים שמשתמשים בשטח לצורך קינון )בז שחור ,סיס
חוורוור( ,או למסתור )טורפים ליליים( ,אך מוצאים את מזונם
בעיקר מחוץ לשטח זה.

 2.2חוף האגן הדרומי

 .1.8הר סדום ומשקעי ימת הלשון

ב 2.החוף המזרחי
בדומה לחוף המערבי ,גם כאן אפשר להבחין בין מערכות
אקולוגיות המקבלות אספקת מים כל השנה )בתי גידול
לחים( לבין מערכות אקולוגיות צחיחות המקבלות מים
בעונה הגשומה בלבד.

 2.1חוף האגן הצפוני
החוף המזרחי של האגן הצפוני של ים המלח צר מאוד
בהשוואה לחופו המערבי .לעתים ,המצוק של הרי מואב
יורד בתלילות כמעט עד המים ומותיר רצועת חוף שרוחבה
עשרות מטרים בלבד .לפני ירידת המפלס המואצת בעשרות
השנים האחרונות ,היו במזרח ים המלח קטעים שבהם
הגיע הים ממש עד קו המצוק .החוף עצמו צחיח ביותר ואין
בו נביעות ,והצמחייה בו הנה בעיקרה צמחייה מדברית

מהלשון דרומה ,מתרחב החוף וכולל מניפות סחף גדולות.
אזור הלשון סטרילי למדיי מצומח .לעומת זאת ,מניפות
הסחף מקבלות מים מקניוני מואב ,שמשמשים להשקיה
של שטחי חקלאות נרחבים ,ולפיכך המערכת האקולוגית
הטבעית בהן מופרת וכוללת בעיקר מינים מלווי אדם )איור
 .(1מניפות סחף עם צומח טבעי אופייני שרדו רק בדלתות
של ואדי קוניה וואדי ג'ודיירה.

 2.3מתלול הבקע
החוף תחום במזרחו במתלול של הרי מואב המשתרע לכל
אורך ים המלח בגובה העולה על  1,000מ' מעל פני ים
המלח .במתלול זה נחשפות בעיקר אבני חול ,ולעתים סלעים
מגמתיים ,במדרונות תלולים ומצוקיים .המתלול נחצה על
ידי קניוני נחלים תלולים המתנקזים מערבה ,שבמרביתם
נחשפות נביעות של מים מתוקים ומעיינות חמים המזרימות
מים לנחלים במשך כל השנה .המים זורמים הן באפיק ,והן
ממצוקי הקניונים ,תוך שהם תומכים בגנים תלויים ,עתירי
צומח מדברי סוב-טרופי ,שהעץ המאפיין אותם הוא התמר.
בשאר השטח ,כסות הצומח דלילה ביותר.
קניוני מואב תומכים בעולם חי עשיר יחסית לירדן ,ככל
הנראה בגלל הנגישות המוגבלת אליהם )איורים  2ו.(3-
אפשר עדיין למצוא בהם טורפים כשועל מצוי ,שועל צוקים,
זאב ,צבוע וחתול ביצות ,אוכלוסיות שרידיות של שפן ויעל,
עופות דורסים )עקב עיטי ,רחם ,עיט נצי ,בז מדברי ,בז
אדום ,נשר( ,ציפורי שיר מדבריות )ביניהם מיני סלעית
ועורב ,טריסטרמית( ,מכרסמים )קוצן זהוב ,קוצן מצוי ויפה
זנב( ,ועוד.
באזור זה מוכרזת שמורת טבע ואדי מוג'יב )"נחל ארנון"(
המשתרעת על פני  215קמ"ר ,מרום של  -396מ' במערב
עד  900מ' במזרח .בשמורה ובקרבתה תועדו כ 400-מיני
צמחים – כעשירית מהם נדירים 186 ,מיני עופות – בתוכם 4
מיני דורסים מקננים שנשקפת סכנה להמשך קיומם באזור,
 24מיני יונקים – חלקם מאוימים או בסכנת הכחדה בירדן,
 15מיני זוחלים 3 ,מיני דו-חיים ושני מיני דגים )RSCN
.(1997

איור מספר  :1שטחי החקלאות בחוף המזרחי של האגן הדרומי .ברקע
– ברכות המלח והר סדום
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ב 3.גוף המים של ים המלח
הביוטה של ים המלח שרויה בלחץ אקולוגי ,בתנאים עקה
קשים ביותר מפאת הריכוז הגבוה של המלחים והרכבם
הייחודי .כבכל סביבה קיצונית ,שרשרת המזון בה קצרה:
היצרן ראשוני הוא אצה פוטוסינתטית חד-תאית )דונליאלה(;
בקטריות עמידות למליחות גבוהה ניזונות ממוצרי ההטמעה
של האצות.
המליחות הגבוהה של ים המלח בשנים האחרונות והמשך
המגמה של עלייה במליחות אינם מאפשרים כיום פריחות
מיקרוביאליות מסיביות .אירועי פריחה כאלו נצפו בעקבות

החורפים הגשומים של  1980/1ו 1991/2-אשר לוו
בזרימות מסיביות של מים מתוקים ואשר יצרו שכבת מים
עליונה מהולה .בתנאי מיהול אלה ,מתפתחת אוכלוסייה
של דונליאלה המזינה ומקיימת אוכלוסייה של חיידקים
ובקטריות .בשני אירועי הפריחה ,התפרצות אוכלוסיית
האצות הקנתה לים צבע ירוק .פריחת החיידקים שבאה
בעקבות פריחת האצות צבעה את הים באדום-סגול .אולם,
במצב הים הנוכחי ,ספירת האצות בים המלח שואפת לאפס
ורמת החיידקים נמוכה ביותר.
כמו כן ,נמצאו בים המלח בקטריות אנאירוביות המחזרות
סולפטים ,ואף  26מינים שונים של פטריות ,לרבות מין של
פטרייה האנדמי לים המלח .האוכלוסיות הללו מתקיימות
על סף גבול הסיבולת ,והריכוז שלהן במים הוא מתחת או
על גבול יכולת המעקב .מערכת אקולוגית ייחודית זו של ים
המלח מבודדת ומנותקת מהמערכות האקולוגיות הסובבות
את הים ולכן השינויים המתקיימים בה אינם משליכים על
מערכות אחרות.

ג .תהליכים ומגמות המשפיעים על
המערכות האקולוגיות
מגמות ותהליכים בנאות החוף
שינויים בזמינות המים

איור מספר  :2קניון בהרי מואב עשיר במעיינות ,בעצי תמר ובפרחי
הסחלב בן-חורש גדול במצוקיו.

השינוי הבולט ביותר לעין בנאות החוף ,כתוצאה מירידת
מפלס ים המלח ,הוא השינוי בממדיהם .ירידת מפלס
המים המלוחים בתחום זה ונסיגתם ,אפשרה למי התהום
להתפשט בעקבותיהם ולתמוך בצומח שהתפשט מזרחה
בד בבד עם חשיפת פני הקרקע .התרחבות חיובית מבחינת
המערכת הטבעית בנאות החוף והתמיכה במערכות השכנות
ובעופות החורפים והנודדים .אולם ,השינויים במשטרי
הזרימה – העילית והתת-קרקעית – משפיעים על שינויים
בפיזור הצומח של נאות החוף ובהרכבו .בשל התייבשות של
מקורות ששפעו בעבר )בּצפון עינות צוקים( וירידת מפלס
מי התהום ישנה חדירה מזרחה של צמחי מדבר ,ודחיקה
מזרחה של חגורות הצומח.
התחתרות ערוצים במשטחי הבוץ ,גורמת לניקוז מים רבים
לתוכם על חשבון הסביבה הגבוהה יותר שמתייבשת ,תוך
פגיעה אפשרית באשלים ובעולם החי העשיר הנסמך עליהם.
המשך תהליך ההמלחה של המעיינות צפוי לפגוע בעושר
מיני הצומח ,באופן שייוותרו בעיקר צמחים בעלי עמידות
למליחות גבוהה )איור  .(4התחתרות הפלגים לאחור עלולה

איור מספר  :3צלף רותמי בקלירוהי – צמח סודני נדיר מאוד
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לפרוץ בעתיד את דופנות מקווי המים ,שהם גם מקומות

חיותם של דגים וחסרי חוליות אקווטיים .המינים האנדמיים
של חסרי החוליות האקווטיים הם הערך המדעי המוביל של
מעיינות החוף .מרבית המינים הללו קשורים לנביעות עצמן
ונוכח השינויים שחלו בהם ,קיימת אי ודאות לגבי התהליכים
העוברים על אוכלוסיות אלה במציאות הנוכחית.
שינויים בעינות קנה וסמר

של חגורות הצומח מזרחה משותפים לנאות החוף ,בעיקר
בעינות קנה וסמר ,וקשורים לגורם משותף – ירידת מפלס
ים המלח )איור  .(6בעינות צוקים ניכרת השפעה רבה של
התערבות האדם על חברות הצומח )שרפות ,רעייה ,גידור
ועוד( ,ולפיכך קשה לבודד את הגורם העיקרי להרכב הצומח
הנוכחי.

שתי המגמות העיקריות בעינות קנה וסמר הן) :א( התפשטות
צומח עינות קנה כלפי דרום-מזרח )איור  .(5התפשטות
הצומח על גבי מישור הבוץ הנחשף נעשית לאורך הפלגים,
עד לקרבת החוף הנסוג) .ב( דילול של הצומח במפרץ
סמר המתרחש במקביל לנדידת פוטנציאל המים דרומה
והתפשטות של צומח רענן בעקבותיו .דלדול בכמות המים
הזורמים מזרחה ,מעל ומתחת לפני השטח ,שפילתם
בהשפעת הבולענים וכן מליחות המים הגבוהה בבולענים,
מונעים התבססות חדשה מזרחית להם .ההמלחה ,הן
לפי המדידות והן לפי הרכבי הצומח ,גדולה יותר בעינות
סמר לעומת עינות קנה ,ונראה שהיא גורמת לירידה במגוון
המינים.
שינויים בעינות צוקים
המגמות העיקריות בעינות צוקים הן )א( הנביעות הצפוניות
מתייבשות ,בד בבד עם השתלטות צומח יובשני באותם
אזורים ,זאת בשעה שהצומח ההידרופילי מתפשט דרומה
ומזרחה) .ב( תהליכי הצחחה בחגורה המערבית ותזוזה

איור מספר  :4חיגור צומח בנאות החוף .עם העלייה במליחות ,קנה
ואשל מוחלפים בבן-מלח מכחיל ובמיני מלחה נוספים ,כאשר מישורי
הבוץ הנחשפים לכיוון הים עדיין חשופים מצומח בשל מליחותם
הגבוהה

איור מספר  :5נדידת הצומח מזרחה בעקבות המים בעינות קנה

איור מספר  :6התחתרות פלג בעינות צוקים בתוך משטח בוץ סטרילי
מצומח .במעלה המדרון שרידי קנה מצוי שהתייבש בשל ירידת מפלס
מי הפלג המתנקז לים המלח
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שטחי החקלאות
לעלייה המתמשכת בהיקף השטחים החקלאיים במישור
החוף המערבי של ים המלח ייתכנו השלכות שונות על
המערכת האקולוגית של האזור.
• השטחים החקלאיים מתפקדים כנווה מדבר בכך שיש
בהם מים ,צל ,מחסה ומזון למגוון עשיר של בעלי חיים –
בעיקר עופות ויונקים .שטחים אלה ,כמו גם מאגרי המים
המשמשים או המתוכננים לשמש להשקייתם ,עשויים
להוות מוקדים למשיכת עופות נודדים ,באביב ובסתיו.
• מצד שני ,השימוש בחומרי הדברה בשטחים החקלאיים
יכול לפגוע גם בבעלי חיים מזדמנים מהשטחים הסמוכים,
לרבות בעופות נודדים.
• המינים המקומיים שנמשכים לשטחי חקלאות ולפסולת
חקלאית הם בעיקר מיני בר מלווי אדם המגיבים
מהר לעלייה בכמות המזון ואתרי הרבייה ,והם בעלי
פוטנציאל גבוה להפוך למינים מתפרצים )לדוגמה,
עורבים ,טריסטרמיות ,דרורים ,תורים ,צוצלות ,תנים
ושועלים( .מינים אלה ,כאשר הם מתרבים ומתפשטים,
עשויים לדחוק מינים מקומיים אחרים ,להשפיע על הרכב
חברות החי והצומח ולגרום נזקים לאדם .כמו כן ,שטחים
חקלאיים מושכים אליהם גם חתולי בית וכלבים ,שעשויים
לפגוע בחיות בר קטנות כלטאות ,חרדונים ומכרסמים,
וכן להפיץ מחלות ככלבת.
• על-פי-רוב ,שטח חקלאי חדש מחליף שטח טבעי בלתי
מופר ,שבו מתקיימים מינים מקומיים המאפיינים את
האזור .השטח החקלאי פוגע אפוא במינים אלה ומקטין
את מרחב תפוצתם .ככל שהשטח החקלאי גדול יותר ,כך
עולה היקף הפגיעה בבית הגידול הטבעי ,פגיעה שאליה
מתווספת גם קטיעה אפשרית של מסדרונות אקולוגיים.
• בעיה זו יכולה להחמיר בשל גידור – הן של השטחים
החקלאיים והן של שטחים בנויים .מאחר שהשטח
הכלוא בין מרגלות מצוק ההעתקים לבין קו החוף הנו צר
יחסית ,פגיעה ניכרת ברצף השטחים הפתוחים – אפילו
בגלל פעילות חקלאית – עשויה להביא לפרגמנטציה של
השטח ולקיטוע בין אוכלוסיות טבעיות של חי וצומח.
• שטחים מושקים עשויים למשוך אליהם מיני צמחים
פולשניים ,בעיקר מינים טרופיים האוהבים חום ומים.
מינים אלה יכולים להמשיך ולהתפשט לעבר בתי הגידול
הלחים בשמורות הטבע בקניוני מצוק ההעתקים ובנאות
החוף ,תוך דחיקת מינים מקומיים.

ד .המשמעויות האקולוגיות והסביבתיות
לגידול בגירעון במאזן המים של ים המלח ,בשיעור ובקצב
של העשורים האחרונים ,ולירידת המפלס הנגזרת מכך,
ישנן משמעויות אקולוגיות וסביבתיות מרחיקות לכת.
• בגוף המים של האגם חלו שינויים בתכונות המים,
וכתוצאה מכך ,נפגעו מאפיינים ותופעות טבע ייחודיות
כגון תופעת ההלבנות ,יצירת קרומים מינראליים ופריחת
מיקרואורגניזמים.
• המשמעות האקולוגית מהאפשרות של התייבשות
עינות קנה וסמר היא ,שמעבר לאובדן נאות חוף ירוקות
ולנזק שייגרם למערכות הביולוגיות הנתמכות ,יאבד
המגוון הגדול ביותר של אורגניזמים אנדמיים שהתגלה
עד כה .האנדמיזם הוא מהערכים המדעיים החשובים
במערכת הטבעית של ים המלח .אולם ,גם אם המעיינות
לא יתייבשו ,לא ברור מה יהיה מצבן של האוכלוסיות
האנדמיות והשרידיות.
• ירידת המפלס יוצרת מציאות חדשה בחופי ים המלח:
מישורי בוץ ומשטחי מלח ,בולענים ,מקווי מים חדשים
ופלגים חתורים עמוק בבוץ.
• ההתדרדרות האקולוגית בנאות החוף מחייבת היערכות
לעתיד הנאות.
• לפי שעה ,אין סימנים לתהליך התדרדרות אקולוגית
בחוף המדברי .התרחבות מישור החוף ,מרחיבה את
תחום הפעילות של אוכלוסיות מסוימות ועשויה ליצור
מסדרונות אקולוגיים שיחצו גבולות היסטוריים של
תפוצת אוכלוסיות.
• הפעילות האנושית באגן הדרומי ,גרמה לשינויים
סביבתיים ,אקולוגיים ונופיים מרחיקי לכת .חלק גדול
מהם בלתי הפיכים ולכך משמעויות חשובות לעתיד
האזור.
• מעיינות מדבר יהודה ,משטר הזרימה בקניונים ,הצומח
ומרבית בעלי החיים במדבר יהודה אינם מושפעים
ממפלס ים המלח .עם זאת ,פגיעה בנאות החוף עשויה
להשפיע על בעלי חיים ממדבר יהודה שתחום מחייתם
כולל גם את נאות החוף )בעיקר יונקים גדולים ועופות(.
• בשלב זה ,השינויים במפלס ים המלח אינם משפיעים
על המערכת האקולוגית של חוף ים המלח ,זאת בשל
התלילות הרבה של החוף .נסיגת המפלס חושפת
בינתיים חלוקים ,שבמשך הזמן נשטפים מהמלח
ומאפשרים התפתחות דלילה של צמחייה מדברית.
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• השינויים במפלס ים המלח אינם משפיעים על המערכת
האקולוגית של מתלול הרי מואב וקניוניהם .עם זאת,
ירידת המפלס ,וסלילת הכביש לאורך החוף המזרחי
בעקבות זאת ,מאפשרת נגישות נוחה מבעבר לקניוני
מואב לאורך מזרח האגן הצפוני ,ועשויה להגדיל את לחץ
המבקרים על משאבי הטבע המאפיינים ומייחדים מרחב
זה.
• פיתוח החקלאות בחוף ים המלח מחייבת בחינה של
מכלול ההשלכות הסביבתיות על המערכות האקולוגיות
הטבעיות באזור .מן הראוי ללמוד את התכניות השונות,
ובמידת הצורך ,להציע אמצעים למניעה או לצמצום של
נזקים לחי ולצומח המייחדים ומאפיינים את האזור.

סיכום
• לירידת המפלס צפויה השפעה ישירה מעטה ,אם בכלל,
על אזורים מרוחקים מהחוף ,לרבות מצוק ההעתקים
וקניוני מדבר יהודה בצד המערבי ,או מתלול הרי מואב
וקניוניהם בצד המזרחי.
• החופים המדבריים עם משטחי הבוץ ומניפות הסחף
הנחשפות צפויים לעבור תהליך של שטיפת מלחים,
ועם הזמן ,תתפשט בהם צמחייה מדברית אופיינית.
• המלחות המעטות נפגעו בשל עבודות פיתוח בעבר,
שחלקן קשורות לפעילות מפעלי ים המלח .הן עשויות
להיפגע מהמשך פיתוח – תעשייתי או חקלאי ,גם
בעתיד .פגיעה זו אינה נובעת משינויי המפלס .יש
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להגן על ככל הניתן על שטח המלחה המועט שנותר.
• ירידת המפלס ,והשינויים הסביבתיים הנובעים מכך,
צפויים לפגוע במגוון ערכי הטבע והנוף הייחודיים לים
המלח.
• הנזק המשמעותי ביותר צפוי להיגרם לנאות החוף .אם
לא ייעשה דבר בהקדם ,ייתכן נזק בלתי הפיך בשל
הכחדת מינים אנדמיים ובתי גידול ייחודיים.
• מציאות זו מחייבת חשיבה מערכתית כוללת למען עתיד
בר-קיימא של ים המלח וסביבתו ,ובתוך כך גם גיבוש
תפיסות תכנוניות חדשות ויצירתיות לפתרון הבעיות.
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פרק מס' .11

מורשת היסטורית
בסובב
וארכיאולוגית
ים המלח ומערבו

מורשת היסטורית וארכיאולוגית בסובב ים המלח
מבוא
המורשת של אזור ים המלח חשובה ומרתקת .האזור מחובר
למסורות דתיות והיסטוריות רבות )סיפורי סדום ועמורה,
מסורת חציית הירדן על ידי בני ישראל ,יוחנן המטביל,
המרידות היהודיות ברומים ועוד( ,ואתרים השוכנים לחופיו
של הים כמו תלילאת ע'סול ,באב א-דרע ,קומראן ומצדה זכו
לפרסום נרחב בהקשרים הארכיאולוגיים של המזרח הקדום
כולו .ואכן מספר אתרים באזור הוכרזו כאתרי מורשת
עולמיים של אונסקו )למשל מצדה( ,ומספר אתרים נוסף
נמצא בשלבי הכרזה )למשל אתר הטבילה ומנזר לוט(.
באזור תנאים ייחודיים לשימור ארכיאולוגי – צחיחות
השומרת על חומר אורגני לאורך זמן; מיעוט במשקעים
המביא לסחיפה מינימאלית וכיסוי מזערי של הממצאים;
כיסוי צמחי מועט מאד למעט ערוצי הנחלים ,מניפות הסחף
ואזור החוף; ומיעוט אוכלוסיה בתקופות המודרניות שבזכותו
קטנה הפגיעה הפיזית באתרים.
ים המלח מנתק ומחבר לסירוגין בין חבלי הארץ השוכנים
באגן הסובב אותו – לעיתים משמש כגבול ימי מפריד,
ולפעמים כאמצעי קשר – ימה פנימית בתוך טריטוריה
הנמשכת מכל עבריה .דינאמיות החיבור והניתוק משתקפת
במסורות ואירועים הקשורים לאזור – משה המשקיף על
הארץ המובטחת ממרומי הר נבו שממזרח לים המלח;
בני ישראל החוצים את נהר הירדן בסוף נדודיהם במדבר;
הממלכה החשמונאית ומצודותיה משני צידי הים ,ומפעלי
הבניה של הורדוס שבאו בעקבותיהם; המערכות המדיניות
האסלאמיות לשלביהן השונים על דרכי התקשורת והתעבורה
שבהן .הקשר והניתוק באים לידי ביטוי ארכיאולוגי במערכות
דרכים קדומות המקשרות בין שני עבריו של הים ובתרבות
חומרית שלעיתים דומה ולעיתים שונה ברחבי האזור.

נושאיים" שיש לדעתנו להקדיש להם תשומת לב תיירותית
ותכנונית בהקשר של תמ"א  .13נספח  1מסכם בטבלה
את הנקודות העיקריות הקשורות למוקדי העניין הנושאיים,
ונספחים  2-4מציגים את רשימת כלל האתרים.
מספר הערות כלליות :האתרים במסמך ובטבלאות הנילוות
ממוספרים באופן שרירותי .מספרים אלו מזהים את האתרים
במפות השונות ובנספחים .האתרים החשובים באזור
מתוארים במפורט בתוך הפרק השלישי " -מוקדי העניין
הנושאיים" ,וחלקם מוזכר גם בסקירה התקופתית .למען רצף
הקריאה נמנענו מציון אינטנסיבי של מראי מקום המקובל
בכתיבה מדעית לשמה למרות שידוע לנו שבכל נושא ונושא
יש עוד מספר רב מאד של הפניות .בכתיבתנו הסתמכנו על
אינספור מחקרים שנערכו באזור ופורסמו ,והפנינו למבחר
מצומצם מהם בפרק "מוקדי העניין הנושאיים".

 .1סקירה על פי תקופות
התקופה הקדומה ביותר ממנה שרד מספר משמעותי
של יישובים בקרבת ים המלח היא התקופה הניאוליתית
) 4,700 – 8,300לפסה"נ( )איור  .(1האתר החשוב
מתקופה זו באזור נמצא ביריחו ,אשר במסורת העממית
נחשב לאחת הערים הקדומות בעולם .יריחו שוכנת ליד מעין
כעשרה קילומטר צפון מערבית לים המלח .מקבץ אתרים
אחר החשוב להכרת התקופה באזור נמצא בסביבת ד'הרת
א-דרע.
התקופה שבין השנים  3,600 – 4,700לפסה"נ נקראת
התקופה הכלקוליתית )איור  .(2האתר החשוב מתקופה
זו באזור ים המלח הוא תלילאת ע'סול הממוקם כחמישה
קילומטר מצפון מזרח לים .בין הממצאים המפורסמים
באתר זה הם ציורי הקיר )פרסקאות( שמבחר מהם שמור
במוזיאון הארכיאולוגי בעמאן.

מעבר למסורות הגדולות ולאירועים ההיסטוריים הידועים
שחיברו וניתקו לסירוגין בין שני עברי הים ,האזור זרוע
במאות אתרים ארכיאולוגיים קטנים וגדולים ,שרובם הגדול
לא נחקר באופן אינטנסיבי ,וללא כל ספק מצויים בו אתרים
נוספים שעדיין לא נתגלו .אלו מייצגים את חייהם של
אינספור האנשים שחיו ופעלו באגן הסובב את ים המלח

מהתקופה הכלקוליתית נמצאו גם ממצאים רבים ברמת
מדבר יהודה לרבות מתחמים ומערות .במיוחד ראוי לציון
בצד הישראלי של ים המלח המקדש הכלקוליתי בעין גדי
ומטמון כלי הנחושת העצום שנמצא במערת המטמון בנחל

לאורך הדורות.

משמר ומוצג כיום במוזיאון ישראל.

במסמך להלן נסקור בפרק הראשון את המצאי הארכיאולוגי
סביב ים המלח על פי תקופות ,בפרק השני נציג מבחר
הקשרים ארכיאולוגיים-היסטוריים המחברים בין שני צידי ים
המלח ,בפרק השלישי נציע קווי מדיניות להתייחסות לנושא
הארכיאולוגי באזור באמצעות המושג של "מוקדי עניין

תקופת הברונזה הקדומה )איור  (3נמשכה בין השנים
 2,000 – 3,600לפסה"נ .בין אתרי תקופה זו באגן סובב ים
המלח ראוי לציין במיוחד את באב א-דרע הנמצא בקרבת
חופו המזרחי של ים המלח בסמוך ללשון וליד ואדי אל כרך.
האתר התקיים לאורך כל שלבי התקופה ,ובכל שלב בתוכו
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שינויים במבנה היישוב ובטיפוסי הקבורה בבית הקברות
הסמוך .הישוב הגיע לשיא התפתחותו בתקופת הברונזה
הקדומה  2,350 – 2,650) 3לפסה"נ( ,אז הוקף בחומה
מאסיבית )בעובי של שבעה מטרים( ,הוקמו בו מבנים רבים
כולל מתחם פולחני עם ממצא רב של עצמות בעלי חיים
)עדות לקורבנות( .בסמוך לעיר נתגלה בית קברות עצום
שפעל לאורך כל התקופה ובו אלפי קברים ,כחצי מיליון
נקברים ,ויותר מחצי מיליון כלי חרס .האתר זוהה על ידי
חוקרי מקרא מסוימים כאחת מערי הכיכר ,והיו שטענו
שמדובר בסדום המקראית.

תקופת הברזל היא התקופה בה התקיימו ממלכות ישראל
ויהודה ובה התרחשו רבים מן האירועים המתוארים במקרא
)איור  .(5המקרא מזכיר מספר יישובים באזור ים המלח:

בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת )1,200 – 2,000

ברשימת ערי יהודה )יהושע ט"ו  (61-61נזכרות שש ערים
במדבר מבית הערבה ועד לעין גדי ,ובנוסף להן – מדין,
סככה ,הנבשן ועיר המלח .בסקרים ארכיאולוגיים נמצאו
שרידים מתקופת הברזל באתרים רבים כגון חרבת קומראן,
עין פשחה ,עינות ע'ויר ,תורבה ,עין גדי ,ומצד גוזל .על
פי הממצא נראה שהיישוב באזור ים המלח בתקופת בית
ראשון היה קשור לעורף של ממלכת יהודה באזור בקעת
הורקניה ,בה נמצאו אתרים נוספים בני אותו זמן ,ולבמת
הרי יהודה שממערב.

איור מספר  :1אתרי התקופה הניאוליתית  4700-8300לפנה"ס

איור מספר  :2אתרי התקופה הכלכוליתית  4700-3600לפנה"ס

בשנים האחרונות נחשפו אתרי מתקופת הברונזה הקדומה
גם בצד המערבי של ים המלח כמו אתר הר חימר הממוקם
על תוואי דרך קדומה מתקופת הברונזה הקדומה שטיפסה
מחוף ים המלח מערבה בתוואי נחל זוהר.
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לפסה"נ( היישוב סביב ים המלח היה מועט מאד והוא
התחדש שוב בקנה מידה גדול בתקופת הברזל )1,200
–  586לפסה"נ( )איור .(4
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שיא התיישבות נוסף באזור ים המלח חל בתקופה
ההלניסטית ) 167 – 362לפסה"נ( בימי שליטי בית
חשמונאי )איור  .(6על פי התיעוד ההיסטורי והממצא
הארכיאולוגי הם הקימו ישוב חדש בעין גדי וכן יישבו מחדש
את חרבת קומראן ועין פשח'ה החל מימי יוחנן הורקנוס
) 104-134לפנה"ס( .חשיבות האזור עלתה במיוחד עם
סיפוח ארץ מואב למלכות החשמונאים בידי אלכסנדר ינאי
) 70-103לפנה"ס( .כחלק מבניית מערך ההגנה על האזור
ועל יהודה הוקמו ברמת המדבר המצודות הורקניה ומצדה,
ובאותה תקופה נקבעה עין גדי כמרכז של פלך מיהודה,
פעולות המבטאות את עליית חשיבותו של האזור.

העדויות הארכיאולוגיות לקיומה של כת זו הלכו ונאספו
לאחר גילוי "המגילות הגנוזות" במערה חצובה בתוך סלע
חוואר סמוך לחרבת קומראן .בעקבות אירוע זה החל האזור
להיבדק שיטתית על ידי משלחות ארכיאולוגיות ב,1952-
ואלו אכן מצאו במצוק ההעתקים מערות טבעיות ומערות
חצובות המכילות קרמיקה זהה לזו שנתגלתה במערה
הראשונה ושרידי מגילות נוספות .כאשר האתר הקדום
שנתגלה בקומראן החל להיחפר התברר שכלי החרס בו
זהים בסגנונם לאלו במערות ,ואף הכתב שעל המגילות
זהה לזה שעל גבי החרסים שנמצאו בקומראן .המסקנה
הייתה שתושבי האתר בקומראן היו גם אלו שפעלו במערות
בסביבת האתר ,וכי אלו גם אלו הם האיסיים .על פי אופי
המבנים בחרב'ת קומראן ועל פי המגילות השונות הקשורות
לחיי היום יום של התושבים ניתן ללמוד על האופי הדתי-
שיתופי של הכת ומנהגיה.

איור מספר  :3אתרי הברונזה הקדומה  3600-2000לפנה"ס

איור מספר  :4אתרי הברונזה התיכונה – הברונזה המאוחרת 2000-
 1200לפנה"ס

התעודות ההיסטוריות מלמדות כי החל מתקופת בית
חשמונאי שימש חוף ים המלח כמקום מושבם של האיסיים
 "כת ים המלח" שחיו באזור עד ימי המרד הראשון נגדהרומאים בשנת  69לספירה.
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כשלושה קילומטר דרומה מחרב'ת קומראן נובע עין פשח'ה.
בין חרבת קומראן למעיין מצויה רצועת אדמה פורייה
המושקית על ידי מספר מעיינות .באזור זה ובסמוך למעיין
נמצאו מבנים ומתקנים חקלאיים מהתקופה החשמונאית
ועד לאחר חורבן הבית השני ) 70לספירה( ,ואלו השתייכו
אף הם למכלול היישובי של האיסיים.

בזמן מרד בר כוכבא ) 135 132-לספירה( נתפסו היישובים

בראשיתה של התקופה הרומית ) 37לפסה"נ – 324
לסה"נ( ,בימיו של המלך הורדוס ,הוקמו ושופצו מספר
אתרים ממלכתיים באזור – ארמונות החורף ביריחו ,הרודיון
והורקניה ,וכן שופצו וטופחו המרחצאות החמים בקלירוהי
מעברו המזרחי של ים המלח )איור .(7

לחוף ים המלח והוחזקו על ידי המורדים היהודיים .האזור
היה מחוז חשוב של המרד ושימש כמשען ובסיס אספקה
למורדים בהר .עם דיכוי המרד ביהודה פנו הרומים להכניע
את שרידי המורדים לחוף ים המלח והשקיעו בכך מאמץ
צבאי ניכר .יושבי הכפרים והמורדים נמלטו מחוף ים המלח
ונחבאו במערות שבנחלים )למשל תושבי עין גדי שנחבאו
במערות נחל חבר( ושם התנגדו למצור הרומי.

על ידי הרומים .הקרבות האחרונים של המרד התרחשו
במצדה שסביבה הוקמה מערכת מצור רומית מתוחכמת
הכוללת דייק ,מחנות צבא וסוללה שטיפסה אל ההר .מצדה

לאחר מרד בר כוכבא הצטמצם מאוד היישוב לאורך חוף
ים המלח .בחוף המערבי הוא התרכז בעיקר בעין גדי ,בה
התקיים יישוב יהודי משגשג עד סוף התקופה הביזנטית

איור מספר  :5אתרי תקופת הברזל  1200-586לפנה"ס

איור מספר  :6אתרי התקופה ההלניסטית  332-167לפנה"ס

במרד הגדול ) 67-70לספירה( יישובי האזור חרבו או נתפסו
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חרבה בשנת  73לספירה .לאחר חורבן הבית השני נבנתה
עין גדי מחדש ,צורפה למחוז השלטון של יריחו ונהפכה
לאחוזת הקיסר הרומי ,ובה וביישובים אחרים לאורך החוף
הוצבו חילות-מצב רומים.
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) 638לספירה( )איור  .(8בחוף הדרום-מזרחי של הים מוקד
היישוב בתקופה הרומית והביזנטית היה בנוה א-סאפי,
המזוהה עם צוער – עיר התמרים.

הוקמו בשולי הערים הגדולות )ירושלים  ,קיסריה ,בית שאן
ועוד( או לצידי הכפרים באזורי הפריפריה ,אולם רבים יותר
ובעלי מעמד מועדף היו המנזרים שנוסדו באזורי המדבר,

אחד המאפיינים הבולטים ביישוב האזור בתקופה הביזנטית
קשור במקומה החשוב של הנצרות בממלכה ובהיותו של
האזור מקושר למסורות נוצריות שונות .באותה עת צמחה
באזור תנועת נזירות רחבה .הנזירות של מדבר יהודה
הייתה חלק מתופעה דתית-חברתית רחבה יותר שמרכזיה
הגדולים היו במצרים ,סוריה ואסיה הקטנה .בזמן שנוסדו
ראשוני המנזרים במדבר יהודה )בשנות ה 30-של המאה

שבתוכם המרכז החשוב ביותר שצמח במדבר יהודה.
מספרם הרב של המנזרים באזור זה ,וקרבתם לירושלים
ולמקומות הקדושים העניקו לנזירות מדבר יהודה מעמד
בכורה ,ומן המאה החמישית ואילך היה זה אחד ממוקדי
הנזירות העולמיים.
במאה השישית ובראשית המאה השביעית לספירה הגיעה
נזירות מדבר יהודה לשיאה ,שלב זה בהתפתחותה של
נזירות מדבר יהודה קשור בשמם של תיאודוסיוס וסבאס

הרביעית לספירה( כבר חיו במצרים רבבות נזירים שהיו
מאורגנים במספר רב של מנזרים.

אשר בשנת  494לספירה נבחרו לעמוד בראש הנזירים.

במאות החמישית והשישית התפשטה תנועת הנזירות בכל
רחבי המזרח הקדום .שרידי מנזרים נמצאו במקומות שונים
ברחבי ארץ ישראל ,בתוך תחומי יישוב ומחוצה להם .רבים

הכיבוש הפרסי בשנת  614לספירה ,והכיבוש המוסלמי
בשנת  638לספירה ,גרמו לירידה בכוחה ובהיקפה של
נזירות מדבר יהודה )איור  .(9מחקרים ארכיאולוגים

איור מספר  :7אתרי התקופה הרומית  37לפנה"ס –  324לסה"נ

איור מספר  :8אתרי התקופה הביזנטית  324-638לסה"נ
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מצביעים על נטישה של מנזרים רבים במאה השביעית
לספירה ,ובמיוחד מנזרים שמיקומם היה רחוק ונידח באופן
יחסי .יחד עם זאת יש קבוצה לא קטנה של מנזרים שהוסיפו
להתקיים גם אחרי המאה השביעית לספירה.
אחד מן המוקדים המעניינים באזור בתקופה האסלאמית
הוא ארמון הישאם הסמוך ליריחו מן התקופה האמיית.
מאוחר יותר בתקופה הצלבנית והממלוכית פרח אזור רמת
מואב והאזור בדרום מזרח ים המלח .דרכי דואר ותקשורת
שהקיפו את ים המלח מדרום ועלו במעלה נחל זוהר קישרו
את כרך שבמואב עם חברון ובקעת באר שבע שבמערב.

איור מספר  :9אתרי התקופה האיסלמית  639-1099לסה"נ
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 .2סובב ים המלח – קשרים ארכיאולוגיים
היסטוריים בין שני צדדיו של הים
ים המלח מנתק ומחבר לסירוגין בין חבלי הארץ השוכנים
באגן הסובב אותו – לעיתים משמש כגבול ולפעמים כאמצעי
קשר .לכך מתקשרות מסורות ואירועים כמו משה המשקיף
על הארץ המובטחת במערב ממרומי הר נבו שממזרח
לים המלח; חציית נהר הירדן ממזרח למערב על ידי בני
ישראל בסוף נדודיהם ,מצודות המדבר משני צידי הים של
החשמונאים ואחר כך של הורדוס; ומערכות התקשורת
והכלכלה האסלאמיות שחיברו בין שני הצדדים .קשר זה
בא לידי ביטוי ארכיאולוגי בממצאים דומים באגן הסובב את
הים ,ובמערכות דרכים קדומות המקשרות בין שני עבריו.
להלן פירוט לגבי מבחר מהקשרים אלו.

איור מספר  :10כיבוש הארץ על-פי ספר יהושע

כניסת בני ישראל לארץ

)איור (10

ל-הר ָה ֲע ָב ִרים ַהזֶּה ַהר-נְבוֲֹ ,א ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָבֲ ,א ֶשׁר,
"עלֵה ֶא ַ
ֲ
ִשׂ ָר ֵאל
ִבנֵי י ְ
ַעןֲ ,א ֶשׁר ֲאנִי נֵֹתן ל ְ
ת-א ֶרץ ְכּנ ַ
וּר ֵאה ֶא ֶ
ְרחוֹ; ְ
ל-פּנֵי י ֵ
ַע ְ
ַא ֻחזָּה" )דברים לב . (49
לֲ
ל-הר נְבוֹ ,רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּהֲ ,א ֶשׁר
ַעל מֶֹשׁה ֵמ ַע ְרבֹת מוֹאָבֶ ,א ַ
"וַיּ ַ
ד-דּן"
ִל ָעדַ ,ע ָ
אָרץ ֶאתַ -הגְּ
ָל-ה ֶ
ַר ֵאהוּ יְהוָה ֶאת-כּ ָ
ְרחוֹ; וַיּ ְ
ל-פּנֵי י ֵ
ַע ְ
)דברים לד .(1

הנוף הנשקף מפסגת הר נבו חובק את ים המלח וחלקו
הדרומי של נהר הירדן ,יריחו וסביבותיה ,ובימים עם ראות
טובה ניתן לראות מפסגתו גם את ירושלים ואת בית לחם.
לאחר מות משה קיבל יהושע ציווי אלוהי לחצות עם כל עדת
בני ישראל את הירדן:
ְהוֹשׁ ַע ִבּן-נוּן
אמר יְהוָה ֶאל-י ֻ
אַח ֵרי מוֹת מֶֹשׁה ֶע ֶבד יְהוָה וַיֹּ ֶ
ְהי ֲ
"וַי ִ
ְע ָתּה קוּם ֲעבֹר ֶאת-
ְמ ָשׁ ֵרת מֶֹשׁה לֵאמֹר .מֶֹשׁה ַע ְב ִדּי ֵמת ו ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר אָנֹכִי נֵֹתן
ל-ה ֶ
ָל-ה ָעם ַהזֶּה ֶא ָ
אַתּה וְכ ָ
ַר ֵדּן ַהזֶּה ָ
ַהיּ ְ

על פי המסורת המקראית "תפקידו" של משה היה להושיע
את בני ישראל מיד פרעה ולהוביל אותם את המסע הארוך
והמפרך לארץ ישראל ,כשהסתיים המסע משה קיבל הוראה
אלוהית לעלות אל הר נבו ,שם זכה לתצוגה של הארץ אליה
הוביל את בני ישראל ,ואליה לא זכה להיכנס ,ושם הוא מת.
על פי המסורת הר נבו נמצא ברמת מידבא שמעל לחופו
הצפון מזרחי של ים המלח ,כשבעה קילומטרים מערבית
לעיר מדבא ,ומתנשא לרום של  817מטרים מעל פני הים.

עם החציה חנו בני ישראל בגלגל שבערבות יריחו )יהושע ה
 .(10יש המזהים את המקום עם חירבת א נתלה הממוקמת

איור מספר  :9אתרי התקופה האיסלמית  639-1099לסה"נ

איור מספר  :10כיבוש הארץ על-פי ספר יהושע

ִשׂ ָר ֵאל " )יהושע א .(1
ִבנֵי י ְ
ָהם ל ְ
לֶ
על המסורת מיקום החצייה היה בדרום נהר הירדן ,בסמוך
לכניסתו לים המלח ,מזרחית ליריחו )על פי המשך הסיפור
התנ"כי( ,ויש הקושרים את האתר קאסר אל יהוד עם סיפור
החצייה המתואר בספר יהושע.
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חמישה קילומטרים דרום מזרחית ליריחו העתיקה .על פי
המסורת השלב הבא במסעם של בני ישראל היה כיבוש
יריחו בהנהגת יהושע – האקט המלחמתי הראשון במסע
כיבוש הארץ שהמשיך מערבה לכיוון הרי ירושלים )ראה
בהרחבה ערך "מוקד נושאי יריחו"(.
ת-מְלכָּהּ
ְא ַ
ְריחוֹ ו ֶ
ָדֶ את-י ִ
ָת ִתּי ְבי ְ
ְהוֹשׁ ַע ְר ֵאה נ ַ
אמר יְהוָה ֶאל-י ֻ
"וַיֹּ ֶ
ְשׁי ַה ִמְּל ָח ָמה ַה ֵקּיף ֶאת-
ת-ה ִעיר כֹּל אַנ ֵ
ְסבֶֹּתם ֶא ָ
ִבּוֹרי ֶה ָחיִל .ו ַ
גּ ֵ
ִשׂאוּ
ְשׁ ְב ָעה כֲֹהנִים י ְ
ָמים .ו ִ
ָה ִעיר ַפּ ַעם ֶא ָחת כֹּה ַת ֲע ֶשׂה ֵשׁ ֶשׁת י ִ
יעי ָתּסֹבּוּ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ִפנֵי ָהאָרוֹן ַ
יּוֹבלִים ל ְ
שׁוֹפרוֹת ַה ְ
ִשׁ ְב ָעה ְ
ְהיָה
שּׁוֹפרוֹת .ו ָ
ִת ְקעוּ ַבּ ָ
ְהכֲֹּהנִים י ְ
ת-ה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ו ַ
ֶא ָ
שּׁוֹפר
)כּ ָשׁ ְמ ֲעכֶם( ֶאת-קוֹל ַה ָ
יּוֹבל בשמעכם ְ
ִבּ ְמשְֹׁ בּ ֶק ֶרן ַה ֵ
ְעלוּ
יה ו ָ
חוֹמת ָה ִעיר ַתּ ְח ֶתּ ָ
ָפלָה ַ
רוּעה גְדוֹלָה וְנ ְ
ָל-ה ָעם ְתּ ָ
ָריעוּ כ ָ
יִ
ָה ָעם ִאישׁ ֶנגְדּוֹ " )יהושע ו .(2-5

המבצרים החשמונאים

)איור (11

שונים וביניהם הקמת ערים חדשות רבות ,שיפוץ ערים
ישנות ,הוספה של מבנים בתוכן והקמת מבצרים וארמונות
מפוארים .גולת הכותרת של מפעלי הורדוס הייתה בנין בית
המקדש וסביבתו מחדש .הורדוס בנה שני ארמונות מבוצרים
מחוץ לירושלים )איור  ,(12האחד במצדה )בהרחבה בערך
'מוקד עניין מצדה'( והשני בהרודיון ,מדרום לירושלים )איור
 .(13בארמונות מבוצרים אלו נמצאו בנוסף למבנים השונים
גם מאגרי מים ומזון לשעת מצור.
כמו כן הורדוס בנה מחדש שלושה מבצרים חשובים מזרחית
לירושלים :אלכסנדריון על פסגת קרן הסרטבה בבקעת
הירדן; מכוור שממזרח לים המלח ואשר נבנתה לראשונה
כמבצר בימי אלכסנדר ינאי; והורקניה .בימי הורדוס שימש
מבצר הורקניה כבית סוהר למתנגדיו )איור  14ו ,(15-שם
גם נקבר בנו הבכור אנטיפטרוס שהוצא להורג על ידי אביו
לאחר שניסה להתנקש בחייו.

החשמונאים היו שושלת מלוכה ששלטה בארץ ישראל
מן המאה השנייה עד המאה הראשונה לפנה"ס .הם
היו צאצאיהם של מתתיהו הכהן אשר הנהיגו את מרד
החשמונאים כנגד השלטון הסלווקי ,בתקופת הבית השני.
לאחר מכן הוציאו מתוכם כוהנים גדולים ,מלכים ושליטים.
בתקופה זו הייתה יהודה ממלכה עצמאית ,בה שלט שליט
חשמונאי ,כמלך או ככוהן גדול ,ואשר בשיאה הממלכה
התפשטה גם לעבר המזרחי של הירדן ולרמת מואב .כחלק
מפעילותם הקימו החשמונאים מבצרים באזורי המדבר
שבמזרח ממלכתם משני עברי בקעת הירדן וים המלח.
אחד ממלכי בית חשמונאי ,אלכסנדר ינאי שנפל בקרב בשנת
 76לפנה"ס ,ציווה בצוואתו על אשתו ,שלומציון המלכה,
להפסיק את האיבה בין הזרמים השונים בממלכה ,ובמיוחד
בין הפרושים לצדוקים .כחלק מהסכמי השלום שנחתמו
אגב כך הועברו מבצרים חשמונאים רבים לידי הפרושים.
יחד עם זאת ,וכפי שמלמדים כתביו של ההיסטוריון בן
התקופה הרומית יוספוס פלאביוס )יוסף בן מתתיהו(
שלומציון המלכה לא וויתרה על שלושת מבצרי החשמונאים
אלכסנדריון )סרטבה( ,הורקניה ומכוור ,מכיוון ששם היו
"אוצרות סגולתה" )כפי שמכנה אותם יוספוס פלאביוס( .

מפעלי הבנייה של הורדוס באזור ים המלח
המלך הורדוס פעל מתוך שאיפה להנציח את שמו ולהתחבב
על היהודים ,ובו בזמן גם פנה לתרבות ההלניסטית והרומית
במטרה להתחבב על פטרוניו הרומים .בזכות המבנים
הרבים שהקים הורדוס ברחבי הארץ הוא זכה לכינוי "המלך
הבנאי" .בתקופת שלטונו עמל הורדוס על מפעלי בנייה
איור מספר  :11מבצרים חשמונאים
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איור מספר  :14תכנית האתר הורקניה ,מתוך שטרן ,א .1992 .הורקניה,
האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

איור מספר  :12מפעלי הבנייה של הורדוס

איור מספר  :15תכנית המבנה המרכזי באתר הורקניה
מתוך שטרן ,א .1992 .הורקניה ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

איור מספר  :13תכנית פסגת ההרודיון  ,מתוך שטרן ,א .1992 .הרודיון,
האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

איור מספר  :16תכנית של אחד מארמונות החורף של הורדוס
מתוך שטרן ,א .1992 .תולול אבו אל עליק  ,האנציקלופדיה החדשה
לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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מערך חשוב נוסף במכלול הבנייה הנרחב של הורדוס הוא
מכלול ארמונות החורף שלו )איור  ,(16שנבנה במערב בקעת
יריחו סמוך לפתחו של נחל פרת ,ואשר שימשו כמקום נופש
בימי החורף הקשים למלך ולמקורביו.

בוני הסוללה והרגו פועלים וחיילים רבים .פשיטה זו גרמה
לעיכוב רב בעבודות הקמת הסוללה .בשלב מסוים נשבה
אלעזר ,אחד הלוחמים הנועזים במכוור ,ועונה קשות מול
שער העיר בכדי לשבור את רוחם של המגינים .כאשר החלו
הכנות לצליבת אלעזר מול השער ,הדבר זעזע את יושבי
המבצר וגרם לכניעתם.

בשנת  70לספירה נפלה ירושלים בידי הרומים וחרב הבית
השני .אחרוני המורדים ברחו למדבר והתבצרו במכוור,
הרודיון ומצדה )שלושת המעוזים היחידים שנפלו לאחר
חורבן ירושלים( )איור  .(17בכדי להכניעם נשלח המפקד
הרומי סקטוס לוקלוס בסטוס בראש לגיון צבאי רומי לצור על
מעוזים אלו .הרודיון ,שהייתה הראשונה במסע המלחמה,
נכנעה כמעט מיד בקרב קצר ללא התנגדות בשנת 71
לספירה .המבצר השני שהוכנע היה מכוור .סקטוס לוקלוס
הטיל מצור על המבצר והחל בבניית סוללת מצור בכדי לקרב
כלי ניגוח אל החומות .במהלך העבודות פשטו מורדים על

על פי כתביו של יוספוס פלביוס אלו שישבו במבצר ונכנעו
שוחררו ,אבל אלו שישבו בעיר התחתית מחוץ לחומות נהרגו
בידי הרומים מיד עם תחילת המצור .יוספוס מעריך שמספר
ההרוגים היה  3,000מן המורדים לעומת  12חיילים רומים.

מעוזי מורדים לאחר חורבן הבית השני

לאחר נפילת מכוור ,בשנת  72לספירה ,המעוז היחידי
שנותר בארץ היה מצדה שחרבה גם כשנה לאחר מכן )ראה
בהרחבה בתת פרק 'מוקד ענין מצדה'(.

דרכים ומעלות בסובב ים המלח
ים המלח חוצץ בין חבלי הארץ המתנשאים על הרמות
והרכסים משני עבריו .מצד אחד מצוק ההעתקים המערבי,
מדבר יהודה והרי יהודה ,ומצד שני מצוק ההעתקים המזרחי
כשמעליו מתנשאת רמת מואב והפסגות הצפוניות בהרי
אדום .מצוקי ההעתקים משני הצדדים מבותרים בקניונים
עמוקים אשר ברובם אינם נוחים למעבר .בהתאם למגבלות
אלו התנועה אשר חצתה מצד אחד של עמק השבר לצידו
השני וחיברה בין מזרח למערב נותבה למספר מעלות
שמיקומם הוכתב על פי סוג המסלע והטופוגרפיה.
המקרא מזכיר מספר דרכים שעברו באזור ים המלח .בנקודת
המפגש בין דרום הרי מואב לצפון הרי אדום הצטלבה "דרך
המלך" המקראית )שעברה על גב ההר ממזרח לים המלח,
בכיוון צפון –דרום( עם דרך הרוחב שקשרה את חוף ים
המלח ,בקעת ערד והרי חברון שמעבר לו עם מואב ואדום
)איור  .(18ממערב לנקודת מפגש חשובה זו על גב ההר
נפגשו דרכים גם בעמק השבר ב"גיא המלח" ,המזוהה עם
אזור הערבה הפורה שבדרום מזרח ים המלח )אזור צאפי(.
במקום זה היו אפשרויות תנועה נוחות למערב ,מזרח ודרום.
מפגש חיוני זה נזכר במקרא בהקשר מסעות צבאיים שונים
)שמואל ב' ח ,13-מלכים ב' ג ,מלכים ב' ח( ,כמו למשל
במסע מלכי יהודה ,ישראל ואדום בדרכם להילחם במואב.
המשך הדרך מדרום ים המלח מערבה זוהה על ידי יוחנן
אהרוני ובנו רותנברג כ"דרך אדום" המקראית .הם ציינו כי
מספר מגדלים ומצדים שישבו לדעתם לצד הדרך – מצד
זוהר הישראלי ,חורבת רדום וחורבת עוזה.

איור מספר  :17מעוזי מורדים לאחר חורבן בית שני
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יתכן שמצדים נוספים מתקופת הברזל שנתגלו לאורך חופו
המערבי של ים המלח )על הר חצרון ]רוגום אל בקרה[

ובסמוך לנחל צאלים ]חשם אל אתר[( מלמדים על תוואיהן
של דרכים נוספות מתקופת המקרא .סביר להניח שבתקופות
מסוימות התאפשר מעבר מצד אחד של עמק השבר לצידו
השני גם ב"מעבר הלשון" שבמרכז ים המלח.
דרכים נוספות חצו ככל הנראה את עמק השבר גם מצפון
לים המלח וחיברו בין יהודה למואב ,אזור המוזכר במקרא
פעמים רבות ובהקשרים שונים )למשל מגילת רות ,שמואל
א' כב ועוד (.
מערך דרכים ידוע הרבה יותר הוא זה מן התקופה הרומית
)איור  .(19בתקופה זו נסללו דרכים רבות במדבר יהודה
למטרות צבאיות בעיקר בשני הקשרים – המרד הגדול ומרד
בר כוכבא .בזמן המרד הגדול לאחר השלמת כיבוש יהודה
בידי הרומים היה עליהם לסלול דרכים אל מצדה בכדי
לאפשר לחילותיהם לצור על המבצר ולהכניע את לוחמיו.
הדרכים עברו מירושלים וחברון לעבר עין גדי ומצדה ,ואת
שרידיהן ניתן לראות מצוין עד ימינו בתא השטח הנרחב
הזה.

איור מספר  :18דרך מואב ודרך אדום ,מתוך הראל ,מ .1979 .מסעי
מדבר יהודה וים המלח

 .3מוקדי עניין ,מורשת וארכיאולוגיה סביב ים
המלח
העיקרון על פיו יש להתייחס לדעתנו לנושא המורשת
והארכיאולוגיה בתמ"א  ,13הוא עקרון "מוקדי העניין
הנושאיים".
אזור ים המלח עשיר מאד באתרים ארכיאולוגיים .מאות
מהם ידועים ,וללא ספק ישנה לפחות כמות זהה של אתרים
שעדיין לא נתגלו .בבואנו להמליץ על דרך התייחסות אל
מגוון רב שכזה במסגרת תמ"א  13חיפשנו עקרון מארגן
כלשהו אשר יוכל לפנות לקהל רחב והטרוגני .בחינה של
מצאי האתרים השונים סביב הים והצלבה שלהם עם
חשיבותם למחקר המדעי ,למורשת הכלל-עולמית ,לאירועים
ההיסטוריים ,ולייחודיות הנופית ,הביאו אותנו להשתמש
במושג של "מוקד עניין נושאי".
מוקד העניין הנושאי יוצא מנקודת הנחה שאף על פי שבכל
אזור ואזור סביב ים המלח קיים מגוון רב של אתרים
קדומים ,הרי שחשיבותם הערכית של נושאים מסוימים
עולה במיקומים ספציפיים .למשל ,למרות שיש מערות
סביב כל ים המלח ,חקר המערות הביא לתוצאות מרתקות
במיוחד באזור נחלי חבר ,משמר ,וצאלים ולכן כדאי להציגו

איור מספר  :19מפת הדרכים הרומיות מתוך הראל ,מ .1979 .מסעי
מדבר יהודה וים המלח
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שם במלוא העוצמה .או למשל למרות שקיימים שרידים מן
התקופה הכלקוליתית באזורים שונים סביב הים הרי שאתר
המפתח באזור הוא תלילאת ע'סול ,ובסביבתו הקרובה ראוי
לעסוק בנושא זה.
בהתאם לכך אנו מציעים להתמקד בנקודות נבחרות סביב
ים המלח בנושא אחד ,ולהציגו שם במלוא משקלו לקהל
המבקרים כ"מוקד עניין נושאי" .באופן זה כל מוקד עניין
מחובר לאזור גיאוגרפי מוגדר )עם זאת ללא גבולות חדים
וברורים ,אלא מרכז ופריפריה סביבו( ,ועוסק בשאלה
המתייחסת לזמן ,ולפעמים להתרחשות ,מוגדרים היטב.
אנחנו מדגישים שאין מדובר כלל וכלל בכך שכל אחת מן
התופעות המצוינות התרחשה רק באותו מיקום גיאוגרפי –
סביר להניח שניתן למצוא עוד דוגמאות לעניין באגן סובב ים
המלח .אלא שניתן להבינה ולתופשה בצורה הטובה ביותר
באזור אותו אנו ממליצים לתחום כ"מוקד עניין נושאי".
מבחינה מעשית אנו מציעים ליצור בנקודה נבחרת בתחומיו
של כל "מוקד עניין נושאי" כעין "סככת מבקרים" .בסככה זו
יוצגו בעזרת אמצעי המחשה שונים עיקרי העניין של המוקד
הרלבנטי – שלטי הסבר ,מפות ,הסברים ארכיאולוגיים,
היסטוריים וסביבתיים וכו' .בכל סככה יצוינו האתרים
החשובים בסביבתה ודרכי הגישה אליהם ,וכל מבקר
בהתאם ליכולתו ,עניינו ,הזמן העומד בידיו וכו' יבחר כיצד
להמשיך.
המפה המצורפת מציגה את מוקדי העניין .להלן נציג את
המוקדים ברצף גיאוגרפי .נתחיל בפינתו הצפון מזרחית של
ים המלח ונמשיך סביב חופיו בכיוון השעון.
הצגת המוקדים תחל בציון הנושא הרלבנטי ותמשיך בתיאור
מפורט של אתר או אתרי המפתח במוקד העניין הנושאי.
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מוקד עניין ע'סול
מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת התקופה הכלקוליתית
) 3,600 – 4,700לפסה"נ(.
תולילאת ע'סול הוא יישוב גדול ) 200דונם בקירוב( שראשיתו
בתקופה הניאוליתית המאוחרת ) 4,700 – 5,000לפסה"נ(
ועיקרו בתקופה הכלקוליתית )איור  .(20האתר ממוקם
בדרום בקעת הירדן כחמישה קילומטרים צפון מזרחית לים
המלח .הוא התגלה בשנות ה 20-של המאה העשרים על
ידי משלחת כמרים צרפתית במהלך חיפושיה אחר חמש
ערי הכיכר המוזכרות במקרא בספר בראשית י"ד.
שכבת היישוב התחתונה )הקדומה ביותר( באתר מתוארכת
לתקופה הניאוליתית מאוחרת ,והיא מאופיינת בבתים
מעוגלים הבנויים ממפלס רצפה שקוע למחצה המוקף
בקירות נמוכים עשויים עפר כבוש.
שלבי היישוב העיקריים באתר הם מהתקופה הכלקוליתית,
ושרידיהם יצרו נוף של תלוליות עפר נמוכות על שמן נקרא
האתר כיום .במהלך החפירה התברר שהתלוליות הן
שרידיו של יישוב כלקוליתי גדול מאד ובו מספר רב מאד
של מבנים מלבניים בגודל ממוצע של  15X5מטר .מבנים
אלה הוקמו על יסודות אבן שעליהם נוספו לבני טין ולהם
רצפות טין ועל כמה מהן נמצאה שכבת טיח עבה .הכניסה
אל מבנים אלו נבנתה בציר האורך של המבנה ,אשר מוגדר
עקב כך כ"מבנה רוחב" .בכפר נתגלה עושר רב של מתקנים
– מוקדים בנויים ,טבונים ,בורות ,ממגורות ,משטחי עבודה,
משטחים מרוצפים ,חדרי אגירה ,תעלות ומכתשים גדולים
מונחים באתרם .כמו כן נמצא באתר גם עושר רב של
ממצאים – קרמיקה ,כלי צור ,כלי אבן )בעיקר כלי כתישה
ושחיקה( ,כלי עצם ,וצלמיות מטיפוסים שונים.

הממצא המפורסם באתר הוא ציורי הקיר הצבעוניים שנמצאו
במבנים רבים .במרכז אחד הציורים הידועים יותר כוכב
מרובה קרניים ולצידיו בעלי חיים שונים ,דמויות דמיוניות
ועיטורים גיאומטריים )ציור זה מוצג במוזיאון בעמאן( .על פי
הדעה הרווחת במחקר הציורים מייצגים טקסים פולחניים
שנערכו באתר.
באחת מהתלוליות התגלה מתחם מוקף חומה התוחמת שני
מבנים ) 4.5X10מ' כל אחד( באחד מהמבנים נמצאו שמונה
שכבות של ציורי קיר זו על גבי זו ,ומחוץ לכניסה למבנה
נמצאה במה רחבה לאורך הקיר .שני המבנים הכילו כלי
פולחן וצלמיות חרס רבות ,על פי אופי המבנים וסוג הממצא
הוצע שמדובר במקדש של היישוב.
העושר הרב של הממצא בע'סול וייחודו הפכו את האתר
לאתר-מפתח בלימוד הארכיאולוגיה של המזרח התיכון .על
שמו נקראה "התרבות הע'סולית" המאפיינת את חבלי ספר
המדבר בדרום הלבנט.
בסמוך לאתר תולילאת ע'סול נמצא אתר הדולמנים אל-
עדיימה ,אשר נחפר על ידי שטקליס בשנות השלושים של
המאה הקודמת .באתר בית קברות שטיפוס הקבר הנפוץ
ביותר בו הוא בור חפור קטן ,שמידותיו  0.50X1.50מטר
בקירוב 168 .קברים מטיפוס זה נחפרו ,וכמה מהם הכילו
עדיין קבורות יחיד בתנוחה מכווצת .חלק מהבורות היו
מכוסים בערימות אבנים )טומולוס( ,ובאתר נמצאו מספר
דולמנים )"שולחנות אבן"( בודדים שנבנו משני לוחות אבן
ניצבים שעליהם הונח לוח נוסף לקירוי )לוי  ;1992פורת
.(;North 1961; Khouri 1988 1987

מוקד עניין נווה קלירוהי
מוקד עניין זה עוסק בהכרת תופעת המעיינות החמים בעמק
השבר בתוכו נוצר ים המלח.
המעיינות החמים של עין א – זאהרה ממוקמים בצדו
המזרחי של הירדן דרומית לואדי זרקא .ב 1807-הוצע
לראשונה לזהות את האתר הארכיאולוגי ,הנמצא בסמוך
למעיינות ,עם קלירוהי המוזכר בספרות ההיסטורית של
התקופה הרומית.
באתר שלוש שכבות  :הלניסטית ,רומית קדומה ,וביזנטית.

איור מספר  :20תולילאת ע'סול
מתוך  :לוי ,ת, 1992 .תולילאת ע'סול ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

242

מורשת היסטורית וארכיאולוגית בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו

בין שרידי השכבה ההלניסטית בית מרחץ .בתקופה הרומית
הקדומה הוקם במקום יישוב גדול המורכב ממתחמים רבים
הבנויים ליד נביעות המים במקום .אלו שימשו כבתי כפר
לאוכלוסייה העשירה או כבתי חווה .הדעה הרווחת היא
שקלירוהי תפקדה כמתחם מרחצאות הקשור לפעילויות
הבנייה של הורדוס ,במיוחד לאור העובדה שבספרו

"מלחמות היהודים" מספר יוספוס פלאביוס על ביקורו של
המלך הורדוס במעיינות החמים בקלירוהי מספר שנים לפני
מותו בשנת  4לספירה.
בחפירה נמצא שמרחצאות חמים ומרכזי בילוי הוקמו
קרוב לקו החוף ,כמו גם נמל עתיק אשר מהמזח שלו נבנו
אכסדראות שהובילו למרחצאות ולשאר המבנים באתר.
מלבד מתחם המרחצאות הוקמו גם בתים ומתחמי חווה
באזור הנמוך יותר באתר והתבססו על המים הרבים שזרמו
לים המלח .האתר שימש כמקום מרפא ובילוי .הממצא
החומרי שנתגלה מעיד על קשר ישיר לאזור יהודה .האתר
ננטש ונחרב במהלך המרד הגדול.
לאחר פער יישובי של בן כ 300-שנה ,בתקופה הביזנטית,
נעשו עבודות בנייה ושיקום בחלק קטן של האתר .שכבה
זו ענייה יחסית בממצאים ועל פי אופי המבנים כנראה
מדובר בכפר שעיקר הפעילות בו הייתה חקלאות וכן עיסוק
במסחר מקומי באזור ים המלח .הוא התקיים בעיקר במאה
הרביעית לספירה וכנראה ניטש במאה השישית לספירה
).(Khouri 1988

מוקד עניין באב א-דרע
מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת תקופת הברונזה
הקדומה ) 2,000 – 3,600לפסה"נ( ,תקופה שבמהלכה
אזור דרום הלבנט בתוכו סביבות ים המלח ,עברו לראשונה
את תהליך העיור.
האתר באב א-דרע נמצא בעברו המזרחי של ים המלח,
ממזרח ללשון ,וכולל עיר מוקפת חומה השוכנת על גדתו
הדרומית של ואדי כרך ,יישוב פרזות במישור א-דרע ,ובית
קברות ענק במרחק של כ 500-מטר מדרום מערב לעיר

)איור  .(21חוקרי מקרא הציעו שהוא אחת מערי הכיכר ,והיו
שאף זיהו את באב א-דרע עם סדום המקראית.
בית הקברות של האתר החל לפעול בתחילת תקופת
הברונזה הקדומה )ברונזה קדומה 1א( .אז קברו במקום
בעיקר בקברי פיר )בור אנכי חפור בקרקע שבבסיסו כניסה
לחדר או חדרי קבורה( .בחפירות המקודמות באתר נחשפו
עשרות קברי פיר ובהם מעל למאה חדרי קבורה ובהן
קבורות ומנחות .רוב הפירים מהשלב הזה מעוגלים או
סגלגלים ומהם מתפצלים בין אחד לחמישה חדרי קבורה.
שרידי הקבורות כללו ערמה מרכזית של עצמות ולשמאלה
שורה של גולגלות .ברבים מן החדרים נתגלו שרידי מחצלות
מתחת לערימת העצמות ,אך עיקר הממצא בקברים הוא כלי
חרס עשויים ביד .העדות ליישוב מתקופה זו היא מצומצמת
מאוד ,ולא נמצאה בשטח העיר המאוחרת יותר.
בהמשך התקופה )תקופת הברונזה הקדומה 1ב(
ההתיישבות התרחבה ,וברחבי האתר נתגלו מבני אבן
ולבנים המעידים על קיומו של יישוב כפרי בן התקופה.
בקברים ניתן לראות המשכיות בטיפוסי הקדומים ובסגנון
הקרמיקה מצד אחד ,אך מצד שני ניכרים גם חידושים כמו
הופעת מבני קבורה עגולים בנויים מלבנים .נראה שהאתר
הוא חלק מהתופעה הכוללת של היווצרות כפרים ברחבי
דרום הלבנט בסוף האלף הרביעי לפסה"נ.
בתקופת הברונזה הקדומה  2חל פיתוח רב וגידול באוכלוסיה
באתר .מבנים ורצפות נתגלו בכל תחומי העיר .שני שטחים
ששימשו כאזורים ציבוריים נחפרו ,ובאזור אחד נתגלה
"מבנה רוחב" בגודל  6X12מטר שזוהה כמקדש .בתקופה
זו נעשה שימוש בשורת גבעות טבעיות ששימשו כקו הגנה,
ולהן נוספה חומת לבנים בשטחים החשופים ,מלבד חומת

איור מספר  :21באב א-דרע .מפת שטח האתר ושטחי החפירות
מתוך :שאוב ,ר.ת ,ראסט ו.א.1992 .האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ
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הלבנים נמצאו גם שרידי מגדל לבנים רבוע הקשור לחומה.
בתחילה נמשכו מנהגי הקבורה של התקופה הקודמת ,אך
נוספו להם טיפוסי קבורה חדשים כגון מבני קבורה עגולים
עשויים מלבנים בצורת כוורת ,מבנים עם קירות ישרים
ופינות מעוגלות ,ועוד.
העיר הגיעה לשיא התפתחותה בתקופת הברונזה הקדומה
 .3חומה בעובי שבעה מטרים הבנויה מיסודות אבן ומבנה-
על מלבנים נבנתה והקיפה את העיר ממערב ,מדרום
וממזרח .בתוך תחומי העיר נבנה מקדש חדש על שרידיו
של המקדש מתקופת הברונזה הקדומה  .2כן נבנתה
במה מוגבהת שהגישה אליה דרך גרם מדרגות .מערבית
למקדש נמצאה חצר מרוצפת ועליה שרידי מזבח .במקום
נמצאו מקרצפי צור רבים ששימשו כנראה לשחיטת בעלי
חיים .בתוך שטחי העיר נחשפו שלושה שלבי יישוב עיקריים
שבכל שלב ניכרת בנייה מחודשת מן היסוד של המבנים
באתר .על פי האומדן הקיפו חומות העיר כ 16-דונם ובנוסף
על כך הייתה גם התיישבות מחוץ לחומות העיר .המרחב
בתוך העיר ובסביבותיה הקרובות הכיל ,על פי החופרים,
אוכלוסיה של  600-1000איש.
בתקופה זו המתים הוטמנו במבני קבורה מלבניים עשויים
לבנים ,שפתחם ממוקם בקירות האורך .גודל המבנים היה
החל מ 2.8X4.8 -מטר ,ועד  7.5X15מטר .ייתכן שהשוני
בגודל המבנים ובמנחות הקבורה מעיד על היררכיה וריבוד
חברתי באתר .
בשלב האחרון של תקופת הברונזה הקדומה )תקופת
הברונזה הקדומה  (4העיר חרבה ובמקומה ניצב במקום
כפר פרזות שממנו לא נותרו כמעט שרידים בתחומי העיר
)שאוב וראסט Lapp 1967; Schaub and Rast 1992
.(;1989

תיכונה ,ומספר קברים מתקופות אלו .המקום לבסוף ניטש
בתקופה האסלאמית במאה ה 9-לספירה לערך.
באזור שלמרגלות המנזר נמצא האתר הקדום של א-צאפי
המזוהה ,על פי חוקרים מסוימים ,עם העיר המקראית צוער.
צוער מתוארת בספר בראשית כגבול תחומו של לוט ,והיא
שימשה כעיר מקלט לו ולאשתו והייתה היחידה מערי סדום
שניצלה .האתר נמצא קילומטרים אחדים מדרום מערב
לעיירה הירדנית א-צאפי.
בתקופה הביזנטית העיר מופיעה במפת מידבא ומצוירת
כעיירה מוקפת חומה ומגדלים ובה שתי כנסיות עם גג
אדום .מעליה מופיעה הכתובת במפה "בלע היא צער עתה
תערה" המבוסס על פסוק מספר בראשית .בתקופה זו העיר
שימשה כמרכז מנהלי ומושב הבישוף ,והשתבחה בפירותיה
ובצמחי הבושם שלה .על פי הממצא עולה כי במאה הרביעית
והחמישית לספירה גרה גם קהילה יהודית במקום .בסמוך
לעיר נתגלה בית קברות היהודי מן התקופה הביזנטית ובו
נחשפו כתריסר מצבות יהודיות עם כתובות בארמית וביוונית
)Rast and Schaub 1974; MacDonald 1986; Politis
.(1995

מוקד עניין טוואחין אס – סוכר
מוקד עניין זה עוסק בפעילות תעשייתית חקלאית באזור
הפורה של צאפי.
באתר זה מעט שרידים מתקופת הברונזה הקדומה והברזל
אבל עיקר הפעילות בו הייתה במאות ה 8 - 7-לספירה
)התקופה האמיית( ,ובימי הביניים.
הפקת הסוכר באזור ים המלח התרכזה באתר זה ,וראשיתה
בשלב האומיי )מאות  7-8לספירה( .בימי הביניים נבנה
באתר מפעל סוכר נוסף ומרשים בגודלו שמטרתו הייתה

מוקד עניין מנזר לוט  -צאפי )צוער(
מוקד עניין זה עוסק במסורות מקראיות יהודיות ונוצריות.
מכלול מנזר לוט כולל מנזר ביזנטי ומספר תאי התבודדות
לנזירים מעליו )איור  .(22מוקד העניין באתר הוא הבזיליקה
עם שלושת האפסיסים הבנויה סביב מערה טבעית שעל פי
המסורת שם התחבאו לוט ובנותיו כפי שמתואר בבראשית
י"ט .בכנסייה פסיפס מפואר המתוארך למאה ה 7-לספירה
ועוד מספר כתובת ביוונית.
רוב הממצא מתוארך לתקופה הביזנטית וקשור לכנסייה
ולמנזר אך עם זאת באתר נמצאה גם קרמיקה נבטית
המלמדת על קיום יישוב קדום לתקופה הביזנטית .כמו כן
נתגלו גם שרידים מתקופות הברונזה הקדומה והברונזה
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איור מספר  :22שרידי מנזר לוט
Politis. The Sanctuary of Saint Lot (http://198.62.75.1/
.(www1/ofm/mad/articles/PolitisLot.html

להמיר מקורות אורגניים לסוכר למאכל .שרידי מפעל הסוכר
מימי הביניים כוללים מערכת צינורות ומאגרי מים )איור .(23
כיום האתר נמצא בתהליכי שחזור ושימור ).(King 1987

מוקד עניין דיבון )דיבאן(
למרות ריחוקו של המוקד מחופי ים המלח מצאנו לראוי
להזכירו .מוקד עניין זה עוסק בתולדות חבלי הארץ שסביב
ים המלח בתקופת הברזל )אדום ,מואב ,יהודה וישראל( וכן
בהתפתחות הכתב בתקופה זו.
דיבון נושבה לראשונה בתקופת הברונזה הקדומה .בתקופת
הברזל הייתה לבירת ממלכת מואב ,ובתקופה הנבטית
ולאחריה התקיים בה מרכז חשוב )איור  .(24האתר ממוקם
על הדרך המובילה לקיר מואב )כרך( וממוקמת כארבעה
קילומטר מצפון לנחל ארנון על גבעה מוקפת נקיקים תלולים
ונוחה להגנה .המקרא מזכיר את דיבון כאחת מערי מואב
שכבש סיחון מלך האמורי ,והיא קשורה עם בני גד ונחלת
ראובן.

איור מספר  :23טוואחין א-סוכר
PEF Activities in Jordan in 2003" http://www.pef.org.
uk/images/Zoara.4.gif

הממצא המפורסם ביותר מן האתר היא מצבת מישע מלך
מואב שהתגלתה במקום בשנת  1868והשמור כיום במוזיאון
הלובר בפריז .המצבה הוצבה על ידי מישע מלך מואב בעיר
דיבון לציון ניצחונותיו על ממלכת ישראל ,בתקופת שלטונה
של שושלת בית עמרי )המאה התשיעית לפני הספירה(.
חשיבותה של מצבת מישע טמונה בהיותה העדות החוץ
מקראית הראשונה לסיפור המופיע בתנ"ך .מהכתובת ניתן
ללמוד כי עצמאותה של מואב באה לקיצה בימי עמרי ,שיצא
למסע כיבושים ברמת מואב .השעבוד נמשך כל ימי עמרי
ומחצית מימי אחאב .מרד מישע הגיע בשעה שגבר לחץ
הארמים על ישראל ,ועם מות אחאב פרץ מישע צפונה
והשתלט על המישורים שעד אזור בצר ונבו )עודד ;1968
טשינגהם .(Winnett and Reed 1964 ;1992

מוקד עניין כיכר סדום
מוקד עניין זה עוסק בהתפתחות מגורים ,תחנות דרך
ומשמר בנאות מדבר באזור.

איור מספר  :24תכנית כללית של החפירות בדיבון
מתוך טשינגהם ,א.ד .1992 .דיבון ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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באזור היישובים עין תמר – נאות הכיכר נמצאת קבוצת
מעיינות עם מי שתייה טובים .ההיגיון מחייב שבאזור צחיח
כמו סובב ים המלח קבוצת מעיינות שכזאת תהווה מוקד
משיכה ועל כן יש למצוא שם שרידים ארכיאולוגיים .קו זה
הנחה את ראשוני הארכיאולוגים שחקרו את האזור ,ואכן
בסמוך למקום בו נחל צין נפגש עם כביש הגישה לעין תמר
נמצא ריכוז מבנים וחרסים מתקופות שונות ומגוונות.
בראש גבעת חוואר בגובה של  20מטר מעל לסביבותיו
נמצא מבנה מלבני בגודל  20X20מטר ,בעל קירות ברוחב
קירות  65ס"מ ,הבנוי על שפת גבעה תלולה .המיקום מלמד
על תפקודו כמוצב שמירה על הדרך העוברת למרגלותיו
ולתצפית על המעיין הסמוך .המבנה מחולק לשניים – חצר
בגודל של  20X13מטרים ,ושורה של חדרים שגודלם הכללי
 7X20מטרים .בתוך החדרים וסביבם נמצאו חרסים רבים
בעיקר מתקופת הברזל ומהתקופה ההלניסטית )איור .(25
כ 20 -מטר דרומית למצד נמצא מבנה הרוס נוסף ומכוסה
אפר עבה ,בגודל  14X14מטרים בקירוב .במבנה נמצאה
כמות חרסים גדולה מתקופת הברזל ועוד מספר חרסים
מהתקופה הפרסית ,וההלניסטית.
כ 60-מטרים מערבה בקצה העליון של אותה שלוחה
)שעליה ממוקמים שני המבנים לעיל( נמצא מגדל קטן בנוי
היטב בגודל של  4X4מטרים ומסביבו חרסים הלניסטיים
בלבד.
הסוקרים שיערו שמדובר במערך שמירה על דרך קדומה.
המבנה הראשון נבנה בתקופת הברזל ושמר על דרך
שהובילה לכיוון אדום ,והמגדל בראש הגבעה היה מוצב
הלניסטי ששמר על אותו תוואי דרך ,אך מאוחר יותר .שאר
החרסים מעידים שלמבנים אלו היו גם שימושים משניים
בתקופות השונות.
בדרך למרגלות גבעת החוואר נמצאה מבנה חרב גדול ובו
סימני שריפה ברורים ,בגודל של  20X42מטרים .מבנה זה

איור מספר  :25תכנית הגבעה מעל נחל צין והמצד הברזלי
מתוך רותנברג ,ב .1967 .צפונות נגב.
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נמצא בקצהו התחתון של ערוץ עמוק ורחב היורד לערבה
בין גבעות החוואר ומתוארך לתקופה הביזנטית .בהמשך
הצפוני של רכס גבעות החוואר נמצא קיר בגובה של 2.5
מטרים ואורכו  15מטרים בתוך ערוץ נחל צין ,שכנראה
שימש כסכר .הסכר בנוי מאבני סחף בקפידה רבה במטרה
למנוע את זרימת המים לכיוון עין תמר .לא ניתן לקבוע את
זמנו בגלל חוסר בממצא שנשטף בחלוף השנים אך כנראה
מדובר בשרידים הקשורים למבנה הביזנטי הסמוך להם.
דרום מערבית למבנה מתנשאים קירות חוואר בגובה של
 25-30מטרים היוצרים עמק קטן ביניהם ובהם פתחים
חצובים בידי אדם .בצד הצפוני נמצאה מערה גדולה ,חצובה
בתוך ההר בצורת מקמר בגודל של  5X7מטרים ובגובה
 2.5מטרים .בקיר הפנימי מול הכניסה נפתח פתח לתא קטן
בסלע הרך .ניתן לראות בקירות ובתקרת המערה חריתות
שונות ולידם חריתות צלבים וכן גם גומחות לנרות שמן
ובתוכם שרידי נטפי שמן המעידים על שימושם.
מול המערה בעבר הדרומי של הערוץ שני פתחים נוספים
קטנים יותר שבהם נמצאו שני קברים :האחד בגודל 4X5
מטרים עם שלוש גומחות קבורה ארוכות חצובות בקיר,
והשני בגודל  2X0.8מטרים ששימש כקבר יחיד.
באזור נמצאו פתחי מערות נוספים שעל פי אופי הממצא
שימשו כמערות התבודדות לנזירים ובהם עדיין נשתמרו
שרידי בדים ,עצמות וחומרים אורגניים נוספים )רותנברג
 ;1967הירשפלד .(2004

מוקד עניין המטמון בנחל חימר
מוקד עניין זה מרוחק מחופי ים המלח אך משום חשיבותו
החלטנו לכלול אותו כאן .המוקד עוסק בלימוד התקופה
הניאוליתית הקדם-קרמית )האלף השביעי לפסה"נ(.
מערת נחל חימר נמצאת על גדתו הימנית של הנחל בשולי
גבעת סילון .מדובר בחלל קטן בגודל  4X8מטר ,שנוצר
בסלע גירני כתוצאה מפעילות קרסטית .בחפירה שנערכה
במקום נתגלו ממצאים בעלי אופי מגוון – מהם ששימשו בחיי
היומיום ,ומהם ששימשו לפולחן )גולגלות מכוירות ,מסכות
אבן( ונשתמרו בצורה מדהימה בזכות מזג האוויר היבש
המצוי באזור ים המלח .אקלים צחיח זה תרם גם לשימור
ממצאים מיוחדים כמו חבלים חוטים ולולאות שנעשו מסיבי
צמחים ומהם הותקנו סלים בצורה ספירלית כשדפנותיהם
נמרחו בחימר )אספלט( מבפנים ומבחוץ.
המטמון כלל גם חפצי עץ וביניהם ספטולות ,ראשי חצים
שגולפו מענפים ,שברי קנה חץ ועוד .על חלקם נותרו
סימני צביעה בירוק מאבקת מלכיט .בנוסף נתגלו כלי עצם

שעוצבו מצלעות בקר וכלי צור .כלי הצור השכיחים במערה
הם להבים ארוכים ומספר ראשי חצים ,כמו כן נמצא מגל
עץ שלם ובו משולבים שלושה להבי צור שהודקו באספלט.
הקישוטים והתכשיטים שנמצאו במערה נעשו מעץ ,מאבן
ומקונכיות שונות )חלקן מים סוף( וכן נתגלו בה חפצי אומנות
שונים כגון צלמיות עצם המעוצבות כראש אדם.
בין הממצאים המיוחדים שנתגלו במערה היו גולגלות אדם
שנמרחו באספלט וכנראה שימשו לצורך טקס פולחני כלשהו,
ומסכה עשויה אבן גיר ובה חורים לעיניים ,לאף ולפה .בשולי
המסכה שלושה חורים שאפשרו את קשירתה לראש האדם
שלבש אותה.
על פי תאריכי פחמן  14והטיפולוגיה של כלי הצור ניתן
לתארך את המערה לתקופה הניאוליתית הקדם קרמית ב,
ובמיוחד לאלף השביעי לפנה"ס.

המלח עם הארץ הנושבת שממערב .מצדי זוהר "הישראלי"
ו"הרומי" שניתן לבקר בהם כיום שימשו לשמירה ,הגנה
ופיקוח על ההולכים בדרך.
צפונית לנחל זוהר נמצא תוואי שביל נוסף המטפס מערבה
ולאורכו שרידי קרמיקה אסלאמית .בסמוך לו נמצאו
מספר מסגדים פתוחים קטנים .מדובר בדרך מן התקופה
האסלאמית שמסיבות מסוימות העדיפה תוואי זה על פני
תוואי נחל זוהר )משל  ;1973יקותיאלי .(2001

מוקד עניין עין בוקק
מוקד עניין זה עוסק בחקלאות בנאת מדבר לחופי ים
המלח.
נווה עין בוקק שוכן לחופו המערבי של ים המלח כ13-
קילומטרים מדרום למצדה .מימי מעיינותיו ,עין בוקק ועין
נואית ,השקו מימי קדם את המטעים והשדות שהוכשרו
לעיבוד בשפך נחל בוקק על גבי טרסות שהותקנו במדרגת
ההר התחתונה המשתפלת לעבר ים המלח .על פי העדויות
הבוטניות גידלו עליהן תמרים וכן צמחי בושם ומרפא.

נראה שהמערה שימשה כמקום אחסון בשלבים השונים של
קיומה במשך האלף השביעי לפנה"ס .על סמך אופי החפצים
יוצאי הדופן הנראים כמקבץ של כלי קודש שאוחסנו במקום
ניתן להסיק שמדובר במערה לאחסון חפצים פולחניים.
למרות זאת לא ברור מדוע נבחרה המערה ,שאינה קרובה
לשום אתר ניאוליתי הידוע לנו כיום ,כמקום אחסון לחפצי
פולחן .יתכן שחלק מן הפעילויות של אלו שהותירו את
המטמון ,הייתה קשורה בכריית האספלט במורד הנחל
)מספר שעות הליכה מהמערה( .חלקים מן המטמון מוצגים

בעדויות ההיסטוריות מוזכר האתר לראשונה על ידי הנזיר
אנסטסיוס במחצית הראשונה של המאה השביעית לספירה,
אך העדות הארכיאולוגית מלמדת כי הנווה נושב לראשונה
כבר בימי בית חשמונאי ,עת הותקנו בו מתקני ההשקיה
הראשונים .מתקופה זו נשתמר מגדל שמירה ,ששולב

במוזיאון ישראל )בר יוסף .(1992 ;1985

לאחר מכן בתוך המבנה התעשייתי ההרודיאני.

מוקד עניין דרכים )סובב נחל זוהר(

בימי הורדוס הייתה עין בוקק מרכז לעיבוד תרופות ותמרוקים
שחרב בימי המרד הגדול ,כנראה באחת הפשיטות של אנשי

מוקד עניין זה עוסק בלימוד שאלת הדרכים באזור ים המלח
והתמודדותם עם מצוקי ההעתקים שבשוליו.
כביש ערד – צומת זוהר הנוכחי סלול ברובו על תוואי נחל
זוהר .מתברר שבחירת תוואי זה לכביש המוליך מחוף ים
המלח דרך מצוק ההעתקים לכיוון בקעת ערד אינה רעיון
מודרני אלא בעלת שורשים קדומים הרבה יותר .בשנים
האחרונות נתגלו בסקר שנערך בסמוך למורד נחל זוהר
שרידים מתקופת הברונזה הקדומה בתוואי דרך המטפסת
משפך נחל חימר ,דרך הר חימר )צפונית לנחל חימר( אל
נחל זוהר ואיתו ממשיכה מערבה .דרך זו כנראה קישרה
בין אתרי המפתח מתקופת הברונזה הקדומה באזור  -באב
א-דרע במזרח וערד במערב ,והיוותה עורק תנועה עיקרי
ביניהם .במהלך הסקר נחשף אתר בן זמנה של הדרך
ששימש ככל הנראה כתחנת פיקוח על הדרך.
בתקופות ההלניסטית ,הרומית והאסלאמית המשיך
השימוש בדרך על תוואי נחל זוהר בכדי לקשור את אזור ים

מצדה על האחוזות הממלכתיות שעל שפת ים המלח.
בימי בר כוכבא חודשה העבודה במתקנים התעשייתיים,
במסגרת המאמץ ליצור רשת כלכלית ,אבל יישוב הקבע
באתר התחדש רק במחצית הראשונה של המאה הרביעית
לספירה ,כשהרומים הקימו בו מצודה קטנה באגף המזרחי
בגזרת ביצורי הספר של הלימס.
במצודה ניכרים עקבות הרס הן בידי אדם והן ברעשי אדמה
שפקדו את המקום בין סוף המאה הרביעית ועד תחילת
המאה השישית לספירה .האתר חרב בכיבוש הפרסי )614
לספירה( ושוקם לאחר מכן .בשנת  635לספירה נכבש
האתר בידי המוסלמים והמצודה שימשה למגורים עוד
מספר עשרות שנים ,כנראה כאתר תעשייתי הקשור במוצרי
ים המלח )איור .(26
מבנים באתר:
בית המלאכה ההרודיאני – האופיקינה ) : (ofﬁcinaמבנה
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רבוע שמידותיו  20X20מטר )איור  .(27חומותיו השתמרו
עד לגובה של  1.5מטר מעל יסודותיו ,ונבנו בשני פנים
באבנים מהוקצעות עם מילוי אבני גוויל בתווך .בשעתו ניתן
היה לראות ארבע שלבי קיום במבנה.
למרות השינויים התכנית היסודית של האופקינה לא
השתנתה בכל שלבי קיומה .היא כללה מספר חדרים שנשענו
אל חומות המבנה ונפתחו אל חצר קטורה מרכזית ,שבה
הותקנו מחיצות על מנת ליצור מרחבי עבודה נפרדים .על פי
ממצאים בוטניים בתוך המבנה ניתן ללמוד שאחד מחומרי
הגלם שעובדו במקום היה האפרסמון המיוחד למרחב זה,
ששמו יצא לתהילה בכל העולם הרומאי.
המצודה  :מבנה רבוע בגודל  20X20מטר ,ובארבע פינותיו
בולטים מגדלים רבועים שמידותיהם  6X6מטר )איור 28
ו .(29-חומות המצודה נשתמרו עד לגובה של שישה מטרים
ורוחבן שני מטר .המבנה מורכב משני טורים של חדרים
שעונים על החומות ,אחד בצד הצפוני והשני בצד מזרח.
חדרים אלה נפתחו לחצר קטורה מרכזית .במצודה ניתן
לראות עדות לחמישה שלבי קיום מימי הקיסר קונסטנטינוס
ועד לתקופה האסלאמית הקדומה .על פי תעודות היסטוריות
ועל סמך גודל המבנים ניתן להעריך שגודל חיל המצב

איור מספר  :27עין בוקק ,תכנית המצודה ,מתוך גיחון ,מ.1992 .עין
בוקק ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

איור מספר  :28תכנית האופיקינה
מתוך גיחון ,מ.1992 .עין בוקק ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

איור מספר  :26עין בוקק ,תכנית כללית
מתוך גיחון ,מ.1992 .עין בוקק ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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איור מספר  :29עין בוקק ,שחזור המצודה
מתוך גיחון ,מ.1992 .עין בוקק ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

שהוצב במצודה מנה בין  45ל 65-איש .
מפעלי מים :מימי עין בוקק הובלו באמה לאורך קילומטר,
ממקום נביעתם באפיק נחל בוקק ועד לשורה של בריכות
בתוך הנאה .בחלק גדול ממהלכה הונחה האמה על
גבי חומה בגובה של שלושה מטרים בצדו הצפוני של
אפיק הנחל .שתיים מבריכות האגירה השתמרו .מידות
האחת הן  3.45X11.65X12מטר ,ומידות השנייה הן
 3.2X10.3X16.6מטר .הן נבנו בגושי אבן גדולים ודופנו
במספר שכבות טיח.
שרידים חקלאיים :עד לשנות השישים נשתמרו בנאה
חומות שדה ,מדרגות חקלאיות ומתחמים קדומים .כולם
נבנו בנייה יבשה באבני גוויל בכדי למנוע כניסת בהמות
לשטח החקלאי )גיחון  ;1992פישר ושחם Gichon ;1989
.(1974

מוקד עניין מצדה

העשירי ,חילות עזר ואלפי שבויים יהודיים .לאחר כיבוש
מצדה השאיר סילוה במקום חיל מצב שאייש את האתר
לאחר הכיבוש.
הממצא הארכיאולוגי מתקופת הורדוס
.1מפעל המים :מכיוון שאין בסביבת מצדה שום מקור
מים קבוע ,אפשר לשער שאחד ממפעליו הראשונים של
הורדוס היה הסדרת אספקת המים לאתר .מפעל מים זה
המוזכר גם אצל פלוויוס כולל שלושה מרכיבים :מערכת
לניקוז מי הגשמים מן הנחלים במערב ,ברכות היקוות
למים אלה במדרון התחתון הצפון-מערבי ,ומערכת
ברכות נוספת במרומי מצדה.
מערכת הניקוז אספה מי שיטפונות מנחלי מצדה ובן
יאיר .בשני הנחלים הוקמו סכרים ,ומשם זרמו המים
בתעלות בנויות בשיפוע מתון אל מערכת הבריכות.
הברכות במדרון הצוק מורכבות משתי שורות :בעליונה

מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת המרד הגדול של היהודים
ברומים ,ודיון במשקל העצום שמצדה קיבלה בתפישה,
בתדמית ובאידיאולוגיה של מדינת ישראל המודרנית.
מצדה בנויה בראש צוק סלע על גבול מדבר יהודה ובקעת
ים המלח )איור  .(30במזרח הוא מתנשא כ 400-מטר
מעל סביבתו ,ובמערב גובהו כ 100-מטרים מעל לסביבתו
הקרובה .לראש הצוק צורת מעוין ואורכו מצפון לדרום 600
מטרים ורוחבו במרכז כ 300-מטרים )איור .(31
המקור ההיסטורי היחיד המספר על תולדותיה של מצדה
הוא כתבי יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלוויוס( .יוסף מייחס
ב"מלחמות היהודים" את ייסוד מצדה פעם אחת ליהונתן
הכהן הגדול )יש הסבורים שיהונתן הוא אלכסנדר ינאי(
ובפעם השנייה למלכים קדומים יותר .על פי כתבי יוסף בן
מתתיהו בשנת  40לפנה"ס נמלט הורדוס אל מצדה מפני
מתתיהו אנטיגנוס והשאיר שם את בני משפחתו ,את אחיו
יוסף ו 800-איש להגנתם .בן מתתיהו מציין כי הורדוס בנה
את מצדה כמקלט לעצמו ,מגן מפני שתי סכנות – מרידות
היהודים ומזימותיה של קליאופטרה.
אין ידיעות על גורל מצדה לאחר מות הורדוס אבל אפשר
לשער שחנה במקום חיל מצב רומי ,שנשאר שם עד לשנת
 66לספירה בזמן שכבש מנחם בן יהודה הגלילי את המקום
בעורמה .לאחר שנרצח מנחם בן יהודה בירושלים ,אלעזר
בן יאיר )בן אחיו של מנחם( נמלט אל מצדה והיה למפקדה
עד חורבנה בשנת  73לספירה .באותה העת הייתה מצדה
מקלט לנרדפים ,דוגמת שמעון בן גיורא .בשנת  72לספירה
הנציב הרומאי פלביוס סילוה צר על מצדה עם הלגיון

איור מספר  :30גבולות מצדה על פי הכרזת אונסקו
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שמונה ברכות ובתחתונה ארבע .הברכות חצובות בסלע
ובעלות תכולה ממוצעת של  4000מ"ק ,ובסך הכל כ-
 40,000מ"ק.

מאבני דולומיט שנחצבו מן הצוק עצמו והוקצעו במקצת.
האבנים הונחו בשתי פנים ,והחללים ביניהן מולאו
באבנים קטנות יותר .עובי החומה הוא  6.5מטרים
בממוצע ,ובעלת אורך סוגרים המשתנה בהתאם לפני
הסלע .מערכת הביצור של מצדה כוללת  70סוגרים,
 30מגדלים ,ו 4-שערים .המגדלים אינם למעשה אלא
סוגרים קטנים ברוחב שישה מטר ,אשר עובו ונוספו להם
מדרגות שעלו אל המגדלים.

.2החומה המגדלים והשערים :מצדה מוקפת בחומת

ארבעת השערים מימי הורדוס בנויים במתכונת אחידה

בהמות או אנשים נשאו את המים אל הבריכות העליונות
שעל פסגת מצדה בשביל שהוביל לשער המים בסמוך
לארמון הצפוני .מלבד בריכות האגירה העליונות
נמצאו גם בריכות קטנות יותר ליד מבנים מסוימים כגון
הארמונות.
סוגרים שאורכה מגיע ל 1400-מטר .החומה בנויה

של חדר מרובע ובו שני פתחים וספסלים.
.3המחסנים :מחסני הצידה והנשק של מצדה נחלקים
לשני סוגים :מחסנים ציבוריים ומחסנים הצמודים
למבנים מיוחדים )ארמונות ומבני מנהלה( .המחסנים
הציבוריים סדורים בשני גושים מדרום לארמון הצפוני.
אורכם הממוצע  30מטר והם בעלי פתח כניסה אחד
מדרום .המחסנים הצמודים שימשו לשמירה של מצרכים
מיוחדים ,כפי שמעיד השער המיוחד שהוליך אליהם.
.4הארמונות :נחלקים לארבע קבוצות –
א(הארמון הצפוני :בנוי על שלוש מדרגות הצוק הצפוני.
בדרגתו העליונה נבנו חדרי מגורים ,ואילו בשתי
דרגותיו האחרות היו בנייני פאר לבילוי ותענוגות.
ב(ארמון הטקס והמנהל )המערבי( :בניין המגורים הגדול
ביותר במצדה ,הבנוי על שטח של  4000מ"ר .הארמון
מורכב מארבעה גושים :גוש המגורים ,גוש השירותים
ובתי המלאכה ,גוש המחסנים ,וגוש המנהלה ושיכון
מנהלי הארמון.
ג(שלושה ארמונות זעירים בצמוד לארמון המערבי אשר
שימשו כנראה לבני משפחת המלוכה.
ד(מבני פאר בדמות הארמונות הזעירים אשר נועדו
למגורי הפקידות הגבוהה ולצרכי מנהל.
.5בית המרחץ :מלבד בתי המרחץ המשולבים בארמונות
בנה הורדוס בית מרחץ גדול ומפואר במכלול הצפוני
של מצדה .בית המרחץ מורכב מארבעה חדרים וחצר
קטורה גדולה ומרוצפת פסיפסים המקורה בגג שנשען
על שורת עמודים.
.6ברכת רחצה :מדרום מזרח לארמון המערבי נתגלתה
ברכת רחצה גדולה חצובה בסלע .בקירות הדרום
מערביים של החלק העליון של הבריכה נמצאו שקעים
ששימשו לשמירת הבגדים.

איור מספר  :31פסגת מצדה
מתוך :שטרן  .1992מצדה ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות בארץ
ישראל.
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שרידים המתוארכים לתקופה שבין ימי הורדוס למרד עד
שנת  66לספירה ישב במצדה חיל מצב .הממצא הברור
ביותר מתקופה זו הם המטבעות הרבים מימי בית הורדוס
והנציבים ,וכן כמה כלי חרס עם כתובות רומאיות עליהם.
ממצאים מתקופת המרד הגדול ) 73 - 66לספירה(
בחפירות נתגלה עושר רב של ממצא מתקופת המרד:
.1שימוש משני במבנים הרודיאניים :ארמונות הפאר
ההרודיאניים לא היו מתאימים לשיכון המורדים
ומשפחותיהם ,ועל כן רובם שימשו כבנייני מפקדות
וכדומה .האלמנטים הארכיטקטוניים שנועדו לפאר
את הארמונות ,כגון כותרות וחוליות עמודים ,שימשו
כחומרי מילוי ואבני בניין למבני הקנאים .בייחוד נזקקו
אנשי המרד לקרשים ולעצים שבעבר שימשו לעיטור
הארמונות ,ובתקופת המרד שימשו להקמת מבני מגורים.
המחסנים המשיכו את שימושם כמחסנים גם בתקופת
המרד ואגרו בעיקר מזון לתקופת המצור על האתר .בתי
המרחץ המשיכו את תפקודם ובחלקם נערכו שינויים כגון
הוספת בריכות טבילה .כל חדרי החומה ומגדליה שימשו
כמקומות מגורים למורדים ולמשפחותיהם.
.2תוספות בזמן המרד :לשם פתרון בעיית הדיור בנו אנשי
המרד כעין "שיכונים" הבנויים מטין ואבנים קטנות ורוכזו
בסמוך או מסביב לבניינים ההרודיאניים.
.3בניינים לצרכי דת :בשני קצוות מצדה נתגלו שני מקוואות
טהרה בנויים לפי ההלכה – חלק ממימיהן משוכים
במישרין ממקור המים )מי גשמים( ואינם נשאבים .בגוש
המבנים הצפוני נבנה אולם מוארך עם ספסל בנוי לאורך
שלושת קירותיו .אולם זה הוא מבנה ציבורי מובהק
וכנראה שימש כבית מדרש.

המבנים מתקופה זו נחלקים לארבע קבוצות:
.1הכנסייה :אולם מוארך ואפסיס פנימי בצידו המזרחי.
רצפת האולם עשויה פסיפס צבעוני שעל פי סגנונו ניתן
לקבוע שהכנסייה נבנתה במאה החמישית לספירה.
.2חדר אוכל ומטבח ציבורי :נתגלה ממערב לכנסייה
בחומה ובקרבתה.
.3מגורים :במקומות שונים נתגלו תאי אבן קטנים ששימשו
מגורים ומקומות התבודדות לנזירים.
.4המערות :סימניו של היישוב הנזירי נמצאים גם בכמה
מערות בצוק הדרומי ובשטחים שונים במרכז מצדה
)אהרוני  ;1963ידין  ;1966חיימי  ;1967בץ ולפיד
 ;1976שטרן .(1992

מוקד עניין מערות
מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת השימוש במערות
בקניונים שבמצוקי ההעתקים.
מאז האלף הרביעי לפנה"ס שימשו מערות המדבר כמקום
מסתור ומפלט בעת צרה ומרד .במערות מצאו מקלט פליטים
שהביאו עמם את מטלטליהם ,אוצרותיהם ,ותעודותיהם.
משהשיגה יד האויב את הפליטים נותרו חפציהם מוטלים
במחבואם מאות ואף אלפי שנים .אקלימו הצחיח של
המדבר הבטיח את שימורם המעולה של החפצים העשויים
חומר אורגני ,ובהם גם כתבים על פפירוס וקלף .שימוש
אחר עשו במערות המדבר נזירים סגפנים שביקשו לפרוש
אליהם מהבלי העולם.

בצפון מערב הגבעה נבנה מבנה מלבני )10.5X12.5
מטר( וכיוונו צפון מערב ,כלומר כלפי ירושלים.
על פי הממצא החומרי במבנה אין ספק שמדובר בבית
כנסת מן הקדומים ביותר מלפני חורבן בית שני.
ממצאים מן המצור הרומי וחיל המצב שלאחר הכיבוש
סימני המאמץ שהשקיע פלביוס סילוה בכיבוש מצדה נראים
עד לימינו מסביב למבצר :חומת המצור ,המחנות וסוללת
ההסתערות .לאחר כיבוש מצדה והחרבתה הושאר חיל מצב
בסמוך למצדה ועל מרומיה .כוח זה נשאר שם לאחר המרד
וזאת על פי ממצאי מטבעות מהמאה השנייה לספירה.
ממצאים מן התקופה הביזנטית
במאות החמישית והשישית לספירה ישבו במצדה נזירים.
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תת מכלול נחל צאלים :בסביבות נחל צאלים נתגלו מערות
משתי תקופות עיקריות :הכלקוליתית ,וימי בר כוכבא.
.1הכלקוליתית :בשתי מערות קטנות בקרבת ברכת צפירה
התגלו שרידי יישוב וטבונים מהתקופה הכלקוליתית,
ובהם בין היתר קרמיקה ,שרידי בדים ,מחצלות ,סלים,
ראשי אלה )מהימטיט ונחושת( ,לוחיות עצם ,צדף
ושנהב .מעל לעין נמר ,במערה מתקופת בר כוכבא,
התגלתה שכבת חיים כלקוליתית ובה מטמון חרוזים
מושחלים על חוטים.
.2תקופת בר כוכבא :
א(מערת הגולגלות – מערה גדולה ,שימשה מקום
מחבוא ומגורים לפליטים .המערה נשדדה לחלוטין,
מלבד קבורה משנית של  7גולגלות שנתגלתה באחד
מכוכיה העמוקים.
ב( מערת החיצים – מערה קטנה ובעלת גישה קשה.
במערה נמצאו כלי חרס שונים ,מטבע מימי טריאנוס,
ומטמון חיצים של לוחמי בר כוכבא הכולל  11ראשי
חצים מברזל.
ג( מערת המגילות – מערת מסתור קטנה ובעלת גישה
קשה מאוד .מלבד קרמיקה נמצאו במערה קטעי קלף
ופפירוס ,ושני מטבעות.
תת מכלול נחל משמר :בנחל משמר נתגלו שרידים משלוש
תקופות שונות :הכלקוליתית ,הברזל ,וימי בר כוכבא.
.1הכלקוליתית :השרידים החשובים ביותר מהתקופה
נתגלו במערת המטמון .שכבת היישוב במערה עובייה
שני מטר ויותר ,והיא מכילה רובדי אפר ,כלים עשויים
חרס ,עצם ,צדף ,שנהב ,נחושת ,צור ,וחומרים אורגניים
כגון אריגים ,מזון ,חפצי עור ,עץ וקש .הממצא העיקרי
הוא מטמון של כלי מתכת הכולל  429כלים פולחניים
ארוזים בתוך מחצלת .הרוב הגדול של הכלים עשויים
נחושת והכיל קרדומות ,אזמלים ,פטישים ,ראשי אלה,
קנים מעוטרים ,צלמיות אדם ,שרביטים ,נסים ועוד.
על פי צורת אריזתם של הכלים במחצלת והטמנתם ברור
כי המטמון הוא הומוגני ובן תקופה אחת .על פי ייחודם
והרכבם הסיקו החוקרים שכלי המטמון שימשו ככלי
פולחן בטקסים במקדש ,וקשרו את המטמון למקדש
הכלקוליתי בעין גדי )ע"ע מכלול עין גדי(.
.2תקופת הברזל :במערה אחת נמצאו כלי חרס מתקופת
הברזל  .1מערה זו שימשה כנראה לשהייה ארעית
לרועים ולא למגורי קבע.
.3תקופת בר כוכבא :במערת המטמון בשכבה העליונה
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נתגלה חומר עשיר ומגוון האופייני לימי בר כוכבא .נמצאו
שברי כלי חרס רבים וכלי אבן ,וממצא מיוחד של קטעי
תעודות בכתב על גבי פפירוסים ואוסטרקונים כתובים
בעברית ויוונית.
תת מכלול נחל חבר :מערות נחל חבר שימשו בשתי
תקופות :מערות מגורים בתקופה הכלקוליתית ,ומערות
מקלט בימי בר כוכבא.
.1התקופה הכלקוליתית  :חרסים כלקוליתיים נמצאו כמעט
בכל המערות שנבדקו .השרידים המעניינים ביותר נמצאו
במערת האימה )הידועה מימי בר כוכבא( .במערה נמצא
רובד יישוב כלקוליתי .הממצא החשוב ביותר הוא קבורה
במרכז המערה מתחת לשכבת שרפה עבה.
.2תקופת בר כוכבא :בצוקי נחל חבר נתגלו סימני פרק
מרכזי במלחמת בר כוכבא – מצור הרומים על קבוצות
לוחמים יהודיים שמצאו מקלט במערות העמוקות בגדות
הנחל .שני מחנות רומיים נתגלו משני צדי נחל חבר,
על שפת הצוקים .תפקידו של כל מחנה היה לצור על
המערה שמתחתיהן ולצפות אל המערה שמנגד ,כי אין
רואים את פתחי המערות אלא מן הצוק שמנגד.
א(מערת האימה :המערה נשדדה בתקופות מאוחרות
אך עם זאת העלתה ממצאים רבים .נתגלתה שכבת
יישוב מתקופת בר כוכבא ובה כלי חרס שונים ,סלים,
חבלי ,כלי עץ ואבן ,מסרקות עץ ,קוביות משחק,
מסמרים ,כלי ברזל ,ושרידי בגדים וסנדלים .הממצא
המיוחד במערה כלל קטעי פפירוסים ששרדו שריפה,
מספר אוסטרקונים ,ושלדים רבים )מכאן שמה "מערת
האימה"(.
ב(מערת האגרות :רוב הממצא במערה הוטמן בידי
אדם במתכוון .ייתכן ופליטי בר כוכבא תכננו בריחה
מהמערה בזמן המצור עליה ולכן הטמינו את חפציהם.
במערה נתגלו  17שלדי אדם שגופם עטוף במחצלאות,
וגולגולותיהן מונחות בסלים .המערה מפורסמת בעיקר
בגלל התעודות שנמצאו בה הכוללות מגילות מקראיות,
תעודות נבטיות ,ארכיון תושבי עין גדי ,ואגרות בר
כוכבא.
תת מכלול נחל דוד :בתת מכלול זה יש לציין שתי קבוצות
עיקריות :מערת הבריכה במערב ,וקבוצת מערות קברים
במזרח.
.1מערת הבריכה :במערה זו מפלסי חיים משלוש תקופות
שונות הכלקוליתית ,הברזל והרומית.
מן התקופה הכלקוליתית נמצאה קרמיקה ,כלי צור ,וקטעי

מחצלת .מתקופת הברזל נתגלתה קרמיקה מן המאה
השביעית לפנה"ס ,ומן התקופה הרומית נמצאו עדויות
למגורים במאה השנייה לספירה ,בימי מרד בר כוכבא.
מעניינת וחשובה ביותר הבריכה שבמערה שעל שמה
קרויה המערה היום .הבריכה נחצבה סמוך לפתח
ולמעשה אגרה מי גשמים שזרמו אליה דרך מרזב זקוף
שחלקו נשתמר.
.2מערות קברים :שבע מערות קברים נמצאו בצוק חוואר
לבן בחלקו התחתון של נחל דוד .הסלע הפריך והנקבובי
חדיר למים ולכן רוב הממצא האורגני במערות לא שרד
בניגוד למצב בשאר מערות מדבר יהודה.
על פי הממצא החומרי ששרד ניתן לתארך את המערות
למאה הראשונה לפנה"ס ,כלומר סוף ימי בית חשמונאי
)אהרוני ורותנברג  ;1960בר-אדון  ;1961ידין ;1963
אוסישקין ופרנקל  ;1986אהרוני .(1992

מוקד עניין ספנות בים המלח )ח'רבת מזין(
מוקד עניין זה עוסק בנושא שיט וספנות בים המלח,
ומשאבים טבעיים שנוצלו באזור בעבר.
גושי אספלט נאספו בים המלח כבר מתקופות קדומות.
תעודות היסטוריות מתארות את הנבטים תושבי האזור
עוסקים באיסוף אספלט מאסדות ומגנים על זכויותיהם
למשאב זה .בתקופה ההלניסטית נוצר באזור שיווי-משקל
פוליטי ,שבמסגרתו המשיכו הנבטים לקיים את "ספנות
האספלט" שלהם ,הן בזמן השלטון התלמיי והן בזמן השלטון
הסלווקי ,תוך שמירה על יחסים תקינים עם היישוב היהודי
שהתפתח משני עברי ים המלח.
כיבושי אלכסנדר ינאי ,בתחילת המאה ה 1-לפנה"ס,
השלימו את הפיכתו של ים המלח לאגם פנימי בתחומי
הממלכה החשמונאית .למורת רוחם של הנבטים ,הדבר
הקנה לחשמונאים שליטה על ניצול משאבי ים המלח ונאות
המדבר שמסביבו ,וביצר את מעמדם של היישובים היהודיים
שהיו קיימים כבר קודם לכן משני עברי האגם .מצב זה מצא
את ביטויו בשגשוגה של עין-גדי ,בהופעת נקודות אחיזה
חשמונאיות נוספות לאורך חוף ים המלח ובכמות גדולה-
יחסית של מטבעות שנמצאו באתרים מתקופה זו.
חורבת מזין ,מצפון לשפך הקדרון ,היא מבנה גדול אשר
על-פי פרטיו הארכיטקטוניים ועל-פי המטבעות שנמצאו בו
קבע בר-אדון ,שחפר במקום ,שמדובר במספנה מתקופת
אלכסנדר ינאי .על-גבי שכבה מוקדמת של טיח ,בחומה
הדרומית של הארמון הצפוני במצדה ,נחרטה דמות של
ספינה .אם צודקים המומחים ,המשייכים את סגנונה

לתקופת ינאי ,ואם אמנם הושפע החורט ממה שראה בים
המלח ,הרי שכך ,כנראה ,נראו הספינות ,שטופלו במספנה
של חורבת מזין.
התקופה הרומית-ביזנטית מאופיינת ,בדומה לתקופת ינאי,
בקשרים הדוקים בין שני עברי ים המלח ובשווקים עשירים
שהיו מעוניינים לרכוש את מוצריו .אתרים רבים מתקופה זו
נמצאו ושגשגו סביב ים המלח ,כמו עין-גדי ,והישוב בנאת
המדבר של עין בוקק .על טיב הקשרים בתקופה זו אפשר
ללמוד מתעודות ,שנמצאו במערת האיגרות בנחל חבר ,שם
הסתתרו אנשים מעין-גדי בזמן דיכוי מרד בר-כוכבא .קשרים
אלו חייבו תנועה רבה בין שתי גדות האגם ואין ספק שהדרך
הנוחה ביותר לקיימה הייתה בשיט על פני האגם.
ההתיישבות סביב ים המלח וניצול המשאבים הגיעו בתקופה
הביזנטית לשיא חדש ,שבוודאי מצא את ביטויו גם בספנות.
מפת מידבא מהמאה ה 6-לספירה ,מתארת ספינות בים
המלח .לאחר תחילת התקופה האסלאמית האזור נזנח
לתקופת מה .הספנות בים המלח חודשה כנראה רק לאחר
שנוסדה נסיכות כרך הצלבנית ,בראשית המאה ה.12-
הובלת התבואות ומוצרי נאות המדבר המזרחיות בדרך הים
הייתה קצרה ויעילה .הגיאוגרף הערבי אידריסי בן התקופה,
מתאר תנועה ערה של ספינות קטנות ,שהעבירו סחורות
מצוער ומדרעא על פני האגם .נסיכי כרך שלטו בסחר זה
והטילו עליו מכס ,כפי שמעידה תעודת פטור שהעניק מוריס,
נסיך כרך ,בשנת  1152לבית-החולים על שם יוחנן הקדוש
בירושלים" :בנוגע לשיט ולמעבר על פני ים-המוות ,הנני
מסכים ומרשה שבית החולים יוליך ויביא בשקט ובחופש,
הלוך ושוב ובכל כיוון שהוא ,כל מה שיכול להיות לתועלת
לבני אדם ,בלי לשלם בעד הזכות ,בעד ההכנסה או בעד
המכס".
במאה ה 13-חוסל השלטון הצלבני ,יישובי הקבע ונאות
המדבר הותקפו ,והמצב הכלכלי בחבל ים המלח הידרדר.
הספנות בים חדלה מלהתקיים עד למספר ניסיונות בעידן
המודרני )רז .(1993

מוקד עניין עין גדי
מוקד עניין זה עוסק בחיים המגוונים סביב נאת מדבר תוך
התמקדות בנושא פולחן דתי במספר תקופות ,ובחקלאות
והתעשייה הייחודיים בנאת מדבר זו.
.1תל גורן :בתל גורן ניתן להבחין בחמש שכבות ישוב,
המצטרפות לתמונה מרתקת של השתלשלות היסטורית
תרבותית באתר.
א(שכבה  Vמשלהי תקופת הברזל ) 582-630לפנה"ס(:
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היישוב הקדום ביותר בתל נבנה על פסגת הגבעה ועל
המדרגות שבמדרונותיה )איור  .(32בשכבה זו ניתן
לראות יישוב בעל תכנון מובהק )רחובות מסודרים(,
ומבנים בעלי תכנית אחידה :חצר ובצידה האחד
שני חדרים קטנים ,צמודים זה לזה .במבנים ובעיקר
בחצרותיהם נמצאו כלי חרס רבים ,חפצי עצם ומתכת
וגם ממצאים בעלי עניין מיוחד ששימשו כחביות או
דוודים ובסיסיהם תקועים בקרקע .אלו ודאי שימשו
לצרכי תעשייה מיוחדת ,כנראה לתעשיית הבשמים
המוזכרת במקורות ההיסטוריים כגולת הכותרת של
עין גדי )ובעיקר תעשיית האפרסמון( .יש להניח שבתי
המלאכה למוצרי היוקרה האלו התרכזו בתל גורן,
ומשפחות הרוקחים היו עושות את מלאכתן בשירות
המלך.
ב( שכבה  ,IVהתקופה הפרסית )שיבת ציון מאות 5-
 4לפנה"ס( .בשכבה זו שכן ישוב על פני כל הגבעה
ומדרונותיה ,וחרג הרבה מתחום היישוב של התקופה
הקודמת .המבנים של שכבה זו מצטיינים בגודלם
ובבנייתם המוצקה .עניין מיוחד יש בבניין הגדול
שבמורד הצפוני של התל ,ששימש כבית מגורים רב
מידות .בחלקו היה בעל שתי קומות ,טויח טיח עבה,
וגגו נבנה על ידי קורות עבות של עץ דקל .שטח הבניין
היה  550מ"ר והוא כלל  23חדרים ,חצרות קטורות,
ומחסנים בגדלים שונים .בין הממצאים בשכבה זו
נמנים חותם חרוטי מכלקדון מטיפוס המוכר בבבל
במאות השביעית עד החמישית לפנה"ס ,ומעט חומר
כתוב.
ג( שכבה  ,IIIהתקופה ההלניסטית )ימי בית חשמונאי,
אלכסנדר ינאי ועד הורדוס 37-103 ,לפנה"ס( :התל
שגשג בתקופת החשמונאים ועדות נאה לכך הם

המטבעות הרבים של אלכסנדר ינאי ,הממצאים
במערות הקברים בנחל דוד )ע"ע תת מכלול נחל דוד(,
ובייחוד המצודה שעל פסגת תל גורן .מצודה זו הייתה
חלק ממערכת ביצורים בפסגת תל גורן ,והשתרעה על
שטח של  3500מ"ר .לדעת החופרים חרבה המצודה
בימי פלישת הפרתים ומלחמת אחרוני החשמונאים
בהורדוס.
ד( שכבה  ,IIהתקופה הרומאית קדומה )יורשיו של
הורדוס שנת  4לפנה"ס ועד שנת  68לספירה(:
לשכבה זו מיוחסת המצודה החזקה ,ששרידי חומותיה
)עובייה  2מטר( נחשפו בפסגת התל ,ולאורך מדרונותיו
הדרומיים ,המערביים והצפוניים .עניין מיוחד יש
במגדל שבקצהו המערבי של התל ובבניין רב מידות
בשיפוליו הצפוניים של התל .המגדל הינו מבנה מלבני
מוצק ) 14X7מטר( הכולל שני חדרים ושני תאים צרים
וארוכים .הבניין כלל חצר מרווחת מוקפת קיר אבן
וכמה חדרים מצפון וממערב לה.
ה( שכבה  ,Iהתקופה הרומאית מאוחרת והתקופה
הביזנטית )מאה שנייה עד המאה השישית לספירה(:
שרידי שכבה זו מעידים שלא היה בה יישוב קבע  ,על
פי האופי הארעי של המבנים ושימוש הטרסות לעיבוד
חקלאי.
.2בית המרחץ :בית מרחץ רומי נחשף בשטח המישורי
המשתרע בין נחל דוד לנחל ערוגות כ 200-מטר ממערב
לשפת ים המלח .מדובר בבניין ארוך וצר ) 40X5מטר(
שחדריו סדורים בשורה מצפון לדרום ,וייתכן שהיה חלק
ממערכת מבנים גדולה יותר .בית המרחץ מתוארך
לתקופה שבין חורבן בית שני לימי מרד בר כוכבא )70-
 135לספירה(.
.3המבנים בקרבת המעיין :בקרבת המעיין נחשפו מספר
אלמנטים מעניינים:
א( מגדל מרובע ממזרח למעיין – בן זמנה של שכבה V
בתל גורן מסוף המאה השביעית לפנה"ס ועד תחילת
המאה השישית לפנה"ס .
ב( מבנה עגול ,כ 40-מטר מצפון מערב למעיין ,ששימש
ככבשן לשריפת סיד מן התקופה הרומית ביזנטית.
ג( מבנה בנוי גזית במדרון ההר ,ליד הדרך המוליכה
מהמעיין לתל גורן ,מתוארך גם הוא לתקופה הרומית
ביזנטית בן זמנו של כבשן הסיד.

איור מספר  :32תל גורן ,תכנית בית משכבה V
מתוך מזר ,ב .1992 .עין גדי ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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.4המתחם הכלקוליתי :על מדרגה בהר מעל למעיין ,כ-
 150מטר מצפון לו ,נתגלתה מערכת מבנים שהתבררה

כמתחם מקודש מהתקופה הכלקוליתית הכוללת בניין
ראשי בצפון ,בניין קטן יותר במזרח ,שני שערים וחצר
קטורה .המתחם מוקף גדר אבן שנשתמרה בצורה
מצוינת .במרכז החצר הקטורה נמצא מבנה עגול )בקוטר
של  3מטר( ששימש כנראה לפולחן )איור .(33
הבניין הראשי בצפון המתחם )אורכו  20מטר( הוא בניין
מלבני רוחבי .מול פתחו נתגלה שקע דמוי פרסה מגודר
אבנים ששימש כנראה מזבח )על פי שרידי עצמות בעלי
חיים( ,הבניין הקטן אף הוא בניין רוחבי ובעל רצפה
מטויחת בטיח בהיר .לא נמצאו בכל המתחם כלים
לשימוש יומיומי ,וכן לא נתגלו עד כה שרידים של בתי
מגורים שאפשר לייחסם לתקופה הכלקוליתית ועל כן
סביר שהמתחם היה מקום פולחן בלבד ,ואולי אף מקדש
מרכזי לתושבי האזור .יש לציין שהמתחם בעין גדי לא
נהרס אלא נעזב ,ייתכן שבשעה שנטשו באיו את המקום
לקחו עמם את כלי הפולחן שהיו בו .יש חוקרים הקושרים
את המכלול הפולחני במערת המטמון הכלקוליתית בנחל
משמר עם המתחם הפולחני בעין גדי.
.5בית הכנסת :כ 300-מטר מצפון מזרח לשיאו של תל
גורן קיים יישוב נרחב מן התקופה הביזנטית .בתחומו
נחשפו שרידי כמה בתי כנסת .הקדום שבהם הוא בניין
טרפזואידי גדול שרצפתו רצפת פסיפס מפסיפסים
לבנים וגסים )איור  .(34על פי אופי הממצא נראה
שבניין זה נבנה בימי הקיסרים מבית סוורוס בסוף
המאה השנייה לספירה ,ונבנה כאולם תפילה צנוע
ושונה מאוד מבתי כנסת מפוארים בגליל בני זמנו .לאחר
פרק זמן נערכו בבניין שינויים מופלגים ועל גבי הקיר
הפונה לירושלים נבנתה גומחה ששימשה מקום לארון
הקודש ,ולידה הכתובת "קתדרא דמשה" .קשה לקבוע

איור מספר  :33תכנית המתחם הכלקוליתי בעין גדי
מתוך מזר ,ב .1992 .עין גדי ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

בבירור מתי הותקנו שינויים אלו אך ניתן לקבוע שבית
כנסת זה שימש עד אמצע המאה החמישית לספירה.
במאה השישית הבניין הורחב ,פתחים ,חדרים וספסלים
נוספו אליו ,והתגלה מתקן דמוי במה .בשלב זה הותקנה
בבית הכנסת רצפת פסיפס צבעונית מרהיבה שכללה
את רשימת הדורות מאדם ועד יפת; רשימת המזלות
)בעברית(; רשימת החודשים העבריים ובסופם מוזכר
 "חנניה מישאל ועזריה – שלום על ישראל"; כתובתהמוקדשת לתורמים להקמת בית הכנסת; כתובת ארוכה
המתייחסת לכללי התנהגות בקהילת עין גדי )בעניין כל
מי שיגרום למחלוקת בין אדם לחברו ,יספר לשון הרע
על חברו לגויים ,יגנוב או יגלה את סודה של הקריה
 סוד הכנת שמן האפרסמון ,שעליו התבססה כלכלתהמקום ,והיה מוצר יצוא חשוב( .הרצפה כללה דגמי
מנורת ברונזה קטנה יצוקה שבעה הקנים ) 22ס"מ על
14ס"מ( ,ופסיפסים בעלי מבנה גאומטרי של מרובעים
ומשולשים ,בהם דגמי צמחים ועופות כמו עגורים .כמו
כן נמצא במקום אוצר של  5,000מטבעות מהמאה ה4-
עד זמנו של יוסטינוס השני ) 565-578לספירה( )יוסף
 ;1961אילן  ;1991מזר .(1992

מוקד עניין קומראן ,ח'רבת עין פשח'ה
מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת האיסיים ומנהגיהם.
.1ח'רבת קומראן )איור  :(35שוכנת מעל לפאתה המזרחית
של מדרגת החוואר התחומה על ידי ואדי קומראן מדרום
וגאיות מצפון וממערב.
במהלך עונות החפירה השונות נחשף במקום מכלול
מבנים שמידותיו  80מטר ממערב למזרח ו 100-מטר
מצפון לדרום .במבנים אלו ניתן להבחין בתקופות יישוב
אחדות.

איור מספר  :34תכנית בית הכנסת
מתוך מזר ,ב .1992 .עין גדי ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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א( תקופת הברזל :היישוב הראשון באתר הוא מתקופת
הברזל וכולל בניין ישר זווית ולפניו רחבה גדולה וגדורה
שבמרכזה בור עגול .התכנית מזכירה תכנית של
מצדים בני התקופה במדבר יהודה ובנגב .הקרמיקה
במבנה זה מתוארכת מן מאה השמינית ועד תחילת
המאה השישית לפנה"ס .נראה שהיישוב חרב עם
נפילת ממלכת יהודה .יש המזהים שרידים אלו עם עיר
המלח ,אחת משש ערי המדבר ברשימת הערים בספר
יהושע.
ב( לאחר כמה מאות שנים נפתח דף חדש באתר,
המתיישבים החדשים השתמשו בחומרים שנשארו
מהתקופות הקדומות וחצבו עוד שני בורות ליד הבור
מתקופת הברזל .קשה לקבוע במדויק את תיארוכו של
השלב ולכן הוא מתוארך באופן גס בסביבות מחצית
השנייה של המאה השנייה לפנה"ס.
ג( מאוחר יותר התפתחו המבנים .נתגלה בניין ראשי ובו
מגדל איתן ,חצר מרכזית ,חדרים רבים ,אולם כינוסים
גדול ששימש כנראה כחדר אוכל ,חדר מחסנים ,ובית
יוצר לייצור קרמיקה .כן נכרו בורות נוספים ושתי
אמבטיות .על פי המטבעות שנחשפו ניתן לקבוע את
הקמת שלב זה לימי אלכסנדר ינאי ) 103-76לפנה"ס(
ואת סופו לשנת  31לפנה"ס במהלך רעש אדמה שפקד

את האזור.
ד( זמן קצר עמד המקום בשיממונו ואז יושב מחדש בלי
לשנות את תכנית הבניינים .בתקופה זו הישוב שגשג
וכלל בית יוצר מרשים לכלי חרס ,שני בתי מלאכה,
ואולם מרשים שעל פי ממצאי קסתות הדיו שבו ניתן
ללמוד ששימש סופרים ומעתיקים .על פי המטבעות
ניתן ללמוד שתקופה זו החלה סביב שנת  4לפנה"ס
ונגמרה בחורבן בשנת  68לספירה שמתואר גם בכתביו
של יוסף בן מתתיהו .שלב זה באתר הוא החשוב ביותר
ומלמד על כך שבמקום חיה קהילה גדולה שלמדה
לחיות באזור שחון זה ולמרות זאת הקפידה על כל
מנהגי הטהרה הדתיים.
ממזרח לחורבותיו של מכלול הבניינים מצוי בית קברות
גדול ובו  1100קברי יחידים ערוכים בטורים סדורים,
ייתכן שזה היה בית קברות מרכזי לאזור הסובב מאחר
ויש בו כמות גדולה מאוד של נקברים.
ה( האתר נחרב במרד הגדול .משנת  68לספירה ועד
נפילת מצדה בשנת  73לספירה ישב במקום חיל מצב,
ורק חלק מן ההריסות שוקמו.
ו( בתקופת מרד בר כוכבא הבתים הנטושים שימשו
מקום מחבוא או מרכז לחימה בשנים 132-135
לספירה ,בתקופה זו לא נבנה דבר אבל נמצא מעט
ממצא חומרי.
.2השרידים הארכיאולוגיים באזור ח'רבת קומראן:
הרבה מערות טבעיות מצויות במתלול הנישא מעל
לחרבת קומראן .בסקר שנערך ב 1952-נתגלו  26מערות
שהכילו חרסים זהים לאלה שנמצאו בח'רבת קומראן
בשכבות Iב ו .II -בין אלה החשובות ביותר הן המערות
שהכילו מגילות של ספרי המקרא ,מגילות חיצוניות
שלא מוכרות מהמקרא ,פירושים שונים לספרי המקרא,
ומגילות כיתתיות הכוללות קוד התנהגות של הקבוצה
שהתגוררה בח'רבת קומראן .מערות אלו שימשו כנראה
כמחסנים או כגניזות לכתבי קודש.
.3עין פשח'ה :מצפון למעיין הגדול עין פשח'ה התקיים
יישוב נרחב ,שבו נחשף מבנה גדול למדי.
מדרום לו גדרה ובה סככה ,ומצפון לו חצר ובה ברכות.
הבניין מלבני ,וחצרו המרכזית מוקפת חדרים מארבע

איור מספר  :35קומראן ,תכנית האתר
מתוך שטרן ,א .1992 .קומראן-עין פשח'ה ,האנציקלופדיה החדשה
לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.
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כיווניה ,על פי אופי החדרים מתברר שאלו שימשו
למנהל ולכן מתאים יותר לצרכיה של עדה ,כלומר גם
באתר זה הוקמו בעיקר מבנים ציבוריים לצרכי העדה
שישבה בסביבה .התקופות ביישוב זה זהות לשכבה Iב

ו II-בחרבת קומראן ,וכך גם זמן חורבנו זהה.
על פי החוקרים הקשר בין עין פשחה לחרבת קומראן הוא
ודאי והאתר בעין פשחה היה העורף החקלאי והתעשייתי
אשר שירת את עדת קומראן )בר-אדון  ;1971פישר
ושחם  ;1989שטרן .(de Vaux 1973 1992

.14מעלה צאלים
.15מעל נמר
.16מעלה מצדה
.17מעלה אלעזר
.18מעלה רחף

מוקד עניין מעלות ים המלח מערבה

.19מעלה מור

מוקד עניין זה עוסק בלימוד התמודדות הדרכים עם מצוק
ההעתקים של מדבר יהודה.

.20מעלה חתרורים

בתקופת הברזל ובתקופות שלאחריה )הלניסטית ,רומית,
ביזנטית ,אסלאמית( היה קשר ישיר בין הישובים לחופי ים
המלח לבין המרכז השלטוני בהרי יהודה וירושלים .מצוק
ההעתקים העובר לאורך כל ים המלח יצר קושי למעבר ,ועל
כן לא ניתן להגיע לירושלים מים המלח בכל מקום .הדרכים
תועלו למספר מעברים טבעיים במקומות האפשריים,
ובמקביל הוכנו מעברים מלאכותיים במאמץ שלטוני.
המחקר עד כה שייך את המעלות החצובים והבנויים בחלקם
לשתי תקופות עיקריות :הברזל והרומית .בשתי תקופות אלו
הייתה הפעילות האזרחית או הצבאית באזור ,בשיאה.
לאורך מצוק ההעתקים נמנו  27מעלות הנוחים להליכה ובהם
שרידים המעידים שהיה בהם שימוש בתקופות קדומות,
מעלו אלו מפורטים להלן מצפון לדרום )אילן :(1972
.1מעלה קומראן א' – מצפון לנחל קומראן
.2מעלה קומראן ב' -מדרום לנחל קומראן
.3מעלה פשח'ה א -יוצא ממערב למעיין הראשי ,צפונה-
מערבה ,לבקעת הורקניה.
.4מעלה פשח'ה ב – יוצר ממערב למעיין הראשי
.5מעלה מזין – יוצא מחוף הים בואדי מזין.
.6מעלה קדרון – מצפון לנחל קדרון
.7מעלה מטמיר – מתרומם משפלת החוף כ 2.5-ק"מ
מצפון לעין ע'ויר
.8מעלה ע'ויר – עולה כחצי קילומטר מצפון לעיר ע'ויר
.9מעלה תורבה – יוצא משפלת החוף כקילומטר מדרום
לען תורבה
10מעלה חצצון – מתרומם מדלתת הסחף של נחלי דרגות
– חצצון ,מצפון לנחל חצצוןאל ראס נקב-חמר
.11מעלה מצפה עין גדי
.12מעלה איסיים
.13מעלה משמר

.21מעלה בוקק
.22מעלה זרון )נחל זוהר(
.23מעלה חמר
.24מעלה עמיעז
.25מעלה צורים
.26מעלה פרס
.27מעלה תמר

מוקד עניין טבילה ונצרות
מוקד עניין זה )איור  (36עוסק בלימוד והכרת המסורות
הנוצריות הקשורות באזור צפון ים המלח ומדבר יהודה.
במורד נהר הירדן ובסמוך לשפכו לים המלח נמצא אתר
הטבילה .בסמוך לאתר הטבילה ומערבית לו נמצאים
מעיינות חג'לה .מי הנחלים באזור זה של הירדן מגיעים
מכיוון מערב ואובדים בתוך המלחה המתפתחת מצפון לים
המלח.
המקורות ההיסטוריים מעידים על מתבודדים במדבר
הירדן )המישור שמשתרע מדרום וממזרח לעיר יריחו(
החל מן המאה הרביעית לסה"נ ,נראה שהיו אלה הנזירים
הראשונים באזור .מנזר שיתופי ראשון הוקם באזור על
ידי הנזיר גרסימוס ,הנחשב אבי הנזירות במקום .המנזר
הנקרא על שמו נבנה באמצע המאה החמישית לסה"נ.
שנים אלו מסמלות את תחילתה של תקופת פריחה ושגשוג
במנזרי מדבר יהודה בכלל ובנזירות מדבר הירדן בפרט.
מנזרו כלל כנסייה ,מטבח ,חדר אוכל ,מחסנים ואף מגורים.
גרסימוס הנהיג תקנון מחמיר שקבע כי כל נזיר יתבודד בתאו
במשך חמישה ימים ,לבושו יהיה דל ,צרכיו מזעריים וציודו
יכלול מחצלת קנים וקערת מים ,מזונו יורכב בעיקר מלחם,
תמרים ומים .הנזירים עסקו בקליעת סלים ובשזירת חבלים
מכפות תמרים ובימי שבת וראשון נקהלו בגרעין הלאורה,
אכלו אוכל חם ,שתו יין והתפללו יחדיו .בתאיהם הנזירים
היו מנועים מהדלקת נרות או מהכנת משקה חם ,ודלתות
תאיהם נשארו פתוחות תמיד.
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אחרי מותו של גרסימוס ,בעיקר במאה השישית ,התגברה
תנועת הצליינות לארץ ישראל בעידוד הקיסרים אנסטסיוס
ויוסטיניאנוס .הראשון מביניהם הקים את מנזר יוחנן
המטביל ,סמוך לירדן ובעידודו של השני נבנו במקום
אכסניות וכך למעשה נוספו באזור כעשרה מנזרים.
סיומה של נזירות מדבר הירדן ,כסיומה של נזירות מדבר
יהודה ,הושפע מן הכיבוש הערבי במחצית הראשונה של
המאה השביעית לסה"נ .בזמן השיא של נזירות מדבר
הירדן נפרסו אתרים רבים על פני שטח נרחב בן עשרה
קמ"ר ,בהם עשרות מנזרים ,קפלות ותאי נזירים )איור .(37
ניתן לחלק את האתרים לשלושה אזורים :א .דיר חג'לא,
ב .עין חג'לא ,ג .אתר הטבילה .החל מסוף המאה התשע
עשרה זכו חלק ממנזרי האזור לתחייה מחודשת.

א .דיר חג'לא )הלאורה של גריסמוס(
לאורה הנמצאת בשטח המישורי שממזרח למנזר גרסימוס
של ימינו ,השוכן שישה קילומטרים דרום מזרחית לעיר
יריחו .במרכז הלאורה גבעה ועליה שרידים של אבני
בנייה קדומות ,שיש ,אבני פסיפס ,וחרסים ביזנטיים .סביב
שרידי הגרעין שבמרכז הלאורה נמצאו שרידי  12תאי
התבודדות ,רבים מאלו היו עשויים לבני טיט .השטח שבו
נמצאו התאים תחום בעזרת שני ערוצים מקבילים שכיוונם
ממערב למזרח .במצוקי הערוץ הצפוני נתגלו חמישה תאי
מתבודדים חצובים בחווואר הלשון ,ולצדם חצובה קאפלה
קטנה .צרוף כל השרידים לרבות תאי ההתבודדות מראה
ששטח הלאורה של גרסימוס הגיע לכ 380-דונם .המנזר
במתכונתו הנוכחית ) 300מטרים מהלאורה לעיל( שוקם
בסוף המאה הי"ט ומזה עשרים וחמש שנים הוא מטופח על
ידי הנזיר כריסטוס – שהוא גם אב המנזר .מגרש החנייה
נמצא מצפון ובסמוך למנזר ,ממנו מוביל כביש קצר טבול
בגן פורח ,אל השער .המנזר בנוי לגובה שתי קומות סביב
חצר מרוצפת לוחות אבן ובמרכזה בור מים .בחדרי הקומה
הראשונה נמצא מטבח וחדר אוכל מדרום וממזרח ,וקפלה
קטנה מצפון .כנסיית המנזר וחדרי מגורים נמצאים בקומה
השניה.

איור מספר  :36מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזנטית.
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איור מספר  :37צפון ים המלח בתקופה הביזנטית )מנזרים ודרכים(
מתוך הראל ,מ .1979 .מסעי מדבר יהודה וים המלח.

ב .עין חג'לא
חורשת דקלים טבעית הניזונה ממי עין חג'לא .מקום זה הוא
מרכז נזירות מדבר הירדן בו נכללים שישה מנזרים חרבים
ו 44-תאים הפזורים לאורך כשני קילומטרים מדרום לנחל
פרת ומצפון לדיר חג'לא על פני רצועה שרוחבה קילומטר
אחד .התאים פרוסים לאורך קווי פרשות מים מקומיים
במרחקים של  150 – 50מ' זה מזה .רשת שבילים מקשרת
ביניהם .התאים נבנו על מצע סלע קשה .רובם בנויים )למעט
שלושה חצובים( מאבנים מקומיות ,שנחצבו משכבות גבס
טבעיות .המחצבות המקומיות ,שמהן נלקחו האבנים ,נמצאו
ליד כל תא כמעט.
לאורת קלמון :לאורת קלמון )שפירושו קנים( ,נוסד בשנת
 455לסה"נ )איור  .(38שרידיו של המנזר נתגלו במרחק
 200מ' מזרחית למעיין .השרידים ,בהם קירות ואבני
פסיפס ,נתגלו תוך הכשרת השטח לנטיעה על ידי נזירי יוחנן
המטביל .בין השרידים בולט המבנה המרכזי של הלאורה,
שמידותיו  X 48 30מ' .במרכז המבנה חצר פנימית שמאגר
מים עגול בקוטר  7.5מ' שרד בה .עבודות הכשרה הותירו
בשטח בור מים ושפכי חרסים מהתקופה הביזאנטית.
מנזר פטרוס :המנזר ממוקם כ –  300מטר מדרום לנחל
פרת .צורתו מלבנית  X 36.2 24.7מ' .הפתח מוביל אל חצר,
המוקפת ב –  15חדרים לפחות .בפינות הצפונית מערבית
והדרומית מזרחית בולטות במיוחד ,עד כשני מטרים מפני
השטח הטבעי ,ויש להניח כי היו אלה מגדלי תצפית ומשמר.
חמישה מטר ממזרח לדופן המזרחית של המבנה נמצא
בסיס מבנה שמידותיו  X 7.5 4.6מ' )איור .(39
הלאורה "החדשה" :התחייה המחודשת שחלק ממנזרי
מדבר יהודה זכו לה בסוף המאה התשע עשרה הביאה

איור מספר  :30תכנית הלאורה
מתוך הירשפלד ,י .2002 .מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזנטית.

לחידושה של הלאורה באזור עין חג'לא .תאי הנזירים נבנו
מלבנים ,שנחצבו משכבות הגבס שבאזור .הקירות לוכדו
בטיט מקומי ולעתים רחוקות טויחו .משקופי החלונות
והפתחים מחוזקים בענפי צפצפת הפרת ובענפי אשלים.
התקרה עשויה קורות עץ ,המונחים לאורך המבנים ,ועליהם
מרבדי קנים מחופים בטיט קירטוני .המבנים המודרניים
שנמצאו בסביבת התאים שימשו חוואים בעלי משפחות,
שעיבדו אדמות בסביבת המעיין.
ג .אתר הטבילה
אתר הטבילה על פי האמונה הנוצרית נמצא בגדתו המערבית
של הירדן ,ובו כמה כנסיות ,מנזרים ואתרי תפילה .המקום
היה אבן שואבת לאלפי מאמינים עולי רגל עד מלחמת ששת
הימים .כיום נמצא האתר ממזרח לגדר המערכת והכניסה
על פי תאום עם הצבא .המקום נפתח לביקור פעם בשנה.
מנזר יוחנן המטביל :המנזר שנקרא גם קאצר אל יהוד או
טירת היהודים נוסד בסוף המאה החמישית – תחילת המאה
השישית .האתר זכה לסיקור ארכיאולוגי נרחב במאה שנים
האחרונות .גרן תיאר מנזר הרוס מוקף חומה ,ובשרידים
זיהה קשתות נפולות עם אפסיס במזרחה .בשיפולים
המערביים של ההריסות נסקרה באר עתיקה .צליינים רבים
בקרו במקום והותירו בו את רישומם ,בעיקר בצורת חריטת
צלבים .החל מן המאה ה –  12דבקו בהנחת קיומו של המנזר
על חורבותיו של המנזר הקודם ,המקורי .סקר באתר מצביע
על שפע חרסים מן התקופה הביזאנטית ועל אמת מים
ביזאנטית שכיוונה ממערב למזרח .בשנות החמישים של
המאה העשרים נבנה המנזר מחדש ביוזמת הפטריארכיה
היוונית אורתודוקסית )פטריך 1995א; 1995ב; הירשפלד
 ;2002שיאון ללא תאריך(.

איור מספר  :30תכנית מנזר פטרוס
מתוך הירשפלד ,י .2002 .מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזנטית.
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מוקד עניין יריחו
מוקד עניין זה עוסק בלימוד והכרת התקופה הניאוליתית
ותקופת הברונזה בדרום בקעת הירדן ,וכן במסורות
המקראיות הקשורות באזור.
בסיפורי כיבוש הארץ בספר יהושע יריחו היא העיר
הראשונה שכובשים בני ישראל לאחר חציית הירדן ,ואכן
על פי ממצאים ארכיאולוגים יריחו ממוקמת על תוואי דרך
חשובה המקשרת בין הרכס ממזרח לבקעת הירדן לבין גוש
ההרים המערבי ועל כן הייתה ליעד נבחר לפלישותיהם של

בקיר תמך .בצידו הפנימי נבנה מגדל אבן מאסיבי )בקוטר
 8.5מטרים ובגובה  7.75מטרים( ובתוכו שולבה מערכת
מדרגות שהוליכה אל גגו .מגדל זה הוא מונומנט מרשים
והישג אדריכלי המלמד על ארגון קבוצתי-קהילתי מורכב
מאוד כבר באלף השמיני לפנה"ס .על פי גודל המבנים
ופריסתם בשטח העריכו החופרים כי ביריחו גרו אז כ2000-
תושבים .יישוב קבע בסדר גודל כזה חייב להישען על עורף
חקלאי והתנאים הנוחים של אזור יריחו על מעיינותיו אכן היו
מצע אידיאלי לפעילויות מסוג זה.

ביריחו נערכו חפירות על ידי משלחות רבות מראשית המאה
העשרים ואילך .בחפירות התגלה שמדובר באתר רב שכבתי
עם הצטברות שרידים עמוקה מאד ואשר התקיים במשך

בשכבה מסוף התקופה הניאוליתית הקדם-קירמית נתגלתה
קבוצה של גולגולות אדם שכוירו להן תווי פנים מחומר,
בעיניהם שובצו צדפים ,ושאר חלקי פניהם עוטרו בצבעים.
ממצא זה מלמד על נוהגי הפולחן של יריחו בתקופה זו
)פולחן אבות לדעת חלק מן החוקרים( והינו בעל חשיבות
ייחודית למחקר השוואתי בנושא גולגולות מכוירות שנמצאו

התקופה הניאוליתית

באתרים ניאוליתים נוספים בדרום הלבאנט.

דומה כי המתיישבים הראשונים ביריחו הניאוליתית היו
נוודים ,אך עם הזמן יישובם הפך לקבוע וממוסד וכלל
מבנים מוצקים והתרחבות של השטח הבנוי לכל שטח התל.
לאחר שגדל היישוב נבנה קיר רחב מאד בשוליה ,אשר
יש המפרשים אותו כחומה בעוד אחרים מציעים שמדובר

תקופת הברונזה

עמים רבים.

אלפי שנים )איור  .(40להלן תיאור על פי תקופות.

החוקרת הבריטית קתלין קניון מצאה שרידי מבנים קטנים
בשכבות מראשית תקופת הברונזה הקדומה )תקופת
הברונזה הקדומה 2000 – 3600 :לפסה"נ( ביריחו .בהן
ובבית הקברות הסמוך היא ציינה במיוחד שני סוגי קרמיקה
אותם כינתה "משפחת הכלים הממורקים אדום" ו"משפחת
הכלים המעוטרים בפסים" .לדעתה כלים אלה מיצגים
קבוצות אתניות שונות שפלשו ליריחו ולכנען בסוף האלף
הרביעי לפסה"נ ,והחלו בתהליך שינוי שהוביל מאוחר יותר
לעיור .חוקרים אחרים טוענים כי התופעה קשורה בשינויים
אזוריים ולאו דווקא באוכלוסיות שונות .בהמשך התקופה
)תקופת הברונזה הקדומה  (2יריחו הפכה לעיר של ממש,
הוקמה חומה ובתוך העיר נבנו מבנים מוצקים ומרווחים.
תקופה זו היא תקופה של פיתוח עירוני מובהק בכל רחבי
הלבנט .מלבד הפיתוח העירוני בתוך שטחי התל נתגלו גם
קברים גדולים וחצובים בסלע המכילים קבורות רבות .יריחו
של שלב זה חרבה בחורבן ושרפה.

איור מספר  :30תכנית כללית של יריחו
מתוך שטרן ,א .1992 .תל א סולטאן ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל
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קתלין קניון הבחינה בחפירותיה בתל בשכבת יישוב
שנבנתה על חורבות העיר של תקופת הברונזה הקדומה
אך קדמה ליישוב מתקופת הברונזה התיכונה .היא כינתה
שלב זה בשם "תקופת הברונזה הביניימית ,ברונזה קדומה
– ברונזה תיכונה" .שכבה זו כללה טיפוסים שונים של כלי
חרס הייחודיים לתקופה .לדעת קניון מדובר היה בתרבות
חדשה שהובאה בידי מהגרים אמוריים שהגיעו לכנען
מהצפון .בתחילה התגוררו באוהלים או במבנים ארעיים
אך מאוחר יותר הם הקימו מבנים קטנים בתל ובמורדותיו,

שנבנו לבנים ירקרקות והעידו על ישוב קבע פרוז .מנהגי
הקבורה בשלב זה שונים מן הקודמים להם .בניגוד לקבורה
קיבוצית שרווחה קודם כעת המתים נקברו קבורת יחידים
בקברים נפרדים .אין ספק שהתופעה המצביעה על תפיסה
שונה של המוות.
מתקופת הברונזה התיכונה  1550 – 2000) 2לפסה"נ(
נחשף ביריחו רובע מגורים ומסחר הכולל מבנים שבקומה
העליונה שימשו למגורים ,ובקומת הקרקע שכנו מחסנים
וחנויות שעסקו בעיקר בסחר תבואה .הביצורים מהתקופה
מסיביים במיוחד וכוללים סוללה מלאכותית גדולה שהוקמה
מסביב לעיר ,לרגליה קיר תמך ובראשה ,כנראה נבנתה
חומה .בתל נתגלו קברים רבים .כולם היו קיבוציים ובצד
הנקברים הונחו מנחות שונות .שכבה זו חרבה בשרפה
ולאחריה היה פער יישובי בן זמן מה עד להתיישבות
הבאה.
תל יריחו נושב מחדש סביב  1400לפנה"ס )תקופת הברונזה
המאוחרת( .מהישוב של תקופה זו נותרו שרידים דלים
בלבד הכוללים מבנה שזכה לכינוי "הבניין התיכון" ולצידו
מבנה נוסף שקיבל את הכינוי "הארמון" כמו כן נחשפו מספר
בתים פשוטים .על פי הממצא בשטח לא נותר דבר מביצורי
התקופה אם היו כאלה.
תקופת הברזל
במקרא מוזכר בספר מלכים חיאל בית-האלי כאדם שבנה
את העיר יריחו מחדש בתקופתו של המלך אחאב )המאה
התשיעית לפסה"נ( ,אולם לא נמצאו באתר שרידים של ישוב
מתקופה זו .על פי החפירות רק במאה השביעית לפנה"ס
התחדש ישוב נרחב בתל יריחו ובשיפוליו התל נשתמרה
שכבה עם שרידים מהתקופה הכוללים בעיקר בתי ארבע
מרחבים האופייניים לתקופה.
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טבלה מסכמת של מוקדי עניין נושאיים
מוקד
העניין
הנושאי

תולילאת
ע'סול

האתר הינו אתר מפתח
חשוב מאוד להבנת
התקופה הכלקוליתית

לא

לא

האתר נדיר בגודלו
ובכמות הממצא המיוחד
שבו יחסית לתקופתו

באתר עצמו ניתן לראות רק
שרידים מעטים של מבני בוץ
במצב ירוד.
בגבעות מעל לאתר ניתן לראות
שדה דולמנים )אתר עדיימה(
ששימשו לקבורה ונשתמרו
במצב טוב.

לא

לא

באתר מזח על גדות
ים המלח ,חוץ מהמזח
באתר נמצא רק אחד
נוסף בחרבת מזין שלחופו
המערבי של ים המלח

השרידים שניתן לראות כיום
שייכים לקומפלקס מבנים
הכולל שרידי מזח ,ודרך
שלצידיה עמודים המובילה
למבנים נוספים במעלה החוף

באב א-
דרע'

האתר הינו אתר
מפתח ובעל חשיבות
רבה להבנת תקופת
הברונזה הקדומה

במקורות
ההיסטוריים
מוזכר האתר
כשהמלך הורדוס
הגיע לבקר בו
בכדי לטבול
במרחצאות
החמים שבו
לא

לא

באתר ריכוז מערות
קבורה ומנחות קבורה
יחיד במינו.

רמת ההשתמרות באתר
בינונית – גרועה

לא

טוואחין
א-סוכר

באתר עדות לתהליך
הפקת הסוכר מהמאה
השמינית לספירה ועד
ימי הביניים

לא

לא

ישנם אתרים נוספים
לייצור סוכר בירדן
ובישראל

האתר נמצא בתהליכי שחזור,
כיום ניתן לראות שרידים של
מערכת הידראולית ומתקנים
נוספים ששימשו בתעשיית
הסוכר הימי ביניימית

כן

מבחינה ארכיאולוגית
בלבד אין לכנסייה
חשיבות מיוחדת

כן

כן

האתר מקודש לנוצרים

בסמוך למנזר יש מערה שעל
פי המסורת שם התחבאו לוט
המנזר ברמת
ובנותיו.
השתמרות טובה וניתן להיכנס
למערה.

דיבון

לאתר חשיבות
ארכיאולוגית רבה בגלל
עברו כבירת ממלכת
מואב

האתר מוזכר
בתנ"ך כעיר
מואבית ,וכמו כן
נמצאה בו מצבת
מישע

לא

באתר נמצאה מצבת
מישע שלה חשיבות
עליונה בהתאמת
סיפורי המקרא לרקורד
ארכיאולוגי ובלימוד
תקופת הברזל

רמת ההשתמרות היא בינונית,
ניתן לראות באתר רק מספר
שרידי קירות לבנים ,ויסודות
אבן

לא

נחל חימר

למערת המטמון בנחל
חימר חשיבות עליונה
בהקשר הניאוליתי של
אזור זה

לא

הממצאים במערה כוללים
כלי פולחן נדירים וחפצים
מחומר אורגני מהקדומים
בעולם

הממצאים הועברו למוזיאון ועל
כן בשטח רק המערה עצמה

לא

מכלול
דרכים

בגלל אופיו המיוחד של
אזור ים המלח ניתן
לראות עד ימינו שרידי
דרכים קדומות בנות
אלפי שנים

לא

לא

לא

מצד זוהר על תוואי הדרך
הרומית עבר שחזור ומשומר
בצורה נפלאה ,כמו כן באתר
צפונית לנחל חימר בתוואי דרך
הברונזה הקדומה ניתן לראות
שרידי מחנה שנשתמרו בצורה
יפה.

לא

קומפלקס יפה של
מצודה ומערכת
חקלאית

לא

לא

לא

המצודה במצב מצוין ,כמו כן
שרידי תעלות הטיית המים
ובריכות עדיין מצויות בשטח

לא

האתר וסיפורו
מוזכרים בכתביו
של יוספוס
פלביוס

האתר מייצג
סיפור גבורה
יהודי בשלהי
חורבן הבית
השני

האתר הינו נדיר וייחודי

קלירוהי

מנזר לוט

עין בוקק

מצדה
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ערך ארכיאולוגי מיוחד

ערך היסטורי

ערך דתי

נדירות

רמת השתמרות

גן לאומי

באתר נמצא מזח
ונמל )אחד מהבודדים
בים המלח( שימש
לקבלת אישים חשובים
שביקשו להגיע
למרחצאות באתר.

האתר בעל חשיבות
ארכיאולוגית עליונה
ללימוד ימי בית שני
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לא

האתר הינו גן לאומי ועל כן
משומר ומשוחזר להפליא

לא

האתר
הוכרז כאתר
מורשת של
אונסק"ו.

כמו כן האתר
הוכרז כאתר
מורשת
עולמית של
אונסק"ו.

מוקד
העניין
הנושאי
מערות

חרבת מזין

ערך ארכיאולוגי מיוחד

ערך היסטורי

תורמות להבנת פן
מיוחד של האזור ואופי
תקופת המרד באזור
ים המלח

כן

לא

אתר מספנה חשוב
לחופי ים המלח

כן

האתר מוזכר
במקורות
ההיסטוריים
כאתר
ספנות ייחודי

לא

האתר מוזכר
בכמה מקורות
היסטוריים ,ובעל
חשיבות רבה
להבנת האופי
של קבוצות
מסוימות בשלהי
ימי בית שני

באתר נמצאו
מגילות רבות
המוכרות
מהמקרא,
ומגילות
נוספות
הייחודיות
לכת שישבה
באתר.

אתר התבודדות נדיר

קומראן

אתר חשוב מאוד מימי
בית שני בהקשר של
כת האיסיים

דיר חג'לא

אתר חשוב להבנת
התפתחות תופעת
הנזירות במדבר יהודה

אתר חשוב להבנת
התפתחות תופעת
הנזירות במדבר יהודה

עין חג'לא

א ת
הטבילה

ר

אתר צליינות נוצרי פעיל

האתר מוזכר
במקורות
היסטוריים
ובעל חשיבות
בהתפתחות
הנצרות
האתר מוזכר
במקורות
היסטוריים
ובעל חשיבות
בהתפתחות
הנצרות
האתר מוזכר
במקורות
היסטוריים
ובעל חשיבות
בהתפתחות
הנצרות

ערך דתי

נדירות

במספר מערות נמצאו
כתבים התורמים מאוד
לחוקרי מקרא ופילולוגים
בימינו

רמת השתמרות

גן לאומי

הממצא במוזיאונים ולכן נותרו
רק מערות בשטח ,לרובן
הגישה אפשרית בעזרת הציוד
המתאים

לא

אחד משני אתרי נמל קדומים
האתר
לחופי ים המלח.
עבר שימור וכיום ניתן לראות
את שרידי המצודה והנמל
בשטח

לא

האתר הינו גן לאומי ולכן שמור
מאוד ומשוחזר בחלקים ממנו

כן

האתר
הינו אתר
המקודש
לנוצרים.

חלק ממערך לאורות
ומנזרים במדבר יהודה
בתקופה הביזנטית

בשטח נשתמרו שרידים
של המנזר הביזנטי ותאי
התבודדות נזירים ,כמו כן ישנו
מנזר מודרני שניתן לבקר בו

המנזר
מוחזק על ידי
אב המנזר
– הנזיר
כריסטוס

האתר קדוש
לנוצרים

חלק ממערך לאורות
ומנזרים במדבר יהודה
בתקופה הביזנטית

בשטח נותרו שרידים של
שישה מנזרים חרבים ו44-
תאים הפרוסים לאורך שני
קילומטרים ,כמו כן יש באתר
לאורה חדשה שחודשה בסוף
המאה ה19-

לא

האתר נמצא בגדתו
המערבית של הירדן ובו
מספר כנסיות ,מנזרים
ואתרי תפילה .האתר
ממזרח לגדר והכניסה על
פי תאום עם הצבא.

שרידים בשטח של מנזר יוחנן
המטביל עם שרידי קשתות,
אפסיסים ,ובאר עתיקה.
בשנות ה 50-של המאה
ה 20-נבנה המנזר מחדש
ביוזמת הפטריארכיה היוונית
אורתודוכסית.

לא

האתר
הינו קדוש
לנוצרים
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פרק מס' .12

אוכלוסיה ,כלכלה ופיתוח
יישובי קיים בסובב ים
המלח ומערבו

 .1אוכלוסייה ,כלכלה ופיתוח יישובי קיים
 1.1אוכלוסייה ,תעסוקה ופעילות כלכלית
 כלליאזור ים המלח וסביבתו נתון לתחומי ההשפעה של ישראל,
ירדן והרשות הפלסטינית .בצד המערבי של הים שתי מועצות
אזוריות  -בחלקו הדרומי של האגן המועצה האזורית "תמר",
הנושקת בחלקה לים המלח ובחלקה לבריכות המלח של
מפעל ים המלח ובחלק הצפוני ,המועצה האזורית "מגילות
ים המלח" ,הנושקת לים המלח בחלקו הצפוני-מערבי.
השטחים המסופחים לרשות הפלסטינית )אזור  (Aאמנם
אינם נוגעים בשפת הים אך קרבתה של העיר יריחו לצפון
ים המלח משלבת אותה בתחומי ההשפעה של הים .בצד
הירדני של האגן קיימות שתי "מועצות אזוריות" לחופו של
הים  -מדבא בצפון הים )בשטח של כ 2000-ק"מ ואוכלוסייה
של כ 135-אלף נפש( וקאראק בדרומו של הים )בשטח של
כ 3,200-ק"מ ואוכלוסייה של  215אלף נפש( .האוכלוסייה
שיש לה זיקה לים המלח היא רק חלק מאוכלוסיית המועצות
האזוריות האמורות .תפקידן של המועצות המקומיות בירדן
הוא מוגבל .הן ניזונות מתקציבים מרכזיים ואינן יכולות
לגבות מסים מציבור המתיישבים או מהמפעלים בתחומיהן.
בצד הירדני פועלת גם "רשות עמק הירדן" ) (JVAהעוסקת
בתוכניות המיתאר של עמק הירדן וחופי ים המלח ומטפלת
בנושא הקצאת המים והקרקעות וסיוע לחקלאים.

צדו המערבי של אגן ים המלח מאוכלס באוכלוסייה דלילה.
הדבר נכון בעיקר לגבי האוכלוסייה היהודית שמספרה באגן
הים אינו עולה על  2,200נפש .בנוסף ,מתגוררים עוד כ-
 1,000בדווים בשיפולי ההר בואכה ערד .גם האוכלוסייה
הפלסטינית המתגוררת בקרבת ים המלח היא מועטה
באופן יחסי ,כ 25,000-נפש בעיר יריחו ובסביבותיה.
בצדו המזרחי של אגן הים יושבת אוכלוסייה ירדנית ב4-
ערים ועיירות ועוד כמה כפרים קטנים הנסמכים עליהן .סך
האוכלוסייה המתגוררת בקרבת ים המלח מגיע לפי ההערכה
ל 60-70-אלף נפש .בסך הכול האוכלוסייה המרוכזת
בסביבות ים המלח מאכלסת כ 15-ישובים ,שהגדול בהם
הוא סאפי.

 1.2ריכוז נתונים בקשר לפעילות
ההתיישבותית והכלכלית באגן ים המלח
טבלאות מספר  1-4מציגות ריכוז נתונים בנושא הפעילות
ההתיישבותית והכלכלית באגן ים המלח.
אם נמעט את העיר יריחו ,כ 10-ק"מ מצפון לים המלח הרי
בצד המערבי של ים המלח מתגוררת אוכלוסייה דלילה של
כ 2,200-נפש ב 12-יישובים הפזורים לאורך חופו המערבי
של הים ובכיכר סדום .בנוסף לאלה מתגוררים עוד כ1,000-

טבלה מספר  :1ריכוז נתונים בנושא פעילות התיישבותית וכלכלית במועצה האזורית תמר
מסגרת
אזורית

יישוב

גודל אוכלוסייה

פעילות כלכלית כיום

תחזית ותכניות לעתיד

הערות

ישראל :מועצה אזורית תמר

מרכז כפרי
נווה זוהר
הוקם ב-
1972

קיבוץ עין
גדי הוקם
1 9 5 3
כהיאחזות
נחל וב-
1 9 5 6
כ י ש ו ב
קבע.

מושבי
כיכר סדום
 עין תמר)הוקם
(1 9 8 2
ו נ א ו ת
הכיכר
)הוקם
(1961

כ 150-נפש
בתי
)60
מגורים(

כ 600-נפש
) 140בתי-
אב( ועוד 50-
 100תושבים
קבועים

כ 350-נפש
)כ100 -
משפחות(
 106נחלות
מתוך 200
מוקצות

לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף
מרכז חינוך אזורי ובי“ס יסודי,
מתכננים הרחבה של עוד  150יח“ד ,אזור  78 - 2006נפשות) .היישוב
משרדי המועצה ,צרכניה ,אתר
תעשייה קלה ,כ 500-יחידות נופש ,הקמת באזור הזיכיון של ים המלח(.
פסטיבלים מתן שירותים לבתי
אנו יודעים על  20-30משפחות,
מרכז תרבות וחינוך אזורי.
המלון ולמועצה.
שאר מבני המגורים נטושים
בית הארחה ) 150חדר(,
בתכנון  5,000חדרי אירוח נוספים אך תופעת
מסעדות ,מרחצאות גפרית ,גן
הבולענים תמנע הגשמת החזון .מתוכננת
בוטאני ,מרכז טיולים ,תחנת דלק
הרחבה הנוספת של בית ההארחה.
ומסעדה ,בית כנסת עתיק ,מפעל
מים )בשותפות עם יפאורה(,
 50חברים עוסקים בעבודות חוץ .מבקשים
מפעל פלסטיק ,חקלאות ,בעיקר
לקלוט עוד  120בתי אב חדשים כדי לאזן
מנגו ,תבלינים ותמרים .בי“ס
את מבנה האוכלוסייה .חוששים מהשפעת
יסודי ועל יסודי )המשרת גם
תופעת הבולענים הפוגעים בתיירות ובגידולי
את תושבי מ.א מגילות( ,אולם
התמרים.
תרבות אזורי ,מעט עבודות חוץ.
חקלאות ליצוא )ירקות חורף,
מלונים ,פלפל ,גד“ש ומטעי
תמרים מנגו ותאנים( ,לאחרונה
הוסיפו תבלינים .תיירות כפרית,
אומנים מקומיים ,אתר מופעים.
כיום רק  50דונם בנחלה .אף כי
ההקצאה ממשרד החקלאות היא
ל 80-דונם אולם אין שטח(

לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף
 589 - 2006נפשות.
בביה“ס היסודי כ 200-תלמידים,
כולל תלמידים ממגילות וילדי חוץ
בפנימיה.
גידול התמרים פסק בשל בולענים
מחפשים שטחי גידול חדשים.
חניון עין-גדי נפגע כמקור פרנסה,
עקב הבולענים

המועצה שואפת להגיע לרצף התיישבותי
מאוחד של שני היישובים ולהקים מרכז
קהילתי ,מרכז חינוכי ובי“ס יסודי אזורי ואזור
לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף
תעשייה ומלאכה זעירה .שואפים להרחיב
 402 2006נפשות 163 ,בעין
את הנחלות ל 80-דונם .מ 5000-ל8,500-
תמר ועוד  239בנאות הכיכר.
דונם לנחלות קיימות ועוד  11,000להרחבות
)היישוב באזור הזיכיון של ים
וקליטת עוד  230משפחות חדשות .הוקצו
המלח(.
שטחים בעין עופרים )קול אמריקה( .מבקשים
לפתוח מעבר גבול בדרום ים המלח ולהקים
מרכז מסחרי בצומת הערבה.
אוכלוסייה ,כלכלה ופיתוח ישובי קיים בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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המשך טבלה מספר  :1ריכוז נתונים בנושא פעילות התיישבותית וכלכלית במועצה האזורית תמר
מסגרת
אזורית

גודל
אוכלוסייה

יישוב

פעילות כלכלית כיום

תחזית ותכניות לעתיד

הערות

ישראל :מועצה אזורית תמר

עין
חוות
ח צ ב ה
)(1960
קיבוץ
עמשא

הר

מעלה פרס

סה“כ

 6ישובים

ירקות חורף ,דיר לבשר ,דגי
רוצים להרחיב בעוד  15בתי אב חדשים .שואפים
נוי וציפורי מחמד ,כרמים
להכפלת פרויקט גידול דגי הנוי
תמרים – כ 1,500-דונם

60
כ50-
)20
אב(

נפש
בתי

ישוב חדש
בתכנון,
מעל צומת
הערבה
כ1,100 -
תושבים ועוד
כ1000 -
ב ד ו ו י ם
המתגוררים
בפזורה
במדרונות
מכיוון ערד

חקלאות,
ומו“פ.

תיירות

מחוץ לתחום התכנון

לפי הלמ“ס אין במקום
כפרית מבקשים להתרחב בעוד  175בתי אב ב“כפר
תושבים.
שיתופי“ בגישה אקולוגית .מתכננים פיתוח חממה
טכנולוגית כשלוחה של אונ‘ ב.ג.
מחוץ לתחום התכנון

עם משבצת של  4,000דונם
בלב הנגב.

יוזמה של המועצה האזורית להקמת ישוב עם
מחוץ לתחום התכנון
 200בתי אב.

כ 6,500-מועסקים – כולל
מלונות ותעשייה .כ650-
מועסקים ממתיישבי המקום.
עוסקים
מהם
כ250-
בעבודות חוץ.

לפי הלמ“ס במוא“ז תמר
מתגוררים בסה“כ 2,300
מתוכננת הרחבה של האוכלוסייה והרחבה ניכרת תושבים מהם  50%לא
של הפעילות הכלכלית ,בעיקר בתחומי התיירות יהודים .מתכננים להרחיב
והחקלאות .הרחבת הפעילות תחייב יוממות את האוכלוסייה ל5,000-
נפש .מתכננים עוד כ-
נרחבת.
 12,500חדרי מלון ואכסון
תיירותי.

פעילות כלכלית אחרת במועצה אזורית תמר

ת ע ש י ה מפעלי
המלח
ומחקר

תיירות

268

ים

 14בתי מלון
בר

תעופה

מנחת
יהודה

א ת ר
ארכיאולוגי
ותיירותי

מצדה

אשפה

מטמנות
א ש פ ה
אפעה

זיכיון
2030

עד

4 , 0 1 1
ח ד ר י ם
כ4,000 -
מועסקים

הוספת בריכת אידוי מס‘  6והגדלת הפעילות
ב .10%-משפיעים על עליית מפלס הבריכות
שמסכנת את בתי המלון .דרישה גבוהה לחומרי
מועסקים,
כ1,800-
הפקת אשלג ומוצריו3.5 .
חציבה.
מבאר-שבע ,ערד ,דימונה
מיליון טון לשנה ,רווחיות
ועוד.
גבוהה מאוד
בתכנון הקמת מכון ים המלח לחקר האזור
– רפואת אקלים ,שימור ושחזור ארכיאולוגי ,מכון
לטיפול בפוסט טראומה ושת“פ חוצה גבולות.
כ 5000-מועסקים ,בעיקר
סולריום ,מרכז מסחרי 3,250 ,חדרים נוספים בתכנון .שואפים להגיע ל-
מערד .לפי תמ“א 12
קוסמטיקה 12,500 ,חדרי מלון ולידו מרכז קונגרסים משוכלל
מרפאה,
אפשר להגיע עד 12,500
שלצידו אמורה לקום ”שכונת חוקרים“
משטרה ,תחנת דלק ועוד
חדרים.
סיורי ארכיאולוגיה ,טיסות
סיור וחוויה
מרכז מבקרים ,אכסניית
המצדה  .כ 1.5-מיליון
מבקרים בשנה.

אוכלוסייה ,כלכלה ופיתוח ישובי קיים בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו

רוצים לשלב באתר אנרגיות חלופיות לניצול
האשפה.

מחוץ לתחום התכנון

טבלה מספר  :2ריכוז נתונים בנושא פעילות התיישבותית וכלכלית במועצה האזורית מגילות ים המלח
מסגרת
אזורית

גודל
אוכלוסייה

יישוב

פעילות כלכלית כיום

תחזית ותכניות לעתיד

הערות

ישראל :מועצה אזורית מגילות ים המלח )(1981

אבנת ,הוקם
ב2003 -
)לשעבר
קידרון(
קיבוץ
הוקם
1977

אלמוג
ב-

בית
קיבוץ
הערבה הוקם
ב1980 -

ורד
מושב
יריחו הוקם ב-
1980

קיבוץ מצפה
שלם הוקם ב-
1971
קיבוץ קלי“ה
הוקם ב1968 -
כהיאחזות נחל
התאזרח ב-
1974
מרכז מבקרים

חופי רחצה

 100נפש

תוכניות הרחבה עד 300
צוות
משפחות
נפש,
לפי הלמ“ס )סוף  (2006אין במקום
כפר חינוכי קהילתי ,פנימייה לנערים
ותלמידים .רוצים פיתוח
תושבים
עם צרכים מיוחדים בעלי רקע דתי
תיירותי  1,000 -חדרי
אירוח בתכנון

 200נפש

כפר נופש ) 80צימרים( ,אורחאן ,חוף
בתכנון  5,000חדרי מלון
רחצה ,תמרים ,גד“ש ,רפת חלב ,לול,
נוספים .תכנית להרחבת
הודים ובננות ,אתר קומראן ומוזיאון
היישוב בעוד  250יח“ד.
בית הסופר

לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף - 2006
 192נפשות .באזור מי תהום

 100נפש

מתוכנן ישוב של 120
משפחות ושכונה קהילתית
תחנת דלק ,מזנון דרכים ,גד“ש ,של  400יח“ד .לפי תכנית
המיתאר מתוכנן להיות
תמרים ,ענבים ,מלונים ,בצל ופלפל
ישוב עירוני ו3,000--
 2,500יח“ד

לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף - 2006
 87נפשות.

כ150-
נפש )52
משפחות(

 200נפש

 300נפש

מפעל
”אהבה“
חוף
אטרקציה,
חוף
ביאנקיני,
נווה מדבר,
חוף מינרל

נערכים לקליטת עוד
 40משפחות .בהמשך
 הרחבה ל 230-יח“ד לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף 2006צימרים ) ,(70ספא ,תמרים ,כרמים ,על חצי דונם )תב“ע(  180נפשות.
ויותר .מתכננים לפתח
תאנים ,ירקות ,מקצועות חופשיים
את ”משולש ורד יריחו“ מחוץ לתחום התכנון
– אורחנים ,שירותי דרך,
מסחר ותיירות
מתוכננים  1,000חדרי
כפר נופש )כ 50-צימרים( ,אירוח כפרי,
נופש נוספים .בתכנון שלב
לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף 2006
חוף רחצה מינרל )מאויימים ע“י תופעת
א‘ שכונה קהילתית 35
 169נפשות.
הבולענים( ,שותפות במפעל ”אהבה“,
יח“ד על חצי דונם בהמשך
תמרים ,הודו ,חממות.
הרחבה ל 250-יח“ד.
חקלאות ,מרחצאות וחוף מינרל,
טיפולים אלט‘ ,חוות יענים ,מוקדי
תיירות וארכיאולוגיה )קומראן ,כ270-
אלף מבקרים( ,בית הארחה )80
צימרים( ,מסעדה ,בי“ס יסודי שותפות
במפעל אהבה

שלב א‘ שכונה קהילתית
 60יח“ד על חצי דונם ,לפי הלמ“ס היו בישוב בסוף 2006
בהמשך הרחבה ל 266 280-נפשות.
יח“ד )יש תב“ע( ויותר.

כ 150,000-מבקרים בשנה

מרכז מסחרי קטן

בחוף מינרל יש תב“ע
מעל  100,000מבקרים בשנה בכל לתיירות ,מלונאות ומסחר.
בחוף קליה יש תב“ע ל-
אחד מהחופים
 3,500חדרי מלון.
מלון  110חדרים במצוקי
דרגות ומתוכנן מלון נוסף
של  50חדרים במתחם.

מצוקי דרגות
עין פשחה
 עינות שמורתצ ו ק י ם  ,פשחה
קנה וסמר
ת
א
ארכיאולוגי

עין

ר

קאסר אל-יהוד
סה“כ

 6ישובים

נווה נופש,
אתר
ארכיאולוגי
קומראן
אתר טבילה
כ1,100-
תושבים

כ 85,000-מבקרים בשנה
כ 400,000-מבקרים בשנה.
במקום קיים מרכז מבקרים ומסעדה.
 65,000מבקרים בשנה
כ 650-מועסקים 300 .מהם עובדים
החקלאות
הרחבת
מחוץ לאזור .מעסיקים כ2,300-
והתיירות תהיה מלווה
יוממים ,כולל כ 100-תאילנדים ועוד
בהרחבת היוממות לאזור.
 1,700פלסטינים

לפי הלמ“ס היו במועצה בסוף 2006
כ 900-נפשות .מתכננים להגיע ל-
 7,000נפש עד  .2020מתוכננים עוד
כ 6,000-חדרי מלון

אוכלוסייה ,כלכלה ופיתוח ישובי קיים בסובב ים המלח ומערבו
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טבלה מספר  :3ריכוז נתונים בנושא פעילות התיישבותית וכלכלית בשטח הרשות הפלסטינית
מסגרת
אזורית

יישוב

גודל
אוכלוסייה

תחזית ותכניות לעתיד

פעילות כלכלית כיום

הערות

הרשות הפלסטינית

יריחו וסביבותיה

אתרי ביקור

שואפים ליצור מפעלי תעסוקה
חקלאות ,תעשייה קלה ,מפעל מלח ,בצפון ים המלח ,כולל אזורי
לפי דברי אנשי מגילות ביריחו
כ25,000 -
תיירות ,שירותים ציבוריים ,שירותי תעשייה ותיירות .מתכננים
גרים  18,000נפש
נפש
לפתוח מחדש את הקזינו ולקלוט
קהילה ,כ 5,000-מועסקים
תיירות נופשת בתוך העיר

יריחו העתיקה,
מנזרי יריחו,
קאסר אל יהוד

בשל המצב הבטחוני – תיירות מוגבלת
ביותר.

טבלה מספר  :4ריכוז נתונים בנושא פעילות התיישבותית וכלכלית בשטח ירדן
מסגרת
אזורית

יישוב

גודל
אוכלוסייה

תחזית ותכניות לעתיד

פעילות כלכלית כיום

הערות

ירדן

סווימה

סה“כ

כ20,000-
נפש

חקלאות ,תיירות 1,100 ,חדרי מלון ב-
 3בתי מלון  5כוככבים .בבנייה עוד  3בתכנון  8,000חדרים נוספים
בתי מלון.

כיום כ 4,000-מועסקים תושבי
המקום .יוממות לבתי המלון
ממדבא ומעמאן

 140חדרי נופש

על המצוק ולא לאורך החוף

חמת זרקא
)זרקא-מעין(
זארא

בתכנון  12,850חדרים

מזרעה

בתכנון  12,160חדרים
כ 8,000-מועסקים תושבי
המקום .היישוב הגדול באגן ים
המלח.

סאפי ,פיפא

41,000
נפש

בעיקר חקלאות ושירותים לאוכלוסייה.

 APCופוטש
סיטי

4 , 5 0 0
כ-
נפש,
 1,100בתי
אב(

מייצרים כ 1.8-מיליון טון לשנה
מפעל לכריית אשלג ומוצריו .כ 2,000-ומתכננים להרחיב את התפוקה
מועסקים במפעל האשלג ,חלקם מגיעים עד  2.4מיליון טון ובשלב הבא
ל 3-מיליון טון .למפעל האשלג
מעמאן
זיכיון עד שנת .2056

 6ישובים

כ70,000-
תושבים

על פי מאפיינים לאומיים בס“ה
מתפרנסים מתעשייה וחקלאות ובראשית מתוכננת הרחבת ענף התיירות כ 15,000-מועסקים .ככל
הנראה מעסיקים גם עובדים
עד  33,000חדרי מלון.
הדרך של פיתוח ענף התיירות.
זרים.

הרחבת החקלאות ,תיירות

כ 1500-מועסקים תושבי
המקום ,מהם כ 1,100-עובדים
במפעל האשלג .חלק מהעובדים
והמנהלים באים מישובי ההר
וקראק.

המקור לטבלאות :אתרי האינטרנט של ידידי כדור הארץ ,מוא"ז תמר ,מוא"ז מגילות ,אתר  ,APCאתר מפעלי ים המלח ,אתר העיר יריחו ,אתר העיר ערד ,אתר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל ושל ירדן ,מסמך מדיניות אגן ים המלח וכד' וכן פגישות אישיות.

בדווים הפזורים בשטח המועצה האזורית תמר ,בשיפולי
ההר בואכה ערד אך לתושבים אלה זיקה מועטה לים המלח.
בצדו המזרחי של ים המלח .בממלכת ירדן ,יש  6יישובים
וכמה עיירות שבהם מתגוררת אוכלוסייה של כ 60,000-עד
 70,000נפש.
תנאי מזג האוויר והקרקע ,הריחוק ממרכזי הפעילות בלב
המטרופולינים הסובבים וקשיי נגישות תורמים לדלילות
האוכלוסייה באזור ,בעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית ,בצד
המערבי שלו .בירדן וברשות הפלסטינית יש ישובים בסדר
גודל גדול יחסית ,של  20-30ואף  40אלף נפש ליישוב.
ואכן ניתן למצוא הבדלים משמעותיים בין  3האזורים
האדמיניסטרטיביים האמורים מבחינת הפעילות הכלכלית
המאפיינת אותם.
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אוכלוסיית המועצה האזורית תמר הגיעה בסוף שנת 2007
לכ 2,100-נפש ,מהם כ 1,000-בדווים המתגוררים במעלה
ההר בואכה ערד .כ 1,100-מהתושבים מתגוררים ב6-
יישובים ,שני קיבוצים ,שני מושבים מרכז כפרי וחווה אחת.
מבנה הגילים של האוכלוסייה מורה כי שיעור הילדים עד
גיל  17דומה ) (29%לממוצע הארצי או קצת נמוך ממנו.
לעומת זאת ,שיעור בני  65ומעלה הוא נמוך בהשוואה
לממוצע הארצי.
במועצה האזורית תמר עוסק כוח האדם מקרב כ1,100-
תושבי המקום היהודים בענפי כלכלה מגוונים – קיבוץ עין גדי
מנהל אכסניה )שייך לאנ"א( ,בית ספר שדה )שייך לחלה"ט(,
בית הארחה ,מתפעל אתר ספא ,תחנת דלק ,גן לאומי-
ארכיאולוגי )בית הכנסת העתיק ליד עין גדי( ,מפעל מים

מינרלים ,מפעל פלסטיק ,מעט חקלאות וכן במתן שירותים
ציבוריים שונים בתחומי חינוך ובריאות לתושבי היישוב
ולישובים סמוכים ,כולל תושבי מוא"ז מגילות .הקיבוץ סובל
משני גורמים מגבילים בפיתוח החקלאות  -מים ושטחי גידול
נטולי איומים של הבולענים .עד לאחרונה גידל הקיבוץ מטעי
תמרים אך אלה חרבו כתוצאה מהבולענים ועתה אותרו לו
שטחי עיבוד חלופיים .כמו כן נעשים ניסיונות מוצלחים לגדל
מנגו .תושבי המקום סובלים ממחסור במקומות עבודה
מתאימים במקום וחלקם מובטלים או עובדים בעבודות לא
מתאימות שאינן תורמות להגדלת ההכנסות של הקיבוץ או
שהם נאלצים ליומם לערים גדולות .כ 250-מהמועסקים
במועצה מיוממים לאזורים אחרים .המועסקים במועצה
אינם רואים עצמם מתאימים לעבוד בבתי המלון הרבים
שממוקמים בשטח המועצה ומבחינת הפרופיל התעסוקתי
שלהם אין הם מתאימים לעבוד במפעלי ים המלח.
בדרום ים המלח ,בכיכר סדום מפעילים תושבי היישובים
במקום ענפי חקלאות שונים ,גידול ירקות חורף ,תבלינים,
פירות קיץ מוקדמים ,תמרים וכד' שחלקם מיועד ליצוא.
בנוסף ,פועלים באזור בתי ספר שדה ,אכסניות ,הנחיית
טיולי מדבר וכד' .כמעט בכל היישובים מתגוררים אומנים
שונים שמייצרים מוצרי אומנות למכירה לתיירים.
תושבי היישובים בכיכר סדום מצליחים למצוא לעצמם
תעסוקה מכניסה בתוך גבולות יישוביהם והם אינם נזקקים
ליוממות לאזורים אחרים בארץ .כיום מוקצים לכל נחלה
ביישובים אלה  50דונם והם דורשים להשלים את ההקצאה
על פי הנחיות משרד החקלאות ל 80-דונם לנחלה .היישובים
מעסיקים עובדים תאילנדים בגידולי החקלאות השונים.
במרכז הכפרי נווה זוהר מצויים משרדי המועצה האזורית,
צרכנייה ,אתר לקיום פסטיבלים ואזור למתן שירותים לבתי
המלון ולכלל תושבי המועצה .לאחרונה הוקם ביישוב מרכז
חינוך אזורי ובית ספר יסודי .היישוב מכוון את עצמו להיות
המרכז הכלכלי והחברתי של כלל המועצה ,מתוכננת
הרחבה של כ 150-יחידות דיור ,בנוסף ל 60-הקיימות יש
כוונה להקים אזור תעשייה קלה וכ 500-יחידות נופש .
האוכלוסייה הלא יהודית באזור זה מונה ,כאמור כ1,000-
נפש ,בעיקר בדווים המתגוררים במורדות ההרים בדרך
לערד ועם זיקה מועטה לים המלח .מספר מועט של הבדואים
משתלב בעבודות שירותים ,הדרכות תיירים וחלקאות.
בצד כל אלה ובנפרד מהם פועלים במועצה האזורית תמר
מפעלי ים המלח המעסיקים כ 2,000-ומהם  1,400עובדים
באזור .כל העובדים במפעלי ים המלח מגיעים על בסיס
יומי מערד ,מדימונה ומבאר-שבע .מפעלים אלה תורמים

 0.45%תוצר למשק הישראלי.
במרכז זוהר-בוקק יש מתחם של בתי מלון שבו  14בתי מלון
עם  4,000חדרים ,שירותי ספא ובריאות ,מסחר ושירותים
שונים והוא מעסיק כ 5,000-עובדים .ענף התיירות תורם
כ 0.055%-תוצר למשק הישראלי וענף החקלאות  -כ-
 0.015%תוצר.
על אף הפעילות הכלכלית הענפה במועצה ,הן בתחום
התעשייה והן בתחום המלונאות והחקלאות ,האוכלוסייה
של המועצה האזורית תמר משתייכת לעשירון  5מתוך
 10העשירונים של הלמ"ס שלפיהם נקבע המעמד הכלכלי
החברתי היחסי .לעשירון זה שייכות גם המועצה האזורית
מגילות והעיר ערד.
אוכלוסיית המועצה האזורית מגילות ים המלח הגיעה
בסוף שנת  2007לכ 1,100-נפש שהתגוררו ב 6-יישובים
–  4קיבוצים ,מושב אחד וכפר חינוכי קהילתי אחד .מבנה
הגילים של האוכלוסייה מורה כי שיעור הילדים עד גיל 17
גבוה בה ) (34.5%בהשוואה לממוצע הארצי .לעומת זאת,
שיעור בני  65ומעלה הוא נמוך בהשוואה לממוצע הארצי,
כ 3.5%-בלבד .מאפייני התעסוקה של אוכלוסיית המועצה
האזורית מגילות הם תעסוקה עצמית ,דהיינו מתן שירותים
לאוכלוסייה המקומית כמו חינוך ,בריאות מינהל ציבורי וכד',
ותעסוקה בענפי משק מגוונים כמו חקלאות )גידול תמרים,
פלפלים ,צמחי תבלין בחממות וירקות חורף אחרים(.
לאחרונה נבנו באזור בתי אריזה המקלים על מכירת
התוצרת החקלאית באופן ישיר לאירופה ותורמים לשיפור
הרווחיות .בנוסף מפעילים תושבי המועצה מפעלי תיירות
)אתרי ספא ונופש ,צימרים ,טיולי מדבר ומורשת ,ניהול
אתרים ארכיאולוגים ,תחנת דלק וכד'( ,תעשיית קוסמטיקה
ומוצרי ספא )מפעל "אהבה"( .קיימת יוממות של כ300-
בעלי מקצועות חופשיים ,בעיקר לירושלים .יישובי המועצה
מעסיקים יוממים רבים ,בעיקר בחקלאות ובמפעל "אהבה"
)כ 1,700-פלסטינים ועוד כ 100-תאילנדים(.
האוכלוסייה של המועצה האזורית מגילות משתייכת ,כאמור,
לעשירון  5מתוך  10העשירונים של הלמ"ס ,בדומה למוא"ז
תמר ולעיר ערד.
העיר יריחו שבה מתגוררת אוכלוסייה של  25,000נפש
אינה קשורה בימים אלה באופן ישיר לפעילות הכלכלית
בסביבות ים המלח ,זאת ,למעט מפעל מלח קטן בבעלות
ישראלית המעסיק עובדים פלסטינים באזור הלידו ועבודה
חקלאית בישובים באזור מגילות .אזור ההתייחסות של
העיר יריחו הוא כיום בעיקר הערים הפלסטיניות בהרים וכן
הכפרים הפלסטינים בסביבותיה ומצפונה .בעבר הרחוק
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היוו ים המלח ובעיקר מעיינות עין פשחה אזור הבילוי של
תושבי יריחו ,יחד עם תושבי ירושלים ותושבי היישובים
הסמוכים לאזור .בסוף שנות ה 2000-פעל ביריחו קזינו
שמשך אליו ישראלים ותיירים רבים .המבקרים הגיעו גם
לאתרים הארכיאולוגיים בעיר ובסביבותיה ,נהגו לבקר
במסעדות של העיר ובשוקיה ותרמו לכלכלתה .כיום ,על פי
ההערכה מספר המועסקים של העיר יריחו מגיע לכ.4,000-
אלה עובדים בעיקר בתעשייה קלה ,בחקלאות ,בשירותים
ציבוריים ובשירותים אישיים .חלק מתושבי העיר מועסקים
בענפי חקלאות שונים במועצה האזורית מגילות וחלקם
מוצאים תעסוקה בסביבות ירושלים ומעלה אדומים .רמת
החיים באזור היא נמוכה ועומדת על כ 20%-מרמת החיים
הממוצעת של אוכלוסיית ישראל ,כ 5,000-דולר לנפש
לשנה .תושבי העיר יריחו מקווים לחזור ולהפעיל בעתיד
את מפעלי ים המלח הצפוניים )או לפחות לקבל את חלקם
במשאב הכלכלי הנכרה מן הים ,אם הקמת מפעל כזה לא
תתממש( ,להקים אזור תעשייה ,לנצל את החוף הצפוני של
ים המלח ולהשתתף בפיתוח אזור תיירות שיספק תעסוקה
לתושבי העיר וכן למשוך תיירות ישראלית ותיירות זרה אל
תוך גבולות העיר כדי להשיב את המצב לקדמותו.
בצד הירדני של ים המלח מתפרנסת האוכלוסייה בעיקר
מחקלאות .כל השנים הייתה זו חקלאות מסורתית ואולם
בשנים האחרונות החלו החקלאים בעיקר בדרום ,ליד
בריכות האשלג להצטרף להצלחה של החקלאות לאורך
עמק הירדן ,להקים חממות ולגדל בהצלחה גידולי חורף
המיועדים ליצוא בעיקר לארצות ערב .ככל הנראה מעסיק
ענף החקלאות באזור גם עובדים זרים ממצרים ומסוריה.
בשנים האחרונות החל להתפתח בירדן ענף התיירות ובצפון
ים המלח הוקם מתחם של בתי מלון שבו יש כיום כ1,100-
חדרי מלון פעילים ב 3-בתי מלון  5כוכבים של רשתות
מלונאות בינלאומיות.
עד תום שנת  2008צפויים לפעול במתחם עוד  3בתי מלון
שנמצאים בתנופת בנייה ועד שנת  2009צפויה להסתיים
ההקמה של עוד  3מלונות .כל אלה יעלו את מספר חדרי
המלון במתחם הצפוני לכ 3,000-חדרים .בתי המלון
הפעילים מציעים למבקרים אתרי ספא ומרפא והתפוסה
בהם מגיעה לכ 70%-בממוצע ,כאשר בתקופות השיא היא
מגיעה ל .90%-בשל המבנה הגיאוגראפי של האזור מפלס
ים המלח ירד מאוד ואורחי המלונות נאלצים לרדת דרך
ארוכה עד אל הים .ואולם ,הארכיטקטורה של בתי המלון
משרה תחושה של הימצאות על שפת הים ממש והגישה
לים היא נוחה באמצעות מעליות מיוחדות המקרבות את
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האורחים עד אל שפת הים .הייצור של מוצרי קוסמטיקה
המבוססים על המינרלים של ים המלח התפתח מאוד אך
הפעילות התעשייתית הזאת בצד הירדני אינה נעשית
בקרבת ים המלח .ענף התיירות תורם לתל"ג הירדני כ-
.0.275%
ירדן רואה באזור ים המלח אחד ממוקדי פיתוח התיירות
בשנים הקרובות .על פי התוכניות ,צפויים לקום באזור ים
המלח בצדו הירדני כ 33,000-חדרי מלון .תכנית זו מיועדת
להתגשם לאורך זמן .קצב הבנייה של בתי המלון היום
הוא מהיר אך עדיין לא ברור אם יהיה ניתן לגייס ביקושים
במימדים המתוכננים באזור זה ,זאת במקביל לפיתוח
התיירותי המאסיבי באזור עקבה ובקרבת הסלע האדום.
בדרום ים המלח פועל מפעל אשלג ירדני המייצר כ 1.8-מיליון
טון אשלג בשנה ומעסיק כ 2,000-מועסקים .כ 70-אחוזים
מהעובדים במפעל האשלג הם תושבי המקום ומתוכם,
כ 1,100-עובדים מתגוררים בעיירה הקטנה שנבנתה על
ידי מפעל האשלג הירדני ) .(POTASH CITYהמפעל
בצד הירדני  -בשונה מן המפעל בצד הישראלי -קוצר את
המלח ששוקע בבריכות האידוי ,מתוך ראייה ארוכת טווח
של השתלבות המפעל באזור וכדי לא לפגוע באזורי הגידול
החקלאים בקרבתו .ירידת המפלס של ים המלח חייבה את
המפעל הירדני לנטוש את המשאבות הישנות ולהקים מגדל
משאבות חדש שאף הוא יצטרך להינטש בעתיד הקרוב
לטובת מתקן משאבות חלופי שיגיע עד אל הים המתרחק.
בצד הירדני הקשר בין מפעל האשלג לתושבי המקום הוא
וולוטנרי בלבד .המפעל אינו חייב לשלם מסים מקומיים וכל
המסים הנגבים ממנו מרוכזים על ידי הרשות הממלכתית.
משום כך ,האוכלוסייה אינה נהנית בתוקף חוק מהרווחים
הנצברים בידי המפעל .למרות זאת ,מתגאים ראשי
המפעל שהם פועלים לטובת האוכלוסייה במקום .כאמור,
עיר העובדים ביזמת ובחסות העובדים פעילה ומתפקדת,
המפעל הקים בית חולים מיוחד ודואג לפעילויות לטובת
התושבים .מפעל האשלג הירדני תורם לתוצר של ירדן כ-
.2.75%
רמת החיים של האוכלוסייה הירדנית לאורך חופי ים המלח
היא נמוכה אף יותר מזו של אוכלוסיית יריחו .לפי ההערכה,
מגיע התוצר לנפש באזור לסדר גודל של כ 2,500-דולר
לשנה )בישראל – כ 25,000-דולר לנפש(.

 1.3תעסוקה ותנועת עובדים
כלל הפעילויות המאפיינות את אגן ים המלח מייצרות אגן
תעסוקה יוצא דופן שנותן פרנסה לכ 30,000-מועסקים .זהו

מוקד תעסוקה גדול שמספק תעסוקה לא רק למתיישבים
באזור אלא בעיקר לתושבי ערים מרוחקות ממנו .שיעור
המועסקים באזור ים המלח מגיע בצד המערבי) -תמר
ומגילות( לכ 11,000-מקומות תעסוקה מול ביקוש מקומי
של כ 1,300-מועסקים .לפי החישובים ,העיר ערד שבה
כ 23,000-תושבים נהנית ממקורות התעסוקה באזור
התיירות בנווה זוהר וכמעט  40%מן המועסקים בה עובדים
באזור .רמת השכר בענף התיירות היא מן הנמוכות במשק.
הערים ערד ,דימונה ובאר-שבע נהנות גם מהיצע התעסוקה
הנרחב שמציעים מפעלי ים המלח ,ואלו נהנים מרמת שכר
גבוהה באופן יחסי .העיר יריחו אינה מצליחה לייצר תעסוקה
במידה מספקת לתושביה ,בעיקר במצב הביטחוני הקיים.
חלק מתושבי העיר נאלצים למצוא להם מקורות פרנסה
מחוצה לה ,בחקלאות ובעבודות מזדמנות באזור.
בצד הירדני של ים המלח שיעור העובדים שאינם מתגוררים
באזור הוא נמוך יותר והאוכלוסייה מצליחה למצוא את עיקר
פרנסתה במקום ,בעיקר בחקלאות .ענף התיירות שהולך
ומתפתח יוכל להוות חלופה לחלק מתושבי האזור ,אך רמת
החיים באזור היא נמוכה .איורים  1ו 2-מציגים את ניתוח
התעסוקה לפי אזורים ולפי ישות פוליטית.
הפעילות הכלכלית באזור ים המלח מייצרת הכנסות
שמאפשרות לאוכלוסייה המתגוררת באזור ולאוכלוסיית
העובדים המגיעה אליו לשמור על רמת חיים בינונית .בצד
הישראלי מרבית היישובים הנוגעים בדבר ,כולל המועצות
האזוריות באזור ,מדורגים ,כאמור ,בעשירון החמישי מתוך
 10של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למעט דימונה

איור מספר  :1ניתוח התעסוקה לפי אזורים

המדורגת בעשירון מס'  .(4להישענות על ענפים כמו
החקלאות והתיירות שרמת השכר בהם היא מהנמוכות
במשק הישראלי יש משקל רב ברמה הסוציו אקונומית של
האזור .ההכנסות הגבוהות הקשורות לפעילות התעשייתית
באזור אינן מאזנות את התמונה במידה מספקת.
בצד הירדני וברשות הפלסטינית רמת החיים נמוכה במידה
ניכרת בהשוואה לישראל ,כאשר האוכלוסייה מתבססת
בעיקר על מקורות תעסוקה והכנסה בתחום החקלאות,
בעיקר המסורתית ומעט על תיירות ועל תעשייה.
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0
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 1.4תוכניות לעתיד
התוכניות של המועצות האזוריות והיישובים לעתיד בצד
המערבי של ים המלח נותנות דגש להצערה של האוכלוסייה
בישובים הקיימים .אף על פי שבאזור כמעט ולא מתגוררת
אוכלוסייה מבוגרת מעל גיל  .65בגלל המבנה הכולל של
האוכלוסייה שבה קבוצת הגיל העובדת שהיא הומוגנית
למדי הולכת ומתבגרת ,מתעורר החשש שבקרוב לא יהיה
לה "דור המשך" .האוכלוסייה במועצה האזורית תמר לא
גדלה מזה שנים רבות ורבים מבני דור ההמשך אינם מוצאים
את מקומם שם .לכן ,הוחלט על מתן תשומת לב מיוחדת
לקליטת אוכלוסייה חדשה .במועצה האזורית מגילות יש
גידול של האוכלוסייה וקיים רצון להרחיב את האוכלוסייה
על אף הקשיים הפוליטיים שמעוררים חשש בקרב השוקלים
להגיע למקום.
המבנה החברתי הסגור של היישובים באזור ,קיבוצים
ומושבים ,מקשה על תנועה טבעית רחבה של אוכלוסייה
לתוך היישובים .משום כך ,נשקלות על ידי שתי המועצות
האזוריות הרחבות המבוססות על הקמת שכונות קהילתיות
שתאפשרנה הרחבה של האוכלוסייה ביישובים ללא צורך
להצטרף אל המסגרות החברתיות הקיימות ואפילו נשקלת
הקמתם של מרכזים סמי עירוניים ,אחד בצפון ,בבית הערבה
והשני בדרום ,בנווה זוהר .מרכזים אלו יאפשרו קליטה של
אוכלוסייה שאינה מעוניינת דווקא בחיים הקשורים לחקלאות
ותעסוק במתן שירותים לאוכלוסייה המתרחבת .כמו כן
מתוכננת הוספת יישוב חדש )מעלה פרס 200 ,בתי אב ,אך
יישוב זה אינו בטווח התכנית שלנו(.
הפעילות הכלכלית של תושבי המקום לאורך החוף המערבי
של ים המלח מתוכננת להתבסס קודם כל על הרחבה ניכרת

של שטחי הגידול החקלאיים ,על ידי הגדלת הנחלות והוספת
נחלות למושבים וכן על ידי הוספת שטחי חקלאות חדשים
לקיבוצים .כמו כן מתוכננת הרחבה ניכרת של הפעילות
התיירותית באזור על ידי הוספת מספר רב של חדרי מלון.
ליד זה מתכננים תושבי המקום להקים את מכון ים המלח
ולידו שכונה למגורי חוקרים ,מרכז קונגרסים משוכלל
והרחבה של שדה התעופה ליד מצדה ,וזאת כדי למשוך
לאזור אוכלוסייה עם מגוון גדול יותר של עיסוקים.
מפעלי ים המלח מתכננים להרחיב את הפעילות
התעשייתית שלהם ב 10%-נוספים על ידי הקמת בריכה 6
מצפון לבריכות הקיימות .כמו כן נעשית פעילות אינטנסיבית
למציאת פיתרון לבעיית העלייה במפלס בריכה מס' 5
המסכנת את בתי המלון באזור נווה זוהר שממוקמים על
שפת הבריכה .הפתרון שנמצא בצד הירדני ,של קציר המלח
הוא אחד הפתרונות העיקריים לצורך הגנה על המלונות.
כיום נשקלים הפתרונות הראויים על מגוון היבטיהם.
נושא זה נדון בהרחבה בפרק התשתיות של התכנית.
התוכניות לפיתוח עתידי בחוף המזרחי של ים המלח
מתמקדות ב 3-תחומים עיקריים:
הרחבת הפעילות של מפעל האשלג הירדני על ידי הוספת
בריכות השקעה בכיוון הלשון ולכיוון דרום כדי להגדיל את
הייצור כדי למצות את פוטנציאל ההרחבה שקיים שם
שמוערך בעוד כ ,35%-עד כ 3-מיליון טון ואף יותר;
הרחבה ניכרת של ענף התיירות ,הן במתחם סווימה שכבר
פעיל והן על ידי הוספת אזורי פעילות תיירותית נוספים.
באזור המלונות סווימה יש תכנון לבניית כ 6,000-חדרי
מלון ,שמהם ,כאמור ,נבנים בפועל עוד כ 1,500-חדר
שיושלמו עד סוף שנת  .2009בכל אחד מהאתרים זארא
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יוממות נטו

13,900
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ומזרעה מתוכננים למעלה מ 12,000-חדרי מלון נוספים וגם
סאפי מתכוונת להרחיב את הפעילות התיירותית שלה.

מועברים לשני יעדים בישראל ומשם לשוקי היצוא .האחד -
במסוע למישור רותם ומשם ברכבת ובמשאיות לנמל אשדוד

הרחבת היקף העיבוד החקלאי  -נבדקות האופציות להגדיל
את מכסות המים לחקלאות כדי להרחיב עוד את הפעילות
החקלאית באזור ולאפשר לאוכלוסייה נוספת להתפרנס
באזור ,שהוא מבין הפוריים של ממלכת ירדן )בנוסף לבקעת

ליצוא לארצות המערב והאחר ,במשאיות כבדות של כ50-
טון הפועלות  24שעות ביממה ומובילות את האשלג לנמל
אילת ליצוא בעיקר לארצות המזרח הרחוק.

הירדן(.
סיכום כלל התוכניות של כלל הגופים באגן ים המלח מביא
את סך התעסוקה הנדרשת לאזור לסדר גודל של כ100-
אל מועסקים:.
בצד הירדני של הים האמור הוא בכ 40-אלף מועסקים
ויוממות של כ 10,000-מועסקים .יחס שנראה סביר למדי.
באזור יריחו צפוי כי מספר העובדים שלא ימצאו תעסוקה
באזור לא יחרוג מסדר גודל של  3000מועסקים ואלה
יצטרכו למצוא תעסוקה מחוץ לאזור מגוריהם.
בצד המערבי של ים המלח במועצות האזוריות מגילות
ותמר מימוש מלא של התוכניות יחייב תעסוקה של עובדים
שיבואו מחוץ לאזור המיידי של ים המלח ,בסדרי גודל של
כ 50,000 -מועסקים ,בהשוואה להיצע מקומי של כ3,500-
מועסקים מקומיים .פירוש הדבר שיהיה צורך בהעסקה של
למעלה מ 45,000-מועסקים שיגיעו לאזור לצורך עבודה,
בתיירות בחקלאות ובתעשייה.

 .2כלכלה – תעשייה ,תיירות ,חקלאות
וענפי משק אחרים
 2.1תעשייה
משני עברי ים המלח פועלים מפעלי האשלג הגדולים של
ישראל ושל ירדן .שני המפעלים מספקים כ 10%-מהביקוש
העולמי לאשלג ומוצריו.
בצד הישראלי מוכר המפעל כ 3.5-מיליון טון של אשלג
ומוצריו בשנה והרווחיות שלו הייתה בשנת  2007בסדר גודל
של כ 500-מיליון דולר .בתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת
בביקוש למוצרי האשלג והמחירים האמירו ,מה שהגדיל עוד
יותר את רווחיות המפעל .ההערכה היא כי מפעלי ים המלח
תורמים כחצי אחוז לתוצר הלאומי של ישראל .המפעל
מעסיק כ 2,000-עובדים ויש לו משרדים בבאר שבע.
לפעילות הכלכלית של מפעלי ים המלח יש השפעה חיובית
על האיתנות הכלכלית של אזור דרום הארץ .המפעל מתכוון
להרחיב את שטח בריכות האידוי שלו )על ידי הוספת בריכה
מס'  (6ולהגדיל את הייצור בעוד כ .10% -מוצרי המפעל

מפעלי ים המלח הישראלים הם בבעלות כימיקלים לישראל,
חברת בת של החברה לישראל שנסחרת בבורסה הישראלית
ונשלטת על ידי האחים עופר .שותפה בבעלות על המפעל
)בשיעור של  (10%חברת האשלג הקנדית שהיא גם בעלים
של מפעל האשלג בירדן )בשיעור של כ .(28%-מפעלי ים
המלח פועלים במסגרת של זיכיון המאפשר להם לנצל את
אוצרות ים המלח כמעט ללא התערבות מבחוץ.
הזיכיון של מפעלי ים המלח עתיד לפוג בשנת .2030
לאחרונה ,נתקבלה החלטה משפטית עקרונית ,לפיה נושאי
התכנון והבנייה של המפעל יהיו כפופים לחוק התכנון
והבנייה .כמה נושאים עומדים על הפרק בקשר לפעילות
של מפעלי ים המלח באזור :הצורך למצוא פתרון לעליית
המפלס בבריכה מס'  5המסכנת את בתי המלון; תרומתם של
מפעלי ים המלח לירידת המפלס של גוף המים העיקרי של
הים; הצרכים הגדולים של מפעלי ים המלח בתחום הכרייה
והחציבה ,הן לפעילות השוטפת והן להרחבת הפעילות
המתוכננת )אם תאושר( בבריכה מס'  ;6והצורך למצוא
איזון בין הפעילות התעשייתית והשפעתה על הסביבה.
על אף התלות הגדולה של החקלאות בתוצרי מפעלי ים
המלח ,מה שמבטיח עוד שנים רבות של פעילות תעשייתית
רווחית באזור ,יש להביא בחשבון שהזיכיון של המפעלים
עומד לפוג בעוד כ 22-שנים .אחד הנושאים שדורשים עיון
מיוחד הוא האפשרות שבתום תקופת הזיכיון ישתנה אופי
הפעילות הכלכלית של המפעלים באזור .כמו כן ,יש להביא
בחשבון את החשיפה של האזור לסיכונים שונים הנובעים
מהפעילות התעשייתית האמורה .לאור זאת ,יש צורך לבחון
חלופות עד לסיום הזיכיון להכנת האזור לאירועים כאלה.
בצד הירדני של ים המלח פועל מפעל האשלג הירדני
המשווק כ 1.8-מיליון טון של אשלג ומוצריו .על פי התוכניות
של המפעל הוא מתכוון להגדיל את התפוקה ל 2.4-מיליון טון
כבר בשנים הקרובות על ידי הרחבת שטח בריכות האידוי
לכיוון צפון ועד ל 3-מיליון טון בשלב מאוחר יותר .תקופת
הזיכיון של המפעל תגיע לסיומה בשנת  .2056המפעל
מעסיק כ 2000-עובדים ויש לו משרדים בעמאן ,סאפי
ועקבה .בבעלות המפעל הירדני עיירת מגורים למשפחות
המועסקים במפעל .על אף שהמסים הנגבים מהמפעל אינם
משרתים את אוכלוסיית האזור ,המפעל מתגאה בתמיכתו
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בתחומי פיתוח חברתי שונים כולל התחום הרפואי ,הכלכלי
ופעילות הפנאי .ההערכה היא כי מפעל ים המלח הירדני
תורם למעלה מ 2.75-אחוזים לתוצר הלאומי של ירדן.
תוצרת מפעל ים המלח הירדניים מועברת במשאיות גדולות
)של  50טון( לעקבה ומשם ליעדי היצוא השונים ,בעיקר

מכירה של המוצרים האמורים.
למעט הפעילות של תשלובות מפעלי ים המלח יש להזכיר
כי בצד הישראלי נעשה מאמץ להרחיב את הפעילות
התעשייתית באזור .כך הוקמו בקיבוץ עין גדי מפעל
הפלסטיקה והמפעל לייצור מים מינרלים .במועצה האזורית
מגילות מנסים למשוך לאזור עסקים תעשייתיים שונים
ולדברי ראשי המועצה מתקיים מו"מ מתקדם להקמת מפעל

הודו ,סין ומלזיה )סה"כ כ 65%-מכלל הייצור( .מפעל ים
המלח הירדני הוא בבעלותה של חברת האשלג הקנדית
) (27.7%חברת השקעות ירדנית ) ,(26.9%חברת
המכרות הערבית ) ,(19.5%ובשיעורים קטנים  -ממשלת
עיראק ,חברה מלוב ובנק אסלאמי בג'דה .למפעל יש זיכיון
עד לשנת  ,2056זיכיון שניתן על ידי המלוכה ל 100-שנה
בשנת .1956

לייצור חומרות שונות למחשבים ,בעיקר בתחומי הדיסקים.

סיכום

 2.2תיירות

ככל הנראה ,הביקוש למוצרי האשלג של ים המלח לא
יירד .התלות של ייצור המזון בעולם ביכולת הדישון של
מוצרי האשלג פירושה הוא שהפסקת הייצור עלולה להביא
לרעב כבד בחלקים ניכרים של העולם .משום כך ,בשל
משקלו הגבוה של האשלג מים המלח בשוק העולמי נראה
כי גם לאחר שיסתיים הזיכיון ,הן בצד הישראלי והן בצד
הירדני ,יהיה צורך למצוא דרך נאותה להמשיך ולהפעיל
את ייצור האשלג ,תוך התחשבות בדרישות קפדניות של
איכות הסביבה .נציגי מפעלי ים המלח בצד הישראלי
טוענים שהטיפול בבריכות האידוי תורם לשיפור הסביבה
שהרי בשל ירידת מפלס הים נותרים אזורי בוץ וצחיחות
גדולים והתחליף של בריכות האידוי משפר את מראה
הסביבה באזור ומעניק גוף מים כחול ,דומה לים עצמו.
על רקע זה מבקשים מפעלי ים המלח לבנות את בריכה
 6מצפון לבריכה  5הקיימת .לדברי נציגי המפעל הבריכה

אזור ים המלח משמש מוקד תיירות וארוח ידוע וכאזור
בילוי ,פנאי ונופש .באגן ים המלח יש פרויקטים תיירותיים
והיסטוריים רבים )מצדה ,קומראן ,הר נבו ,קראק ,נק'
ההטבלה של ישו על ידי יוחנן המטביל  -קאסר אל יהוד
– מידבא ועוד( אתרים ארכיאולוגים רבים )בית הכנסת
העתיק בעין גדי ,הווילה ואתר האפרסמון בקרבת שמורת
עין פשחה ,מידבא ,מצדים ומצודות ועוד( ,חופי רחצה
)קליה ,ביאנקיני ,נווה מדבר ,חוף מינרל ,עין בוקק ,עין גדי,
חמי זוהר ,עין פשחה ,מוצא הארנון ,חוף עמאן בסווימה
ועוד( ,בתי מלון ובריכות מים מינראליים ,אטרקציות )פארק
המים אטרקציה - ,היום נטוש אך היה פעיל בעבר  -אתרים
המעניקים שירותי ספ"א שונים( ,אתרי התכנסות ומופעים,
מסלולי טיול מדבריים )הר סדום ומערת הקמח ,אשת לוד,
נחל דוד ונחל ערוגות ,מצוקי דרגות( ועוד ועוד.

תתרום ,בנוסף לפעילות התעשייתית הרווחית ,בין היתר
גם לשיפור המראה הסביבתי בדרומו של הים המצטמק.
מאידך ,הרחבת שטחי האידוי של מפעלי ים המלח תתרום
להצטמקות נוספת של האגן הצפוני ולפגיעה נוספת בנוף
הים ובתדמיתו .בניית הבריכה מחייבת הרחבה ניכרת
של הכרייה והחציבה באזור שממילא היא ניכרת בגלל
הצורך להעלות את גובה הסוללות בתוך הבריכות הקיימות
ובעיקר בבריכה מס'  .5בשיטת הייצור של מפעלי ים המלח
הישראלים נוצרת עלייה מתמדת במפלס בריכות האידוי וזו
מסכנת את בסיס המלונות שנבנו על שפתם .נושא זה דורש
וזוכה לטיפול ייחודי.
משני עברי ים המלח נשלחים חומרי ים המלח למפעלים
המנצלים את החומרים לייצור מוצרי ספא ,היגיינה וקוסמטיקה
שונים .מרבית המפעלים אינם מצויים בקרבת ים המלח,
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למעט מפעל "אהבה" .מוצרי המפעלים המבוססים על
חומרי ים המלח ,הן בצד הישראלי והן בצד הירדני נמכרים
ברחבי העולם ובשנים האחרונות הורחב השימוש במכירתם
ברשת האינטרנט .בנוסף ,יש בסביבות בתי המלון מוקדי
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נושא התיירות נבחן בצורה מפורטת בפרק ייחודי לנושא .כאן
יודגש כי על פי התוכניות השונות מתכננות הישויות בסביבות
ים המלח להקים עוד אלפי חדרי מלון ,בעיקר בצד הירדני
של הים ,אך גם בצד הישראלי .גם הרשות הפלסטינית
מעוניינת ליהנות מן היתרונות של תיירות ים המלח .בעבר
הייתה יריחו עיר נופש ידועה ומוכרת שבה בתי הארחה
קטנים ומסעדות רבות שנתנו שירותים לתיירות חוץ .לפני
פרוץ אירועי הטרור של השנים האחרונות הגיעו ישראלים
רבים לאזור הקזינו ביריחו ובין היתר גם נהנו מן האירוח
בעיר עצמה .ואולם בשלב זה של היחסים הפוליטיים בין
ישראל והרשות הפלסטינית נושא שיתוף הפעולה בתחום
הוא בעייתי .ענף האכסון התיירותי צפוי להיות מקור פרנסה
לעובדים ,שחלקם לא יתגוררו במקום משני צדי הים.
העובדים בצד המזרחי יגיעו ככל הנראה מהערים במעלה

ההר ,עמאן קראק מדבה וכד' ובצד המערבי שלו מערד
מדימונה ומבאר-שבע ואולי גם מקרב האוכלוסייה הבדווית
המתגוררת במעלה ההר ,בקרבת ערד.
בחלק המרכזי של ים המלח,בעיקר בצד המערבי שלו ,נוצרו
בשנה האחרונה כ 300-בולענים .אלה פגעו ושיתקו חלק
מחוף הרחצה של עין גדי שהיה מקום בילוי לישראלים רבים.
הבולענים פגעו גם בתשתיות הפזורות לאורך החוף המערבי
ובמיוחד נפגע כביש  90באזורים שבהם הוא עובר קרוב לים,
בקרבת עין גדי .בנוסף ,עם התגברות הפוטנציאל האירוזיבי
של הנחלים ,נסחפים חלקים מן הכביש ,כמו המקרה של
סחיפת גשר ערוגות .הבולענים והפגיעה בתשתיות יכולים
להשפיע על היכולת להרחיב את אזורי התיירות באזור.
ענף התיירות בצד הישראלי של ים המלח תורם למשק
הישראלי כ 0.05-אחוזי תוצר )כעשירית מתרומתם של
ממפעלי ים המלח לתוצר( .בצד הירדני תורם הענף כבר
היום כ 0.275-אחוזי תוצר .ככל שהענף יתרחב ,תרומתו
לתוצר עוד תגדל .את נושא התיירות יש לבדוק מנקודת
הראות של "כושר הנשיאה" הסביבתי של ים המלח והחשש
מתופעת "רוויה" ,עם התרחבות ההיצע בכל אגן ים המלח
מצד אחד ומנקודת הראות של השפעת הירידה במפלס
הים על הביקוש לחדרי המלון הצמודים לגוף המים ונשענים
עליו ,בעיקר בצד הירדני ובמוא"ז מגילות מאידך .כמו כן,
ההתנגשות בין הפעילות של מפעלי ים המלח ופעילות
בתי המלון שם דורשת עיון מיוחד בשל העלויות הגבוהות
הכרוכות בחלופות שונות להגנה על יסודות בתי המלון ,עם
ההגבהה של מפלס בריכות האידוי של מפעלי ים המלח
הישראלים שעדיין לא קוצרים את המלח.
בנוסף לביקוש של תיירים ונופשים להיצע של בתי המלון,
מגיעים לאזור ים המלח תיירים רבים במסגרת של תיירות
ליום ,פיקניקים באזורי המעיינות ,לטיולי מדבר ולביקור
באתרי מורשת ,נצרות וארכיאולוגיה הפזורים בסביבתו.
רבים מהמבקרים באתרי הארכיאולוגיה וההיסטוריה
)קומראן ,מצדה( ,ובמעיינות הגדולים )עין גדי ,עין פשחה(
הם מבקרי יום המגיעים לאזור לתקופה קצרה ואינם שוהים
בו .חלק מאוכלוסיית מבקרי היום ורבים מאלו השוהים בבתי
הארחה ביישובי הסביבה הם אוכלוסייה צעירה והרפתקנית
יותר ובצד הישראלי כמעט כולה ישראלית .עד היום תיירות
זו כמעט שאינה מהווה בסיס להכנסות כלכליות באזור.
כאמור ,תופעת התיירות לחופי ים המלח בצד הירדני פרצה
לתודעה רק בשנים האחרונות וישראלים רבים )כולל מקרב
ערביי ישראל( מבלים את חופשות הנופש והספא שלהם
בצד הירדני של הים.

 2.3חקלאות
ענף החקלאות בצד הישראלי של אזור ים המלח מצוי
בתנופה גדולה .ייצור התמרים ,ייצור התבלינים וכן ייצור
ירקות החורף ופירות הקיץ המוקדמים הפכו להיות מקור
מצוין להכנסות נאות לחקלאים .עיכובים בהבאת עובדים
זרים או מכשולים בכניסת עובדים פלסטינים מעכבים את
פיתוח הענפים הללו שמרבית תוצרתם מיועדת ליצוא.
לאורך הצד המערבי של ים המלח ובכיכר סדום יש כבר
היום כ 10,000-דונם של גידולי חקלאות ,החל בגידול
תמרים ומנגו ועד חממות לגידולי חורף ולתבלינים .באזור
הוקמו בתי אריזה משוכללים שעומדים בתקנים האירופים,
מה שמאפשר התקשרות ישירה בין החקלאים הישראלים
לבין רשתות השיווק באירופה .התוכניות בצד המערבי של
הים הן להרחיב את הנחלות של החקלאים מ 50-דונם
היום ל 80-דונם ,להוסיף שטחי גידול בדרום ערבת סדום
ולאפשר קליטה של עוד מאות משפחות שיעסקו בחקלאות
בצד הפעילות התיירותית .הרחבת השטחים החקלאים
כרוכה בשטיפה של הקרקע לקראת הכנתה לשימושים
חקלאיים ובטיפול במוקשים המפוזרים באזור .הרחבה זו,
אם תתממש ,תגדיל את שטח העיבודים החקלאיים במועצה
האזורית תמר בעוד כ 8,000-דונם .מקורות המים לפיתוח
נרחב של החקלאות בכיכר סדום הם בארות מים המספקות
את הצרכים ונעשים מאמצים לבצע קיפרקים נוספים
גם המועצה האזורית מגילות מתכננת להרחיב את שטחי
הגידולים החקלאיים בשטחה .עיקר ההרחבה מתוכננת
לחלק המזרחי של כביש  ,90כלומר בקרבה לים המלח.
הרחבה זו היא במסגרת היישובים הקיימים שכן את הגידול
באוכלוסייה שמתוכננת על ידי המועצה מתכוונים לבסס
בעיקר על הרחבת ענף התיירות והצימרים .כבר היום
יש בשטחי המועצה כ 3,000-דונם של גידולים חקלאיים.
והמטרה היא להכפיל את שטחי העיבוד .מלבד העבודה
העצמית מעסיקה המועצה עוד כ 1,700-פלסטינים מאזור
יריחו וכ 100-תאילנדים .מקורות המים לפיתוח החקלאות
באזור הם תוצאה מפעילות ההשבה של קולחי ירושלים
בנחל קדרון.
התוכניות להרחבה ניכרת של שטחי החקלאות בצד המערבי
של ים המלח ,הן במוא"ז תמר והן במוא"ז מגילות ,צריכות
להיבדק אל מול ההיצע המוגבל של כוח אדם באזור ,גם
בערים סמוכות .ההרחבה של שטחי החקלאות תחייב הגדלה
של מספר היוממים אל האזור ,מישראל או מירדן ,אם הדבר
יתאפשר ,או היתר להגדלת המכסה של תאילנדים לעבודה
בחקלאות .בשל העמדה שנוקטת ממשלת ישראל ,לא נראה
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שיהיה ניתן להרחיב את ההעסקה של התאילנדים ,גם אם
מדובר באזורי הפריפריה שבהם אנו עוסקים .חלק מהפתרון
שמעלים תושבי האזור הוא פתיחת מעבר גבול בדרום ים
המלח מה שיאפשר העסקה של פועלים ירדניים ,בעיקר
באזור כיכר סדום ,אולי באמצעות קבלנים ירדנים שידאגו
לתנאי ההעסקה של עובדיהם על פי הנהוג בארץ המוצא.
לחילופין מזכירים תושבי האזור את האופציה של חדירה
מהירה יותר של אמצעי מיכון מחליפי כוח אדם .בתחום
זה נעשים ניסיונות פיתוח אינטנסיביים אך התשובות עד
היום הן חלקיות .על פי ההערכה ,יידרשו באזור למעלה מ-
 2,000עובדים כדי לתפעל את השטחים החקלאיים לאחר
ההרחבות.
בכל הגזרה המערבית של הים מחסור בידיים עובדות
או בטכנולוגיות חלופיות עלול לגרום לנטישה של חלק
מהשטחים המתוכננים לפיתוח.
נושא מקורות המים אינו מהווה ,ככל הנראה ,מגבלה בצד
המערבי-צפוני של ים המלח .השפכים הזורמים בצינור דרך
נחל אוג ,לאחר שעברו רמות שונות של השבה ,יכולים
לספק את כל צרכי החקלאות בחלק הצפוני של הים ,באזור
המועצה האזורית מגילות גם לאחר תוכניות ההרחבה.
בין היתר ,הועלו רעיונות להציע לממלכת ירדן לעזור לה
במצוקת המים שלה על ידי העברה אליה של חלק מהמים
המושבים .בחלק הדרומי ,באזור הבריכות וביישובי כיכר
סדום קיימת מגבלת מים והישובים מנסים לפתור אותה על
ידי קיפרקים שונים והעברת מים מצפון הים ,מתוך המים
המושבים של שפכי נחל קדרון.
כאמור ,בחלק המרכזי של ים המלח נוצרו בשנה האחרונה
כ 300-בולענים .הבולענים פגעו במטעי התמרים של עין גדי
ונעשים מאמצים לאתר לקיבוץ אתרים חקלאים חלופיים.
בצד הירדני מתפתחת חקלאות אינטנסיבית של חממות
ושל ירקות וגידולי חורף אחרים ,המבוססים על תעלת המים
שקולטת את מי הנחלים והמעיינות לאורך חוף הירדן ,בעיקר
באזור סאפי ובאזור הלשון .החקלאים הירדניים מקימים
לעצמם מאגרים זמניים בקרבת שטחי העיבוד שלהם כדי
להתמודד עם הוויסות של הקצאת המים במועדים קבועים
מתעלת הע'ור לכל יחידת משק .סלילת הכביש לאורך
חוף הים המזרחי הקלה על האוכלוסייה להגיע אל אזורי
חקלאות נוספים ,גם כאשר הם רחוקים ממקום מגוריהם.
בצד המזרחי של הים מגיעים שטחי העיבודים החקלאים
לכמה עשרות אלפי דונמים .מרבית התוצרת החקלאית
בצד הירדני מיועדת לאוכלוסיות הערים בירדן ובארצות ערב
השונות .סוגי התוצרת החקלאית ורמת העיבוד החקלאי בצד
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הירדני עדיין אינם מספיקים כדי לחדור לשווקים היוקרתיים
באירופה .ייתכן ששיתוף פעולה בין החקלאים הישראלים
לחקלאים הירדניים ,אם אכן ייפתח מעבר גבול בדרום ים
המלח ,יוכל לתרום להעלאת רמת התוצרת החקלאית בירדן
ולפרוץ לאירופה ,באמצעות צינורות השיווק הישראליים.
מבנה המשק החקלאי בצד הירדני מבוסס בעיקר על עבודה
עצמית .משום כך אין כמעט יוממות של עובדים חקלאים
באזור המזרחי של ים המלח .ההערכות הן שחלק מן
העובדים שם ,בדומה למצב בבקעת הירדן ,הם עובדים
זרים המגיעים מארצות ערב אחרות ,כמו מצרים וסוריה.
בגזרה הפלסטינית באזור יריחו נושא החקלאות
האינטנסיבית דעך במשך השנים וכיום הוא עדיין לא בא לידי
ביטוי .שם פועלת בעיקר החקלאות המסורתית .הקשיים
שבהם נתקלים החקלאים הפלסטינים בתחום השיווק
של התוצרת החקלאית נותנים אותותיהם ברמת הפיתוח
שלה .לעומת זאת ,מועסקים פלסטינים רבים מאזור יריחו
בעבודות חקלאות שונות במועצה האזורית מגילות.
לנושא פיתוח החקלאות האינטנסיבית בצד המערבי של
הים יש משמעויות נופיות וסביבתיות ניכרות .נושא זה נדון
בהרחבה בפרק הסביבתי של התכנית.

 2.4מסחר ושירותים
אזור ים המלח דל מאד בשירותים ובמסחר .לאורך שני צדי
הים יש מספר מועט של בתי עסק המציעים את מרכולתם
לעוברים ולתיירים .למעט המסעדות בבתי המלון ובאזור
המרכז המסחרי בסביבתם יש מספר מועט מאוד מסעדות
ושל פונדקי דרכים המציעים לאורחים שתיית קפה ,ארוחות
סבירות ודלק .אופי היישובים לאורך הצד המערבי של
הים תורם לכך שלא ניתן להיכנס אליהם תוך כדי מעבר
בדרכים ולקבל בהם שירותי דרך .בתחום זה יש מעין היזון
חוזר ,בשל המחסור במקומות כאלה התיירים והמבקרים
מכינים עצמם מראש ולכן אינם מייצרים ביקושים כאלה ,מה
שגורם להצדקת המחסור ...בשנים האחרונות בכיכר סדום
מתחילים לצמוח מקומות המציעים מוצרי אומנות וקרמיקה
של אומני המקום ,אך אלה יוצאי דופן בסביבה.
השירותים הציבוריים המוצעים לתושבי האזור בצד המערבי
של ים המלח עונים בפרקק על הנדרש .בשל דלילות
האוכלוסייה אין סף כניסה למרבית השירותים הציבוריים.

הדילמות המתעוררות בעקבות ניתוח
המצב הקיים והתוכניות לפיתוח עתידי
א .אוכלוסייה והתיישבות
בצד המזרחי של ים המלח מתגוררת אוכלוסייה של כ60-
אלף נפש .לעומת זאת ,בצדו המערבי של הים ,במועצות
האזוריות מגילות ותמר מספר האוכלוסין אינו עולה על כ-
 2000נפש ועוד כ 1000-בדואים במעלה ההר .באזור יריחו
מתגוררת אוכלוסייה של כ 25,000-נפש.
מספר הנפשות במועצות האזוריות מגילות ותמר לא
השתנה מזה שנים רבות ,זאת ,על אף שהושקעו מאמצי
שיווק רבים .התוכניות האזוריות מצביעות על כוונות פיתוח
נרחבות בעיקר של ענף התיירות בכל סובב אגן ים המלח וכן
גם של התעשיה והחקלאות .כמו כן קיימות תוכניות וכוונות
להרחבת היקף האוכלוסיה המתגוררת באיזור בהיקפים
שונים בצד המזרחי ובצד המערבי והדבר בולט במיוחד
במועצות האזוריות מגילות ותמר .לאור תוכניות אלה עולות
כמה שאלות:
ירדן – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות
• האם הפיתוח המתוכנן בעיקר למלונאות בהיקף נרחב,
יביא בעקבותיו פיתוח ישובים חדשים וריכוזי אוכלוסיה בצד
המלונאות המתפתחת ובאיזו פריסה ו היקף .
• האם האוכלוסייה הפוטנציאלית תהיה בעיקר מתושבי
האיזור או שתהיה משיכה של אוכלוסיות מאיזורים
אחרים לאור הפוטנציאל התעסוקתי במקום.
• איך ישפיעו הפיתוח והדרישה לעובדים על ישובים
פריפריאלים לאיזור ובעיקר על עמאן ,קראק ,מדבא,
באיזו מידה הפיתוח יתבסס על יוממות של עובדים
מערים אלו.
• האם המגבלות הנובעות ממזג אוויר ,ממים ומשטחי
פיתוח יאפשרו הרחבה של האוכלוסייה על פי המאפיינים
של המקום ?
יריחו – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות
• האם הגידול באוכלוסייה יוכל להישען על התעסוקה
הנוספת בסובב ים המלח ?
מ.א .מגילות ומ.א .תמר
• לאור הקפאון במספר התושבים בשנים האחרונות ,מהו
קצב גידול האוכלוסיה אשר ניתן לצפות לו בעשרים
השנה הקרובות.
• אילו צעדים נדרשים על מנת להאיץ את הגידול באוכלוסיה

המקומית ומשיכת אוכלוסיות צעירות לאיזור.
• באיזו מידה מאמצי הפיתוח המתוכננים של ענפי התיירות,
החקלאות והתעשייה יתרמו להרחבת התעסוקה
ולהגדלת האוכלוסייה המתגוררת באיזור ובאיזו מידה
ישפיעו אלה על המעגלים הרחוקים יותר בדרום ובצפון -
פרוורי ירושלים ,אזור ערד ודימונה ,אוכלוסיות הבדואים,
אוכלוסיות ערביות שכנות ויריחו.
• האם פיתוח מואץ של תיירות ותעשיה עלול לשנות
את אופי האיזור ולפגוע באטרקטיביות שלו לתושבים
הקיימים והפוטנציאלים ובאיזו מידה ניתן למנוע פגיעה
אפשרית כזו.
• איך ישפיעו ההרחבה המאסיבית של הפעילות בענפי
המשק השונים והגידול המאסיבי במספר המבקרים
באזור על פרופיל האוכלוסיה?

ב .תעסוקה
שיעור העובדים באזור ים המלח בצד המערבי המתגוררים
בפריפריה של האגן ]בדרום -בערד דימונה ואף באר שבע,
בצפון בפרברי ירושלים וביריחו[ הוא גבוה מאוד בהשוואה
למספר המועסקים המקומיים .בירדן כבר היום קיים יבוא
עובדים למלונאות מאזורים רחוקים ]עמאן ואף מחוץ לירדן[.
כאשר מדובר ביוממות לצורך עבודה בתעשייה ,הכרוכה
בשכר גבוה באופן יחסי ,יוממות כזאת נראית כהתפתחות
סבירה ובעלת בסיס מוצק .לעומת זאת ,כאשר מדובר
בתעסוקה של עובדים בענפים שבהם השכר הוא מן
הנמוכים במשק הישראלי – ענף התיירות וענף החקלאות
 הדילמות העולות הן:ירדן – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות
• מהיכן יגיעו העובדים הנדרשים לפיתוח ענף המלונאות
והתיירות  -האם האוכלוסייה באזור תתאים מבחינת
רמתה לעמוד ביעדים המתוכננים לפיתוח המלונאות
והתיירות באזור או שהעובדים יגיעו מעמאן ,ממדבא
מקראק ומישובים רחוקים יותר ?
• האם הפיתוח המאסיבי יהיה כרוך בתוספת אוכלוסייה
מתגוררת במקום ובהקמת ריכוזי אוכלוסיה חדשים או
בהרחבת היוממות וביבוא עובדים מארצות שכנות ?
יריחו – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות
• איך ניתן לפתח באזור מקומות תעסוקה המייצרים
הכנסות גבוהות יותר מההכנסה הנוכחית הנמוכה
• באילו תנאים ובאיזו מידה תתאפשר השתלבותם של
עובדים מיריחו בפיתוח המתוכנן במרחב לחקלאות,
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לתיירות ולתעשיה ?
• איך ישפיעו הפיתוח המסיבי החזוי ותנועת המבקרים
והמועסקים על התשתיות והסביבה.
מ.א .מגילות ומ.א .תמר
• מהם מעגלי ההשפעה של פיתוח התעסוקה הנרחב הצפוי
באיזור בעיקר בחקלאות ובתיירות ואיך הוא ישפיע על
ישובים פריפריאלים לאגן כגון :ערד דימונה ובאר-שבע,
ריכוזי הבדווים בנגב או השכנים הפלסטינים או על יבוא
עובדים מירדן ואף מתאילנד?
• האם ניתן לבסס פיתוח של ענף המלונאות והתיירות
במועצה האזורית מגילות ובמועצה האזורית תמר
כשהענף נשען על יוממות של עובדים בשכר נמוך באופן
יחסי ?

ג .תיירות ומלונאות
ענף התיירות באזור המערבי של ים המלח הפך להיות
בשנים האחרונות בעיקר ענף של תיירות פנים .בצד המזרחי
של הים התיירות היא עדיין בחיתוליה אך היא מסתמנת
כתיירות יוקרתית בעיקר לתיירי חוץ .הגידול הרב המתוכנן
לענף התיירות באזור נוגע לשתי הגדות של הים ועל שפת
הבריכות .בצד הירדני ההתפתחות של ענף התיירות יכולה
להתבסס על האוכלוסייה המתגוררת בקרבת מקום ועל
ביקושים שמתאימים ל"תיירות בועה" המתבססים על נכסי
ים המלח ואתרי התיירות בסביבה .בצד הישראלי יתבסס
הענף על הנחה של גידול בביקושים של תיירות חוץ שאינה
מובטחת ועל ביקושים של תיירי פנים במימדים ניכרים
שלמרביתם זהו תחליף לתיירות הנופש לתורכיה .עיקר
התעסוקה המתוכננת בענף מבוססת על נסיעה של עובדים
מחוץ לאגן בעיקר מערד ,דימונה וישובים נוספים .הדילמות
שעולות הן כדלהלן :
ירדן – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות
• האם יהיה ניתן להשיג את היעדים השאפתניים של
הפיתוח המאסיבי של ענף המלונאות בצד הירדני של
ים המלח ? לעומת כ 1000-חדרים היום ועוד כ -1000
בבניה ל כ  - 20.000 -חדרים בשנת ? 2020
• כיצד ניתן לפתח את התיירות הנשענת על היחוד שלים
המלח באופן שלא יפגעו משאבי הטבע והאטרקטיביות
של האזור?
יריחו – סוגיות של אי ודאות ותהיות עקרוניות :
• האם יהיה ניתן לחזור ולפתח את ענף התיירות ביריחו ?
האם הפיתוח יישען על תיירות ישראלית או על תיירות
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זרה ומה יהיו יחסי הגומלין בין הפיתוח לתיירות באזורים
השונים בסובב ים המלח?
מ.א .מגילות ומ.א .תמר
• האם הפיתוח התיירותי בצד הירדני יתגלה כמתחרה
לתיירות בצד המערבי של הים או שהוא יוכל להיות
משלים לו ?
• האם יהיה ניתן למתג את התיירות בצד הישראלי ליד
התיירות הממותגת של הצד הירדני ?
• איך מתכננים את הפיתוח לתיירות ואת המלונאות
בהתאם לביקושים הנגזרים ?
• האם ואיך יהיה ניתן להמשיך ולפתח את אתר התיירות
לאורך בריכות המלח של מפעלי ים המלח לאור העלייה
ברום המים ?
• מהי התרומה למשק הלאומי ולאיזור מפיתוח ענף כלכלי
המבוסס בחלקו על עבודת עובדים ברמת שכר נמוכה ?
• מהם מאגרי העובדים העתידיים לעבודה בענף התיירות
ומהי פריסתם באיזור
• איך תשפיע תנועה גדולה של תיירים באזור על הפיתוח
האיזורי – שירותים משלימים ,תעסוקה ,אוכלוסיה ?
• האם יהיה ניתן לגייס ביקושים מספיקים להיצע המתוכנן
של חדרי מלון בשני צדי ים המלח ? בחו"ל ? בישראל ?
• מהן קדימויות של פיתוח ענף התיירות בצד המערבי
של הים ,סוגי פתוח לאכסון מלונאי ,לשירותים נלווים
ולתשתיות?
• מנקודת ראות כלכלית האם יש טעם בביזור של התיירות
לאורך החוף והבריכות או דווקא ריכוז של הפעילות
התיירותית באתרים מובחנים ?

ד .חקלאות
בצד המזרחי של הים מבוסס ענף החקלאות בעיקר על
עבודה עצמית ,בחקלאות דלילה באופן יחסי .בצד המערבי
של אזור ים המלח ענף החקלאות הוא ענף אינטנסיבי ורווחי
מאוד .הענף מבוסס על עבודת עובדים פלסטיניים במוא"ז
מגילות ועל עבודת תאילנדים במוא"ז תמר .הרחבת שטחי
העיבוד כפי שדורשים תושבי המקום תחייב גיוס נוסף של
עובדים .הדילמות שעולות הן כדלהלן:
מ.א תמר ומ.א מגילות
• האם ממשלת ישראל תאפשר כניסה של עובדים
תאילנדים בהתאם להתרחבות של שטחי הגידול במוא"ז
תמר ?

• האם יהיה ניתן לגייס עובדים ירדניים לעבוד בחקלאות
הישראלית אם ייפתח מעבר גבול בדרום כיכר סדום ?
• האם יהיה ניתן לגייס עובדים פלסטינים לעבודה
בחקלאות במוא"ז מגילות )בנוסף לעובדים שיידרשו
לענף התיירות( ?
• האם יהיה ניתן להשיג את כמויות המים הנדרשות
לפיתוח ענף החקלאות באזור ? בעיקר בכיכר סדום ?
• מי אחראי לעבודת הפינוי של מוקשים בשטחים המיועדים
לפיתוח בדרום ?
• אילו מנגנונים כלכליים ומינהליים יתרמו להתאים את
פיתוח החקלאות לדרישות הנופיות ואיכות הסביבה ?

ה .תעשייה
מפעלי ים המלח הם הענף הרווחי ביותר באזור ותורמים
במידה ניכרת לכלכלת ישראל ולכלכלת ירדן .המשך
הפעילות של המפעלים בצד הישראלי כרוך בטיפול מאסיבי
בעליית מפלס הבריכות ,בין היתר ,כדי להגן על בתי המלון
על שפת בריכה  .5המפעלים מבקשים להרחיב את פעילותם
על ידי בנייה של בריכה נוספת מצפון לבריכה ) 5בריכה
 .(6הפעילות הכלכלית של המפעלים והדרישות להרחבת
הפעילות מעלים מספר דילמות ,כדלהלן:
מ.א תמר
• כיצד ניתן למזער את ההשפעה של הרחבת פעילות
מפעלי ים המלח על הצורך להגדיל את הכרייה והחציבה
באזור?
• איך פותרים את בעיית ההתנגשות בין הפיתוח התעשייתי
והפיתוח התיירותי באזור הבריכות?
• מהם הכלים הנדרשים להתארגנות האזור לקראת סיום
הזיכיון של מפעלי ים המלח ?
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פרק מס' .13

תיירות ,נופש
ופיתוח נלווה
בסובב ים המלח ומערבו

תיירות באגן ים המלח
תמצית הפרק
איזור ים המלח ומדבר יהודה מהווים ערך טבע ותרבות
ייחודי בארץ ובעולם ,בזכות הנוף הייחודי ,תופעות
גיאולוגיות מורכבות ,ערכי תרבות והיסטוריה רבים ואתרי
תיירות מגוונים אשר הופכים אותו לאחד ממוקדי התיירות
החשובים בארץ ובאזור.
מטרת מסמך זה ,הינה לסקור את מצאי התיירות הקיים
והמתוכנן באגן ים המלח ,על מאפייניו השונים ,כרקע
לתכנון.

אגן ים המלח – חוזקות וחולשות לפיתוח
תיירותי
לצורך הבנת מנופי הפיתוח התיירותי באגן ים המלח ,נסקרו
חוזקותיו וחולשותיו של האזור ,בנושא פיתוח תיירותי:

חוזקות
א.ייחודיות עולמית  -המקום הנמוך ביותר בעולם )420-
מטר מתחת לפני הים(.
ב.יתרונות כאתר תיירות מרפא וספא:
• הרכב המים המליחים ,בוץ עשיר במינרלים ומקורות
מים חמים עשירים בגופרית ,הופכים את ים המלח
לאתר ,המתאים לקיום פעילות ספא בחיק הטבע,
בריאות ומרפא.
• מיקומו של ים המלח ,בגובה של  420מ' מתחת לפני
הים ,מייצר תנאים אטמוספריים לסינון קרינת UVB
מהשמש .מצב זה ,מאפשר חשיפה לשמש הנדרשת
כחלק מהטיפול במחלות עור שונות.
• אוויר עשיר בחמצן.
• לרוב בתי המלון מרכזי  spaמפותחים.
ג.מיקום גיאוגראפי:
• ים המלח ממוקם על צירי תנועה ראשיים בירדן ובישראל,
במרחק של כשעה נסיעה לכיוון ריכוזי אוכלוסייה
ומרכזי תיירות בערי הבירה של שתי המדינות .ציר
רבת עמון ירושלים העובר בצפון ים המלח ,מנקז את
תנועת התיירות הארצית מכביש  .90פיתוח עתידי של
כביש  1מירושלים לכיוון גשר עבדאללה ,צפוי לאפשר
נגישות גבוהה גם לתיירות בין לאומית.
ד.אזור סיור וטיול בעל אטרקטיביות נופית וסביבתית:
• מרחב מדברי רחב ידיים המשלב מפגש עם גוף מים
גדול  -ייחודיות נופית ותיירותית.

•מיקום על קו שבר גיאולוגי ,אשר יוצר סביבה גיאוגראפית
עשירה ומגוונת.
• אקלים נוח בעונת החורף.
• איכות אויר גבוהה ונטולת מזהמים.
• הגדה הירדנית שופעת מעיינות ,נחלים זורמים ואתרי
טבע מדהימים.
• עקב בטימטריה תלולה וירידת המפלס באה לידי ביטוי
בצורה מתונה בהתרחקות החוף.
ה.אתרי מורשת רבים בעלי ערך היסטורי ,דתי ותרבותי:
מצדה ,מערות קומראן ,יריחו ,אתרי הטבילה משני עברי
הירדן ,ועוד )ראה פירוט בהמשך(.
ו .פיתוח מלונאי קיים ופוטנציאל נרחב לפיתוח עתידי:
• אתרי המלונות ומרחצאות נווה זהר ועין בוקק בצד
המערבי ופוטנציאל מתוכנן לפתוח נוסף של מלונאות
ואכסון מסוגים שונים.
ז .ירדן – החוף המזרחי:
• אתרי מלונאות איכותיים על קו החוף בסווימה ,בחוף
המזרחי.
• פוטנציאל מתוכנן לפיתוח נרחב של מלונאות ושירותים
נלווים בחוף המזרחי.

חולשות
א.פגיעה נופית ותפקודית עקב נסיגת הים :היווצרות רצועת
חוף בוצית ,בולענים ,התרחקות קו החוף מהתשתיות
התיירותיות  -מצב המחייב פתרונות זמניים לפיתוח
תשתיות החוף וכן לשינוע התיירים מהחוף אל קו המים,
המתרחק ללא הרף .הפגיעה היא בעיקר בצד המערבי,
עקב המבנה הטופוגראפי והשיפוע המתון יחסית הגורם
לחשיפת אזורי חוף נרחבים .בצד המזרחי ,ירידת פני
הים מתבטאת בעיקר בירידה אנכית.
ב.עליית המפלס בבריכה  5כתוצאה מפעילות מי"ה –
גורמת להצפת התשתיות התיירותיות לאורך הבריכה.
ג.מליחותו הגבוהה של הים והרכבה הכימי מגבילה בביצוע
פעילויות תיירותיות ימיות קלאסיות כגון :שייט ,סקי מים,
צלילה ,שחייה ,גלישת רוח ועוד.
ד.תשתיות ציבוריות – התשתיות הציבוריות ,בעיקר
באגן המערבי ,אינן מתאימות לתיירות ברמה גבוהה.
התשתיות בצד המזרחי ,כיום עדיין בהיקף נמוך ,אך
המצאות בתהליך פיתוח והרחבה.
ה.שירותי אירוח – קיים מחסור בפיתוח מוקדים ושירותים,
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אטרקציות ,מסעדות ושרותי דרך ברמה גבוהה בשני
צידי הים ,המערבי והמזרחי.
ו.תשתיות אזוריות – כבישי הגישה לאורך החוף ואליו
צרים ובעלי קיבולת מוגבלת )כביש  25 ,31 ,90בצד
הישראלי(.
ז .מגבלות שימוש – מרבית אתרי התיירות פתוחים
בשעות היום בלבד ) .(8:00-17:00הטמפרטורה באזור
ים המלח גבוהה מאד בחדשי הקיץ ומקשה על הביקור
באתרי התיירות.

תיירות באגן ים המלח  -תמצית הפיתוח
התיירותי הקיים
פיתוח תיירותי ענף קיים משני עברי ים המלח ,הישראלי
והירדני .הפיתוח כולל חופי רחצה ,אתרי ביקור ,חדרי
אירוח ,מסעדות ,שירותי תיירות וספא ומסלולי סיור וטיול
בחיק הטבע.
ישראל – החוף המערבי
רצועת החוף בצד המערבי הינה באחריות מוניציפאלית של
שתי רשויות אזוריות:

המלונאות בחופי ים המלח מהווה כ  10%מכלל מצאי חדרי
המלון בישראל .שנת  ,2006הייתה שנת שיא מבחינת
תפוסת חדרי מלון )תיירות חוץ ופנים( ועמדה על 71.2%
תפוסה באגן ים המלח ,לעומת  58%תפוסה ארצית .בעשור
האחרון הוכפלה כמות חדרי המלון לאורך החוף המערבי.
גידול כמות החדרים ושמירה על אחוזי תפוסה מהגבוהים
בארץ מלמדים על הביקושים הגבוהים והפוטנציאל הגלום
באזור ים המלח .
ירדן – החוף המזרחי
התיירות בחוף המזרחי של ים המלח ,פותחה מאד בשנים
האחרונות .התיירות הירדנית מרוכזת בעיקר במתחם
סווימה ,בצפון ים המלח )איור .(2
כיום ,פועלים בצפון ים המלח כ 1,200 -חדרי מלון ברמה
גבוהה מאוד ,נמצאים בבנייה עוד כ 2400-חדרי מלון וקיימות
תכניות להרחבה משמעותית של המלונאות באזור.
פירוט מלא של היצע המלונאות משני עברי ים המלח ,יוצג
בהמשך מסמך זה.

) (1תמר  -דרום ים המלח )עין גדי ודרומה(.

תיירות באגן ים המלח  -הפיתוח המתוכנן

) (2מגילות ים המלח – צפון ים המלח.

פיתוח התיירות העתידי באגן ים המלח כולל תוספת
משמעותית של חדרי מלון משני עברי האגן .תכניות שונות
)מאושרות ,בהליכי תכנון ורעיוניות( מגדירות תוספת של
למעלה מ –  50,000יחידות אכסון מלונאי סביב לאגן ים
המלח .עיקרי הפיתוח המתוכנן:

לאורך החוף ,בצד המערבי ,פועלות כ 4,800-יחידות
אכסון תיירותי על סוגיהן :כ 4,000-חדרי מלון ,המרוכזים
בעיקר בעין בוקק )איור  ,(1עם ריכוזים קטנים יותר בחמי
זהר ובאזור החופים הצפוניים )קלי"ה ,סייסטה ,אלמוג ,ורד
יריחו(; כ 355-יחידות אירוח בישובים הכפריים וכ420-

איור מספר  :1מתחם המלונאות עין בוקק

284

חדרים בבתי הארחה.
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.1מועצה אזורית מגילות ים המלח – כ 11,000-יחידות

איור מספר  :2מלון מובנפיק בסווימה

אכסון מלונאי וכפרי )מתוכן כ 23 -יחידות קיימות וכ-
 5,757יחידות מאושרות סטטוטורית( .חלקן הגדול של
התכניות המאושרות טרם מומשו עקב אילוצים כלכליים,
פיסיים )היווצרות בולענים ושקיעות קרקע( וחוסר יציבות
ביטחונית באזור.
.2מועצה אזורית תמר – קיים תכנון לתוספת של כ-
 13,440יחידות אכסון מלונאי וכפרי )מתוכן כ4,600-
יחידות קיימות וכ 11,890-מאושרות סטטוטורית( .נכון
להיום ,מימוש התכניות הוא חלקי בלבד.
.3ירדן – קיים תכנון רעיוני לכ 31,100 -חדרי אכסון מלונאי
)כ 6,000-חדרים בסווימה ,כ 13,00-בזארה וכ12,000-
במזרעה( .בימים אלו נמצא בבניה מתחם מלונאי גדול
בסווימה בהיקף של כ 1,800-חדרי מלון ומתחם מצומצם
יותר בזרקא מעיין בהיקף של כ 140-חדרי מלון.
גם אם לא יתממש כל היקף הפיתוח המתוכנן למלונאות
ולתיירות אזורית ,אלא  70%-80%בלבד ,מדובר בשינוי
משמעותי ביותר של איזור ים המלח .מאזור תיירות בהיקף
קטן בירדן ובינוני בישראל ,למוקד תיירות ומלונאות גדול
ומשמעותי גם בהסתכלות כלל אזורית וגם בהיקף הפיתוח
המלונאי והכלכלי של כל אחת מהמדינות לחופיו של אגן
ים המלח .שינוי זה ,במידה ויתממש ,ישפיע על כל האזור
והכלכלה האזורית ,על הפעילות האנושית לסוגיה כולל
פיתוח ההתיישבות והתעסוקה באזור ,התשתיות האזוריות
והסביבה הפיסית.
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 .1רקע  -תיירות בישראל
תעשיית התיירות היא אחת התעשיות הגדולות בעולם.
בשנת  ,2006על פי אומדני ארגון התיירות העולמית ,נסעו
בעולם כ 842 -מליון תיירים מארץ לארץ .על אף אירועי
טרור ,חוסר יציבות פוליטית ואסונות טבע ברחבי העולם,
משנת  1995עד לשנת  2006חל גידול של  48%בתנועת
התיירות העולמית .
מדינת ישראל התברכה במשאבים תיירותיים רבים .על אף
שהמדינה סובלת מאירועי ביטחון ותדמית שליליים ,מצליחה
ישראל למשוך בעשור האחרון כ 1.8 -מליון תיירים בשנה
בממוצע )איור מספר .(3
בישראל קיימים מספר יעדים עיקריים המושכים אליהם
תיירות פנים וחוץ .התפלגות חדרי המלון בין היעדים השונים

איור מספר  :3כניסות תיירים לישראל 1997-2007

מופיעה באיור מספר .4
מרבית חדרי האכסון בכלל מוקדי התיירות בארץ הינם
ברמה של  5כוכבים .ההתפלגות המלאה של חדרי האירוח
מופיעה באיור מספר .5
היבטים כלכליים
ההכנסות למשק הישראלי שמקורן בתיירות ,הסתכמו בשנת
 2006ב  2.4מיליארד דולר .הכנסה זו עמדה על  13%מסך
יצוא השירותים ו  4%מסך היצוא הכולל מישראל.
ניתוח נתוני הערך המוסף )ניכוי מרכיב היבוא על כל
דולר יצוא( ,מעלה כי הערך המוסף מתיירות הסתכם ב
 1.9מיליארד דולר ,פי  2בהשוואה לערך המוסף ביצוא
החקלאי.
טבלה מספר  1וטבלה מספר  ,2מציגות את הפדיון מלינות

איור מספר  :4התפלגות חדרי מלון ,לינות ותפוסה

תיירות הפנים והחוץ באתרי תיירות מרכזיים בישראל.

טבלה מספר  :1פדיון לינות ישראלים במיליוני  $במלונות ים המלח
וביחס לארץ
פדיון 2005
במליוני 4

פדיון 2006
במליוני 4

פדיון 2007
במליוני 4

ים המלח
כ 4,000-חדרים

136

140

200

אילת
כ 10,800-חדרים

354

349

435

תל אביב
כ 5,830-חדרים

112

98

120
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איור מספר  :5התפלגות מתקני האכסון בארץ

טבלה מספר  :2פדיון לינות תיירים במיליוני  $במלונות ים המלח וביחס
לארץ
פדיון 2005
במליוני 4

פדיון 2006
במליוני 4

פדיון 2007
במליוני 4

ים המלח
כ 4,000-חדרים

25

27

34.5

אילת
כ 10,800-חדרים

58

61

62

תל אביב
כ 5,830-חדרים

153

157

213

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל
 2007ורבעון סטטיסטי לשירותי תיירות והארחה מס'  3לשנת
(2007

 .1.1מאפייני תיירות הפנים בישראל
את היקף תיירות הפנים ניתן לאמוד באמצעות כמות הלינות
של הישראלים ומספר המבקרים באתרי הארץ.
היקף הלינות של תיירים ישראלים באמצעי האכסון השונים,
עלו מ 10-מליון לינות בשנת  ,1997ל 12.5-מליון לינות
בשנת  59% .2007מכלל הלינות במלונות התיירות בשנת
 12.1) 2007מליון( היו של תיירות פנים ו 41%-של תיירות
חוץ ,כאשר קרוב למחצית ) (47%מכלל לינות תיירות הפנים
ב 2007-היו באילת.
סך התרומה הכלכלית של ענף תיירות הפנים לכלכלת
המדינה במהלך שנת  2007מגיע לכ 10-מיליארד ש"ח.
תיירות הפנים מהווה מרכיב חשוב ביצירת מקומות תעסוקה
ומקור הכנסות  -מספר המועסקים בענף התיירות מגיע לכ-
 80,000איש.

 .1.1.1היצע
חדרי האירוח בישראל מתפלגים באופן הבא:
• מלונאות  -בישראל קיימים כ 350-בתי מלון בהם כ-
 47,000חדרים ,המהווים  77%מסך חדרי האירוח.
• תיירות כפרית – ברחבי הארץ פועלות כ 8,000-יחידות
אירוח ,המהוות  12%מסך חדרי האירוח.
• אכסניות נוער  -כ 20-אכסניות נוער פועלות ברחבי
הארץ.
• בתי ספר שדה – כ 10 -בתי ספר שדה הכוללים חדרי
אירוח פועלים ברחבי הארץ.
בנוסף ,קיימים בארץ למעלה מ 60-אתרי רשות הטבע
והגנים בהם ביקרו בשנת  2007למעלה מ 6.8-מליון
איש .כמו כן ,פועלים בארץ עשרות אתרי מורשת ואינספור
אטרקציות תיירותיות.

 .1.2מאפייני תיירות החוץ בישראל
 .1.2.1ארץ מקור
בשנת  2007נכנסו לישראל  2.3מליון מבקרים מרחבי
העולם ,על פי החלוקה המוצגת באיור מספר ) .6פרק
סטטיסטי תיירות לישראל (2007
איור מספר  :6התפלגות תיירי חוץ על פי ארץ מקור 2007 -

 .1.2.2התפלגות התיירים לפי דת
השתייכותם הדתית של התיירים המגיעים לישראל
מתפלגת באופן הבא :יהודים ) 40% -מקרב היהודים ,בלטו
הצרפתים בהגעתם( ,קתולים  ,23% -פרוטסטנטים ,11% -
נוצרים מזרם אחר .13% -
רבים מהתיירים הנוצרים מגיעים לבקר באגן ים המלח
במסגרת תיירות צליינית המתמקדת באתרים הבאים:
אתר הטבילה קאסר אל יהוד ,יריחו ,הר הפיתוי והמנזרים,
קומראן ,עין גדי ,מצדה וסדום )ממצאים מתוך סקר תיירות
נכנסת  ,2007פרק סטטיסטי תיירות לישראל  .(2007מידע
נוסף על האתרים מפורט בהמשך הפרק.

 .1.2.3מטרת ביקור
מטרות ביקור התיירים העיקריות בישראל הנן:
• ביקור באתרי צליינות ומקומות קדושים
• ביקור באתרי תרבות
• ביקור קרובים
• ביקורי עסקים
• חופשה
• ועוד.
איור מספר  7מציג את התפלגות הביקורים על פי
מטרותיהם.
כ 28%-מהתיירים הגיעו לים המלח במסגרת חבילות סיור,
כ 7%-רכשו חבילות סיור בארץ ,כ 65%-הגיעו כנוסעים
עצמאיים )פרק סטטיסטי תיירות לישראל .(2007

 .1.2.4ציר התיירות
מרבית התיירות הנכנסת לישראל מגיעה בדרך האוויר
) ,(78%כאשר מרבית הטיסות נוחתות בנמל התעופה
בן גוריון ,מקצתן באילת ובעבדה .קיימת כניסת תיירים
בהיקפים קטנים יותר בדרך הים והיבשה .השהות בישראל
נחלקת בצורה הבאה )פרק סטטיסטי תיירות לישראל
:(2007
.1בירושלים ביקרו  71%מהתיירים ושהו בממוצע כ10-
לילות
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.2בתל אביב ביקרו  55%מהתיירים ושהו בממוצע כ8-
לילות
.3בים המלח ביקרו  39%מהתיירים ושהו בממוצע כ4-
לילות
להדגיש את נתוני ים המלח
.4באילת ביקרו  15%מהתיירים ושהו בממוצע כ 5-לילות
.5בטבריה ביקרו  33%מהתיירים ושהו בממוצע כ3-
לילות
.6בחיפה ביקרו  20%מהתיירים ושהו בממוצע כ12-
לילות
 .7בגליל ביקרו  31%מהתיירים ושהו בממוצע כ  6לילות
איור מספר  ,8מציג את ציר התנועה האופייני של התיירות
הנכנסת לישראל.

איור מספר  :6התפלגות תיירי חוץ על פי ארץ מקור 2007 -

 .2תיירות בסובב ים המלח – מצב קיים
היותו של ים המלח המקום הנמוך בעולם ) 420מ' מתחת
לפני הים( ,הופך אותו לאזור ייחודי ברמה העולמית .תהליכים
גיאולוגיים ומאפייניו הפיסיים של האזור מקנים לו יתרונות
טבעיים רבים אשר הופכים אותו למוקד משיכה תיירותי
בין לאומי .בנוסף לכך ,חשיבותו ההיסטורית והתרבותית
של האזור עבור עמי האזור ,עבור הדת הנוצרית ,היהודית
והמוסלמית ומיקומו על צומת דרכים בין לאומית )גבול ירדן
– ישראל – הרשות הפלסטינית( מעצימים את הפוטנציאל
התיירותי של האזור.
אזור ים המלח ,משני עבריו ,מציע אתרי נופש וביקור רבים
)איור מספר  9ו.(10-
משני עבריו של ים המלח קיים פיתוח של שימושי הנופש

איור מספר  :7התפלגות על פי מטרות ביקור עיקריות

הבאים:
• אתרי לינה ומלונאות ברמות שונות
• אתרי ספא ) (spaטבעי ,אותם ניתן לחלק לשלוש
קטגוריות שונות :אתרים בבתי המלון; חופים ציבוריים
שבחלקם פועלות בריכות סולריום ומתקני ספא;
מרחצאות ציבוריות.
• חופי רחצה )ראה מפה מצורפת(
• פעילות אתגרית וסיורים בשטח
• אתרי ביקור היסטוריים וארכיאולוגיים
• אתרי ביקור – טבע ונוף
• שירותי דרך
סקירת המצב הקיים לשירותי תיירות באגן ים המלח תיערך
בנפרד עבור האגן המערבי ועבור האגן המזרחי  .סעיף נוסף
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איור מספר  :6ציר התיירות בישראל ,על פי יעדים עיקריים

בפרק זה ,יסקור את ההיצע התיירותי בסובב יריחו.

.2.1

תיירות בצד המערבי – ישראל

רצועת החוף באגן המערבי נחלקת בין שתי רשויות
מוניציפאלית:
) (1מועצה אזורית תמר  -דרום ים המלח )עין גדי ודרומה(
) (2מועצה אזורית מגילות ים המלח – צפון ים המלח
לאורך החוף פועלים כ 4,000-חדרי מלון ,המרוכזים בעיקר
במתחם המלונאות עין בוקק .ביישובים עצמם ,פועלים עוד
כ 800 -חדרי אכסון במסגרת אכסניות ,אירוח כפרי וכפרי
נופש.

המלונאות בחופי ים המלח מהווה כ  10%מכלל מצאי חדרי
המלון בישראל .שנת  2006הייתה שנת שיא מבחינת תפוסת
חדרי מלון בישראל )תיירות חוץ ופנים( ועמדה על 71.2%
בים המלח )לעומת  58%בתפוסה ארצית(  -סה"כ כמיליון
וחצי תיירי פנים וחוץ בים המלח )כ 80%-תיירות פנים וכ-
 20%תיירות חוץ( .תפוסה זו מהווה תפוסת שיא ביחס
לכל מוקדי התיירות בישראל  -העיר אילת לדוגמא ,זכתה
לתפוסה בהיקף של  ,67.9%תל אביב  ,65.2%ירושלים
 ,51%טבריה .44.8%בשנת  2007הייתה התפוסה בים
המלח במקום השני בארץ לאחר תל אביב )למ"ס.(2007 ,
מניתוח נתוני הלינות בבתי המלון ביחס למספר החדרים
)איור מספר  ,(3ניתן ללמוד כי תפוסת החדרים בים המלח
הינה גבוהה ביחס לאזורי התיירות האחרים בארץ .כמו כן,
נכון לשנת  ,2006קיים יתרון משמעותי ללינת תיירי פנים
)ישראלים( ביחס ליתר אזורי התיירות.
בעשור האחרון ,הוכפלה כמות חדרי המלון לאורך החוף
המערבי )כ 2,000-חדרי אירוח ב 1996-לעומת 4,000
חדרים ב .(2007-גידול כמות החדרים ושמירה על אחוזי
תפוסה מהגבוהים בארץ ,מלמדים על הביקושים והפוטנציאל
הגלום באזור ים המלח .אודות הגידול בביקושים למלונאות
של תיירות חוץ ושל נופשים מהארץ בים המלח ביחס
לשאר אזורי התיירות בארץ ,מעידים גם הנתונים המובאים
בטבלה מספר  ,3המציגה את שיעור ההשתנות בביקושים
למלונאות של נופשים מהארץ ושל תיירים מחו"ל באתרים
המרכזיים בארץ ,בין השנים .2005-2007

איור מספר  :9נחל דוד בעין גדי

טבלה מספר  :3שינוי בביקושים למלונאות בין השנים 2005-2007
שינוי בשנת
2005

שינוי בשנת 2006

2007

ירושלים

גידול של כ26%-

גידול של כ72%-

274,000

תל אביב

גידול של כ18%-

גידול של כ36%-

160,000

המוקד

אילת

גידול של כ6%-

גידול של כ62%-

82,000

ים המלח

גידול של כ32%-

גידול של כ78%-

46,000

טבריה

גידול של כ28%-

גידול של כ122%-

65,000

חיפה

גידול של כ22%-

גידול של כ48%-

24,000

הארחה בקיבוצים

גידול של כ15%-

גידול של כ60%-

43,000

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל
 2007ורבעון סטטיסטי לשירותי תיירות והארחה מס'  3לשנת
(2007

איור מספר  :10מצדה

כח אדם – בתי המלון ,המסעדות ,המסחר ושירותי התיירות
לאורך חופי ים המלח מעסיקים כ 4000 -עובדים באופן
ישיר ועקיף .מרבית העובדים מגיעים מהישובים דימונה,
ירוחם ,ערד ,ומיעוטם מגיעים מיישובי המועצה האזורית
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תמר ,יישובי המועצה האזורית מגילות ,ירושלים והרשות
הפלשתינאית )איור .(11
מאפייני תיירות חוץ באגן ים המלח
תיירות החוץ באגן ים המלח ,מתחלקת לשלושה פלחים
עיקריים:
.1מרפא – תיירות פסוריאזיס ,המאופיינת בשהייה במלון
ויציאות מועטות לאתרי הביקור באזור .פלח תיירות זה
שוהה כ 14-21-לילות ,לרוב על בסיס חצי פנסיון )ירידה
לעומת השנים הקודמות בשל צמצום תמיכת קופות
החולים בחו"ל בעיקר בגרמניה( .כ 40%-מכלל התיירים
מגיעים כבודדים ,כאשר חלק גדול מגיע מרוסיה וארה"ב
והיתר ממדינות אירופה 40% .מגיעים בתמיכת ממשלות
גרמניה ,דנמרק ,נורבגיה 60% .מגיעים על חשבונם.
.2נופש  -פלח חדש יחסית .מרבית התיירים המגיעים
למטרות נופש מגיעים ממדינות ברית המועצות לשעבר
ושוהים בים המלח כשבעה לילות .תיירים אלו משתמשים
בכל מתקני המלון וצורכים שרותי ספא .פלח זה מבקר
באתרי הביקור באזור.
.3יוממים – מבקרי יום מגיעים במסגרת סיור ותיור יומי
לאתרים דוגמת מצדה או עין גדי ,או במסגרת סיורי
צליינות בעיקר לצפון ים המלח .היעדים העיקריים אליהם
מגיעים תיירים יוממים :קומראן ,קאסר אל יהוד.
מאפייני תיירות פנים באגן ים המלח
מתחלקת למבקרים יוממים ,מתרפאים ,חופשה ונופש:
.1מרפא  -תיירות פסוריאזיס והסובלים ממחלות פרקים.
מגיעה ברובה על חשבונה ובאופן חלקי על חשבון
ארגונים ,קופת חולים ,ארגון נכי צה"ל ועוד .פלח חולי

איור מספר  :11אזור המלונאות במערב ים המלח
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הפסוריאזיס מהווה כ  1%מהאוכלוסייה בארץ והוא
מהווה פלח יציב בתיירות לים המלח .החולים מגיעים
לשהות של כ 14-לילות בממוצע.
.2חופשה ונופש  -פלח זה מורכב מתיירים המגיעים
בקבוצות מאורגנת על ידי ועדי עובדים ) (40%או
כבודדים ) .(60%תיירים אלו מגיעים לרוב לשהייה של
סופי שבוע או לחופשות בנות שני לילות על בסיס חצי
פנסיון ,בעלות ממוצעת של  ₪ 320ללילה לאדם.
.3יוממים  -היוממים מהווים מרכיב חשוב בתנועת
התיירות בים המלח .קבוצה זו מגיעה למטרת ביקור
באתרים ההיסטוריים ובשמורות הטבע וכן פוקדת את
חופי הרחצה הציבוריים המופעלים על ידי זכיינים.
.4תיירות מדבר  -בשנים האחרונות חל גידול במטיילים
לאזור ברגל וברכבי שטח ,כאשר רוב הטיולים מתקיימים
בנחלי הסביבה .כמיליון יוממים מבקרים מידי שנה וחלק
ניכר לן בשטח ובחניוני לילה .תיירות המדבר מורכבת
ממספר קבוצות עיקריות:
•בתי ספר ותנועות נוער – לנים בשטח ובחניוני לילה.
•מטיילים פרטיים ברגל ,באופניים וברכבי שטח – לרוב
אינם לנים בשטח ,אלא באתרי לינה מדברית או בחדרי
האכסון באזור ים המלח.
 .5תיירות גמלאים  -מגיעים לרוב כקבוצות ,באמצע השבוע
לשהות של כארבעה לילות ,על בסיס חצי פנסיון .מגיעים
במהלך כל השנה למעט יולי ואוגוסט )איור (12
שירותי הסעדה באגן המערבי
בחופי ים המלח כחמישים מסעדות בעלות יכולת קליטה
של כ 2000 -סועדים .המסעדות פזורות לאורך החופים,

מרכזי הקניות ,תחנות הדלק ,ובמושבים והקיבוצים ,לא
כולל מסעדות בבתי מלון.
עיקר ההיצע של שירותי המזון מתמקד במסעדות הממוקמות
בתחנות שירותי דרך המספקות מזון ומשקאות למיליון
יוממים מבקרים בשנה )איור  .(13מרבית המסעדות הן
בשירות עצמי ומיועדות לקבוצות היוממים המגיעים לרחצה
בים ולביקור באתרים.
חלק קטן מן המסעדות מיועדות לאירועים ומשלבות גם
פעילות סיור ותיור ,כאשר פתרונות הסעדה לתיירים
המאכלסים במלונות ניתנים בעיקר בתחום המלון עצמו.
באזור ים המלח לא התפתחו מסעדות ברמה גבוהה
)גורמה(.

 .2.1.1תיירות במועצה אזורית מגילות ים המלח
שירותי התיירות בתחום המועצה האזורית מגילות ים
המלח שונים במהותם משירותי התיירות בתחום המועצה
האזורית תמר .לאורך החופים בצפון ים המלח התפתחה

תיירות המאופיינת בלינה כפרית ביישובי המועצה ובכפרי
נופש בצפיפות נמוכה .מתחמי התיירות פזורים ומאופיינים
בחוסר פיתוח במוקדים וכן ניתן למצוא אתרי ביקור רבים
בעלי ערך דתי ליהדות ולנצרות .הסיבות שהובילו לאופן
הפיתוח הנוכחי של התיירות בצפון ים המלח ,כוללות בין
היתר את מאפייניו הפיסיים והגיאופוליטיים של המקום –
נסיגת קו החוף ,אזורים בעלי היתכנות גבוהה להתפתחות
בולענים ,ומיקומה של המועצה מעבר לקו הירוק בתנאים
של אי ודאות ביטחונית לאורך זמן.
להלן פירוט של שימושי התיירות העיקריים בתחום
המועצה:
חופי רחצה במועצה אזורית מגילות ים המלח:
החופים המוסדרים הפועלים בתחום המועצה הם :חוף
קלי"ה החדש) ,איור  (14חוף ביאנקיני )סייסטה( ,חוף נווה
מדבר ,חוף מינרל ,חוף עינות צוקים )נסגר בשל נסיגת
הים(.
מרבית החופים מופעלים על ידי זכיינים פרטיים והם כוללים
מתקני חוף ,מסחר והסעדה ובחלקם פועלות גם אטרקציות
נוספות כגון מרכזי ספא ואוהלי אירוח.
סוגיית הפעלת חופי הרחצה על ידי זכיינים פרטיים,
יכולתם המוגבלת להתמודדות עם השינויים במפלס המים
ודינאמיקת קו החוף ,מעמידה בסימן שאלה את כדאיות
ההפעלה החופים הפרטיים.
חדרי אירוח וצימרים במועצה האזורית מגילות ים
המלח:
• כפר הנופש אלמוג  70 -חדרי אירוח.
• בית הארחה קיבוץ קלי"ה  64 -חדרים ומיני סוויטות.

איור מספר  :12תיירים בים המלח

איור מספר  :13מרכז שירותי דרך

• חוף ביאנקיני  18 -חדרי אירוח.

איור מספר  :14חוף קלי"ה
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• מושב ורד יריחו –  30חדרי אירוח.
• כפר הנופש ומרכז לתיירות מדברית מצוקי דרגות –
ממוקם בקצה מצוק המשקיף על ים המלח .כפר הנופש
כולל  45חדרי אירוח ברמות שונות ולינת קמפינג .במקום
אולמות כינוס ,אוהל אירועים .המקום מהווה נקודת
יציאה לפעילות שטח.
אזורים ללינת שטח
• לינת שטח מתאפשרת במצוקי דרגות ובחופי הרחצה.
האתרים כוללים תשתית מתאימה ללינת לילה
באוהלים.
• לינת שטח באוהל בדואי מתאפשרת בחוות הנוקדים
למרגלות הר קנאים בין מצדה לערד ובחוף נווה מדבר.
אתרי תיירות ושמורות טבע במועצה האזורית מגילות ים
המלח
אגן ים המלח משופע בשמורות טבע ,גנים לאומיים ואתרים
היסטוריים .להלן פירוט האתרים בתחום המועצה:
• גן לאומי מערות קומראן – המערות בהן נתגלו המגילות
הגנוזות של כת האיסיים אשר מוצגות כיום במוזיאון
ישראל שבירושלים .בפארק קיימים שרידים ושיחזור
של היישוב הקדום קומראן מימי בית שני .האתר פתוח
לרשות המטיילים ומציע מרכז מבקרים חדיש ובו מופע
אורקולי ,חנות מזכרות ומסעדה.
בשנת  2007ביקרו באתר הגן הלאומי כ272,000-
מבקרים.
• שמורת טבע עיינות צוקים )עין פשחה(  -נאת מדבר
הממוקמת באזור עשיר במעיינות מים מתוקים .בשמורה
מצוי גם אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני הכולל מכלול
מן התקופה ההרודיאנית בו בית אחוזה ,בריכת השקייה

של ערבות יריחו .במזרח השמורה קיים אזור מישורי בו
קיימות בריכות מלח נטושות ובהן משקעי מלח ,המלוות
בצמחייה אופיינית למלחות.
• קאסר אל יהוד  -אתר הטבילה המקורי על הירדן .הגישה
מהצד הישראלי אל האתר מוגבלת וכרוכה בתיאום
מראש )פירוט נוסף אודות האתר מופיע בסעיף 2.3
לפרק זה(.
• שמורת טבע שפך הירדן – שפך נהר הירדן ,בקצה
הצפוני של ים המלח כולל נוף סבוך של צמחיית נחלים
בסמוך לנופי המדבר הצחיחים .האזור אינו פתוח כיום
לביקור מטיילים ללא תיאום עם צה"ל.
אתרי ספא ומרפא במועצה האזורית מגילות ים המלח
• חוף סייסטה וחוף מינרל – חופים ציבוריים הכוללים אתר
ספא.
מתחמי ביקור ובילוי במועצה האזורית מגילות ים המלח
)רשימה חלקית(
• מוזיאון "בית הסופר" בקיבוץ אלמוג – מציג העתקים של
מגילות כת מדבר יהודה ומופע אורקולי המסביר על חיי
הכת.
• מרכז המבקרים  AHAVAבקיבוץ מצפה שלם – הסבר
על תעשיית הקוסמטיקה וממכר מוצרים מתוצרת ים
המלח.
אירועים במועצה האזורית מגילות ים המלח:
• פסטיבל אהבה  -מתקיים בחול המועד פסח .במסגרת
הפסטיבל מתקיימים בשעות היום סיורים ופעילויות
באתרי התיירות ובשמורות הטבע ובשעות הערב מופעים
מוסיקאליים באתרי התיירות )איור .(15

וגן.
בשנת  2007ביקרו בשמורה כ –  85,000מבקרים.
• שמורת טבע עינות קנה ועינות סמר – שמורות טבע בהן
בריכות מים לשכשוך.
• שמורת נחל אוג – אגן הניקוז של נחל אוג משתרע על
שטח של כ 200-קמ"ר ומתנקז אל מאגר הממוקם בסמוך
לצומת הלידו .הקטע התחתון של הנחל כולל קניונים,
מפלים ,גבים וצמחיית נחלים עשירה .קיימת גישה נוחה
של מטיילים אל הנחל ומתאפשר טיול מעגלי לעריכת
מסלולים קצרים.
• שמורת טבע ערבות יריחו – השמורה הממוקמת בסמוך
לבית הערבה מאפשרת סיור באזור בתרונות החווואר
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איור מספר  :15פסטיבל  AHAVAבים המלח

 .2.1.2מועצה אזורית תמר
חופי רחצה במועצה האזורית תמר:
• חוף עין גדי  -חוף רחצה פתוח .כולל שירותי חוף ,הסעדה,
חנייה )איור .(16
• חופי עין בוקק  -שני חופי רחצה עם מתקני חוף .ממוקמים
בצמוד למרכז המסחרי.
• חוף ציבורי חמי זוהר  -חוף רחצה פתוח .כולל מתקני
חוף ,שירותי חוף ,הסעדה ,חנייה.
• חוף ציבורי נפרד חמי זוהר  -חוף לרחצה נפרדת לגברים
ונשים .כולל שירותים ומקלחות.
• החוף הבינלאומי בים המלח  -חוף לרחצה נפרדת לגברים

ארמונות ,בתי מרחץ ,בורות מים ומחסנים ששימשו את
בני משפחתו של הורדוס .האתר נכבש מהורדוס על ידי
קבוצת יהודים שישבו במקום עד לכיבושו מחדש על ידי
הרומאים בשנת  73לספירה באירוע שבסיומו התאבדו
יושביה היהודים של מצדה ,על מנת לא ליפול בידי
הרומאים .מתקופה זו נותרו באתר בית כנסת ומקוואות
טהרה .כיום ,האתר הוכרז כגן לאומי ומדורג במקום
הרביעי בארץ במספר המבקרים )בשנת  2007ביקרו
במצדה  615,000מבקרים( )איור .(17
בגן הלאומי קיים מרכז מבקרים ממנו יוצא הרכבל לעלייה
אל פסגת המצדה ,מופע אור קולי ,תצוגה של ממצאים
ארכיאולוגיים .למרגלות המצדה ממזרח פועלים אכסניית

ונשים .כולל בריכת גופרית ,חדרי סאונה ,מקווה.
חדרי אירוח ומלונאות במועצה האזורית תמר
היצע הלינה במועצה האזורית תמר מתחלק בין מלונאות
ברמות שונות ,חדרי אירוח כפרי בתחום היישובים ואכסניות
נוער .טבלה מספר  5מציגה את היצע חדרי האכסון במועצה,

טבלה מספר  :5חדרי אכסון במועצה האזורית תמר
דרוג

מתחם

על סוגיהם השונים.
אזורים ללינת שטח

אתרי תיירות ושמורות טבע:

מרידיאן ,רשת פתאל
  600חדרים )מלוןברמת  5כוכבים
דלוקס(

מוריה )רשת
שרתון(
 215חדרים

קראון פלזה
 302חדרים

מג‘יק נירוונה
גולדן טוליפ
)פתאל(

בית הארחה
עין גדי
 150חדרים

דניאל
 304חדרים

מתחמי קמפינג פועלים בחופי הרחצה ובאתרי לינת שטח
בנאות הכיכר ,נווה זהר ועין תמר.

עין בוקק

נווה זהר

עין גדי ומצדה

רמה 1
) 5כוכבים(

נובוטל טלאסה ים
המלח
 280חדרים
הוד המדבר
 203חדרים

• גן לאומי מצדה – האתר ההיסטורי החשוב ביותר באזור.
אתר מצדה נבנה על צוק בגובה של למעלה מ 400-מ'

מלון רויאל
 420חדרים

מעל חופי ים המלח ,על ידי המלך הורדוס בשנים 31 - 37
לפנה"ס .על פסגת ההר קיימת מצודה מבוצרת הכוללת

ישרוטל
 298חדרים
קיסר פרימייר
)ישרוטל(
 300חדרים
גני ים המלח
 200חדרים
אואזיס )רשת פרימה(
 142חדרים
רמה 2
) 4כוכבים(

לוט
 199חדרים
טוליפ אין )פתאל(
 96חדרים(
ספא קלאב )פרימה(
 98חדרים

רמה 3
) 3כוכבים(

אכסניות ובתי
הארחה

איור מספר  :16פסטיבל  AHAVAבים המלח

חדרי אירוח כפרי

צל הרים
 160חדרים
בית ספר שדה
ואכסניית עין גדי
 276חדרים
בית הארחה
מצדה
 88חדרים
 89יחידות אירוח כפרי בנווה זהר ,עין תמר ונאות הכיכר
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נוער ובית הארחה בהיקף של  88חדרים .ממערב ,קיים
אתר ללינת לילה ואתר הופעות בו מתקיים המופע האור
קולי .בתקופה הקרובה ,המועצה מתכוונת לחדש את
המבנה הישן באתר ולהפעילו כמרכז למידה אזורי.
קיימות  3דרכי גישה לאתר:
 "שביל הסוללה" – טיפוס רגלי קצר מכיוון מערב. "שביל הנחש" – טיפוס רגלי ארוך יותר מכיוון מזרח. רכבל מכיוון מערב ,מתוך קומפלקס הכניסה לאתר.לאחרונה הולכת וגוברת ההכרה בחשיבות שימורם של
נופים היסטוריים-תרבותיים .ניתן להגדיר נוף תרבות
כאזור בעל אופי פתוח ,הטעון במשמעות שמעבר לקיומו
הפיסי ,עבור קבוצה של אנשים או תרבות מסוימת
) .(UNESCO, 2002נופים אלה מהווים לעיתים
תפאורה ,או זירת התרחשות של סיפורים היסטוריים
ומיתולוגיים ,המגדירים את זהותה של החברה )לדוגמא:
עמק האלה-סיפור דוד וגוליית ,הכינרת-ישו ועוד(.
בישראל ,ארץ התנ"ך ,לנופי התרבות חשיבות רבה,
החורגת מגבולותיה של הארץ .על רקע זה ,אתר מצדה
הוכרז בשנת  2001על ידי אונסקו כאתר מורשת תרבות
בעל חשיבות עולמית .במסגרת הכרזה זו ,צוין כי האתר
מהווה סמל של זהות תרבותית יהודית והן של המאבק
האנושי המתמיד בין דיכוי לחירות.
בשנת  ,2000נבחרה מצדה כאתר התיירות הטוב מסוגו
בעולם על ידי קוראי ביטאון התיירות .Traveler
• גן לאומי עתיקות עין גדי – באזור עין גדי התפתחו אתרי
התיישבות לאורך תקופות שונות בהיסטוריה ,מהם נותרו
השרידים הבאים:
 מקדש מהתקופה הכלכוליתית )4,500-3,300לפנה"ס( – אחד האתרים הקדומים בארץ ישראל.
 -תל גורן – תל ששימש להתיישבות יהודית במשך כאלף

איור מספר  :17הר מצדה
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שנה ,החל מהתקופה הישראלית השנייה )1,000-586
לפנה"ס(.
 בית הכנסת העתיק – נבנה לראשונה בשנת 70לפנה"ס ומכיל שרידים של רצפות פסיפס מהתקופה
הביזנטית )מאה חמישית לפנה"ס( )איור .(18
בשנת  2007ביקרו באתר כ 400,000-מבקרים.
• שמורת עין גדי – שמורת טבע המכילה שילוב נדיר של
חי וצומח מאזורי אקלים שונים :מדברי ,טרופי וים תיכוני.
בתחום שמורת הטבע עוברים שני נחלי איתן :נחל דוד
בצפון ונחל ערוגות בדרום .בנוסף ,קיימות  4נביעות של
מים מתוקים :עין דוד ,עין ערוגות ,מעיין שולמית ומעיין
עין גדי.
בדרום השמורה זורם נחל ערוגות ובו מסלול טיול בקניון
עשיר במפלים ,בריכות מים מתוקים ,אתרי חקלאות
עתיקה ,מקדש כלכוליתי ,בית כנסת עתיק ותל גורן.
• שמורת טבע רמת מזר – השמורה גובלת בכביש הגישה
לנאות הכיכר .אזור טבעי המאופיין בנוף של ערוצים
ובתרונות.
• אתר מחנה העובדים ההיסטורי בסדום – האתר שימש
למגורי העובדים במפעלי ים המלח ההיסטוריים ,אשר
פעלו באזור סדום החל מ .1934-עד  1948מחנה
ההתיישבות היה הנקודה המבודדת ביותר בארץ
והתגוררו בו כ 200-עובדים .במהלך  ,1948היה מחנה
העובדים נתון במצור ,אשר הסתיים רק לקראת סוף
השנה ,אז פונו מרבית הנצורים .לאחר קום המדינה,
המשיכה התיישבות דלילה במחנה אשר ננטש סופית
ב .1957-המחנה כלל מגורים ומבני ציבור בהם מסעדה,
בית קולנוע ,בית כנסת מרפאה ,מחסנים ועוד .דרך
הים הייתה נתיב התחבורה היחיד בין סדום לצפון ים
המלח .לשם יצירת נתיב תחבורה נח ,הוקם מעגן אשר
את שרידי המזח שנותרו ניתן לראות עד היום .כיום,

איור מספר  :18רצפת הפסיפס בבית הכנסת העתיק ,עין גדי

האתר טרם נפתח למבקרים ,אך לאחר הכרה באתר
כ"נוף תרבות" ישראלי ,המעיד על פרק חשוב בתולדות
ההתיישבות והתעשייה בארץ ,קודמה על ידי המועצה
לשימור אתרים ,מפעלי ים המלח ומועצה אזורית תמר,
תכנית לשימור ושיקום האתר ,במטרה להפיכתו למוקד
היסטורי תיירותי.1
נחלים
לים המלח מתנקזים  26נחלים ,במרביתם לא מתקיימים
ביקורים רבים ובחלקם מתקיימים ביקורים של הולכי רגל
ורכבי שטח .איור מספר  19מציג נתונים והערכות של
מספר המבקרים בנחלים בשנת ) 2006מבוסס על נתונים
שהתקבלו מרט"ג ,מחוז דרום(.
אתרי ספא ומרפא במועצה האזורית תמר
• מתחמי המלונאות  -רוב בתי המלון מפעילים אתרי ספא
בהם הכוללים בריכות וחדרי טיפולים אישיים .לאחרונה,
לשם גיוון הטיפולים שבוצעו על ידי מי ים המלח ,מועברים
מים מחמי יואב באמצעות מיכליות לבתי המלון ,המציעים
מגוון נוסף של רחצה וטיפולים.
• החוף המופרד בעין בוקק – חוף ציבורי הכולל מתקני
ספא וסולריום.
• חמי עין גדי  -מאתרי המרחצאות הותיקים בים המלח,
מופעל על ידי קיבוץ עין גדי .במקור ,נבנה על שפת הים.
כתוצאה מנסיגת מפלס ים המלח ,עלה הצורך בהקמת
מערך הסעה לשינוע הנופשים מקו החוף המקורי לקו
החוף הנוכחי .במרחצאות בריכות גופרית מקורות ,חדרי
מנוחה.

מתחמי ביקור ובילוי במועצה האזורית תמר )רשימה
חלקית(
• פאטה מורגנה )נאות הכיכר(  -מרכז לסיורי שטח וטיולי
מדבר.
• אסתי )נאות הכיכר(  -סדנת קרמיקה.
• דגנית אוחיון )כיכר סדום(  -גלריה לקדרות מדברית.
• וירטואוז )כיכר סדום(  -אמנות פיסולית בזכוכית ומתכת.
• ) JOJOעין תמר(  -גלריה לאמנות בברזל.
• מו"פ ערבה )מוא"ז ערבה תיכונה(  -תחנת ניסיונות
חקלאית בכיכר סדום.
גורמים פעילים בארגון סיורים באזור )רשימה חלקית(
• משה מדיני )כיכר סדום(  -הדרכה וסיורים חקלאיים.
• סייקל אין )נאות הכיכר(  -השכרת אופניים.
• מלח הארץ )נאות הכיכר( -טיולים והרצאות.
• כפר הנוקדים )מוא"ז תמר( -מאהל בדואי ,חדרי אירוח.
• קאמלוט ) -כיכר סדום( טיולי חמורים ,טיולי גמלים ,טיולי
ג'יפים.
אירועים במועצה האזורית תמר:
•פסטיבל התמר  -נערך בחול המועד סוכות .מופעים
מוסיקאליים תחת כיפת השמיים ,בשפך נחל זהר
ובפסגת הר מצדה.
•מרוץ עין גדי הבינלאומי – המרתון הנמוך בעולם ,מרוץ
לחופי ים המלח הנערך בחודש פברואר מזה  23שנים.
•מרוץ אופני הרים בהר סדום  -מתקיים בסתיו בשטח נחל
פרצים ומישור עמיעז.
•סובב ים המלח באופנים – מסע אופניים בינלאומי שנתי
שנועד להעלות את המודעות לירידת המפלס .במסגרת
האירוע מתקיים הפנינג פעילויות בנושאים אקולוגיים
בחוף מינראל.

 2.2תיירות באגן המזרחי – ירדן
בשנים האחרונות ,חלה מגמת עלייה בפיתוח התיירות בירדן
והמדינה נהנית מביקורים של כ 1.2-מליון תיירים בשנה .על
פי תחזיות משרד החוץ הירדני מספר התיירים צפוי לגדול
לכ 2.5-מליון תיירים מדי שנה.
איור מספר  :19מספר מבקרים בנחלים בשנת 2006

בתחום ירדן ,פועלים שני מוקדי תיירות גדולים :עקבה על
חוף ים סוף )מתוכננת תוספת של  15,000חדרי מלונאות(

 1מתוך :שר-שלום ,א'; ד"ר עמית-כהן ,ע'; ד"ר ששון ,א' ואדר' רייש ,ר' .(2008) .נופי תרבות בישראל .רשות הטבע והגנים ,קרן ברכה ,הוועד
הישראלי לאונסקו) .טרם פורסם(
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ואזור מלונאות בצפון ים המלח ,במרחק של כשעה נסיעה
מעמאן.
התפוסה בים המלח גבוהה ביחס לתפוסה בשאר אתרי
התיירות ועומדת על כ –  .75%נכון לשנת 40% ,2007
מהתפוסה הרב שנתית מיוחסת לתיירות פנים ו60%-
לתיירות חוץ.
מחירי מוצרי התיירות בצד הירדני זהים ואף גבוהים
מהמחירים בעבר הישראלי ,רמת השירות בהם מעולה
ורמת המתקנים מצוינת ברמה בין לאומית.
 90%מהמועסקים בתחום המלונאות באזור ים המלח
הם תושבי ירדן .מחציתם תושבי האזור ומחציתם תושבי
עמאן.

תיירות באגן המזרחי – מאפיינים עיקריים
פלחים עיקריים
תיירות החוץ בים המלח הירדני מתחלקת לארבעה פלחים
עיקריים (1) :נופש; ) (2טיפולי ספא; ) (3ביקור באתרי
תיירות )פטרה ,מדבא וכו'(; ) (4תיירות שטח אתגרית.
ארצות מוצא
ארצות המוצא העיקריות של המבקרים באגן המזרחי של ים
המלח הן :גרמניה ,שוויץ ,רוסיה ,אנגליה ,איטליה וישראל .
שהות
• אורחים המגיעים למטרות נופש ,שוהים בממוצע 2.7
לילות
• אורחים המגיעים למטרות טיפולים ומרפא שוהים עד
שבועיים

איור מספר  :20חוף עמאן בירדן
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תיירות באגן המזרחי – היצע קיים
חופי רחצה
חלק מהחופים מפותחים על ידי המלונות ולצידם וחלקם
בפיתוח ציבורי .הפיתוח ברוב החופים הוא בסיסי וכולל
חניה ושירותים.
החופים העיקריים באגן המזרחי הם:
• חופי מלונות )פתוחים לאורחי המלונות בלבד( :סווימה,
חמת זרעה ,קלירוהי ,ואדי מוג'ייב
• חוף ציבורי – חוף עמאן )איור (20
חדרי אירוח ומלונאות
כיום ,פועלים בצפון ים המלח הירדני כ 1,200 -חדרי מלון,
בהקמה נמצאים עוד כ 2,400-חדרי מלון וקיימות תכניות
להרחבה משמעותית.
בין בתי המלון ,פועלים  3בתי מלון ברמה של  5כוכבים
ובהם  927חדרים וסוויטות.
כתוצאה מבטימטריה תלולה יותר באגן המזרחי ,התרחקות
תשתיות התיירות מחוף הרחצה הינה מתונה יותר מאשר
בצד המערבי .התרחקות קו החוף במישור האופקי היא
מועטה ומתונה ביחס לצד הישראלי ,אולם הירידה האנכית
הופכת להיות תלולה ביותר .ההתמודדות עם בעיית נסיגת
הים באזור המלונות בצד הירדני ,מתבצעת באמצעות
מעליות פתוחות הגולשות על שיפוע הקרקע.
להלן פירוט המלונות ברמת  5כוכבים:
•  - Movenpick Hotelמלון מפואר ברמה של  5כוכבים,
 360חדרים )איור  .(21המלון פרוס על שפת הים בשטח
של  110דונם .רוב המבנים בני שתי קומות ,המלון
מעסיק  575עובדים .התפוסה במלון  75%והתפוסה
בעונת השיא  40% .95%מאורחי המלון הם ירדנים.
מחירי לילה לחדר נעים בין  300-700דולרים.

איור מספר  :21מלון מובנפיק ,ירדן

•  - Marriott Hotelמלון מפואר ברמה של  5כוכבים250 ,
חדרים .המלון בנוי במבנה מלבני הפונה לכיוון הים.
המלון מעסיק כ 430 -עובדים .התפוסה השנתית במלון
.70%
• - Kempinsky Hotelמלון ברמת  5כוכבים 400 ,חדרים.
בנוי ממבנים מפוזרים בהפרשי גבהים על הטופוגרפיה.
המלון מעסיק  670עובדים .התפוסה השנתית במלון
היא  .73%המחירים ללילה לחדר נעים בין 400-1000
דולרים.
מלונות בבניה

המעניקים למתרחצים עיסוי טבעי .טמפרטורת המים
 30מעלות צלזסיוס .האתר ממוקם כ 5 -ק"מ מזרחית
לשפך הואדי .הגישה אל האתר היא באמצעות כביש
מכיוון מדבא.
• חמי קלירוהי – סדרת מעיינות חמים )חמאם א-זארה(,
הסמוכים לכביש החוף הירדני .המים פורצים מהאדמה
בטמפרטורה של יותר מ 30 -מעלות .בימי בית שני
ולאחר מכן התקיים במקום ישוב עברי ,אשר נקרא בשם
היווני קלירוהי ,שפירושו "זרם נאה".
אתרים ארכיאולוגים

• מתחם סווימה  -כיום בתהליכי בנייה ,שלושה בתי תוספת

• תולילאת אל -ע'סול – האתר משתרע על שטח של כ-
 30דונם ,נחפר בראשית המאה .ככל הנראה מדובר

• בשנת  2009מתוכננים להבנות עוד שני בתי מלון מדרום

בשרידים של ישוב קבע בעל כלכלה יצרנית ,חקלאית.

של כ 2,400-חדרים.
לסווימה.
• מוקד נוסף לפיתוח בתי מלון נמצא דרומית לסווימה ובו
מוקמים בתי מלון ברמה של  4כוכבים מזרחית לכביש
האורך.
אתרי תיירות ושמורות טבע
נחלים
כתוצאה ממיקומו של ים המלח על קו שבר גיאולוגי ,מאפייניו
הפיסיים והטבעיים של האגן המזרחי שונים במידה ניכרת
ממאפייני האגן המערבי .נחלי האזור זורמים בקניונים צרים
ותלולים שהתחתרו בסלעי הגרניט של הרי מואב ומהווים
יעד לטיולים רגליים .פרק הסקירה על האגן המזרחי דן
בהרחבה בשמורת הטבע ואדי מוג'יב )נחל ארנון( ופרק
יחידות הנוף המזרחיות דן במאפייניהם של נחלים נוספים
במזרח ים המלח )איור .(21
מעיינות חמים
• חמאם זרקא – מעין הכולל מרחצאות חמים בלב בקעה
געשית  .במקום ניגרים מי גפרית חמים ממפלים גבוהים

• הר נבו  -האתר מזוהה עם העיר נבו ועם זיכרון משה
ומותו .המקום נחקר ונחפר כבר מראשית המאה .במקום
התגלה מבנה מפותח הכולל מנזר וכנסיה.
• מידבא  -מוזכרת במקרא ובמקורות נוספים .העיר שוכנת
על גבעה נמוכה בתוך מישור פורה .תחום העיר העתיקה
מוקף חומה ,בתוכה שרידים רבים ו 10 -כנסיות .ברצפת
הפסיפס של אחת מהן מתוארת מפת ארץ ישראל,
הקדומה במפות הארץ .הרצפה התגלתה באקראי
בסוף המאה שעברה ומהווה מקור למחקרים היסטורים
גיאוגרפים רבים.
• מצודת מכוור  -המצודה שייכת ל"משפחת" מבצרי
מדבר יהודה אשר נבנו על ידי החשמונאים .במכוור ,על
פי הברית החדשה ,נאסר יוחנן המטביל וראשו נכרת
מעליו בפקודת הורדוס אנטיפס .אתר מכוור פותח על ידי
שלטונות ירדן ומוביל אליו כביש ,כמו כן הוכשר במקום
מגרש חניה ,תצפית מקורה ,ושבילי הליכה .באתר ניתן
לראות את בורות המים ,שרידי המבנה המרכזי ושרידים
של בית מרחץ ובריכות מדורגות.
• דיבון – מוזכרת במקרא כבירתו של מישע מלך מואב
אשר מרד בישראל .במקום זה נמצאה מצבת מישע.
• באב א-ד'רע – האתר מפורסם בשל ריבוי הקברים במקום
)כ  10,000 -קברים( .שרידי האתר אינם שמורים במצב
טוב במיוחד.
• נומיירה – אתר מבוצר מתקופת הברונזה הקדומה.
האתר קטן ויש הרואים בו מעין ישוב בת של באב א-
ד'רע.
• מערת לוט –כנסיה ומנזר .ישנה כתובת במקום מוקדשת

איור מספר  :22ערוץ נחל ,ירדן

ללוט הקדוש.
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• צוער  -במקום נמצאו מצבות של יהודים שחיו בעיר
במאה הרביעית לספירה .באותה תקופה הייתה צוער
אחת משלושה אתרים ,בהם גם עזה וטבריה ,שאליהם
עלו יהודים לרגל במקום לירושלים ,אליה אסור היה להם
להיכנס.

 .2.3אזור יריחו
העיר יריחו ממוקמת בתחום הרשות הפלסטינית ,מחוץ
לתחום ישראל .חשיבותה ההיסטורית הופכת אותה ליעד
תיירות משמעותי במרחב .העיר ממוקמת בבקעת הירדן,
בגובה של  250מ' מתחת לפני הים.
חוזקות העיר במרחב
• ממוקמת לצד צומת דרכים מרכזית באזור ,על אם הדרך
העתידה לקשר בין בירת ישראל -ירושלים לבירת ירדן-
עמאן ,ולצד דרך האורך המערבית של בקעת הירדן
המקשרת בין הכנרת בצפון לים המלח בדרום.
• עשירה באתרים היסטוריים בעלי חשיבות רבה לשלוש
הדתות .אתרים אלו יושבים הן בליבה של העיר והן
עוטרים אותה סביב .על פי המסורת הנוצרית ,נהג יוחנן
המטביל לטבול את מאמיניו בירדן ,אל מול יריחו .במקום
הוקמו כנסיות ומנזרים רבים.
• תנאי אקלים נוחים ההופכים את העיר יריחו לבעלת
פוטנציאל לפיתוח האזור כאתר לנופש חורף.
אתרי לינה
• טרם פרוץ אינתיפאדת אל אקצה בשנת  ,2000פעלו
באזור יריחו מספר בתי מלון )יריחו וילג' ,אלקודס(
ותוכננו בתי מלון נוספים .לאחר פרוץ האינתיפאדה,
הופסקה פעילות בתי המלון והפיתוח המתוכנן ,טרם
חודשו עד היום.
• חלק מההתיישבויות היהודיות באזור יריחו מאפשרות
לינה באוהלים או במבני קבע.
אתרים היסטוריים
• תל יריחו – עתיקות הישוב מהאלף העשירי לפנה"ס.
• ארמונות החורף – מכלול ארמונות במוצא ואדי קלט
המתוארך לתקופה של בית שני .במתחם מצוי גם ארמון
הישאם מהתקופה המוסלמית.
• דגון )דוק( – מצודה חשמונאית הרודיאנית במרומי
הר קרנטל ,כקילומטר וחצי ממערב ליריחו .מהאתר
תצפית מרהיבה אל עבר בקעת יריחו .המצודה חרבה
בימי המרד הגדול ועל חורבותיה נבנה במאה הרביעית
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לספירה מנזר ביזנטי.
אתרים סמוכים ליריחו בעלי חשיבות לנצרות
• הכנסיה הקופטית – מבנה לא גדול של כנסיה קופטית.
בחצר הכנסיה נחשפו שרידי כנסיה ביזנטית ,על סמך
הפסיפסים שהתגלו ,יש המזהים אתר זה כ"כנסית
הבתולה מרים".
• המוסקוביה – מבנה של אכסניה רוסית לצליינים ,אשר
הוקמה בסוף המאה ה 19-על מנת לספק מקום לינה
לאלפי עולים לרגל שהגיעו אל אתרי הירדן מרוסייה.
• קאסר אל יהוד  -המקום בו הטביל יוחנן המטביל את
מאמיניו .למקום חשיבות עצומה למאמינים הנוצרים
ובעבר נהגו להגיע למקום מדי שנה אלפי צליינים כדי
להתפלל ולטבול במקום /כיום נמצא האזור מעבר
לגדר הגבול והכניסה אליו אסורה .לאתר פוטנציאל רב
למשיכת עולי רגל ותיירים .מתבצע פיתוח בצד הישראלי
של רציף גישה ,סככה ושירותים .בצד הירדני קיימת
תשתית בסיסית לקליטת קבוצות.
אתרי טבע ונוף
• עין א-סולטן )מעיין אלישע( – המעיין החשוב ביותר
בדרום בקעת הירדן .נובע למרגלות תל יריחו .כיום כלוא
המעיין במבנה בטון ,והמים מוזרמים ממנו אל העיר.
חלק ממימיו מוזרם ישירות מהנביעה אל הגנים ומטעי
התמרים העוטרים אותו.
• ואדי קלט – )רובו מחוץ לתחום הרשות( אחד הנחלים
הגדולים והמרשימים באזור ,הנחל שופע מים לכל אורכו,
עשיר בצמחיה ובתחומיו אתרים היסטוריים רבים .לצד
שפך ואדי קלט אל הירדן נמצאים אתרי הטבילה.

 .3תכניות לפיתוח עתידי
התכניות העתידיות באופק התכנון ,מציגות את סובב ים
המלח כמוקד נופש אזורי בהיקף נרחב ,בעל ייחוד בקנה
מידה עולמי .התכניות כוללות פיתוח רב היקף של התיירות
והאירוח באגן ים המלח ,שדרוג אתרי נופש ותוספת של
יחידות אכסון רבות בצד הישראלי ובצד הירדני.
פרק זה יציג ראשית את התכניות העוסקות בתיירות באגן
המערבי בראייה ארצית ואזורית ולאחריה תוצג טבלה
המונה את התכניות הקיימות ,על פי חלוקה לאזורי תכנון.
סקירה מקיפה של התכניות ניתן לקרוא בפרק הסקירה
הסטטוטורית.

.3.1

תכניות אזוריות ארציות

 .3.1.1חבל ים המלח  -תכנית אב לפיתוח התיירות
תכנית האב לפיתוח התיירות בחבל ים המלח נערכה
בשנת  1998על ידי צוות תכנון בראשות זאב טמקין )תיק
פרויקטים בע"מ( .התכנית הוכנה עבור משרד התיירות,
מנהל מקרקעי ישראל ,הסוכנות היהודית ,מועצה אזורית
תמר ,מועצה אזורית מגילות ים המלח ,ההסתדרות הציונית
והחברה הכלכלית לתיירות.
מטרת התכנית היא להתוות ראייה כוללת שתאפשר פיתוח
מושכל של התיירות באזור ים המלח ,תוך ניצול הפוטנציאל
הטבעי וערכיו ההיסטוריים של המקום ומיתון הקונפליקט
בין התיירות לבין התעשייה באגן המערבי.
המלצות תכנית האב:
• חברה – מומלץ להפריד ככל שניתן בין מוקדי תיירות
ליישובים.
• מוקדי פיתוח – מומלץ להימנע מפיתוח תיירות
אקסטנסיבית ומבנייה בצפיפות נמוכה ,על מנת למנוע
צריכה מיותרת של קרקע .מומלץ לרכז את הבנייה
למלונאות במוקדים ולא לפרוש אותה לאורך החופים
)מוקדים מומלצים  -עין בוקק הקיים ומוקד חבר
המתוכנן(.
• תשתיות – על מנת להימנע מהתוויה מיותרת של
תשתיות ,מומלץ לרכז את שימושי המלונאות בקרבת
מסדרונות התשתית הקיימים.

 .3.1.2תכנית הפארק הנמוך ביותר בעולם
הכנת תכנית הפארק הנמוך ביותר בעולם ליוותה את
תהליך השלום עם ירדן והתמקדותה הוא בשיתוף פעולה
אזורי באגן ים המלח .התכנית נערכה בשנת  1996על ידי
זאב טמקין ואדר' שלמה אהרונסון ,בשיתוף צוות בין לאומי.
התכנית מתייחסת אל אגן ים המלח כאל משאב טבע
בעל ערך בינלאומי ומציעה שורה של פרויקטים משותפים
לישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית) .פירוט מלא של עיקרי
התכנית מופיע בפרק תכניות פיתוח ורקע סטטוטורי(.

מקומיים קטנים יותר.
• הכשרת דרך פארק תיירותית בין ישראל לירדן.
• התכנית מציעה מעברים יבשתיים וימיים שיקשרו בין
האתרים השונים.
• עיצוב נופי ותכני של דרכי פארק בין ישראל וירדן.
• שילוט תיירותי אחיד ומשותף במדינות הגובלות באגן
ים המלח.
• איתור מקום המסמל את הנקודה הנמוכה ביותר בעולם
והקמה של אתר משותף.
• הכשרה צוות משותף לניהול ,שיווק ותכנון הפארק.

 .3.1.3תכנית מתאר ארצית לתיירות – תמ"א 12
תכנית המתאר הארצית לתיירות אומצה על ידי המועצה
הארצית בשנת  ,1996אך לא אושרה וחלה על שטח
המועצה האזורית תמר.
התכנית רואה בים המלח מוקד נופש אזורי לתיירות מרפא,
לנופשים מארצות חוץ ומישראל .התכנית מציעה פיתוח
נחרב הכולל גם ייעודי מלונאות.
פירוט מלא אודות התכנית מופיע בפרק תכניות פיתוח ורקע
סטטוטורי

 .3.2תכניות מפורטות
טבלה מספר  7מציגה את התכניות המפורטות לשימושי
תיירות באגן ים המלח .כלולות בטבלה תכניות מאושרות,
בשלבי אישור שונים ותכניות רעיוניות .פירוט אודות התכניות
מופיע בפרק תכניות פיתוח וסקירה סטטוטורית.

.3.3סה"כ פיתוח מתוכנן למלונאות באגן ים
המלח
טבלה מספר  8מציגה סיכום של תוספת חדרי מלונאות
על פי כלל התכניות באגן ים המלח .סיכום מספר חדרי
המלונאות המתוכננים והקיימים מופיע במפה המצורפת
בסוף מסמך זה.

עיקרי הנושאים בהם עסקה התכנית:
• סקר מצאי משותף של ערכי הטבע והתרבות באגן ים
המלח.
• תפיסת תיירותית התומכת בהקמת רצף של אתרי
תיירות מתמחים עצמאיים ,אשר אינם מתחרים אחד
בשני ,אלא משלימים אחד את השני באמצעות האפיון
הייחודי של כל מוקד .בין המוקדים יחברו אתרי תיירות
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טבלה מספר  :7תכניות מפורטות לתיירות במערב ים המלח

מגילות ים המלח

מועצה
אזורית

תחום

מצב תכנוני

מספר תכנית

ייעודים עיקריים

ורד יריחו

מאושרת )(1997

603/2

מגורים ,תוספת יחידות אירוח כפרי
במגרשי המגורים

אלמוג

מאושרת )(1996

605/1/1

תיירות ונופש

 65יחידות אירוח כפרי

קלי“ה

מאושרת )(1997

605/1/1

שינוי ייעוד שטח ירוק לתיירות

התכנית מתירה בנייה של חדרי
אירוח כפרי בהיקף של 35%
משטח המגרש

חוף קלי“ה

מאושרת )(1998

608/9

אכסון מלונאי ברמות שונות ,נופש
פעיל ,חוף רחצה ברוחב מינימאלי של
 50מ‘ ,טיילת ברוחב  15מ‘ בעורף
החוף ,שירותי חוף.

3,100

חוף קלי“ה דרום

לא מאושרת

609

מלונאות ונופש

הצעה ל2,500-

מלונות האוג

תכנית רעיונית

-

אכסון מלונאי ,מסחר ,היפודרום,
מתקני ספורט ,קזינו

 2,500חדרי מלונאות ב 10-בתי
מלון

מניפת הקדרון

לפני מתן תוקף )(1998

605/3

אכסון מלונאי ,חוף ציבורי ,מסחר,
תחנת דלק ,מתקן הנדסי

400

מצפה שלם כולל
חוף מינראל

מאושרת )(1996

607/2

קייט ונופש בצפיפות נמוכה

 1,600חדרי מלונאות ,מתוכם
כ 100-חדרים בחוף מינרל

מצפה שלם

מאושרת )(2007

607/3

מלון ספא בחוף מינרל

120

מצפה שלם

מאושרת )(2007

607/5

תקנון בלבד ,תוספת חדרי אירוח
באזורי מגורים

כ 200-חדרי אירוח

מצוקי דרגות

מאושרת )(1992

606

קייט ונופש

 50חדרי מלון

מצוקי דרגות

מאושרת )(1998

606/3

מלונאות ונופש

 250חדרים ברמה של  5כוכבים

משולש ורד יריחו

מאושרת בתנאים
)(2001

600/4

שירותי דרך

-

אתר הטבילה

דיון למתן תוקף )(1996

51/109

הסדרת מתחם תיירותי ומסחרי

-

תמר

סה“כ חדרים במועצה אזורית מגילות ים המלח

300

כמות חדרים בתכנית

כ11,000-

תכנית מתאר
למועצה

מאושרת )(1982

100/10/02

אזורי מלונאות ונופש בתחום עין
בוקק ,חמי זהר וחבר )מתוכנן(,
מלונאות ונופש לאורך בריכה 5

התכנית מגדירה צפיפויות בינוי
לצרכי אכסון תיירותי ,על פי סוג
האכסון

יישוב עין גדי

מאושרת )(1996

5/108/03/10

הרחבת אזור התיירות והנופש
בקיבוץ ,שירותי ציבור ,מסחר ,שפ“פ

175

בית ספר שדה
עין גדי

מאושרת )(1990

5/102/03/10

מוסד חינוכי ציבורי ,מגורי חניכים
וצוות ,חניון לילה

) 51תוספת ל 49-חדרי אירוח
קיימים(

אכסניית עין גדי

מאושרת )(1995

6/102/03/10

אכסניית נוער

160

מרחצאות מזור
עין גדי

מאושרת )(1990

1/149/03/10

אזור נופש ימי ,שפ“פ ,טיילת

-

נאות עין גדי  -חוף
מספר 2

מאושרת )(2007

7/102/03/10

חוף רחצה מוסדר ,מרכז מידע
ושירותים ,מסעדה ,חנייה

-

שמורת טבע עין
גדי

מאושרת )(1980

10/02/102/3

שמורת טבע

-

ישוב נווה זהר

מאושרת )(2004

8/112/02/10

תיירות ונופש ,מרכז מינהלי ,שירותי
ציבור ,מגורים

 494צימרים

בקעת קנאים

מאושרת )(1994

16/100/02/
10

אירוח בדואי ,מוזיאון בדואי

-

מלונאות חמי זהר

מאושרת )(1989

1/139/03/10

 6מלונות

עד  200חדרים בכל מלון

חמי זהר

מאושרת )(1996

14/100/02/
10

חופי רחצה ,אזור מרפא ונופש

-

תיירות ,נופש ופיתוח נלווה בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו

המשך טבלה מספר  :7תכניות מפורטות לתיירות במערב ים המלח

תמר

מועצה
אזורית

תחום

מצב תכנוני

מספר תכנית

כמות חדרים בתכנית

ייעודים עיקריים

חמי זהר

תכנית רעיונית

-

כפר נופש

300-500

עין בוקק

מאושרת )(1998

5/139/03/10

 16בתי מלון

3,860

עין בוקק

מאושרת )(1990

10/139/03/
10

הרחבה צפונית של מתחם המלונאות

850

עין בוקק

מאושרת )(1994

11/139/03/
10

שטחי שירות מלונאי בדרום מתחם
המלונאות

-

עין בוקק

תכנית רעיונית

-

תכנית לפיתוח אזור תיירות חדש בין
עין בוקק לחמי זהר

עין בוקק

תכנית רעיונית

-

הקמת  450חדרי מגורים לעובדים,
הרחבת  150מגרשים לצמודי קרקע
עם אופציה של פיתוח  450יחידות
אירוח

450

מצדה מזרח

מאושרת )(1998

4/152/03/10

פיתוח שירותי תיירות ,אכסניית נוער

100

חניון לילה מצדה
מערב

מאושרת )(1995

1/233/03/10

חניון לילה ,שטח לינה ושירותים
נלווים

טרם מאושרת

67/100/02/
10

שירותי ציבור ,מרכז אזרחי ,מגורים,
חדרי אירוח )צימרים( בסמיכות
למגורים

תכנית רעיונית

-

תכנית רעיונית ל“מעבר השלום“
מדרום לכיכר סדום

פרסום למתן תוקף
)(2003

54/100/02/
10

שיחזור מחנה העובדים ההיסטורי.
שימושים מותרים :אירוח תיירותי
)ללא לינה( מכירת מזון ומזכרות,
מגורי צוות ,שמירה ותחזוקה ,משרדי
ניהול ושווק האתר

כיכר סדום

מעבר גבול כיכר
סדום
תכנית לשימור
מחנה העובדים
ההיסטורי סדום

סה“כ חדרים במועצה אזורית תמרכ11,000-

סה“כ חדרי מלונאות מאושרים סטטוטורית
סה“כ חדרי מלונאות )כולל תכניות רעיוניות ובשלבי אישור שונים(

עד  6חדרי אירוח לכל יחידת דיור
)בה“כ  540יח“ד(

-

כ11,000-

12,275
21,765

תיירות ,נופש ופיתוח נלווה בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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טבלה מספר  :8מספר חדרי אירוח קיימים ומתוכננים באגן ים המלח
אזור

מגילות

אתר

חדרי
אירוח
*
קיימים

מתוכנן
)מאושר(

מתוכנן
)כולל
רעיוני
ובשלבי
אישור(

סה“כ
מתוכנן
ורעיוני(

אלמוג
וקלייה

137

3,165

2,500

5,600

ורד
יריחו

30

ביאנקיני

18

האוג

2,500

2,500

מניפת
הקדרון

400

400

מצוקי
דרגות

45

מצפה
שלם
סה“כ מגילות

אגן מערבי

עין גדי

תמר

כ230-

5,335

426

386

5,400

10,735

700

1,086

חמי עין
גדי

5,000

נווה זהר
)יישוב(

494

494

מצדה

88

100

עי בוקק
חמי
זהר

כ-
4,000

5,910

חדרי
אירוח
כפרי
בתחום
הישובים

89

כ-
4,603

סה“כ אגן מערבי

סה“כ סובב אגן

1,920

1,920

5,000

סה“כ תמר

אגן מזרחי

250

250

4,833

100
850

1,550

11,890
17,225

6,950

סה“כ קיים ומתוכנן
)מאושר(

22,058

סה“כ קיים ומתוכנן
)מאושר+רעיוני(

29,008

ירדן

סווימה

1,900

זרקא
מעיין

142

6,100

6,760

13,440
24,175

6,100

זארה

12,840

מזרעה

12,160

12,160

31,100

31,100

סה“כ ירדן
סה“כ

6,875

48,325

6,950

סה“כ קיים ומתוכנן
)מאושר(

55,200

סה“כ קיים ומתוכנן
)מאושר  +רעיוני(

62,150

55,275

* מספר חדרי האירוח הכפרי בתחומי היישובים מבוסס על נתונים
שהתקבלו ממחלקות ההנדסה במועצות האזוריות.
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תיירות ,נופש ופיתוח נלווה בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו

בשנת  2000חתמו שרי התיירות של ישראל ,ירדן והרשות
הפלסטינית על "אמנת תיירות" .האמנה מגדירה שיתוף
פעולה אזורי ביצירת חבילות תיור בין המדינות ,שיווק
משותף ויצירת הקלות במעברי הגבול עבור משתתפי
התכנית.
נכון להיום ,שיתוף הפעולה בתחום התיירות בין  3הישויות
הינו מועט ביותר ,על אף הפוטנציאל הרב הטמון בכך.
קידום עקרונות האמנה ופיתוח סובב אגן ,הכולל מעברי
גבול יבשתיים ודרכי רוחב בין ישראל וירדן עשוי להגדיל
את פוטנציאל הביקורים משני עברי הגבול ואת היצע מוקדי
הביקור לתייר.
תכניות לשיתוף פעולה אזורי
תכניות רעיוניות לשיתןף פעולה אזורי ,אשר אם תמומשנה
יהיו בעלות השפעה על תחום התיירות ,מפואטות בפרק
תכניות פיתוח ורקע סטטוטורי.
מעברי גבול ושדות תעופה
פריסת הכבישים לאורכו ולרוחבו של ים המלח ,מהווה
תשתית למעברי גבול יבשתיים נוחים בין שני צידי אגן ים
המלח ומעניקים לו פוטנציאל לשמש כאזור גבול מרכזי בין
המדינות .בפועל ,מעבר הגבול היחיד הקיים באגן ים המלח
הינו גשר אלנבי שאינו מאפשר תנועה חופשית של אזרחים
ישראלים .מעברי הגבול הקרובים ביותר הפעילים כיום,
ממוקמים בעמק הירדן ובערבה ,במרחק של כ 200-ק"מ
מהאזור .פיתוח מעבר גבול באזור ים המלח יאפשר ביקורי
יוממים בין המדינות ויגביר את תנועת התיירות למרחב.
להלן פירוט מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים הקיימים

12,840

2,042

 .4קשרי גומלין לפיתוח תיירות אזורית

והמתוכננים באגן ים המלח )פירוט מלא בפרק התשתיות(:
מעברי גבול ושדות תעופה קיימים
• מסוף גבול גשר אלנבי )"המלך חוסיין"(– מסוף המלך
חוסיין משמש כמעבר גבול בין ירדן לבין האוכלוסייה
הפלסטינית בשטחים.
• גשר עבדאללה )גשר החוגים(– ממוקם מעט מדרום
לגשר אלנבי ,אינו פעיל.
• מנחת בר יהודה )מצדה( – מנחת המשמש לטיסות
פנימיות וטיסות תיירות ארציות במטוסים קלים .המועצה
האזורית תמר מעוניינת לפתח את שדה התעופה לטיסות
צ'רטר בינלאומיות לצד מרכז קונגרסים בינלאומי )תכנית
רעיונית(.

•  - Queen Alia International Airportנמל תעופה
קיים לטיסות בין לאומיות ופנים ארציות ,ממוקם דרומית
לעמאן.
•  – Marka International Airportשדה התעופה הישן
של עמאן ,משמש כיום בעיקר לטיסות מקומיות.
מעברי גבול ושדות תעופה מתוכננים
• מוא"ז תמר מקדמת מעבר גבול חדש בדרום ים המלח,
בין נאות הכיכר לסאפי ופיפה.
• תכנית המתאר המוצעת למוא"ז מגילות מגדירה שטח
לאיתור אפשרי לתכנון עתידי של שדה תעופה ,הממוקם
מדרום לכביש  ,1בסמוך לגשר עבדאללה.
• הועלה רעיון להקמת שדה תעופה בין לאומי בצד המזרחי
של אגן ים המלח ,כחלק מפיתוח התשתית התחבורתית
למוקד התיירות המתפתח באזור סווימה ,אולם אין בידי
צוות התכנון מידע מפורט על קידומו.

 .5פתוח התיירות – סוגיות עיקריות
ים המלח נודע בזכות נופיו המיוחדים ,איכותם המיוחדת
של מי הים ויתרונותיהם כמי מרפא ,אתריו של ים המלח
והמורשת התרבותית והדתית הנקשרת לאזור .המקום נודע
כאחד מאתרי התיירות והנופש במפת התיירות העולמית.
בישראל תחילה וכיום גם בירדן ,התפתחו לחופי ים המלח
אתרי ושרותי תיירות ונופש מסוגים שונים המושכים תיירים
ומבקרים מארצות האזור ומהעולם .אגן ים המלח מרובה
היום בתוכניות ובמיזמים לפתוח שרותי תיירות ומלונאות הן
בגדה המזרחית והן בגדה המערבית .הפתוח של האזור על
מרכיביו השונים למטרות תיירות ונופש מעלה כמה דילמות
הן ברמה של סובב ים המלח והן בהתייחסות מפורטת יותר,
ברמה של כל אחת מהמדינות ובהיבט של האזור עצמו.

.5.1סוגיות התכנון העומדות בפני מדיניות
התכנון לסובב ים המלח
בחלק זה ,מפורטות השאלות העיקריות בתחום פיתוח
התיירות ,העומדות בפני המתכננים בגיבוש מדיניות התכנון
לאגן ים המלח בראייה אזורית:
שתוף פעולה בתנאי אי ודאות – פתוח התיירות מתנהל כיום
בכל אחת ממדינות האזור באופן עצמאי ,בהתאם לשיקולים
ולאינטרסים של כל אחת מהן .משמעותו ומשקלו הכלכלי של
פתוח התיירות באגן ים המלח שונה וכן גם דרכי הפעולה,
תהליכי קבלת החלטות ,בתכנון ,שווק והפעלה של מתקני
התיירות ,שמורות הטבע והאתרים השונים .כל תכנון עתידי

המבוסס על שתוף פעולה ,יש להניח ,שיהיה חלקי ויתבצע
באיטיות ובזהירות עקב הרגישות הפוליטית והביטחונית
והתנאים השונים השוררים בכל אחת מהמדינות.
בכל התייחסות לשיתוף פעולה אפשרי בתחום פתוח
התיירות ,יש לקחת בחשבון כי קיימים נושאים בהם שתוף
פעולה עשוי לעזור לכל הצדדים כגון :גוון ההיצע התיירותי,
שווק חבילות סיור משותפות ,שימוש בתשתיות תחבורה
ובעקר שדות תעופה לקידום תנועת התיירים ,שימוש הדדי
בשרותי תיירות ,אטרקציות ואתרים ועוד .לעומת זאת,
מתוך הנחה שהשוק העולמי בזמן נתון הוא בהיקף מסויים,
קיימת גם תחרות על קהלי יעד פוטנציאלים.
גורמים בין-לאומיים ניסו באמצעות השתתפות ומימון
התכנון ,להשפיע ולקדם תכנון מושכל של אגן ים המלח.
יש להניח ,כי ניסיונות אלה ימשכו ואולי ניתן יהיה בעזרתם
לקדם רעיונות של תכנון האזור באופן המתייחס לכל האגן
בראיה כוללת וברת קיימא.
תוכניות פיתוח תיירות ומלונאות וקצבי מימוש – אגן ים המלח
משופע בתוכניות לפיתוח מלונאות ותשתית תיירותית ,הן
בצד הירדני בגדה המזרחית והן בגדה המערבית בתחומי
המועצות תמר ומגילות .למרות תנופת הפיתוח המאפיינת
כיום את אתרי התיירות בירדן ,ונתוני הביקוש הטובים של
המלונאות בצד הישראלי ,השאלה היא עד כמה הפוטנציאל
המגולם כבר היום בתוכניות קיימות בירדן למעלה מ30,000-
חדרים ,במועצות אזוריות תמר ומגילות למעלה מ24,000-
חדרים ,הינו בר מימוש בתקופת עשרים השנה הקרובות.
האם לאור הערכת קצבי מימוש ריאלים רצוי להגדיר שלבים
ועדיפויות ו/או לשנות את עקרונות מדיניות התכנון) ,ניתן
להשפעה בתחום אשר בשליטת ישראל בלבד(.
פתוח נרחב מול שימור אופיו המיוחד של האזור – היקפי
הפיתוח המוצעים בתוכניות השונות עומדים על כ30,000-
חדרים בירדן 11,890 ,חדרים במועצה האזורית תמר ו-
 5,335חדרים במועצה האזורית מגילות .מיצוי הפיתוח
המעוגן כבר היום בתכנון מאושר ,עתיד להיות מלווה בפתוח
נלווה של שירותים תומכי תיירות – שכונות מגורים לעובדי
התיירות בתוך או מחוץ לישובים קיימים ,פתוח אטרקציות,
מתקני שעשועים ובידור ,מסעדות דרכים ועוד .במקביל
לפתוח זה ,יש לפתח גם תשתיות הנדסיות – כבישים,
מערכות ביוב וסילוק שופכין ,אנרגיה ושדה תעופה אזורי/בין
לאומי .פיתוח נרחב זה ,עתיד לשנות את פני האזור ,להטיל
עומס גדול על התשתיות האזוריות והאתרים הקיימים.
הפיתוח המוצע עלול לפגוע בערכים נופיים וסביבתיים,
אשר הם הסיבה למשיכתם של רבים אל האזור ,ועשוי
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לפגוע במיוחד באתרים ייחודיים ובשמורות טבע ונוף בכל
אגן סובב ים המלח.
קהלי היעד של הפתוח העתידי – מה ההרכב החזוי של קהל
המשתמשים ,ארצות המוצא ,מאפיינים עיקריים ומטרות
הביקור – תיירות מרפא מארצות אירופה ,תיירות צליינית
מהעולם הנוצרי ,תיירות יהודית לאתרי מורשת ודת ,תיירות
נופש ותיירות מזדמנת המחברת ביקור בים המלח עם
ביקורים באזור ,תיירות נופש מהאזור – ישראל ,פלסטין,
ירדן ,מדינות המפרץ ומאפיינים נוספים.
מהו סוג הפתוח המתאים והיקפו – לכל אחד מסוגי
המבקרים והתיירים – מהו המוצר התכנוני הנדרש בהתייחס
למלונאות ,למקום ההארחה ,לשירותים והאטרקציות ,מהו
הפתוח הנדרש באתרים ההיסטוריים ואתרי הדת ,באזורי
הסיור והטיול ובשמורות הטבע והנוף והאם פתוח זה מתאים
לכושר הנשיאה הקיים או האפשרי.
התמודדות עם מפגעים לאור ירידת המפלס – מהן הדרכים
להתמודדות עם ירידת המפלס והשלכותיה על האטרקטיביות
של ים המלח וחופיו ,על הנגישות לקו המים המתרחק ,על
היווצרותם של מפגעים סביבתיים כתוצאה מירידת המפלס
כגון בולענים ,התחתרות נחלים ופגיעה בתשתיות.
קביעת מדיניות תכנון סובב ים המלח מוסכמת וברת מימוש
– על מנת להתמודד במשותף עם בעיות תכנון וניהול
היבטים שונים בסובב ים המלח ,נדרשת מדיניות תכנון אשר
תגיע להסכמה על מספר נושאים עיקריים בפתוח האזור
ובראש ובראשונה התייחסות משותפת לפתרון אפשרי של
בעיית ירידת המפלס ,ניהול נושא המפלס בראיה כלל אגנית
והתייחסות אל מגוון הנושאים הקשורים בו .מדיניות כזו ,אם
תיצור הסכמות ושיתופי פעולה בניהול האגן ,יכולה להוביל
לשיתוף פעולה בנושאי פתוח התיירות בסובב ים המלח,
בנושאי הגנה על הסביבה ,על אתרי מורשת ועוד.

.5.2סוגיות עיקריות בתכנון ופתוח התיירות
בגדה המערבית של ים המלח
בתחום מערב ים המלח פועלות המועצות האזוריות מגילות
)תחת המנהל האזרחי( ,אשר בה קיימים כיום כ500 -
חדרי אירוח כפרי ומלונאי באתרי הנופש ובצימרים בתחומי
היישובים השונים ומועצה אזורית תמר בתחום ישראל ,אשר
בה קיימים כ 4,000-חדרי מלון בשלושה מוקדים עיקריים –
עין בוקק ,חמי זהר ועין גדי .לשתי המועצות תוכניות פיתוח
מאושרות סטטוטורית לפתוח תיירות ומלונאות בהיקף כולל
של כ 18,000 -חדרי מלון ואירוח כפרי.
הפיתוח המוצע ,מעורר את אותן שאלות שנשאלו בהיבט
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של האגן כולו ואיתן שאלות נוספות:
.1מהי הכדאיות הכלכלית מבחינת המשק הלאומי
לפתוח התיירות באזור בקנה מידה נרחב – ענף
המלונאות בגדה המערבית של ים המלח הפך בשנים
האחרונות לענף נופש של ישראלים .כ 80-אחוזים מן
הלינות בחדרי המלון באזור ים המלח הם של ישראלים.
ענף תיירות החוץ בישראל סובל מרגישות גבוהה
לאירועים חיצוניים ובעתות של משברים ביטחוניים יש
נפילה ניכרת בביקושים )זאת  -בנוסף לעונתיות החזקה
המאפיינת את התיירות לים המלח(.
בנוסף ,רמת השכר בענף התיירות בישראל היא נמוכה
באופן יחסי ,מן הנמוכות במשק הישראלי.
התוכניות להרחבת היצע המלונות בגדה המזרחית של
ים המלח יכולות להוות תחרות ממשית לתיירות בצד
המערבי של הים ,הן לגבי הישראלים שאולי יעדיפו
לעבור לגדה המזרחית וליהנות מרמת הכנסת האורחים
הירדנית והן לגבי תיירים זרים שימצאו בירדן תיירות
אקזוטית וייחודית .שיתוף פעולה של סוכני תיירות משני
עברי הגבול ופתיחה של גשרים שיחברו בין הצד הירדני
והישראלי של הים יאפשרו לנופשים הישראלים ולתיירי
החוץ לשלב ביקורים באתרים היסטוריים ,באתרים
ארכיאולוגיים ובמרכזים עירוניים תוססים בשתי המדינות
תוך הישענות על מערך המלונאות בצד המזרחי של
הים .יש לזכור שהמבנה הגיאולוגי בצד המזרחי של ים
המלח תורם לקרבה בין הים לבתי המלון ,בעוד שמרבית
בתי המלון בצד הישראלי נשענים על בריכות המלח
והמתחמים המלונאיים בצד ים המלח יהיו מרוחקים
מאוד מן הים בשל נסיגתו.
בנוסף ,רמת השכר בירדן מתאימה יותר להרחבה ניכרת
של ענף המלונאות שם.
מבחינת רמת ההתפתחות הכלכלית ,פיתוח של אזורי
תיירות ייחודיים בצד המזרחי של ים המלח יכול להיות
תרומה חשובה לפיתוחה של ירדן .תרומת ענף התיירות
לפיתוח הכלכלי בישראל מוגבלת יותר.
על רקע זה יש להעלות את השאלה האם יש טעם לפתח
פיתוח מאסיבי של ענף המלונאות הישראלי ,דווקא
באזור ים המלח.
דברים אלה אינם נוגעים לפיתוח של מערכי קליטה
של מטיילים ותיירים עוברים שהביקוש שלהם לאתרים
באזור הוא גבוה מאוד ואולי אף יגבר ככל שיגבר שיתוף
הפעולה האזורי.
.2מהן ההשלכות על מבנה התעסוקה באזור – בגדה
המערבית של ים המלח ,מתגוררת כיום אוכלוסייה של

כ 2000-נפש .מרביתם אינם מועסקים בענף התיירות,
ובעיקר לא במלונאות.

בין תיירות מרפא לצליינות או למבקרי אתרי מורשת ודת,
תיירים אקולוגים ואחרים .תיירות של צעירים וקבוצות

מרבית העובדים שמגיעים לעבוד באזור המלונות בנווה
זוהר ובעין בוקק מגיעים מהעיר ערד שהפכה להיות

נוער ותיירות נופש של משפחות ומבוגרים.

תלויה מאוד בענף המלונאות על שפת בריכות המלח.
הרחבה ניכרת של מספר חדרי המלון בגדה המערבית
של ים המלח ,של עוד כ 18000-חדרים במוא"ז מגילות
ועוד כ 10,000-חדרים במוא"ז תמר ,תדרוש תוספת
ניכרת של עובדים לתעשיית המלונאות ולתעשיית
התיירות המקומית.
במוא"ז תמר היוממות של עובדים המגיעים מערד,
עובדים שמרביתם מועסקים בשכר מינימום ,מגיעה
לממדים חריגים ויש לשקול היטב האם יש טעם להרחיב
את מצאי בתי המלון לאורך הגדה המערבית של בריכות
המלח )ועין גדי( ללא הרחבה ניכרת של מספר התושבים
שיתגוררו במקום ,אלא תוך הישענות על הרחבה יוצאת
דופן של אוכלוסיית העיר ערד )ואולי של דימונה ובאר-
שבע( ,וזאת ,כדי לעמוד בדרישה לתוספת של עוד כ-
 10,000מועסקים בענף.
הפיתוח התיירותי במועצה האזורית מגילות אינו נשען
על היצע מובטח של כוח אדם שיוכל לעסוק בתיירות,
כמוצע .קשה לראות באוכלוסייה הפלסטינית באזור
יריחו מקור לכוח אדם לעבודה בענף המלונאות שם.
המועצות האזוריות במערב ים המלח מתכננות הכפלה
של האוכלוסייה דהיינו  -תוספת של  2000עד 3000
תושבים .מתוך אלה נובעת תוספת של כ1000 -
מועסקים אך על פי התוכניות מרבית התושבים הנוספים
אמורים לעסוק בחקלאות אינטנסיבית באזור.
בנוסף ,נדרשת הרחבה ניכרת של התשתית האזורית
מבחינת אספקת מגורים ,שירותים לאוכלוסיה זמנית/
קבועה .תשתיות אזוריות .יש גם לעמוד על השלכות
חברתיות אפשריות על יישובי האזור שמבקשים
להישאר קטנים ויעמדו בהצפה ניכרת של תיירות ,מצד
אחד וההשלכה על הערים בשיפולי ההר שיגדלו מעל
לפרופורציה בתעסוקה שההכנסות ממנה הן נמוכות
)ראה באופן חלקי דוגמת העיר אילת(.
הדילמה של הכבדה על כושר הנשיאה של האזור שאינה
נותנת מענה לצרכי תעסוקה מקומיים היא קשה ודורשת
עיון מיוחד.
.3מהם המאפיינים של התיירות החזויה ומהם יעדיה ,מהי
ההתפלגות החזויה בין תיירות חוץ למבקרים מקומיים,

.4מהו סוג הפתוח הנדרש לסוגי התיירות החזויה והיקפו
– מהם מאפייני המוצר/ים התיירותיים שיענו לדרישות
קהלי היעד השונים ולדרישות התחרות עם הפיתוח של
אתרים דומים ואחרים באגן ים המלח ובעקר בירדן.
.5האם לפתח מוקדי מלונאות גדולים כדוגמת הקיים
במוקד עין בוקק? באיזו רמה והיכן? )האם להמשיך
את פיתוח המלונאות לאורך בריכה מס  5ולהרחיבו אף
מעבר לתכנון המאושר כיום ,האם לפתח מוקד בקליה
לפי תכנית קיימת(.
.6האם לפתח לינה בתוך הישובים כחלק ממיזמים
כלכליים עצמאיים של התושבים )כפי שמתוכנן למשל
בעין גדי ובישובים נוספים( ובאיזה היקף?
.7האם לפתח תיירות ומלונאות כפרית )'כפרי נופש'
על פי מונחים של משרד התיירות( ,מהם המאפיינים
התיירותיים ,הפיזיים/נופיים ,באיזה היקף ובאילו
מקומות רצוי לפתח – בצמוד לישובים קיימים או באתרים
חדשים?
.8מהם סוגי הפיתוח הנוסף ומאפייניו  -אטרקציות ,שרותי
דרך והסעדה ,אתרי ביקור ,מאפיינים כללים ופרישה
אפשרית ,מתוך התייחסות לפגיעה אפשרית באתרים
בעלי רגישות נופית גבוהה )מצפה רחף ואחרים(.
.9מהו סוג והיקף הפיתוח הנדרש באתרים ייחודיים )כגון
אתר הטבילה( ,לאילו קהלים האתר מיועד וביזה היקף
ומהו הפיתוח המתאים בהתאם לכושר הנשיאה.
.10מהו האיזון הנדרש בין הפיתוח המוצע לבין ההגנה
על משאבי טבע וסביבה  -קידום פיתוח בר קיימא ,אי
פגיעה באווירת האזור ובאטרקטיביות וכושר הנשיאה
של האתרים השונים ושמורות הטבע) .ראה התייחסות
במסמך הסביבתי(.
.11מהן דרכי ההתמודדות עם השלכות ירידת המפלס
על האטרקטיביות של אתרי התיירות וחופי הרחצה
– איך ניתן להתמודד עם התרחקות מתמשכת של קו
המים ,השינוי באיכות ובאטרקטיביות של החוף והקשיים
בגישה לחופי רחצה ,כתוצאה מהשתנות הנוף החופי
ושפת המים.
.12האם לפתח אתרים חדשים הנשענים על התרחקות
מהחוף ופיתוח סביב לגונות  -מאגרי מים שאינם
קשורים לימה.
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.13האם ניתן לפתח פתרונות קלים/זמניים הניתנים
להעתקה והרחקה לצורך גישור על פני המרחק משפת
הים המתרחקת .או פתרונות תחבורתיים כגון שאטל
מקומי.
.14מהם פתרונות אפשריים לשיפור אזורים פגועים,
יצירת נופים חדשים באזורי בולענים.
.15מהם ייעודיה ושימושיה של רצועת החוף לנופש
ולתיירות  -מהי הגדרתה של רצועת החוף והשימושים
הציבוריים בה:
למי שייך החוף  -האם רצועת החוף הקיימת והנחשפת
כיום ובעתיד )עם המשך ירידת המפלס( ,היא נכס ציבורי
ובאיזה רוחב ,או האם ניתן ובאילו מצבים להקצות חלקים
ממנה לשימושים פרטיים ואלו שימושים.
האם יש לשמור על שטח ציבורי פתוח המאפשר מעבר
רציף והמשכי לציבור והאם עליו להיות בצמידות לקו המים
)המשתנה( או טיילת חוף מנותקת ובאילו מקטעים.
חופי רחצה לציבור הרחב – באילו מקומות ניתן ורצוי
לפתח חופים לקהל רחב ,ובאילו תנאים )בהתחשב
בפיתוח נדרש ובתחזוקה( ,האם יש צורך להבדיל בין
חופים ייעודיים )לאוכלוסיית שטחים ,לחרדים ולציבור
חילוני(.
.16אלו תשתיות אזוריות נדרשות:
תחבורה אווירית – מהו המיקום האפשרי ,הפיתוח
והשירותים הנלווים של שדה תעופה בין-לאומי ו/או שדה
אזורי .אם הם רצויים ,היכן ובאילו תנאים לפתחם?
תחבורה ימית – האם נכון לפתח מעגן וקשר ימי בין
הגדות מזרח ומערב ,מהו הפיתוח הנדרש כולל מתקנים
נלווים ובאילו תנאים.
מערכות דרכים ,ארציות ,אזוריות ומקומיות – מהו
הפתוח הנדרש ,באילו תנאים ומהן ההשלכות על
הסביבה והנוף.
תשתיות הנדסיות כגון מערכות אנרגיה ,תקשורת
ומערכות סילוק וטיפול בשופכים – היקף הפיתוח
הנדרש וההתמודדות עם פגעי טבע ,ההשלכות
הסביבתיות והתנאים לפיתוח.
מעבר יבשתי דרומי – האם נדרש קשר יבשתי נוסף עם
ירדן מדרום לימה ,שאר יהיה פתוח לתנועות תיירים
ומבקרים.
.17התמודדות התיירות עם תהליכים ומגמות פתוח
באגן הדרומי )מלונאות הנשענת על בריכה  5של מפעלי
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ים המלח(:
מהן הדרכים המיטביות ,מבחינת התיירות ,להתמודדות
עם עלית מפלס המים בבריכה  5ומהן השלכות עליית
המפלס על הפיתוח הקיים ,על האטרקטיביות של
המתחם המלונאי בתנאים הנוכחיים ובהתאם לחלופות
השונות להגנה על המתחם.
מהי משמעות חלופות הגבהת הסוללות ובנית לגונה
קטנה או מורחבת וקציר מלח חלקי .אל מול חלופת קציר
המלח בכל הבריכה )אי הגבהה נוספת של הסוללות(.
מה ההשלכות של פתרונות אפשריים לעליית המים
בבריכה מס  5על פתוח נוסף של המתחם המלונאי לפי
התכנון המאושר.
מהן ההשלכות של הקמת בריכה נוספת ) (6צפונית
לבריכה  ,5על הנוף והסביבה התיירותית.
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פרק מס' .13

תכניות פיתוח
ורקע סטטוטורי
בסובב ים המלח ומערבו

מבוא
פרק זה עוסק בתכניות פיתוח העיקריות במרחב וברקע
סטטוטורי של התכניות במערב ים המלח.
מטרת הסקירה הנה להוות את המסד האינפורמטיבי
לתכניותיהם ,רעיונותיהם ושאיפותיהם של הגורמים השונים
ביחס לאזור כולו ,כרקע לעריכת מסמך מדיניות לאגן ים
המלח.
ראשית יוצגו תמצית תכניות רעיוניות כוללות לכל אגן ים
במלח  -ים המלח כשמורה ביוספרית ותכנית 'הפארק
הנמוך בעולם' וכן תסקר תכנית כוללת לעמק הירדן ,אשר
בשולי ים המלח.
לאחריהן תוצג מערכת התכנון בירדן ותכניות השימור
והפיתוח הירדניות לאזור ים המלח ,בדגש על הפיתוח
התיירותי האינטנסיבי המוצע .מטרת סקירת התכניות
האזוריות והירדניות להוות קונטקסט למסמך המדיניות,
אשר יעסוק בצדו המערבי של אזור ים המלח ובאפשרויות
לשיתוף פעולה עתידי בין שני צידי האגן.
במערב ים המלח קיימת חלוקה מינהלית לשטחי מ.א
מגילות בצפון האגן ,הנמצאים באחריות המינהל האזרחי
ביו"ש ,ולשטחי מ .א תמר בדרום האגן  ,עליהם חל חוק
התכנון והבניה הישראלי .בשטחי מ.א מגילות ייסקרו תכנית
האב לפיתוח התיירות בשטחי המועצה ,תכנית המתאר
העדכנית ,אשר נמצאת בהפקדה בימים אלו וכן יסקרו
התכניות המפורטות לפיתוח המוצע בתחומי התיישבות,
תיירות ותשתיות.
בשטחי מ.א תמר יסקר בראש ובראשונה יחסה של תכנית
המתאר הארצית המשולבת תמ"א  35למערב ים המלח וכן
יחסן של תכניות מתאר נושאיות רלוונטיות .ברובד התכנון
המחוזי יסקר יחסה של תכנית המתאר המחוזית למחוז
דרום ,תמ"מ  14/4לאזור ים המלח ולסביבתו .ברובד התכנון
המקומי תוצג התכנית המתאר המקומית למועצה האזורית
תמר ,וכן תוצגנה תכניות מפורטות לתחומי התיישבות
ותעסוקה ,תיירות ,שמורות טבע ,תעשייה ומתקני תשתית,
בחלוקה למתחמים :עין גדי ,נווה זהר ,מצדה ,מפעלי ים
המלח וככר סדום וכן יסקרו תכניות מפורטות רלוונטיות
לאתרי כרייה וחציבה.
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תכניות כוללות לסובב אגן ים המלח
 .1תוכניות שיתוף פעולה אזורי

" .2אזורי חיץ" ) (Buffer zonesבעלי רמת פיתוח
מוגבלת.

 .1.1השמורה הביוספרית )(1999

" .3אזורי מעבר" )) Transition zonesבהם יתרחש רוב

Biosphere Reserve and World Heritage Listing

התכנית נערכה על ידי אנשי מקצוע מתחומי הסביבה והמנהל
משלושת הקהילות המקיפות את ים המלח ,בהובלת ידידי
כדור הארץ המזרח התיכון )ארגון מהמגזר השלישי שמטרתו
עידוד שיתוף פעולה סביבתי בין המדינות והקהילות השונות
הסובבות את ים המלח( .התכנית רעיונית הקמת גוף לניהול
משותף ,ירדני ,ישראלי ופלסטיני לאגן ים המלח עם ראיה
תכנונית כוללת המאזנת בין פיתוח ושימור ערכי טבע ונוף,
חיזוק שיתוף הפעולה הסביבתי ,כלכלי ,מחקרי ,חברתי וכד'
בין שלשות הקהילות באזור ים המלח .לדיון נוסף בנושא
השמורה הביוספרית ראה פרק סביבה.
התכנית ממליצה לפתח אסטרטגיה משותפת לשימור אזור
נרחב לטווח ארוך ,וממליצה על שימוש מושכל במשאבי
הביוספירה ,שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי ביישום עקרונות
פיתוח בר-קיימא ,הטמעת עקרונות פעולה המתבססים על
שיתוף הציבור בתכנון ואחריות משותפת ביחס לסביבה

הפיתוח.
דגם זה נוסה בהצלחה במקומות שונים בעולם .ההנחה היא
כי הכרה בינ"ל של אונסק"ו במרחב כשמורה ביוספרית תביא
להגנה המתאימה על ערכי הטבע והנוף .התכנית יוצאת נגד
התכניות העתידיות לאגן ים המלח של כ 55,000 -חדרי
מלון וטוענת שניהול ותיאום משותף יביא לירידה בצורך
ובמספר בתי המלון המתוכננים לחופי ים המלח.
גבולות השמורה המוצעת :אזורי הגלעין הם שמורת המוג'יב
בירדן ומרחב עין גדי-מצדה בישראל )איור .(2
•

בצפון  -עוג'ה וסרתבה

•

בדרום  -הקו של פיפא ונאות הכיכר

•

במערב  -קו פרשת המים בין חברון וירושלים

•

במזרח  -הכביש ממדבא לקארק

ולשימור.
מהתכנית עולה חשיבות הניהול המשותף של אגן ים המלח
וסביבתו כפי שהיה בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה בהן
היווה ים המלח מוקד כלכלי ותרבותי בעל חשיבות אזורית.
דגם השמורה הביוספרית מתמקד בפיתוח מבוקר של אגן ים
המלח כיחידה אחת .התכנית ממליצה להשתמש במשאבים
הקיימים באזור כגון ייחודו התיירותי של ים המלח ,הרכבו
הכימי ,ערכי הטבע וחשיבותו הדתית של אזור .התכנית
מדגישה כי בצידו הירדני של האגן לחצי הפיתוח הולכים
וגדלים ואמצעי תכנון ,פיקוח ואכיפה סביבתיים חלשים
יחסית .בנוסף קובעת התכנית שדגמי הפיתוח בתכנון הקיים
אינם מבטאים עקרונות של פיתוח בר קיימא הן בצד הירדני
והן בצד הישראלי .כמו כן קיים חוסר תאום תכנוני בולט בין
שלושת הרשויות הפועלות לאורך חופי ים המלח .התכנית
מציעה דגם של שמורה ביוספרית בהתאם להגדרות ארגון
אונסק"וUNESCO Biosphere Program (MAB) Man
.and
התכנית מחלקת את אזור ים המלח לשלושה מתחמי תכנון
)איור :(1
" .1אזורי גלעין" ) (Core Areasבהם רמת השימור גבוהה
והפיתוח מוגבל ביותר.

איור מספר  :1סכימה אזורית של תפיסת הפתוח
Let the Dead Sea Live EcoPeace, 2000
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איור מספר  :2סכימה אזורית של גבולות תכנית הפארק הביוספרי
EcoPeace, 2000 Let the Dead Sea Live

איור מספר  :3תכנית לפיתוח עמק הירדן JRV
JRV integrated development study 1997

 .1.2תכנית עמק הירדן )(1997
JRV - Jordan Rift Valley Integrated
Development Study

תכנית עמק הירדן הוכנה בשיתוף פעולה ישראלי ,ירדני
ואמריקאי במימון הבנק העולמי וממשלת איטליה .מטרת
התכנית מינוף השלום בין ישראל לירדן לפיתוח ושיתוף
פעולה אזורי ,דגש על יוזמות משותפות לפיתוח הכלכלה
והתעסוקה בעמק הירדן וים המלח .התכנית מחולקת
לפרויקטים לטווח קצר וארוך וממליצה על פיתוח מיזמים
בתחומי אנרגיה ,תקשורת ,תעשייה ,תחבורה ,סביבה,
חקלאות ,משק המים ,תיירות ומשאבי האנוש .בנוסף
מתייחסת התכנית לכדאיות של התפלת מי ים כחלק
מהעברת מי ים סוף לים המלח כסיוע חשוב למצוקת המים
של ירדן .
התכנית הינה רעיונית ומטרתה לאפשר תכנון מפורט
משותף של רשויות התכנון בישראל וירדן .היא משתרעת
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מים סוף בדרום ועד בקעת הירדן  /בית שאן בצפון וכוללת
את ים המלח ובקעת הירדן בצד המזרחי והמערבי )איור
 .(3התכנית מתמקדת יותר בצידו המזרחי של עמק הירדן
ובאפשרות לתמיכה ושיתוף של גופים ישראלים במימון
ובביצועה תכניות משותפות לחיזוק הצד הירדני .בצידו
המזרחי של ים המלח מתייחסת התכנית בהרחבה לרצועת
החוף באורך של  58ק"מ וברוחב של  5ק"מ ,שטח התכנית
מקצה לפיתוח תיירותי כ  3135דונם מתוכם  2275דונם
באזור סווימה ו 860-דונם באזור זארה .התכנית שמה
דגש על שיתוף פעולה שיעודד שימוש במשאבים מקומיים
ותוכניות פיתוח משותפות בהשקעה של גורמים פרטיים
באזור .התכנית מפרטת את העלות המשוערת של כל אחד
מהפרויקטים ,את השפעתם ואת הרווח הסביבתי והכלכלי

הצפוי ממימוש המיזמים .התכנית ממליצה לבנות 71
פרויקטים ב 10-תחומים שונים:
חקלאות
5

תחבורה
9

חקלאות
ימית

תעשיה

5

תקשורת
5

15

תיירות
13

משאבי
אנוש

מים
5

אנרגיה
3

סביבה

3

8

קיבולת בתי מלון מוערכת בתכנית )עד שנת :(2010
ישראל 11,500 :חדרים
ירדן 25,000 :חדרים

 .1.3הפארק הנמוך בעולם 1998 -
Dead Sea – The Lowest Park on Earth

תכנית הפארק הנמוך בעולם )איור  (4הוכנה כחלק ממספר
פרויקטים שהחלו בעקבות הסכם השלום בין ישראל וירדן.
עקרונות התכנית נערכו על ידי מתכנן הערים זאב טמקין
ואדר' הנוף שלמה אהרונסון בשיתוף מתכננים עמיתים בירדן
ובהנחיה של מומחי שירות הפארקים הלאומי בארה"ב.
לפירוט נוסף על התכנית ראה פרק סביבתי.
מטרת התכנית הינה שיתוף פעולה אזורי למימוש הפוטנציאל
התיירותי של ים המלח .בבסיס רעיון הפארק הנמוך בעולם
עומדת ראייה תכנונית כוללת של כל אזור ים המלח .יתרונות
האזור ,כאזור גיאוגרפי מוגדר ,הנשלט על ידי שני צירים
מרכזיים ,מאפשרים להפכו לפארק אחד מוסדר שהכניסה
אליו בתשלום .הפארק יתבסס על המרכיבים הייחודיים של
אזור ים המלח .התכנית ממפה את אתרי התיירות באגן
ים המלח ומציעה מעברים יבשתיים וימיים )נתיבי שיט בים
המלח( שיקשרו בין האתרים השונים .הפיתוח התיירותי
יבוסס על תיירות מרפא ,תיירות מדבר ואתרים נופיים.
הגדרת היקף הפיתוח התיירותי בים המלח ,חזוי הביקוש
התיירותי והתפרסות הרצויה.

איור מספר  :4הפארק הנמוך בעולם
מקור :חבל ים המלח תכנית אב לפיתוח התיירות טמקין ואחרים,
1998
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תכניות רעיוניות ופיתוח מוצע  -ירדן
 .1מערכת התכנון בירדן
התכניות הסטטוטוריות הירדניות נחלקות לשלוש רמות:
תכנון ארצי ,תכנון מחוזי ותכנון מקומי .ברמה הארצית נעשו
מספר ניסיונות להסדיר וליעל את מערכת התכנון ולהתוות
כלים לתכנון ארוך טווח .בשנת  1969חולקה הממלכה
הירדנית ל 6-מחוזות תכנון חדשים מה שהביא בפועל
לתחילת התכנון האזורי בירדן .בשנת  1989פורסמה
תכנית ארצית חדשה שחילקה את המדינה ל 12-מחוזות
תכנון חדשים )איור  (1ועדכנה את חוקי התכנון והבניה.
התכנון בירדן מתאפיין בתמיכה רחבה של גופים בינלאומיים
הגדולים שבהם הינם :ארגון הסיוע של האו"ם -
(UNDP) - United Nations Development Program
 ,ארגון הסיוע של ארה"ב ) ,(USAIDוהרשות היפנית
לשיתוף פעולה בינלאומי -
. (JICA)- Japan International Cooperation Agency
המעורבות של גופים בינלאומיים בתכנון ופיתוח פרויקטים
רבים חושפים את הצורך המתמשך בתמיכה חיצונית
במערכת התכנון הירדנית ובפרט בישום תוכניות מורכבות
בתחומי הפיתוח הכלכלי ,התיירות ומשק המים.
מערכת התכנון בירדן מאופיינת בריכוזיות גבוה .רשויות

התכנון וגופים ממשלתיים מפקחים על ישום חוקי התכנון
והבניה ומעודדים פיתוח בר קיימא ,אך בפעול האכיפה לא
תמיד מיושמת.

.1.1

תכנון מחוזי וכלל ארצי בירדן

בשנת  1969חולקה ההמלכה הירדנית ל  6מחוזות תכנון.
החלוקה המחודשת הובילה למעבר מתכנון סקטוריאלי
מקומי שהיה דומיננטי בירדן בשנות ה 50-וה 60-לתכנון
אזורי שמטרתו צמיחה מוגברת ופיתוח חברתי וכלכלי של
אזורים נחשלים בשנות ה 70-וה 80-של המאה הקודמת.1
מחוזות התכנון בירדן ):(1969
 .1מען ועקבה Ma'an and Aqaba -
 .2קארק Karak-
 .3עמאן Amman-Balqa -
 .4אירביד Irbid -
 .5צפון בידיה North Badiyah-
 .6עמק הירדן The Jordan Valley -
בשנת  1989פורסמה תכנית ארצית חדשה להסדרת מערכת
התכנון בירדן בעריכת אירגון הסיוע של האו"ם )(UNDP
שהחליפה את התכנית הקודמת משנת  .21969התכנית
הארצית הכוללת הגדירה יעדים לתכנון ופיתוח ,וכן דרכים
אסטרטגיות ליישומן בפועל .מטרת התכנית הייתה ארגון
מחדש של מערכת התכנון הירדנית .התכנית קידמה תכניות
פיתוח כלכליות כחלק ממערכת התכנון האזורי ,עודדה ריכוז
פעילויות ,האצה בפיתוח אזורים נבחרים ,והתווית מדיניות
לפיתוח סביבתי.
מטרה נוספת הייתה ייעול הפיקוח על חוקי התכנון והבניה
ובחינה מחודשת של שימושי הקרקע במדינה .התכנית
חילקה את המדינה ל  12מחוזות תכנון אזוריים והגדירה
בסיס חוקתי חדש לתכנון הסטטוטורי .התכנית הגדירה
את התכנון הפיזי והאדמיניסטרטיבי וחילקה את המדינה
לאזורים באופן הבא:3
• חלוקה אדמיניסטרטיבית  -ל  12מחוזות .
• חלוקה פיזית לארבע חבלי ארץ ,כל מחוז שייך לאחד
מהאזורים הגיאוגרפים הבאים:
 -החוף.Aqaba :

איור מספר  :1חלוקה ל  12מחוזות תכנון אדמיניסטרטיביים חדשים
מקורJordan Ministry of Planning & International 1989 :
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 גוהר Gohar:Jordan Valley, North Wadi Araba,.South Wadi Araba
Honey and Wilson (1995) Planning in Jordan: Coping with uncertainty

1

Malkawi, Abu Dayyeh,(1994) The Condition of Physical Planning in Jordan, 1970-1990

2

www.stockmapagency.com/Jordan_Modern_Maps.php

3

 הרריAjlun-Irbid-Mafraq, Greater Amman, :..Karak-Tafeeleh-Shoubak

לאשר תכניות וכן לישב אי הסכמות בין הגופים השונים
ברמה האזורית ומטה.

 מדברי/סמי-מדבריAzraq, Ma’an and Jafr :Bayer

המועצות האזוריות וכן המקומיות נוהגות כרשויות מתכננות
ומפקידות תכניות לאישור ועדות התכנון המחוזיות ה
 , CCVPDבנוסף אוחזות ועדות התכנון המחוזי באחריות

.1.2

מבנה מערכת התכנון

שלושה משרדים ממשלתיים חולקים את האחריות על
מערכת התכנון בירדן:
א .המשרד לעניינים מוניציפאליים ,כפריים וסביבתיים
(MMRAE) - Ministry of Municipal and Rural
Affairs and the Environment
אחראי על התכנון המקומי והאזורי בירדן .בכפוף ל MMRAE
ישנן שלוש רמות של ממשל מקומי:
• רשות מרכזיות מתפקדות כרשויות תכנון אזוריות )12
רשויות(.

לתכנון מקומי באזורים מחוץ לתחום השיפוט של הרשויות
המקומיות.
ג .משרד המים וההשקיה
)Ministry of Water and Irrigation – (MWI
המשרד הוקם בשנת  1992במטרה לפתח תכנית אסטרטגית
ארצית לניהול משק המים ולהתמודדות עם המחסור החמור
במים בממלכה .המשרד משמש כגוף מפקח שמתווה את
מדיניות הממשלה לפיתוח משק המים ומקצה תקציבים
לרשויות הביצוע.
שתי רשויות ביצוע עצמאיות פועלות למימוש מדיניות ופיתוח
משק המים בירדן:

• רשות מקומית ) 214רשויות(.

 .1מנהלת המים של ירדן

• רשות כפרית ) 382רשויות(.
בנוסף ה  MMRAEאחראי על שלושה גופי תכנון:

)Water Authority of Jordan – (WAJ

• ועדות תכנון מקומית .local planning committee -

אחראי ,על ניהול ,פיתוח ומימוש התכנית האסטרטגית

• ועדות תכנון מחוזיות .district planning committee -

של משק המים ברחבי הממלכה.

• הרשות המרכזית לתכנון ערים וכפרים CCVPD
The Central City and Village Planning
Department.
ב .משרד התכנון
)Ministry of Planning - (MOP
המשרד אחראי על התכנון הארצי הכולל ופיתוח תוכניות
אסטרטגיות ארוכות טווח.
בשני המשרדים הממשלתיים שהוזכרו ישנו גוף פנימי
שאחראי על הפיקוח והתכנון האזורי בפועל :משרד התכנון
ה MOP-מכנס תחתיו את מועצת התכנון הלאומית )NPC
 .(National Planning Councilמועצת התכנון הלאומית,
ה ,NPC-הוא הגוף העליון במערכת התכנון הירדנית
ובסמכותו לאשר תוכניות ולשמש בית דין לישוב מחלוקות
בין תוכניות בכל הרמות כולל הארצית.
המשרד לעניינים מוניציפאליים ,כפריים וסביבתיים
 ,MMRAE,מכנס תחתיו את  12הוועדות המחוזיות.
 - CCVPDועדות הכפופות לרשות העליונה לתכנון של
המשרד לעניינים מוניציפאליים הSPC-
) ,(Supreme Planning Councilכאשר בסמכות הוועדה

 .2הרשות לפיתוח עמק הירדן
) Jordan Valley Authority (J.V.Aבעלת תפקיד מרכזי
בפיתוח אזור עמק הירדן וים המלח ותיסקר בסעיף
 1.2.1בהרחבה.

 .1.2.1הרשות לפיתוח עמק הירדן
)Jordan Valley Authority (JVA
בשנת

1972

הוקמה

"ועדת

עמק

ירדן"

,

 ,(Jordan Valley) Commission - JVCבאחריות הועדה
רוכזו כל תכניות המתאר לפיתוח כלכלי של האזור ובשנת
 1977הוחלפה הועדה ברשות עצמאית" :הרשות לפיתוח
עמק הירדן" (Jordan Valley Authority) - JVA .שקיבלה
אחריות על כל תוכניות הפיתוח והבניה באזור )ראה שטחים
ירוקים באיור  .(2תחום הסמכות של הרשות הוא מהירמוך
בצפון ועד נחל ערבה בדרום .המבנה הארגוני של ה J.V.A
מחלק את אזור עמק הירדן וים המלח ל  4מנהלות ו 12
מרכזי שטח .הרשות מעסיקה כ  1,800עובדים ומהווה
למעשה את הגוף המתכנן והמוציא לפועל יחיד בעמק הירדן
וים המלח .הועדה עוסקת בהיבטים רחבים כגון :תכנון פיזי,
פיתוח תיירות ,שיקום מפגעים פיזיים ,בניה ,ניקוז ,הולכה,
אנרגיה ,דרכים וגשרים ,מחקר ופיתוח שטחי חקלאות.
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משנת  2001הופסק המימון הישיר של ממשלת ירדן ל-
 JVAבאופן הדרגתי .4בעידוד השלטון המרכזי בעמאן
התכנית האסטרטגית של  JVAלשנים 2003-2008
מגדירה  4תחומי פיתוח עתידיים :ניהול מקורת המים,
חלוקת משאבי המים ,פיתוח וניהול הקרקע ותפעול וניהול
ארגוני .התכנית האסטרטגית שמה לעצמה כמטרה מרכזית
למשוך משקיעים פרטיים למימון פרויקטים חדשים .כאשר
ה JVAעדיין שומרת לעצמה את האחריות לאישור ופיקוח
על תוכניות חדשות ובדיקת התאמתן לתוכניות הכוללות
באזור.

 .2תכנון אזורי ירדני
.2.1

תכנית אזורית קארק  -טפילה )(1988

Integrated Regional Development Master Plan
for the Karka-Taﬁla Development Region.
תכנית קראק  -טפילה נמצאת בעורף המדברי הירדני ואינה
חלק מהאזור הקרוב לים המלח )איור  .(3חשיבות התכנית
היא במשמעות העקיפה לפיתוח אזור קארק  -טפילה להם
חשיבות כלכלית לאזור ים המלח ,האזור מהווה מוקד
לעובדים במתחמי התיירות המתפתחים בחוף המזרחי.
התכנית חולשת על שטח של כ  8,100 -קמ"ר ונמצאת
ברובה באזור הרמה הגבוה דרומית לעמאן .התכנית כוללת
בעיקר את אזור קארק וטפילה .באזור משאבים כלכליים
מוגבלים והוא סבל מהגירה שלילת בעיקר לבירה עמאן.
ממשלת ירדן פנתה לממשלת יפן לקבלת סיוע בפיתוח

איור מספר  :2שטח השיפוט של ה  JVAבאדום ואזורי פיתוח מקומיים
מקורJVA Strategic Plan 2003-2008 :
בירוק.

איור מספר  :3תכנית קארק – טפילה
Master Plan for Karka-Taﬁla Region JICA 1988
Strategic Plan 2003 - 2008 . Jordan Valley Authority
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תכנית כוללת למחוז מתוך רצון לפתח את האזור .התכנית
נערכה בפועל על ידי הרשות היפנית לפיתוח כלכלי )JICA
( בשיתוף פעולה עם המשרד הממשלתי הירדני לעניינים
מוניציפאליים ,כפריים וסביבתיים ) .(MMRAEמטרת
התכנית להעלות את חשיבותו של האזור בכלכלה הלאומית
הירדנית תוך פיתוח אפשרויות תעסוקה והכנסה חדשים
למשיכת אוכלוסיה מעמאן .הפיתוח הכלכלי והחברתי של
האזור אמור להגדיל את קצב גידול האוכלוסייה במחוז ב-
 3.2%אחוז לשנה ואת הצמיחה הכללית ב  4.2%אחוז
לשנה .התכנית מתעדת להשתמש במשאבים המקומיים
הקיימים :חקלאות ,תעשייה ,מחצבים ,ופיתוח המדבר
לתיירות.
התכנית מתמקדת ב 4-מרכזים עירוניים )קארק ,טפילה,
מוטה-מאזאר והסה( בתשעה מרכזי משנה ומתכננת 80
כפרים חדשים שברובם יוקמו מאיחוד של כפרים קיימים.
התכנית בחרה  6מוקדי פיתוח מקומיים ברובם במרכזים
העירוניים לבניה של תשתיות ומגורים חדשים לצד מיזמי
תיירות .שניים מהפרויקטים המרכזיים הינם:

תיירות נבחרים.
המלצות שלב א':
• חיזוק עמאן כמוקד תיירות מרכזי וים המלח כמוקד
משני.
• תכנון של אזור התיירות הדרומי ,עקבה ופטרה יושלם
עד שנת .2010
המלצות שלב ב':
נבחרו  4אזורי פיתוח למימוש מיידי:
•עמאן Amman -
•מדאב'ה Madaba -
•באלקה Balqa -
•קארק Karak -
תוכניות מפורטות קרובות לים המלח:
• Madaba Dead Sea Parkway
• Dead Sea Panoramic Complex
תוכניות מפורטות באזור ים המלח:

• פיתוח קמפוס אוניברסיטת מוטעה ) (Mu`tahבקראק.

• Karak Tourism Development

• פיתוח משאבי תיירות בעיר ההיסטורית של קארק
והפיכתו לצומת תיירותית מרכזית המקשרת לים

• Historic Old Salt Development

המלח.

 .3תכניות תיירות ירדניות
.3.1תכנית אב לפיתוח התיירות בממלכת ירדן
)(1996
Study of Tourism development Plan in
the Hashemite Kingdom of Jordan
תכנית אב לפיתוח התיירות בממלכת ירדן הושלמה
בפברואר ) 1996איור  .(4התכנית נערכה עבור משרד
התיירות הירדני על ידי הרשות היפנית לתכנון ושיתוף
בינלאומי ) .(J.I.C.Aמטרת התכנית הנה הכוונת הפיתוח
התיירותי בירדן וקידום ענף התיירות כנדבך מרכזי בכלכלה
הירדנית .תוך חיזוק פיתוח אזורי הדרגתי ומבוקר ,קביעת
מוקדי תיירות מקומיים ,חיזוק תשתיות שירותים ופיתוח הון
אנושי וניהול סביבתי.
לתכנית שני שלבים:
• שלב א' :פיתוח תכנית ארוכת טווח להסדרת התיירות
בירדן עד שנת .2010
• שלב ב' :איתור והכנת תכניות מפורטות למספר מוקדי

איור מספר  :4תכנית אב לפיתוח התיירות
National Study of Tourism Development Plan Jordan
JICA 1996
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 .3.2תכנית לפיתוח התיירות בצידו המזרחי
של ים המלח 1994
Tourism Development Project of East
Coast of the Dead Sea
התכנית מהווה את הבסיס לפיתוח המלונאי בצד המזרחי של
ים המלח ,וכוללת  23אתרי תיירות לאורך החוף המרוכזים
בשלושה מוקדים עיקריים :סווימה ) (Suweimehבצפון ים
המלח ,זארה ) (Zaraבמרכז ים המלח ,ואל-מאזרה )El-
 (Mazaraבדרום ים המלח )איור .(5
התכנית מופיעה גם כחלק מהתכניות של ה JRVלפיתוח
האזור ראה התייחסות קודמת בפרק .מייעדת לבניה באזורים
אלו  33,000יח' תיירות ,מתוכן כ  12,000 -חדרי מלון וכ-
 21,000יחידות נופש עד שנת  .2010התכנית מתייחסת
לרצועת חוף באורך של  58ק"מ וברוחב של  5ק"מ ,שטח

התכנית כ 3220 -דונם 2360 ,דונם באזור סווימה ו860
דונם באזור זארה )איור  6ו .(7-התכנית מחולקת לאזורי
פיתוח לאורך החוף המזרחי וקובעת שלביות בבניה של
המתחמים השונים .האזור הראשון לפיתוח נמצא במרכז
סווימה בחוף הצפוני ובמקביל מפותחים מספר פרויקטים
שאובחנו בתכנית האב הארצית לפיתוח התיירות כחשובים
לעידוד התיירות באזור.
חלוקת מספר חדרי המלון בין האתרים בתכנית:
סווימה

זארה

אל מאזרה

מוג'יב

 8,000חדרים

 12,840חדרים

 12,160חדרים

 200חדרים

פרויקטים מקומיים בתכנית:
• מרכז פנוראמי הכולל מרכז מבקרים/מוזיאון ,בית
הארחה ומצפור נופי.
• רכבל המקשר את ים המלח למרכז הפנוראמי.
• הכשרת דרך תיירותית.Dead Sea Parkway :

.3.3תכנית לפיתוח סווימה )(1994
Tourism Development Project of East
Coast of the Dead Sea – First Phase
Action Plan Suweimeh
התכנית לפיתוח סווימה )איור  8ו (9-הינה חלק מהתכניות
הירדניות לפיתוח התיירות בחוף המזרחי של ים המלח
שנערכו על ידי  .JICAשטח התכנית כ  2360 -דונם
לפיתוח מלונאי .מטרת התכנית להגדיל את ההכנסה
הכלכלית מתיירות באזור ים המלח ובפרט פיתוח ושיפור
הכלכלה המקומית של סווימה .התכנית מאפשרת בניית
כבישים ותשתיות חדשות ,עידוד מסחר מקומי ,מוסדות
תרבות וספורט .התכנית יוצרת כ  10,000 -מקומות עבודה
חדשים באופן ישיר ועוד כ 20,000 -מקומות עבודה באופן
עקיף .התכנית מייעדת שדרוג של השירותים הבסיסים
והתשתיות האזרחיות לאוכלוסיה המקומית כגון בתי הספר.
התכנית קובעת חוקי עזר נוקשים שמטרתם שמירה על
איכות אדריכלית ושמירה על הסביבה באמצעות מערכות
מתקדמת להתפלת מים ומחזור אשפה .לסקירה נוספת של
מצב הפיתוח בשטח ,ומימוש התכניות ראה פרק תיירות.
להלן מספר חדרי המלון על פי רמת האירוח בתכנית הפיתוח
לסווימה:

איור מספר  :5תכנית פיתוח תיירות לחוף המזרחי של ים המלח
JICA Tourism Development Project Dead 1994
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 5כוכבים

 4כוכבים

 3כוכבים

כפר נוער

חדרי
נופש

סה"כ

800
חדרים

800
חדרים

1,600
חדרים

1,080
חדרים

3,720
חדרים

8,000

 .4תוכניות תיירות מקומיות ירדניות
 .4.1הקומפלקס הפנוראמי בים המלח )(2002
Dead Sea Panoramic Complex
הקומפלקס הפנוראמי בים המלח )איור  10ו (11-הוקם
ביוזמת ועדת עמק הירדן ) (JVAותוכנן על ידי הרשות
היפנית לתכנון ושיתוף בינלאומי  JICA.המתחם ממוקם
מדרום לזארה על שפת מצוק המשקיף על ים המלח.

איור מספר  :6תכנית תיירות
מקומית למרכז זארה
JICA Tourism 1994
Development Project Dead
Sea

איור מספר  :8מתחמי מלונות
באזור סווימה
JICA Tourism 1994
Development Project

איור מספר  :7תכנית תיירות
מקומית זארה
JICA Tourism 1994
Development Project

איור מספר  :9תכנית תיירות
לאזור סווימה
JICA Tourism 1994
Development Project

מטרת הפרויקט הינה פיתוח אטרקציה תיירותית יחידות
בצידו המזרחי של ים המלח והעלאת החשיפה המקומית
והבינלאומית לאזור.
הקומפלקס משמש מתחם תרבות וחינוך בו ממוקם "מוזיאון
ים המלח" ותכנית חינוכית אודות ים המלח ,מסעדה ,אולם
דיונים ומצפור פנוראמי .הפרויקט מוביל לשדרה המחברת
בעזרת רכבל בינו לבין חוף ים המלח .המתחם מספק מקור
פרנסה נוסף באזור וזוכה למבקרים רבים.

איור מספר  :10הקומפלקס הפנוראמי ים המלח

איור מספר  :11תכנית הקומפלקס הפנוראמי ים המלח
JICA Plan Tourism Development Project 1994
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 .4.2מדב'ה – פארק ים המלח )(2000
Madaba - Dead Sea Park
התכנית )איור  (13יצאה לפועל ביוזמת ה JVA-ובמימון
 USAIDומשרד התיירות הירדני.
מטרת תכנית פארק ים המלח במדב'ה  Madaba -הינה
פיתוח אזור תיירותי ומסלול נופי המחבר בין דרך המלך
הירדנית לבין ים המלח .האזור כולל נופים וערכי טבע
ייחודיים וצופה על עמק הירדן וים המלח .הפרויקט נבחר
לאחד הראשונים לביצוע במסגרת תכנית האב הארצית
לתיירות ומטרתו שיפור תשתית התיירות המקומית מבחינה
כמותית ואיכותית והגדלת מגוון ההיצע התיירותי באזור.
התכנית מיועדת לתיירות פנים וחוץ.

 .5שמורות טבע
.5.1

איור מספר  :13מדב'ה  -פארק ים המלח

שמורת המוג'יב
Mujib Nature Reserve

ברחבי ירדן ישנן כיום שש שמורות טבע מוכרזות .אשר
מתוחזקות על ידי האיגוד המלכותי לשמירה על הסביבה -
Royal Society for the Protection of Nature - RSCN
שמורת המוג'ב הייתה הראשונה שהוקמה בשנת 1985
בהחלטה רשמית של ממשלת ירדן והיא שמורת הטבע
היחידה באזור ים המלח )איור  .(14השמורה בשטח של כ
  215קמ"ר ,ממוקמת בחלקו המרכזי של מזרח ים המלח.ומשמשת כבית גידול ליותר מ  300סוגי צמחים 10 ,סוגי
יונקים ועוד מספר גדול של ציפורים נודדות ומקומיות .תכניות
הפיתוח השונות באזור ים המלח מבטיחות את שימור ערכי
הטבע והנוף של שמורת המוג'יב .להרחבה אודות השמורה
ראה פרק אקולוגיה.

איור מספר  :14שמורת המוג'יב
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מבוא

 .2תמ"א  3לדרכים

מטרת פרק זה הנה סקירת מגוון התוכניות הסטטוטוריות
במועצה אזורית )מ.א( תמר ,כרקע לעריכת תמ"א  13לים
המלח וחופיו .ראשית הפרק סוקר תכניות מתאר ארציות
ומחוזיות והתייחסותן לתחום מ.א תמר .לאחר מכן סוקר
הפרק תכניות מפורטות בחלוקה לחמשה מתחמים עיקריים
בהם אושרו תכניות מפורטות במ.א תמר .התכניות בכל
אזור או ישוב ערוכים בתת נושאים כגון :מגורים ,תיירות,
תעשיה ,שמורות טבע וכו'.

תכנית המתאר הארצית לדרכים מתווה כביש אורכי לאורך
ים המלח )כביש  ,(90אשר הנו כביש ארצי צפון-דרום,
ממטולה בצפון ועד אילת בדרום ,לאורך בקעת הירדן ,ים
המלח והערבה .כביש  ,90המוגדר בתמ"א כדרך ראשית,
מותווה לאורך חוף ים המלח עד נווה זהר ,כאשר מדרום
לנווה זהר ועד צומת הערבה מותווה הכביש לאורך נחל
פרצים ,ממערב להר סדום .בפועל קטע זה אינו סלול
והכביש הקיים ממשיך לאורך בריכה  5אל צומת הערבה.

פרק זה מתמקד בהיבט הסטטוטורי של התוכניות השונות.
באשר לדיון בהיבטים נוספים ראה הפניות לפרקים בתחומי
הסביבה ,התיירות והנופש ,הכלכלה והתשתיות .הפרק
מתמקד בתוכניות המאושרות המעודכנות ומידת מימושן
וסוקר את הפוטנציאל לפיתוח במסגרת הסטטוטורית
הקיימת.

עוד מתווה התכנית את כביש רוחב מספר  ,31המתפתל
מערד דרך סדום אל נווה זהר ,ואת כביש רוחב מספר ,25
המחבר את באשר שבע ודימונה אל עבר צומת הערבה
ומהווה את הדרך הראשית לאילת.שני כבישי רוחב אלו
סלולים בפועל ,כאשר התכנית אף מתווה את המשכו של
כביש מס'  25אל עבר הגבול עם ירדן בדרום הבריכות
התעשיותיות של מפעלי ים המלח .במקום אין מעבר גבול
קיים אולם ישנן תכניות עתידיות למעבר מעין זה ,אשר עשוי
להצדיק את המשך סלילתו של הכביש ,תוך עידכונו בהתאם
לתוואי הבריכות המעודכן.

תכניות מתאר ארציות
חלק זה של הפרק הסטטוטורי יציג סקירה של הנושאים
הרלוונטים התכניות המתאר הארציות .תשירטי התכניות
מופיעים במפת הקומפילציה "תכניות מתאר ארציות
נושאיות".

 .1תמ"א  35תכנית מתאר ארצית
משולבת לבניה פיתוח ושימור
תמ"א  35מאפיינת את אזור מ.א תמר כמרקם שמור משולב
ולאורך חוף ים המלח כמרקם חופי ,שמאפשר פיתוח תיירותי
ופיתוח ישובי לאורך החוף במתחמים קיימים או בצמידות
דופן למתחמים קיימים .המרקם החופי מסומן לאורך כל חוף
ים המלח לרבות לאורך כל חוף בריכה  5ואף לאורך מס'
בריכות מדרום לבריכה ).5ראה מפה מצורפת(
בהוראות תמ"א  35סעיף " 7.5.3גישת הציבור אל החוף"
קובע " :תכנית במרקם חופי תאושר בתנאי שמימושה לא
ימנע מהציבור גישה סבירה לחוף וככל הניתן מעבר לאורכו,
ובתנאי שהיא משתלבת בסביבה החופית.
בתשריט ההנחיות הסביבתיות ומרכיבי התשתית כל חוף
ים המלח )לרבות כל החוף לאורך כל בריכות האידוי( למעט
אזור השטחים החקלאיים בנאות הכיכר  /עין תמר מסומן
כשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה .תמ"א 35
מאפשרת מס' מרבי של  500יח"ד בעין גדי ,נאות הכיכר,
עין חצבה ועין תמר.

 .3תמ"א  8ותכניות מפורטות לשמורות
טבע וגנים לאומיים
תכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים משנת
 ,1963מגדירה באזור מ.א תמר את שמורות הטבע והגנים
הלאומיים המופיעים בטבלה מספר  1ו.2-
טבלה מספר  :1שמורות טבע במ.א תמר
שמורת
טבע

מעמד

תכנית

שטח בדונם

מאפיינים

מדבר
יהודה

מוכרזת/
מאושרת

100/02/10

441,300

מדבר

עין גדי

מוכרזת

3/102/02/10

14,300

מעין

נאות הכיכר

מוצעת

9,100

מלחה

רמת מזר

מוצעת

100,000

מדבר

מעיינות
גופרית

מוצעת

500

חוף ים
המלח

טבלה מספר  :2שמורות טבע במ.א תמר
גן לאומי

מעמד

תכנית

שטח בדונם

מאפיינים

מצדה

מוכרזת

152/03/10

2,750

אתר
היסטורי

מצדה
הרחבה

מוכרזת

1/152/03

1,700

אתר
היסטורי

עתיקות עין
גדי

מוכרזת

2/107/02/1

8

בית כנסת
עתיק
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 .4תמ"א  23למסילות ברזל
תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל מתווה מסילת ברזל
מכיוון אילת והערבה צפונה לאורך האגן הדרומי של ים
המלח ,בסמוך למפעלי ים המלח ועד אזור התיירות עין-
בוקק-חמי זהר בצפון .מסילת הברזל אילת-נווה זהר אינה
ממומשת ובפועל מגיעה רשת המסילות הארצית כיום עד
אזור התעשייה במישור רותם ,לאורך כביש .25

 .5תמ"א  34למשק המים והביוב
תכנית המתאר הארצית למשק המים והביוב ,על תיקוניה
השונים ,מגדירה באזור מ.א תמר את הייעודים הבאים:
• תמ"א/34/ב - 2/מייעדת שטח למתקן להתפלת מי ים
בעין בוקק.
• תמ"א/34/ב - 3/מגדירה את פשטי ההצפה מעין גדי
דרומה ואת ערוצי הנחלים באגן ההיקוות.
• תמ"א/34/ב - 4/מבטלת שלושה מתקני החדרה מאושרים
על פי תמ"א  11לאיגום והחדרה -שפך זהר ,צין פיזור,
צין מאגר.
• תמ"א/34/ב – 5/מגדירה מתקנים להתפלת מים מליחים
בעין בוקק ,נווה זהר ועין תמר )קיימים(  -לפירוט נוסף
ראה פרק בנושא תשתיות.

 .6תמ"א  12תכנית מתאר ארצית
למפעלי תיירות ונופש
תכנית המתאר הארצית לתיירות אומצה על ידי המועצה
הארצית בשנת  ,1996אך לא אושרה .התכנית מייעדת שני
אזורים גדולים למתחמי תיירות מיוחדים :עין-גדי עד חמי
מזור ,ועין בוקק  -חמי זוהר .מאפשרת מתחם תיירות מיוחד
 שיספק לעצמו את מרב שירותי התיירות בתחומיו .במתחםזה מותרת הקמה של בתי-מלון לרבות כפרי נופש ואכסון
מלונאי מיוחד ,אתרי ביקור ושירותי תיירות נלווים .בנוסף
מאפשרת התכנית פיתוח של מתחמי תיירות מדברי  -מתיר
הקמה של עד  100יח' הארחה בבניה המתאימה לתנאי
מדבר .יתרת השטח מיועדת לשמורת טבע על-פי תמ"א
 8וכשטח נוף פתוח המהווה רקע למתחמי התיירות בין קו
המצוק לחופי הים .בנוסף מאפשרת תיירות כפרית ביישובי
הככר ובעין גדי .לפירוט נוסף ראה פרק בנושא תיירות.

 .7תמ"א  14לכרייה וחציבה
מפרטת מספר אתרי כרייה וחציבה באזור מ.א תמר :אתר
מס'  632בפתח נחל צאלים ,המיועד לכריית חצץ וחומר
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וואדי .אתר חתרורים )דרום ,מרכז ,וצפון( מס'  639המיועד
לכריית שיש ,אבן ופוספטים ,אתר גורר מערב מס' 638
לכריית חומר ואדי וחצץ ואתר נחל צין מס'  660המיועד
לכריית חלוקי נחל ,פוספטים וחומר ואדי .לתכניות מפורטות
של אתרי כרייה וחציבה ראה פרק  8בפרק זה.

 .8תמ"א  15פריסת שדות תעופה
הגדרת מנחת בר יהודה )במצדה( כשדה תעופה רמה 2
לטיסות שכר בינלאומיות.
אורך מסלול מתוכנן  3000מטר ורוחבו  45מטר .לפירוט
נוסף ראה פרק בנושא תשתיות.

 .9תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום
 תמ"מ 14/4התכנית אושרה בשנת  1999ומתפרסת מאשדוד ועד
אילת על שטח של כ 14,185 -קמ"ר ,ומחליפה את תמ"מ
 4שהייתה בתוקף משנת  .1982מטרת התכנית להתוות
תכנון לבניה ופיתוח בשטח מחוז דרום ולקבוע את תחזיות
פריסת האוכלוסייה ,את גודלם החזוי של ישובים עירוניים
ואת מקומם של ישובים חדשים ,לשמור על איכות החיים ,על
ערכי הטבע והנוף ולהגדיר שטחים לתכנון עתידי .התכנית
מגדירה יעדי פריסת אוכלוסיה באזור ים המלח והערבה של
כ  7,500 -נפש עד שנת  ,2010ומתייחסת באופן ספציפי
בתחום מ.א תמר לנושאים הבאים:
• תיירות  -מאפשרת פיתוח של אזור המלונאות עין-בוקק,
חמי-זוהר ורצועת החוף ביניהם באופן שלא ישנה את
הקיבולת הקבועה בתכניות מפורטות מאושרות לאזור
ביום אישור תמ"מ  .14/4מתנה את הגדלת הקיבולת
לתיירות במתחמים עין בקוק וחמי זוהר מעבר לתכניות
המאושרות הקיימות בפסילה של מוקד תיירות נחל חבר
מבחינה הנדסית.
• שטחים פתוחים  -קובעת את יעודי הקרקע בשלושה
מקטעים – חוף עין גדי חבר ,עין בוקק  /חמי זוהר ומישור
עמיעז.
• חקלאות  -מייעדת לקרקע חקלאית אזורים בסמוך ליישוב
עין-גדי ,אזור שפך נחל צאלים לים המלח ובכיכר סדום.
• מפלס ים המלח  -קובעת גובהה מפלס עתידי ומגבילה
את הפיתוח בחופי ים המלח ל ) (- 390.5מ'
• שמורת טבע – מייעדת שטחים נרחבים לשמורות טבע
מאזור עין גדי בצפון ,מצדה ועד החלק הדרומי של
בריכות האידוי.

סקירת התכנון הקיים  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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 .10מועצה אזורית תמר  -כללי
המועצה האזורית "תמר" שוכנת לחוף ים המלח ומשתרעת
לאורך כ 90-ק"מ ,מעין גדי בצפון ,דרך כיכר סדום ,לעין
חצבה בדרום .אוכלוסיית הקבע שלה מונה בשנת 2008
כ 1,350-תושבים.
בשטח המועצה מבקרים יותר ממיליון וארבע מאות אלף
תיירים ומטיילים בשנה .והיא מהווה מוקד תיירותי ,תעשייתי
והתיישבותי  .לפרטים נוספים ראה פרק בנושא כלכלה,
תעסוקה וחברה.
גבולות השיפוט של מועצה אזורית תמר:
מצפון

 -הקו הירוק )הגבול עד .(1967

ממזרח  -ים המלח ובריכות האידוי.
מדרום

 -מועצה אזורית ערבה תיכונה.

מערב

 -מועצה אזורית משוש ,ושטח השיפוט ערד.

במועצה כיום  6ישובים:
עין גדי  -קיבוץ ,נוסד בשנת  .1956מתפקד כמרכז תיירות
אזורי ומתמחה בענף החקלאות.
נווה זהר  -ישוב קהילתי ,נוסד בשנת  .1964הישוב הקהילתי
היחיד לחופי ים המלח.
נאות הכיכר  -מושב ,נוסד בשנת  ,1959ישוב חקלאי עם
יחידות נופש לתיירות מדברית.
עין חצבה  -מושב ,נוסד בשנת  ,1960ישוב חקלאי עם
יחידות נופש לתיירות מדברית.
עין תמר  -מושב ,נוסד בשנת  ,1982ישוב חקלאי עם יחידות
נופש לתיירות מדברית.

.1ניצול מגוון ומאוזן של פוטנציאל המשאבים הטבעיים
והייחודיים ,לפיתוחו וקידומו של חבל ים המלח והאינטרס
הלאומי.
.2הגברה ועיבוי האכלוס של חבל ים המלח.
.3שימור איכות הסביבה והייחוד הטבעי וההיסטורי של
האזור.
.4חיזוק הקשרים בין האזור לבין ירושלים ערד ושאר חלקי
הארץ.
לשם השגת מטרות אלו מגדירה התכנית את שימושי
הקרקע והגבלות הבניה והפיתוח לאזורים כגון :אזורים
בנויים ,מלונות ונופש ,חופים ,חקלאות ,תעשיה ,כרייה
וחציבה ,בריכות אידוי ,מוקדי תיירות שירותים ומרפא,
תעלת הימים ,שמורות טבע וגנים לאומיים ,דרכים ,מסילות
ברזל ושדות תעופה.
יעדי התכנית:
.1הכוונת ריכוז מאמצי הפיתוח באיזור
.2קביעת קדימויות פיתוח בתחום התכנון
.3הרחבת

המערך

הישובי

באיזור

וקביעת

אתרי

התיישבות
.4קביעת שטחי קרקע לחקלאות ,בהתאם למלוא
הפוטנציאל שלהם באיזור.
.5הגדרת סוגי ,שטחי ,אתרי ומוקדי פעילויות התיירות,
הנופש והמרפא באיזור ,הנדרשים להגדלת היקף
הפעילות והעלאת רמת השירות
.6ריכוז הפיתוח של אמצעי התיירות ,הנופש והמרפא,

הר עמשא – נוסד כקיבוץ בשנת  ,1989כיום היינו יישוב
כפרי שיתופי ,בדרום הר חברון.

במספר מצומצם של מוקדי פיתוח מועדפים ,תוך התאמה
לתנאים הטבעיים והסביבתיים.

לפרטים נוספים לגבי הישובים ראה פרק בנושא כלכלה,

.7יצירת נאות מדבר ירוקות באמצעות הקמת ישובים,

תעסוקה וחברה.

 10.1מועצה אזורית תמר  -תכנית מתאר
מקומית )תמ"מ( 100/02/10
התכנית מאושרת משנת  1982והינה תכנית המתאר
המקומית הכוללת העדכנית ביותר למ.א תמר .התכנית
מתווה את עקרונות התכנון והפיתוח בטווח של כ 20-שנה.
שטח התכנית הוא כ  1,760,000דונם .בפועל אופק התכנון
חלף והתכנית אינה עונה על צרכים עכשוויים .לאורך השנים
הוגשו מספר רב של תוכניות שמטרתן שינוי ועדכון תכנית
המתאר ,אשר עדיין מהווה את הבסיס הסטטוטורי לאזור .
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ופיתוח משולב של מוקדי תיירות יישוביים.
.8הגדלת אפשרויות הניצול של חופים ,אתרים הסטורים
ואתרי נוף על-ידי פיתוח נגישות ושירותים.
.9מציאת הפתרון לשאלת המשך פיתוח התיירות בחמי
זוהר ועין בוקק נוכח הבעיות הסביבתיות והפיזיות
הקיימות בחופי בריכה מס' .5
.10המשך פיתוח המפעלים המנצלים את אוצרות הטבע
המינרלים של האזור.
.11שחזור וקביעה של מפלס המים בים המלח ,בהתייחס
לתכנית "תעלת הימים" והגנה על חופי ים המלח.

.12פיתוח פוטנציאל התיירות והנופש בהקשר לאגמים
שיוקמו לאורך תוואי "תעלת הימים".

תיירות ונופש
• שני אזורי מלונאות ונופש מוקד קיים בתחומי המלונות

.13יצירת מערכת לבקרה והגנה על ערכי הטבע והנוף
באזור ,נוכח תנאים של הגברת הפיתוח האזורי.

עין-בוקק וחמי-זוהר ומוקד מתוכנן באתר חבר.
• לא תותר הקמת מבני קבע בגובה נמוך מהמפלס

התכנית קובעת הוראות מפורטות לגבי שימושי הקרקע
הבאים:
שטחים פתוחים ושמורות טבע
• התכנית מאמצת את שמורת הטבע בגבולות תמ"א 8
בשינויים קלים בשטח כולל של כ  550,000 -דונם .ראה
פירוט שמורת טבע של תמ"א  8בתחילת פרק זה.
• פרוזדור שמור לתעלת הימים ממערב.

המקסמאלי בתכנית.
• תותר הקמה של סוללות ,סכרים ,תעלות ולגונות
שמטרתם להגן על אזורי המלונאות וחופי הרחצה ,בחמי
זהר עין בוקק וסביבותיהם ,מפני הצפה או תנאים פיזיים
אחרים ,הפוגעים בפעילות הנופש והתיירות.
• בבריכה מס'  5יותרו השימושים המותרים ב"איזור חוף
רחצה" ו"איזור מלונאות ונופש" בכפוף להקמת ההגנות.
• תכנון ופיתוח מוקדי התיירות יאופיין בציפוף במרכז
ובאקסטנסיביות בשוליים.

• שמירה על נוף פתוח לים המלח ומדבר יהודה.
• שטח לשימור למרגלות המצדה.

• הקצאת אמצעים לשרותי אכסון תהיה ע"פ סוג האכסון
ולא תעלה על  35%מהשטח הכולל באזור .הצפיפות

ישובים
• שני יישובים כפריים  -עין-גדי ונווה זוהר.

המקסימלית תהיה עד  25חדרים לדונם באתר ראשי
ועד  20חדרים לדונם באתר מתמחה .במקרים מיוחדים
ניתן לבנות עד  30חדרים לדונם .יינתן היתר לגובה בינוי
עד  5קומות ובמקרים מיוחדים עד  8קומות.

• ישובים חדשים מוצעים באזור כיכר סדום.
תעשיה
• המשך פיתוח תעשייה לניצול אוצרות הטבע של האזור.

כלל הנחיות התכנית לתכנון ובניה במוקדי התיירות מופיעות

מגבלות תכנון כלליות
• התכנית אינה מאפשרת פיתוח בקו גובה נמוך מ -390.5
מטר.

בטבלה מספר .3

טבלה מס'  :3הנחיות כלליות לתכנון ובניה במוקדי התיירות בתחום התכנית
שם
אתר /
מוקד
תיירות

סוג אתר
 /מוקד
תיירות

שימושי קרקע בתכנית

נווה
זוהר

מוקד
תיירות
כפרי

אזור בנוי כפרי ,איזור חקלאי ,חוף רחצה

נופש חורפי ,חופי רחצה ,שירותי
דרך

חמי
זוהר

מוקד
תיירות
מתמחה

מלונאות ונופש ,חוף רחצה ,אתר מרפא,
שטח שמור

נופש חורפי ,תיירות
מרפא וחופי רחצה

15

עין
בוקק

מוקד
תיירות
מתמחה

מלונאות ונופש ,חוף רחצה ,מרכז
לשירותי תיירות ,שטח שמור

נופש חורפי ,מרפא בשחיה,
הליוטרפיה ,חופי רחצה ,שירותי
תיירות

15

הפיתוח בהתאם להוראות תכנית מפורטת עין בוקק
1980/1981

מצדה

אתר
תיירות

אתר עתיקות ,אתר תיירות ,גן לאומי

ביקור באתרים ובשמורות

10

תותר הקמה של אמצעי איכסון )אכסניית נוער עד 100
חדרים( למבקרים במצדה ,באיזור השירותים הקיים.
תוכן תכנית מפורטת כוללת לאתר המצדה שתלווה
בתכנית בינוי.

אתר
חבר

מוקד
תיירות
מתמחה
ראשי

מלונאות ונופש ,חוף רחצה ,מרכז
שירותים ראשי ,שטח לתכנון בעתיד

נופש חורפי ,מרפא טרמלי,
הליוטרפיה ,חופי רחצה ,שירותי
תיירות מרכזיים ,שירותי ם
מסחריים ומנהליים מרכזיים
לאזור

20

התמחות עיקרית

צפיפות
)חדרים
1
לדונם(

10

הישוב הקיים יהפוך לישוב כפרי )מושבי או קיבוצי(
שישלב בשטחו את שימושי הקרקע לתיירות .המרכז
המינהלי ישאר עד שיווצרו התנאים להעברתו לאתר
חבר .לישוב תוּכן תכנית מפורטת חדשה.
המשך הפיתוח והבניה מותנה בפתרון סביבתי לחופי
בריכה מס'  5ויישום אמצעי הגנה בפני הצפה על
השטחים לאורך חופי הבריכה .הפיתוח בהתאם
להוראות תכנית מפורטת חמי זהר תש"מ .1979/80

הנחיות לתכנון ולבניה

מיועד להיות מוקד התיירות הראשי בתחום התכנית
ובחבל ים המלח .אמצעי התיירות והנופש במוקד ישענו
על העיר ערד כמקור לכח עבודה ועורף אורבני .לצורך
זה נקבעת עדיפות ראשונה בפיתוח האתר .לסלילת
כביש ערד-מצדה ,וחיבורו לכביש מס' .90

 1מספר מרבי של חדרים לדונם שטח מגרש המיועד לאמצעי אכסון כפוף להוראות תכנית זו.
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תכניות מפורטות מ.א תמר
להלן סקירה של מגוון תכניות מפורטות עדכניות בתחום
מ.א תמר .התכניות נבחנות בחמישה אזורי פיתוח מרכזיים
בהם אושרו תוכניות מפורטות ועוד מספר אזורי משנה.

 .11עין גדי  -כללי
הקיבוץ הוקם כהיאחזות נח"ל בשנת  1953וכישוב קבע ב-
 .1956כלכלת הקיבוץ מתבססת בעיקר על תיירות ,חקלאות
)תמרים ,מנגו וצמחי תבלין( ומפעלי תעשייה .המקום מהווה
מוקד תיירות מרכזי בים המלח.

 .11.1תכניות מגורים תיירות עין גדי
 .11.1.1תכנית מפורטת לישוב עין גדי
5/108/03/10
תכנית ) 5/108/03/10איור  (1אושרה בשנת  1996והחליפה
את תכנית  3/108/03/10משנת  .1987התכנית דנה בשטח
של כ 8 -דונם וממשיכה את מגמת ההרחבה של האזור
המיועד לתיירות ונופש בקיבוץ .התכנית מאפשרת פיתוח
של אזור תיירות עם כ  175יחידות נופש בכפוף להנחיות
משרד התיירות .כמו כן התכנית מייעדת שטח לבית ספר,

דרכים חנויות ושטח פרטי פתוח לחברי הקיבוץ.

 .11.1.2בית ספר שדה עין גדי 5/102/03/10
התכנית אושרה בשנת  1990על שטח של כ  50 -דונם.
התכנית נועדה למסד את בי"ס שדה עין גדי בהתאם לייעודו
כמוסד חינוכי ציבורי .השטח בו עוסקת התכנית ממוקם
צפונית לקיבוץ על גבעה שצופה לים המלח מעל כביש .90
פירוט התכנית :מוסד חינוכי כולל משרדים וכיתות לימוד,
מגורי חניכים ,מגורי צוות ,חניון לילה וחניה כללית .תכנית
זו ממומשת באופן חלקי .כיום קיימים  49חדרי אירוח,
והתכנית מאפשרת בניה של  51יחידות אירוח נוספות.

 .11.1.3אכסניית נוער עין גדי 6/102/03/10
התכנית אושרה בשנת  1995ומטרתה יצירת מסגרת
תכנונית להקמת אכסניית נוער למרגלות בית ספר שדה עין
גדי .התכנית מאפשרת בניה של  160חדרים בשטח של כ
  24דונם .בפועל התכנית ממומשת חלקית וקיימים 68חדרי אירוח.

 .11.1.4מרחצאות מזור עין גדי 1/149/03/10
התכנית אושרה בשנת  1990בשטח של כ  198 -דונם,

איור מספר  :1תכנית לישוב עין גדי 5/108/03/10
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דרומית לקיבוץ עין גדי .מטרת התכנית היא עדכון קו החוף
ושימוש בשטח שנחשף בשל נסיגת ים המלח לאיזורי נופש
ימי ושטחים פרטיים פתוחים בכפוף לתכנית מתאר תמר
 .102/02/10לפיכך ,הפיתוח באיזור מותנה בשינוי שיחול
מגובה המפלס הקיים לגובה המפלס הצפוי ) - 390.5מ'(,
כפי שעתיד להיות לאחר השלמת תעלת הימים.

 .11.1.5נאות עין גדי -חוף מס' 7/102/03/10 2
)נאות עין גדי /10מק(1024/
תכנית /10מק) 1024/איור  (2אושרה בשנת  2007להסדרת
חוף רחצה מס'  2בעין גדי בשטח של כ  127דונם .התכנית
מחליפה וכפופה לתכנית  7/102/03/10משנת ) 1994איור
 .(3התכנית החדשה :משנה את מיקום אזור הנופש  ,אזור
שרותי הדרך ,שטח החניה וקובעת זכות מעבר לציבור.
שימושי הקרקע כוללים חוף רחצה מסודר ,מבנים למרכז
מידע ,שירותים מסעדה ,מגרשי חניה ותחנת דלק )קיימת(.
התכנית הקודמת  7/102/03/10מגדירה את כל השטח
מזרחית לקו האדום המקווקו כאזור פיתוח מותנה .כאמור,

הפיתוח באיזור מותנה בשינויי המפלס הצפויים לאחר
השלמת תעלת הימים) .גובה מפלס עתידי - 390.5 :מ'(.
עד שתושלם זו ,כל המתקנים בשטח יוכרו כמתקנים זמניים
 /ואו פריקים.
תכנית /10מק 1024/מאמצת את כללי התכנון לאזור פיתוח
מותנה של התכנית הקודמת ואיננה מתייחסת לבולענים או
להתחתרות נחל ערוגות.

 .11.2שמורות טבע עין גדי
 .11.2.1שמורת טבע ,עין גדי 3/102/02/10
תכנית ביוזמת רשות הטבע והגנים שאושרה בשנת 1980
ומייעדת אזור לשמורת טבע בעין גדי לפי חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע בשטח של כ 385 -דונם .מטרת התכנית היא
שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי .השמורה
מוכרזת.

 .11.2.2מבואה נחל דוד 10/102/02/10
תכנית זו אושרה בשנת  1997להסדרת הכניסה לנחל דוד
בשטח של כ 16 -דונם .מטרת התכנית לסלק מבנים "זמניים"
ולשוות אופי תואם לנוף האזור ולתפקודו כשמורת טבע
קולטת קהל .בתכנית הוסדרו שטחי חניה לרכבים פרטיים
וציבוריים ,אזורים להדרכה ,מבנים לעובדים ,שירותים
סניטריים ושטח מסחרי למבקרים בשמורה .התכנית אינה
קובעת פיתוח מותנה עקב בולענים או התחתרות נחלים.

 .11.3תשתיות עין גדי
 .11.3.1מכון טיפול שפכים עין גדי 176/03/10

איור מספר  :2נאות עין גדי /10 -מק1024/

איור מספר  :3נאות עין גדי -חוף מס' 7/102/03/10 2

330

רקע סטטוטורי ותכניות פיתוח  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו

תכנית שאושרה בשנת  1980בשטח כ  65דונם להקמת
מכון לטיהור שפכים דרומית מזרחית לקיבוץ עין גדי סמוך
לכביש ) 90איור  .(4תכנית זו ממומשת במלואה  -לפרטים
נוספים ראה פרק איכות הסביבה.

איור מספר  :4מכון טיפול שפכים 176/03/10

 .11.3.2מתקן  /מפעל מים מינראליים
32/100/02/10
מטרת התכנית הקמת אזור משולב תעשיה ותיירות בשטח
כ  48 -דונם צפונית לעין גדי ,בלב אזור שמורת טבע .
התכנית אושרה בשנת  1996ויעודה הקמת מפעל לאגירה
ומילוי מים מינראליים ומרכז מבקרים .לתכנית מגבלות בניה
מחמירות שמתחשבות בשמורת הטבע והנוף הייחודי באזור:
כל קווי החשמל והמים מוצנעים בקרקע ,אין אפשרות הקמה
של מבנים נפרדים למתקני עזר ,כל התשתיות משולבות
במבנה המרכזי תוך שימוש בגג המבנה כחזית חמישית
למיקום מתקנים הנדסיים ומתחייב שילוב של עצים באזור
החניה .התכנית קובעת כי פיתוח המפעל יעשה מחומרים
עמידים וקלים לאחזקה בשילוב חומרים טבעיים מהאזור.
בנוסף מסדירה התכנית הקמה של דרך נופית עם גשר מעל
נחל ערוגות לחיבור אתרי התיירות השונים בנאות עין גדי .
התכנית ממומשת.

 .12נוה זהר  -כללי
הישוב נוה זהר הוקם בשנת  1972והוא יישוב החוף היחיד
בים המלח .כיום קיימות ביישוב  60יחידות דיור ,בחלקן
נטושות .בנוסף מרוכזים בישוב התשתיות האזרחיות של
מ.א תמר :בניין המועצה ,תחנת הכיבוי האזורי  ,צרכניה,
בית ספר יסודי וחוף ים פרטי.

התכנית מפרטת את פיתוח הישוב ומגדירה הנחיות בניה
ועיצוב אדריכלי תוך הקפדה על שימוש בחומרים ועיצוב
אחיד .התכנית מאמצת את הגבלות הבניה מהתכנית
הקודמת ) (5/112/02/10ומאפשרת הקמת מבנים זמניים
בלבד לאורך חוף הרחצה ואלא אם גובה מפלס הבניה יהיה
גבוה )מ  388-מ'(.
התכנית מייעדת שטח להקמה של בריכות אידוי ומתקנים
הנדסיים להפקת מחצבים מים המלח וכן להקמה של בריכות
שמש להפקת אנרגיה .בנוסף תאושר הקמה של סוללות
וסכרים להגנה על חוף הרחצה )בכפוף לתכנית מתאר תמר
 .(100/02/10התכנית מתנה כל שינוי בבריכות האידוי
בהסדרה ומניעת הפגיעה בתיירות והנופש באזור .במסגרת
התכנית משווקים בימים אלו מגרשים לבניה פרטית עם
אפשרות ליחידות נופש )צימרים( צמודים .התכנית בהליכי
מימוש ,ולאחרונה פורסם מכרז מקיף ל  80 -מגרשים.

 .12.1.2תכנית מפורטת לישוב נוה זהר

5/112/02/10

תכנית מתאר מקומית זו אושרה בשנת  1999בשטח של כ
 1570דונם )איור  .(6מטרת התכנית ליצור מסגרת תכנונית
לישוב קהילתי נוה זהר .תותר הקמה של עד  150יח"ד
במבנים בודדים צמודים וטוריים .מותר להקים מבני ציבור
כגון גני ילדים מאונות וכו' .התכנית מחייבת הגנה ליסודות

ליישוב תכנית הרחבה שעתידה להגדיל פי שלוש את מספר
התושבים ולחבר את הישוב עד פאתי האזור הדרומי של
מתחם המלונות בחמי זהר.

 .12.1תכניות לישוב
 .12.1.1תכנית מתאר לישוב נוה זהר
8/112/02/10
התכנית מהווה שינוי לתכנית  5/112/02/10ואושרה בשנת
) 2004איור  .(5התכנית באה ליצור מסגרת תכנונית
להקמת ישוב קהילתי המשלב בתוכו  139יח"ד ו 494
צימרים בנוה זהר לחוף ים המלח .שטח התכנית כ 647 -
דונם והיא כוללת תכנון למרכז מנהלי של מ.א תמר .מוסדות
הציבור שיוקמו לפי התכנית יהיו בעלי זיקה אזורית כגון:
משרדי המועצה האזורית ,מחסנים ,בתי מלאכה ,משטרה,
מגן דויד אדום ,מכבי אש ,ובעלי זיקה מקומית כגון :ביה"ס
עממי ,מתנ"ס ,גני ילדים .התכנית מסדירה את חלוקת
המגרשים לשימושי הקרקע השונים כל זאת על ידי שינויים
החלים באזור כתוצאה מעלית מפלס בריכה  5של מפעלי
ים המלח.

איור מספר  :5תכנית מתאר לישוב נוה זהר מספר 8/112/02/10

איור מספר  :6תכנית מתאר לישוב נוה זהר מספר 5/112/02/10
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ושלד מבנים בשטח התכנית בהתאמה לתנאים הסיסמיים
והקורוזיביים השוררים באזור .היתרי בניה יינתנו באישור
מהנדס מוסמך שיבדוק שכל האמצעים הדרושים ננקטו
להבטחת המבנה מפני בולענים .התכנית מציבה הגבלה
של גובה רצפה תחתונה ) 388-מ'( ,ותקנות מחמירות
לפריסת רשת החשמל ואיסור למקם מבנים בסמוך לקווי
חשמל מפורטות .אין התייחסות לסוג התעשייה הספציפית.
התכנית עברה שינויים ועדכון למצב בשטח בתכנית 8/112/
 02/10משנת  2004ראה סעיף קודם.

 .12.2תעשיה
 .12.2.1אזור תעשיה נווה זהר 4/112/02/10
התכנית אושרה בשנת  1997בשטח של כ  794 -דונם
ומאפשרת בניה בהיקף של כ  111,000 -מ"ר .מקום
התכנית דרומית לישוב ולמרכז האזרחי נווה זהר ,צפונית
לכביש  31ומערבית לבריכה מס'  .5מטרת התכנית הינה
הקמת אזור מלאכה זעירה ותעשיה בנוה זוהר ונחל חימר
 .התכנית מעודדת עירוב שימושים ושמה דגש על מניעה
וטיפול בזיהום אוויר ,שפכים ,פסולת ורעש .וקובעת כי קווי
החשמל יוטמנו מתחת לפני הקרקע  .התכנית אינה מאפשרת
הקמת תחנות כח ,תעשיה כימית ,תעשיית דשנים ,ייצור
חומרי הדברה ,מפעלים ליציקת מתכות ,משחטות ומפעלים
לטיפול בפסולת ואחסנה הכרוכה בה בשטח התכנית.

 .13תכנון מתחם המלונות עין בוקק
 חמי זהר  -כלליבמתחם המלונות עין בוקק  -חמי זהר קיימים  14מלונות
) 10מלונות בעין בוקק ו 4בחמי זהר( עם כ 4000 -חדרים.

איור מספר  :7תב"ע מפורטת חמי זוהר 139/03/10
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עתידו של אזור התיירות ומימוש עתידי נוסף של תכניות
המלונאות תלוי במידה רבה בפתרון לבעיית עליית מפלס
המים בבריכה מס 5 .של מפעלי ים המלח .לאורך השנים
עודכנו התכניות באזור לאור עליית המפלס ונערכו שינויים
מתוך צורך בהתאמה להתפתחויות בשטח .עקב סכנת
ההצפה של בריכה מס 5 .וחוסר הוודאות לגבי עתיד האזור
ניתן להבחין כי ככל שהתכנית עדכנית יותר היא מקשיחה
את התנאים לקבלת היתרי בניה .להלן סקירה כללית של
התוכניות העיקריות והשינויים להן במתחם המלונות עין
בוקק  -חמי זהר.

 .13.1חמי זהר
 .13.1.1תב"ע מפורטת חמי זוהר 139/03/10/1
התכנית אושרה בשנת  1989בשטח של כ 650-דונם
ומחליפה את תכנית ) (105/03/10משנת ) 1976איור
 .(7התכנית החדשה משאירה את אופי הבניה ללא שינוי
מהתכנית הקודמת אך משנה את קו החוף ואת הפיתוח של
שטחים ציבוריים .התכנית מגדירה את אופי הבניה במתחם
המלונות בחמי זהר ומאפשרת בניה של  6מלונות חדשים
על מגרשים של כ 15 -דונם .כל מלון מוגבל להיקף בנייה
של עד  200חדרים וצפיפות מקסימאלית של  15חדרים
לדונם .התכנית מאפשרת פיתוח של מבני בריאות ,הסעדה,
כבישים ,תשתיות וטיילת שמחברת בין המלונות תוך הקפדה
על עיצוב וחומרי בניה אחידים .התכנית קובעת את מפלס
הבניה הנמוך ביותר ל  - (389.50מ'( .במהלך השנים נערכו
שינויים ועדכונים שונים לתכנית המקורית במלונות השונים
בעיקר כתוצאה מעליית מפלס בריכה מס 5 .והצורך לעדכן
את קו החוף ויחס הבינוי למצב בשטח.

 .13.1.2עדכון לתב"ע מפורטת הרחבת אתרי
מרפא ונופש חמי זהר 14/100/02/10
התכנית אושרה בשנת  1996בשטח של כ  133 -דונם
ומטרתה הרחבת אזור מרפא ,נופש וחופי רחצה והתאמה
למצב הקיים עקב שינויים בקו החוף .באזור המרפא והנופש
מותרים שימושים הקשורים בתכונותיו הייחודיות של אזור
ים המלח .בחוף הרחצה ניתן להקים מתקנים כגון :שרותים,
סככות ,שטחי ספורט ובריכות שחיה בנוסף תותר סגירה של
קטעי חוף לצורכי מרפא .התכנית מתייחסת לסוגית עלית
המפלס של בריכה מס 5 .ומאפשרת הקמה של סוללות,
סכרים ,לגונות ותעלות להגנה על החוף והמלונות מעליית
המפלס .התכנית מציבה תנאי לקבלת היתר בניה  -פתרון
הנדסי והתחייבות להגנה של מבנים מפני עליית המפלס של
בריכה מס.5 .

 .13.2עין בוקק
 .13.2.1עדכון תב"ע מפורטת למלונאות ונופש עין
בוקק 5/139/03/10
התכנית אושרה בשנת  1988בשטח של כ 860 -דונם
ומטרתה פיתוח מתחם למלונאות ונופש לחוף ים המלח בעין
בוקק .התכנית כפופה לתכנית מתאר תמר )(100/02/10
ומבטלת את כל התכניות הקודמות לה .התכנית מאפשרת
בניה של  16בתי מלון עם מספר כולל של עד  3860חדרים
בשני שלבי פיתוח ,בצפיפות של עד  15חדרים לדונם.
התכנית קובעת את פני מפלס הבינוי הנמוך ביותר )388
 מ'( מתחת לפני הים .בנוסף דורשת התכנית התייחסותלתנאים הסייסמיים והקורוזוביים של האזור והגנת היסודות
בפני עליית המפלס בבריכה מס.5 .

 .13.2.2תכניות מפורטות עין בוקק
מספר תכניות לעדכון תכנית  5/139/03/10למלונאות )איור
 (8אושרו ביחס למתחמים שונים במתחם עין בוקק .כל

התכניות מתייחסות לעליית מפלס המים בבריכה מס5 .
ולגובה מפלס הבינוי הנמוך ביותר ) - 388מ'( .להלן יוצגו
בקצרה התכניות:
תכנית ) 10/139/03/10איור  (9אושרה בשנת 1992
בשטח של  110כ  -דונם למתחם הצפוני של עין בוקק.
מטרת התכנית הרחבת מתחם המלונות מצפון ובניה של
עד  850חדרים .גובה מפלס הבינוי הנמוך ביותר מוגבל ל
) - 387.5מ'(.
תכנית ) 11/139/03/10איור  (10אושרה בשנת 1994
ומאפשרת פיתוח שטחי שירות מלונאיים בקצה הדרומי
של עין בוקק כגון שרותי מרפא ,מתקני ספורט ,שרותי
חוף ושרותי מזון .התכנית מפרטת את המיגון הדרוש מפני
העלאת מפלס המים בבריכה מס :5 .באזורי חוף רחצה,
תשתית ושצ"פ רשאית הועדה המקומית להתיר הקמת
מתקנים וסוללות לשם מיגון רצועת החוף מפני עליית
המפלס המים בבריכה מס 5 .עד לגובה ) 390.5-מ'(.
הועדה המקומית תקבע תנאים מחייבים לקבלת היתר בניה
בהתחשב בהעלאה של מפלס בריכה מס.5 .
תכנית ) 13/100/02/10איור  (11אושרה בשנת 1995
בשטח  34דונם לפיתוח בתי מלון ומתייחסת לשטח הדרומי
במתחם התיירותי של עין בוקק .מיקום התכנית בין כביש
החוף הקיים לבין החיבור הזמני לכביש  90שממערב .גובה
מפלס הבינוי המותר הנמוך ביותר הוא ) - 388מ'( .התכנית
משלימה את תכנונו של אתר עין בוקק.

 .13.2.3מט"ש עין בוקק 9/139/03/10
תכנית להקמת מט"ש )מכון טיהור שפכים( אושרה בשנת
 1991בשטח של כ 70 -דונם צפון מזרחית למתחם המלונות
בעין בוקק מצידו המזרחי של כביש ) 90איור  .(12התכנית
כפופה לתכנית מפורטת למלונאות ונופש עין בוקק 5/139/
 03/10למעט שינוי השטח המותר למתקני תשתית.

איור מספר  :8תב"ע מפורטת עין בוקק 5/139/03/10
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איור מספר  :9עדכון תב"ע מפורטת עין בוקק צפון 10/139/03/10

איור מספר  :10עדכון תב"ע מפורטת עין בוקק דרום 11/139/03/10

איור מספר  :11עדכון תב"ע מפורטת עין בוקק דרום13/139/03/10

איור מספר  :12מתחם תשתיות עין בוקק 9/139/03/10
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 .14אתר מצדה  -כללי
גן לאומי מצדה הוא מאתרי המורשת והתיירות החשובים
בישראל .ארגון אונסק"ו הכריז על מצדה כאתר מורשת
עולמית בשנת  .2001מצדה הוא האתר עם מספר המבקרים
השני הגדול ביותר בישראל עם  620,000מבקרים בשנת
 .2007האתר מהווה מוקד משיכה ונקודת ציון על מפת
תיירות הפנים והחוץ .בשנים האחרונות אושרו ומומשו
תכניות לפיתוח ונגישות האתר למבקרים.

 .14.1תכניות תיירות ונופש
 .14.1.1תכנית מרכז תיירות מצדה 4/152/03/10
התכנית אושרה בשנת  1998בשטח של כ  140 -דונם.
התכנית ממוקמת למרגלות מצדה באזור הדרום מזרחי.
התכנית מאפשרת פיתוח של אכסניה של  100חדרים,
מסעדות ,מסחר תיירותי ,תחנת רכבל ,שטח ציבורי פתוח
והצללות .כמו כן כוללת התכנית הקמת מגרשי חניה
לאכסניה ולגן הלאומי,והקמת אזור משק ומנהלה כולל מבני
אכסנה ומשרדים.ישנה הקפדה על פיתוח נוף אינטנסיבי,
סימון והסדרת מתחמי העתיקות ודרישה לשימוש בחומרים
מקומיים שמשתלבים בנוף בעבודות הפיתוח באתר .התכנית
מומשה ,ובאתר נבנתה אכסניית נוער עם  88חדרים ורוב
המבנים האחרים המפורטים לעיל.

 .14.1.2חניון לילה מצדה מערב 1/233/03/10
תכנית  1/233/03/10להקמת חניון לילה במצדה מערב
אושרה בשנת  1995בשטח של כ  21 -דונם והיא משנה את
תכנית  .233/03/10התכנית מאפשרת בניה של עד  300מ'
המיועדת למבני מקלחות ולינת מלווים ו  300מ' לאוהלים
תוך שימוש בחומרים מקומיים והקפדה על פיתוח נוף.

 .14.1.3ביקעת קנאים 16/100/02/10
התכנית אושרה בשנת  1994בשטח כ  17 -דונם .מיקום
התכנית לצידי הדרך ערד  -מצדה המובילה לחניון לילה
מצדה מערב .תכנית זו ,שמומשה בפועל" ,חוות הנוקדים"
כוללת אירוח בדואי  ,לינה במאהל טיולי גמלים ,והקמת
מוזיאון בדואי .העקרון המנחה בתכנית הוא השתלבות
הבנייה באיזור בנוף המדברי.

 .14.2תשתיות מצדה
 .14.2.1שדה תעופה מצדה  -ד646/
התכנית אושרה בשנת  1972בשטח כ  125 -דונם ,ונועדה
להבטיח דרכי גישה אווירית למצדה וקובעת מגבלות
בניה לגובה לשמירה על בטיחות אווירית .התכנית איננה

מתייחסת לגודל שדה התעופה ולמהות הטיסות שישרת.
מופיעה כסימבול בתמ"א  15כשדה תעופה רמה  2לטיסות
שכר בינלאומיות.

 .14.3תכנית תחמ"ש מצדה 19/100/02/10
התכנית אושרה בשנת  1994בשטח של כ  25 -דונם.
תחנת המשנה )תחמ"ש( מיועדת להיות בשטח של כ 4.3 -
דונם שבמרכזה מבנה מקורה .התחנה מהווה חוליה ברשת
תחנות משנה המבטיחה תגבור ואספקת חשמל למרחב
כולו )דימונה ,סדום ,מצדה ,עומר ,באר שבע וערד( .התחנה
משמשת להורדת מתח עליון למתח גבוה ,והוראות התכנית
קובעות הקפדה על התאמת המבנה ופיתוח האתר לסביבה
הנופית ,ומגבלת גובה המבנה ) 15מ' מעל פני הקרקע(.
התכנית ממושה.

 .15מפעלי ים המלח )מי"ה(  -כללי
מפעלי ים המלח היא אחת מיצרני האשלג והברום הגדולים
בעולם ,ונמצאת בבעלות כימיקלים לישראל .בשנת 1961
נחתם שטר הזיכיון בין מי"ה למדינת ישראל ,אשר העניק
למי"ה זכויות בצד התחייבויות .הזיכיון עוגן בחוק "חוק זיכיון
המלח תשכ"א "1961 -
בפברואר  1995נחקק חוק חדש "חוק זיכיון ים המלח -
תיקוני חקיקה" ובו נאמר שעל הרשויות לאפשר למי"ה
קבלת היתרים ורישיונות עסק ,אבל הן רשאיות להתנות
תנאים .חוק זה אישרר למעשה את כל הפעילויות שהיו
במי"ה עד לתחילת החוק ,כך שכל העבודות שבוצעו עד
ליום תחילת החוק אושרו וקיבלו רשיון עסק.
הזיכיון מחלק את השטח לשלושה סוגים:
 .1קרקעות חכורות  -חכירה לכל דבר ועניין  -השטח שעליו
מוקמים המפעלים ממערב לבריכה ומדרום .אורך תקופת
החכירה תואם את אורך הזיכיון 31.3.2030 -
 .2שטח ים המלח ההיסטורי כפי שהיה בתחומי מדינת
ישראל ב 1961-ורצועת חוף ברוחב של  150לכיוון
מערב שהשתרעה לאורך קו החוף מאזור התחמ"ש
)צפונית למצדה( ועד דרום בריכות האידוי )בתוך הים
תחום הזיכיון ממשיך צפונה עד עין-גדי( .למי"ה זכות
ייחודית להפיק את המחצבים מתחום הזיכיון ולעשות
את כל הפעולות הנלוות לשם כך.
 .3קרקעות שמורות  620,000 -דונם .בהן יש למי"ה זכות
קדימה .כל פעולה בשטח זה דורשת אישור מי"ה ,ואם
למי"ה נדרש שטח מסוים מתוך כלל השטח לצורך מימוש
מטרות הזיכיון ,מותר לה לדרוש שיוחכר לה .כן יש לה
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בשטח זה זכויות ספציפיות כגון לקיפרקי מים וכד'.

 .15.1תכניות תעשיה מי"ה
 .15.1.1בריכה מס' 4/100/02/10 - 5
התכנית אושרה בשנת  1988בשטח של כ 1000-דונם )איור
 .(13מיקום הבריכה בצידו הדרום מערבי של ים המלח.
מתחם המלונות של חמי זהר  -עין בוקק והישוב נוה זהר
ממוקמים בדופנה המערבי .בריכה מס'  5היא אחת מתוך
מערכת בריכות המיועדות ע"י מפעלי ים המלח לתהליך
הפקת אשלג .בכדי לשמר את תהליך הייצור יש צורך
להזרים מים חדשים שגורמים להצטברות מלחים וכתוצאה
מכך לעליית המפלס ב כ  15 - 20ס"מ בשנה .התכנית
מתייחסת למצב בעת הכנתה ומפרטת את אי הוודאות לגבי
המצב בעתיד:

 ,.02/10אשר יועדה להחליף את תכנית זו .התכנית נידונה
בועדה המחוזית ונערך לה תסקיר השפעה על הסביבה,
שטרם אושר .מטרת התכנית הנה המשך פעילות מפעלי
ים המלח תוך הגנה מתאימה על בתי המלון והתשתיות.
התכנית קביעת הנחיות כלליות להקמת סוללת הגנה
מרכזית )לגונה( ,שתהווה את הפתרון ארוך הטווח להגנה
על בתי המלון .תוואי הסוללה אפשרי במרבית שטח
הבריכה אולם ייקבע במדויק בתכנית מפורטת.התכנית
קובעת כי מפלס התמיסות בבריכה  5יוכל לעלות עד לגובה
 +15מ' וגובה הסוללות ההיקפיות של הלגונה יהיה מוגבל
ב 16+מ' .בנוסף מאפשרת התכנית הקמת הגנות צמודות
על בתי המלון באמצעות תכנית מפורטת .קציר מלח מוגבל
בתחום הלגונה אפשרי אינו מתחייב כאשר סילוק המלח

" במידה וגורמים חדשים או שיקולים נוספים יכנסו למערכת.
לדוגמא :התפתחות טכנולוגית אפשרית עשויה לשנות באופן
חלקי או מלא את תהליכי הפקת האשלג הנוכחיים ".התכנית
איננה מגבילה את גובה המפלס ואינה מתייחסת לפתרונות
ספציפיים להתמודדות עם עליית גובה המפלס בעתיד.
התכנית מתארת את השלכותיה של הבריכה על תכנון
ופיתוח האזור ואת התיחסותה אליהן באופן הבא:
• עליה הדרגתית של מפלס מי הבריכה בחופי הרחצה
גורמים לנגיסה קו החוף הקיים וסיכוי להצפת מתקנים.
• עליה הדרגתית במפלס מי התהום עלולה להיות הרסנית
עקב השפעתם הקורוסיבית במיוחד של מים באזור זה.
תכניות הפיתוח לאזור מתייחסות לבעיות המתוארות בשני
מישורים:
 .1בטווח הקצר:
• תכנון וביצוע פעולת הגנה על מתקני תשתית ובניה
קיימים.
• שינוי יעודי קרקע לאורך החוף משטח חקלאי לשטח
לתכנון בעתיד בעקבות המלחת הקרקע עקב עליית
המפלס.
 .2בטווח הארוך:
• הוראות באמצעות תקנון תב"ע להגבלת פיתוח ובניה
חדשים למפלס גבוה באופק תכנון של כ 20-שנה.
• בחינת אפשרות לניתוק פעילויות התיירות הקיימות
והמתוכננות מהשפעת השינויים במפלס פני המים.
בשנים האחרונות קודמה על-ידי מפעלי ים המלח והוגשה
על-ידי מ.א .תמר תכנית חדשה לבריכה מס' 55/100/ – 5
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איור מספר  :13בריכה מס' 4/100/02/10 5

הנקצר אל מחוץ לבריכה מחייב תכנית מפורטת נפרדת.
בשנת  , 2007לאחר החלטת הועדה המחוזית על הפקדת
התכנית ,החליטו מפעלי ים המלח לקדם את תכנון בריכה 5
באמצעות תת"ל  35להגנות על מלונות ים המלח ,והתכנית
המקומית הוקפאה.

 .15.1.2בריכה מס'  - 3מפעלי ים המלח
71/100/02/10
תכנית להסדרת תפעול וחלוקה של בריכה מס'  3אושרה
בשנת  2007בשטח של כ 13,800 -דונם )איור  14ו.(15-
התכנית איחדה את בריכה מס'  36עם בריכה מס' 35
לבריכה  .3הבריכה משמשת כבריכת אידוי ושיקוע מלחים.
התכנית מאפשרת הקמה של מבנים למתקנים הנדסיים
בלבד בנוסף ל  900מ"ר מבנים הנדסיים קיימים התכנית
מאפשרת בניה חדשה בשטח של כ  -4,000מ"ר .סוללות
עפר ומלח ,תשתיות לתפעול הבריכה ולאספקת חשמל
ודרכים תפעוליות פרטיות ללא גישה לציבור ,וכן עבודות
עפר ככל הדרוש להשגת מטרות התכנית .הפיתוח יעשה
בליווי ופיקוח אדריכל נוף ובשטח המערבי של הבריכה
בהתייעצות עם המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע
והגנים.

איור מספר  :14בריכה מס'  3תשריט תכנית מספר 71/100/02/10

התכנית מציינת הגבלת גובה סוללת העפר בין בריכה
 35ו 36לא יעלה מעל  1+מטר מעל מפלס מי הבריכות.
התכנית קובעת כי יוסדרו המפגעים הנופיים מכיוון כביש
 90ושמורות הטבע .אין התייחסות לשינוים בגבוה המפלס
בתכנית .התכנית ממומשת.

 .15.1.3תכנית מתאר מפעלי ים המלח סדום
51/100/02/10
התכנית אושרה בשנת  2008בשטח של כ 11,300 -דונם
)איור  .(16מטרת התכנית עדכון התב"ע הקודמת של
מי"ה  1/100/02/10משנת  .1984התכנית מאפשרת
תכנון מפעלים ואזורי תעשיה נוספים בשטח מי"ה והמשך
השימוש והקמת מתקנים ומפעלים לתעשייה כימית למימוש
וביצוע מטרות חוק הזיכיון .התכנית מתבססת על התפיסה
לפיה פעילות החברה תתרום להגברת התעסוקה במרחב
הנגב ותחזק אינטרסים לאומיים לפיתוח הדרום.
התכנית משנה יעודי קרקע וקובעת אזור תעשיה ,רצועה
לתכנון מסילת ברזל ,מסוף תחבורה ,אזור בריכת אידוי
ומתקנים הנדסיים ,שטח שימור נופי ,שטח פרטי פתוח,
שמורת טבע ,ושטח להסדרת נחלים.
התכנית מתייחסת לתכנון עבודות בניה ופיתוח בכל שטח
המפעלים ומפרטת את החלוקה לאזורי פיתוח לתכנון

איור מספר  :15בריכה מס'  3תשריט סביבה
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מפורט .שטח התכנית מחולק למתחמים :בצד המזרחי,
ממזרח לכביש  ,10השטח מחולק ל 30 -מגרשים עם זכויות
בניה .בצד המערבי ,ממערב לכביש  10השטח מחולק ל 17
מתחמים ללא זכויות בניה) .חישוב שטחי הבניה המותרים
נעשה לכל אחד מהמתחמים בנפרד – ראה טבלה מספר
.(4
טבלה מספר  :4זכויות בניה חדשה*  -מתחמים באזור המזרחי

בנוסף התכנית קובעת שלביות בפיתוח וצורך למצות את
פוטנציאל הבניה בצידו המזרחי של כביש  10לפני תחילת
הבניה בצידו המערבי .התכנית קובעת שיש צורך לערוך
סקר מקומי של תת הקרקע כתנאי להיתר בניה ,למבנה או
למתחם לפיתוח.

ייעוד האזור

סה"כ בניה חדשה
באלפי מ"ר

1

תעשיה

213,000

2

תעשיה

313,000

3

תעשיה

460,000

4

תעשיה

12,000

8

מתקנים
הנדסיים

 .15.1.4תכנית מתאר מי"ה " -מסוע דרום  -צפע"
1/100/02/10

38,000

9

מתקנים
הנדסיים

4,000

10

מתקנים
הנדסיים

20,000

12

מתקנים
הנדסיים

4,000

27

מ ס ו ף
תחבורה

2,000

28

מ ס ו ף
תחבורה

15,000

התכנית הראשונה שאושרה בכפוף לתכנית מתאר מ.א
תמר  100/02/10הייתה תכנית מתאר למפעלי ים המלח
 1/100/02/10בשנת  1984בשטח כולל של כ27,000-
דונם )איור  .(17התכנית קבע מסגרת תכנונית ויעודי קרקע
למפעלים ולתוואי מסוע "דרום  -צפע" לחיבור בין איזור
המפעל ובריכות האידוי בים המלח למישור רותם .בכפוף
לתכנית  1/100/02/10אושרה תכנית מפורטת 1/195/03/
 10בשנת  1984ל"מסוע דרום צפע" )איור  .(18התכנית
בשטח של כ  5360 -דונם ומטרתה הקמת מסוע ותחנת
הזנה בסדום בקרבת שטח מפעלי ים המלח .מטרת המסוע
שינוע את האשלג בתפזורת משטח המפעלים בסדום עד
לנקודה הקרובה שאליה מגיעה מסילת הברזל של רכבת
ישראל במישור רותם )צפע( ,מרחק של כ 18-ק"מ בקו

מס' מגרש

* זכויות הבניה החדשה במגרשים האחרים יקבעו בתכנית מפורטת
נפרדת ,אשר תוגש לוועדה המחוזית.

איור מספר  :16תכנית מתאר מפעלי ים המלח סדום 51/100/02/10
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התכנית קובעת הנחיות סביבתיות ,דורשת הכנת תסקירי
השפעה על הסביבה לאישור תכניות מפורטות ומגדירה
שמי"ה תגיש פרק שנתי לוועדה המקומית ,המחוזית
והמשרד לאיכות הסביבה בדבר כמות מי ים המלח שנשאבו
בשנה החולפת .כמו כן על מי"ה חלה חובה להשיב לא פחות
מ  35%מכמות המים שהיא שואבת מים המלח.

רקע סטטוטורי ותכניות פיתוח  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו

איור מספר  :17תכנית מתאר מי"ה  -מסוע "דרום  -צפע" 1/100/02/10

איור מספר  :18תכנית מפורטת מסוע דרום צפע 1/195/03/10

אוויר .התכנית כוללת דרך שרות ואת מסוף צפע שמחולק
לתת חלקות הבאות :איזור פריקת מסוע ומבנה שרותי
תפעול ,מסילות ברזל ומבני תעשיה .התכנית ממומשת.

 .15.1.5תחנת שאיבת מי ים המלח 44/100/02/10
התכנית אושרה בשנת  1999בשטח של כ 270 -דונם )איור
 (19ומטרתה לאפשר את החלפת תחנת שאיבה קיימת
 P-8בתחנה חדשה  88-Pעקב ירידת מפלס ים המלח
והוצאת התחנה הישנה מכלל שימוש .התכנית מגבילה את
מפלס הפיתוח הנמוך ביותר ל  -390מ' ומתנה את מתן
היתר הבניה בפינוי מתקני התחנה הישנה ובשימוש בחומר
ואדי מאתרים מאושרים בלבד .התכנית ממומשת .לפרטים
נוספים ראה פרק תשתיות.

 .15.1.6תחמ"ש "תמר" 243/03/10
התכנית אושרה בשנת  1996בשטח כ  -12דונם )איור .(20
מטרת התכנית הקמה ותפעול של תחנת משנה להורדת
מתח חשמלי ממתח עליון למתח גבוה .התכנית ממוקמת
בשטח מי"ה באזור שמיועד לתעשייה בתכנית מתאר תמר
 .התכנית נועדה להפריד בין רשת החשמל הארצית של
חברת חשמל לבין החשמל של מי"ה .התכנית מאפשרת

איור מספר  :19תכנית מפורטת מסוע דרום צפע 1/195/03/10

סקירת התכנון הקיים  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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בניה של עד  2600מ"ר מעל הקרקע עד גובה  15מ' ועוד
 1000מ"ר מתחת לפני הקרקע .מתירה הקמה של מתקנים
משניים כגון עמודי חשמל ,מסדרי חשמל ,שנאים ,כביש
גישה וגדר היקפית .לפרטים נוספים ראה פרק תשתיות.

 .15.2תכניות תיירות מי"ה
 .15.2.1שימור מבנים מחנה העובדים ההיסטורי
סדום 54/100/02/10
מטרת התכנית לשמר ולשחזר את אתר העובדים ההיסטורי
בסדום שפעל בשנים  1954 - 1943למטרות תיירות
ומורשת .התכנית פורסמה לקבלת אישור בעיתונות בשנת
 2003והיא חולשת על שטח של כ 400 -דונם )איור .(21
מיקום התכנית צפונית למפעלי ים המלח לאורך כביש 90
)איור .(22
האתר כולל שיחזור מבנים ,מתקנים ,מסילה ,קרונות רכבת,
מזח ,ספינות ,דוברות ,גדרות וכו' .שימושים מותרים באתר:
אירוח תיירותי )ללא לינה( מכירת מזון ומזכרות )מבנה
מסחר בגודל של כ 75-מ'( מגורי צוות ,שמירה ותחזוקה,
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איור מספר  :20תחמ"ש תמר תשריט

משרדי ניהול ושווק האתר וכן מתאפשרים אירועים שקשורים
לאופי ההיסטורי של המקום .אין התייחסות לתכנון מותנה

איור מספר  :21מחנה העובדים ההיסטורי סדום תשריט

איור מספר  :22מחנה העובדים ההיסטורי סדום תשריט סביבה

רקע סטטוטורי ותכניות פיתוח  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו

סקירת התכנון הקיים  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו
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או למגבלות בניה) .התכנית איננה ממומשת  -לפירוט נוסף
ראה פרק תיירות(.

 .16הגנות ים המלח
האגן הדרומי של ים המלח מתפקד כבריכות אידוי
מלאכותיות המשמשות את מפעלי ים המלח מאז  ,1952על
פי חוק זיכיון ים המלח ,התשכ"א .1961-כתוצאה מתהליכי
הייצור וההפקה ועקב שקיעת מלחים עולה מפלס המים
בבריכה מספר  5בכ 20-ס"מ בשנה .עליית המפלס מאיימת
להציף את תשתיות החוף ,את היישוב נווה זוהר ,את מתחם
התיירות בחמי זוהר-עין בוקק.
על מנת להגן על אזור התיירות נבחנו לאורך השנים
רעיונות שונים לפתרון ארוך טווח ,אולם מסיבות שונות
אלו לא מומשו ,וננקטו פעולות ביניים לצורך הגנה על אזור
המלונאות )"האזור המוגן"( ,עד למימוש פתרון קבע.
בשנת  2002בחן צוות מקצועי בראשותו של אורי בן-נון
את החלופות לפתרון הקבע ביחס לעליית המפלס בבריכה
 5ובשנת  2004הוטל על צוות בינמשרדי בראשות משרד
התיירות לבחון חלופות אלו:
 .1העתקת בתי המלון אל מקום מוגבה ומוגן והמשך
הרמת המפלס בבריכה .5
 .2קציר מלח ושמירה על מפלס מים קבוע בבריכה .5
 .3הקמת סוללה אשר תחלק את הבריכה לשתי ברכות
משנה ,ושמירה על מפלס קבוע באמצעות קציר מלח
בבריכת המשנה הסמוכה לבתי המלון.
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בתי המלון ולקדם את הפתרון הנבחר .מתוך הצורך הדחוף
לתת מענה לאיום שנוצר לתשתיות החוף ולמתחם התיירות
בחמי זוהר-עין בוקק כתוצאה מפעילות בריכה  ,5הכריז ראש
הממשלה על פרויקט "הגנות החופים בים המלח ותשתיות
נלוות" כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית )אוקטובר
 .(2007במהלך שנת  2008הוקמה החברה הממשלתית
להגנות ים המלח בע"מ ,שתפקידה לרכז את הטיפול ,לתכנן
ולנהל את ביצוע פרויקט הגנות ים המלח.
לאור הכרזה על הפרויקט כפרויקט תשתית לאומית מקדמת
בימים אלו חברת ההגנות את תכנית תת"ל  35להגנות
ים המלח ,במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות במשרד
הפנים.

 .17ככר סדום
 .17.1תכנית מתאר לישובי כיכר סדום
67/100/02/10
תכנית  67/100/02/10הינה תכנית חדשה שטרם אושרה
לישובי כיכר סדום בשטח של כ  12,000דונם )איור .(23
התכנית משנה את תכנית מתאר  22/100/02/10שאושרה
בשנת  2000ואת תכניות מפורטות מס' ;1/223/03/10
) 109/03/10איור .(24
מטרת התכנית הרחבה וחלוקה למגרשים של ישובים קיימים
בככר סדום .התכנית קובעת יעודי קרקע לפיתוח משולב
של שטחי ציבור ומרכז אזרחי חדש לשני הישובים הקיימים
בככר סדום )עין תמר ונאות הכיכר( לצורך הרחבת הישובים

בשנת  2007הוקם ביוזמת משרד התיירות צוות רב-תחומי

להיקף מתוכנן של  540יחידות דיור בשני הישובים.

אשר מטרתו לבחון את הפתרונות האפשריים להגנות על

התכנית מאפשרת פיתוח של מגוון סוגי בינוי למגורים

איור מספר  :23תכנית מתאר לישובי כיכר סדום  - 67/100/02/10מצב
מוצע

איור מספר  :24תכניות מתאר לישובי כיכר סדום  -מצב מוצע

רקע סטטוטורי ותכניות פיתוח  -מועצה אזורית תמר
תמ"א  13לים המלח וחופיו

ותיירות .ההרחבה המוצעת כוללת דגם בינוי שיכלול מבנה
המגורים בחזית המגרש ,מיקום השטח לתעסוקה ולנופש
כפרי "צימרים" ,בחלקו האחורי של המגרש ,עד  6יחידות
בנות  40מ"ר כ"א לכל מגרש סה"כ פוטנציאל של כ3240 -
יחידות דיור בתכנית )כולל צימרים(.

התכנית אושרה בשנת  2008בשטח של כ  550 -דונם )איור
 .(26התכנית הוגשה על-ידי מי"ה ומטרתה כריית חומר
גלם לצורך תחזוקה שוטפת של הגבהת סוללות בבריכות
האידוי .באתר ייכרו צרורות נחל )חומר ואדי( וחמורי בנייה
שיימצאו ראויים למטרות התכנית .האתר נמצא כ  2.5ק"מ
דרומית למי"ה בתחום קרקעות חכורות ע"פ חוק הזיכיון.
כמות חומר הגלם )צרורות נחל גסים( לכריה מוערכת בכ
 4.5מלמ"ק .התכנית ממומשת בחלקה והאתר פעיל.

בנוסף לכך יותרו במרכז האזרחי מבנים לשימושים
תיירותיים ומסחריים בהיקף של עד  20%משטח המגרש
כגון סדנאות אמנים ,גלריות ,מסעדות ובתי קפה ,מועדונים,
אולמות מופעים ,מתקני שעשועים וכיו"ב ,כאשר על כל מיזם
להיות מאושר על-ידי משרד החקלאות ומשרד התיירות.
התכנית מגדירה אזורי חקלאות וקובעת "אזור מגורים
מיוחד" לעובדים בחקלאות בשטחים שיאושרו על-ידי
הוועדה המקומית .התכנית שמה דגש על בניה אקלימית:
פתיחת ציר לזרימת אוויר מכיוון צפון ,התייחסות למיקרו
אקלים ושימוש בצמחיה מקומית להצללה מפני השמש.
התכנית מבטלת את מתקן הטיהור הקיים ומאפשרת הקמה
של אתר חדש.

 .18.3מחצבת שדה חתרורים 12/100/02/10

במסגרת התכנית יוקם מרכז אזרחי בו יהיו השימושים
המפורטים להלן :מבני חינוך ,מוסדות ציבור ,מבני ספורט
ונופש ,מסעדות ,מזנונים ,חניות ושטחים ציבוריים.

תכנית לאתר שדה חתרורים  12/100/02/10הינה תכנית
כללית לכריית שיש אבן ופוספטים שאושרה בשנת 1991
בשטח של כ –  11,200דונם צפונית לנחל חימר .התכנית
מיועדת לקבוע את גבול אתר הכרייה בטווח של כ  20שנה.
התכנית קובעת שלא יוצאו היתרים לשימושים המותרים ללא
אישור תכנית מפורטת מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה
ותכנית לשיקום אזור הכרייה .מי"ה מעוניינת להשתמש
בשכבות חומר הוואדי הטפל מאתר שדה חתרורים להגנות
ים המלח.
מחצבת חלמיש  -בנחל חלמיש תכנית מפורטת 1/209/03/

 .18אתרי כרייה וחציבה  -כללי
אזור ים המלח עשיר במחצבים ומינראליים והינו אזור
מרכזי לכרייה וחציבה של אוצרות טבע לשימוש תעשייתי
מקומי וליצוא .בשנים האחרונות העלייה במפלס בריכות
האידוי של מי"ה הביאה לצורך הולך וגדל בכריית חומר ואדי
)צרורות נחל גסים ,אבן וחרסית( להקמת בריכות התפעול
של מי"ה ,להגבהה קבועה של הסוללות ולפרויקט הגנות
על המלונות .להלן תעשה סקירה של אתרי כרייה וחציבה
מאושרים לשימוש מי"ה.

 .18.1כריה וחציבה נחל חמד 74/100/02/10
תכנית ) (74/100/02/10לכריה וחציבה בנחל חמד אושרה
ובתוקף משנת  2008בשטח של כ 430-דונם .מיקום
המחצבה בשטח חקלאי דרומית לישוב נוה זהר .התכנית
הוגשה על-ידי מי"ה ומטרתה כריית חומר גלם לצורך
תחזוקה שוטפת של הגבהת סוללות בבריכות האידוי .באתר
ייכרו צרורות נחל )חומר ואדי( וחמורי בנייה שיימצאו ראויים
למטרות התכנית .מודגש בתכנית שחומרי הגלם ישמשו את
מי"ה בלבד .התכנית ממומשת בחלקה והאתר פעיל.

 .18.2אתר כריה וחציבה נחל צין
73/100/02/10

איור מספר  :25כריה וחציבה  -נחל חמד 74/100/02/10

סקירת התכנון הקיים  -מועצה אזורית תמר
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 10למחצבה בשטח תכנית שדה חתרורים .התכנית אושרה
בשנת  1996בשטח כ  141דונם .מטרת התכנית כריה של
אבן לייצור מרצפות ומדפי שיש מקושטים .התכנית מתארת
את הדרך בה ינוצל המרבץ בנחל חלמיש ואת אופן הסדרתו
לאחר השלמת הכרייה .מי"ה מעוניינת לעשות שימוש
בחומר כרייה מהאתר בפרויקט ההגנות .הפסקת הכרייה
באתר תהיה  20שנה מאישור התכנית .התכנית ממומשת
חלקית.

 .18.4מחצבת מלח  -הר סדום 263/03/10
מחצבת המלח בהר סדום עונה על הדרישות הגדלות למלח
כמזון לבעלי חיים .התכנית אושרה בשנת  2000בשטח
של כ 9.3-דונם )איור  .(27התכנית מייעדת שטח ללקט
בלבד של אבני מלח מידרדרות עד לאחר גמר אבני הלקט
בשטח המיועד .בנוסף התכנית מייעדת שטח לשימור אתר
מתקנים "שימור מבנים אתר העובדים ההיסטורי בסדום"
)ראה תכנית (54/100/02/10 :זמן הפעלת המחצבה הנו
 25שנה מיום קבלת האישור .כמות המלח הכללית החזויה
להיחצב נאמדת ב כ  40,000מ"ק .תותר הנחה של קווי
מים ,חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז ונפט בשטח האתר בתאום עם
היזם .בנוסף אחת לשנה יושקו דרכי הגישה בנוזל מיוחד
הגורם ליציבות הקרקע.

1/168/03/10
התכנית אושרה בשנת  1992בשטח של כ  95 -דונם.
מטרת התכנית הגדלת אתר קיים לסילוק אשפה ביתית
מישובי המועצה האזורית תמר וצפון ים המלח מקליה בצפון
ועד עין חצבה בדרום .מיקום התכנית צפונית לנחל צאלים
ודרומית לנחל משמר .במסגרת הפיתוח יושם דגש מיוחד
לתקינות סוללות העפר סביב האתר וניקיון תעלות הניקוז
למניעת חדירת נגר עילי .נאסרת לחלוטין כניסת פסולת
שאינה ביתית .התכנית ממומשת) .לפירוט ראה פרק איכות
הסביבה(.

 .19.2בניה ושימוש בקרקע לחקלאות
11/101/02/20
תכנית לקביעת מסגרת תכנונית למתן זכויות בניה בקרקע
שיעודה כחקלאית בתכניות מאושרות בשטח מ.א תמר.
התכנית מאפשרת הקמה של מבנים "חקלאיים" לגידול בעלי
חיים ,עיבוד חקלאי ,אכסון חקלאי ,מחקר חקלאי וכל מבנה
אחר הדרוש במישרין למטרה חקלאית .התכנית מסמיכה
את הוועדה המקומית להחליט על מתן היתר בניה ולישב
סטיות או סתירות בין התכנית לתוכניות מאושרות אחרות.

 .19תכניות אחרות מ.א תמר
 .19.1אתר לקבירת אשפה מ.א תמר

איור מספר  :26אתר כריה וחציבה  -נחל צין 73/100/02/10
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איור מספר  :27מחצבת מלח  -הר סדום 263/03/10

סקירת התכנון הקיים  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
רקע  -מועצה אזורית מגילות ים המלח
המועצה האזורית מגילות ים המלח ,ממוקמת בצפון ים
המלח ,צפונית לעין גדי ,מעבר לקו הירוק .שטח השיפוט
של המועצה הנו כ 648 -אלף דונם )כ –  478קמ"ר שטח
יבשה וכ –  170קמ"ר שטח ים המלח(.
גבולות השיפוט של המועצה האזורית מגילות ים המלח:
• מצפון – אתר הטבילה קאסר אל יהוד ,בית הערבה וורד
יריחו.
• מדרום – הקו הירוק המתחיל מחוף ים המלח 4 ,ק"מ
מצפון לעין גדי .ממשיך הכיוון דרום מערב עד הר מיצד.
• ממזרח – קו החוף של ים המלח.
• ממערב – הצד המזרחי של בקעת הורקניה.

.1צפון ים המלח – תכנית אב לפיתוח
התיירות
תכנית האב לפיתוח תיירות בצפון ים המלח )איור (1
נערכה ב ,1996-על ידי צוות תכנון בראשות אדר' שלמה
אשכול ,מוטי קפלן ,צנובר יועצים בע"מ ועמנואל אלון.
התכנית הוכנה עבור המועצה האזורית מגילות ים המלח
וההסתדרות הציונית העולמית  -החטיבה להתיישבות ,חבל
בקעת הירדן.
מטרת התכנית היא ליצור תשתית מתאימה לפיתוח וקידום
ים המלח ובקעת הירדן הדרומית ,באמצעות הפיכת התיירות
לענף כלכלי מרכזי לתושבי האזור .תכנית האב ערוכה על פי
תפיסה מערכתית כוללת של "סובב ים המלח" ,תוך הגדרת

• קיבוצים  -אלמוג ,בית-הערבה ,קלי"ה ,מצפה שלם

שלוש חטיבות גיאוגרפיות כבסיס ליחידות התכנון(1) :
מישור צפון ים מלח; ) (2חופי הים; ) (3המדבר .התכנית
קובעת כי הפיתוח לאורך חופי הים יותאם לגובה מפלס של
 390.5-מ' מתחת לפני הים.

• כפר חינוכי-קהילתי  -אבנת

עיקרי התכנית:

במועצה כ 1100-תושבים ,החיים ב 6 -ישובים:
• מושב  -ורד יריחו

תכניות סטטוטוריות למועצה האזורית מאושרות במסגרת
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה )סמכות מקומית( או
במסגרת מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי

התכנית מציעה תפיסה תכנונית של פיתוח לאורך שני צירים
עיקריים ,ומציע פיתוח של  24פרויקטים לאורכם:

יהודה ושומרון.

איור מספר  :1צפון ים המלח  -תכנית אב לפיתוח התיירות
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ציר מזרח-מערב )מגשר עבדאללה לאורך כביש מס' :(1
• פיתוח צמתי מסחר ושירותים ברמה גבוהה ,המשרתים
קהל יעד בינלאומי הנע על ציר רבת עמון – ירושלים.
• צומת אלמוג  -מרכז שירותי דרך.
• צומת בית הערבה " -שער תיירותי" לאזור בשילוב מעבר
גבול ,אזור סחר חופשי ושדה תעופה אזרחי.
ציר צפון דרום )לאורך כביש :(90
• קהל יעד אזורי הנע על ציר התיירות המקומי )מצדה ,עין
גדי ,עין בוקק וכו'(.
• צומת הלידו  -מרכז אזרחי הכולל את משרדי המועצה,
מרכז מבקרים ,שירותי חינוך ,תרבות וספורט.
• אזור קלי"ה-קומראן – אזור לפיתוח אינטנסיבי ובו:
 תוספת של  3,000חדרי מלון על פי תב"ע 608/9)מפורטת בסעיף  5.1במסמך זה(
 תוספת של  5,000חדרי מלון בין שפך האוג לשפךהירדן
 קזינו מוקף מלונות בלב אזור האוג היפודרום ו"עיירת ספורט" המשך פיתוח דרומה ,לאורך ים המלח ,בתפיסת פיתוחמתונה יותר ,בדגש על "מדבר יהודה"
המלצותיה העיקריות של התכנית:
.1קידום ופיתוח ענף התיירות בצפון ים המלח כגורם
כלכלי מרכזי .יצירת מוקד תעסוקתי ,בעל חשיבות
ארצית ,אזורית ובין לאומית.
.2השקעות ציבוריות ועידוד יזמים פרטיים להשקעה
בתשתיות ובינוי בפיתוח התיירות.
.3הקמת מנהלת תיירות אזורית.
.4שיתוף פעולה בין אזורי ,לראיית ים המלח כיחידה
תכנונית אחת ,בה יש מקום לפעילויות תיירותיות שונות
ומגוונות.
.5שמירה קפדנית על האופי המיוחד – נופים ,ערכי טבע
ומורשת היסטורית של האזור ,תוך והכוונת הפיתוח על
בסיס ערכים אלו.
.6הקמת מערכי תיירות הכוללים אכסון ,מרכז מרפא
ובריאות ,נופש ומסחר ופעילויות ספורט וקיט.
.7הדגשת ייחוד ותדמית האזור באמצעות מערך שלטי
הכוונה ,הסברים והדרכה ,דגש על פעילויות לילה
וחורף.
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.8הכשרת כוח אדם מתאים לפיתוח ,ניהול ואחזקת
המערך התיירותי העתידי.

.2תכנית מתאר למועצה האזורית
מגילות  -תמ"א ) 600מאושרת(
תכנית המתאר התקפה למועצה האזורית מגילות ,נערכה
על ידי נחום דונסקי ואושרה בשנת ) 1992איור .(2
שטח התכנית הינו כ –  650,000דונם ,והיא מגדירה מספר
ייעודי קרקע עיקריים :שטח לתכנון עתידי )מסומן בכתום(,
שמורת טבע )סימון ירוק עם גריד שחור( ,שטח חקלאי )ירוק
בהיר( ,שטח בינוי כפרי )אדום תחום בקו שחור( ,ים המלח
)מפלס לתכנון  390.5מ' מתחת לפני הים(.

• אתרי תיירות – עינות צוקים ,מצוקי דרגות ,חופי הים.
• אתרי טבע – עינות קומראן ,עינות צוקים ,עינות קנה,
עינות סמר ,גן לאומי קומרן.
• אתרי עתיקות – נבי מוסה ,היפודרום ,קלי"ה ,קומראן,
עינות צוקים ,מצודת מדין ,עינות קנה ,מערת מורבעת,
רוג'ום א-נאקה.

מוקדי הפיתוח העיקריים המוגדרים התכנית המתאר הם:
• קלי"ה – אזור המלונאות והנופש היחיד בתכנית המתאר,
מרכז לשירותי תיירות ומוקד תיירות מתמחה.
• מוקדי תיירות כפריים – אבנת ומצפה שלם.
• אזור נופש חופי – מצפון למצפה שלם )כ 3-ק"מ מהחוף(,
מדרום לחמי שלם )כ 6-ק"מ מהחוף( .מצפה שלם כאזור
קייט ונופש.

איור מספר  :2תכנית מתאר למועצה אזורית מגילות  -תמ"א600/
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.3תכנית מתאר למועצה אזורית מגילות
)לקראת הפקדה – מהדורת פברואר (2008
בשנת  ,1998יזמה המועצה האזורית מגילות ים המלח
והחטיבה להתיישבות הסוכנות היהודית ,הכנה של תכנית
מתאר חדשה למועצה )איור  .(3נכון לחודש אוגוסט ,2008
התכנית נמצאת בשלב שלפני הפקדה .התכנית המוצעת
נערכה על ידי דר' ענת גונן )כל האיורים בפרק זה ,הועברו
על ידי דר' ענת גונן(.
שטח התכנית :כ 650,000 -דונם

.3.1עיקרי מטרות התכנית ואמצעים להשגתן
תכנית המתאר מפרטת שורה של מטרות והאמצעים
להשגתן ,כמפורט בטבלה מספר .1
טבלה מספר  :1מטרות התכנית והאמצעים להשגתן
תחום

אוכלוסייה

גבולות התכנית:
• מצפון – מוא"ז ערבות ירדן והרשות הפלסטינית.
• מדרום – מוא"ז תמר.
• ממזרח – הירדן וים המלח.
• ממערב – מוא"ז מטה בנימין ,גוש עציון ,הר חברון.
מפלס ים המלח לתכנון -390.5 :מ'  ,באזור מצפה שלם
 -395מ' .

איור מספר  :3תכנית המתאר המוצעת למועצה אזורית מגילות ים המלח
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כלכלה

מטרה
• יעוד שטחים המתאימים
לאוכלוסייה של כ7,500-
תושבים במסגרת תחום
השיפוט של מגילות.
• שימור האופי הכפרי
ומתן אפשרות למגוון של
סגנונות דיור לאוכלוסיות
בעלות צרכים שונים.
ניצול הנישה הייחודית של
אזור צפון ים המלח כדי לפתח
פעילויות כלכליות בתחומי
התיירות ) 6,000חדרי אירוח(
והשירותים העסקיים

אמצעים
ניצול מיטבי של
השטחים הכלולים
בתחום השיפוט
של מגילות ,לרבות
הרחבה של הישובים
הקיימים על ידי שכונות
קהילתיות.
הגדרה של אזורים
המיועדים לפיתוח
מתחמי תיירות שונים
ומרכזים לפעילות
עסקית

המשך טבלה מספר  :1מטרות התכנית והאמצעים להשגתן
תחום

מטרה

אמצעים

תנועה
ודרכים

קביעת דרכים ראשיות
והתחברותן למערכת הדרכים
האזורית

גיבוש עקרונות
התנועה ,הגדרת
הכניסות לאזור )מעברי
גבול(

שטחים
פתוחים

קביעת תנאים והוראות
לפיתוח השטחים הפתוחים
והנוף בשטח התכנית

הגדרה של שטחים
ברמות רגישות שונות
לשימור האופי הייחודי
של האזור.

פיתוח תשתיות תומכות

פיתוח תשתיות תומכות
בתחומי התעופה,
המים ,הביוב ועוד

תשתיות

שלב א
מס' חדרי
מלון

6,000

• אזור בינוי כפרי – קיבוץ ,מושב ,ישוב קהילתי או כפרי.
תכניות בינוי לישובים בסמכות ועדה מקומית.
• אזור מלונאות ונופש ,אזור קיט ונופש ,אזור מלונאות
ומסחר – בתי מלון ,כפרי נופש ,בתי הארחה ומתקני
נופש ,בידור .בהתאם להוראות מפורטות לייעודים
השונים.
• אזור נופש חופי – חופי רחצה ,שצ"פים ,מתקני פיקניק,
סככות צל ,שירותי חוף לסוגיהם ,תנועת כלי שייט.
• שטחים פתוחים לסוגיהם – שטח חקלאי ,שמורות טבע,
גן לאומי ,שטח פתוח ברגישות גבוהה.

שלב ב
8,000

סה“כ
14,000

אכסון
)דונם(
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 100תוספת

 410דונם

שירותים
עסקיים
)דונם(

 14,000מ"ר

 5,000מ"ר
תוספת

 19,000מ"ר

50%
תכסית
2X
קומות
אטרקציות

.3.2ייעודים עיקריים

 14דונם

 5דונם תוספת

 19דונם

 100דונם

-

 100דונם

.3.4עקרונות התכנון
עקרונות התכנית כוללים חלוקה למספר נושאים :שטחים
פתוחים ,שטחים בנויים ,שירותים ,תיירות ,זיקות תפקודיות.
כל אחד מהנושאים נותח על פי מדרג פעילויות.
.3.4.1

מדרג שטחים פתוחים

מדרג שטחים פתוחים על פי ערכיות :שמורת טבע
מנדטורית ,שמורת טבע מאושרת ,שמורת טבע מופקדת,
שמורת טבע מוכרזת בצו ,שטח פתוח ברגישות גבוהה ,גן
לאומי ,שטח חקלאי )איור .(4
תכנית המתאר יצרה איחוד בין מספר ייעודים של שטחים

• ים המלח  -חופי רחצה ,נופש וספורט ,מרחצאות מרפא,
אטרקציות תיירות ,מכוני מחקר ,מעגנות לדייג וספורט,
מתקנים הנדסיים ,גנים לאומיים ,שמורות טבע ,שמורות
נוף ושמורות חוף .הבנייה לאורך חוף ים המלח אסורה
ברצועה ברוחב  50מטר ממפלס המים המקסימאלי.
• איתור אפשרי לתכנון עתידי של שדה תעופה – דרומית
לכביש מספר .1

.3.3

טבלה מספר  :3כלכלה  -פרוגראמה ושלבי ביצוע

פתוחים ,להלן ההנחיות מתוך התכנית:
• שמורות טבע  -יותרו פעילות שימור השטח וטיפוחו,
לשימור המגוון הביולוגי וכן תותר תנועה של מבקרים
בדרכים ושבילים ,מתקנים שיתמכו בפעילויות השימור
והתיור ,פעילות אימונים לצרכים צבאיים והקמת מבנים
ביטחוניים.
• גן לאומי  -בנייה של שירותים הנדרשים לנוחיותם,

פרוגראמה

טבלה מספר  :2אוכלוסייה  -פרוגראמה ושלבי ביצוע
שלב א
גודל
אוכלוסייה

 5,000תושבים

שלב ב
 7,500תושבים

רמת פיתוח

נמוכה

מס' ישובים

סה"כ5 :

סה"כ5 :

וסוגם

קהילתי +גרעין שיתופי

קהילתי מורחב  +גרעין שיתופי

1,200-1,250

2,000-2,050

 23%בישובים שיתופיים

 15.5%בישובים שיתופיים

 77%בשכונות קהילתיות

 84.5%בשכונות קהילתיות

מס' יח"ד
סה"כ
 %אוכלוסייה

בינונית  -גבוהה

איור מספר  :4מדרג שטחים פתוחים
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חינוכי.

רווחתם וביטחונם של המבקרים.
• שטח פתוח רגישות גבוהה  -לא יותרו כל פיתוח או
בנייה ,למעט שימושים לצורכי מערכת הביטחון ,מערכות
תשתית ושימושים המותרים על פי סמלים של מוקדים
מרכזיים.
• שטח חקלאי  -מותר לעיבוד חקלאי ומתקנים המשרתים
את החקלאות באופן ישיר ,כפוף לרגישויות של בעלות
ולשימושים הקיימים בשטח.

 .3.4.2מדרג שטחים בנויים
מוצע מדרג של שטחים לבנייה ופיתוח בתחומי המגורים
והפיתוח הכלכלי:
• אזור תעסוקה.
• אזור בינוי כפרי .טבלה מספר  4מציגה את סך תוספת
יחידות הדיור המוצעות על פי תכנית המתאר ,בחלוקה
לישובים:

יישוב
שלב

ורד
יריחו

אלמוג

קלי“ה

בית
הערבה

בדיקת התכנות באישור ובהנחיית הגורמים המוסמכים.
• אזור בינוי כפרי  -לפי תכנית מפורטת לישוב כולו ולפי
עקרונות הבינוי בתמ"א.
• אזור תעסוקה )מול המועצה(  -בנייה של מפעלים
ושירותים עסקיים ,תכנון כולל למתחם תוך התחשבות
מרבית בתנאי השטח והתאמה לסביבה ,מלווה בנספח
בינוי ונספח פיתוח נופי.
תפרוסת הבינוי ושירותי הציבור מופיעה באיור מספר .5

.3.4.4מדרג אתרים ומוקדי תיירות
מוצע מדרג של מוקדי תיירות ,הכוללים אתרי מרפא ,אתרי
טבע ,מצפורים ואתרים היסטוריים )איור :(6
• תיירות חוף אינטנסיבית.
• תיירות חוף אקסטנסיבית.
• תיירות מדבר.

טבלה מספר  :4סך יחידות הדיור המוצעות בישובי המועצה
בית
הערבה
צפון

• איתור אפשרי לתכנון עתידי של שדה תעופה  -מותנה

מצפה
שלם

א

בהתאם
לקצב
הקליטה

בהתאם
לקצב
הקליטה

בהתאם
לקצב
הקליטה

100

-

בהתאם
לקצב
הקליטה

ב

בהתאם
לקצב
הקליטה

בהתאם
לקצב
הקליטה

בהתאם
לקצב
הקליטה

400

400

בהתאם
לקצב
הקליטה

סה"כ

500

280

350

500

400

280

 .3.4.3מדרג שירותים
שטחים למוסדות ציבור ,שטחים לפיתוח כלכלי ותשתיתי,
על פי המדרג הבא:
• מוסדות ציבור ישוביים

איור מספר  :5מדרג שטחים בנויים ומוסדות ציבור

• מוסדות ציבור אזוריים )המרכז האזרחי בצומת הלידו(
• מוסדות ציבור מטרופולינים ובינלאומיים )מכללות באבנת
ובבית הערבה מזרח ,שדה התעופה(.
הוראות התכנית לבינוי ושירותים כוללות את ההנחיות
הבאות:
• בתחומי הישוב  -מוסדות ציבור ושטחים לפיתוח כלכלי
ותשתיתי בתחום הישובים בהתאם לתכניות המפורטות,
בסמכות הוועדה המקומית.
• מוסד ציבורי תיירותי )אבנת ,צמוד לבית הערבה( /אזור
מסחר וציבור )ליד המועצה( – נדרשת תכנית מפורטת
כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי.
באבנת ניתן יהיה להקים ישוב כפרי המכיל בתוכו מוסד
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איור מספר  :6מוקדי תיירות בתחום התכנית

• ארץ המנזרים.
להלן עיקרי הוראות התכנית בנוגע למוקדי התיירות:
• אזור מלונאות ונופש )קלי"ה(  /קייט ונופש )מול אבנת,
מול מצפה שלם ,צמוד דופן לקלי"ה(  /מלונאות ומסחר
)ורד יריחו(  -בתי מלון ,כפרי נופש ,בתי הארחה ומתקני
נופש ,בריאות ובידור .תכנון ופיתוח האזור באופן
שיתחשב בסביבה הטבעית ככל הניתן ,תוך הבטחת
צירים ומבטים פתוחים לנוף ים המלח ולנוף המדבר.
נדרשת תכנית מפורטת.
• אזור נופש חופי  /חוף רחצה  -חוף רחצה ,שטח ציבורי
פתוח ,מתקני פקניק ,סככות צל ,מלתחות ,שירותים
סניטריים ,קיוסקים ,שירותי מציל .תכנון ופיתוח האזור
יעשה באופן שיתחשב בסביבה הטבעית ככל הניתן ,תוך
הבטחת צירים ומבטים פתוחים לנוף ים המלח ,לנוף
המצוקים ולנוף המדבר .כל פעילויות הפיתוח והבנייה
באזור יתייחסו לקו מפלס המים המקסימאלי בים המלח
) .(-390.5מבני השירותים לסוגיהם ,מערכות התשתית

ושטחי החניה יאותרו בשטח העורפי של החוף.

.3.5זיקות תפקודיות
קשרי הגומלין בתחום המועצה ומחוצה לה ,הוגדרו על פי
הרמה התפקודית :זיקות בין ישוביות ,זיקות אזוריות וזיקות
בינלאומיות.

.3.5.1זיקות בין ישוביות
התכנית מתייחסת אל שני מוקדי על (1) :מרכז אזרחי הכולל
את בנין המועצה בצומת הלידו ; ) (2מוקד מגורים ושירותים
בבית הערבה.
עיקר הזיקות של הישובים מתנהלות אל מול המרכז
האזרחי .התכנית מגדירה הרחבה של הישוב בית הערבה
והפיכתו למוקד על אזורי .עם אכלוס הישוב וסיום הפיתוח
)שנת היעד  ,(2020צפויות להתגבר הזיקות של התושבים
אל בית הערבה כמוקד על אזורי )איור .(7

.3.5.2זיקות אזוריות
הרשות העיקרית עימה מקיימת המועצה האזורית קשרי
גומלין היא ירושלים .קשרי הגומלין באים לידי ביטוי בתחום
התעסוקה ,צריכת שירותי חינוך ,תרבות ובריאות .הקשר
עם המועצות האזוריות הסמוכות )תמר ,ערבות הירדן ,מטה
בנימין ,גוש עציון והר חברון( הינם הדוקים פחות )איור .(8

.3.5.3זיקות בינלאומיות
הזיקות הבינלאומיות נותחו על פי זיקה כלכלית )ים המלח
כמכלול תיירותי ,אזור סחר חופשי שיופעל בסמיכות
לשדה התעופה( וזיקה תשתיתית )שדה תעופה ,מעברים
בגשרים() .איור מספר .(9
איור מספר  :7זיקות תפקודיות בין ישוביות במועצה אזורית מגילות,
שנת 2020

.3.6היבטים נופיים
התכנית מציעה תכנון סביבתי ובר קיימא ,במטרה ליצור
איזון בין שימור לפיתוח באופן שיאפשר שמירה על ייחודיות
הנוף ,על ערכי טבע ,ערכים היסטוריים וארכיאולוגיים
בסביבה .זאת ,באמצעות חלוקת המרחב לאזורי רגישות
ויצירת מעברים הדרגתיים בין הנוף הבנוי לנוף הפתוח.
עקרונות פיתוח
• יצירת "רצועת חיבור" נופי ,חזותי בין השטחים הבנויים
והאזורים המפותחים לבין השטחים הפתוחים.
• שמירה על זיקה לנוף והסביבה.
• התאמה לאקלים המקומי על מנת להקטין את הצורך
בייבוא אנרגיה.

איור מספר  :8זיקות תפקודיות אזוריות במועצה אזורית מגילות ,שנת
2020

• שילוב מרקם חדש וישן.
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• שימוש בחומרים וצבעים מתאימים לסביבה.
• הגדרה ברורה ומצומצמת של קווי הדיקור לתשתיות.
• שמירה על רצף טבעי )אקולוגי( ונופי לשם המשך קיומם
של בתי הגידול ויחידות הנוף האופייניות.
• הידרולוגיה וניקוז  -הפיתוח לחוף ים המלח יאפשר
הצפה של אזורים מיובשים ,שימור נגר עילי ,תפיסת מי
שיטפונות ולימנים
• מניפות הסחף  -מרכיב נופי חשוב כאתנחתא בנוף,
היווצרות מעיינות חדשים לאורך קו החוף ושטחי
נסיגת הים מחייבת עדכון השטחים המוגדרים לשימור
ולפיתוח.
• כבישים ודרכים  -צמצום עבודות עפר ,מעברים/מפגשים
כביש-נחל/שמורת טבע/מסלול הליכה ,פיתוח מועט
לאורך כבישים ,צמוד למטעי תמרים.

המועצה האזורית מגילות מורכבת מ 5-ישובים והמוסד
החינוכי אבנת .הרחבות הישובים נידונות הן בתכנית המתאר
המוצעת למועצה והן בתכניות מפורטות לישובים .תכנית
המתאר המוצעת ,מתנה את מימוש הרחבות הישובים
באישור תכניות מפורטות בסמכות הוועדה המקומית .נכון
להיום ,תכניות ההרחבה המאושרות או בתהליכי אישור,
אינן חופפות לתכנית המתאר המוצעת למועצה.
חלק זה של הפרק יציג את תכניות ההרחבה ,בשלבי
האישור השונים ,עבור כל אחד מישובי המועצה.

 .4.1בית הערבה – תכניות מפורטות

• תשתיות  -תכנון ,הטמנה ואי פגיעה בקו הרקיע ,ריכוז

כיום הישוב מוגדר כקיבוץ עם הרחבה קהילתית .תכנית
המתאר המוצעת למועצה האזורית הגדירה את הקיבוץ
כמרכז שירותים אזורי ומייעדת לו גידול מתוכנן בהיקף של
 900יח"ד ,אשר ייעשה באמצעות הרחבה צפונית לישוב
)בית הערבה צפון( ותוספת של  900יח"ד .קיימת התנגדות
של הקיבוץ לגישת תכנון זו ולא מתקיים תכנון מפורט של
הרחבה בסדר הגודל המוצע.

• נוף פתוח  -שמירה על מבטים לנוף ויצירת "מבט מותג"

טבלה מספר  5מציגה את פירוט התכניות המאושרות
ותכניות בהליכי אישור לישוב.

• נטיעות – לא יותרו נטיעות לאורך כבישים ,בחניוני דרך
וכניסות לישובים הנטיעות יתבצעו על פי סכמות מנחות.
תשתיות ושמירה על מבטים ,ניצול מים מטהרים.
• עבודות עפר  -ביצוע ושיקום ,הנחיות שיקום נופי בנוף
מדברי ומגבלת נטיעות לצורכי שיקום.
המייחדים ומאפיינים את האזור.

איור מספר  :9זיקות בין לאומיות
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.4ישובי המועצה האזורית – תכניות
מפורטות
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.4.3אלמוג – תכניות מפורטות

טבלה מספר  :5בית הערבה – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

602

מאושרת
)(1997

602/1

לקראת
דיון
להפקדה

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

611
דונם

מגורים
)הרחבה
קהילתית(

120
יח"ד

601
דונם

מגורים
)הרחבה
קהילתית(

הוראות
לתיירות

הערות

כפרית

בין הקיבוץ
לבין
ההרחבה
מפריד מרכז
היישוב.
-

120
יח"ד
)40
יישוב,
80
הרחבה(

-

מומשו 8
יח"ד בלבד,
בשנה
הקרובה
ימומשו 25
יח"ד נוספות
תכנית
לשינוי
הפרסלציה
ללא תוספת
יח"ד על
תכנית 602

 .4.2ורד יריחו – תכניות מפורטות
ורד יריחו הינו מושב שיתופי הממוקם בצפון  -מזרח המועצה,
במרחק של כ –  12ק"מ מחופי ים המלח .תכנית המתאר
המוצעת למועצה האזורית ,מגדירה תוספת של  500יחידות
דיור למושב.
טבלה מספר  6מציגה את פירוט התכניות המאושרות
ותכניות בהליכי אישור לישוב.
טבלה מספר  :6ורד יריחו – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

הוראות
לתיירות
כפרית

603

מאושרת
)(1995

630
דונם

מגורים ,משק,
מלאכה

81

-

603/1

לא
מאושרת
– הוקפא
קידום
התכנית

2964
דונם

מגורים

145
יח"ד

-

603/2

מאושרת
)(1997

133
דונם

מגורים ,צימרים

41
יחידות

יחידות
אכסון כפרי
במגרשי
המגורים

603/3

מאושרת
)(2002

-

תוספת תכליות
לתכנית מספר
 :603/2חניות
לצימרים

-

תכנית המתאר המוצעת למועצה האזורית ,מגדירה תוספת
של  280יחידות דיור לקיבוץ אלמוג .נכון להיום ,קיימת
הרחבה קהילתית מאושרת לישוב ,שטרם מומשה.
טבלה  7מציגה את פירוט התכניות המאושרות לישוב.
טבלה מספר  :7אלמוג – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

הוראות
לתיירות
כפרית

604

מאושרת
)(1980

358
דונם

מגורים ,משק
ומלאכה

תכנית ללא
חלוקה
למגרשי
מגורים.
אישור ל50-
עד  70יח"ד

-

604/1

מאושרת
)(1996

197
דונם

אזורי משק

-

-

604/2

מאושרת
)(1996

60
דונם

תיירות ונופש

-

תוספת
של 65
יחידות
אירוח

604/3

מאושרת
)(2005

677
דונם

הרחבה  +שכונה
קהילתית

שכונה
קהילתית
  190יח"דקיבוץ – 168
יח"ד

-

החלפת שטחים
ושינוי ייעוד,
פרסלציה
לאזור הקיבוץ
ותוספת לשכונה
הקהילתית

55

604/4

בתכנון

677
דונם

חניות
ליחידות
האכסון

איור מספר  :11תכנית ההרחבה לקיבוץ אלמוג מספר 604/3
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שינוי
ייעוד
ממגורים
לתיירות

.4.4קלי"ה – תכניות מפורטות
הישוב קלי"ה הינו קיבוץ עם תכנון להרחבה קהילתית ,אשר
מומשה בחלקה ) 14משפחות( .תכנית המתאר המוצעת
למועצה האזורית ,מגדירה תוספת של  350יחידות דיור
לקיבוץ.
טבלה מספר  8מציגה את פירוט התכניות המאושרות
לישוב.

טבלה מספר  :8קלי"ה – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

הוראות
לתיירות
כפרית

605

מאושרת
)(1980

358
דונם

מגורים,
משק,
מלאכה

תכנית
ללא
חלוקה
למגרשי
מגורים.
אישור
ל30-
יח"ד
ושטח
לתכנון
עתידי

-

605/
1/1

מאושרת
)(1997

39
דונם

605/3

לפני מתן
תוקף
)(1998
 אינהמקודמת

800
דונם

תיירות

מאושרת
)(2003

1605
דונם

תוספת
שכונה
קהלתית

605/4

שינוי
יעוד
שטח
ירוק
לתיירות

-

התכנית
מתירה
בנייה
של חדרי
אירוח
כפרי
בהיקף
של
35%

400
חדרי
מלון

מלונאות

שלב
א' 60
יח"ד
שלב
ב' 250
יח"ד

-

הערות

 65מגרשי
מגורים
בהרחבה
הקהילתית
מומשו .
התכנית
מאפשרת
הרחבה
של 150
מגרשים
נוספים
בשכונת
בנים
באמצעות
הגשת
נספח בינוי
)בהליכי
קידום(

איור מספר  :12תכנית מפורטת לקיבוץ קלי"ה מספר 605/4
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 .4.5מצפה שלם – תכניות מפורטות
הישוב מצפה שלם הינו קיבוץ עם תכנון מאושר להרחבה
קהילתית ,אשר נמצאת בשלבי שיווק.
תכנית המתאר המוצעת למועצה האזורית מגדירה תוספת
של  280יחידות דיור לקיבוץ.
טבלה מספר  9מציגה את פירוט התכניות המאושרות
לישוב.
טבלה מספר  :9מצפה שלם – תכניות מפורטות

356

הוראות
לתיירות
כפרית

מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

607

מאושרת
)(1980

 542דונם

מגורים,
משק,
מלאכה

תכנית ללא
חלוקה
למגרשי
מגורים.
אישור
ל 30-יח"ד
ושטח
לתכנון
עתידי

-

607/1

מאושרת
)(1996

 574דונם

הסדרת
מגורים

-

-

607/2

מאושרת
)(1997

 1623דונם

חוף ים,
תיירות
בחוף
מינרל

-

607/3

מאושרת
)(2007

 38.8דונם

מלון ספא
בחוף
מינרל

 120חדרי
מלון

מלונאות

607/4

מאושרת
)(2002

241.8
דונם

הרחבה
קהילתית

 239יח"ד

-

607/5

מאושרת
)(2007

תקנון
בלבד

תוספת
חדרי אירוח
באזור
מגורים

כ200 -
חדרי
אירוח

 .4.6אבנת )כפר קהילתי ומוסד חינוכי( – תכניות
מפורטות
אבנת אינו מוגדר כישוב ,אלא ככפר נוער חינוכי .הכפר
משמש אוכלוסיה דתית של בני נוער שנשרו ממסגרות
אחרות ,והיישוב מספק להם מסגרת חינוכית אלטרנטיבית.
כיום ,פועלים בכפר הנוער בית ספר תיכון עבור  54בני
נוער ומגורים ל 15-משפחות של אנשי צוות .תכנית
המתאר המוצעת למועצה מגדירה את אבנת כ"מוסד ציבורי
תיירותי" ומאפשרת בתחום כפר הנוער הקמה של יישוב
כפרי ומכללה.
טבלה מספר  10מציגה את פירוט התכניות המאושרות
לכפר הנוער.
טבלה מספר  :10אבנת – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

-

תוספת
של עד
 4חדרי
אירוח
ב51 -
מגרשי
מגורים
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מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת
יח“ד

הוראות
לתיירות
כפרית

 233ד'

כפר
קהילתי
ומוסד
חינוכי

 35יח"ד

-

.5תכניות תיירות במועצה האזורית
מגילות

שטח התכנית 1982 :דונם.
מפלס ים המלח לתכנון .390.5- :נספח הבינוי מתווה פיתוח

בתחום המועצה האזורית מגילות ים המלח קיימות מספר
תכניות לשימושי תיירות .התכניות נמצאות בשלבי תכנון
שונים )רעיוני ,מופקד ,מאושר( וכוללות תכנון לסה"כ
 12,250חדרי מלון ברמות שונות .בחלק זה ,ייסקרו תכניות
התיירות ,על פי מיקומן הגיאוגראפי מצפון לדרום.

שאינו תלוי בגובה המפלס ,על ידי יצירת לגונה פנימית
במתחם המלונאות.
ייעודי קרקע עיקריים :אכסון מלונאי ברמות שונות ,נופש
פעיל ,חוף רחצה ברוחב מינימאלי של  50מ' ,טיילת ברוחב

תכניות המלונאות המאושרות ,טרם מומשו.

.5.1חוף קלי"ה – מוקד מלונאי וחוף רחצה
קיימות מספר תכניות מאושרות לחוף קלי"ה ,בצפון ים
המלח:
טבלה מספר  :10חוף קלי"ה – תכניות מפורטות
מהות

תוספת
יח“א
מלונאי
-

מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

608/6

מאושרת
)(1995

תחנת דלק
בצומת
הלידו

608/7

מאושרת
)(1997

ביטול
תחנת דלק
ליד כביש
90

-

608/8

מאושרת
)(1997

813.5
דונם

מלונאות,
טיילת,
כפרי נופש,
חופי רחצה

2000

608/9

מאושרת
)(1998

 1982דונם

מחליפה
את 608

3100

שטח

הערות

מומשו
 3חופי
רחצה,
טיילת,
מתקני
תיירות
ימית.

איור מספר  :13תכנית המלונאות לחוף קלי"ה מס608/9 .

בכפר
הנופש
ביאנקיני
אושרו
50
יחידות
איכסון,
מתוכן
מומשו
18
יחידות

תכנית מס) 608/9 .מאושרת( – מוקד מלונאי וחוף
רחצה
תכנית מס ,608/9 .מהווה שינוי לתכנית מס 608 .ו608/8-
לחוף קלי"ה )לעיל(.
מצב סטטוטורי :מאושרת1998 ,
יזמי התכנית :מועצת התכנון העליונה אזור יו"ש ,ועדה
מקומית לתכנון ובניה מגילות.
עורכי התכנית :טומי לייטסדורף אדריכלים

איור מספר  :14נספח בינוי לתכנית  ,608/9אדר' טומי ליטסדורף
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מספר חדרי אכסון מאושרים 3,100 :חדרים .

ייעודי קרקע עיקריים :אכסון מלונאי ,חוף ציבורי ,מסחר,
תחנת דלק ,מתקן הנדסי.

פיתוח מותנה :התכנית קובעת אפשרות לפיתוח מותנה ,בין
המפלס הקיים לבין מפלס  .-390.5הועדה רשאית לייעד

מספר חדרי אכסון מאושרים :התכנית מציעה  1,600חדרי
מלונאות .בפועל ,הדיון הוא על  400יחידות אכסון בלבד.

בשטח זה פיתוח זמני או קבוע בתנאי של הגבלת הפיתוח
הזמני כתלות בפרויקט המוביל הבין-ימי.

.5.4מצפה שלם

 15מ' בעורף החוף ,שירותי חוף.

שלביות ביצוע :חלוקה ל 12-רצועות תכנון ,המאפשרות
פיתוח בשלבים.

אזור חוף מינרל ,בתחום מצפה שלם ,סובל מתופעה של
בולענים ושקיעות קרקע סביב החוף ובדרכי הגישה אליו.
קיימות שתי תכניות לפיתוח תיירותי ומלונאי בחוף ,אשר
אינן ממומשות כתוצאה מסכנת היווצרות בולענים.

מימוש :לדברי מהנדס המועצה חלק מהמתחם כבר נרכש
על ידי יזמים .החל פיתוח בשטח של עבודות עפר וביסוס,
אך הוא מתעכב כתוצאה מאי-בהירות פוליטית וציפייה
להשתתפות ציבורית בפיתוח תשתיות.

תכנית לכפר נופש  +חוף נופש במצפה שלם מס607/2 .
)מאושרת(

תכנית לחוף קלי"ה דרום מס) 609 .לא אושרה(

מצב סטטוטורי :מאושרת1996 ,

מצב סטטוטורי :לא אושרה בוועדה המקומית.

שטח התכנית 1,623 :דונם.

שטח התכנית 625.4 :דונם.

ייעודי קרקע עיקריים :קייט ונופש המאפשרים בינוי בצפיפות

ייעודי קרקע עיקריים :מלונאות ונופש.
מספר חדרי אכסון מאושרים.2,500 :

.5.2מלונות האוג )תכנית רעיונית(
התכנית הרעיונית למלונות האוג הועלתה כבר במסגרת
תכנית האב לתיירות )פרק  1במסמך זה( .מתחם המלונאות
המוצע ממוקם בשמורת הטבע "האוג" ,צפונית מזרחית
לקיבוץ קלי"ה ומדרום מערב לצומת הלידו.

נמוכה בחוף מינרל.
מספר חדרי אכסון מאושרים 1,600 :חדרי מלונאות ,מתוכם
כ 100-חדרים בחוף מינרל.
מימוש בפועל :בעת עריכת סקרי קרקע טרם הקמת המלון,
התגלו חללים בעומק הקרקע ,המבטלים אפשרות לפיתוח
עתידי של המתחם המלונאי.

מצב סטטוטורי :תכנית רעיונית.
שטח התכנית :כ –  4,000דונם.
ייעודי קרקע עיקריים :אכסון מלונאי ,מסחר ,היפודרום,
מתקני ספורט ,קזינו.
מספר חדרי אכסון :התכנית מציעה  2,500חדרי מלונאות
ב 10-בתי מלון.

.5.3מניפת קידרון – תכנית מס) 605/3 .לפני
הפקדה( – מתחם מלונאי
במפגש נחל הקידרון עם ים המלח )בסמוך לאבנת( נוצרת
מניפת סחף גדולה ,בה מתוכנן מתחם מלונאי .במסגרת
התכנית מתוכנן שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטחי מלונאות.
כתוצאה מכך ,זכתה התכנית להתנגדות גופים סביבתיים.
כיום קידום התכנית תקוע כתוצאה מהתנגדויות אלו.
מצב סטטוטורי :לפני הפקדה1998 ,
שטח התכנית :כ 800-דונם .הוועדה המחוזית ),(1998
התירה צמצום שטח התכנית להיקף של כ 50-דונם.
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איור מספר  :15תכנית תיירות במניפת הקדרון מספר 605/3

תכנית לכפר נופש  +חוף נופש במצפה שלם מס607/3 .
)מאושרת(
מצב סטטוטורי :מאושרת2007 ,
שטח התכנית 38.8 :דונם.
ייעודי קרקע עיקריים :מלון ספא ,מתחם ספא.
מספר חדרי אכסון מאושרים) 120 :בנוסף לחדרי המלונאות
המאושרים במסגרת .(607/2

.5.5מצוקי דרגות
מצוק ההעתקים באזור מדבר יהודה ,מאפשר תצפית על
כל בקעת ים המלח .פרט למתחם התיירות בכפר הנופש
"מצוקי דרגות" ,לא קיים כל פיתוח לאורך מצוק ההעתקים.
כיום ,כולל כפר הנופש  30חדרי לינה ומתחם תיירות.
להלן רשימת תכניות לאזור מצוקי דרגות:

מתוך עלון פרסום לפרויקט :הפרויקט משתרע על שטח של
כ 20,000-מ"ר וכולל  80סוויטות יוקרתיות ,ספא ,בריכה
פתוחה וסגורה ,בריכות מלח ,מסחר ומסעדות ,מועדון לילה,
מרכז ספורט מדברי ,רכבל לחוף פרטי בים המלח ועוד .איור
מספר  16מציג הדמיה של הפיתוח המלונאי.

.5.6משולש ורד יריחו – תכנית מס600/4 .
תכנית מספר  ,600/4מייעדת שטח של  4,995דונם
במשולש ורד ירחו עבור מרכז שירותי דרך .מיקום התכנית
על נתיב הנסיעה הראשי מכיוון ירושלים )כביש  ,(1בסמוך
לירידה לכביש  90יוצר פוטנציאל חשיפה גבוהה למרכז
השירותים .פוטנציאל זה עשוי להתעצם ,במידה וייפתח
מעבר גבול בגשר עבדאללה כמוצע בתכנית האב לתיירות
)פרק  1במסמך זה(.
מצב סטטוטורי :לפני דיון למתן תוקף ) ,(2001תנאי למתן
תוקף :הסדרת לוח זכויות וביצוע "נהל אדמות סקר" לצורך

טבלה מספר  :11מצוקי דרגות – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

שטח

מהות

תוספת יח“א מלונאי

606

מאושרת
)(1992

 83דונם

קיט ונופש

 50חדרי מלון

606/3

מאושרת
)(1998

 80ד'

מלון
)תכנית
מפורטת
לתכנית
(606

250

הגדרת קו כחול.
שטח התכנית 4,995 :דונם.
ייעודי קרקע עיקריים :שירותי דרך.

תכנית למלונאות במצוקי דרגות מס) 606/3 .מאושרת(
מצב סטטוטורי :מאושרת1998 ,
שטח התכנית 80 :דונם.
ייעודי קרקע עיקריים :מלונאות ונופש.
מספר חדרי אכסון מאושרים.250 :
יזם התכנית :מועצה אזורית מגילות ים המלח ,קיבוץ מצפה
שלם .טרם מומש בשטח.

.5.7אתר הטבילה
קאסר אל יהוד ,על נהר הירדן מצפון לים המלח ,הינו מקום
קדוש הן לדת היהודית והן לדת הנוצרית .על פי האמונה
היהודית ,בנקודה זו חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם
לארץ כנען ועל פי האמונה הנוצרית מדובר במקום בו הטביל
יוחנן את ישו ומאמיניו .כיום ניתן למצוא באתר מספר כנסיות
המשמשות תיירות של עולי רגל נוצרים המגיעים למקום.
בעברו הישראלי של האתר קיים פיתוח המאפשר גישה
לנהר ,אך המנזרים והכנסיות ממוקמים בתחום הרשות
הפלסטינית וביקור בהם מחייב תיאום מראש.

איור מספר  :16פרויקט מלונאות במצוקי דרגות – הדמיה מתוך עלון הפרסום
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מועצה אזורית מגילות והמועצה האזורית בקעת הירדן
מקדמות תכנית )בשלב רעיוני( המבוססת על תכנית לאתר
הטבילה שקידומה בוועדות נעצר .התכנית הרעיונית כוללת
הקמת מרכז מסחרי ,מרכז אורקולי ,מרכז לתיירות מדברית
ומתחם אירוח לאנשי עסקים שיעברו במעבר הגבול
הסמוך.
להלן רשימת תכניות לאזור אתר הטבילה:
טבלה מספר  :12אתר הטבילה – תכניות מפורטות
מספר
תכנית

מצב
סטטוטורי

109/51

דיון למתן
תוקף
)(1996

-

לפני
הפקדה

מהות

תוספת
יח“א
מלונאי

הסדרת
מ ת ח ם
תיירותי
ומסחרי
שפעל עד
שנת 2000
וכיום אינו
פעיל

-

מ ר כ ז
לתיירות
מדברית,
איכסון,
מ ס ח ר
והסעדה

-

שטח

כ12-15-
דונם

הערות
תכנית
בקידום
רשות
שמורות
הטבע
והגנים,
מזרחית
לגדר
המערכת
התכנית
אינה
מקודמת ,אך
עקרונותיה
מהווים
בסיס להכנת
תכנית
חדשה
המקודמת
על ידי
המועצה

.5.8שמורות טבע וגנים לאומיים

 .6תכניות בנושא תשתיות
טבלה מספר  :14תכניות לתכליות נוספות
מספר
תכנית

מהות

מצב
סטטוטורי

57/
600/1

מאגר
אוג 1

בתוקף

57/
600/2

מאגר
אוג 2

לפני מתן
תוקף

מט"ש
נבי מוסא
)מט"ש
מזרחי(

בתוקף

57/
1417

57/600

תכנית אב
למים וביוב

610

טרמינל

600/5

שדה
תעופה

בתוקף

מיקום
שטחים
חקלאיים
במישור
דובר

נבי מוסא

200
דונם
270
דונם
873
דונם

כל שטח המועצה
 648,000דונם

הפקדה
)יוני (2003

אושרה
בתנאים
)חוו"ד אגף
התכנון
בצה"ל(

שטח
התכנית

מתקן
הנדסי

מתקן
הנדסי,
דרכים
תכנית
להסדרת
הטיפול
בשפכים
לישובים,
אתרי
התיירות
והחקלאות

6.6
דונם

דרומית
לכביש 1

3,000
דונם

חוות דעת
של אגף
התכנון
בצה"ל
תועבר
לאחר תום
סקר שדות
תעופה
בישראל

.7תכניות לתכליות נוספות
טבלה מספר  :15תכניות לתכליות נוספות

בתחום המועצה קיים ריכוז של מספר שמורות טבע וגנים
לאומיים .להלן רשימת התכניות המסדירות את האתרים

מספר
תכנית

טבלה מספר  :13שמורות טבע וגנים לאומיים בתחום המועצה – תכניות
מפורטות

600/3

מהות

מצב
סטטוטורי

מיקום

מרכז
אזרחי

מאושרת
)(1997

צומת הלידו

שטח
התכנית

השונים:
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הערות

שמורת טבע

מעמד
סטטוטורי

תכנית

שטח בדונם

אופי

קנה וסמר

מוכרזת

51/18

1,797

ביצה

עינות צוקים

מוכרזת

51/17

2,669

ביצה

מצוק
העתקים

מוכרזת

51/19

83,318

מדבר

שפך הירדן

מופקדת

51/70

2,730

מלחה

נחל אוג

מופקדת

51/46

23,773

מדבר

ערבות יריחו

מופקדת

51/62

3,714

בתרונות

נחל פרת

מוכרזת

51/16

28,424

נווה מדבר

נחל מכוך

מוכרזת

51/23

18,051

מצוק

גן לאומי

מעמד
סטטוטורי

תכנית

שטח בדונם

קומראן

מוכרזת

51/101

478
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600/6

מרכז
שירותי
חירום

לפני מתן
תוקף
)(2002

 1.5ק"מ
מזרחית
לצומת
הלידו

 72דונם

כ6-8-
דונם

הערות
מבנה
המועצה,
שירותי
מסחר
ותעסוקה
אישור
התכנית
ייעשה
לאחר
הסדרת לוח
הזכויות

פרק מס' .14

תשתיות והיבטים
הנדסיים
בסובב ים המלח ומערבו

תשתיות והיבטים הנדסיים בסובב ים המלח
כללי
פרק זה נועד לבחון את היצע התשתיות הקיים באגן ים
המלח ,לצורך יצירת בסיס להמשך תהליך התכנון .סקירת
התשתיות תתבצע על פי חלוקה לתשתיות משותפות,
המשמשות הן את הצד הירדני והן את הצד הישראלי;
תשתיות הממוקמות בצד המזרחי של ים המלח ותשתיות
הממוקמות ממערב לים המלח ,בשטח ישראל.
בפרק נסקרים שני תחומים המשפיעים על פריסת התשתיות
ומאפייניהן (1) :תשתיות הנדסיות תפקודיות )כגון כבישים,
חשמל ,ביוב(; ) (2גורמים סביבתיים המחייבים התאמת
התשתיות והקמת תשתיות ייעודיות )כגון בולענים,
התחתרות נחלים ,גובה מפלס ים המלח(.

המערבי של האגן :ירושלים – חברון – ערד – דימונה; בצדו
המזרחי של האגן :עמאן – מדבא – קראק – טפילה.

בסיכום הפרק ,מוצגת סוגיות התכנון העיקריות הנגזרות

כבישי הרוחב העיקריים המחברים את אגן ים המלח למרכזי

משני עברי הים ,עיקר האוכלוסייה נמצאת על גבי הרכסים
המקבילים במרחק של כ 20-30-ק"מ מחופי ים המלח .בצדו

מסקירת התשתיות באגן ים המלח.

האוכלוסייה בשתי המדינות הינם:

 .1תשתיות  -סובב אגן

ישראל

כיום ,הפעילות התפקודית משני עבריו של אגן ים המלח,
מתנהלת באופן נפרד .גם האפשרות ליצירת זיקות
תפקודיות משותפות לשתי המדינות הינה מוגבלת ,כתוצאה
מקיומו של מעבר גבול יחיד )גשר אלנבי( ,שאינו מאפשר
תנועה חופשית .פיתוח אזור אגן ים המלח מתוך ראייה של
שיתוף פעולה בינלאומי ,מחייב בחינה של מערך הקשרים
והמעברים בין שתי המדינות.
כתוצאה מהמבנה הגיאוגראפי של האזור ,נוצר מצב בו
תשתיות הכבישים האורכיות משני עברי ים המלח מקבילות
אחת לשנייה וכבישי הרוחב מצפון ומדרום לים המשכיים
באופן התווייתם .אולם ,על אף החיבורים היבשתיים
הפוטנציאליים ,לא קיים פיתוח המאפשר מעבר יעיל ונוח
בין שתי המדינות .מעברי הגבול הקרובים ביותר הפעילים
כיום ,ממוקמים בעמק הירדן ובערבה ,במרחק של כ200-
ק"מ מאזור.
לצורך הבנה של מערכות התשתית הקיימת משני עברי
הגבול ,אשר יכולות לשמש כתשתית לפיתוח אזורי משותף,
נערכה בפרק זה סקירה של התשתיות המשותפות לירדן
ולישראל באגן ים המלח ושל תשתיות אשר עשויות להוות
פוטנציאל לקשרים עתידיים בין שתי המדינות ,בהן דרכים,
מעברי גבול ושדות תעופה.

 .1.1דרכים
קו הגבול ,העובר במרכז קו השבר החוצה את אגן ים המלח,
בקעת הירדן מצפונו ונחל הערבה מדרומו ,מסמן לכאורה
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תמונה סימטרית משני צדדיו .התצורה הטופוגראפית
לאורך קו צפון-דרום הופכת אותו לציר אורך פריפרי בשתי
המדינות .בישראל – האזור שמדרום לבית שאן הינו דליל
אוכלוסייה ,למעט אזור יריחו ,דבר הבא לידי ביטוי בנפחי
התנועה הנמוכים בכביש  90לאורך חוף ים המלח .בצד
הירדני  -היקף האוכלוסייה גדול בצורה ניכרת ,לאורך עמק
הירדן הדרומי וכן בדרום ים המלח באזור סאפי .אך גם
באזור זה ,נפחי התנועה העוברים בכביש אורך ים המלח
נמוכים יחסית ,גם בשל רמת מינוע נמוכה של האוכלוסיה.

תשתיות והיבטים הנדסיים בסובב ים המלח ומערבו
תמ"א  13לים המלח וחופיו

• כביש מספר  – 1יורד לצפון ים המלח .על פי התכנון
המקורי ,נועד הכביש להמשיך דרך גשר אלנבי עד
לעמאן )באמצעות חיבור לכביש  40בצד הירדני(.
מערכת זו ,מנותקת היום מסיבות פוליטיות ,אך שני
רכיביה משמשים כצירי תנועה ראשיים ממרכזי הכובד
הלאומיים אל ים המלח.
• כביש  –31יורד מערד אל שפך נחל זהר.
• כביש  – 25יורד מבאר שבע לדימונה דרך צומת הערבה.
הכביש מגיע לקצה הדרומי של ים המלח ומהווה ציר
נסיעה ראשי בכביש  90מצומת הערבה ,דרומה לאילת.
• דרך מערכת ביטחונית  -מלווה בגדרות במקטעים,
בעיקר בדרום וצפון האגן.
ירדן
• כביש  – 40מגיע מצפון ים המלח )גשר אלנבי( אל
עמאן.
• כביש רוחב ממדבא היוצא מכביש האורך מספר  ,31אל
חופי ים המלח דרך הר נבו.
• כביש העולה למדבא מנקודה דרומית לסווימה ,אתר
התיירות המרכזי של ירדן בחוף ים המלח.
• כביש  – 80עולה מאזור ה'לשון' אל קראק ומתחבר
לכביש האורך על הרכס.
• כביש רוחב דרומי  -עולה מאזור סאפי אל הרכס ,דרך
טפילה.
מערכת הדרכים המקומית ,המסתעפת אל מערכת הדרכים

הראשית ,הינה מצומצמת מאד ומורכבת בעיקרה מדרכי
גישה לאתרים ויישובים )דוגמת דרך הגישה למצדה ,עין
גדי ,קומראן ,ישובי מגילות וכדומה( .בשל היקף האוכלוסייה
הגדול יותר בירדן ,מערכות הדרכים הפנימיות בדרום ים
המלח מפותחות יותר וכוללת מספר רב של דרכי גישה
היררכיות ועד לדרכים בתוך היישובים.
כל הכבישים באגן ים המלח הינם חד מסלוליים ודו נתיביים,
ללא הפרדות בין נתיבי התנועה )למעט קטעי הכביש
העוברים באזורי התיירות המפותחים :אזור עין בוקק – שפך
זהר בישראל ובין אזור התיירות סווימה וכביש עמאן – גשר
אלנבי בירדן(.

 חיבור נכון לרשת הדרכים הארצית ,בצד הישראליוהירדני.
 הקמת מנגנון משותף לניהול ,שיווק וגיוס השקעותלפיתוח כלכלי ולייזום אטרקציות משותפות.

.1.3

שדות תעופה

שדות תעופה קיימים:
מנחת בר יהודה )מצדה(
• מנחת קיים ,אורך המסלול  855מ' ורוחבו  30מ'.
• המנחת משמש בפועל לטיסות פנימיות וטיסות תיירות
ארציות במטוסים קלים.

 .1.2מעברי גבול

• מופעל בהסכם חכירה על ידי יזם פרטי.

מעברי גבול קיימים:

• המנחת מוגדר בתמ"א  15כשדה תעופה רמה ) 2טיסות
שכר בינלאומיות(.

• מסוף גבול גשר אלנבי )"המלך חוסיין"(– מסוף המלך
חוסיין משמש כמעבר גבול בין ירדן לבין האוכלוסייה
הפלסטינית בשטחים .במסוף מתאפשר מעבר של
אזרחים פלסטינים ותיירים לכיוון ירדן ומעבר סחורות
בין שתי המדינות ,לא מתאפשר מעבר של אזרחים
ישראלים .המסוף ממוקם כ 5 -ק"מ מהעיר יריחו
שברשות הפלסטינית ומהווה את הדרך הקצרה ביותר
ממרכז הארץ לרבת עמון.
• גשר עבדאללה )גשר החוגים(– ממוקם מעט מדרום
לגשר אלנבי ,אינו פעיל .בתכנית המתאר למוא"ז מגילות
)מופקדת( ,מסומן חידוש הגשר ופיתוח מעבר גבול
שיאפשר חיבור אל כביש  1בצד המערבי ,כך שיושלם
ציר עמאן ירושלים כציר תנועה ראשי .פיתוח המעבר
מותנה בהסדרים בינלאומיים.
מעברי גבול מוצעים:
• מוא"ז תמר מקדמת מעבר גבול חדש בדרום ים המלח,
בין נאות הכיכר לסאפי ופיפה .המטרה היא כי מעבר
הגבול המוצע יאפשר קידום של שיתופי פעולה תפקודיים,
כלכליים ותיירותיים בין שתי המדינות בתחומים הבאים:
 עידוד פיתוח תיירותי והשתלבות בתכנית הפארק הנמוךבעולם.
 חלופה כלכלית למעבר ימי של סחורות מירדן לדרוםהארץ ולנמל אשדוד .
 מעבר עובדים יוממים מירדן לישראל ,יאפשר הגדלהשל ההיצע התעסוקתי ושיפור מקורות הכנסה עבור
האוכלוסייה בירדן מחד ,והגדלה של היצע כוח העבודה
החסר בצד הישראלי של אגן ים המלח מאידך.

• אורך מסלול נדרש למנחת על פי התמ"א –  3,000מ',
רוחב נדרש למסלול  45מ'.
• המועצה האזורית תמר מעוניינת לפתח את שדה
התעופה לטיסות צ'רטר בינלאומיות לצד מרכז קונגרסים
בינלאומי )תכנית רעיונית(.
שדות תעופה בירדן
•  - Queen Alia International Airportנמל תעופה
קיים לטיסות בין לאומיות ופנים ארציות ,ממוקם דרומית
לעמאן .בעל שני מסלולים מקבילים שאורכם כ3.5 -
ק"מ .קיימת תכנית להגדלת שדה התעופה .קרבת נמל
התעופה מסייעת לפיתוח המלונאות במזרח ים המלח.
•  – Marka International Airportשדה התעופה הישן
של עמאן ,משמש כיום בעיקר לטיסות מקומיות.
שדות תעופה מוצעים:
• תכנית המתאר המוצעת למוא"ז מגילות מגדירה שטח
לאיתור אפשרי לתכנון עתידי של שדה תעופה ,הממוקם
מדרום לכביש  ,1בסמוך לגשר עבדאללה .השטח
אינו מוגדר בתמ"א  15לשדות תעופה ,פיתוחו מותנה
בהסדרים בין לאומיים ובביצוע בדיקת התכנות באישור
ובהנחיית הגורמים המוסמכים.
• קיימת הצעה להקמת שדה תעופה בין לאומי בצד הצפון-
מזרחי של אגן ים המלח ,אולם אין בידינו מידע מפורט
על קידומו.

 .1.4מעגני סירות
הקמת מעגנים לשיט תיירותי לאורך חופי ים המלח הינה

תשתיות והיבטים הנדסיים בסובב ים המלח ומע
תמ"א  13לים המלח וחופיו

363

סוגיה בעייתית כתוצאה מהירידה המתמדת של מפלס
המים .כדי לקיים שיט תיירותי במפלס היורד של ים המלח,
יש לפתח מזח צף ,באורך של כ 40-מ' ,אותו ניתן לקדם
בהתאם לירידת המפלס.
מיקום אפשרי של המעגן מותנה באפשרות הגישה לים
ולעריכת סקרים גיאולוגיים .אזורים מתאימים לבחינה הם
אזור חמי עין גדי ואזור החופים הצפוניים בתחום המועצה
האזורית מגילות .בשטח ירדן ניתן למקם מזח צף באזור
המלונאות בסווימה.

 .2תשתיות  -מערב ים המלח
.2.1

תחבורה

כביש  90בתחום מוא"ז מגילות:
• קיימת תכנית להרחבת הכביש בקטע שבין צומת הלידו
לעין גדי.
• על פי תכנית המתאר המוצעת למגילות ,תוואי הכביש
בין מצוק ההעתקים לים המלח ,מוגדר כדרך נופית.
כביש 80
• כביש  80סלול כיום עד דרומית למצודת יהודה .במסגרת
תכנית המתאר המוצעת למוא"ז מגילות ,מומלץ על
המשך פיתוחו כדרך ראשית בעלת זכות דרך של  80מ',
על פי עקרונות של דרך נופית.
• תוואי הכביש המוצע ,מוביל מצומת הנגב דרך מדבר
יהודה אל הבקעה.

 .2.1.1דרכים

כבישי רוחב

כבישי אורך

בתחום מוא"ז תמר

כביש 90
• דרך ראשית לאורך החוף ,חד נתיבית לכל כיוון ,עוברת
בתחום מוא"ז תמר ומוא"ז מגילות ומתפקד כ"דרך
נופית" לאורך חוף ים המלח.
• תמ"א  3לדרכים ותכנית המתאר המוצעת למוא"ז
מגילות מגדירות את כביש  90כדרך ראשית  /אזורית
בעלת מהירות תכן של  80קמ"ש לפחות ,עם זכות דרך
של  80מ' )ראה מפת תכניות מתאר נושאיות בפרק
סקירת תכניות פיתוח באגן ים המלח(.
• הכביש הסלול בפועל הינו צר וקיימת בעיה בטיחותית
של העדר שוליים ושל היעדר מפרצי חנייה לתצפיות
נופיות.

• כביש רוחב מס'  31מדימונה  -צומת הערבה ,הינה הדרך
הראשית מדרום לאזור ים המלח וכביש הערבה לאילת.
• כביש רוחב מס'  25מערד לנווה זהר )צר ומפותל 121 -
סיבובים בטווח של  19ק"מ(.
• כביש  – 3199כביש ללא מוצא ,יורד מערד אל חניון
הלילה של מצדה.
בתחום מוא"ז מגילות:
• כביש מס'  1הורחב לאחרונה לכביש דו מסלולי מהיר.
משפר את הפוטנציאל להמשיכו לכיוון מזרח לעבר מעבר
הגבול.
• כביש מצפה שלם-מצוקי דרגות – מתחבר למערך דרכי

• לאורך האגן הדרומי נמצא כביש זה סמוך מאד לבריכות
מפעלי ים המלח ,והוא נמצא בסכנת הצפה במקטעים
מסוימים ,לאור עליית המפלס בבריכות.
כביש  90בתחום מוא"ז תמר
• תמ"א  ,3תמ"מ  14/4ותכנית המתאר לתמר )מס100/ .
 ,(02/10מתוות את כביש  90ממערב לכביש הקיים
בסכנת הצפה ,בצידו המערבי של הר סדום ,לאורך נחל
פרצים במישור עמיעז .התוואי עובר באזור בעל ערכיות
גבוהה ומהווה פגיעה חמורה בנוף) .איור (1
• לאורך קטעים נוספים מצפון לנווה זהר ,מותווה הכביש
ממערב לתוואי הקיים.
• קיימת תכנית של מע"צ ליישור עיקולי הכביש )לדוגמא
בנחל ישי( וכן להעלות את הדרך לכיוון המצוק באזור
חבר.
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איור מספר  :1אזור נחל פרצים והר סדום  -תוואי מאושר לכביש 90

עפר עבירות לרכבי  4*4ברמת המדבר.

 .2.1.2מסילת רכבת
• תמ"א  23מתווה מסילת רכבת לאורך החלק הדרומי של
בריכות האידוי ,אל מפעלי ים המלח וממשיכה עד בריכה
 5ואזור שפך זהר .תוואי זה ,שתחילתו באזור מיצד גוזל,
הינו הקצה הצפוני של המסילה היורדת לאורך הגבול
המזרחי של מדינת ישראל ,עד אילת )טרם בוצע( .התוואי
מתחבר אל מסילת הרכבת הקיימת ,אשר מסתיימת
במפעל צין )לפירוט ראה מפות תכניות מתאר ארציות
נושאיות בפרק התכניות פיתוח ורקע סטטוטורי(.

 .2.1.3מסוע
מסוע "צפע"
• משמש להובלת מטענים )אשלג( ממפעלי ים המלח
למישור רותם .בסוף המסוע ,במישור רותם ,האשלג
מועמס על רכבת המוליכה אותו בעיקר לנמל אשדוד
ולצפון הארץ.
• המסוע מקטין בצורה משמעותית את תנועת המשאיות
בכביש .31

 .2.2גשרים
צפון אגן ים המלח – אזור ירידת המפלס
בעיות סחף והתחתרות בנחלים גורמות להתמוטטות גשרים
לאורך כביש ) 90לפירוט מלא ,ראה פרק הידרולוגיה וניקוז;
פרק  2.4במסמך זה(.
גשרים בתחום מוא"ז תמר
• נחל ערוגות  -לפני מספר שנים קרס הגשר על כביש
 90מעל נחל ערוגות כתוצאה משטפונות ובמקומו נבנה

איור מספר  :2גשר נחל ערוגות

מעקף .כיום ,נבנה בתוואי המקורי גשר חדש על-ידי
מע"צ .הגשר החדש נועד להתמודד עם סכנת התמוטטות
הגשר כתוצאה מאנרגיית שיטפונות גבוהה ,התחתרות
הנחל וסכנת היווצרות הבולענים .לצורך כך ,רשות הניקוז
פועלת בתיאום מקורות לשבירת אנרגיית המים בקטע
שמתחת לגשר באמצעות ריצוף בולדרים ש"ירדוף" אחר
קו ירידת המפלס ויסייע במיתון מהירות הזרימה בעת
שיטפון ובכך להאריך את חיי הגשר) .איור  2ו .(3-איור
מספר  ,4מציג חתכים של פתרונות מוצעים.
• בקטע כביש  90שבין נחל ערוגות מצפון לנחל רחף
בדרום ,חוצים מספר רב של ואדיות את הדרך ללא מתקן
חצייה מסודר )קיימים מעברים איריים בנחל רחף ,נחל
מור ונחל יעלים(.
• נחל זהר  -חוצה את כביש  90בגשר גבוה מעל האפיק,
תוך הפרעה מינימאלית לזרימה ,כולל הגנת גביונים
בתחתית האפיק .במורד מניפת הסחף חוצה נחל זהר
את כביש החוף המזרחי על גבי הדרך ,במעבר אירי אליו
מתרכזים ואדיות מצפון ומדרום .קיימת תכנית להסדרת
נחל זהר בין כביש  90לחוף ,כולל גישור בכביש חדש
המתוכנן בתוואי ממערב לכביש החוף המזרחי הקיים.
• נחל דוד  -בנקודת המפגש של כביש  90עם אפיק
הנחל ,נוצר מפל הגורם להצפה של הכביש .לשם מניעת
ההצפות ,בוצעו מדרגות גביונים ,אולם ייתכן כי עקב
עצמת הספיקה ,יידרש גם ייצוב של המפל .בנוסף ,נדרש
מתקן חצייה בכביש  90ובכביש הגישה לבי"ס שדה
עין גדי .קיימת התנגדות להעתקה של נקודת החצייה
הקיימת בכביש  .90מתוכננים על-ידי מע"צ  2גשרים
לחציית הדרכים.

איור מספר :3ריצוף בולדרים בשפך נחל ערוגות
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איור מספר  :4גשר נחל ערוגות  -תכנון נאות )תאי חיזוק לרוחב כל אפיק הגשר( )י.גרושקו מהנדסי מבנים(

דרום אגן ים המלח – אזור עליית המפלס
• נחל בוקק – כתוצאה מעליית מפלס בריכה  ,5בעת
אירועים של ספיקה גבוהה בערוץ הנחל ,לא מתאפשר
ניקוז יעיל של המים הזורמים ואירעו מספר שיטפונות
באזור כביש  90והמלונות .על מנת לפתור בעיה זו ,נבנה
מעביר מים בנקודת החצייה עם כביש  ,90יוצבו מדרונות
הערוץ באזור חוף הרחצה ונבנה גשר מעל כביש 90
ובכביש השירות הפנימי לאורך המלונות )איור .(5

 .2.3אספקת מים
פירוט נוסף של סקירת מערכות אספקת המים ניתן למצוא
בפרק איכות הסביבה .להלן עיקרי הדברים:
אספקת מים בתחום מוא"ז תמר – הרמה האזורית
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איור מספר  :5מעבירק מים במפגש נחל בוקק עם כביש 90

• מקור מי השתייה באזור הנו בקיפרקים ישנים של מי"ה
ובנביעות טבעיות באזור עין גדי.
• מי הקיפרקים עוברים התפלה ביישוב נווה זהר החל
משנת  - 2000קצה קו ללא מאגר) ,במקרה של תקלה
במתקן ההתפלה קיימות רזרבות מים ליומיים( .חברת
מקורות עובדת על תיקון המצב ומקדמת את החלפת
בריכת עין -בוקק הקיימת ) 2,000מ"ק( בבריכה חדשה
של  10,000מ"ק.
• בהתאם למגמות הפיתוח ולתכניות קיימות ,בתוך כ 20 -
שנה צפוי גרעון של כ 35 -מלמ"ק באספקת המים לאזור.
מקורות המים המיידיים בים המלח ,הניתנים לפיתוח
באזור זה מוצו כמעט במלואם.
• קיימת תכנית ברשות המים לרכז את מי הנביעות
המליחים בצפון הערבה ,להוליכם צפונה לאזור מפעלי
ים המלח ,להתפילם ולהעביר את המים המותפלים
לצרכנים .תכנית זו עשויה לספק סדר גודל של 25-
 30מלמ"ק .במידה ומקורות מים אלו לא יספקו את
הביקושים ,פותחה תכנית להנחת קו מים )לספיקה של
 1000מ"ק/שעה( שירד מגבעת צפית ,דרך מעלה עמיעז
לבריכת אגירה בעין בוקק .על פי התכנית ,יוקם בצפית
מתקן התפלה שיחובר גם לרשת הארצית .מקורות המים
יהיו קיפרקים מהמכתש הקטן ,נחל גורר ,שדה אפעה.
אספקת מים בתחום מוא"ז תמר – הרמה המקומית

אספקת מים בתחום מפעלי ים המלח
• מפעלי ים המלח צורכים כ 23-מליון מ"ק בשנה לתהליך
הייצור .מקור המים במערכת קיפרק ושאיבה עצמאית
לאספקת מים למפעלי ים המלח ,אשר מרכיביו הם:
 מערך של  19קיפרקים ,בהם  3לאורך נחל אמציהו ו5קיפרקים בכיכר סדום.
 מאגר ותחנת שאיבה בנחל צין. מאגר תפעולי  15אלף מ"ק ותחנת שאיבה פועליםבתחום המפעלים.
 כ 2-מליון מ"ק מועברים מדי שנה להתפלה במתקנימקורות ומשמשים כמי שתייה למלונות ולמי"ה.
• מפעלי ים המלח מפעילים גם תחנת שאיבה של מי ים
המלח לצורך תהליך הייצור של חומרי הגלם .תחנת
השאיבה  P-88משמשת לשאיבת מי מים המלח
והעברתם באמצעות תעלת הזנה אל בריכות האידוי.
תכנית מערכת איסוף קיפרקים מנחל סדום ונחל אמציהו
מופיעה באיור מספר .6
אספקת מים בתחום מוא"ז מגילות
• אספקת המים לישובי המועצה מתקבלת מקיפרקי
יריחו.
• היישוב מצפה שלם צורך מים מותפלים ממעיינות קנה,

• קו המים למצדה  -קו המים הקיים מערד ,מגיע עד להר
בן יאיר )רוחב  3צול( .במצדה קיימות  2בריכות אגירה
בנפח של כ 400-מ"ק.
• מקורות מתכננת קו חדש מבריכת עין בוקק  ,2אשר
יעביר  10,000מ"ק למצדה .הקו המתוכנן בקוטר 6
אינצ' יעבור ככל הנראה לאורך תוואי כביש ) 90בדיונים
עם מע"צ(.
• אספקת מי השתייה למלונות עין בוקק מתקבלת ממים
המועברים על ידי מי"ה להתפלה בנווה זהר.
בעיות ייחודיות
זיהום מקורות מים על ידי בריכות האידוי במישור רותם
• בשאיבת ניסיון בקיפרקי אפעה  13משנת  ,2000עולה
שרמת הזיהום והמליחות במים בעליה .יש צורך לשקם
את אקוויפר חבורת יהודה במישור רותם ולמנוע את
התפשטות הזיהום למי התהום באזור מוא"ז תמר.
עליית המליחות בנביעות עין בוקק שהתרחשה לאחרונה,
מעלה את האפשרות לזיהום באקוויפר זה.
איור מספר  :6מערכת איסוף קיפרקי נחל אמציהו וכיכר סדום
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המשמשים לחקלאות ולשתייה.
• צינורות המים מונחים לאורך כביש  ,90וכן קיים צינור
שעולה למצוקי דרגות.
• קולחי מאגר אוג וקדרון ,בהיקף של  16מלמ"ק ,משמשים
להשקיה חקלאית של גידולי תמרים .פירוט נוסף אודות
מתקנים לטיהור שפכים ,בסעיף  2.5בפרק זה.
תמ"א  34למשק המים והביוב
תכנית המתאר הארצית למשק המים והביוב ,על תיקוניה
השונים ,מגדירה באזור אגן ים המלח את הייעודים הבאים:
• תמ"א/34/ב – 2/מתווה מתקן להתפלת מי ים בעין
בוקק.
• תמ"א/34/ב – 3/מגדירה את פשטי ההצפה מעין גדי
דרומה ואת ערוצי הנחלים באגן ההיקוות .אישור תכניות
בתחום ייעודים אלו ,כרוך בתיאום עם רשות הניקוז
ויישום תנאים נוספים ,בהתאם להוראת התכנון.
• תמ"א/34/ב – 4/מחליפה את תמ"א  11לאיגום והחדרה
ומבטלת שלושה מתקני החדרה שהתוו בתמ"א :11
שפך זהר ,צין פיזור ,צין מאגר .מאגר חימר בשפך זהר
מומש באופן חלקי והוא משתרע על פני  930דונם )איור
 7ו .(8-פירוט נוסף מופיע בהמשך פרק זה.
• תמ"א/34/ב – 5/מגדירה מתקנים להתפלת מים מליחים
בעין בוקק ,נווה זהר ועין תמר )קיימים(.

 .2.4ניקוז
בקע ים המלח ,יוצר את מדבר יהודה הנמצא "בצל גשם"

איור מספר  :7תמ"א/34/ב3/
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 אזור שכמות המשקעים בו נמוכה .אויר מהים התיכון נעמזרחה ובאזור הרי יהודה ,העלייה בטופוגרפיה גורמת
להתעבות וירידת משקעים רבים .הירידה החדה בגובה
אל מדבר יהודה גורמת להתחממות האוויר והתייבשותו,
תהליך ההופך במהירות אזור ים תיכוני למדבר בצל גשם.
נחלי רצועת ההר הזורמים מזרחה במדרון תלול ביותר,
מתנקזים אל מדבר יהודה ואגן ים המלח .זרימה בספיקות
גבוהות ,בשילוב עם מרחק קצר וההרכב הגיאולוגי של
שכבות הקרקע גורמים לריבוי ערוצים ויצירת קניונים .הרכב
הקרקע החרסיתי באזור גורם לאירועים שיטפוניים בעוצמה
גבוהה.
פעילות האדם באזור ים המלח ,והשפעתו על תהליכים
הידרולוגיים טבעיים ,גורמת להקצנה בתופעות המוכרות
לנו .ירידת מפלס ים המלח גורמת להתחתרות מואצת של
ערוץ הנחל .עלייה במפלס הבריכה בדרום ,אינה מאפשרת
ניקוז יעיל של הנחל אל האגן הטבעי ומגבירה את סיכוני
השיטפונות.
בפרק זה ,ייסקרו ההיבטים שונים במערכת הניקוז בעלי
ההשלכות על מערכות תשתית ,בהם שיטפונות ,התחתרות
נחלים והיווצרות בולענים .פירוט נוסף של מערכות
הידרולוגיות וניקוז ניתן למצוא בפרק משאבי המים בפרק
זה.

 .2.4.1זרימת שיטפונות
• הבעיות הנוצרות עקב השטפונות :הצפת כבישים ,וסיכון
לתשתיות נוספות.
• על פי הוראות התכנית המוצעת למוא"ז מגילות בנושא

איור מספר  :8מאגר שפך זהר

הידרולוגיה וניקוז  -הפיתוח לחוף ים המלח יהא כזה
שיאפשר הצפה של אזורים מיובשים ושמירה ככל הניתן
על הטופוגרפיה הקיימת ועל תוואי ניקוזם הטבעי של
ערוצי זרימת הנחלים .ההתמודדות עם בעיית השיטפונות
תיעשה באמצעות הקמת מערכת לתפיסת מי שיטפונות
הכוללת האטה ,תפיסה ,אחסון והחדרה למי התהום
ויצירת לימנים לנטיעת קבוצות עצים.
• המדרון התלול של מדבר יהודה ,המסתיים במצוק
ההעתקים ,חרוץ באפיקים קניוניים ואחריו רצועת חוף
צרה יחסית הבנויה ממניפות סחף בלתי יציבות בשל
ירידת מפלס ים המלח ,מעמידים סימני שאלה קשים על
האפשרות המעשית של יישום המדיניות המוצעת לעיל.

 .2.4.2מאגרים לאצירת מי גיאויות
• אתר נחל חימר – מעוגן בתמ"א  11כאתר לאיגום
והחדרה .לצורך קליטת שיטפונות בנחל ,הוקם מאגר
במורד כניסת הנחלים לוט ופרצים .קיבול המאגר מוערך
כ 3.0-מלמ"ק .סחף המגיע באירועי שיטפונות ,מקטין
ככל הנראה באופן משמעותי את קיבול המאגר )למרות
הכרייה השוטפת של חומר הואדי המתבצעת במאגר(.
מי הגאויות במאגר מנוצלים על ידי מפעלי ים המלח.
נפח הגאויות השנתי הצפוי בהסתברות של  50%הינו
כ 0.8-מלמ"ק .נפח הגאויות עד סף הגלישה כ2.2-
מלמ"ק .ההסתברות לגלישה בסף הגלישה לכוון כביש
 90מוערכת כ.20%-
• אתר נחל צין – אפיק הנחל המקורי הוטה מזרחה והוקם
מגלש המגן על סוללת ההגנה "סוללת קלדוניה" מפני
חתירה .במורד ,הוקם מאגר נחל צין .מי המאגר מנוצלים
על-ידי מפעלי ים המלח .האוגר האפקטיבי נאמד עפ"י
המיפוי בכ 2.0-2.5-מלמ"ק .מדרום למאגר קיים מגלש
עודפים ומגלש חרום .מגלש החרום מגן על סוללת
המאגר והסכר מפני חתירה .במורד מגלש החרום קיימת
תעלת צין לאורך כ 5-ק"מ עד למוצא לנחל הערבה.
• שיטפונות בספיקה גבוהה עשויים לגרום לפריצת
סוללות הבריכות התפעוליות של מי"ה .במספר נחלים,
הוקמו מאגרים לצורך הגנה על הבריכות .בנחל אשלים,
לדוגמא ,נעשה בעבר ניסיון לתפוס את הגאויות במאגר
במעלה הנחל ,למניעת נזקי הצפה .בעקבות פריצת
המאגר בדצמבר בוצעה הטיה של תוואי הנחל ובנקודת
החיבור לוואדי הטבעי במורד תעלת ההטיה ,נוצר מפל
והוקם קיר שיגומים מפלדה ודיפון בולדרים להגנה מפני
ארוזיה .בהמשך מתקיימת חציית כביש  90על ידי מעביר
מים .כמו כן ,הוקמו מאגר ויסות מזרחי ומאגר מערבי

במורד כביש  90בקיבול הנאמד כ 2.0-מלמ"ק ,שריקונו
נעשה בצורה מבוקרת .במורד תעלת ההזנה קיים נפח
אגירה נוסף בשיעור כ 2.5-מלמ"ק )אתר בריכה .(7

 .2.4.3התחתרות נחלים
• ירידת מפלס ים המלח גורמת להגדלת הגרדיאנט של
אפיקי הנחלים הבא לידי ביטוי בהתחתרות מתמדת
וירידה של מפלס קרקעית האפיק .רמת הההתחתרות
ופוטנציאל הנזק הצפויים הינם פונקציה של שטח אגן
הניקוז של הנחל וגרדיאנט השיפוע הקיים.
• תהליכי התחתרות הנחלים היורדים לכיוון ים המלח
גורמים לפגיעה בכל קווי התשתיות הלינארים העוברים
לאורך ים המלח ,מצפון לדרום .בין היתר נגרם נזק
רב לכביש  ,90לצנרת המים ,החשמל וקווי התקשורת
הצמודים לכביש.
מערכת ניקוז בתחום מועצה אזורית תמר
• נחלים גדולים החוצים את תחום המועצה :ערוגות ,חבר,
צאלים ,חימר ,צפית ,צין.
• נחלים בינוניים :עשהאל ,משמר ,מפלט ,מצדה ,רחף,
יעלים ,עין בוקק ,אשלים.
• רוחב מניפות הסחף של הנחלים משתנה בהתאם לגודל
הנחל .התחתרות האפיקים הראשיים מפסיקה למעשה
את מערכת הזרימות הבונה את מניפות הסחף וחורצת
חריצים עמוקים בתוך המניפה.
• על מנת למנוע הצפות של שטחים חקלאיים וכניסת
מי שיטפונות לתחום מפעלי ים המלח וברכות האידוי,
הוקמו סוללות הגנה ותעלות הטיה המיועדות לתעל את
זרימת מי הנחלים )לדוגמא -נחל ערבה ,נחל צין ,נחל
אדמון ואשלים(.
מערכת ניקוז בתחום מועצה אזורית מגילות
• נחלים גדולים החוצים את תחום המועצה :קדרון ,דרגות,
חצצון.
• מספר רב של נחלים קטנים ה"נופלים" ממצוק
ההעתקים.
דוגמאות ייחודיות
• נחל ערוגות  -מע"צ מקימה גשר בכביש  ,90מעל נחל
ערוגות ,כמפורט בסעיף  2.2לעיל .רשות הניקוז פועלת
לשבירת אנרגיית המים בקטע שמתחת לגשר באמצעות
ריצוף ודיפון על ידי בולדרים ,במערכת ש"תרדוף" אחר
קו ירידת המפלס.
• נחל דוד  -לצורך הגנה על כביש  ,90בנקודת המפגש עם
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אפיק הנחל נוצר מפל הגורם להצפה של הכביש .לשם
מניעת ההצפות ,בוצעו מדרגות גביונים .אולם ,ייתכן כי
עקב עצמת הספיקה ,יידרש גם ייצוב של המפל.
דוגמאות מהחוף המזרחי בירדן:
• נחל ארנון )מוג'ייב( – גשר כביש שהוקם מעל נחל
ארנון ,נהרס עקב התחתרות האפיק .גשר חדש שנבנה
לווה במגלש בטון היוצר מפל ביציאות אפיק הנחל
מהקניון המצוקי .למניעת חתירה ,חופו דפנות האפיק
בקירות בטון .זרימת שיטפונות הרסו את הגנות הבטון
ויצרו מצב המסכן את יסודות הגשר החדש ,ככל שאפיק
הנחל מתחתר כתוצאה מירידת מפלס הים .הפתרון
הנדסי להתחתרות נחל מוצג באיור מספר .9
אפיקי הנחלים חולקו לשלוש קטגוריות עיקריות לפי

ההתחתרות בסמיכות לכבישים מאופיינת כך:
• בשלב הראשוני התחתרות אפיק הנחל ממזרח לכביש
עד למצב של הפיכת הכביש למפל – לדוגמא :נחל דרגה.
מצב זה יכול להתקיים מספר שנים רב.
טבלה מספר  :1פוטנציאל הנזק של אפיקי הנחלים
פוטנציאל נזק

מס' אפיקים

הערות

 - 1גבוה

7

אפיקים :קדרון ,דרגה,
חצצון ,ערוגות ,חבר,
צאלים ,קנאים

 - 2בינוני

15

דוגמת נחל דוד

 - 3נמוך

25

טבלה מספר  :2תיאור התופעות ,הנזקים הצפויים והעקרונות לטיפול
הנדסי באפיקים בעלי פוטנציאל נזק גבוה.

פוטנציאל הנזק ,1כפי שמופיע בטבלה מספר .1
כבישים
כביש  90נחצה על ידי מספר רב של ערוצים שיטפוניים.
טבלה מספר  2מציגה תיאור התופעות והנזקים הצפויים
ועקרונות לטיפול הנדסי.
cשיפוע של כ 5-6% -מתייצב גרדיאנט האפיקים .משמעות
הדבר שבאפיקים בעלי תשתית גרנולרית )מניפות סחף(
כל ירידה של מטר במפלס הים מלווה בהתחתרות כמעט
מיידית של מטר לאורך כל האפיק.
למשל באפיקים של נחל דרגה וחצצון קצב ההתחתרות ליד
הכביש דומה לקצב ירידת מפלס הים כבר היום.

איור מספר  :9גשר המוג'יב ,מזרח ים המלח
1מבוסס על נתונים ממפה שהוכנה על ידי דר' יואב אבני מהמכון הגיאולוגי
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מרחק
מקורב
מהחוף
)מטר(

גרדיאנט
)(%
3%

אפיק נחל

שטח
אגן ניקוז
)דונם(

רום כביש

קדרון

123,000

-380

1,200

דרגה

237,000

-380

580

6%

חצצון

65,000

-380

650

5.5%

-400

400

4%

חבר

175,000

-375

1,000

4%

צאלים

253,000

-367

2,950

1.7%

ערוגות

תאור
הנזק

פגיעה
חוזרת
במגלש
הקיים

סחיפת
הגשר

• בהמשך ,בהעדר פתרון הנדסי להתחתרות ממזרח לכוון
מערב ,קורס פתרון ה"כביש כמפל" וההתחתרות חודרת
לתוך הכביש .מצב זה יוצר שינוי מורפולוגי בתוואי הכביש
המחייב שינוי בתוואי הכביש תוך יצירת ירידה ,פיתול
ועלייה באופן המוריד את הסטנדרט ורמת הבטיחות של
הכביש.
הפתרונות ההנדסיים האפשריים לטיפול במצב שתואר:
• ריסון ההתחתרות על ידי בניה של קירות חציץ
ממזרח לכביש עוד בטרם נפגע מפלס הכביש על
ידי התחתרות .קיר חציץ לעומק ורוחב האפיק באופן
שמפלס קרקעית האפיק שבין הכביש לקיר החציץ
ישמר וקיר חציץ יהווה מפל לשטפון .הקרקע בחזית
הקיר ממזרח תמשיך להתחתר בקצב של כמטר אחד
בשנה .בהתאם להנחה זו יש לתכנן את עומק קיר
החציץ עד לשלב שיציבותו עלולה להפגע וכדי לשמר
אותו תדרש בניה של קיר חציץ נוסף ממזרח לו וכן
הלאה.
• גישור מעל להתחתרות – הקמת גשר המתארך עם
הזמן .יש לזכור שבמרכז האפיק צפויה להמשיך
ההתחתרות והיא מחייבת התייחסות מתאימה
מבחינת הביסוס ויציבותו לשנים רבות .לאורך השנים,
גם פתרון של גשר מחייב הגנה ממזרח לגשר לריסון
תופעת ההתחתרות )ראה מקרה נחל ערוגות(.

 .2.4.4בולענים
• נסיגת המפלס גורמת לבעיית בולענים ולפגיעה בתשתיות
ובאזורי פעילות לאורך החוף) ,איור  ,(10בעיקר ממזרח
לכביש .90אשר נמצא בסיכון גבוה.

• שטחים רבים בסמוך לקו החוף של ים המלח אינם זמינים
לפיתוח עקב היתכנות גבוהה להיוצרות בולענים.
• התפתחות הבולענים פוגעת קשות בתכניות הפיתוח של
אזורים רבים בתמר ובמגילות )ביטול תכנית הפיתוח של
"עיר חבר לתיירות" מוקד מזור(; ביטול פרויקטים בתחום
שפך נחל זהר; פגיעה בתכניות לפיתוח תיירות בחוף
"מינרל" על יד מצפה שלם; שקיעת כבישים ,מטעים בעין
גדי ,מכון לטיהור שפכים בעין גדי ועוד(.
• התמודדות תכנונית – הנדסית עם נושא הבולענים
מחייבת אימוץ הוראות התנהגות התואמות לרמות
הסיכון הצפויות :עריכת סקרי קרקע מדויקים להערכת
הסיכונים ,פיתוח הנדסי של שיטות בנייה וסלילה אשר
יקטינו את הסיכונים במצב של היווצרות בולענים ,יישום
קפדני של תהליכי הבדיקה ושיטות הבנייה שתפותחנה
למטרה זו בעת ביצוע פרויקטים באזורי הסיכון ומעקב
שוטף אחר התפתחות התופעה.
פתרון ביניים
על פי תכנית האב המוצעת למוא"ז מגילות ,בעת הכנת
תכנית מפורטת באזור בו יש סיכון לבולענים ,יש לקבל
הנחיות מפורטות מהמכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיזי לגבי
הפעולות שבהן יש לנקוט על מנת לאפשר את הבנייה
והפיתוח המבוקשים.
שיקולים הנדסיים  -בולענים
מכל השינויים המורפולוגיים המתרחשים לאורך ים המלח
אין ספק שהבולענים המתפתחים בקצב מהיר מהוים בעיה
רצינית ומציבים אתגר תכנוני הנדסי ממדרגה ראשונה.
לצד הבעייתיות בחיזוי הופעת בולענים קיימת בעיה נוספת
והיא כיצד מתמודדים עם הבעיה בהיבט ההנדסי:
מהן ההשלכות ההנדסיות של המצאות בולענים ?
האם ניתן לבנות מעליהם ?
ואם ניתן ,מה העלות הכלכלית הנוספת הנדרשת לחיזוק
ייצוב מבנה הנדסי ?
במקביל לעריכת מסמך המדיניות לים המלח )עבור
המשרד לאיכות הסביבה( פעל צוות נוסף )בהזמנת משרד
התשתיות ובתיאום עם מועצה איזורית תמר( שתפקידו
היה להציע עקרונות ופתרונות הנדסיים לטיפול בבעיית
הבולענים )להלן הצוות ההנדסי( .ככל הידוע ,עבודה זו של
הצוות ההנדסי לא הגיעה לכדי פרסום מסקנות סופיות.

איור מספר  :10בולען באזור הסגור של חניון עין גדי

מטיוטה של עבודת הצוות ההנדסי וכפי שהוצג במספר
ימי עיון למהנדסים ובמסגרות אחרות ,עולה כי בעבודה
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זו גובשו עקרונות להתנהלות הנדסית-רישויית מוסדרת
האמורה לאפשר בניה באיזורי בולענים ובאיזורים החשודים
להתפתחות בולענים בעתיד .לפי טענת הצוות ההנדסי,
העלות השולית הנוספת הצפויה עקב הדרישות המיוחדות
לבניה באיזור בולענים עומדת על אחוזים בודדים בלבד
מעלות הבניה.
אין זה המקום לדון בעקרונות והמסקנות העולים מטיוטת
עבודת הצוות ההנדסי .רק נציין שבפועל ,מאז עלתה
בעיית הבולענים לסדר היום ולאחר שהמיפוי הגיאוגרפי
של התופעה הובהר בקירוב טוב ,עד היום ,לא בוצעה שום
עבודה הנדסית משמעותית של מבנה המאכלס אנשים
באיזור בו קיים חשש סביר להתפתחות בולענים .האחריות
המוטלת לפתחם של המתכננים פשוט כבדה מידי,
הפתרונות ההנדסיים אינם פשוטים כלל ועיקר )אולי בכלל
אינם קיימים( ,וסבירותם הכלכלית בודאי אינה נאמדת
באחוזים בודדים מעלות הפרוייקט.
ניקח לדוגמא את הגשר מעל נחל ערוגות הנמצא בתהליכי
בניה ,באורך של כ 90 -מטר ורוחב של כ 15 -מטר .באיזור
קיימת בעית בולענים ובנוסף בעיה של התחתרות והעמקת
ערוץ הנחל.
מבלי להכנס לפתרונות ההנדסיים ,על פי תוצאות מכרז
עלות הפרוייקט של בנית הגשר בנחל ערוגות  +הטיפול
בכביש באורך כולל של כ 650 -מ"א עומדת על כ45-
מלש"ח חלקי  40ש"ח .מתוך זה כ 40% -עלות בניית
הקונסטרוקציה של הגשר )כ 18-מלש"ח חלקי  16ש"ח( ,כ-
 10%עלות סלילת הכביש  +טיפול מתריע/מרסן לבולענים
וכ 50% -עלות ההגנות הנוספות המבוצעות במורד האפיק
לריסון תופעת ההתחתרות .
רק לשם השוואה ,עלות הבניה של גשר הרכבת מעל לנחל
אדוריים באורך של כ 800 -מ"א עמדה על כ 14 -מלש"ח
חלקי  12ש"ח.

הפתרון הישים לכביש ,גם אם בעלות גבוהה ,אינו מתאים
למבנה מה גם שאף יזם לא היה מחפש רק מנגנון התרעה
לנטישת מבנה אלא הבטחת יציבות מוחלטת לאורך
שנים.
לאורך כביש  90קיימים מספר קטעים בסמיכות לאיזורי
בולענים פעילים ולאיזורים החשודים בהתפתחות בולענים
בעתיד  :נחל חצצון ,דוד=ערוגות ,נחל חבר ,קצה בריכה ,5
שפך זהר והר סדום.
הבעיה העיקרית בנושא הכבישים היא הבעיה הבטיחותית
שאינה ניתנת להתראה וחיזוי .כמו כן ,קיים פוטנציאל לנזק
כלכלי ויש לזכור גם את אחריותה של המדינה לשמירה על
כביש בטוח ופתוח.
הפתרונות האפשריים הנם הזזת תוואי כביש ) 90אפשרי
בחלק מן האתרים אך לא בכולם( ,פתרון המאפשר
התראה אולם לא מניעה של התפתחות בולען – חיזוק
הכביש באמצעות יריעות  +מערכות התראה להתפתחות
בולענים והמשך תחזוקה של המצב הקיים.
כמו כן יש לבחון המצאות כבישים נוספים בתחום איזורים
החשודים בהתפתחות בולענים ,דוגמת שפך זוהר ,עין
בוקק וכו'.

 .2.5ביוב

נוסיף לכך ,ונניח שבתנאי תכנון הנדסי מסויים תובטח
יציבותו של מבנה עדיין נשאלת השאלה מה הפתרון לשטח
שמסביבו ,בקרבתו ,האם פתרון הנדסי למבנה מהווה

תיאור כללי של מערכות הביוב )פירוט מלא של מערכות
ביוב ניתן למצוא בפרק איכות הסביבה(

פתרון לסביבה ? כמובן שלא.

ביוב בתחום מוא"ז תמר

למעשה מבחינת טיפול הנדסי ,אחד הניסיונות הבודדים
)שלא לומר יחיד( להתמודד עם בולענים לאורך ים המלח
מתייחס לקטע של כביש  90שמדרום לנחל ערוגות ,מול
תחנת הדלק של עין גדי) .יש לשים לב ,מדובר בכביש ולא
מבנה( .בקטע זה נפערו לפני מספר שנים בולענים שסיכנו
את הנוסעים בכביש .מע"צ ,במטרה להתגבר )ולו ברמה
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הבטיחותית( על הבעיה ,סללה מחדש קטע הכביש באורך
של מספר מאות מטרים מעל ליריעות גיאוטכניות שמטרתן
העיקרית לשמש התרעה למקרה של התפתחות בולענים
מחודשת .בשום אופן לא מניעתם .אם במצב הרגיל פתיחת
הבור בפני השטח מתרחשת כאירוע קריסה דרמטי של
פני השטח ,אירוע המתרחש בזמן קצר של דקות ,הרי
שסלילת הכביש מעל ליריעות נועדה לאפשר ריסון הקריסה
והפיכתה לשקיעה מבוקרת שתשמש התרעה בעקבותיה
יחסם הכביש וידרש טיפול מחודש בבולען שנפער מתחת
לכביש.

תשתיות והיבטים הנדסיים בסובב ים המלח ומערבו
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• באזור פועלים שלושה מט"שים :עין גדי ,עין בוקק )איור
 (11וישובי הכיכר.
• שפכי המלונות ויישוב נווה זוהר מוזרמים למט"ש עין
בוקק אשר שודרג לאחרונה .במט"ש מתבצע טיפול
שלישוני לדרגה המתאימה להשקיית גינון במלונות
והשקיית גידולים חקלאיים )עין גדי( .יתר הקולחין

מוזרמים לבריכה .5
• חלק מתמלחות הספא של המלונות מגיע למט"ש עין
בוקק וחלק מוזרם בהיתר לים .שמנים ושומנים משפכי
בתי המלון עוברים טיפול קדם בבית המלון.
• הבוצה מהמט"שים מסולקת להטמנה באתר אפעה
שבמישור רותם.
• קולחים מנוטרלים ותמלחות מוזרמים ממישור רותם
)בעיקר פריקלס( לים המלח .השפכים מכילים כלורידים
ומוזרמים בצינור דרך מעלה עזגד.
מערכות ביוב במפעלי ים המלח:
• קיימות שתי בריכות להשקעת שפכים סניטאריים .לאחר
השיקוע ) 48שעות( ,מזרימים את הקולחין לים המלח
דרך תעלת הברום.
• בתכנון :הקמת מתקן לטיפול שניוני בשפכים לפני
החזרתם לים המלח.
• בוצה מהבריכות מסולקת תקופתית לאתר מורשה.
• שפכים סניטאריים ממי"ה מוזרמים לשתי בריכות שיקוע.
את הקולחים מזרימים לים המלח דרך תעלת הברום.
היום מתכננים הקמת מט"ש לטיהור השפכים.
מערכות ביוב בתחום מוא"ז מגילות
• לשטחי המועצה מוזרמים בעיקר שפכים סניטאריים,
שמקורם:
 צפון מזרח ירושלים – הזרמת שפכים לנחל אוג מזרח ירושלים והעיר העתיקה – הזרמת שפכים לנחלקדרון

 ישובי מועצה אזורית מגילות• כיום ,זורמים מירושלים המזרחית כ 16-אלף מ"ק קולחין
ביום )נתוני מוא"ז מגילות( ,לנחל אוג ונחל קדרון.
אגן נחל אוג
• מאגר אוג  1כולל  2בריכות שיקוע ובריכות חימצון
הגורמות למטרדי ריח .השפכים מטופלים לרמה של
 .20:30מערבית למאגר הקיים נבנה בימים אלו מאגר
אוג  2שיאפשר אגירה גם בחורף.
• עד שנת  2000הוזרמו לנחל אוג שפכים גולמיים
משכונות צפון מזרח ירושלים .כיום ,מוזרמים  7מלמ"ק/
שנה למאגר אוג באמצעות צינור ) 1.3מלמ"ק( ,השפכים
שוהים במאגר  60-90יום ומועברים להשקיית גידולי
התמרים של הישובים קליה ואלמוג .חלק מהקולחין
מועברים להשקיה בבקעה.
• מאגר אוג קולט גם שפכים ממעלה אדומים ,אדם ,ענתות
ומצפה יריחו .במאגר מותקנים מאווררי שטח המשפרים
את איכות השפכים .למאגר אלמוג כושר אגירה ל1.3 -
מלמ"ק .איכות השפכים במאגר אלמוג לאחר טיפול:
 BOD 100 17ו TSS 120 26 -מג"ל.
• מאושרת תכנית למט"ש חדש )אקסטנסיבי  +אוורור(
באזור צומת נבי מוסא .לא מבוצע עקב התלבטות לגבי
השקעה גדולה בתשתית מעבר לגדר הבטחון.
אגן נחל קדרון
• לאגן מוזרמים כ 9-מלמ"ק/שנה .שפכי הביוב הגולמי
מוזרמים מהעיר העתיקה וממזרח ירושלים לנחל קדרון.
• בעבר ,השפכים נתפסו בבריכות איזון ,וויסוט ואגירה
מעל הכפר החינוכי אבנת ,כולל סינון ראשוני .השפכים
המטופלים נוצלו לחקלאות .עם הקמת מאגר אוג וההיצע
הגדול של קולחים לחקלאות ,הופסק הטיפול והשפכים
זורמים ישירות לים המלח.
• כיום מתבצעת תפיסה של כחצי מכמות השפכים מעלה
הקדרון אל מאגר נעמה ,על-ידי אגודת המים של בקעת
הירדן .בעתיד יטופלו השפכים במט"ש נבי מוסה
שבהקמה.
• ההשפעה של הזרמת השפכים היא לינארית ופוגעת
בעיקר לאורך תוואי הנחל )זיהום קרקע ומי תהום ,פגיעה
בבתי גידול ,מטרדי נוף וריח( .מעטים מהשפכים מגיעים
לים.
שפכים של שפכי יישוב מגילות

איור מספר  :11מתקן טיהור שפכים עין בוקק

• בתחום המועצה האזורית מגילות  5ישובים .לכל יישוב
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יש בריכת חימצון המביאה את השפכים לרמה סבירה.
• ככל הנראה אין שימוש חוזר במים למטרות חקלאות
עקב עלויות נמוכות של המים השפירים.
• מט"ש ורד יריחו ומט"ש קליה שודרגו לאחרונה ,שאר
המט"שים תקינים למעט מט"ש קיבוץ אלמוג.
• החופים המוסדרים במועצה מטפלים בשפכים באמצעות
מתקנים קומפקטיים.
שפכים של ישובי גב ההר
• השפכים של ישובי גב ההר היהודים ממזרח לקו
הירוק ,מוערכים בכ 12 -מלמ"ק לשנה .רובם מטוהרים
במט"שים.
• מהישובים היהודים ומבתי המלון שבתחומי הקו הירוק
זורמים כ 5.5 -מליון מ"ק שפכים בשנה .כ 1.5 -מליון
מ"ק מטוהרים והשאר שפכים גולמיים .שפכים אלה,
אינם מגיעים לים המלח ,אלא זורמים בערוצי הנחלים
ונבלעים בתת הקרקע ,או מתאיידים.
שפכים של ישובים פלסטינאים
• הישובים בתחומי הרשות הפלסטינאית מיצרים כ11 -
מליון מ"ק שפכים בשנה.
• השפכים מוזרמים לבורות ספיגה ,נספגים בקרקע או
מוזרמים בואדיות הזורמים לעבר ים המלח .באזור
מתוכננים  17מכוני טיהור חדשים שעתידים לקום עד
שנת .2020

 .2.6אנרגיה
מקורות האנרגיה בגדה המערבית של ים המלח הינם
חשמל ,גז טבעי וקיפרקי נפט.

 .2.6.1חשמל
• כיום יש שני קווי חשמל  160ק"ו וכן קו ישן של  110ק"ו,
שמוחלף לקו  160ק"ו.
• אזור מגילות – קו חשמל  33ק"ו עובר בין כביש 90
לשפת ים המלח.
• מוא"ז תמר – מקבלת חשמל מקצה קו היורד מדימונה
למי"ה ומשם עד עין גדי .זהו הקו הארוך ביותר בארץ
וחלקו טבוע בתוך בריכה  5עקב עליית המפלס.
• יישוב מצפה שלם במועצה אזורית מגילות מקבל חשמל
מהקו הדרומי ,אספקת החשמל ליישובי מגילות מצפון לו
היא מקו החשמל הצפוני )ירושלים – יריחו(.
• קיימת תכנית רעיונית להורדת קו חשמל מערד ,לחבר
מעגל דרך דימונה ולבנות תחמ"ש חדש .פתרון זה
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יאפשר ביטול של תחמ"ש מצדה.
• קיימת כוונה של חברת חשמל לסגור מעגל מתחמ"ש
ערד למצדה – כיום מקודמת תכנית חדשה לאורך כביש
ערד נווה זהר ,המתחברת לנווה זהר ומשם לתחמ"ש
מצדה .התוואי לאורך הכביש חוצה את שמורת הטבע
ונבדקת אפשרות להסטת הקו מתוך השמורה לכיוון
אתרי הפוספטים.
• מתוכננת החלפה של כל הקו על-יד הר סדום – במסגרתו
יבוצע איחוד בין מתח גבוהה ועליון .לא ניתן להטמין את
קווי החשמל עקב עליית המפלס.
מפעלי ים המלח
• מותקנים שני קווי הולכה במתח  161ק"ו ,המסוגלים
להעביר עד  251ק"ו .עד שנת  2012מי"ה מתכננים
להגדיל את המתח ל 400-ק"ו.
• לאחרונה הונח קו חשמל לאורך חופי ים המלח.
• מפעלי ים המלח מפעילים תחנת כוח המונעת במאזוט,
בהספק חשמלי של עד  110מגוואט וייצור  250טון קיטור
בשעה .החשמל מיוצר באמצעות שני דיזל גנרטורים.
• מפעלי ים המלח מתכננים הקמה של תחנת כוח
המופעלת בגז טבעי ,במחזור משולב ובהספק של 400
מגוואט )יבוצע בשלבים( .הקיטור ישמש לתהליכי הייצור
במפעל .קירור התחנה ייעשה במי קרנליט מבריכות
האידוי.
• כושר ההולכה של קו המתח הגבוה לים המלח הוא כ-
 300ק"ו .במידה ויוחלט על הקמת מתקני ייצור החשמל
בים המלח ,יהיה צורך להגביר את קו ההולכה ל400-
ק"ו.
• במישור רותם קיים פוטנציאל לייצור חשמל מפצלי שמן.
• מפעל חיפה כימיקלים דרום בוחן הקמת תחנת כוח
בהספק  100מגאוואט ,שתוסק בגז טבעי.
• תכנית מס 243/03/10 .למועצה אזורית תמר ,מגדירה
תחמ"ש בתחום מפעלי ים המלח )תחמ"ש תמר( ,על
שטח שגודלו  5.5דונם.
• בשטח מפעלי ים המלח פועל תחמ"ש תמר על שטח
של כ 5.5-דונם .התחנה משמשת להורדת מתח חשמלי
ממתח עליון למתח גבוה ונועדה לאפשר הפרדה בין
רשת החשמל הארצית לרשת החשמל של מפעלי ים
המלח.
אגירה שאובה
• אתר נחל פרסה  -מתוכנן לייצור  800מגוואט באמצעות

אגירה שאובה )חפירת מאגר בראש ההר בנפח 6.4
מליון מ"ק ושאיבת המים למאגר בשעות השפל( .התחנה
מאושרת סטטוטורית בתמ"מ  ,14/4אולם כל המרכיבים
הנלווים הנדרשים לא מאושרים.
• מרכיבי תכנית האגירה השאובה :דרכים ייחודיות
למטרה ,שדה קיפרקים ברמת המדבר ,קווי חשמל,
מאגרי מים עילי ותחתי ) 4.5מלמ"ק כל אחד( ,מתקני
ייצור חשמל )אתר תחתון( ומתקנים נוספים תפעוליים.
תחמ"ש מצדה
• אל התחמ"ש נכנסים ויוצאים  3קווי חשמל מהרשת
הארצית.

הובלה במיכליות.
• קיפרק צוק תמרור  – 4לא ידוע היקף הפקה מדויק .על
פי ההערכות מתקיימת הפקה משמעותית בהיקף של
אלפי חביות ליום )?(.
)מופעלים על ידי חברת גינקו(
אתרי קיפרק הפקת נפט מתוכננים
• מאגר נחל חימר
• אזור הר צורים
• נחל צין ,דרומית לצומת הערבה
כל אתרי הקיפרק אושרו סטטוטורית על ידי הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז דרום.

• יעוד התחמ"ש  -חיבור עתידי לרשות הפלסטינית דרך קו
מצוקי דרגות או מכירת חשמל לירדן .לאור חוסר מימוש
ייעוד זה ,המיקום המתאים לתחמ"ש הינו באזור נווה

 .3סקירת מערכות תשתית  -מזרח ים
המלח  -ירדן

• מיקום התחמ"ש יוצר כפל מערכות עם תחנת הכוח

 .3.1דרכים

זהר.
החדשה של מפעלי ים המלח.

 .2.6.2גז טבעי
• מתקיימת הפקה מסחרית ב 3-שדות )זהר ,כידוד
והקנאים( עד היום הופקו כ  72מיליארדי רגל מעוקב של
גז.
• חיבור מפעלי ים המלח אל מערכת הגז הטבעי הארצית,
נמצאת בביצוע מתקדם .הונחו צינורות עד למורד מעלה
עזגד.
• עד לעזיבת פתחת רפיח ,מפעלי ים המלח היו מחוברים
לצינור אשר הוביל גז משדות .לפני כן שימש אותו הצינור
להובלת גז משדה מצפה זהר עד שהדלדלה כמות הגז
הזמין .תשתית זו עדיין קיימת בשטח .כיום ,מפעלי ים
המלח מפתחים תשתית להולכת גז טבעי להפעלת
תחנת הכוח בתחומה .הנחת תשתיות צנרת ההובלה
מתוכננת להתחיל בסדום עד סוף  2008ובמישור רותם
ורמת חובב במהלך .2009

 .2.6.3קיפרקי נפט
אתרי הפקת נפט קיימים
עליית מחירי הנפט העולמית החזירה לפעילות קיפרקי נפט
ישנים בהספקים קטנים:
• קיפרק אמונה  – 1בחניון הלילה של נחל משמר .הפקה
בהיקף של  200-300חביות ליום .הובלה במיכליות.
• קיפרק צוק תמרור  – 3בחניון הלילה של צוק תמרור.
חידוש קיפרק ישן ,הפקה בהיקף של כ 110-חביות ביום,

מערכות דרכים ראשיות
כבישי אורך
• כביש  65לאורך חוף ים המלח
כבישי רוחב
• כביש  40לעמאן – מגשר אלנבי
• כביש למדבא – דרך הר נבו
• כביש למדבא – עולה מסווימה
• כביש  80לטפילה – עולה מאזור הלשון
• כביש לטפילה – עולה מסאפי

 .3.2גשרים
• הגשר הגדול נמצא בשפך ואדי מוג'יב )ארנון( .בעיות
הגשר מעל נחל ארנון )ואדי מוג'ייב( ,תוארו בדוגמא
פרטנית בפרק מספר  2.4.3לעיל.

 .3.3אספקת מים
• בשונה מהצד המערבי ,הנחלים הזורמים אל אגן ים
המלח מצידו המזרחי שופעים מים .רמת ההר המזרחית
עולה לגובה של כ 1,200-מ' ונהנית מכמות משקעים
נדיבה יחסית למדרון המזרחי המאפיין את מדבר יהודה
מצדו המזרחי של הים .מרבית הנחלים זורמים כל ימות
השנה.
• כל המים נאספים בדרך כלל במוצא הנחלים אל רצועת
החוף ומועברים למערכת אספקת מים אזורית או ארצית
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)השארת חלק ניכר ממערכות המים הטבעיות בזרימה
חופשית בערוצי הקניונים ,יוצרת אזורי טיול ותיור
מרהיבים(.
• תעלת 'המלך עבדאללה' כוללת מערכת סכרים עם יכולת
אגירה של  323מלמ"ק .התעלה מהווה מקור מים עיקרי
לבקעת ים המלח ,מתקיימת שאיבת מים מהתעלה
לשימוש ביתי בעמאן .איור מספר  ,12מציג את מפת
בריכות האגירה באגן ים המלח המזרחי.
• על פי התחזיות ,עד שנת  ,2020צפוי בירדן מחסור מים
של  450מלמ"ק .פירוט נושא המים בממלכת ירדן ניתן
למצוא בפרק מאזני המים באגן ים המלח.
• במעלה הנחלים הגדולים ממזרח לים המלח ,הוקמו
מאגרים סכורים שמטרתם לעצור ולאגור מי שיטפונות:
 מאגר נחל ארנון )מוג'ייב(  -בהיקף של  35מלמ"ק מאגר וואדי היידן  -בהיקף של  9.3מלמ"ק -וואדי חסה  -סכר תנור ,אוגם  16.8מלמ"ק

.3.4

ניקוז

• בעיות הניקוז בנחלי מזרח ים המלח ,דומות במהותן
לבעיות המוכרות בצד המערבי ,אך כתוצאה ממאפיינים
גיאולוגיים שונים ,הביטוי שלהן בשטח הינו שונה .גם
כאן ,בעיית ההתחתרות כתוצאה מירידת המפלס מסכנת
את מערכת הדרכים והתשתיות ההנדסיות.
• פרט לגשר המוג'יב מעל נחל ארנון )סעיף  3.2לעיל(  ,לא
קיים בידי צוות התכנון מידע מפורט נוסף אודות פתרונות
הנדסיים שננקטו לפתרון בעיות הניקוז )שיטפונות,
התחתרות ,בולענים(.

 .3.5ביוב
• מתחמי התיירות בסוויימה מבצעים טיפול בשפכים
באמצעות מתקנים קומפקטיים ועושים שימוש בקולחים
להשקיית הנוי.
• מהמידע שנמסר לצוות התכנון ,בישובים הירדנים
שלאורך חופי ים המלח ובריכות האידוי לא נמצא טיפול
מוסדר בשפכים.

 .3.6אנרגיה
איור מספר  ,13מציג את מפת קווי החשמל הראשיים
הקיימים בירדן.
• באזור ים המלח קיימים  2קווי אספקת חשמל במתח

איור מספר  :12מפת בריכות אגירה במזרח ים המלח
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גבוה של  kV 33עם תחנות משנה בסווימה וסאפי.
• קיימת תחנת ייצור חשמל המוסקת בגז טבעי ,בקראק.
• קיימת מערכת קווי חשמל מקומיים.
• קיימת תכנית עתידית לקו של  kV 400בין עקבה לעמאן
מעבר מתוכנן דרך הערבה ובקעת ים המלח.

 .3.7מובל השלום Red Dead /
תכנית מובל השלום הירדני עוסקת בשאיבת מי ים סוף,
והובלתם אל אזור ים המלח תוך ניצול ההפרשים הטופוגרפיים
בירידה אל אגן ים המלח ,לצורך שימוש באנרגיית המים
לייצור חשמל .נכון להיום ,הנושא נמצא בבדיקת היתכנות
על ידי הבנק העולמי .לפרויקט מספר מטרות:
• בלימת ירידת מפלס ים המלח
• יצירת מתקני התפלה להגדלת מקורות המים בירדן
• ייצור חשמל בהיקפים המספיקים להפעלת המובל,
הפעלת מתקני ההתפלה שיוקמו ולייצור עודפי חשמל
בהיקפים מוגבלים.
במידה והפרויקט ימומש ,כל תמונת התשתיות באזור
תשתנה כדלהלן:
• יוקמו באזור מתקני התפלת מים גדולים.
• תוקם תחנת כח במורד התעלה.
• יימתחו קווי חשמל חדשים מתחנת הכח שתוקם ,לאורך
התעלה ולכיוון צרכני החשמל )במידה וייוצרו עודפי
חשמל( .ייתכן וקווי החשמל החדשים יוכלו להוות חלופה
לחלק מתשתית החשמל הקיימת היום.
• יסללו דרכי גישה חדשות אל המתקנים שיוקמו לאורך
התעלה.
• העלאת מפלס הים תגרום לצמצום תופעות המחייבות
התייחסות מיוחדת כיום ,כגון התחתרות נחלים
והיווצרות בולענים לאורך החוף .ירידה בהיקף התופעות
והשפעותיהן על תשתיות האזור תאפשר צמצום
בפתרונות ההנדסיים הנדרשים כיום.

סיכום – סוגיות תכנון עיקריות הקשורות
למערכת התשתיות ההנדסיות
אזור ים המלח הינו בעל מאפיינים נופיים ופיסיים ייחודיים,
בעלי מופע שונה בחלקו הצפוני והדרומי של האגן .לצד
תשתיות "שגרתיות" אותן ניתן למצוא באגן ים המלח ,רבות
מהתשתיות הפרושות לאורך חופיו ,נועדו להעניק פתרונות
לבעיות הנגזרות ממאפייניו הייחודיים של האזור.
מאפייניו הפיסיים והנופיים של האזור ,לצד המורכבות
ההנדסית הכרוכה בפיתוח התשתיות באגן ים המלח ,מעלות
סוגיות תכנוניות רבות ,אליהן יצטרך צוות התכנון לתת את
הדעת בשלבי התכנון הבאים .להלן הסוגיות העיקריות:

השפעת ירידת המפלס על תשתיות באגן
הצפוני
התרחקות קו החוף
בעיית התרחקות קו החוף עקב ירידת המפלס קיימת גם
במזרח ים המלח וגם במערב ,אך ביטוייה חריף יותר בחלק
המערבי כתוצאה מקיומו של מדרון טופוגראפי מתון יותר.
סוגיות התכנון הנובעות מבעיה זו:
• התרחקות תשתיות בעלות חשיבות נופית ותיירותית מקו
החוף )כביש  90כתוואי נופי ,מתקני חופי רחצה במרחק
של עד  2ק"מ מקו המים(.
• תופעת התרחקות קו החוף מחייבת פיתוח תשתיות
המגיעות אל החוף המשתנה ,כלומר פתרונות גמישים
המאפשרים שינוי והתאמה בהתאם לנסיגת המפלס,
כגון :כבישי גישה לחוף ,גישת מתרחצים אל חוף הים,
תשתיות תיירותיות בסמוך לחוף..
• פיתוח תשתיות על מישור הנסיגה של החוף מצריך
פתרונות הנדסיים ייחודיים להתמודדות עם פיתוח חדש
על קרקע בוצית ,הנתונה לסכנת היווצרות בולענים.
• חוסר מדיניות כוללת ופתרונות יעילים ,גורמים לרצף
פתרונות "אד הוק" העוקבים אחר קו נסיגת המים
וגורמים לפגיעות נופיות ולפגיעה בתשתית התיירותית.

האצה בהתחתרות נחלים
התחתרות נחלים הינה חלק טבעי בפעילותו של נחל .ירידת
מפלס ים המלח ,גורמת להאצה בקצב ההתחתרות של
הנחלים המתנקזים אל ים המלח באגן הצפוני ,במזרח ים
המלח ובמערב .ההתחתרות המואצת גורמת לפגיעה בקווי
התשתית האורכיים הפרושים לאורך הים  -כביש  ,90צנרת
המים ,החשמל וקווי התקשורת הצמודים לכביש  .סוגיות
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התכנון הנובעות מבעיה זו:
• התמודדות עם בעיות ההתחתרות מחייבת בניית תשתית
הנדסית מורכבת והמשך פעילות בנייה ותחזוקה שוטפת
העוקבת באופן קבוע אחר ירידת המפלס .הפסקת
פעולות הבנייה והתחזוקה ,תגרום להחרפת הבעיה
ולהרס התשתית שנבנתה בעבר.
• פגיעה בכבישים עקב התחתרות נחלים ,מחייבת בחינה
הנדסית מיוחדת לבנייה ותחזוקת גשרים הכרוכים גם
בהתמודדות עם בולענים פוטנציאלים )דוגמת גשר נחל
ערוגות(.

בולענים
ירידת מפלס ים המלח ,גורמת להמסה של שכבות מלח
בתת הקרקע ,תופעה אשר באה לידי ביטוי על פני השטח
בהיווצרות של בורות גדולים המכונים "בולענים" .באזור ים
המלח ,היווצרות הבולענים מתרחשת בעיקר ממזרח לכביש
 ,90אך גם בצידו המערבי .נושא הבולענים נידון בהרחבה
במסגרת עבודת צוות התכנון .סוגיות התכנון הנובעות
מבעיה זו:
• פגיעה בתשתיות קיימות באזורי היווצרות בולענים
)לדוגמא :כביש  ;90היפערות בולען בתחום תחנת
שאיבה לביוב בקיבוץ עין גדי( .יש לבחון ולפתח פתרונות
תכנוניים ,הנדסיים וסביבתיים אשר יספקו מענה אפשרי
לסיכון היווצרות בולענים מתחת לתשתיות )דוגמת כביש
 (90והדרכים ליישומם ,במטרה למנוע נזקים פיסיים
וסיכונים למשתמשים.
• לא ניתן לצפות בוודאות היכן ייוצרו הבולענים .חוסר
הוודאות בנוגע לרמת הדיוק של הגדרת אזורי הסיכון
להיווצרותם ,מחייב התייחסות והגדרת תנאים לפיתוח
עתידי באזורים אלה .לקראת כל פרויקט הנדסי
המתקרב לאזורי הסיכון ,יהיה צורך לבצע קיפרקים
לאיתור שכבת המלח ולאמת את מידת הסיכון הקיים
והפתרונות ההנדסיים הנדרשים .מסמך המדיניות לאגן
ים המלח שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה ומכון
ירושלים לחקר ישראל ,מבצע ניתוח מקיף של ההיתכנות
להיווצרות בולענים לאורך הגדה המערבית של חוף ים
המלח – ייבדק בהיבט ההשלכות התכנוניות על ידי צוות

פעילות מי"ה בבריכות האידוי באגן הדרומי ,גורמות לעלייה
שנתית של כ 20-ס"מ במפלס המים .העלייה בגובה פני
המים הינה בעלת השלכות רבות על התשתיות לאורך
החוף .סוגיות התכנון הנובעות מבעיה זו:
• סכנת הצפה של שטחי בתי המלון הנמצאים במפלסים
נמוכים לחוף הבריכה.
• הצפה של כביש  – 90יש לבחון חלופות להגבהה ,הגנה
ו/או הסטה של תוואי הכביש.
• הצפת חופי הרחצה של המלונות – פגיעה בתשתית
התיירותית.
• פגיעה בתשתיות מבני המלונות ובמתקני החוף שלהם
)בחינה מלאה של השפעת עליית המפלס על המלונות
נידונה בפרק התיירות והכלכלה(.
• הסדרת קווי חשמל ומתקני תשתית בתחום ההצפה
)לדוגמא :קו החשמל טבוע בתוך בריכה .(5
• עליית המפלס מונעת ניקוז יעיל של שפכי הנחלים
וגורמת להצפה ) (Backﬂowבאזורי הגשרים .הנושא
מחייב פתרונות הנדסיים למניעת סיכוני הצפה של מי
גאויות.
• הפגיעה במערכת הניקוז יוצרת סיכון נוסף להצפת שטחי
המלונאות בעת זרימות שיטפוניות.
• עליית המפלס ופעולות הנגזרות ממנה כגון הגבההת
סוללות ,חציבת וכריית חמרי גלם ,הגנות על תשתיות ,כל
אלה פעולות המשנות את פני האזור ופוגעות בסביבה.

היבטים נופיים וסביבתיים
סוגיות התכנון הנוגעות להיבטים הסביבתיים חולקו על פי
שלושה קריטריונים:
.1התווית תשתיות – סוגיות שיש לבחון טרם קבלת החלטות
על תוואי הביצוע של תשתית על ותת קרקעיות.
.2ביצוע והנחת תשתיות – סוגיות הנוגעות לאופי ביצוע
עבודות הנחת התשתית וסביבתה וצעדי השיקום הנופי
תוך כדי ולאחר הנחת התשתיות.
.3התמודדות עם בעיות קיימות – סוגיות הנובעות
מתשתיות קיימות בשטח.

התכנון ,בהמשך העבודה.

השפעת עליית המפלס על תשתיות באגן
הדרומי – לאורך בריכה 5
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התווית תשתיות

תחבורה
• תידרש התייחסות להסדרת כביש  - 90הרחבה ,שינוי
תוואי /הגבהה בשל עליית המפלס של בריכות האידוי.
הסדרת הכביש תיערך ככל האפשר בתחום רצועת
הדרך.
• בחינת התוואי המאושר לכביש  90על פי תמ"א  3ותכנית
המתאר לתמר מס – 100/02/10 .מעבר התוואי באזור
נחל פרצים ,בעל ערכיות נופית גבוהה.
• בחינת התוואי המאושר לכביש  90על פי תמ"מ 14/4
– מעבר התוואי במישור עמיעז ,בשטחים בעלי ערכיות
גבוהה .עבור קטעים נוספים מצפון לנווה זהר ,מותווה
הכביש ממערב לתוואי הקיים.
• אפשרות לפיתוח הכביש כדרך נופית  -פתרון הבעיה
הבטיחותית ויצירת מפרצי עצירה לתצפית ,ללא הוספה
של נתיבים.

שדות תעופה ומעברי גבול
• הפעלת שדות תעופה בינלאומיים באזור מדברי ,כרוך
במפגעי תאורה ורעש ובפגיעה נופית .יש לקבל החלטות
בנוגע ליישום שדה תעופה בר יהודה )מצדה( המאושר
ושדה התעופה במועצה האזורית מגילות )מוצע(.
• מעבר גבול והמשך כביש צומת הערבה לכיוון מעבר
סאפי בירדן ,יאפשר ליצור תוואי נסיעה ממרכז הארץ אל
חופי ים המלח הירדניים ,אל פטרה וסביבתה )בהנחה
שכביש  6יפותח עד מחלף נבטים(.
• מעבר גבול וחיבור כביש  1לגשר עבדאללה בצפון ים
המלח ,מותנה בהסדרים פוליטיים .חיבורו יאפשר קשרי
תחבורה נוחים ביותר בין ישראל וירדן ובכך ישפיע גם על
הפיתוח הכלכלי והתיירותי של אגן ים המלח.

חשמל
• שיתוף פעולה אזורי – שיתוף פעולה אזורי בתחום ייצור
החשמל יוכל לספק מרחב אפשרויות לפתרון בעיות
ברמה אזורית ,דוגמאת אספקת החשמל ליריחו על
ידי ירדן ככלי לצמצום פריסת תשתיות חשמל אל אגן
ים המלח .כמו כן ,רכישת עודפי חשמל מירדן תאפשר
צמצום גם בתשתית הגז הטבעי המשמשת להפעלת
תחנות הכח לייצור חשמל.
• סוגיות מיקום קווי החשמל – האם למקם את קווי
החשמל בקרבת המצוק בשטחים בעלי ערכיות גבוהה
וקושי בשיקום פני השטח ,או בסמוך לחוף באזור בעל
נצפות גבוהה.

• הגדלת יכולת ייצור החשמל של מפעלי ים המלח,
תחייב בחינה של רשת החשמל האזורית ומיקום מוגדר
למתקנים הנדרשים.

מים ,ניקוז וביוב
• פתרונות לבעיית השיטפונות )איגום מים ,הקמת
מפתנים( ,הינם בעלי השלכות סביבתיות ונופיות רבות.
יש לתת את הדעת לפתרונות ההנדסיים הנדרשים
להגנה מפני שטפונות ,בתאום עם הצרכים האקולוגיים
והנופיים שמלווים פעולות אלו .יש לבחון האם נכון לאגור
מי שיטפונות ,לאור הנזקים הסביבתיים של המאגר
ולאור העובדה שכתוצאה מהצטברות סחף יש למאגרים
עלויות תחזוקה גבוהות מאד ולרב אינם בעלי קיום ארוך
טווח.
• ניצול יעיל של קולחין מטוהרים להשקייה .פיתוח הנושא
מחייב הגדרות של רמת הטיהור ,המאגר וגודלו ,סוגי
הגידולים ,שטחי הנוי אותם מותר להשקות במים
מושבים.
• נדרשים מתקני חצייה בכל וואדי למניעת חסימת הדרך
בעת שיטפונות.

גז
• קיימת בשטח תשתית להעברת גז טבעי אל מפעלי ים
המלח .יש לבחון האם קיימת הצדקה לפריסת תשתית
חדשה.

ביצוע והנחת תשתיות
כללי
• עבודות עפר ,הגנות ניקוז ובנייה בהיקפים גדולים הנם
בעלי השפעה נופית גדולה .יש להכניסם כשיקול בקבלת
החלטות אודות פרויקטים שונים.
• התמודדות עם השלכות נופיות וסביבתיות של פיתוח
תשתיות – יש לגבש קריטריונים והנחיות לפיתוח סוגי
תשתיות כולל פיתוח סביבתי נלווה.

חשמל
• ריבוי קווי החשמל יוצרים פגיעה נופית רבה ,אשר על
פי המגמות הקיימות תלך ותחמיר .על התכנית לכלול
הנחיות פיתוח בנושא.
• קבלת החלטות בנוגע להנחת תשתיות חשמל – קווי
חשמל עיליים בעלי נצפות גבוהה ,או הטמנת קווי החשמל,
דבר הדורש שיקום פני הקרקע .על פי חברת החשמל
הטמנה באזור זה הינה בעייתית משיקולי תחזוקה
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)חציית נחלים ,מליחות גבוהה ,תנועה טקטונית(.
תקשורת סלולארית:
• יש להתמודד עם ההשפעה הנופית והסביבתית בעזרת
הנחיות למזעור הפגיעה הנופית של אנטנות ,שילוב
אנטנות של החברות השונות על תרנים משותפים.

התמודדות עם בעיות קיימות
• התייחסות לכפל תשתיות כתוצאה מפעילות מי"ה -
הסדרת תשתיות בתחום זיכיון מפעלי ים המלח.

• תחמ"ש מצדה וקווי החשמל הנמתחים ממנו פוגעים
בשלמות הנופית של הנוף המשקיף והנשקף מהר מצדה
)איור מספר  .(14כיום לא ניתן לצפות אל מצדה מכיוון
כביש  90שלא דרך רשת קווי חשמל צפופה .יש לדון
באפשרות העתקת התחמ"ש לאזורים בעלי השפעה
נופית קטנה יותר )סוגיות נלוות :מיקום חלופי הכרוך
בעלויות גבוהות ,שימוש עתידי בתחמ"ש ,פיתוח עתידי
של שדה התעופה במצדה(.
• ייצור חשמל באמצעות אגירה שאובה – יש לגבש הנחיות

• טיפול בקריסת תשתיות עקב התחתרות נחלים והיווצרות
בולענים )כמצוין לעיל(.
• טיפול בהצפת תשתיות עקב עליית המפלס )כמצוין
לעיל(.

חשמל
• קווי החשמל הרבים הנם בעלי מופע נופי בולט .יש לבחון
את הצרכים העתידיים ואפשרויות לצמצום ואיחוד קווים
ותחנות מיתוג והשנאה.

איור מספר  :14מפת בריכות אגירה במזרח ים המלח

טבלה מסכמת  -תשתיות עיקריות באגן ים המלח
תשתית

סובב אגן

מיקום
מערך כבישים מקבילים ממערב וממזרח לים המלח
ישראל
• כביש מספר .1
• כביש  –31יורד מערד אל שפך נחל זהר.
• כביש  – 25יורד מבאר שבע לדימונה דרך צומת הערבה.

דרכים

• דרך מערכת ביטחונית  -מלווה בגדרות במקטעים ,בעיקר בדרום וצפון האגן.
ירדן
• כביש  – 40מגיע מצפון ים המלח )גשר אלנבי( אל עמאן.
• כביש היורד למדבה מכביש האורך מספר  ,31אל חופי ים המלח דרך הר נבו.
• כביש העולה למדבה מנקודה דרומית לסווימה ,אתר התיירות המרכזי של ירדן בחוף ים המלח.
• כביש  – 80עולה מאזור ה'לשון' אל קראק ומתחבר לכביש האורך על הרכס.
• כביש רוחב דרומי  -עולה מאזור סאפי אל הרכס ,דרך טפילה.
מעברי גבול קיימים
• מעבר גבול גשר אלנבי – אינו פתוח למעבר ישראלים.

מעברי גבול

• גשר עבדאללה )גשר החוגים(– אינו פעיל.
מעברי גבול מתוכננים
• מעבר גבול חדש בין נאות הכיכר לסאפי ופיפה – בקידום מוא"ז תמר.
שדות תעופה קיימים
• מנחת בר יהודה )מצדה(  -מוגדר בתמ"א  15כשדה תעופה רמה ) 2טיסות שכר בינלאומיות( ,בפועל משמש לטיסות פנימיות וטיסות תיירות ארציות
במטוסים קלים.
• שדה תעופה בינ"ל בעמאן.

שדות תעופה

•  - Queen Alia International Airportנמל תעופה קיים לטיסות בין לאומיות ופנים ארציות ,ממוקם דרומית לעמאן.
•  – Marka International Airportשדה התעופה הישן של עמאן ,משמש כיום בעיקר לטיסות מקומיות.
שדות תעופה מוצעים
• תכנית המתאר המוצעת למוא"ז מגילות מגדירה שטח לאיתור אפשרי לתכנון עתידי של שדה תעופה ,הממוקם מדרום לכביש  ,1בסמוך לגשר
עבדאללה.
• הועלה רעיון להקמת שדה תעופה בין לאומי בצד המזרחי של אגן ים המלח.
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תשתית

מיקום

מערב

מזרח
כבישי אורך

כבישי אורך

• כביש  – 90דרך ראשית לאורך החוף

• כביש  65לאורך חוף ים
המלח

• כביש  – 80תוואי מוצע במסגרת תכנית המתאר למגילות )לפני הפקדה( ,סלול
כיום עד דרומית למצודת יהודה.

כבישי רוחב

• כביש  40לעמאן – מגשר כבישי רוחב
אלנבי
בתחום מועצה אזורית תמר
• כביש למדבא – דרך הר נבו

מערכות דרכים

• כביש
מסווימה

למדבא

–

כביש רוחב  31מדימונה

•

עולה •

• כביש  80לטפילה – עולה
מאזור הלשון
• כביש לטפילה – עולה מסאפי

כביש רוחב  25מערד לנווה זהר
כביש  3199מערד אל חניון הלילה של מצדה

•

בתחום מוא"ז מגילות
•

כביש 1

•

דרך ממצפה שלם אל מצוקי דרגות

מסילת רכבת
• תמ"א  23מתווה מסילת רכבת לאורך החלק הדרומי של בריכה  ,5המתחברת
אל מסילת הרכבת הקיימת בנחל צין.
מסוע
• מסוע צפע – להובלת מטענים ממפעלי ים המלח למישור רותם.
• גשר המוג'יב מעל נחל ארנון

גשרים

• נחל ערוגות -גשר מעל כביש  ,90ריצוף בולדרים לשבירת אנרגיית המים.
• נחל זהר  -חוצה את כביש  90בגשר גבוה מעל האפיק .במורד מניפת הסחף,
חוצה נחל זהר את כביש החוף המזרחי ע"ג הדרך מעבר אירי אליו מתרכזים
ואדיות מצפון ומדרום.
• נחל דוד – מדרגות גביונים בנקודת המפגש של כביש  90עם אפיק הנחל,
מתוכננים על ידי מע"צ  2גשרים לחציית דרכים.
• נחל בוקק  -חוצה את כביש החוף במעביר מים ,גשר מעל הנחל בחציית כביש
.90

• תעלת 'המלך עבדללא' כוללת אספקת מים בתחום מוא"ז תמר – רמה אזורית
מערכת סכרים עם יכולת
אגירה של  323מלמ"ק.

• מקור מי השתייה באזור הנו בקיפרקים ישנים של מי"ה ובנביעות טבעיות באזור
עין גדי ועין בוקק.
• נווה זהר – מתקן התפלה למי הקיפרקים ,קצה קו ללא מאגר.
• תכנית ברשות המים לריכוז מי הנביעות המליחים בצפון הערבה ,להוליכם צפונה
לאזור מפעלי ים המלח ,להתפילם ולהעביר את המים המותפלים לצרכנים.
תכנית משלימה מגדירה הנחת קו מים שירד מגבעת צפית ,דרך מעלה עמיעז
לבריכת אגירה בעין בוקק .על פי התכנית ,יוקם בצפית מתקן התפלה שיחובר גם
לרשת הארצית .מקורות המים יהיו קיפרקים מהמכתש הקטן ,נחל גורר ,שדה
אפעה.

אספקת מים

אספקת מים בתחום מוא"ז תמר – הרמה המקומית
• קו המים למצדה  -קו המים הקיים מערד ,מגיע עד להר בן יאיר )רוחב  3צול(.
במצדה קיימות  2בריכות אגירה בנפח של כ 400-מ"ק.
• מקורות מתכננת קו חדש מבריכת עין בוקק  ,2להעברת קו מים למצדה.
• אספקת מי השתייה למלונות עין בוקק מתקבלת ממים המועברים על ידי מי"ה
להתפלה בחברת מקורות.
אספקת מים בתחום מפעלי ים המלח
• מפעילים מערכת קיפרקים ושאיבה לאספקת מים עצמאית ,אשר מרכיביו הם:
 מערך של  19קיפרקים ,בהם  3לאורך נחל אמציהו ו 5קיפרקים בכיכר סדום. מאגר ותחנת שאיבה בנחל צין. -מאגר תפעולי  15אלף מ"ק ותחנת שאיבה פועלים בתחום המפעלים.
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מיקום
תשתית

מערב

מזרח
אספקת מים בתחום מוא"ז מגילות

• אספקת המים לישובי המועצה מתקבלת מקיפרקי יריחו.
• צינורות המים מונחים לאורך כביש  ,90וכן קיים צינור שעולה למצוקי דרגות.

אספקת מים

תמ"א  11לאיגום והחדרה:
• תכנית המתאר לאיגום והחדרה מייעדת שטח למפעל איגום בשפך נחל זוהר.
המאגר משתרע על שטח של  930דונם ומוגדר בתמ"א לביצוע בטווח קצר
ובינוני.
מאגרים לאצירת מי גיאויות

ניקוז

מאגרים לאצירת מי גיאויות

• מאגר נחל ארנון )מוג'ייב( -
בהיקף של  35מלמ"ק

• נחל חימר  -מאגר במורד כניסת הנחלים לוט ופרצים .קיבול המאגר מוערך כ3.0-
מלמ"ק .מעוגן בתמ"א  11לאיגום והחדרה.

• מאגר וואדי היידן  -בהיקף של
 9.3מלמ"ק

• נחל צין  -מאגר נחל צין .האוגר האפקטיבי נאמד עפ"י המיפוי בכ2.0-2.5-
מלמ"ק.

• וואדי חסה  -סכר טאננור ,מאגרים להגנה על בריכות מפעלי ים המלח
אוגם  16.8מלמ"ק
• נחל אשלים  -מאגר ויסות מזרחי ומאגר מערבי במורד כביש  90בקיבול הנאמד
כ 2.0-מלמ"ק .במורד תעלת ההזנה קיים נפח אגירה נוסף בשיעור כ 2.5-מלמ"ק
)אתר בריכה .(7

התחתרות נחלים:
• נחל ערוגות  -גשר בכביש  ,90מעל נחל ערוגות .ריצוף בולדרים לשבירת אנרגיית
המים בקטע שמתחת לגשר.
• מתחמי התיירות בסוויימה תחום מוא"ז תמר
מבצעים טיפול בשפכים
באמצעות מתקנים קומפקטיים
• הבוצה מהמט"שים מסולקת להטמנה באתר אפעה שבמישור רותם.
ועושים שימוש בקולחים
מפעלי ים המלח:
להשקיית הנוי.
• מהמידע שנמסר לצוות התכנון • ,קיימות שתי בריכות להשקעת שפכים סניטאריים.
בישובים הירדנים שלאורך • בוצה מהבריכות מסולקת תקופתית לאתר מורשה.
חופי ים המלח ובריכות • בתכנון :הקמת מתקן לטיפול שניוני בשפכים לפני החזרתם לים המלח.
האידוי לא אותר טיפול מוסדר
תחום מוא"ז מגילות
בשפכים.
אגן נחל אוג
• באזור פועלים שלושה מט"שים :עין גדי ,עין בוקק וישובי הכיכר.

• מאגר אוג  – 1כולל  2בריכות שיקוע ובריכות חימצון.
• מאגר אוג  - 2נבנה בימים אלו ,מערבית למאגר הקיים.
ביוב

• מאושרת תכנית למט"ש חדש )אקסטנסיבי  +אוורור( באזור צומת נבי מוסא.
אגן נחל קדרון
• מאגר נעמה – משמש לתפיסה של כחצי מכמות השפכים הזורמים הנחל
קדרון.
שפכי יישוב מגילות
• בתחום המועצה האזורית מגילות  5ישובים .לכל יישוב יש בריכת חימצון המביאה
את השפכים לרמה סבירה.
• מט"ש ורד יריחו ומט"ש קליה שודרגו לאחרונה ,שאר המט"שים תקינים למעט
מט"ש קיבוץ אלמוג.
• החופים המוסדרים במועצה מטפלים בשפכים באמצעות מתקנים קומפקטיים.
ישובים פלסטינאים
• השפכים מוזרמים לבורות ספיגה ,נספגים בקרקע או מוזרמים בואדיות הזורמים
לעבר ים המלח .מתוכננים  17מכוני טיהור חדשים שעתידים לקום עד שנת
.2020
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מיקום
תשתית

מזרח

מערב

• באזור ים המלח  2קווי אספקת
חשמל במתח גבוה של kV 33
עם תחנות משנה בסווימה
וסאפי.

• קיימים שני קווי חשמל  160ק"ו וכן קו ישן של  110ק"ו ,שמוחלף לקו  160ק"ו.

חשמל

• קיימת תחנת ייצור חשמל
המוסקת בגז טבעי ,בקראק.
• קיימת מערכת קווי חשמל
מקומיים.
• תכנית עתידית לקו של kV
 400בין עקבה לעמאן מעבר
מתוכנן דרך הערבה ובקעת ים
המלח.

• אזור מגילות – קו חשמל  33ק"ו עובר בין כביש  90לשפת ים המלח.
• מוא"ז תמר – מקבלת חשמל מקצה קו היורד מדימונה למי"ה ומשם עד עין גדי.
• יישוב מצפה שלם במועצה אזורית מגילות מקבל חשמל מהקו הדרומי ,אספקת
החשמל ליישובי מגילות מצפון לו היא מקו החשמל הצפוני )ירושלים – יריחו(.
• תחמ"ש מצדה – מעביר  3קווי חשמל מהרשת הארצית.
• אגירה שאובה – במסגרת תמ"מ  ,14/4אושר אתר לייצור חשמל באמצעות
אגירה שאובה באתר נחל פרסה.
מפעלי ים המלח
• מותקנים שני קווי הולכה במתח  161ק"ו ,המסוגלים להעביר עד  251ק"ו .עד
שנת  2012מי"ה מתכננים להגדיל את המתח ל 400-ק"ו.
• לאחרונה הונח קו חשמל לאורך חופי ים המלח.

• מפעלי ים המלח מתכננים הקמה של תחנת כוח המופעלת בגז טבעי.
גז טבעי

• הפקת גז טבעי  -מתקיימת הפקה מסחרית ב 3-שדות )זהר ,כידוד והקנאים(.
• קו הגז הטבעי  -הונחו צינורות עד למורד מעלה עזגד.
• מפעלי ים המלח מפתחים תשתית להולכת גז טבעי להפעלת תחנת הכוח
בתחומה.
אתרי הפקת נפט קיימים
• קיפרק אמונה  – 1בחניון הלילה של נחל משמר .הפקה בהיקף של 200-300
חביות ליום.

קיפרקי נפט

אנרגיה

• מפעלי ים המלח מפעילים תחנת כוח המונעת במאזוט ,בהספק חשמלי של עד
 110מגוואט וייצור  250טון קיטור בשעה.

• קיפרק צוק תמרור  – 3בחניון הלילה של צוק תמרור .חידוש קיפרק ישן ,הפקה
בהיקף של כ 110חביות ביום.
• קיפרק צוק תמרור  – 4לא ידוע היקף הפקה מדויק.
אתרים הפקת נפט מתוכננים
• מאגר נחל חימר
• אזור הר צורים
• נחל צין ,דרומית לצומת הערבה
כל הקיפרקים אושרו על ידי הוועדה המחוזית
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פרק מס' .15

היבטי איכות סביבה
בסובב ים המלח ומערבו

היבטי איכות סביבה בסובב ים המלח ומערבו
 .1נתוני סביבה באגן ים המלח
קיים קושי מובנה בבחינת ההסדרה הסביבתית של אגן
ים המלח ,שכן אגן ים המלח נכלל בשטח הריבוני של
ישראל וירדן ושטח נוסף בשליטת המנהל האזרחי .בנוסף
לכך קיימת חלוקה מנהלית המתייחסת לשטחי הזיכיון של
מפעלי ים המלח.
בהתאם לשוני במעמד וריבונות השטח ,קיים שוני מהותי
בהסדרה הסביבתית ובזמינות נתוני הסביבה:
בצד הישראלי ,קיימים וזמינים נתונים מקיפים ביותר
הנשענים על מחקרים ארוכי שנים ,נתונים סביבתיים שנוספו
ועובדו לצורך בדיקות ופרוייקטים ספציפיים וכן נתונים
הקשורים למערכת הניהול הסביבתי בישראל על גופיו
השונים והחקיקה והאכיפה המאפיינות אותו .הצד המערבי
מאופיין בפעילות מובנית להסדרת ההיבטים הסביבתיים,
בקרה ומעקב סביבתיים.
בשטח שבסמכות המנהל האזרחי ,קיימים ישובים פלסטיניים
ויישובים יהודיים )מוא"ז מגילות ים המלח( ,כאשר על
האחרונים הוחלו ב 1998 -רוב חוקי הסביבה הישראלים,
המאפשרים הסדרה ובקרה סביבתית .ניתן לראות הבדלים
מסוימים בגישה לנושאים סביבתיים וברמת ההסדרה
הסביבתית בעיקר בנושאי השפכים ופסולת חקלאית בין
ישובי מוא"ז מגילות ומוא"ז תמר.
ההסדרה הסביבתית ביישובים הפלסטינים מוטלת על
הרשות הפלסטינית ומאופיינת ברמה נמוכה יחסית.

איור מספר :1מפעלי ים המלח הישראלים

השטח שבריבונות ירדנית מציע פחות נתונים סביבתיים
והנתונים קשים להשגה .מערכת החקיקה הסביבתית בירדן,
היא על פניו ,פחות מפותחת .פעילות החקיקה והאכיפה
בירדן שונות כמו גם זמינות נתוני סביבה ממוחשבים .חלק
מבעיית זמינות הנתונים בירדן קשור בעובדה שמסמך
המדיניות נערך ביוזמה של הצד הישראלי לבדו וכן להיבטים
של רגישות שיתוף פעולה של גורמים ישראלים עם גורמים
ירדנים .השטח הירדני מאופיין בפיתוח משמעותי של
מתקנים לניצול מים לחקלאות ושימושים נוספים )כגון:
הובלת מים לשתיה בעמאן( ,אך ההסדרה הסביבתית
בנושאים כגון :טיפול בשפכים ,טיפול בפסולת ואיכות אוויר,
עדין בראשיתה ביחס לזו שבישראל.

 .2פעילות אנושית המהווה מקור
להשפעות סביבתיות
א .פעילות תעשייתית
הפעילות האנושית המשמעותית בהיבט הסביבתי ,סובב
ים המלח ,היא ללא ספק הפעילות התעשייתית של מפעלי
ים המלח בישראל ו APC -בירדן )איור  1ו .(2-ההשפעה
הסביבתית של המפעלים היא בעלת ביטוי ברור בשטחים
עצומים של מאות קמ"ר ובעלת השפעה על מגוון תחומים
סביבתיים:
• התעשייה מהווה מקור זיהום אוויר דומיננטי באזור,
כאשר היקף הזיהום הוא פונקציה של היקף הפעילות
התעשייתית והפעילות הנלווית לה )כגון :ייצור חשמל(.

איור מספר  :2מפעלי  APCבירדן
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הבאים:

• חומרים מסוכנים  -היבטים של חומרים מסוכנים מגוונים
ובהיקפים גדולים כחלק מתהליכי הייצור וכן בהיבט
הובלת החומרים.

• ניהול פסולת לסוגיה עם דגש על פסולת חקלאית.

• פסולת מסוגים שונים כולל פסולת תעשייתית.

• השפעה על ערכי טבע ונוף ,הכוונה בעיקר להשפעת
שטחי חקלאות נרחבים על הנוף המדברי ,מסדרונות

• שפכים תעשייתיים וסניטריים.
• השפעות הקשורות לשאיבת מי ים המלח והאצת ירידת
מפלס ים המלח באגן הצפוני.
• השפעה סביבתית של אתרי כרייה לחומר ואדי המשמש
להקמת ותחזוקת סוללות הבריכות  -השפעות בעיקר על
בתי גידול ונוף.
• השפעות סביבתיות של תשתיות המשמשות את
המפעלים הגורמות להפרה נופית של שטחים פתוחים
בהיקף גבוה .בכלל זה :קווי מתח ,תחנות טרנספורמציה,
צנרות ,תחנות שאיבה.
• עבודות הנדסיות בהיקפים גדולים מבוצעות להסדרת
הזרימות השטפוניות של הנחלים באגן הדרומי במטרה
למנוע נזק למפעלים וכניסת מי נגר לבריכות האידוי.
עבודות אלו משנות את נוף שפכי נחלים ומשפיעות על
בתי הגידול.

ב .התיישבות וחקלאות
השפעות סביבתיות משמעותיות קשורות בהתיישבות
הקיימת באגן ים המלח שהיא התיישבות חקלאית באופייה
)איור מספר .(3
ההשפעות הסביבתיות של ההתיישבות מתמקדות בנושאים

• טיפול בשפכים ביתיים

אקולוגיים ומגוון המינים.
• מטרדים של מזיקים )זבובים ויתושים( הקשורים לפעילות
החקלאית.
• תשתיות וניצול מקורות מים.

ג .תיירות
טביעת הרגל הסביבתית של התיירות בים המלח בולטת
וקשורה להיבטים שונים .הפעילות התיירותית באגן ים
המלח מתוארת בהרחבה בפרק התיירות ,ומאופיינת בשני
מימדים עיקריים:
א .תיירות המבוססת על מלונות ומרפא :תיירות המבוססת
על אלפי חדרי המלון הקיימים לאורך חופי הים ובריכות
האידוי )איור  .(4-7תיירות מסוג זה היא בעלת השפעה
נופית וסביבתית ומשליכה גם על מערך השטחים
הפתוחים והאתרים שבסביבתה .היקפי פיתוח רעיוניים
ומוצעים בתכניות שונות של כ 55,000 -חדרי מלון )Let
 (the Dead Sea Live, Eco Peace 2000בסובב חוף
ים המלח ,מהווים פוטנציאל להשפעה סביבתית מהותית
היכולה לגרום להפרת האיזון הקיים.
ב.תיירות המבוססת על ערכי טבע ומורשת :תיירות
המבוססת על האטרקציות הקיימות לאורך חופי הים:
ערכי הטבע הייחודיים )כגון :הנחלים ונאות המדבר,
איורים  ,(8-11נוף המדבר ,הים ונאות המדבר ואתרי
המורשת )כגון :מצדה ,קומראן(.
היקף התיירות באזור שבשליטת ישראל עומד על יותר
מ 1.2 -מליון מבקרים בשנה בשמורות שבתחום מועצה
אזורית תמר בלבד .הממשק שבין האדם וערכי הטבע
ואתרי המורשת לאור היקפי הביקוש הקיימים מחייב
ניהול זהיר של חלקם במטרה למנוע פגיעה והפרת
האיזון האקולוגי כתוצאה מעומס יתר.
ההשפעות הסביבתיות של תיירות קשורות להיבטים
הבאים:
• צריכת משאבים טבעיים – חשמל ,מי שתיה וכד'.
• פסולת.

איור מספר  :3העיירה סאפי וסביבתה החקלאית
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• שפכים.

איור מספר  :4מתחם המלונות עין בוקק

איור מספר  :5מתחם מלונאי בשלבי פיתוח אחרונים בירדן

איור מספר  :6פיתוח אתרי מלונאות בסווימה ,ירדן

איור מספר  :7פיתוח אתרי מלונאות בסווימה ,ירדן
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• השפעות הקשורות לתנועה ותחבורה )דרכים ,שדות
תעופה(.

 .3קונפליקטים סביבתיים מרכזיים באגן
ים המלח:

• עומס על בתי גידול רגישים המהווים אתרי משיכה

א .תיירות מול שימור ערכי טבע ונוף

• השפעות בינוי ופיתוח על רצף ונוף השטחים הפתוחים.
תירותיים.
• השפעות הקשורות לממשק בגבול עם שטחים מדבריים
פתוחים – משיכת מינים פולשים ,השפעות של מים,
תאורה ,רעש וכד'.

פיתוח תיירותי כגון מלונאות מבקש ,מטבע הדברים ,את
קרבתם של אתרי טבע ונוף בעלי ייחוד .קירבה זו עלולה,
במידה ואינה מנוהלת כראוי ,ליצור פגיעה סביבתית קשה
בערכי טבע ונוף.
אזור ים המלח מושך מליוני תיירים בשנה המבקשים:
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איור מספר  :8שמורת המוג'יב ,ירדן

איור מספר  :10שמורת עינות צוקים )עין פשחה(

איור מספר  :9נחלים בחוף המזרחי

איור מספר  :11נחלים בחוף המזרחי
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• לעשות שימוש בתכונות הרפואיות המיוחסות למימיו.
• להנות מהטבע והנוף הייחודיים.
• לנפוש חופשה שנתית בבתי מלון בסביבה ייחודית.
• לבקר באתרי המורשת החשובים )אתרי הטבילה,
קומראן ,מצדה וכד'.
• להנות מאפשרויות מגוונות ומושכות לטיול באתרי טבע
ייחודיים.
הקונפליקט בין משיכת היקפים גדולים של תיירות מגוונת
לבין שמירת ערכי הטבע והנוף מקבל ביטוי:
• בהפרת האיזון בין שטחי הנוף המדברי הפתוח והבראשיתי
ובין פיתוח מוקדי תיירות אינטנסיביים המשנים את אופי
הסביבה הטבעית )איור .(12-14

• במגבלות כושר הנשיאה של בתי גידול רגישים )למשל:
נאות המדבר(.
• בפיתוח והבינוי המלווים את שירותי התיירות ,בין אם
פיתוח מתקני קליטת קהל באתרי טבע ובין אם מתחמי
מלונאות והתשתיות הנדרשות לכך )כבישים ,קווי מתח,
מט"שים וכו'(.
• בממשק הבעייתי של קו המגע בין הפיתוח התיירותי
והאזורים הטבעיים הגובלים.

ב .חקלאות מול שימור משאבי טבע ונוף
הקונפליקט בין חקלאות ושמירת ערכי טבע ונוף הוא
קונפליקט מרכזי ,שכן הפעילות החקלאית היא בעלת טביעת
רגל מהותית ,השניה בגודלה לאחר התעשייה.

איור מספר  :13פיתוח מתחמי מלונאות בחוף המערבי

איור מספר  :12טביעת הרגל של מתחמי מלונאות קיימים ובהקמה
בחוף סווימה

איור מספר  :13פיתוח מתחמי מלונאות בחוף המערבי
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ענף החקלאות מהווה מקור הפרנסה המרכזי לתושבי אגן
ים המלח .שטחי החקלאות תופסים קרקע בהיקפים של
עשרות קמ"ר באזור ים המלח .היקפים אלו יוצרים שינוי
ממשי של נוף חופי הים והשפעות מהותיות על בתי הגידול
הטבעיים )איור .(17
בנוסף למטעי התמרים בחוף המערבי והחקלאות המסורתית
המאפיינת את החוף המזרחי )איור  ,(18החלה בשנים
האחרונות מגמה בחוף המערבי של פיתוח שטחים גדולים
של חממות וגידולי שדה מחופים בנילון )איור .(15,16,19
חקלאות אינטנסיבית זו) ,שמתפתחת במהירות בחוף
המערבי ויש להניח שתתפתח גם במזרחי( ,יוצרת מרכיב
נופי חדש ושינוי של דמות האזור וייחודו .יש להניח שבשנים
הקרובות תתפתח מגמה זו גם בחוף המזרחי .שינוי זה הוא
בעל משמעות נופית בהיקף משמעותי של כל אזור הים.
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איור מספר  :17טביעת הרגל הנופית של החקלאות .אזור הלשון .ירדן

איור מספר  :15חקלאות באזור מצפה שלם

איור מספר  :18חקלאות באזור סאפי ,ירדן

איור מספר  :16חקלאות חממות באזור קליה

איור מספר  :19חקלאות באזור סאפי ,ירדן
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השפעה הנלווית על בתי הגידול הטבעיים שלאורך חופי
ים המלח קשורה במידה רבה לעובדה ששטחי החקלאות
מושקים ,דבר המושך מינים זרים ,נותן יתרון למינים
מסוימים ומצמצם את מרחבי המחיה של מינים אחרים.
בנוסף ,יש לציין בנושא ממשק אדם-בע"ח את ההיבט של
נזקי חקלאות.

ג .הקונפליקט בין תהליכים פיזיים הנובעים
מירידת המפלס ושימור ערכי טבע
תהליך ירידת המפלס יוצר שינויים בולטים בנאות המדבר
)צוקים ,קנה ,סמר ,איור  20ו (21-ומהווה איום על עתידם.
ירידת המפלס יצרה שינוי מהותי בזרימת מי התהום
שאופיינה בעבר כזרימת שטח ואיפשרה צמיחה על שטח
אחיד וגדול .עם ירידת המפלס ונסיגת הים ,מאופיינת
הזרימה בהתחתרות עמוקה של ערוצים וצמיחת הצמחיה

איור מספר  :21עינות קנה  -התחתרות מי המעיינות במישורי הבוץ

לאורך ערוצי הזרימה .זאת במקביל להתייבשות אזורים.
המשך ירידת המפלס עלול להביא למצב בו ימצאו מי התהום
שכבה נמוכה יותר לפרוץ דרכה וכתוצאה מכך להתייבשות
נאות המדבר.

ד .תהליכים פיזיים הנובעים מירידת המפלס
מול פיתוח אתרי נופש ומלונאות
התהליכים המרכזיים המשפיעים הם:
• נסיגת והתרחקות קו המים
• בולענים )איור (22
• החשפות תשתית של בוץ ומלח )איור (23
• התחתרות נחלים והשפעה על תשתיות פיזיות
השלכות תהליכים אלו מתוארות בהרחבה בפרק סקירת

איור מספר  :20שמורת סמר  -התחתרות מי המעיינות במישורי הבוץ

איור מספר  :22בולענן גדול סמוך למגרש החניה בחוף מינרל ,מצפה
שלם

איור מספר  :23שביל הליכה מחניון עין גדי אל קו המים הנסוג
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התשתיות באגן ים המלח.

ה .תעשיה מול שימור ערכי טבע ,מורשת ונוף
השפעת הפעילות התעשייתית בישראל וירדן על ערכי
הטבע והנוף משמעותית ביותר ומתרכזת באגן הדרומי
)למעט השפעות נופיות הקשורות לירידת המפלס( .יש לציין
כי לתעשייה גם השפעות נופיות חיוביות הקשורות לשאיבת
מי הים לאגן הדרומי המשמרת את החזות של גוף מים
באזור שהיה אמור להיות יבש זה מכבר.
ניתן לתמצת את הקונפליקט של פעילות התעשייה עם ערכי
הטבע והנוף במאפיינים הבאים של תעשיות האשלג וחומרי
הגלם:
• שאיבת מי ים המלח לבריכות האידוי מאיצה את ירידת
המפלס.

איור מספר  :24אתרי כריית חומר ואדי בנחל חימר

• כריית חומרי גלם ,בהיקפים גדולים ,להקמה ותחזוקת
הסוללות יוצרת הפרה נופית ופגיעה בבתי גידול )איור
 24ו .(25-בהמשך מדובר בהיקף כרייה של  42מלמ"ק.
• עבודות הנדסיות בהיקפים גדולים מבוצעות להסדרת
הזרימות השטפוניות של הנחלים באגן הדרומי במטרה
למנוע נזק למפעלים וכניסת מי נגר לבריכות האידוי.
עבודות אלו משנות את נוף שפכי נחלים ומשפיעות על
בתי הגידול )לפירוט נוסף ,ראה פרק סקירת תשתיות(.
• הדרישה להספקת חשמל בהיקפים גדולים עבור תהליכי
הייצור מביאה להולכת קווי מתח בעלי נוכחות נופית
מהותית באזורים בעלי רגישות נופית גבוהה )איור .(26
• הפרה של השטחים הפתוחים הנגרמת על-ידי עבודות
תשתית ותחזוקה .הפרת השטח מקבלת ביטוי בשטחים
פתוחים בהיקף נרחב ובולטת מאוד בנוף המדברי.

איור מספר  :25אתרי כריית חומר וואדי בירדן

• תהליכי הייצור במפעלים הכוללים שירפת דלקים ,שימוש
בחומרים מסוכנים ,שינוע ,תאורה ,רעש וכד' ,הינם בעלי
השפעה סביבתית.

 .4שפכים
א .שפכים תעשייתיים
מפעלי ים המלח
התמלחת הסופית ) (end brineמרוכזת במלחים פי 1.4
ממי ים המלח .התמלחת ענייה באשלג ובמלח בישול אולם
עשירה במגנזיום כלוריד ) ~320גרם/ליטר ובקלציום כלוריד
)כ 100 -גרם/ליטר( .מלח בישול ואשלג נמצאים בריכוזים
נמוכים.
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איור מספר  :26קווי מתח  161ק"ו לאורך חופי ים המלח

מפעלי ים המלח מחזירים כשני שליש מהכמות ששאבו מים
המלח .בשנת  2007שאבו  285מליון/מ"ק והחזירו 187
מליון מ"ק .בממוצע רב שנתי מדובר על .50%
למפעל הוצא "היתר הזרמה לים" .המפעל עומד בתנאים
שנקבעו בהיתר ההזרמה לים.
חברת תרכובות ברום
כ 500 -מק"ש תמיסת אם מנוצלת ,בטמפ' של כC900 -
ובריכוז כ 11% -מלחים ,מכילה בעיקר מלחי סודיום ומגנזיום
של כלורידים ומעט ברומידים מוזרמת בחזרה לים המלח
לאחר הפקת הברום.

ראשוני ושניוני חלקי בצפון בקעת ים המלח ,נאגרים
במאגר אוג ומשמשים להשקיית מטעי התמרים.
• מאגר אוג קולט גם שפכים ממעלה אדומים ,אדם ,ענתות
ומצפה יריחו .במאגר מותקנים מאוררי שטח המשפרים
את איכות השפכים .למאגר אלמוג כושר אגירה ל1.3 -
מלמ"ק .איכות השפכים במאגר אלמוג לאחר טיפול:
 BOD 100 17ו TSS 120 26 -מג"ל.
• השפכים הגולמיים הנשפכים ישירות לים אינם יוצרים
בו מפגע סביבתי מהותי .הפגיעה המהותית מתבצעת
בסביבת הנחלים אליהם מוזרם הביוב ,בתי הגידול ובמי
התהום.

תמלחות מחליפי יונים

פירוט של מערכות סילוק השפכים באגן ים המלח ,ניתן

לפי המשרד להגנת הסביבה ,לים המלח מוזרמות תמלחות

לקרוא בפרק סקירת התשתיות.

מחליפי יונים משני מקורות:

מועצה אזורית תמר

 קיבוץ קליה ) 5,913מ"ק בשנת .(2000 מפעלי ים המלח ) 2,012מ"ק בשנת .(2000מפעל "לוכסמבורג תעשיות )פמול( בע"מ
שבאזור התעשייה ערד המייצר כימיקלים מיוחדים ,חומרי
ביניים לייצור תרופות ביוטכנולוגיה ולתעשייה וכימיקלים
להגנת הצומח בחקלאות קיבל אישור הועדה הבינמשרדית
לאישורי הזרמות שפכים להזרים שפכים לים המלח .לטענת
עמותת "צלול" שפכי מפעל לוכסמבורג מכילים חומרים
מסוכנים ,ביניהם ארסן ,שיגרמו נזק בלתי הפיך לסביבה.
עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי שפכיו של מפעל
"לוכסמבורג תעשיות" ,לאחר טיפול נאות ,אינם מכילים
חומרים מסוכנים שאינם מצויים בים המלח באחוזים גבוהים
הרבה יותר .לדברי המשרד ,הזרמת שפכי המפעל אינה

באזור פועלים שלושה מט"שים :בעין גדי ,בעין בוקק ובישובי
הכיכר .השפכים מבתי המלון ונוה זוהר מוזרמים למט"ש עין
בוקק ששודרג לאחרונה )איור  .(27גם חלק מהתמלחות
בהן משתמשים בבתי המלון והמכילות שמנים ,זורמים יחד
עם שפכי נוה זהר למט"ש עין בוקק .הקולחים מהמט"ש
מוזרמים לבריכה ) .5בבתי המלון מותקנים מפרידי שמן
הדואגים להפרדה הראשונית ובהמשך השפכים עוברים
טיפול ביולוגי(.
חלק מהתמלחות מוזרם בחזרה לים המלח בהיתר.
הבוצה מהמט"שים מסולקת להטמנה באתר אפעה
שבמישור רותם.

מסכנת את שלום הציבור והסביבה.

ב .שפכים סניטריים
 .1כללי
• הזרמת שפכים מאזור ירושלים דרך הנחלים אוג וקדרון
לים המלח ,בתחום מוא"ז מגילות הוסדרה חלקית וצפויה
להיות מוסדרת סופית בשנים הקרובות.
• כיום מתבצעת הזרמת שפכים גולמיים מאזורים עירוניים
)במרכז ,מזרח ירושלים והעיר העתיקה( דרך נחל קדרון
תוך כדי גרימת נזק סביבתי קשה .היקף ההזרמה השנתי
הוא כתשעה מלמ"ק .בנחל אוג זרמו עד לפני מספר שנים
שפכים גלמיים אולם הנושא הוסדר וזרימת השפכים
מתבצעת בצינור .השפכים עוברים סינון בחיזמה ,טיפול

איור מספר  :27מט"ש עין בוקק
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כדי לנצל ביעילות את הקולחים המטוהרים להשקיה דרוש
מאגר קולחים .מיקום המאגר וגודלו היא אחת השאלות
הדורשות פתרון.
קולחים מנוטרלים ותמלחות מוזרמים ממישור רותם )בעיקר
פריקלס( לים המלח .השפכים מכילים כלורידים ומוזרמים

אגן נחל קדרון :כמויות שפכים גדולות )כ 9 -מלמ"ק/שנה(
מהעיר העתיקה וממזרח ירושלים מוזרמות לנחל קידרון.
מדובר בזרימה של ביוב גולמי ללא כל טיפול במשך שנים
ארוכות.

בצנור דרך מעלה עזגד.

בעבר נוצלו השפכים לחקלאות על-ידי תפיסתם בבריכות

מפעלי ים המלח

איזון ,ויסוט ואגירה.

ההדחה בבתי השימוש במפעלי ים המלח נעשית במי
תעשיה )מים מליחים( ולא במי שתיה .השפכים מוזרמים
לשתי בריכות בהם נותנים להם לשקוע במשך  48שעות.
לאחר השיקוע מזרימים את הקולחים לים המלח דרך
תעלת הברום) .בתעלת הברום זורמת תמלחת מים המלח
ששמשה להפקת הברום .לאחר הפקת הברום התמלחת
מכילה כ 10% -מלחי כלוריד(.

במיכלים שמעל אבנת )כולל סינון ראשוני( עם הקמת מאגר
אוג וההיצע הגדול של קולחים לחקלאות ,חדל הטיפול

כיום מתכננים במפעלי ים המלח הקמת מתקן לטיפול שניוני
בשפכים לפני החזרתם לים המלח .את הבוצה מהבריכות
מסלקים תקופתית לאתר מורשה.

במקור זה והשפכים זורמים ישירות לים המלח.
כיום מתבצעת תפיסה של כחצי מכמות השפכים מעלה
הקדרון אל מאגר נעמה על-ידי אגודת המים של בקעת
הירדן .בעתיד יטופלו השפכים במט"ש נבי מוסה.
שפכי ישובי מגילות :נושא השפכים במועצה מוסדר באופן
שלכל ישובי המועצה יש בריכות חמצון המביאות את
השפכים לרמה סבירה .החום ועוצמת הקרינה מסייעים
ליעילות הבריכות המטפלות גם בשפכים של שתי רפתות

מועצה אזורית מגילות ים המלח

)יבשות( ומכון חליבה.

בתחום המועצה האזורית מגילות  5ישובים 4 :קיבוצים :בית
הערבה ,קליה ,אלמוג ,מצפה שלם ,מושב אחד :ורד יריחו
ומוסד חינוכי לילדים בעלי צרכים מיוחדים – אבנת.

בתחום המועצה שודרגו לאחרונה שני מכוני טיפול בשפכים
החופים המוסדרים מטפלים בשפכים באמצעות מתקנים

מקורות השפכים )בעיקרם סניטריים( באזור רובם מחוץ

קומפקטיים.

לאזור ים המלח:

ישובי גב ההר

קליה וורד יריחו.

• מאזור צפון מזרח ירושלים מוזרמים שפכים גולמיים

השפכים של ישובי גב ההר היהודים ממזרח לקו הירוק
מוערכים בכ 12 -מלמ"ק לשנה .רובם מטוהרים במט"שים.

• ממזרח ירושלים והעיר העתיקה – מוזרמים שפכים בנחל

מהישובים היהודים ומבתי המלון שבתחומי הקו הירוק
זורמים כ 5.5 -מליון מ"ק בשנה .כ 1.5 -מליון מ"ק מטוהרים

אגן נחל אוג :עד שנת  2000זרם בנחל ביוב גלמי מהשכונות

והשאר שפכים גולמיים .גם שפכים אלה ,אינם מגיעים לים
המלח ,זורמים בערוצי הנחלים ונבלעים בתת הקרקע ,או
מתאיידים.

בצינור דרך נחל אוג.
קדרון.
בצפון מזרח ירושלים .בעקבות אכיפה הוסדר הנושא וכ-
 7מלמ"ק/שנה זורמים באמצעות צינור למאגר אוג )1.3
מלמ"ק( שתוכנן במקור כמאגר קולחים ולא שפכים .המאגר
כולל  2בריכות שיקוע ובריכת חמצון .השפכים שוהים במאגר
 60-90יום ומועברים להשקיית גידולי תמרים של הישובים
קליה ואלמוג .חלק מהקולחים מועברים להשקיה בבקעה.
תקלה במאגר אלמוג עלולה לגרום לגלישה לים המלח.
תקלות קרו וקורות )יש לא מעט מקרים של זרימת שפכים
בנחל(.
מאגר נוסף באוג שיאפשר אגירה מתאימה גם בחורף נמצא
בביצוע.
בנוסף ,מאושרת תכנית למט"ש חדש )אקסטנסיבי+אוורור(
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באזור צומת נבי מוסא אך ביצועה מתעכב.
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ישובים פלסטינאים
הישובים בתחומי הרשות הפלסטינאית מיצרים כ 11 -
מליון מ"ק שפכים בשנה .כ 7 -מליון מ"ק מוזרמים לבורות
סופגים .חלקם נספג בקרקע והשפכים שלא נספגו נשאבים
על-ידי ביוביות ומוזרמים בואדיות הזורמים לעבר ים המלח.
 4מליון מ"ק בשנה נאספים בצנורות ומוזרמים ללא טיהור
בואדיות המוליכים לים המלח .באזור מתוכננים  17מכוני
טיהור חדשים שעתידים לקום עד שנת .2020

ישובים ירדנים
מהמידע שנמסר לצוות התכנון ,בישובים הירדנים שלאורך
חופי ים המלח ובריכות האידוי אין טיפול מוסדר בשפכים.
אוכלוסיית האזור מונה כ 40,000 -נפש.
מתחמי התיירות בסוויימה מבצעים טיפול בשפכים
באמצעות מתקנים קומפקטיים ועושים שימוש בקולחים
להשקיית הנוי.

סיכום
השפעות השפכים על ים המלח  -מצומצמות ,כיוון שרוב
השפכים מתאדים ,מחלחלים בדרך ומיעוטם מגיע לים .נזק
הסביבתי רב נגרם בנחלים על-ידי זיהום מי תהום וקרקע,
פגיעה בבתי גידול ,נוף ומטרדי ריח.
תחזית לעתיד – ניתן להניח שלחצי גופי הסביבה יובילו,
בשנים הקרובות ,להסדרה סופית של הזרמת השפכים
מאזור ירושלים .בישובים הירדנים טרם החלה הסדרת
הטיפול בשפכים וקשה לצפות מתי תחל.

 .5איכות אוויר

במהלך  2007התקינו ,מפעלי ים המלח ,בתחנת הכוח
מתקן שלטענתם הפחית את רמת פליטת החלקיקים
בכ 90% -והביא לירידה של  50%בפליטת תחמוצות
גופרית .המפעלים טוענים כי" :תכנית העבודה של החברה
כוללת עשרות פרויקטים בתחום איכות הסביבה ,ובהם
גם פרויקטים לטיפול בפליטות מוקדיות )ארובות( ובלתי
מוקדיות .החברה סיימה לאחרונה השקעה במערכת ספיגה,
עברה לשימוש בדלק דל-גופרית בתחנת הכוח ומשקיעה
מדי שנה בשיפורים אקולוגיים שונים".
כל חריגה מתקן הפליטה מדווחת למשרד להגנת הסביבה.
המפעלים לא התקינו מכשירי מדידה רצופים בארובות והם
מסתמכים על בדיקות ארובה הנערכות מפעם לפעם.
המפעל הקים שתי תחנות ניטור אויר .האחת מוצבת
בשפך נחל אשלים ליד כביש  90והשניה מול אשת לוט.
תחנות הניטור מודדות באופן רצוף :חלקיקיםSOX, NOX ,
ומטאורולוגיה.
בחלקיקים נמדדו חריגות מפעם לפעם ואז בודקים את
דוגמת האבק שנאספה על ניר הסינון לנוכחות אשלג .בד"כ
ריכוז האשלג אינו עולה על  2-3%ממשקל האבק שנאסף

מפעלי התעשייה :מפעלי ים המלח ו APC -הם המקור
האנטרופוגני המשמעותי ביותר לזיהום אוויר בים המלח.
לא ניתן היה להשיג נתוני פליטות של .APC

על גבי ניר הסינון .תחנות הניטור פועלות בזמינות גבוהה
העולה על .95%

מפעלי ים המלח עומדים רוב הזמן בתקני הפליטה שנקבעו
להם בתנאים לרישיון עסק .תקנים אלה ,השונים מסוג ציוד

לבקשת אגודי הערים בצפון ים המלח הוצבה תחנת ניטור
אויר ניידת על סוללה במאגר אוג במטרה לאפיין את איכות

אחד לחברו תואמים את הערכים המוצגים בתקן הגרמני -
.T.A. Luft 86

האויר באזור .המדידות נערכו בתקופה
 .28.10-18.11.2002טבלה מספר  ,2מציגה את תוצאות
ניטור מזהמי האויר.

כיום מתבצעת הערכות להסבת המתקנים לגז הטבעי וסביר
שאז יקבעו למפעלים תקני פליטה חדשים התואמים את

ניתוח הנתונים

במפעלי ים המלח מספר מקורות לפליטת המזהמים ,בהם
תחנת כוח  MW110המוסקת במזוט ומתקני ייצור .קצב

תחמוצות חנקן – ריכוזים נמוכים מאד ,נמוכים גם ביחס
תחנות מנ"א ואופייניים לאיכות אויר במקומות מרוחקים
מנקודות יישוב ועומסי תחבורה או/ו תחנות כוח.

הגז הטבעי.

פליטת מזהמי אויר ממפעלי ים המלח מוצג בטבלה מס.1 .
מזהמים

so2

nox

חלקיקים

קצב פליטה

774

1,345

436

)ק“ג/שעה(
 %מסה“כ

11

27

22

פליטות בארץ

פחמן חד חמצני – כנ"ל.
גופרית דו חמצנית – ריכוזים נמוכים מהתקן אך ממוצעים
לתחנות מנ"א העירוניות .לא ניתן ללמוד על מקור הזיהום,
שכן הרוח השכיחה )כ 70% -מהזמן( הנה מהגזרה הצפון-
צפון-מערבית.

)ללא חח“י(

אוזון – ריכוזים גבוהים יחסית .לא נמדדה חריגה מהתקנים

טבלה מספר  :1קצב פליטת מזהמי אויר ממפעלי ים המלח

במהלך תקופה זו אך הריכוזים הנם הגבוהים ביותר מבין
כל תחנות מנ"א וגבוהים במעט מאלה שנמדדו בבאר שבע
ובירושלים .לשם השוואה ,בפרק זמן זה נמדד ,בממוצע
בין כל תחנות מנ"א המודדות אוזון ,כולל הניידת )סה"כ

מקור הטבלה :מסמך טיוטא להערות ”מדיניות וכלי הסדרה להפחתת
פליטות לאוויר מתעשייה“ .המשרד להגנת הסביבה ,אגף איכות אויר,
ינואר .2007
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אחוז נתונים
תקפים מסך כל
זמן ההצבה

מזהם/משתנה
מטאורולוגי
גופרית דו חמצנית
)SO (PPB

91

2

אוזון )O (PPB

3

91

תחמוצות חנקן
)NOX (PPB

פחמן חד חמצני CO
ׁPPM
ׂ

אבק מרחף 10PM
)(µgr/m3

91

91

91

תקן איכות אויר
ערך ממוצע
ערך מקסימאלי
זמן מדידת מקסימום
תקן איכות אויר
ערך ממוצע
ערך מקסימאלי
זמן מדידת מקסימום
תקן איכות אויר
ערך ממוצע
ערך מקסימאלי
זמן מדידת מקסימום
תקן איכות אויר
ערך ממוצע
ערך מקסימאלי
זמן מדידת מקסימום
תקן איכות אויר
ערך ממוצע
ערך מקסימאלי
זמן מדידת מקסימום
מס .ימים עם חריגות
זמן מדידת מקסימום

למחצית
השעה

לשלוש
שעות

לשמונה
שעות

191
2.6
11.5
7/11
117
39
73
2/11
940
5.9
16.4
7/11
52
0.7
0.9
12/11
-------------

----------------------------------44
316
12/11

--------81.5
39
61
2/11
--------9.6
0.7
0.9
15/11
---------

---

---

ליממה
106
2.6
5.6
7/11
--------298
5.9
7.6
7/11
--------150
46
193
12/11
(12/11) 1
---

טבלה מספר  :2תוצאות ניטור מזהמי האויר

 11תחנות( ממוצע חצי שעתי של  32חל"ב ומקסימום חצי
שעתי ממוצע –  64חל"ב.

מתכתי ,ממפעל ברום כלור ואלומיניום כלוריד בתנאים
מסוימים גורמת להיווצרות גזים רעילים.

אבק מרחף – ריכוזים הדומים ליתר תחנות מנ"א הן
בממוצע לתקופה והן בערך המקסימאלי ,שנמדד בתאריך

 נעשה מיפוי שפכים המגיעים ממפעלים אלה והוגדרוהאתרים והתנאים שבהם מתרחשות התגובות

 ,12.11.02במהלך סופת אבק.

 .6חומרים מסוכנים
מפעלי ים המלח מחולקים לשמונה מפעלים ולכל אחד
תיק מפעל ובו נבחנו  2-3תרחישים .החומרים המסוכנים
העיקריים במפעלי ים המלח הם כלור ,ברום ומימת הנתרן.
אירועי חומ"ס:
במפעלים קרו מספר אירועים בהם נפלטו כלור וברום .ברוב
המקרים הריכוזים הגבוהים הוגבלו לגבולות המפעלים ולא
חרגו מהגדרות .בשנת  2001התפרץ כלור ממפעל המגנזיום
והריכוז חרג מגבולות הסיכון המותר מחוץ לגבול המפעל.
מפעלי ים המלח ערכו מחקר שעסק בניתוח אירועים
מסוכנים שאירעו כתוצאה מדליפות גזים רעילים מהשפכים
התעשייתיים:
 נחקר המקור להיווצרות גזים רעילים ,כגון ברום וכלור,שנוצרים כתוצאה מתהליכים כימיים ותגובות כימיות
שבעקבותיה.
 -נמצא כי שפיכת שפכים תעשייתיים ממפעלי מגנזיום
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ובעקבותיהן נוצרים גזים רעילים.
 נעשה מיפוי כלל מפעלי וניתוח יעילות מערכת האנלייזרים,שקיימת במפעלי ים המלח לצורך התראות על דליפות
גזים רעילים .ממצאי הבדיקה הראו על הצורך בהוספת
אנלייזרים נוספים לכיסוי מלא של כל שטח חברת מפעלי
ים המלח.
 הוצג מתקן ספיגה וניטרול לגזים רעילים )סקרבר( אשרמהווה חלק בלתי נפרד ממערך החירום המפעלי.
 הוצעו המלצות ,באיזה אמצעים הנדסיים מומלץלנקוט ,על מנת למנוע תהליכים כימיים בלתי רצויים,
שעלולים להתרחש בעת שפיכת שפכים העלולים לפגוע
בעובדים.
בכל הבדיקות שערכנו לגבי כלור ולגבי ברום ,הרי שברוב
התרחישים שנותחו הריכוזים מחוץ לגבול המפעל הוו סיכון
וחייבו סגירת כביש  90לתנועה .במספר תרחישים שנבדקו
ריכוזים מסוכנים חושבו עד למרחק של  10ק"מ מהמקור
ויותר .מימת הנתרן מסכנת בעיקר את עובדי המפעל.
פרט לכלור וברום במפעלי ים המלח לא ידוע על נוכחות

חומרים מסוכנים בכמויות המהוות סיכון לסביבה במערב
ים המלח .במפעלי ים המלח נמצאו דרכים בטוחות ואריזות
מתאימות לכל חומר על מנת למנוע קורוזיה ודליפות בעת
הובלה למפעלים אחרים ולמרכזי השיווק.
מפעלי ים המלח בחרו במערכת  GEMשל חברת DM
 Technologies 4לשליטה ,בקרה וניהול מצבי חירום.

איכות הטיפול בפסולת החקלאית הוא בעל השפעה גם על
חזות ונוף ים המלח בו פרושים שטחים חקלאיים נרחבים.
במוא"ז תמר פסולת חקלאית של ישובי כיכר סדום מוטמנת
באתר על גבול ישראל-ירדן .בישובים מפוזרות תחנות מעבר
לפסולת חקלאית והחזות הכללית של שטחי החקלאות
במוא"ז תמר היא נקייה ומטופחת.

המערכת היינה תכנה לשליטה ובקרה ,המשלבת איתור
איומים ותקלות בזמן התרחשותם לתוך תמונה אחת כוללת,
כך שניתן לעבור ממצב תגובה לנטילת יוזמה בניהול תרחישי

בשטח מוא"ז מגילות הבעיה המרכזית היא הפסולת
החקלאית ונכונות מועטה של החקלאים והמועצה לפעול
להסדרת הנושא .בחלק מהשטחים החקלאיים מפוזרת
פסולת חקלאית מסוגים שונים.

המערכת אמורה לאסוף מידע מגלאים המודדים דליפת
חומרים מסוכנים ,מגלאי עשן ואש ,ממערכת  GPSברכבי
סיור וממערכת נתוני מטאורולוגיה ולהציג סיכונים ופעולות
לביצוע ככלי ניהולי .המערכת מסוגלת לחשב ולהציג באופן
אוטומטי את כיוון וטווחי סיכון של התפשטות חומרים שונים,
ועל ידי כך לאפשר טיפול מיידי בכל בעיה העשויה להיווצר.
בזמן אירוע המערכת מסמנת בתמונה תלת ממדית ,על פי
עצמת וכיוון הרוח וסוג החומר ,איזה אזור נמצא בסיכון ואיזה
בטוח .כך ניתן לדעת מיידית אילו אזורים יש לפנות ,מהיכן
צריכים להגיע כוחות החילוץ וההצלה ומהו סדר הפעולות
המדויק שעליהם לנקוט .המפעיל מקבל הנחיות על המסך
– מה לעשות ובאיזה סדר ,למי להודיע ומה להפעיל.

כמויות גזם ממטעי התמרים הן גדולות והטיפול בהן

אירועים מורכבים המתפתחים בזמן אמת.

 .7פסולת
כללי
• בחוף המערבי של ים המלח אין אתרים פעילים להטמנת
פסולת ולא מתוכננים כאלו למעט אתר קטן לפסולת
חקלאית.
• בשפך זהר קיים אתר פסולת ישן שנסגר.
• ניהול הפסולת לסוגיה מוסדר ומתקיים פינוי סדיר של
פסולת לאתרים מורשים על-ידי המועצות האזוריות.

ובפסולת חקלאית כגון :נילונים הוא חלקי מאוד.
יוזמה של איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה " -תכנית בקעה
נקייה" הכוללת הקמת תחנות מעבר ,גריסת גזם בבקעת
הירדן ובשטח מוא"ז מגילות ,נתקלה בחוסר נכונות של
החקלאים והמועצה להשקעות כספיות.
יוזמה אחרת של האיגוד  -יום עיון לחקלאים בנושא
חקלאות ירוקה  -שימוש הדברה ,טיפול בפסולת וכו' זכתה
להתעניינות נמוכה מאוד של החקלאים.
שריפות פסולת מתרחשות וקיימים תיקי חקירה פתוחים של
המשטרה הירוקה בנושא.
במועצה אזורית סאפי הכוללת את רוב יישובי האגן הדרומי
בירדן :ע'ור חדיתא ,ע'ור מזרעה ,סאפי ופיפה )למעט
פוטש סיטי( הם יישובים חקלאיים .החקלאות היא בעיקרה
חקלאות מסורתית ,בחלקות קטנות ,המבוססת על איגום
מי הנחלים היורדים מהרי מואב .חקלאות זו אינה מייצרת
כמויות פסולת גדולות .חזות השטחים החקלאיים נקיה
ומטופחת.
החקלאות המסורתית מדשנת את השטחים בזבל עופות
ויוצרת בשל כך מטרדי זבובים קשים הפוגעים גם יישובים
בצד המערבי.

• ניתן לזהות בעיה בטיפול בפסולת חקלאית בשטחים

ב .פסולת גושית וביתית

• פסולת מהישובים הירדנים בסביבת סאפי ,מוטמנת

מועצה אזורית תמר

החקלאיים באזור מוא"ז מגילות.
באתר שאינו מוסדר סביבתית באזור הלשון.

א .פסולת חקלאית
בשל אופי ההתיישבות במערב ובדרום מזרח ים המלח
שהיא חקלאית ברובה המכריע ,נושא הפסולת החקלאית
הוא נושא בעל השפעה חשובה על הסביבה.

בתחום המועצה קיים אתר סגור של פסולת גושית ליד נוה
זהר )דר' מז' לנוה זהר בשטח ההצפה של בריכה .(5
המועצה מפנה את הפסולת הגושית והביתית לאתר אפעה
במישור רותם לאחר שרוכזה בשתי תחנות מעבר :עין גדי
וכיכר סדום.
מועצה אזורית מגילות
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מפנה את הפסולת הגושית והביתית לאתר "טובלן" – אתר
מוסדר בבקעת הירדן.
מערומי פסולת היסטוריים בתחומי הקיבוצים פונו חלקית
בפעולות אכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
מועצה אזורית סאפי
על פי המידע הקיים אין הבדל באופן הטיפול של פסולת
גושית ופסולת ביתית.

ג .פסולת תעשייתית
מפעלי ים המלח מפנים פסולת מוצקה להטמנה באתר
אפעה.

 .8תשתיות ואנרגיה
פרק זה כולל מידע רלוונטי להיבטי איכות סביבה בנושא
התשתיות .להרחבה בנושא התשתיות ,ראה פרק סקירת
התשתיות.
מפעלי ים המלח
למפעלים היום כושר יצור חשמל של  MW110בתוספת
 250טון קיטור בשעה )קוגנרציה( .החשמל מיוצר בעזרת
שני דיזל גנרטורים.
צריכת החשמל של מפעלי ים המלח  MW160ואת החסר
הם קונים מחברת החשמל.
מפעלי ים המלח מבקשים רישיון ליצור עד  MW400חשמל
בגז טבעי והם מתכננים לעשות זאת בשני שלבים:
מתכננים הוספת טורבינת גז בהספק  MW200-250לתחנת
הכח הקיימת .אחת האפשרויות הנשקלות היא ליצור חשמל
בקוגנרציה .כלומר גזי הפליטה מטורבינת הגז יחממו קיטור
שישמש ליצור חשמל ויסופק למפעל.
לא ברור כרגע אם מדובר בשתי טורבינות גז ,או בטורבינת
גז וטורבינת קיטור .אם תבחר האופציה השניה אזי מדובר
בטורבינת גז בהספק  MW180וטורבינת קיטור בהספק
 .MW60במקביל יקיזו כ 300 -טון קיטור בשעה בלחץ 2-8
בר.
למפעלי ים המלח מותר למכור את עודף החשמל לחברת
החשמל ,או לצרכני קצה דרך רשת חח"י ולשלם עבור הזכות
להשתמש ברשת של חח"י.
בשלב ב' מתוכננת הגדלת כושר היצור בעוד .MW200
יתכן ובעתיד יוסיפו עוד יחידות עד  .MW400אם לא יזקקו
לתוספת קיטור תוקמנה רק טורבינות גז.
מפעלי ים המלח בסדום זקוקים ל MW150-170 -ומפעלי
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כי"ל באזור ,כולל מישור רותם ,זקוקים ל MW50 -נוספים.
לכן מפעלי ים המלח יוכלו לספק את כל צרכי כי"ל בדרום.

פרק מס' .16

שיתוף הציבור וחזון
תושבי מערב ים המלח

שיתוף הציבור וגיבוש חזון תושבי מערב ים המלח
 .1תהליך שיתוף הציבור
מטרת שיתוף הציבור הנה לסייע בגיבוש החזון ותמונת
העתיד הרצויה לאזור ים המלח .נושא ירידת מפלס ים
המלח והפגיעה הסביבתית במשאב יקר זה עומדים כיום
על סדר היום הציבורי .בשל היותו משאב טבע ייחודי ומותג
ישראלי ובינלאומי ראוי כי החשיפה לתכנית והאפשרות
להשתתף בתהליך התכנון יעשו בכל הרמות ,מהמקומית
ועד הבינלאומית.

 .1הקמת אתר אינטרנט
התכנית עוסקת בנושאים רבים הרלוונטיים לבעלי עניין
בחתך גיאוגרפי ארצי וחוצה גבולות .על מנת לענות על צרכי
קהל מירבי ולקיים תהליך תכנון שקוף ונגיש לציבור הרחב
מוקם בימים אלה אתר אינטרנט.
מטרות אתר האינטרנט הנן:
 .1להסביר לציבור הרחב ולקהלים רלוונטים אודות התכנית
וחשיבותה.

מיהו הציבור הרלוונטי?

 .2לפרסם את תוצרי התכנון בשלבים השונים.

במסגרת תהליך שיתוף הציבור הוגדרו מספר מעגלים ובהם
מגוון ציבורים:

 .3לקבל משוב מהציבור הרחב וקהלים רלוונטים לגבי

• המעגל המקומי  -כולל את תושבי מערב ים המלח
במועצה הארצית תמר ומגילות.
• מעגל אזורי  -כולל את התושבים הפלסטינאים
והירדנים.

נושאים שונים.
 .4לאפשר קשר קל עם צוות התכנון.
האתר כולל את המרכיבים הבאים:
 .1מידע כללי אודות ים המלח ותהליכים המתרחשים
באזור

• מעגל בעלי העניין  -מפעלי ים המלח ,מלונאים ,תיירנים,

 .2מידע אודות תמ"א  :13תהליך התכנון ושלבי התכנית,
צוות התכנון ,נושאי התכנון

• מעגל לאומי  -הכולל את כל אזרחי מדינת ישראל.

 .3דו"חות ומצגות המסכמים את עבודות הצוות בשלבים

גופים ירוקים ,אנשי אקדמיה וכד'.
• מעגל בינלאומי – המביא בחשבון את דימויו הבינלאומי
של ים המלח ,את ייחודו כמקום הנמוך בעולם ומתייחס
לתיירים ומבקרים ,ולציבור הבינלאומי הרחב אשר לגביו
מהווה ים המלח נוף תרבות היסטורי.

מרכיבי תהליך שיתוף הציבור
בתהליך שיתוף הציבור מספר מרכיבים ,אשר חלקם
התקיימו בשלב הרקע לתכנון ,וחלקם מתוכננים להתקיים
בשלבי התכנון הבאים .מרכיבי התהליך השונים מיועדים
לענות על מרבית מעגלי הציבור השונים ,כפי שהוגדרו.
 .1אתר אינטרנט – הפונה לכל מעגלי התכנון
 .2מפגשי תושבים – הפונים לתושבי מערב ים המלח
 .3שאלוני עמדות – הפונה לקהל הרחב הישראלי ולתושבי
מערב ים המלח באופן ספציפי
 .4פגישות מקצועיות של צוות התכנון עם גורמים מעורבים
ובעלי עניין
 .5סדנת תכנון – הפונה לקהל המתכננים ,לגורמים
מעורבים ובעלי עניין ולנציגי תושבי האזור

השונים
 .4סיכומי פגישות צוות התכנון עם הגורמים השונים
 .5סקרי עמדות המיועדים לתושבי מערב ים המלח ולציבור
הרחב ,בכל הנוגע לסוגיות השונות בהן עוסקת התכנית,
בשלביה השונים ואשר יסייע בגיבוש החזון האזורי ודמות
האזור הרצויה.

 .2מפגשי תושבים
במרחב ים המלח יש שתי מועצות אזוריות :תמר ומגילות,
אשר לתכנית השפעה שונה על כל אחת מהן .לפיכך הוחלט
בשלב גיבוש החזון האזורי על ארגון שני מפגשים לתושבים,
לכל מועצה בנפרד.
מטרות המפגשים היו:
• ליידע את הציבור בעריכת התכנית ,על מרכיביה השונים,
ולחשוף אותו לסוגיות הקשורות לעתידו של סובב ים
המלח ,אשר יבואו לידי ביטוי בתהליך התכנון.
• להקשיב לדעתם של התושבים ולעמדותיהם בנושים
השונים ,במטרה לגבש תמונת עתיד רצויה לאזור ,אשר
תביא בחשבון את צרכי התושבים המקומיים ,רצונותיהם
ומאוויהם.
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• לאפשר קשר בלתי אמצעי של תושבי האזור אל צוות
התכנון
בתאריך  7/4/08התקיים מפגש התושבים של היישובים
השייכים למועצה האזורית תמר ובתאריך  16/4/08התקיים
מפגש לתושבי המועצה האזורית מגילות ,אשר אורגנו
בשיתוף עם ראשי המועצות ובברכתם .על מנת לחשוף את
המפגש המתוכנן לכל תושבי האזור ערך צוות התכנון מיפוי
היישובים על פי השתייכותם למועצות ,אותרו בעלי תפקידים
מפתח במועצות ובכל יישוב והתקבלו מהם רשימות
תושבים ופרטיהם .הזמנה למפגש נשלחה לכל התושבים,
הן באמצעות דיוור ישיר והן באמצעות דואר אלקטרוני,
וכן פורסמו המפגשים בלוחות המודעות ביישובים ובעלון
המועצה .המפגשים נוהלו על ידי צוות התכנון והופעלו
במתכונת של שאלות מובנות מנחות מתוך שאלון כתוב אשר
נבנה במיוחד לכל מועצה ,ודיון פתוח .השאלונים הועברו
לפרסום באתרי האינטרנט של שתי המועצות והתקבלו
שאלונים מתושבים שלא נכחו במפגש.

 .3השאלונים לציבור
בשל האופי שונה של שתי המועצות ושל העובדה כי אזור
צפון ים המלח שרוי באי ודאות פוליטית היה צורך לשנות
חלק מהשאלות ולהתאימן לתושבי האזור ולכן נבנו שני
שאלונים האחד עבור תושבי המועצה האזורית מגילות
והשני עבור תושבי המועצה האזורית תמר.
שאלון לדוגמא ופילוח כל אחת מהשאלות על פי התשובות,
בחלוקה למועצות השונות ,יפורטו בהמשך.

 .4פגישות מקצועיות של צוות התכנון עם גורמים
מעורבים ובעלי עניין
צוות התכנון ערך פגישות מקצועיות עם ארגונים וגופים
ציבוריים ,משרדי ממשלה ,תיירנים וגורמים בעלי עניין משני
צידי האגן .סיכומי הפגישות שנערכו מצורפים כנספח לדו"ח
זה.

 .5סדנת תכנון
במהלך שלב מסמך המדיניות צפויה להיערך סדנת תכנון
אליה יוזמנו נציגי הציבור ממרבית המעגלים שהוזכרו .מטרת
הסדנה הנה גיבוש תמונת העתיד האזורית ,באמצעות
חזונות משנה לנושאים השונים .הסדנה תהיה מורכבת
מקבוצות עבודה אשר יונחו על ידי צוות התכנון בנושאים
השונים :תיירות ,תעשייה ,אוכלוסיה ופיתוח יישובי ,תעשייה,
חקלאות ,סביבה ושיתוף פעולה אזורי .הסוגיות המרחביות
עיקריות יוצגו על גבי מפות והחזון יבוטא במלל ובתשריטים,
ובהמשך יערך דיון במליאה לגיבוש חזון העל.

קהל היעד לסדנה זו הנו נציגי התושבים משתי המועצות,
נציגי ארגונים ירוקים ,נציגי קהילת המתכננים ,נציגי אקדמיה
ובעלי תפקידים ציבורים רלונטיים .מאמץ מיוחד יעשה
במטרה לשמוע במהלך הסדנה קהלים ,ציבורים וגופים
אשר אינם מקבלים ביטוי במסגרות אחרות ,דוגמת ועדת
העורכים .יום העיון עונה על צרכי המעגל הלאומי.

 .2חזון תושבי מערב ים המלח
גיבוש חזון תושבי מערב ים המלח בנוגע לעתיד האזור
נעשה על סמך מפגשים ציבוריים ושאלונים ,אשר הנם חלק
מתהליך שיתוף ציבור כולל המלווה את התכנית בשבלביה
השונים.
עיקרי חזונם של תושבי האזור לגבי העתיד הנו פיתוח
האזור תוך שמירה על דמותו ,הגנה על ערכי טבע נוף
וסביבה ופתרון בעיית ירידת המפלס ,הגדלה משמעותית
של מספר התושבים באמעות עיבוי יישובים קיימים,
פיתוח מקורות תעסוקה נוספים ,בעיקר באזורים שנפגעו
מהיווצרות בולענים ,פיתוח תיירות כפרית ביישובים
ופיתוח מלונאות ,בעיקר שטח מ.א מגילות.
פירוט מרכיבי החזון לפי נושאים:
יישובים והאוכלוסייה
קיים קונסנזוס בין התושבים בשתי המועצות בכל הנוגע
לנושא הרחבת היישובים הקיימים .כל התושבים שהשתתפו
במפגשים טענו נחרצות כי יש צורך להגדיל את מספר
התושבים ביישובים הקיימים וכי אין צורך להקים יישובים
חדשים.
ולראייה על השאלה שהוצגה בשאלונים" :האם לדעתך יש
צורך להגדיל את כמות התושבים באזור במהלך  20השנים
הבאות"?
 99%במועצה האזורית תמר השיבו שיש צורך להכפיל את
כמות התושבים  85%במועצה האזורית מגילות השיבו שיש
להגדיל פי  4ופי .5
על השאלה בנושא הגדלת היישובים הקיימים או בניית
יישובים חדשים השיבו  85%מהנשאלים בשתי המועצות
שיש להגדיל יישובים קיימים ולא להקים חדשים.
פיתוח תשתיות ושמירה על הסביבה
מוסכם על כל הדוברים כי יש לדאוג לפיתוח האזור תוך
שמירה על משאבי הטבע והסביבה למען הדורות הבאים.
ולראייה על השאלה" :האם חשוב לדעתך לפתח באזור
תשתיות נוספות )בעיקר כבישים( גם על חשבון הפגיעה
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בטבע ובנוף"?  75%מהנשאלים השיבו כי אין לפתח
תשתיות נוספות באזור ללא כל התחשבות בסביבה.

על השאלה" :האם חשוב לדעתך לפעול לפתרון ירידת
המפלס"? ענו  95%מהנשאלים כי יש לפעול למציאת פתרון
לבעיית ירידת המפלס.

רוב התושבים הסכימו כי יש לפתח מקורות תעסוקה נוספים
מלבד התיירות ,בעיקר באזורים שנפגעו מנושא הבולענים.
במפגש במגילות צוין כי יש לפתח את נושא התיירות בצפון
ים המלח ולגשר על הפערים הקיימים בינו לבין אזור הדרום

יחס לתמ"א 13

תיירות ומקורות פרנסה נוספים

בתחום זה.
ולראייה על השאלה" :האם חשוב לדעתך לפתח מקורות
תעסוקה נוספים באזור"?  95%מהנשאלים השיבו כי יש
לפתח מקורות תעסוקה נוספים באזור.
בנושא המלונאות באופן ספציפי על שאלה" :האם היית
מעוניין בפיתוח של מוקדי אכסון נוספים"? השיבו 84%
מהנשאלים כי יש צורך בתוספת חדרי אירוח ביישובים
ובמקומות אכסון מחוצה להם.
על השאלה" :עד כמה היית מעוניין בהקמת בתי מלון
חדשים"? השיבו  33%מהנשאלים כי יהיו מעונינים בהקמת
בתי מלון נוספים ,מרביתם תושבי מ.א .מגילות.
 20%מהנשאלים השיבו כי אינם לא מעונינים בכך.
על השאלה" :עד כמה חשוב לדעתך לפתוח מעבר גבול
נוסף למעבר תיירים בדרום ים המלח )המעבר יגדיל
את כמות התיירים באזור ,אך גם את התחרות בין אזורי
התיירות משני עברי החוף("? השיבו  49%מהנשאלים כי
חשוב לפתוח מעבר גבול נוסף למעבר תיירים בדרום ים
המלח ,מרביתם תושבי מ.א .תמר.
מפעלי ים המלח
מוסכם על רוב התושבים כי מפעלי ים המלח יהיו חייבים
לשקם את האזור ברגע שתופסק פעילותם .על השאלה:
"האם יש לאפשר להם הרחבת הפעילות בכיוון צפון כדי
להגדיל את כושר הייצור של המפעל"? השיבו84% :
מהנשאלים כי אין לאפשר את הרחבת פעילות המפעלים
בכיוון צפון כדי להגדיל את כושר הייצור של המפעל.
כמו כן  73%מהנשאלים השיבו כי עם תום תקופת הזיכיון
 2030יש להמשיך את הזיכיון אך לשנות את תנאיו.
להלן שאלות נוספות שהתשובות עליהן היו ברוב גדול
על השאלה" :האם נכון לדעתך לפתוח מנחת לטיסות
בינלאומיות בצפון ים המלח"?  50%מהנשאלים ציינו כי
לא חשוב לדעתם לפתוח מנחת לטיסות בינלאומיות באזור.
 26%ציינו כי זה חשוב 24% .דירגו את תשובתם על פי
דרגת החשיבות בדירוג .2-4
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התושבים בשתי המועצות רואים בתמ"א  13תכנית שעשויה
להשפיע ישירות על עתידם כתושבי האזור ועל עתיד ים
המלח ומבקשים להשתמש בתמ"א  13ככלי להעביר את
שאיפותיהם וחזונם בנוגע לעתיד האזור .תושבי מגילות
הדגישו כי הם חשים "תלויים באוויר" בשל הרגישות
הפוליטית באזור ויכולת העברת המסרים באמצעות פרויקט
שיתוף הציבור ישמש פלטפורמה מצוינת עבורם "להיות עם
היד על הדופק".
סיכום
תושבי ים המלח ברובם מחוברים לאזור ואוהבים את
אופיו הייחודי .התושבים נחלקים לשלושה דורות :דור
הותיקים שהגיעו לאזור בשנות השישים והתיישבו בו ,דור
גרעיני הנח"ל )גילאי  (35-55שהתיישבו באזור מטעמים
אידיאולוגיים והדור הצעיר )הילדים והנוער( .הדור הצעיר
הוא הדור המשמעותי מבחינת שני הדורות האחרים
שחרדים לעובדה כי מתקיימת עזיבה שלו .החיבור לטבע
ולסביבה הינו חיבור טבעי עבור תושבי אזור ים המלח.
ההשתנות הנופית/פיסית של המקום משמעותית לגבי
הסתכלותם העתידית .תושבי האזור מאוד מעורים בנושאי
סביבה ומדברים בשפה אחידה בכל הנוגע לפיתוח בר
קיימא וחקלאות מקיימת .התושבים מבינים את השינויים
המתרחשים סביבם ברמה הפיסית )בולענים ,ירידת
המפלס( ומבקשים למצוא חלופות לבעיות בתיירות
ובחקלאות הנובעות כתוצאה מכך.
התושבים מבינים את הצורך בפיתוח תכנית כוללת לפתרון
הבעיות באזור .אך מעל לכל התושבים מעונינים לשמור על
אופיו המיוחד של האזור ולשמר את ערכיו.
מבחינתם השילוב המנצח הוא לשמור על תבנית הנוף
הקיימת ולפתח במקביל תכניות טכנולוגיות מתקדמות תוך
מינימום פגיעה בטבע ,כל זאת במטרה לחזק את התיישבותו
והישארותו של הדור הבא באזור.
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