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 חזון ונחישות, טבע ומורשת בים המלח

 טיול בהדרכת פרופ' דודי יוגב

 2023בינואר  25יום רביעי, 

הוא אחד הפרקים המפוארים בתולדות הישוב 'חברת האשלג הארץ ישראלית'  סיפורה של
היהודי בארץ לפני הקמת המדינה. בצפון ים המלח ובאזור סדום, באזור שומם לחלוטין עם 
אקלים קשה מנשוא, בא לידי ביטוי צירוף נדיר של חזון וציונות, אומץ ועוז רוח, נחישות 

נבקר במרכז המבקרים וחלוציות, שהצמיחו את הגדולה בתעשיות ארץ ישראל באותם ימים. 
המנציח את תולדות מפעל אשלג הדרומי. נבקר בצפון  ,2021שנחנך לאחרונה בשנת  בסדום,החדש 

 בשרידי מפעל האשלג המיתולוגי. נעמוד על הנושאים הבאים: צומת הלידוים המלח באזור 

 ? מה מיוחד בים המלח 

 . למה שימש ים המלח בעת העתיקה 

 קת מינרלים מים המלח?מי הגה לראשונה את רעיון הפ 

  האיש והחזון מאחורי הקמת מפעל האשלג הארץ ישראלי, שבו מעורבים בריטים, ירדנים
 וישראלים. 

 ?מי אחראי לנסיגת מפלס ים המלח 

 העצובה של מפעל האשלג במלחמת העצמאות. אחריתו 

, שמורת הטבע הנמוכה ביותר בעולם. לגן הלאומי עיינות צוקיםלאחר הביקור בסדום ניסע צפונה 
אליה  "השמורה החבויה",נטייל בחלקה הסגור של השמורה, שאינו פתוח לציבור הרחב, המכונה 

 ניתן להיכנס בלוויית מדריך מוסמך בלבד. 

ליד אחת מבריכות המים )במקום  ארוחת הצהרייםלפני הביקור בשמורה החבויה נסעד את 
 שולחנות ושירותים(.

ק"מ הליכה במסלול קל ושטוח(.  2)בשמורה החבויה  למסלול הליכהוחת הצהריים נצא לאחר אר
בינות פלגים זורמים, מפלונים, צמחייה עבותה ואגם קסום, נעמוד על הצומח והחי המיוחדים 
והאופייניים לשמורה, על הגורמים וההשלכות ההרסניות של נסיגת ים המלח. בנוסף, נבקר באתר 

 ווה חקלאית ובה כנראה  מתקן תעשייתי להפקת בושם האפרסמון הנדיר.ארכאולוגי, שבו ח

, שם נותרו שרידים של מפעל האשלג הצפוני וכן לצומת הלידובתום הביקור בשמורה ניסע צפונה 
מעגנה עתיקה שתיקח אותנו לסיפורו של ים המלח בעת העתיקה. שם נסיים, נעצור להפסקה 

 א חזרה.מזנון( ונצ -בצומת הלידו )שירותים

: נעלי הליכה נוחות, בגדים נוחים להליכה ובהתאם למזג האוויר, כובע, תרמיל על ציוד לטיול
שכם ובו מים )לפחות ליטר לאדם( ונשנושים. יש להביא ארוחת צהריים )תישאר באוטובוס עד 

 מסעדה(. –נסעד בצומת הלידו )שירותים  ארוחת הבוקרלצהריים(. את 

 ש"ח180עלות השתתפות 

 .מטייל, משתתף בטיול על אחריותו הבלעדיתה 
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