
תמונות מהטבע

ים של מלח
ב–30 השנים האחרונות ירד מפלס ים המלח בכ–30 מטרים וחשף תשתית רכה 

 וחרסיתית, בולענים ואת התחתרות ערוצי הזרימה של המעיינות. דורון ניסים מציג
מסע תיעודי מצולם בים המלח ובנופיו

צילם: דורון ניסים, מנהל מחוז אילת, רשות הטבע והגנים
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כשנודע שהמועצה האזורית מגילות רשמה את ים 
המלח לתחרות שבעת פלאי עולם הטבע בתחילת 
2008 התגובות היו מעורבות מ"חוצפה" ועד "אין 
סיכוי". מעטים האמינו שים המלח יצליח להעפיל 
מהעולם  טבע  אתרי  מ–440  יותר  של  מרשימה 
לשלב הגמר. מישראל נרשמו אז גם ראש הנקרה, 

ריף האלמוגים באילת והגן הבוטני בעין גדי. 
כמעט ארבע שנים עברו וים המלח הגיע לישורת 
תסתיים  בנובמבר  ב–11   - ביותר  האחרונה 
הזוכים  שבעת  על  סופית  ויכריזו  ההצבעה 
בעיצומו.  ובעולם  בארץ  והמרוץ  המאושרים, 
משבעת  לאחד  להפוך  כדי  כי  היא  ההערכה 
קולות  מיליון  כ–400-300  לגייס  יש  המופלאים 
- המאתגרים  המתחרים  למרות  והנה,   עבורו. 

האמזונס,  המלדיביים,  הגלאפגוס,  קניון,  הגראנד 
מחסום השונית הגדולה של אוסטרליה ועוד, נמצא 
ים המלח באופן רצוף בין 14 האתרים המובילים, 

ו–97% ההצבעות הגיעו מחוץ לישראל.
משרד  הפך  הללו  השנים  ארבע  במהלך 
ים  של  הרשמית  התמיכה  לוועדת  התיירות 
סטס  השר  בראשות  המשרד,  בתחרות.  המלח 
מיסז'ניקוב, יזם שורה ארוכה של פעילויות בארץ 
שפות בשמונה  אינטרנט  אתר  הקים   ובעולם: 
)www.votedeadsea.com(, פתח עמודי פייסבוק 
ומקיים באופן שוטף פעילות ווב 2.0 בעולם, וקורא 
להצבעה באמצעות אתר המשרד בכותרת "אין 
קולות צפים!". עם ראש הממשלה בנימין נתניהו 
הוביל השר החלטה של ממשלת ישראל להפוך 

את הקמפיין לבעל משמעות לאומית.
המקום  בעיצומה.  וההצבעה  נפל,  טרם  הפור 
בעולם,  המלוחים  האגמים  אחד  בעולם,  הנמוך 
עשיר  ארץ  חבל  בעולם,  הגדול  הטבעי  הספא 
בהיסטוריה ובמורשת, מגוון ביולוגי ייחודי ואוצר 
עכשיו  זקוק  בעולם  מהמופלאים  ובריאות  טבע 
לכם. ים המוות נותן חיים - ועכשיו תורנו לתת לו 
חזרה: ההצבעה מתקיימת באמצעות האינטרנט 
בישראל   www.new7wonders.com באתר 
המלח  ים  המילים  עם  )סמס(  מסרון  באמצעות 
בעברית, בערבית או באנגלית למספר 2244, וכן 
בינלאומית שעליה  טלפונית  הצבעה  באמצעות 

יש פרטים באתר הקרן.
 

גורה ברגר, יועצת משרד התיירות לים המלח 
בקמפיין שבעת פלאי עולם הטבע

הכי נמוך בעולם - הכי גבוה שאפשר
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