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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

בחרמה חותיפ  תא  תרשפאמ  תינונכת  תואדו 

קווישו חותיפ  תולועפל  ליבקמב  חלמה , םי  לש  ובצמל  תועדומה  תאלעהל  קבאמה  תא  םינש  הזמ  הליבומ  רמת  תירוזאה  הצעומה 
הריוואל יתועמשמ  ןפואב  םרת  םלוע , יאלפ  תעבש  תריחבל  תורחתב  חלמה  םי  תופתתשהל  ונלבוהש  ןייפמקה  .בחרמה  לש 
חלמה ריצק  תפולחב  תנשב 2012 , ןכמ , רחאל  הנש  רוחבל  הלשממל  הרשפא  וז  הריווא  .חלמה  םי  יפלכ  תיבויח  תירוביצ 

התוול הלשממה  הטלחה  .קקוב  ןיע  םחתממ  תונולמה  תקתעה  לש  הפולחב  אלו  רפסמ 5 , תויתיישעתה  יודיאה  תכרב  תיעקרקמ 
.ךכ םשל  דראילימ ש"ח  טעמכ  לש  הבצקהבו  חלמה  םי  בחרמב  תויתשתהו  תורייתה  תושדחתה  לע  תפסונ  הטלחהב 

רואל .םימה  סלפמ  לש  חווט  תכורא  תוביצי  החיטבמ  איהש  ןוויכמ  ימורדה , ןגאל  סחיב  תינונכת  תואדו  הרצי  הלשממה  תטלחה 
םאתהב ונבייש  תונולמב  רבודמ  .תונולמ  םירדח  תיינבל 3,700  תינכת  היינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווב  ונדקפה  הלא  תואדו  יאנת 

תיינב אלו   ) היפרגופוטב תבלתשמה  הכומנו  הקורי  היינבכ  רפומ , רוזאב  ( ecotourism and spa ' ) תיגולוקא תוריית   ' לש הסיפתל 
וא תליאב  םינבנה  תונולמהמ  םייפואב  םינוש  םניאש  קקוב , ןיע  םחתמב  ןכ  ינפל  ומקוהש  תונולמה  ומכ  תוהובג  תוצלפמ ' '

, ןמזב וב  .הצוחה  ןירקי  םינְּפהו  המינפ , ןירקת  הביבסה  הביבסלו –  עבטל  םירבוחמ  ויהי  ונבייש  תונולמה  םלועב .) םיבר  תומוקמב 
הפוצר תירוביצ  ףוח  תעוצר  ומילשיש  םישדח  הצחר  יפוח  תרדסה  תמגודכ :  ) םוקמב תויתשתה  לש  רופישלו  םוקישל  םילעופ  ונא 

םינפ תחיתממ  לודג  קלח  םלשות  בורקה  חספ  דע  חוקיפ .) דקומ , תמקה   ) םיתורישה תקפסאלו  םישיבכו ) הרואת  תלייט , הכרואלו 
.וז

תורייתה .תוססובמ  ןניא  עבטה  תורומשב  רתי  סמועל  תוששחהש  רובסו  עבטה , תורומשב  לייטל  ןיינועמה  רוביצה  תא  ךרבמ  ינא 
םיחתפמ ונא  תידוחיי , היווח  היהת  םירייתלש  ידכו  תונולמה , ימחתמ  ךותב  הייהש  לש  תוריית  קר  תויהל  הכירצ  הניא  ימורדה  ןגאב 

ןיע תאנמ   ) רוזאה לש  רומשה " בלה   " דבלמ ולוכ , רוזאה  תא  ףתשמ  תועצומה  תויוליעפה  םקרמ  .חלמה  םי  רוזא  יבחרב  תויצקרטא 
, הדצמ תמוצ  דיל  הפועתה  הדש  אוה  ןפוד  אצוי  םורדב .) רפסמ 5 ] הכרב   ] הלודגה יודיאה  תכרב  לש  ינופצה  הצקל  דע  ןופצב  ידג 

םיעסיה ךרעמ  לעפוי  תונולמהמ  תורחא .) תויצקרטאו  תישפוח  החינצל  "ס  יב תלעפה  יצרא , הפועת  וק  תחיתפ   ) חותיפ בייחמש 
ךכ םיילגעמ , םניאש  םילולסמב  םילייטמל  םיעסיה  ךרעמ  ןכו  רוזאב , תורייתה  ירתאל  םישפונה  תא  עיסיש  ( Dead Sea bus)

https://magazine.isees.org.il/?p=26969

https://magazine.isees.org.il/?p=26922


תושר םע  ףותישב  םודס  רכיכ  רוזאב  יגולוקא  קראפ  ונמקה  .םולשת  אלל  הכילהה , לולסמ  תליחתב  הנוחה  םבכרל  רוזחל  ולכויש 
, ןוינחה תחינזל  האיבה  ףוחב  תויתשתה  תסירק  .עבטל  ידג  ןיע  ףוח  תרזחהל  תלעופ  רמת  תירוזאה  הצעומה  .ל  " קקו םינגהו  עבטה 

יוניפל םיבאשמ  תגשהל  םילעופ  ונא  .המדא  תדיער  רבעש  רתא  לש  השוחת  םוקמל  הוושמו  קלדה , תנחתו  ירוביצה  ףוחה  קדנופה ,
.הלא תוסורה  תויתשת 

השעית הז  ץמאמל  תירוביצ  הפיחד  .תימלוע  תשרומ  רתא  לעכ  חלמה  םי  בחרמ  ללכ  לע  הזרכה  תמדקמ  רמת  תירוזאה  הצעומה 
, רא לשימ ז' - ןא ז' רבד , םש  ןה  ויתועפוהש  ןמא  תינורטקלאה , הקיזומה  ץולח  לש  בורקה , לירפאב  םייקתיש  דחוימ  עפומ  תועצמאב 

תאלעה תבוטל  לכהו  ץראב , ושענש  תובכרומה  תוקפההמ  היהת  וז  .םימהו  הביבסה  םוחתב  "ו  קסנוא רירגש  דיקפתב  םג  אשונה 
.חלמה םי  לש  ובצמל  תועדומה 
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