מסלול

בדרך המלח
משחק בין סלעי מלח ומים פיסל בהר סדום נוף ייחודי ומרתק,
המושך אליו מטיילים רבים .טיול עם טעם של מלח

נחקרה ומופתה על ידי המרכז לחקר מערות,
שאף מדד את גילה (כ– 4,000שנה) ,קצב
התחתרותה וקצב התרוממות סלע המלח
בתוך המערה (כתשעה מ"מ בשנה) .בהמשך
השביל מגיעים לפיר נטוש שבעבר נבלעו
בו מימי ערוץ הדגים וזרמו למערה .בקירות
הפיר  -מחשופי סלע מלח מחורצים על ידי
מי הגשם.

כתב :עמוס פרומקין ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

נעים להכיר ,אשת לוט

אשת לוט (מימין למעלה) מעל אכסניית סדום
שנבנתה ממלח

הגבעה הלבנה  -תצורת הלשון

א

פשר לעזוב את כביש  90ולעלות
ברכב אל הר סדום בדרך עפר
העולה מקצהו הדרומי של ההר,
צפונית למפעלי ים המלח ( - 1ראו נקודות
ציון על המפה בעמוד שמאל) ,אל מישור
עמיעז וממנו אל גב הר סדום .המצפור ()2
שבקצה הדרך מאפשר להתרשם מנופו
המיוחד של ההר .אפשר להיפרד מהרכב
בדרך זו ,העולה למצפור ,בנקודה הצפונית
שלה ( .)3בהליכה רגלית של  200מטר
בשביל מסומן אדום נגיע לסלע אנהידריט
גדול ,ועליו טירשוני המסה :עדות לכך שגם
סלע המורכב מסידן סולפאטי הוא מסיס
בתנאי הקיצון של המדבר .לאחר 300
מטר נוספים בשביל האדום ,נגיע לגבעה
הלבנה ( )4הבנוייה מתצורת הלשון וממנה
תצפית טובה אל מדרונותיו המזרחיים של
ההר .תצורת הלשון הבונה את הגבעה

תוארכה ל– 46אלף שנה (בבסיסה) עד
 15אלף שנה (בראשה) ,ומכאן עדות
לתקופה שבה כוסה המקום במימי הימה.
מצפוננו נראה את צוואר הר סדום ,שבו
מתפתלות השכבות הבונות את ההר
ויוצרות קימוט .ממזרח בריכות האשלג
של מפעלי ים המלח ,המשתרעות באגן
הדרומי היבש של ים המלח .עוד מזרחה -
מצוק ההעתקים של עבר הירדן ,שבו
נחשף היטב החתך הגיאולוגי העיקרי
של הארץ ,מעידן הפרהקמבריום ועד סוף
עידן המזוזואיקון.

ערוץ הדגים ופיר העטלף המנגן
אפשר להמשיך מהגבעה הלבנה בשביל
כחול מזרחה דרך “ערוץ הדגים“ ( .)5שמו
העממי ניתן בזכות מאובני הדגים שנמצאו
בסלעי פצלים הסמוכים לקצה המזרחי

של הקטע הקניוני .הדגים מייצגים תקופה
לחה יחסית בתולדות לגונת סדום שמימיה
הומתקו במעט לזמן מה .קטע זה של
החתך הגיאולוגי מתבטא בסלעים שאינם
מלח  -בעיקר פצלים ,אנהידריט ,אבן חול
ודולומיט .עדות על התייבשות זמנית של
הלגונה השתמרו במאובני עקבות של בעל
חיים גדול.
הערוץ נופל אל תוך “פיר עטלף מנגן“ וממנו
למערת סדום שמוצאה לרגלי אשת לוט (.)6
השביל עוזב את הערוץ לשמחתנו קודם לכן
ומטפס צפונה ,ועובר סמוך ל“ארובת השועל“
( )7פיר נוסף המוליך אל אותה מערה.
במערות הגדולות דוגמת מערת סדום ,שהיא
השנייה באורכה בהר ,מצטרפות מחילות
אחדות זו לזו ויוצרות ערוץ תת קרקעי
מסועף .במערת סדום ארבע מחילות פעילות
(שועל ,עטלף מנגן ,סדום ,תלולה) .המערה

השביל יורד מכאן אל כביש  .)8( 90אפשר
להמשיך מכאן מאות מטרים דרומה .בדרך
נראה את מחצבת המלח ,שבה כורה חברת
המלח של עתלית מלח לשימושים שונים,
וגורסת כך בהדרגה את הר סדום .שכבות
המלח הנחשפות כאן הכילו מבנים שמעידים
כי המלח ,בהיותו בבטן האדמה ,זרם כחומר
פלסטי .חלקם נהרסו למרבה הצער בחציבת
המלח בשנה האחרונה (מתי יושם קץ
לחציבת המלח ההורסת ערך טבע נדיר?).
במבט דרומה נראה את נציב המלח
המכונה אשת לוט .העמוד הוא שריד
לדופן המזרחית של אולם תת קרקעי
שנוצר כאן לפני כ– 4,000שנה ,בראשית
חייה של מערת סדום .התמוטטות תקרת
האולם (ברעידת האדמה שהפכה את סדום
ועמורה?) הותירה את העמוד ,שהקדמונים
זיהו בו פרופיל של אישה המזמינה אגדות.
מצפון לעמוד וצמוד אליו ,בינו לבין המצוק,
בולט הערוץ הממוטט של מערת סדום דאז.
הערוץ זרם אז אל בסיס הניקוז " -עמק
השידים הוא ים המלח" (בראשית י״ד) .מאז
התרומם ההר ב– 30מטר בקירוב ,מערת
סדום התחתרה לעומק זהה ,והיא בוקעת
בתחתית ההר ,מתחת לאשת לוט .מן הפתח
יוצאים מי השיטפונות שזרמו דרך המערה.
באירועי גשם גדולים השיטפון עלול לשאת
איתו סחף רב ואף סלעים גדולים.
מצפון לפתח  -שרידי אכסניה שנבנתה
כאן בשנות ה– 50ונהרסה על ידי סלעים
שהידרדרו מן המצוק .האכסניה היא אולי
המבנה היחיד בעולם שנבנה מסלעי מלח .מי
הגשם ממיסים את הקירות בקצב שיגרום
להיעלמותה המהירה.

מפת המסלול בהר סדום (ניתנת להורדה בגדול באתר רשות הטבע והגנים) .באדיבות  GISמחוז דרום

מערכת רשות הטבע והגנים מציינת כי
הר סדום הינו שמורת טבע ויש לטייל
על השבילים המסומנים בלבד ועל פי
ההנחיות (הכניסה למערות אסורה).
פתח מערת סדום מתחת לאשת לוט
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