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.            בין הרי מואב במזרח לבין הרי מדבר יהודה במערבומשתרע הוא נמצא בדרום בקעת הירדן . *ים המלח הוא ַיָמה

ומשני צדדיו, נהר הירדן הוא מקור מימיו העיקרי. לגובה פני היםמטרים מתחת400-כ, המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולםים 

.  כגון נחל ארנון ממזרח ונחל ערוגות ממערב, נשפכים לים המלח נחלים נוספים

מעלות צלסיוס40-בחודשי הקיץ הטמפרטורות באזור מגיעות ל. ולכן האקלים בו הוא ָצִחיַח וחם, ים המלח נמצא באזור מדברי

ויותר והיא הגבוהה ביותר30%-ומליחותם מגיעה ל, בקצב מהירבשל הטמפרטורות הגבוהות מתאדים מימיו של ים המלח. ויותר

.  בלבד4%שיעור המלחים הוא , לעומת זאת, בים התיכון. בעולם

בשנת  הניסיונות הראשונים לניצול אוצרותיו של ים המלח נערכו     . רבהמלחים בים המלח נחשבים אוצרות טבע בעלי ערך 

הוא  וכיום, "מפעלי ים המלח"שינה את שמו ל, התרחב המפעל מאודעם השנים". חברת האשלג הארצישראלית"ידי -על1931

במפעלים אלה מייצרים חומרים לדישון הקרקע וכן חומרי גלם לתעשיית  . משמש מקור תעסוקה חשוב לאוכלוסיית הנגב

.הקוסמטיקה ועוד, התרופות

ִמקווה מים גדול בתוך יבשה–ימה *
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המעיינות פורצים  . הניזונים מֵמי הגשמים היורדים מההרים שממערב, לאורך חופיו של ים המלח נובעים מעיינות של מים מתוקים

כגון צמחי בושם וצמחי  , שהתקיימו בעבר מגידולים ייחודיים, סמוך להם נוסדו יישובים. **בשולי בקעת הירדן ויוצרים נאות מדבר

.הגדול והידוע שבהם הוא עין גדי. מרפא

מימי  . הידועים שבהם הם עין בוקק ועין זוהר. שכבר הקדמונים הכירו בחשיבותם, לחופיו של ים המלח נובעים גם מעיינות מים חמים

אנשים החולים במחלות עור מגיעים  . בעיקר למחלות עור, ויש להם תכונות מרפא למחלות שונות, מעיינות אלה עשירים במינרלים

.  ׁשֶּכֵן השהייה לחופיו והרחצה במימיו ובמי המעיינות החמים משפרות את מצבם, לאזור ים המלח מכל העולם

האזור הפך למרכז של וכיום , להתפתחות התיירות70-סגולותיהם של ים המלח ושל המעיינות הנובעים לאורך חופיו תרמו משנות ה

ים  של הנופשים והתיירים נמשכים לנופיו המיוחדים . מרכזי רפואה ושירותי תיירות אחרים, מלון מפואריםבתי נופש ומרפא שיש בו גם 

.המלח ולמרכזי הנופש שהוקמו לחופיו גם בשל האפשרות לצוף על פני מי ים המלח בלא קושי בגלל מליחותם הגבוהה של המים

מקומות של מים וירק בלב המדבר–נאות מדבר **
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לאחר שינויים שחלו . שהשתרעה מהיישוב ֲחֵצָבה שבערבה ועד אגם הכנרת בצפון, בעבר הרחוק היה ים המלח חלק מימה גדולה יותר

.גם היום ניכרות תמורות במפלס המים של ים המלח ובשטחו. באזור הצטמק ים המלח לממדיו הנוכחיים

בקרקעית של חופי ים  ". בולענים"קרקעיים המכונים -בורות תת20-של המאה ה70-לאורך חופי ים המלח החלו להיווצר משנות ה

.  של מלחעבות המלח מצויות שכבות 

ִאפשרה חדירה של מי תהום מתוקים שהמסו  , שמקורה בשינויי האקלים ובהתערבות האדם,  מהירה ומתמשכת של מפלס המיםירידה 

עומק  . קרקעיים בגלל קריסה הדרגתית של פני השטח שמעליהם-נפערו בורות תת, במקום שבו הומסו השכבות. את שכבות המלח

.מטרים25-לוקוטרם , מטרים20-עלול להגיע להבולענים

תופעה זו מסכנת חיי אדם ופוגעת  .  והם עלולים לגרום נזק לגוף ולרכוש, ים המלחלאורך חופי נוצרו בעשור האחרון בולעניםכאלף 

.בבנייה ובתעסוקה באזור, בפיתוח
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:לאחר קריאת קטע המידע ענו במחברת על השאלות הבאות

. לפי הנלמד עד כה ולפי קטע הקריאה כתבו מה חשיבותו של ים המלח. 1

? אילו משאבי טבע אנו צורכים מאזור ים המלח. 2

. דברים שהתחדשו לכן לאחר קריאת קטע המידע של קבוצתכן3כתבו . 3


