
”בשעה שברא הקב“ה את האדם הראשון ואמר 

לו:  ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, וכל 

מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא 

תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי 

שיתקן אחריך“ (קהלת רבה ז‘)

היבטים סביבתיים הנוגעים לפרוייקט ״מוביל השלום״: תעלת ים סוף ים המלח 
ים המלח- מפלס ים המלח יעלה אך הרכבו הכימי ישתנה וכן תכונותיו הייחודיות כל כך לתיירות 
ולתעשייה. כמו כן קיים חשש להיווצרות גבישי גבס, להחזרת קרינה ולשינויים אקלימיים וכן חשש 

להתפתחות של חיידקים כתוצאה   ממפגש מי ים סוף במי ים המלח ושינויי צבע המים לאדום.

ערבה- נזילות מהצינור בעקבות רעידות אדמה או פיגועים עלולות להמליח את מי התהום ולהרוס את 
החקלאות בערבה.

המיזמים התיירותיים המתוכננים במסגרת תוכנית ״מוביל השלום״ עלולים לגרום לנזק לצומח באזור 

ולפגיעה באופי היחודי של הערבה.

אילת/ ים סוף- חשש לפגיעה באלמוגים ובדגה בשל השאיבה המסיבית אל צינור ״מוביל השלום״.

היבטים סביבתיים הנוגעים לחלופה המערכתית: השבת מים לנהר הירדן
הירדן וים המלח הינם מערכת אחת. בלימת מפלס ים המלח או שיחזורו באמצעות החייאת הירדן הוא 

הפתרון הקרוב ביותר למצב המקורי ולפיכך גם הבטוח ביותר מבחינת השפעתו על הסביבה.

כאתר טבילתו של ישו, נהר הירדן הוא אחד מאתרי הנצרות הקדושים ביותר ולפיכך לנהר פוטנציאל 

תיירותי אדיר. כמו כן משני צדי הנהר אתרים הסטוריים חשובים. עם זאת, היום הנהר יבש כמעט לחלוטין 

והגישה אליו חסומה בפני הציבור.

אם ישוקם הנהר ניתן יהיה לקיים לאורכו תיירות ספורט ונופש אשר תתרום לנהר, לציבור ולכלכלת 

הקהילות המקומיות.

עזרו בהכנת המידעון: תלמידי מגמת מדעי הסביבה וכתה י בי״ס שש שנתי עין גדי. 

ידידי כדור הארץ המזרח התיכון, FoEME, הוא ארגון סביבתי איזורי הפועל ממשרדיו בעמאן, 
תל-אביב ובית לחם לקידום שתוף פעולה חוצה גבולות בהגנה על מורשת הטבע של המזרח התיכון.  

בעשותו כן, שואף הארגון לקדם פיתוח ושלום ברי-קיימא.  

מאז 2001 מפעיל הארגון את פרוייקט ״מים ושכנות טובה״ המבוסס על שיתוף פעולה בין קהילות 
ישראליות, ירדניות ופלשתנאיות בשמירה על משאבי המים המשותפים להם. עלון זה פורסם, 

במסגרת הפרויקט, ע״י קבוצת הנוער, ״נאמני המים״ של קהילת מועצה איזורית תמר.
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איך אפשר להציל את ים המלח? 

להלן שתי חלופות לייצוב מפלס ים המלח. האחת חלופת ״מוביל השלום״ היא תעלה המתוכננת 

להעביר מים, מים סוף דרך הערבה אל ים המלח ואילו השנייה מתבססת על השבת חלק מכמות 

המים המקורית לנהר הירדן והזרמתם באופן טבעי לים המלח. כמות המים שתוחזר לנהר הירדן ניתן 

יהיה לספק ע״י רפורמות חסכון במשק המים וע״י הטפלת מי ים תיכון.    

החלופה המערכתית

חסרון:

• קושי פוליטי בשינוי סדר עדיפויות משק המים

יתרונות: 
• המשך קיום המערכת הטבעית

• שיקום המערכת האקולוגית של הנהר בנוסף לזו של ים המלח
• הזדמנות לפיתוח כלכלי-תירותי המתבסס על תיירות טבע, 

מורשת וצליינות משני עברי הנהר
• רפורמה במשק המים תחייב התיעלות וראציונליזציה של משק 

המים

חלופת ״מוביל השלום״ 

חסרונות:
• התערבות מלאכותית במערכת אקולוגית בעלת 

פוטנציאל הרס לים סוף, הערבה, ים המלח

• התעלמות גמורה משיקום הירדן הדרומי: הירדן 

המיתולוגי ייוותר כתעלת ביוב ומים דחויים בזרימה 

עונתית ומוגבלת* .

יתרונות:
• אספקת מי שתייה לרבת עמון

• הרמת מפלס ים המלח 

ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון פועל למען רישום אגן ים המלח כאתר מורשת עולמית ע״י 

UNESCO על מנת להביא להכרה בינלאומית בים המלח כאתר בעל חשיבות גלובלית הזקוק להגנה.  

בנוסף, על מנת לאזן את יחסי אדם-טבע באיזור דוחף הארגון להקמת שמורה ביוספרית חוצת גבולות,  

אשר תהווה מסגרת לשת״פ איזורי ולהבטחת  שימוש מקיים במשאבי האגן המשותפים.

מזח צפון ים המלח. תמונה משנות ה-30. 
מתוך הספר ״מלח הארץ״, דב גביש.

יסודות המזח בצפון ים המלח, היום. (צילום: אלי רז).

ים המלח- אין עוד מלבדו
אוצרות הטבע שבתחום חבל ים המלח, בבקע הסורי אפריקני, התברכו בסגולות של שפע 

שמש בריאה וקרינה מסוננת, לחץ אוויר גבוה ורווי חמצן, ריכוז מלחים גבוה ובצידם מקורות 

מים חיים. ים המלח היינו ימת הספא הגדולה והיחידה בעולם בעלת תכונות ריפוי טבעיות. 

השפעתם המבריאה של המים המינרלים המשלבים טיפול ימי וטיפול אקלימי, עונים לביקוש 

האנושי למרפא בעיקר של מחלות עור. (מתוך ״ים, מלחים ומרקחת״ – ד״ר דב גביש/ 

ד״ר עדה שיין, כנס ”מלח הארץ“ 2007) ממשקעיי ים המלח מופקים מוצרי גלם שונים 

לתעשייה כגון אשלג , זרחן ומינרלים חשובים אחרים. כמו כן, בחבל ים המלח מקבץ אתרי 

מורשת תרבות חשובים ומקומות הקדושים לכל הדתות. 

אין עוד מקום כזה בעולם ובכל זאת ים המלח מתייבש בקצב מואץ בשל התערבות אנושית.

לאן נעלם הים? 
מפלס ים המלח יורד בקצב מואץ של כמטר בשנה.

לירידת המפלס אחראים הגורמים הבאים:

+ הטיית זרימת הירדן והירמוך: ישראל, סוריה וירדן מטות את מי נהר הירדן ויובליו, 

חוסמות את הגעתו לים ושואבות ממנו מים. מתוך 1.3 מליארד מ״ק בשנה, כמות המים 

הטבעית שמזרים נהר הירדן לים המלח, היום רק כ-80 מליון מ״ק מים מגיעים לים.

+ מפעלים: מפעלי ים המלח ומפעלי האשלג הירדנים והישראלים שואבים מים מהים אל 

ברכות האידוי והינם אחראים לשליש מירידת המפלס.

השלכות ירידת המפלס:

• בעקבות ירידת המפלס והמסת המלח בשכבות הקרקע נפערים באדמה בורות ענק המכונים 

בולענים. הבולענים מהווים סכנה אמיתית להתיישבות בים המלח הכוללת מגורים, חקלאות 

ותיירות. 

• עקב ייבוש ים המלח נסוג קו המים, קו החוף נהרס והגישה אליו נעשית מרוחקת ובלתי נוחה 

עבור מבקרים. 

• ייבוש ים המלח וקריסת המערכת האקולוגית שלו משפיע על שמורות טבע בסביבה כגון 

עינות צוקים ומאיים על שלמותן. 


