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 קדומים אגמים מורשת:  1 מושב

 : יומן מסע ומחקר 1837מור וביק וגבהו היחסי של ים המלח, 

 חי -חיים, מכללת תל ,גורן

gorenh@telhai.ac.il 

 

בכתב    1837- גם החוקרים בני הזמן ייחסו מידה רבה של חשיבות למשפט שהופיע במכתב שפורסם ב 

העת של החברה הגיאוגרפית המלכותית בלונדון, בו נאמר כי 'נראה שישנה גם תכונה נוספת ראויה 

לציון במפלס הימה ]היא ים המלח[, שכן מכמה תצפיות בנוגע לטמפרטורת הרתיחה של מים עולה 

ה שהוא נמוך במידה ניכרת מהאוקיינוס'. סביר למדי שהייתה זו הפעם הראשונה שעובדה זו  שנרא

 הפיעה בפרוש בכתובים, והיא עוררה עניין רב ותגובות בקהל המדעי. 

פרסום זה היווה את הפתיח לתקופה בת עשור שנים ויותר של עיסוק אינטנסיבי בנושא ושל מדידות  

תולדות   אילת.  מפרץ  ועד  הנהר  ממקורות  הירדן,  שקע  אורך  לכל  ונשנות  חוזרות  היפסומטריות 

המחקר של ים המלח זכו לחיבורים לא מעטים, נמצאו כמה מישארים רבי משמעות, כמה מהחוקרים  

יוגרפיות מפורטות שהקנו להם הכרה ציבורית, אולם עד לפרסום ספרי כמעט ולא נכתב דבר זכו לב

חוקרים, האירי ג'ורג' הנרי מור והאנגלי ויחיאם ג'ורג' ביק,  -על אודות 'שני האנגלים', שני ההרפתקנים

באביב   לימה  והובילו  שארגנו  מחקר  משלחת  בעקבות  הקצר  המכתב  את  בולטת 1837ששלחו   .

 יות היחסית בה נשארו שני חלוצי המחקר הללו עד היום. האלמונ

עמודים    134למרבה המזל, יומן המסע שכתב מור שמור בספרייה הלאומית האירית בדבלין. במסמך  

בכתב יד, ובהם טקסטים ושרטוטים, טבלאות ולוחות של כיווני מצפן. הרשימה הראשונה היא מבירות 

ב1837במרס    15-ב מירושלים  האחרונה  ובעיקר    28-,  היומן,  לניתוח  תוקדש  ההרצאה  באפריל. 

לבחינת הפרטים הרבים שניתן ללמוד ממנו בדבר השלבים המוקדמים והחלוציים של חקר ים המלח 

בפרט, ועימו כל בקע הירדן, על השאלות שנשאלו ועל הדרכים והשיטות שאומצו על מנת להוציא את 

 המחקרים לפועל.
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 מים: מורשת אגמים קדו 1מושב 

פליאו מחקר  לא  -כיצד  לשאלה  הועיל  המלח  ים  בבקע  הידרולוגי 

 פתורה במחקר הפרהיסטורי 

 yudalv@gmail.com, לוי, יהודה, המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי

 בורג, אביהו, המכון הגיאולוגי 

 יחיאלי, יוסף, המכון הגיאולוגי 

 לארכיאולוגיה האוניברסיטה העברית מוריס, נייג'ל, המכון -גורינג

 גבירצמן, חיים, המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העברית 

 

האגן המזרחי של אקוויפר ההר משתרע מראש רכסי הרי יהודה ושומרון מזרחה עד לבקע ים המלח.  

יינות הבקע הוא גם אזור הניקוז העכשווי של המים הזורמים באגן, כאשר עיקר הניקוז הוא בסדרת מע

 לחופו של ים המלח )צוקים, קנה וסמר(. .  

( השתרע בבקע ים המלח אגם הלשון שמפלס המים BP 70,000-17,000בתקופת הקרח האחרונה )

מטר ממפלס ים המלח בהווה. אגם הלשון היה מלוח, עם מליחות של כחצי    200-שלו היה גבוה בכ

 ממליחות ים המלח בהווה.  

היסטוריים רבים שהיו  -ושבים נתיב הגדוד ופצאל( מרוכזים אתרים פרהבדרום בקעת הירדן )אזור המ

ממוקמים לחוף אגם הלשון. לאתרים אלו חשיבות רבה במחקר הפרהיסטורי הבינלאומי מפני שבהם 

הארכיאולוגי,   המחקר  פי  על  החקלאית.  המהפכה  לראשית  מוקדמים  סימנים  נמצאו  ובסביבתם 

 מים קבוע ויציב שאינו קיים כיום באזור יבש זה. ההתיישבות באתרים אלו נזקקה למקור 

לאחרונה הוצב וכויל מודל זרימה הידרולוגי כמותי תלת ממדי לאגן ההר המזרחי במצב יציב. המודל  

את  לבחון  מנת  על  בבקע  הלשון  אגם  של  קיומו  את  המדמים  בתנאים  הורץ  המכויל  ההידרולוגי 

פר. התוצאות מראות שבתקופה בה התקיים השפעת מפלס האגם הגבוה על שדה הזרימה באקווי

אגם הלשון, כשליש מכלל מאזן המים של האקוויפר המתנקז כיום רובו ככולו למעיינות שלחוף ים  

המלח, התנקז דווקא אל עבר צפון מזרח האגן ונבע שם במעיינות קדומים. תוצאה זו פותרת את 

 ן. סוגיית מקור המים של ההתיישבות הפרהיסטורית בבקעת הירד

נמצאו  קדומים,  מעיינות  לאותם  שריד  מהווים  כן  ועל  במעיינות  ששוקעים  וטרוורטין  טופה  סלעי 

לאותה  ותוארכו  הירדן  בבקעת  הפרהיסטוריים  לאתרים  הסמוכים  אתרים  במספר 

  תקופה.
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 : מורשת אגמים קדומים 1מושב 

 המלח של ים המלח: הערות למבנה הגאודינמי של האגם וסביבותיו 

 מרט, יוסי, מכון רקנאטי ללימדי ים, אוניברסיטת חיפה

yossimart@gmail.com 

 

ומקובל   מורמים  ועמוק ששוליו  מוארך  הוא של בקע  וסביבותיו  המלח  ים  אגן  המבנה הגאולוגי של 

להניח כי הוא שבר טרנספורמי. שכבת מלח עבה הצטברה בקרקעית הבקע במהלך הפליוקן הקדום,  

ממנה שעלו  המערכת    ודיאפירים  של  שיחזור  האגם.  של  הקיצונית  למליחות  והביאו  התמוססו 

וגם  המאוחר  במיוקן  גם  הים התיכון  מצפון ערב אל  זרמו  נהרות  כי  זו הראו  בתקופה  הפלוביאלית 

הבקע   להיווצרות  קודם  להתקיים  חייבת  היתה  כזו  ניקוז  מערכת  לכאורה  הקדום.  בפליוקן 

המלח היה כבר קיים בתחילת הפליוקן, סביר שהביקוע,   ולהתרוממות שוליו. אולם מאחר ובקע ים

צפון בכיוון  בבד  בד  התקדמו  אותו,  שליוותה  השוליים  התרוממות  הנהרות  -וגם  זרימת  עם  דרום 

ממזרח למערב. כל הנהרות שזרמו אל הים התיכון בסוף המיוקן התחתרו בתוך ערוציהם לעומק רב  

התחבר למערכת האוקיאנית, חדרו מי הים אל פנים  בגלל התייבשות הים, וכאשר הים התיכון חזר ו

היבשת לאורך העמקים החתורים, כמו החדירה הימית לאורך הנילוס עד אסואן. ייחודם של הנהרות  

בישראל משאר נהרות הים התיכון הוא שהתרוממות גב ההר בשולי בקע הלבאנט במהלך הפליוקן, 

, כך שמי הים התאדו והותירו אחריהם מרבצי הלכה והפחיתה את כמות מי הים שנכנסה לפנים הארץ

 מלח עבים גם בקרקעית ים המלח וגם באגן כינרות. 

בטקטוניקה של  נוצרים  כי מבנים כאלה אכן  הראו  בקעים  טור של  מעבדה בהיווצרות של  נסיונות 

מתיחה אלכסונית, וזה אכן היה המשטר הגאודינמי מאז שלהי המיוקן, שכלל גם מתיחה וגם תזוזה 

זמנית של סדרה של בקעים מקומיים שהתפתחו על גבי דיאפירים שעלו  -קית, הביא להיווצרות בואופ

מהשכבה המגמה של המעטפת הליתוספרית במודל, וביניהם אזורי מעבר שהמעוות הסטרוקטורלי  

 בהם הוא מינימלי. לפיכך ניתן להניח כי בקע הלבאנט איננו שבר טרנספורמי אלא אוקיאנוס מתהווה. 
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 : מורשת אגמים קדומים 1ושב מ

מאגם הליסאן לעין קדם ויצירת גופי  -מחזורה של תמלחת ים המלח 

 גבס לחוף ים המלח במהלך ההולוקן 

 ,ובר, נורית, המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי

nurit.weber@mail.huji.ac.il 

 האוניברסיטה העברית לזר, בעז, המכון למדעי כדור הארץ 

 יחיאלי, יוסי , המכון הגיאולוגי 

 גבריאלי, איתי, המכון הגיאולוגי 

 שטיין מוטי, המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי 
 

החמים   המלח    – המעיינות  ים  של  המערבי  חופו  לאורך  הנובעים  קדם  עינות  מערכת  של  מלוחים 

(  81Kr-ו  14Cכלורידית לאגם כיום. תיארוך רדיומטרי )באמצעות  -Caחת  מהווים מקור עיקרי של תמל 

אלף שנים לפני ההווה. טווח גילים זה והרכבם    16-ל  35של תמלחת קדם הניב גילים בטווח שבין  

כי   מציעים  האגם,  של  העמוקה  בקרקעית  העמוק  מהקידוח  החללים  ומי  קדם  תמלחת  של  הכימי 

העליונה של אגם הלשון )האפילימניון(, כאשר מפלסיו היו    תמלחת עין קדם מקורה בשכבת המים

)כ   אלפי שנים לפני   14-30מ' מתחת למפלס הים הנוכחי( בטווח הזמן שבין    200בגובהם המירבי 

באקוויפר   התהום  מי  של  העמוקה  הצירקולציה  לתיאור  הוצע  קונספטואלי  הידרולוגי  מודל  ההווה. 

שינויים במפלס האגם. במהלך ההולוקן, לאחר נסיגת האגם  השוליים, שלפיו הזרימה נשלטת על ידי 

למפלסיו הנמוכים, הלחץ ההידראולי שמפעילה עמודת המים של האגם ירד, ומי תהום מטיפוס עין  

 קדם עולים מעומק של כקילומטר בתת הקרקע ושופעים לאורך חופי האגם.  

קדם. במהלך העשורים האחרונים  החתך הגאולוגי של תצורת צאלים ההולוקנית, נחשף בחוף עיינות  

( מסיביים capsעם הירידה המואצת במפלס האגם, התגלו מבני הגבס שונים, חלקם בונים כפים )

וחלקם פזורים לאורך החוף כתלוליות גבס בגודל של מטרים בודדים, עם קרומי ארגוניט, לעיתים  

ותמר קדם  בחופי  הכפים  עץ.  ענף  או  סלע  סביב  קונצנטרית  צורה  לדעתנו  בעלי  נוצרו  ים, 

כ""דלתאות"" גבס, מבנים גדולים של כמה עשרות מטרים היוצרים לשון יבשה לתוך האגם. מבני  

( האגם  של  נמוכים  במפלסים  ההולוקן  במהלך  נוצרו  כאשר   420±10הגבס  הים(,  לפני  מתחת  מ' 

החוף, כלורידיות עשירות בסולפט נבעו מהאקוויפר החופי במעיינות החמים בקרבת  -Caתמלחות  

בתהליך  גבס  ושיקעו  המלח  ים  תמלחת  עם  התערבבו 

""outsalting .""  
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 האגם ובתוך ליד חיים:  2 מושב

היפר מרחוק  חישה  המלח:  בים  סטרומטוליטים  שוניות  -מיפוי 

 ספקטראלית והחיפוש אחר חיים בסביבות קיצוניות 

הא הארץ,  כדור  למדעי  המכון  לגאואינפורמטיקה,  ניב  מרכז  נופר,  ירושלים גדולטר  העברית,    וניברסיטה 

nuphar.gedulter@mail.huji.ac.il 

 תומאס קמיל, המחלקה למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת ז'נבה, שוויץ 

 אריצגוי דניאל, המחלקה למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת ז'נבה, שוויץ 

עדי, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי    טרופשטיין

 הים, אילת 

 לוין נעם, המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 עגנון אמוץ, מרכז ניב לגאואינפורמטיקה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

סטרומטוליטים מייצגים חלק מצורות החיים הקדומות ביותר בכדור הארץ, הם טומנים בחובם מידע  

על  מעמיק  מחקר  קדמוניים.  חיים  והתפתחו  הופיעו  שבה  הפרימיטיבית  החיים  סביבת  אודות  על 

סטרומטוליטים עשוי לשפוך אור על תהליכי היווצרות החיים בכוכבי לכת העשויים לאכלס חיים. כיום,  

העניין העיקרי סביב מרקמי הסטרומטוליטים נובע מהפוטנציאל הגלום בהם לשמש כאנלוג בחיפוש  

 אחר חיים במאדים.

סדימנטריים -הם מבנים משוכבים ביו  -מרבדי אורגניזמים מיקרוביאליים מאובנים    - הסטרומטוליטים  

הא בסיוע  מינרלית  השקעה  ידי  על  סדימנט  של  וכריכה  לכידה  באמצעות  ורגניזמים.  שנוצרו 

סטרומטוליטים נוצרים לרוב באמצעות פעילות פוטוסינטתית ואנאירובית של חברות מיקרוביאליות 

הלופיליים   אורגניזמים  ידי  על  מאוכלסות  האלו  החברות  המלח  בים  רדודים.  מים  של  בסביבות 

 השורדים בתנאי סביבה צחיחים קיצוניים. 

הסטרומ של  ההיווצרות  תהליכי  את  להבין  מנת  חברות על  דגמנו  המלח,  בים  העתיקים  טוליטים 

עין בחופי  בשלוליות  כיום  שחיות  מתוקים.  -מיקרוביאליות  מים  של  מנביעות  הנהנות  הנסוגים,  גדי 

המחקר שלנו מתמקד במרבדים מיקרוביאליים יצרני ארגוניט שהם בעלי נטייה להיבנות על מבני 

ה התרכובות  את  לחקור  ומאפשרים  מאובנים  המקוריות. סטרומטוליטים  והאיזוטופיות  כימיות 

חישה מסייעות לנו לקבוע כיצד הפעילות הביולוגית של אורגניזמים אלו עשויה -טכניקות של מיקרו

 להוביל ליצירה ולשימור של חתימות ביולוגיות וטקסטורות בשוניות של הסטרומטוליטים המאובנים.
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הסטרומטוליטים   שוניות  בזכות  שלנו  למחקר  מתאים  המלח  קרקע  ים  משמשות  השוניות  שבו. 

מתאימה למחקר ולפיתוח שיטות משולבות לזיהוי אתרים מעוררי עניין מבחינה גיאולוגית וביולוגית.  

הפליאו התנאים  של  יותר  טוב  בפיענוח  לסייע  יכולים  עתיקות  חיים  צורות  ומיפוי  סביבתיים -זיהוי 

כלים למצוא  מבקשים  אנו  מיוחד,  באופן  המלח.  ים  באזור  מרבדים   ששררו  של  אמין  לאבחון 

 מיקרוביאליים אשר חיו בסביבות חופי אגמים.  

היפר מדידה  ובטכנולוגיות  מרחוק  חישה  בשיטות  משתמשים  מנת -אנו  על  במקום,  ספקטראליות 

לאפיין את החתימות הביולוגיות הייחודיות לסטרומטוליטים ולמרבדים המיקרוביאליים החיים. אנו  

לזיהוי   שיטה  לפתח  מהדמאות  מתכננים  אוטומטי  באופן  סטרומטוליטים  למפות  כדי  ספקטראלי 

 רחפן. 
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 האגם ובתוך ליד חיים:  2 מושב

הדברה   עבור  יעילים  מועמדים  לזיהוי  מטבולים  במודלים  שימוש 

 ביולוגית 

 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, אילת קמפוס. המלח וים מדבר פ" מו ,אמיר, שיטנברג

amir@adssc.org 

 

אקולוגיהשימוש   נזק  שמונע  כיוון  וצרכנים  חקלאים  בקרב  תהודה  צובר  ביולוגית  אולם   .בהדברה 

במקרים רבים, מיקרובים שנמצאו יעילים כמדבירים ביולוגיים בתנאי מעבדה לא מתפקדים כצפוי  

בתנאי שדה. קרקעות וצמחים מאכסנים חברות חיידקים ופטריות מותאמות לבית הגידול שלהן. על 

היכולת   משמעותי. כן,  אתגר  מהווה  אלו  חברות  בקרב  כצפוי  ולתפקד  לשרוד  ביולוגי  מדביר  של 

אלו חברות  של  מטאבוליים  ככלי   ,מודלים  לשמש  יכולים  גנטיים,  נתונים  על  מתבססים  אשר 

באמצעותו ניתן לחזות את השרדותו ותפקודו של מדביר ביולוגי בקרב חברות מיקרוביאליות שונות.  

נ אלו  מודלים  את באמצעות  ולקיים  להתפתח  הביולוגי  למדביר  שיסייעו  תוספים  לאתר  גם  יתן 

באדמה   חיידקים  חברות  שמייצגים  מטאבוליים  מודלים  פיתחנו  זה  בפרוייקט  הנדרשת.  הפעילות 

ובשורשי חציל נגוע בנמטודה "יוצרת העפצים" לאורך עונת הגידול. הדגמנו את היכולת של המודלים  

התפק את  מציאותי  באופן  הביולוגי לייצג  המדביר  של  בנוסף  Bacillus firmus וד  ובמרחב.  בזמן 

זיהינו מטאבוליטים שיכולים לשפר את תפקודו של המדביר באמצעות המודל. למודלים אלו ישנם  

 .שימושים לא רק בתחום החקלאות, אלא גם לשם שמירת טבע והגנה על שירותי מערכת
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  האגם ובתוך ליד חיים:  2 מושב

Dead sea as a platform for innovative microbial and 

biotechnological research  

 

Ashraf AL Ashhab, Dead Sea and Arava Science Center, ashraf@adssc.org 

rivka Alexander Shan, Yosef Avrahami, Hana Dimeretz, Danit Parker, Shiri Meshner,  Gidon 

Winters, Shmuel Carmeli, Yael Bar-Lavan    

 

The Dead Sea and arava valley is about -417 undersea level and harnesses extreme 

environmental conditions. Such as high salty soils, extreme temperatures and strong 

radiation. However, some naturally occurring plants seem to flourish and adapt to 

these environmental conditions, this has thrived us at the Dead Sea and Arava 

science center to study the role of the phyllosphere (aerial part of plant)  microbiome 

in Acacia trees at the dead sea and arava valley. Our study revealed up to 40% of the 

total bacterial communities were unclassified according to the RDP database 

indicating a unique bacterial community to harness the Acacia plants phyllosphere. 

Following a series of laboratory methods, a total of 150 isolates were grown, some of 

which showed promising biochemical properties such as plant growth promoter 

bacteria and enhanced antifungal properties to some major plant phytopathogens. 

In this lecture, we will show some of those isolated biotechnological applications in 

agriculture as a biocontrol natural product for alternative use of chemical pesticides. 

We will also give insights for other possible applications such as the enhancement of 

urban green roof efficiency and increase production in hydroponics aquaculture 

systems.  
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 האגם ובתוך ליד חיים:  2 מושב

צמחיה  יא כסות  כיצד  אקלים:  שינוי  תחת  אקולוגיות  נטרקציות 

 משפיעה על הפיזולוגיה של לטאות מדבריות 

 ביה"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב , גאויןסטארק, 

  levyofi@gmail.com אופיר, ביה"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב,  ,לוי

 

ההתחממות הגלובאלית משפיעה על האינטרקציות האקולוגיות שבין אורגניזמים וסביבתם. לעיתים 

רבות, היכולת של בעלי חיים לעמידות בפני שינוי אקלים תלויה בעמידותם של מינים אחרים. לכן,  

ותר את השפעת שינוי האקלים על בעלי חיים, עלינו להתבונן מעבר לתצפיות על  על מנת להבין טוב י

המין הנחקר, ולבחון כיצד אותו המין תלוי במינים אחרים, במיוחד מינים שצפויים להיפגע תחת תנאי 

 אקלים חמים יותר.  

ות  על מנת לחקור כיצד זמינות צמחיה משפיעה על לטאות בחברה מדברית, חקרנו לטאות מדברי

(Messalina bahaeldini באיזור מדבר יהודה. מיפינו באמצעות טיסן את כסות הצמחיה ברזולוציה )

לטאות במקומות    50-ס"מ בשני איזורי מחקר )נחל צאלים ונחל משמר(. לאחר מכן, אספנו כ  3של  

ועצמות(,   שומן  שריר,  )מסת  הגוף  הרכב  את  במעבדה  מדדנו  לטאה  ולכל  שונות,  ובעונות  שונים 

מטרים מסביב למקום בו נאספה הלטאה.    50-ו  20,  10,  5וחישבנו את כסות הצמחיה ברדיוסים של  

באמצעות מודלים סטטיסטים, בדקנו כיצד כסות צמחיה ברדיוסים שונים משפיע על אחוזי השומן  

מטרים הינה המסבירה הטובה ביותר של אחוזי   10בלטאות, ומצאנו שכסות הצמחיה ברדיוס של  

טאות, תוצאה שמתאימה למחקרים קודמים המצביעים שטריטורית הלטאות במין זה הינה  השומן בל

מטרים. המודל הצביע על כך שלטאות החיות ליד יותר צמחיה מצליחות לאגור יותר   10ברדיוס של  

 שומן מלטאות אחרות, ושאפקט זה הינו החזק ביותר בעונת הקיץ.  

פים בעלי חשיבות ללטאות )לדוגמא: חרקים( יאפשר  שילוב תוצאות אלו עם מחקרים על מינים נוס

של   האפשרית  וההשפעה  אקלים,  משינוי  יושפעו  אקולוגיות  אינטרקציות  כיצד  יותר  טוב  להבין  לנו 

 שינויים אלו על לטאות מדבריות. 
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 האגם ובתוך ליד חיים:  2 מושב

 המלח כמוקד לחשיבה מערכתית חדשה -מרחב ים

 ofir@adssc.org, גוריון בנגב-קמפוס אילת, אוניברסיטת בן, מלחה-מו"פ מדבר ויםכץ, אופיר, 

 

תחומי בין  ההפרדה  דבר,  של  הפרדה  -בתכליתו  היא  הסביבה  בחקר  מוגדרים  )דיסציפלינות(  ידע 

ביוטיים  -הגומלין האינטימיים בין הרכיבים הביוטיים והא-מלאכותית הנובעת מסיבות היסטוריות. יחסי

השונים של מערכות אקולוגיות משפיעים על כל רכיב במערכת ועל המערכת בכללותה, והתהליכים 

ברמה  ה המתרחשים  לתהליכים  קשורים  האקולוגית  המערכת  או  האורגניזם  ברמת  מתרחשים 

תופעות אותן  והיבטים שונים של  השונים חוקרים רכיבים  בתחומים  על  -העולמית. מכיוון שחוקרים 

כוכב-ותהליכי באותו  המתרחשים  כדור-על  ומדעי  החיים  מדעי  שבין  החפיפה  מרחבי  הארץ -לכת, 

על אחד. מיזוג זה מהווה מהפכה משמעותית  -זוג בין שני תחומים אלה לתחוםמתרחבים עד כדי מי

באופן שבו מתקיימים חיבורים וקשרים בין תחומים שונים, אשר עברו דרך ארוכה מימי שאילת הידע  

תחומית )כפי שבאה  -תחומיים ועד גישת המחקר הבין- הפעולה הרב-התחומים, דרך שיתופי-חוצת

במד למשל,  ביטוי,  כדורלידי  מערכת  בחשיבה  -עי  הבא  השלב  את  מייצג  התחומים  מיזוג  הארץ(. 

על  –המדעית   המסגרת  - גישה  על  המסתכלת  דיסציפלינריים  גבולות  נטולת  סימטרית,  תחומית 

הכללית אותה חולקים התחומים ולא על נקודות ההשקה ביניהם. גישה זו מתאימה במיוחד כאשר  

פריקות. מרחב -מנסים להתמודד עם שאלות גדולות, מורכבות, חוצות גבולות דיסציפלינריים ובלתי

ות מצוינת לממש את עקרונותיה של גישה זו ולקדם את פיתוחה התיאורטי המלח מספק הזדמנ-ים

בו וקיטוע מרחבי, אך  ייחודיות,  ותופעות טבע  -והמעשי. זהו מרחב המאופיין בתנאי קיצון, רכיבים 

מדבר(  -צומח ועד נאות-גידול שונים )ממדרונות נטולי-זמנית הוא גם מרחב שבו מגוון גדול של בתי

. לכן, יש במרחב זה אפשרויות רבות למחקר השוואתי של סביבות שונות וכן הסמוכים אלה לאלה

 ביוטיים השונים. -למחקרים על הקשר בין סביבות אלה, תוך שילוב של רכיביהן הביוטיים והא
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 מים מאזני:  3 מושב

 הגיאוהידרולוגיה של אזור מצפה יריחו 

 גוטמן, יוסף, ייעוץ הידרוגיאולוגי 

yosgut@gmail.com 

 

-ירושלים  -זרימת מי התהום באקוויפר חבורת יהודה מאזורי המילוי החוזר שבגב ההר )אזור רמאללה

וקנה   פשחה  )מעיינות  המלח  ים  של  המערבי  החוף  שלאורך  והמעיינות  הירדן  בקעת  לכוון  חברון( 

וסמר( מתבצעת במסלולי זרימה שמוכתבים ע""י המבנה הגיאולוגי של הקמרים והקערים של הקשת 

 אפריקאית והיווצרות בקע הירדן. -סוריתה

שדה קידוחי מצפה יריחו הממוקם ממזרח לישוב מצפה יריחו, הוא שדה השאיבה הפעיל המזרחי  

סבא שהיא  -ביותר בו מי התהום הינם שפירים. שדה הקידוחים ממוקם בחלק הצפוני של קמר מר

קידוחים ממוקם בחלק הצפוני סבא(. שדה ה - כיפה מורמת ששיאה באיזור מונטאר )קרוב למנזר מר

של ציר הקמר ב""אוכף"" המשתרע, פחות או יותר, בין נחל אוג בדרום לנחל קלט בצפון. זרימת מי  

 התהום השפירים מתרחשת ומתועלת באותו ""אוכף"".

במהלך קדיחתם של מספר קידוחים, התברר כי מתחת לשכבת המים השפירים נמצאו מים מליחים  

חבורת יהודה. עבודות גיאוכימיות הראו כי מקור המים מליחים הוא מחדירה    באקוויפר התחתון של

קדומה של מי אגם הליסן מערבה. מדובר בעדות יחידה לחדירה כה עמוקה מערבה של מי תמלחת  

 אגם הליסן הקדום. 

המצאותם של מים מליחים באקוויפר התחתון של חבורת יהודה באזור מצפה יריחו בעוד שבאזורי  

משמעותה  המילוי   שפירים,  מים  המכיל  פעיל  אקויפר  הוא  התחתון  האקוויפר  שבמערב  החוזר 

שהזרימה מזרחה לכוון ים המלח והבקע חסומה באקוויפר התחתון והתמלחת שמתחת לשדה מצפה  

 יריחו לא נשטפה. 

משמשת   )לפחות(,  פשחה  למעיינות  יריחו  מצפה  שדה  בין  התחתון  באקוויפר  המצויה  התמלחת 

היד מכך,  כמחסום  כתוצאה  פשחה.  מעיינות  לעבר  התחתון  האקוויפר  של  הזרימה  להמשך  רולוגי 

המים השפירים באקוויפר התחתון עוברים ממערב לקו ההתפשטות של התמלחת לחלק התחתון של  

 האקוויפר העליון ודרכו מתנקזים לעבר מעיינות פשחה. 

ם מתערבבים עם גוף המים ישנה חשיבות תפעולית לנצל את המים השפירים בשדה זה לפני שה

 המלוח ואובדים בפועל. 
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 מים מאזני:  3 מושב

לירידת   )צוקים(  פשחה  עינות  של  ההידרולוגית  המערכת  תגובת 

 מפלס ים המלח 

  burg@gsi.gov.il בורג אבי המכון הגיאולוגי

 סואעד איאד המכון הגיאולוגי 

 גלילי אודי השרות ההידרולוגי 

פשחה לפיכך   מעיינות  ומורכב  מלוח  אגם  בשולי  ששקע  צעיר  מילוי  חתך  מתוך  נובעים  )צוקים( 

מחילופי שכבות בעלות מוליכות הידראולית גבוהה ונמוכה לסירוגין. בשל הקרבה לים המלח קיימת  

האקוופרים הרבים שבחתך הצעיר. המעיינות והבצבוצים המנקזים - שונות רבה במליחות המים בתת

 מלמ""ק בשנה.   50-70ק""מ ובכמות כוללת של  3-ובעים לאורך שטח של כאקוויפרים אלה נ-תת

הירידה הרציפה של מפלס ים המלח משפיעה על מיקום המעיינות, הרכבם הכימי ונפחם ולכן גם על 

, ניטור הידרולוגי  70-המערכת האקולוגית הנשענת עליהם. בדיקת נתונים היסטוריים מאז שנות ה

הזמן וגיאוכימי בקידוחים ייעודיים ומעקב אחרי השינויים במיקום המעיינות איפשרו זיהוי מגמות עם  

 ומתן צפי לעתיד הנביעות. זוהו התהליכים העיקריים הבאים:  

א. נדידת המעיינות הצפוניים מזרחה, וזאת עד לגבול משטחי הבוץ שלאורך החוף המהווים מחסום 

 הידרוגיאולוגי.  

 ב. במקביל, התייבשות המעיינות הצפוניים והגבוהים ביותר טופוגרפית.

ם מי התהום דרומה אל שטחי יבשה שנחשפו בעקבות נסיגת  ג. התארכות השטח הלח דרכו מתנקזי

משליש  יותר  כיום  ומנקזות  החוף  לקו  סמוך  מופיעות  ""החדשות""  הדרומיות  הנביעות  הים. 

 מהשפיעה הכללית.  

 ד. ירידת מפלסי המים בקידוחי הניטור.  

שפירים  ה. ירידת המליחות במעיינות בשל שטיפה מתמשכת של התמלחות בסדימנטים ע""י מים  

 יחסית ממערב.  

. מגמה זו מיוחסת לרצפי שנות בצורת ואולי אף  2000-ו. ירידה בשפיעה הכללית מאז תחילת שנות ה

 להגברת ההפקה הפלשתינאית במעלה הזרימה. בולטת גם שונות עונתית בשפיעה.

  . עוד לפני כן פסקה נדידת 2012ראוי לשים לב שירידת המפלסים בקידוחים התמתנה מאז שנת  

המעיינות דרומה, אם כי הכמות היחסית הנובעת בהן ממשיכה לעלות. זהו כנראה ביטוי להתנתקות  

הידרולוגית זמנית מהים הנסוג ע""י מישורי הבוץ הנחשפים. קשה לחזות מתי ובאיזה קצב המפלסים 

 ישובו לרדת כתגובה לנסיגת הים.
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 מים מאזני:  3 מושב

ווי משקל ותכנון תשתיות  התרחקות מתגברת של נחלי ים המלח משי

 בתנאים משתנים

 , liran_b_m@hotmail.com בן משה, לירן, המכון הגיאולוגי

 אנזל, יהודה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית 

 אייל, חגי, המכון הגיאולוגי 

 דנטה, אלעד, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה 

 לנסקי, נדב, המכון הגיאולוגי 

 

ה המלח  נחלים  ים  בין  צמוד  ממשק  מתקיים  בה  לסביבה  עולמי  מידה  בקנה  ייחודית  דוגמא  ינו 

( שנה( ושיפועים מתגברים, \מ'  1.2שיטפוניים עתירי סדימנט גס, בסיס סחיפה היורד בקצב מהיר 

תשתיות מקומיות ואסטרטגיות, טופוגרפיה המגבילה את מיקום התשתיות לרצועה צרה, והיווצרות  

בולענים   מאות  כלל  של  שבדרך  המקובלת,  התכנונית  בגישה  שינוי  מחייבים  אלו  צירופים  בשנה. 

מתבססת על שיווי משקל דינאמי. ההבנה הגיאומורפולוגית, המתבססת על תצפיות שדה, מיפוי, 

ומידול, מראה שבסבירות גבוהה, משך חיי מתקני התשתית יוכתב על ידי התגובה הנחלית לירידת 

סחיפה של התשתית בה מבוססים המתקנים השונים ולא על ידי ספיקת  מפלס האגם כגון התחתרות ו

 התכן. 

ירידת מפלס ים המלח חשפה לאורך חלקים ניכרים מחוף האגם בתימטריה תלולה. כתגובה להגדלת  

החוף.   באזור  התשתית  לעומק  להתחתר  החלו  הם  לאגם,  המתנקזים  הנחלים  במורד  השיפוע 

בות תעלות האפיק ושינויים בפיתוליות. היווצרות בולענים ההתחתרות לוותה בקריסת גדות, התרח

בחלק מאפיקי הזרימה ובליעתם של מי שיטפונות לתוכם, האיצה את תהליכי ההתחתרות לעומק,  

קריסת הגדות, והיווצרות בולענים נוספים. שיעור ההתחתרות לעומק יורד עם המרחק מחוף האגם. 

ם גדלה ומעידה על התרחקות ניכרת ממצב של שיווי  בהתאמה, קמירות פרופילי האורך של הנחלי

משקל. למעשה, הנחלים צוברים פוטנציאל להמשך ואפילו להגברת ההתחתרות. הגברה זו תמשך  

גם במצב הנוכחי של ירידת מפלס מתמשכת וגם בעשרות עד מאות שנים הבאות, אפילו במקרה של  

ל מגדילה את הסיכונים לתשתיות  התייצבות מפלס האגם. המשך מגמת ההתרחקות משיווי משק

הנדסיות באזור, ומקשה על האפשרות לחזות את השינויים העתידיים. בוודאי שאין פתרון אחיד לכל  

 המקרים.
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אנו ממליצים שבעשרות השנים הבאות התכנון הפרטני לתשתיות החוצות את אפיקי הנחלים יהיה  

לכך היא שיש לקבוע בכל נחל את טווח   לטווח זמן המותאם לתנאים הייחודיים לכל נחל. המשמעות

הזמן הריאלי לתכנון פרטני. תכנון זה אינו יכול להיות ארוך טווח מפני שהשינויים המתמידים מקצרים 

אנו   יחסית,  קצר  יהיה  זה  זמן  טווח  בהם  בנחלים  ופחות.  עשורים  של  זמן  לטווחי  החיזוי  יכולת  את 

הניתנות בקלות ובעלות נמוכה יחסית להתאמה    -ממליצים על תשתיות והגנות בעלות אופי 'גמיש'

 לשינויים בלתי צפויים. השקעה במתקנים יקרים עלולה להיות מאד לא יעילה. 
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 מים מאזני:  3 מושב

מלח   בולענים והמסת  נחלים  מבליעת  המלח:  ים  בחוף  ושיטפונות 

 לשינויים גיאומורפולוגיים עתידיים

 baer@gsi.gov.il,  בר גדעון, המכון הגיאולוגי

 גבריאלי איתי, המכון הגיאולוגי 

 סואעד איאד, המכון הגיאולוגי 

 נוף רן, המכון הגיאולוגי 

 ברנשטיין מיכאל, המכון הגיאולוגי

 

הול האחרון  ויצירת בעשור  המלח  המסת  בתהליך  העונתיים  השיטפונות  של  תרומתם  וגדלה  כת 

בולענים בחוף ים המלח. עם ירידת מפלס מי התהום מתחת לשכבת המלח בעשורים הקרובים, עיקר  

ההמסה מתחת לרצועת החוף שנחשפה בעשורים האחרונים צפויה להתרחש על ידי מי השיטפונות  

בין נפח שקיעות פני השטח והבולענים במניפת נחל צאלים לבין שנבלעים על ידי בולענים. השוואה  

ספיקות מי השיטפונות שנמדדו בהידרוגרף שבמעלה הנחל בשלוש השנים האחרונות מצביעה על  

יחס ישיר בין ספיקת השיטפונות להמסת המלח. עם זאת, גם תרחיש של הגעה לרוויה ומיצוי מלוא  

בו כדי להסביר את מלוא נפח השקיעות הנצפות ונדרש פוטנציאל ההמסה של מי השיטפונות אין  

נוסף בעל פוטנציאל המסה. המקורות האפשריים למים אלו הם:   ( מי תהום הזורמים 1מקור מים 

( עודפי מי השקיה ממטעי התמרים במעלה המניפה.  2באקוויפר האלוביאלי ומקורם בחבורת יהודה.  

, רק אפיק אחד 2020יפת נחל צאלים. נכון לשנת ( מי שיטפונות מנחל מצדה המנותבים לדרום מנ3

ים   עד  עילית  בזרימה  ממשיך  צאלים  במניפת  מזרחה  שיטפונות  מי  שהזרימו  האפיקים  כלל  מבין 

המלח. בשאר האפיקים מי השיטפונות נבלעים על ידי בולענים, ממסים מלח בתת הקרקע ונובעים  

למלח.   לרוויה  קרובות  או  רוויות  כתמלחות  החוף  בה בקרבת  שגם  חבר  נחל  למניפת  בניגוד  זאת 

הסיבה   השטח.  פני  על  מזרחה  ממשיך  הזרימה  עיקר  אך  בולענים  ידי  על  שיטפונות  מי  נבלעים 

יצירת   שמאפשרים  צאלים  מניפת  של  החרסיתי  וההרכב  הנמוכים  השיפועים  היא  הללו  להבדלים 

אפיקי נחל חבר בהם מוסע    שקעים רדודים וניקוז מי השיטפונות, לעומת השיפועים הגדולים יותר של

סחף גס שממלא את השקעים והבולענים בזמן שיטפונות, ומאפשר המשך זרימה לים. עם ירידת 

מפלס ים המלח נחשפו במורד מניפת חבר אזורים בעלי שיפוע מתון יותר המורכבים מסדימנטים  

להתפ עתידים  אלה  כי  צופים  אנו  חדשים.  בולענים  מקבצי  נוצרים  ובהם  גרגר  במהירות דקי  תח 
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ולבלוע בעתיד הקרוב את מי השיטפונות בדומה למתרחש כיום במניפת צאלים. תהליכים דומים, 

במידה ויתרחשו גם באפיקי נחלים נוספים בים המלח, יגרמו לכך שירידת המפלס העתידית תשפיע 

אזורי  להיות  יהפוך  הניקוז  בסיס  שכן  מערבה,  הנחלים  התחתרות  ועל  הניקוז  בסיס  על   פחות 

 הבולענים בהם מי השיטפונות נבלעים לתת הקרקע.
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 וסביבתו  המלח ים: לקהילה הפנים עם

סדום   שבהר  מלח"ם  מערת  של  המחודש  המלח   –תיעודה  מערת 

 הארוכה בעולם 

בועז,   העברית    לנגפורד,  האוניברסיטה  הארץ,  כדור  למדעי  המכון  )המלח"ם(,  מערות  לחקר  המרכז 

 boazlangford@gmail.com, בירושלים

 מועדון שוחרי המערות נגב, יואב, 

 

- מערות עם אורך מחילות מצטבר של יותר מ  200-במחשופי המלח של הר סדום מוכרות כיום יותר מ

', אז 80-' וביתר שאת החל מתחילת שנות ה60-ק"מ. מערות ההר נחקרות כבר מתחילת שנות ה  37

לפעו )המלח"ם(  מערות  לחקר  המרכז  ידי החל  על  הובלו  סדום  להר  המלח"ם  משלחות  באזור.  ל 

פרופ' עמוס פרומקין, אשר כבר במסגרת המשלחת הראשונה גילה במרכז ההר מערה מפותחת. 

כי  תיעוד המערה, אשר קיבלה את השם מערת מלח"ם, הסתיים רק לאחר שבע שנים, אז נמצא 

ציב אותה כמערת המלח הארוכה ~ ק"מ. אורכה המשמעותי של המערה ה 5.5אורכה הכולל עומד על  

, עת באירן נמצאה מערת מלח ארוכה יותר. בשל התפתחותן  2006-ביותר בעולם, דבר שהשתנה ב

של שיטות הסקר והתיעוד במערות, מבוצע בשנים אלו מיפוי מחודש של המערות החשובות ביותר 

המרכז לחקר מערות  , ביוזמת יואב נגב ממועדון שוחרי המערות וביחד עם  2018בישראל. בחורף  

ומועדון המערות של סופיה )בולגריה(, החל מיפויה המחודש של מערת מלח"ם. המיפוי בוצע על ידי 

מערנים ישראלים, יחד עם מערנים ממספר מדינות באירופה ונמשך עד כה במשך שלוש עונות. כבר 

יב שוב את מערת ק"מ, דבר המצ  10-בסיום עונת המיפוי השניה נמצא כי אורך המערה עומד על כ

מלח"ם כמערת המלח הארוכה ביותר בעולם. תוצאה זו מצטרפת לנתונים נוספים ממערות המלח 

וללימוד  במלח  המסה  תופעות  לחקר  המוביל  כאתר  סדום  הר  את  מציבים  אשר  סדום,  הר  של 

התפתחותם של מערות טבעיות בסלע מלח. לימוד הנושא על ידי פרופ' עמוס פרומקין שופך או על 

צבי ההתחתרות של המערות ועל גילן. עבודת השטח בהמשך מיפויה ותיעודה של מערת מלחם  ק

  צפוי להימשך גם בשנים הקרובות. 
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 וסביבתו  המלח ים: לקהילה הפנים עם

 הערכת מצב  –תכנית הניטור בנחל אשלים 

,  4, אלי צעדי3פרץ -יעל סטורץ,  3שלום-, כרמית איש1, עידן שפירא1, איתי רנן2, רותם גולן 1, רון חן1רייל הורביץ

, 9, ירון הרשקוביץ1, רפי קנט1, הראל דן8, שמעון רחמילביץ'7גתי-, עינב מייזליש6,  3, אופיר כץ5עלי נוג'ידאת

בן גביש10צבי-גלעד  אפרת  קרונפלד11רגב- ,  נגה  בן12שור-,  פרידה  לינקולן12עמי-,  אברהם  אריה  2,   ,

 2קדי, יהושע ש2, אסף צוער2, נעם לידר2רוזנברג

אביב;  1 תל  אוניברסיטת  ע"ש שטיינהרדט,  הטבע  מוזיאון  והגנים;  2המארג,  הטבע  וים 3רשות  מדבר  מו"פ 

החקלאי;  4המלח;   המחקר  מנהל  גילת,  מחקר  מרכז  הצמח,  למדעי  להידרולוגיה 5המכון  המחלקה 

ת, אוניברסיטת קמפוס איל 6גוריון בנגב;  -ומיקרוביולוגיה סביבתית, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן

המכון לחקלאות וביוטכנולוגיות  8בנק הגנים הישראלי, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני; 7גוריון בנגב; -בן

אוניברסיטת בן צחיחים,  אזורים  מוזיאון הטבע ע"ש  9גוריון בנגב;  -של  אקווטית,  המרכז הלאומי לאקולוגיה 

אביב;   תל  אוניברסיטת  האנטומולו 10שטיינהרדט,  ע"ש  המעבדה  הטבע  מוזיאון  יישומית,  לאקולוגיה  גית 

אביב;   תל  אוניברסיטת  האוניברסיטה  11שטיינהרדט,  הלאומיים,  הטבע  אוספי  הלאומי,  העכבישנים  אוסף 

 בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. 12העברית בירושלים; 

יהודה. הוא   בין הנגב למדבר  מצוי בתחומי שמורת נחל אשלים הוא חלק ממסדרון אקולוגי חשוב 

זוהם הנחל   2017ביוני    30-טבע, מכיל מגוון גבוה של מיני חי וצומח ומהווה אתר טיולים פופולרי. ב

מ"ק שהכילו ריכוזים גבוהים של פלואור, זרחן,    250,000-100,000כאשר שפכים חומציים בנפח של  

ץ. בעקבות האירוע הוקמה רותם אל הערו- גופרית ונתרן, כמו גם מתכות כבדות, זרמו ממפעל כיל

תכנית ניטור הנפרשת על פני חמש שנים שמנוהלת ע"י המארג. מטרתה לאפיין את הרכב ופיזור  

ביוטיים  -הזיהום במערכת האקולוגית בנחל, ולעקוב לאורך זמן אחר השפעותיו על המאפיינים הא

 וביוטיים של המערכת. 

צאות בולטות. ערוץ הנחל מזוהם בפלואור,  במלאת שנתיים וחצי לתכנית הניטור ניכרות מספר תו

ונתרן עד לעומק של עשרות ס"מ. רמת החומציות בגבי המים ירדה לרמות תקינות   גופרית  זרחן, 

נפגעו   הביולוגיים  הקרקע  קרומי  החוליות.  חסרי  חברת  של  חלקית  אך  מהירה  התאוששות  והייתה 

התח סיכויי  את  מקטינים  אשלים  בנחל  הקיימים  הסביבה  הקרקע  ותנאי  חיידקי  חברת  דשותם. 

השתנתה לכיוון של קבוצות עמידות לתנאי קיצון והעלמות של מחמצני אמוניה, שינוי שהביא לחוסר 

משמעותית   ונמוכה  מהביקורת  נמוכה  היא  באשלים  הצומח  כיסוי  אחוז  לצמחים.  זמין  בחנקן 

בנק הזרעים בקרקע    מהפוטנציאל של נחל אשלים. לא נמצאה פגיעה בשיטים הבוגרות בנחל; מנגד,

נפגע באופן משמעותי. חברת פרוקי הרגליים הקרקעיים שונה בין אשלים לבין נחלי הביקורת ובניטור  
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יתר של מתכות  -העכבישנים נמצא שפע נמוך באשלים. באנליזות ביואקומולציה הודגמה הצטברות

 כבדות כגון נחושת, קדמיום, ונדיום ואבץ.

כי על אף   שבעה שיטפונות שאירעו בנחל מאז קרות הזיהום, עדיין קיימת תוצאות אלה מדגימות 

פגיעה במספר רמות במערכת האקולוגית של נחל אשלים. פגיעה זו ניכרת ברמות טרופיות שונות  

יצרנים ראשוניים, צרכנים ראשוניים וטורפים; וכמו כן, בריכוזים הגבוהים של    -במערכת האקולוגית  

בגו ובהצטברותם  בקרקע  נפגע המזהמים  הנחל  במעלה  החולי  האזור  בנחל.  אורגניזמים  של  פם 

  באופן הקשה ביותר, ותהליכי השיקום הטבעיים שלו הם האיטיים ביותר.  
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 וסביבתו  המלח ים: לקהילה הפנים עם

 אזור לשימור - מיצר לינץ' וקניון נחל ערבה

 אנמר, ליאור,  

lior.enmar1@gmail.com 

 

  70-מ'. עם ירידת המפלס בשנות ה  -398מיצר לינץ' היה מוצף כל עוד מפלס האגם היה גבוה מ  

נחשפה קרקעית האגם וים המלח חולק לשני אגנים. באגן הצפוני, המשיך להתקיים ים ואילו האגן  

 הדרומי, הרדוד, כוסה בבריכות אידוי.  

ב   אך  בוצי,  המיצר  היה  ההתייבשות  האחרו  30בתחילת  המהירה,  השנים  המפלס  ירידת  עם  נות, 

התייבשו חלקים ניכרים. נחל הערבה, התחתר במרכז המיצר בדרכו צפונה אל חוף הים שנסוג צפונה 

כל שנה למפלס נמוך יותר. נחל הערבה הינו קניון עמוק וזורם שמתחתר ב""חוואר"" הרך של תצורות 

ל מהמים בקניון הם ""תמלחת  הלשון וצאלים ובמלח הדלתא הקשה שנחשף בדופנותיו. חלק גדו

סופית"" מהבריכות המפעלים, המוזרמת חזרה לים המלח. בחורף זורמים בקניון גם מי נביעות ומי  

שיטפונות. בקצהו הצפוני של הקניון גדלה דלתת מלח מרהיבה שנוצרת כאשר מתערבבים מי ים 

מלח דלתאות  שתי  השנים  עם  התפתחו  במקום  הסופית"".  ה""תמלחת  עם  המערבית המלח   :

ה משנות  ועד  70-התפתחה  מ2014'  והמזרחית  נחל  2014-.  שפך  את  היטו  שהמפעלים  לאחר   ,

 הערבה מזרחה.  

החלו עבודות תשתית לצד הקניון והתברר   2020המיצר מצוי בתחום הזיכיון של מי""ה. בראשית  

 תא. שמי""ה מתכננת סכרים בקניון, מסוע בשולי המיצר ולערום נפח מלח אדיר ע""ג הדל 

עד לא מכבר היה האזור חסוי מעין הציבור, מוסדות התיכנון והגופים הירוקים. ולכן השלכות עבודות 

הפיתוח לא היו ידועות. עתה משהתעוררה תשומת הלב, נעצרו העבודות ומוסדות התכנון הורו על 

תכנונו    הכנת תסקיר השפעה על הסביבה. התקווה היא שהתסקיר יחשוף את מכמני האזור, ישפיע על

 כך שהאזורים הרגישים שבמיצר ישמרו ויהיו נגישים לציבור.

הציבור צריך לוודא שהתוכניות הסכרים בקניון, מסוע מלח ומערום המלח במפרץ צאלים יוסטו כדי  

 לאפשר נתיבי הליכה ושייט.  
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 וסביבתו  המלח ים: לקהילה הפנים עם

 מהחלל המלח ים
 sivanisa@adssc.org, המלח וים מדבר פ"מו, במדבר שיטפונות לחקר המרכז, איזיקסון, סיון

 

שיפורים   בשל  מרחוק.  חישה  נקרא  כדה"א,  לחקר  לווין  בהדמאות  שימוש  העושה  מחקר  תחום 

תחום  כדה"א,  את  המצלמים  חלליים  לחיישנים  הקשור  בכל  עלויות  הורדת  ובמקביל  טכנולוגיים 

 הולך וגדל ויישומיו רבים ומגוונים. מחקר זה צובר בשנים האחרונות תאוצה בקצב 

חלל  בטכנולוגית  הגלום  הפוטנציאל  את  היטב  משקף  לווין  מהדמאות  המלח  ים  במרחב  המחקר 

תחומיים -למדידות ומחקר בכדה"א, וכן את ההבנה שמרחב ים המלח הינו כר פורה למחקרים על

 )כלומר, כאלו שאינם מוגבלים לדיספלינה זו או אחרת(.

ת היתרונות של שימוש בחישה מרחוק ככלי למחקר תופעות על כדה"א ובאזורים בהרצאה נבין א

צחיחים במיוחד. נכיר מחקרים ותגליות אודות ים המלח שבוצעו באמצעות כלי זה במגוון תחומי ידע  

האגם   התכווצות  בעשורים    –כמו:  האגם  ייראה  כיצד  וחיזוי  המים  מפלס  ירידת  קצב  של  מדידות 

י מוקדם של התפתחות בולענים, מיפוי מהחלל של אצות החיות בים המלח, זיהוי  הבאים, ניטור וזיהו 

 נביעות תת קרקעיות בים המלח בעזרת צילום טרמי מהחלל ועוד.


